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Fransız Başvekili 
Korsika'ya gidiyor 

Daladiye oradan da Tunus'a geçecek Köy kalkınma ve ziraat kongresinde 

Trablus- Tunus sınırında 100.000 kişilik 
bir Fransız kuYeti manevra yapıyor! 

Ankara'ya ait 
• 

zırai meseleler 
r Paris, 21 a.a. - J our gazetesinin yazdığına göre, Başvekil Daladiye, 
2 ikincikanunda F oş kruvazörü ile Korsika' ya bir teftiş seyahatine çıka -
cak.tır. 

Vilayetimiz i~in bir rapor hazırlandı 

F oş kruvazörüne Aljeri ve Berten kruvazörleri ve keza bir torpido 
filotillasiyle bir deniz tayyaresi filosu refakat eyliyecektir. 

Deniz genel kurmay reisiyle bir hava ve bir de kara generali fransız 
başvekiline refakat edecek zevat arasında bulunacaktır. Bahriye nazırı 
fransız başvekilini Korsika'da karşılıyacaktır. 

Birinci köy ve ziraat kalkınma kongresinin tetkik edeceği mev
zular arasında, Türkiye'nin en tipik ve orijinal işleme ve toprak 
şartlarını ihtiva etmesi itibariyle Ankara vilayetinin zirai vaziye
tini, ayrı bir mevzu halinde tetkik edecektir. Bunun için bir rapor: 
hazırlanmıştır. 

Daladiye'nin Korsika'da büyük bir siyasi nutuk söyliyeceği ve ora -
dan da Tunus'a gideceği zannediliyor. 

TUNUS CİVARINDA MANEVRALAR 
Roma, 21 a.a. - Paıris'ten Stefani Ajansı bildiriyor : 
Faris Soir, halihazırda Gabes mm takasında ve Tunus ile Trablusgarp ara

sındaki hudut boyunda 100.000 kişinin iştirakiyle manevralar yapılmakta 

olduğunu haber vermektedir. Bu manevraların gayesi Tunus'u italyanlarrn 
Trablusgarp'ten 've Sicilya'dan yapmaları muhtemel bir taarruza karşı hiına
yeye matuf sistemi itmam etmekdir. 

Entransijan gazetesi, Chobka mm takasında her türlü taarruz teşebbüsünü 
._ _ _..,.. u~ratacak derecede kuvetli bir siperler §.ebek,..; .. :ı-· • - • ·
olduğunu ııa""" "~------- -{:>onu 8 inci saylaJ.a) 

R'aporda vilayetin zirai vaziyeti, 
bugday ve arpalarr, pulluk ihtiyacı 
ve pulluk işleri ve köylüyü pulluk 
sahibi etmek, dört tekerlekli arabala
rın köylüye tevzii, çiftçinin bilgisini 
artıracak vasıtalar, ihraç edilecek 
mahsulatın kıymetini artırma, tiftik
lerimiz, ziraat mahsullerimizi çeşit -
lendirmek, sütçülük peynircilik, şa
rapçrlrk, böcekçilik, arıcılık, çeltikçi· 
lik, pamukçuluk gibi mevzuları ihti
va etmektedir. Bütün bu meselelerin 
içinde bulunduğu şartlarla, ıslah ve 
inkişaf üzerindeki çare ve tedbirleri 
izah eden rapora, yalnız Ankara için 

(Sonu 2 inci sayfada) 

Kongreyi Romanya Hariciye 1 

beklerken ... , ~1 • · .f . 
F.R.ATAY ı~azırı ıstı a ettı 

Yüksek Milli Müdafaa zaru • 
retlerine veya bir takım zirai ih
raç mahsullerimize ait olanlar İs· 
tiana edilecek olursa, biz yeni sa
nayiimizi milli ham madde ve 
milli pazar imkanlarını hesap e
derek kuruyoruz. Her fabrikamız 
iki temel üstüne dayanmaktadır: 
yetiştiren toprak ve harcıyan 
şehirle bilhassa köy! Yani fab
rikamızın işlediği ham maddeyi 
türk toprağı ya bugün vermekte
dir; yahut vermek kabiliyetinde
dir. Fabrikalanmızm istihsali de 
milli pazar genişlediği ve zen-
ginleştiği nispette artacaktır. 
16.158.018 olan nüfusunun 
12.355.376 sını yani o/o 76.5 ını 
köylüler teşkil eden bir mem· 
lekette, milli pazarı genişlet
mek ve zenginletmek, . türk köy
lüsünü her bakımdan, maddi 
manevi kalkındırmak demektir. 
işte ziraat kongremiz, eski za
manlardan şimdiye kadar, bu 
hususta yerli yabancı ihtisas sa
hipleri tarafından neler düşünül
müşse, onları yeni ve esaslı bir 
münakaşa mevzuu kılmak ve, 
tıpkı endüstri planı gibi, bir zi
rai kalkınma planının esas pren
sip ve tedbirlerini tespit ettir
mek tasavvurundadır. Geç kal -
mış olmağı zannedenlerden deği
liz: bir milletin ana maişet niza
mı üstünde ıslahçı ve inkılapçı 
kararlar almak için acele etmek 
belki gecikmekten daha zararlı 
olacaktı. Cümhuriyet idaresi va
tandaş köylü-nün derdini bağrı
na bastığı vakit, osmanlı devri 
ziraatçiliğinin ne ilmine, ne de 
tecrübesine istinat edecek vazi
yette idi. Son derece basitçi bir 
takım yuvarlak fikirler işitiyor • 
duk: herkesin bir t e k tedbiri 
vardı ki, eğer hemen o yapıla
cak olsa, köy kurtulacaktı. Me-

( Sonu 8. inci sayfada) 

Hariciye nazırlığına eski bir gazeteci 
olan müsteşar Gafenco getirildi ! 

Bükreş, 21 a.a. - "D.N.B" Hıa-rici
ye nazırı B. Komnen isifa etmiş yeri
ne müsteşar B. Gafenco tayin edilmiş
tir. 

Bükreş, 21 a.a. - Rador ajansı bil
diriyor: Yeni hariciye nazırı B. Ga -
fenco kıral nuzurunda yemin etmiş ve 
vazifesine başlamıştır .. 

B. Gafenco, 1892 de doğmuş ve Pa
ris üniversitesinden hukuk doktorlu
ğu almıştır. Kendisi, çok kıymetli bir 
gazetecidir. Umumi harba tayyareci 
olarak iştirak etmiş ve yararlıkları 
sebebiyle büyük Mişel nişanı ve İngi-

ltalya'da Fransa aleyhine yapılan nümayişlerden bir görünü§ 

Macaristan Roma - Berlin 
mihverine sadık kahyor 

liz~;;~ ;:1i!~~~/~~~o%~~~:~~~~i- Buda peşte görüşmelerinin neticesi 
nin direktörlüğünü deruhte etmiş ve 
1937 de Timpul gazetesini çıkarmıya Buda peşte, 21 a.a. - Stefani ajansı bildiriyor: Kont Ciano 
başlamıştır. B. Gafenco, 1928 de Nas- dün saat 18 de İtalyan sefaretanesine gitmittir. Budapeşte'de mu: 
yonal çiftçi kabinesi esnasında harici- kim italyanlar, derin rabıtalarını kendisine arzetmek için Kont'u 
ye genel sekreterliği vazifesini deruh- orada bekliyorlardı. 
te etmiş ve bilahare kabineye hariciye, S f . 

ıstı.fa eden harı·cı'ye nazırı . .. k l"'t l . .. e aretanenın salonlarında Kont'un 1 tıcaret ve muna a o nezaret erı mus- f" .. 
B. Komnen t 1 k . . t. şere ıne tezahurat yapılmakta oldu - • • 

eşarı o ara gınnış ır . v d . St d • 
--------------------------~~ra~~llerındeMu~l~i~~fa-ı oya JDO~JÇJD 
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Cümhuriyet Halk Partisi Büyük 
Kurultayının fevkalôde toplantısı 

26/12/938 
( 10 ) da 
binasında 

Pazartesi günü 
Büyük Millet 

saat 
Meclisi 

yapllacaktır. 

şıst İtalyanın ve Kont Ciano'nun 
methini mutazammın yazılar yazılı 
levhalar taşıyan delikanlıların dahil 
bulunduğu macarlardan mürekkep bir 
kütle sefarethane önünde toplanmış
lardır. 

İtalya Hariciye nazırının otomobi
li sefarethaneye yaklaştığı sırada Du
çe, Ciano, sesleri ayyuka çıkmıştır. 

Sefarethane dahilinde, italyanların 

yeni kabinesi 
Değiıen yalmz Dahiliye 

NaZ1nd1r. O da mebusan 
coşkun alkışlarından ve milli marş - I" • • I"'"'" tf" 
lar çalındıktan sonra, orta elçi Vinci, meC iSi relS lglne Ramze lf 
hariciye nazırına Budapeşte'deki i
talyanların kıral - imparator'a Du -
çe'ye olan sarsılmaz inan hislerini 
arzetmiştir. 

Kont Ciano, Budapeşte'deki vatan
daşlarını dostane selamlamak sure -
tiyle mukabelede bulunmuştur. 

Budapeşte, 21 a.a. - Macar harici
ye nazırı Kont Çaky, dün akşam I -
talya Hariciye nazırı şerefine verdi-

(Sonu 8 inci sayfada) 

Belgrad, 21 a.a. - Avala ajansı bil
diriyor: 

Başvekil ve hariciye nazın Dr. 
Milan Stoyadinoviç bugün öğle üzeri 
kıral sarayına giderek kıra! naibi 
Prens l'aul tarafından sureti hususi
yede kabul edilmiştir. Mebusan mec
lisi seçiminden sonra parlamento te
amülünden olduğu veçhile Dr. Stoya
dinoviç, kabinenin kollektif istifasını 

(Sonu 8 inci aaylaJa) 

Karabük'te bir 
demir - ~imento 

fabrikası kuruluyor 
Yakında faaliyete geçecek olan Ka

rabük demir fabrikasında artacak olan 
demir curufundan çimento i~ 
tihsali suretiyle istifade etmek mak -
sadiyle Sümerbank K.arabük'tc bir de-

l mir çimento fabrikası kuracaktır. Bu
günkü projeye göre fabrikada günde 
450 ton demir çimentosu istihsal edi -
lccektir. İleride bu miktarın günde 
800 tona iblağı için fabrikanın tevsii 
mümkün olacaktır. 

B. Menemencioğlu 

ve heyetimiz dün 

Berlin' e hareket etli 

B. Menemencioğlu 

' 

İstanbul, 21 a.a. - Hariciye vekale
ti umumi katibi Numan Menemencioğ
lu, alman iktısat nazırının Ankara'yı 

ziyareti esnasında akdine karar veril
miş olan 150 milyon marklık kredi mu
kavelesi şartlarını müzakere ve muka
veleyi imza etmek üzere bu akşamki 
ekspresle Berlin'e hareket etmiştir. 

Menemencioğlu, Sirkeci istasyonun. 
da alman konsoloshanesi erkanı, şehri
miz mali ve iktısadi müesseseler direk
törleriyle dostları tarafından teşyi e
dilmiştir. 
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HülCisa anlaıması 

. 
lstanbul Valisi 

dün konsoloslar1 
kabul etti . Burhan BELGE 

Sonuncu yani 17 ncisini dün ncş-, gerek kültür gerek medeniyet üzerin
r~ttigimiz .ma~?le seri~i. ile, mu:yyen de tasarruf selahiyeti temini gibi 
hır kan~tı. ~u.daf?a ıçın yaptıgım ız haklar. için, kanlar döküldüğü gibi 
ufak tetkıkı bıtırmış b~lunu~oruz. Bu nesiller de feda edilmiştir. Bir kül_ 
y~zıl~rm tam:ımı, ye~ıden ışlenerek türden bir kültüre, bir medeniyetten 
bır kıtap şeklınde, alakadarların önü- bir medeniyete, bir hayat ve hayatı 

Yeni yunan anlaşmasiylc satacağı -
mız buğday ve prina için yüzde yüz 
sef-best döviz alacağımızı dün yazmış
tık. Bir tashih hatası olarak Pirina 
pirinç şeklinde çıkmıştır. tashih ede -
riz. 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Vali ve 
belediye reisimiz B. Lutfi Kırdar bu
gün öğleden sonra İstanbul'da bulu -
nan konsolosları kabul etmiş ve kendi
lerine bir çay vermiştir. 

Hararetli münakaıalardan sonra 

Kamutay Devlet Sorası 
kanununu kabul etti 

Kamutay dün B. Tevfik Fikret Siliy'm reisliğinde toplanmış ve Dev
let Şurası kanun projesinin adliye encümenine gitmiş olan 2, 3, 14, ve 28 
inci maddelerinin müzakeresine baılamı§br. 

ne ko~.aca~tı~: . . . . görüşten bir diğerine geçmek zaru. 
.~ugunku kult~r krızımız hakkında reti karşısında, kurban vermemiş mes

muspct ~ı t.eklıfler yapabilmek için lek yok gibidir. Mısır çarşısından ec
bu~u~ koklerıne kadar giderek sebep- zaneye, medrese'den mektebe, orta 

0
• 

lerını, .~asıflarını ~e mahiyetini top - yun undan tiyatroya, hattattan baskı 
lu~a gostermek lazımdı. Bunu, eli- makinesine geçiş, eğer fertler ve ai
mızden geldiği ve bildiğimiz kadar leler bakımından tetkik edilirse çok 

Diğer taraftan haber aldığımıza gö
re yeni türk - yunan anlaşması Yuna
nistan'a olan hayvan ihracatrmızı art
tıracak ve diğer memleketlerin Yuna
nistan'a yaptıkları ithalatla esaslı şe
kilde rekabet hükümleri ihtiva et -
mektedir. 

İstanbul lramvaylannm 
vaziyetleri tetkik ediliyor 

Adliye encümeni, tetkik edilmek tün mümasil i şlerde meri kaideler 
üzere kendisine verilen 6 takrir için mahiyetini iktisap eder. Bu ise hem 
mazbatasında şunları söylüyordu: mevzuatımıza, hem de teşrii tefsir i

yapmış bulunuyoruz. Bu bahiste, bi- zorlu .ve hicranlı olmuştur. ' 

" ı - General K. Sevüktekin (Di- Je adli tefsir arasındaki farkı tesbit 
yarbakır) ın ikinci maddenin ikinci eden hukuk esaslarına aykırı bir key
bendine Tuğgeneral ve amiralların fiyet olur. 
i lavesine mütedair teklifi kabul edil- B - Layihanın 26 ıncı madesiyle i-
miştir. ki dava dairesinin vazifeleri kati su-ze hak verenleri yahut vermiyenleri, 

aynı şekilde hareket etmeğe davet et
mek isteriz. Aynı şekilde, yani, bu 
dava hakkında kolay ve ezberden mü
talealar yürütmek suretiyle değil de, 
onun hakkında tetkike ve tetkikten 
gelen vukufa müstenit mütalealarda 
ve hükümlerde bulunmak suretiyle. 

Böyle bir cemiyet istihalesi hadise
sini tetkik eden münevver, bunun is
ter tarihini, ister kültür tarihini is-. . 
ter tıcaret ve ekonomi zaviyesinden 

Eski anlaşmada hayvan ihracatımız
da gümrük tarifesine esas olarak 225 
kilo bir hat olarak alınıyor ve 226 kilo 
gelen bir hayvan hakkında daha yük
sek tarife tatbik ediliyordu. Yeni an -
laşma bu 225 kiloluk haddi 275 kiloya 
çıkarmış bulunmaktadır. Bu suretle 
kilosu fazla gelen hayvanlarımız da 
225 kilonun haddindeki gümrük res -
mine tabi olacaktır. 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Beledi -
ye fen heyeti tramvay arabaları üze -
rindcki fenni tetkiklerini bitirmek ü
zeredir. Şimdiye kadar yapılan tct -
kiklerde arabalardan bir çoğunun bo
zuk ve bakımsız olduğu tesbit edil -
miştir. Bunlardan başka rayların da 
büyük bir kısmıl'!ın harap olduğu an -
laşılmı;;tır. 

2 - Devlet ŞCırası reis ve azasının rette biribirinden ayrılmış olduğu i
vasıflarını gösteren layihanın ikinci çin içtihat farkları imkanı bırakılma
maddesinin altıncı bendindeki baş- mıştır. Bu imkan ancak, maddenin 
muavinlerin üç yıl viHiyetlerde hiz - son fıkrasının tatbikma mecburiyet 
met etmiş olmalarına dair bir kayıt hasıl olduğu hallerde ve istisnai ola -
konmas1 Galip Pekel (Tokat) tara - rak tahassül edebilir ki bunun önüne 
fmdan verilen takrirde teklif edil - geçmek Şurayıdevlet dairelerinden 
mektedir. 1524 saylı Dahiliye Veka- herhangi birine ait olan bir işin ŞU
leti memurları kanununun 3 ncü mad rayideV>let reisinin dava dairelerinin 
desi hükmiine göre başmuavin, mua- veya müddeiumuminin talebi üzerine 
vin ve müliizimlerin memuriyet dere- dava daireleri umumi heyetine tevdi 
celerine muadil vilayetlerde vazife olunabileceği hakkındaki hükümle
almaları mümkün olmıyacağından rin, bu maksatla tatbiki halinde, her 
teklif olunan kaydın layihaya konma- zaman mümkündür. Bu suretle Şura
sı başmuavinlerin Devlet Şurası aza- nın kendi bünyesi içinde alınacak bu 
sı olabilmelerine maddeten imkan ve- gibi tedbirlerle, iki dairenin kararla
remiyeceğinden ve halbuki Devlet rı arasında ihtilaf olmaması kolaylık
Şurası hizmetinde beşinci derece me- la temin olunabilir. 

Böyle yapılırsa, davanın kendisine 
hizmet edilmiş olacaktır. Davanın 
kendisi, bizim kültür davamız oldu • 
ğuna göre, buna dair sözlerde hafif. 
lik'e ne kadar az yer bırakılırsa, cid
di tetkikin sahası, kendiliğinden, o 
nisbette genişliyecektir. 

gelen sebeplerini kaleme almak iste
sin, bilmesi Hizımdır ki, sathi tetkik
ten sathi hükümlere varmağa hakkı 
yoktur. Bilhassa, ileri bir münevver
lik ve bunun itibarı bakımından yok
tur. Münevverin, kendi cemiyetinde 
saygı ve sevgi bulması, kendi elinde
dir. Bilgisini tenif ederse ona itibar 
edeceklerdir, bilgisini işportaya dü
şürürse, onu hor göreceklerdir. 

Bugün, içinde bulunmakta olduğu
muz şartlar ve bunlardaki müspet ol
ma vasfı, kolay elde edilmiş değildir. 
Son yüz sene içinde, türk milleti'nin 
h~yatı çok dra~tik safhalardan geç· 
mış ve elde edılen fikir hüriyeti ve 

Bunun içindir ki, davanın tarafı -
mızdan doğru olarak müdafaa edil -
miş olmasından ziyade, davaya karşı 
ilmi bir alaka ile alakalanmanın lü -
zumuna ehemiyet vermeği, bu son 
sözümüzle tercih etmiş bulunuyoruz. 

Köy kalkınma ziraat kongresinde ve -
Ankara'ya ait 

zirai meseleler 
Vilayetimiz i~in bir rapor hazırlandı 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

değil, tabii ve zirai vaziyeti Ankara. 
ya benziyen geniş bir yurt parçasını 
dıerniyetli bir tekilde alikalandır
maktadır. 

Buğday ve arpa: 

~nkara vilayetinde 124.680 hektar 
bu~day, 82.203 hektar arpa ckilmek
tedır. Vilayette 87.486 ton buğday, 
57.542 ton arpa istihsal olunmakta
dır. 

~nkara buğdayları dünyanın en i
le~ı vasıflı buğdayları arasındadır. 
Vılayet iktısadiyatrnı alakalıyan bu 
iki mühim mahsulü artırmak k'" -r· f ve oy 
uye azla kir temin ettirmek baş ga

yelerdir. 

. Mahıulün kalite ve randımanı Uze
rıne fena tesir eden amiller kaldırı
lıp programlı ve bilgili bir şekilde 
hareket olunduğu takdirde hektar 
batına alınan mahsulü iki misline 
ç~~~~k mümkündür. Ve bu, hiç bir 
g~çıug.u olmıyan bariz hakikatlerden
dır. Vılayette arazinin ancak yüzde 
onu sulanabilir. Mütebakisi susuz zi
r~te tabidir. Vilayete düşen senelik 
yagmur vasatisi azdır. En lü~umlu 
zamanda az yağmur dü"mekted · B 'h . . "' ır. u 

temin edilmektedir. Fakat ihtiyaç 
yalnız bu cins pulluğa değil, avan
trenli ve iki demirli pulluklar ile 3 ve 
4 demirli sandıklı ekici pulluklar ve 
saire makinelerdir. Villyet: içinde zi
rai aletleri satan ticaretaneler oldu-
ğu farzedilse bile, bunlar, ya çiftçi -
ye bunları taksitle ve uzun vade ile 
ödetmek üzere vermektedirler veya 
pek ağır şartlar dahilinde vermekte
dirler. Halbuki çiftçinin peşin para 
ile pulluk ve saire satın alacak mali 
kudreti yoktur. Değil ziraat aletleri, 
bunların yedekleri bile hükümet mer
kezi olan Ankara'da temin edileme
mektedir. Dışardan yapılan sipariı -
lerde ise fiatlarm yüksekliği hadden 
fazladır. Çiftçi aleyhine olan bu va
ziyet, memleketin menfaatine uygun 
değildir. 

Prof. Vander Vaeren gilfi 
İki aydanberi Ziraat vekaleti baş

müşavirliği vazifesini ifa etmekte o -
lan Belçika Ziraat Nezareti umumi 
katibi, Luvain üniversitesi profesör -
!erinden B. Julien Vander Vaeren, 
dün akşamki trenle memleketine git -
mek üzere Ankara'dan hareke t etmiş-
tir. . 
İstasyonda Ziraat Vekili B. Faik 

Kurdoğlu ile ziraat vekaleti erkanı, 
yüksek ziraat enstitüsü profesörleri 
ve bir kısım talebeleri kendisini uğur· 
Iamışlardır. 

Çağr. 
X Arzuhal Encümeni 23 - 12 - 938 

cuma günü saat 10 da toplanacaktrr. 

dıklı ekici pulluklar henüz yapılma
dığı anlaşılmaktadır. 

Bundan dolayı bu pulluklar memle
ket imalatanelerinde yapılınca veya 
yeni pulluk fabrikamız tesis cdilinci
ye kadar yalnız hayvanla çekilen pul
luk veya bu çeşit ziraat aletlerinin 
eakiden olduğu gibi gümrük resmin -
den muaf tutulması lazımdır. Mama
fih yalnız gümrük resminin kalkma
sı kafi değildir. lktrsadi vaziyeti mü
sait olmıyan viliyetimiz çiftçisine 
tabitle ve uzun vide ile pulluk ve 
sair ~iraat Aletleri tenün ctTnek mese-

lesini derhal halletmek lazımdır.,, 

iki nokta: 
Rporda bu meselenin halli için şu 

iki nokta ileri sürül~ktedir: 
1 - Ziraat Bankasınca çiftçilere 

açılacak kredi ile temin etmek; 
2 - Doğrudan doğruya hükümet 

tarafından çiftçinin zirai aletlerini 
temin etmek. 

Raporun bu kısmı şöyle bitmekte. 
dir: 

"Devlet her sene mua~en bir meb
lağ mukabilinde zirai aletler alıp çift
çiye yukardaki şartlar içinde taksit 
ve uzun vade ile dağrtmakla biitçe -
sinden büyük bir fedakarlık ihtiyar 
etmiyecektir. Belki türk çiftçisinin 
kalkınma.sına büyük bir kolaylık gös
termiı olacaktır. Çünkü vereceği zi -
raat iletlerinin bedelini çiftçilerden 
taksitle ve muayyen zamanda tahsil 
edeceği için bütçede yalnız irat mas
raf şeklinde bir yardım tahsisatı ko
nulmuş olacaktır. Bü da Türkiye zi
raatinin inkişafı için çok görülecek 
bir §ey değildir. cı et dıkkatc alınarak fenni kaide ve 

usuller tatbik edildig· i takdird 
k"' ü l e en 

ot şart arda bile normal şekilde 
randıman almak kabildir. 

Rapoı:da bu imkanları temin ede
cek .faktö.rler muhtelif cephelerden 
tetkık edılmektedir: 

Zirai aletler fiatlarının ve bilhassa 
hayvanla çekilen pullukların gerek 
kendilerinin ve gerekse yedek parça
larının bu kadar pahalı olması, 2255 
numaralı kanun ile bunların gümrük 
resmine tabi tutularak kiloda on ku! 
ruş gifmrük resmi alınmasından ileri 
gelmektedir. Mesela 70 kilodan iba
ret ve avantrenli pulluk için 7 lira; 
80 kilodan ibaret iki demirli için 8 
lira gümrük resmi verilmektedir. Bir 
kaç ıenedenberi yerli imalatanelerde 
yapılan soruşturmalardan, tek teker· 
lekli pulluklar müstesna olmak üzere 
memleketimizde avantrenli ve iki de
mirli pulluklar ile 3 ve 4 demirli san-

Buna hakikaten ihtiyaç vardır. Zi
raat a letleri meselesi bu suretle cez
ri bir şekilde birkaç sene zarfında te
min edilmekle 25-30 senelik bir ser -
vet hamlesi kazanılmış olacaktır.,, 

Radyoda Ziraat konferanSI 
Ziraat Vekaletinin her perşembe 

akşamı Ankara radyosunda tertip et • 
mekte olduğu münakaşalı konferans -
!ardan ikincisi bu akşam yapılacaktır. 
Bu konferansın mevzuu memleket at -
çılığıdır . 

Talı!Sin lJzc·r·Tr.ıhzon'a 

hareket etti 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Üçüncü 
umumi müfettiş B. Tahsin Özer yarın 
:~aradeniz'e kalkacak olan Ankara va
puriyle Trabzon'a hareket edecek -
tir. 

Giimriik muafiyeti mevzuatı 
toplanıyor 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı 
gümrük kanunu teşviki sanayi kanu -
nu ve gümrük muafiyeti hakkında 
hiikümler bulunan kanunların bütün 
muafiyetlerini bir araya toplamakta -
dır .. Bu suretle gümrük memurları 
gümrük muafiyetine ait hükümleri 
bir kül halinde elde etmiş ve tatbikat
ta bir yanlışlığa meydan vermemiş 
olacaklardır. 

HAVA 

~:a 
Yurtta yağmurlar yağıyor 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu ve rüzgarlı geçmiştir. En 
yüksek ısı 9 derece olarak kaydctdil -
miştir. 

Yurtta hava Karadeniz kıyıla -
riyle Kocaeli ve Ege bölgelerin -
de kapalı ve mevzii yağışlı, Trak
ya'da sisli, diğer bölgelerde de 
çok bulutlu geçmiştir. 24 saat 
içindeki yağışların ınetre mu~bbaına 
bıraktıkları su miktarları Bucak'ta 
6, Muğla'da 5, Elbiııtan'da 2, ve diğer 
yağış gören yerlerde 1 kilogramdır. 

Rüzgarlar Trakya, Kocaeli ve Ege 
bölgeleriyle kısmen de orta Anadolu'
da şarktan, diğer bölgelerde umumi -
yetle şimalden en çok saniyede S met
re kadar hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek ısılar İstahiye'dc; 
13, Bursa ve İzmir'de 14, Bodrum ve 
Antalya'da 18, Adana'da 19 derece -
dir. 

En düşük ısılar da sıfırın altında 

Çorum'da 3, Kayseri ve Ulukışla'da 
5. Van ve Erzurum'da 7, Sivas'ta 8, 
Kanı'ta 11 derecedir. 

muriyete kadar irtika etmiş bir baş- C • Tevhidi içtihat müessesesi ka
muavinin Devlet Şurası vazifesi ifa ziyei muhakeme hakkındaki umumi 
edecek kabiliyeti ihraz etmiş olduğu hükümlerimize ve hukuk esaslarına 
muhakkak teliikki edilebileceğine ve da uygun düşmez .. Her biri müstakil 
başka memleketlerde de Devlet Şura- bir mahkeme olan dava dairelerinin 
Si azahk]arına üçte iki nisbetinde baş- kararları kaziyei muhkeme teşkil e
muavinlerin tayin edilmesi hakkında der. Bunların kararma muhalif bir iç
hükümler mevcut olduğuna binaen tihatla o dairelere kaziyei muhkeme 
bahsedilen kaydın layihaya derci mu- teıkil etmi§ olan kendi kararlanna 
vafık görülemediğinden takrir kabul ondan sonraki işlerde de olsa muhte
olunmamıştır. lif karar vermek mecburiyeti tahmil 

3 -...-..J{emal Unal (Isparta) nın la - edi~ek gibi garip bir netice hasd 
yihanın ikinci maddesinin son fıkra- olur. 
sının başındaki (Ve) yerine (Olan - D - İçtihatları tevhit edecek olan 
Iardan) kelimesinin konması teklifi- dava daireleri umumi heyeti iki dava 
ni havi takriri. Encümenimizce de dairesinin birleşmesinden teşekkül e
varit görülerek kabul olunmuştur. deceğine ve her iki dairenin kendi 

4 - Layihanın üçüncü maddesine kararlarında ısrara mefruz bulundu -
(Daire reisliklerine azadan seçilir) ğuna göre, yeni içtihat Şurayıdevlet 
diye bir fıkra ilavesi Refik İnce (Ma- reiıinin noktai nazarı demek olacak
nisa) tarafından teklif olunmaktadır. tır ki bu da garip bir neticedir. Yu
Teşkilah esasiye kanununun 51 iQ.- karda sayılan ve bundan evelki umu

ci maddesinde Devlet Şurası rücu mi heyet içtimaında encümen namına 
ve azasının Büyük Millet Meclisince arzedilmiş bulunan diğer sebeplerden 
seçilmesi hükmü mutlak olarak gös- dolayı encümenimiz Raif Karadeniz
terilmekte ve bu layihanın üçüncü in takririnin kabulüne imkan göre
madd-1 de Tet1dl&ı. C1NU1lye kanu. memiftlr ... 
nunun tespit etti ği eaaslara göre re- Miinnl.·nuılnr. v 

is ve aza olacakların haiz OJmcua l Adliye encumeninin hazırladıgı 2. 
lazım gelen vasıfları tayin etmekte 3, 14 üncü maddeler müzakere w 
olmasına binaen azadan başka reis kabul edildikten sonra bütçe encüme
olabilecek evsafı haiz bir zatın reis- ninin tevhit içtihada ait olan 28 inci 
liğe seçilmesine mini olacak takyidi maddesi hakkında adliye encümeni
bir hükmün layihaya konmasına lü - nin yukarda yazılı olan mütaleası o
zum görülmemiş, aza arasından reiı kundu. 
seçilmesi imkanı zaten mevcut bulun- Edip Ergin (Mardin) Tevhidi iç
masından ve seçim selfilıiyetini haiz tihat müessesesinin bugünkü Devlet 
bulunan Büyük Meclisin Yüksek tak- Şüraıında kabul edilmiş ve tatbik e
dirini kullanacağı tabii bulunmakla dilmiş bulunduğunu söyliyerek, bu
takrir kabul edilmemiştir. nun, Devlet Şurasının on, on iki se

s - Galip Pekel (Tokat) ın layi- nelik kazai bünyesinin lüzum göster
hanın 14 üncü maddesinin A, C ve E diği gene kazai bir ihtiyacın neticesi 
bendlerine ilaevsi teklif edilen fıkra- olarak hasıl olduğunu anlattı ve bu
lar encümence varit görülerek kabul nun muhafazasının bütçe encümeni
edilmiş ve madde ona göre yazılmış- ne pek lüzumlu görüldüğü içindir ki 
tır. 28 inci maddenin ilave edildiğini söy-

6 - Bütçe encümeninin hazırladığı ledi ve bütçe encümeni raportörü B. 
28 inci mdadenin layihaya ilivesi Raif Karadeniz'in takririnin kabulü
hakkında Raif Karadeniz (Trabzon) nü rica etti. 
tarafından verilen takrir üzerine ya- Adliye encümeni raportörü B. Sa
pılan müzakere sonunda fU neticele- labattin Yargı, tevhidi içtihat deni -
re varılmıştır. len usulün hiç bir kıymeti olmadığı

A - Tevhidi içtihat kararları bütün nı ve hukuk ilmi prensiplerinden hiç 
mümasil hidiselerde müstakil mah - birine istinat etmediğini ve böyle bir 
keme sıfat ve selahiyetini haiz bulu- emsalin hiç bir yerde gösterilemiye
nan şnrayıdevlet dava dairelerince ceğini anlattı. 
ittibaı zaruri olacağına göre bu karar Bütçe enciimeni raportörü Raif 
lar bütün memleket hakkında ve bü- Karadeniz (Trabzon) birçok ameli 

1 - Doğrudan doğruya mahsulün 
kalitesini yükseltmek; 

faydaları olan bu hükmün kanunda 111111 
yer bulması hususunda ısrar etti ve ııııııııııııııııııııııııııııı•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

2 - Mahsulün randımanını artır
mak, yani muayyen sahadan fazla 
mahsul kaldırmak: 

3 - Mahsulün maliyet fiyatını indi 
recek vasıtalar kullanmak; 

4 - Çiftçinin bilgisini artırmak; 
5 - İhraç edilecek mahsullerin 

kıymetini artıracak tedbirleri tatbik 
etmek; 

Pulluk meselesi: 
Raporda evela pulluk meselesi izah 

edilmektedir. Müsait arazide toprak 
ne kadar derin iflenirse yağmur su
larını o nispette muhafaza ve zapte
deceği gibi gıda meselesini de halle
deceği anlatılmaktadır. Sekiz on se
nedcnberi Ankara köylusüne senede 
vasatt olarak muhtelif cinslerde 250 
pulluk dağıldığı ~e ?u.nlar~~ g~niş 
afydasını gören. çıftçının dıger z~ra
at aletleri talebın?~ de ~ul~ndugu, 
f kat vilayet dahılınde zıraı aletler 
.:tan acentaların mevcut olmadığı i
zah edilmektedir. 

Pulluk meseles i için rapoı:da şu sa-

tırlar vardır: • ·~ · 
.. _ ... vakıa Orman Çıfthgınd~ dev-

let işletmesine ait tek tekerleklı pu~
luk arabası mevcuttur ve bun~nl~ vı
liyetin tek tekerlekli pulluk ibtıyacı 

ince dikkat ve takip fikri 
ince dikkate ve takip fikrine ba

~ılinm. Bu his, osmanlr rejiminin 
ıdrak edebildiğimiz devresinde bu 
iki meziyete senelerce hasret çek
mek suretiyle içime sinmiştir. 

Evelki gün yazı arkadaşlarımız
dan birisinin, bir kız çocuğu dün
yaya geldi ve dünkü Ulus, bu me
&ut doğumu kutlıyan birkaç satır 
yazı yazdı. 

Dün akşam bu arkadaşın elinde 
kendi adre&ine yazılmış bir mektup 
gördüm. Mektup Çocuk Esirgeme 
Kurumundan•geliyordu. içinde Ço
cuk Esirgeme Kurumu neşriyat ve 
propaganda !/Ubesinin 19 numara-
lı küçük broşürü vardı: "Annelere 
öğüt - yeni doğan çocuklara nasıl 
bakılır? Birinci mektup.,, 

Arkadaşrnuz, ,bir baba sıfatiyle, 
doğan çocuğuna gönderilecek her
hangi bir hediyeden fazla bu mek
tuptan seviniyordu. 

Ben ise ince dikkat ve takip fik
rine bayıldığım için, bu ilci meziye
tın bu yeni örneği karşısında bu 
saurları yadım. - T. l 

1.-eyla ifo Mecnun! 

Gemlik köylerinden birinde 
Muatafa'nın 13 yaşmdaki kızı E

mine ile Şaban'ın 18 yaıındaki oğ
lu Sait, bir müddet aeviımiıler, 
aonra birlikte kaçmıya karar ver
mifler ve bu kararlarını tatbik et
mek üzere, evlerinde.ı bır mikdar 
nevale düzüp köyde.rı a&VUfmUf• 
lar. 

Çocuklar ortad•n kaybolunca, 
babalan, analan bir telaıtır al-
mıı; nihayet meaeleyi haber alan 
jandarma, iki küçük aevdalıyı da
ğın bir mağarasında bulup köye 
getirmiı. 

Bu Emine ile Said için zamanı
mızın "Leyla ile Mecnun'u'' diye
biliriz. Fakat eskiden leylalarla 
meaıunlar tairlere uzua manzu-

meler ilham ederken bu yenileri, 
jandarma ve adliyeye fezlike 
yazdırıyor. 

Avrupa 'nın birçok yerlerinde 
mü.thiı bir aoğuk dalgaaınm hü
küın aürdüğü, bir takun kanal
larda ııemilerin işliyemediği, ne • 
birlerin buz prçalariyle dolduğu 
haber veriliyor, 

Birisine merak olmut, aonayor
du: 

- Bu 80ğuk dalgaaı, acaba, bi
ze de gelir mi? 

Bir batkaaı cevap· verdi: 
- Soğuk dalgası, maliim ya, 

yabancı ideolojiler nevinden de
ğildir; Türkiye'nin sınırları o ide
olojilere kapalıdır, fakat aoğuk 
dalcaaı. belki, biae de airarl 

Nigeria' da yanl«!sicilik 

Bir İngiliz mecmuaaı hayretle 
naklediyordu: 

Nigeri.a'da yakın vakitlere ka • 
dar çıplak gezen yerliler, meıde
nileterek giyirımiye baılamıılar. 
Burunlarının dibinde medeni ör
nekler gören inaanlarm, eaki vah
şiler de olsalar, giyinmelerinde 
hayret edecek bir taraf yoktur. 

Fakat ah.lisi, çıplaklığa ye
min ettiler edeli Niceria'da yan • 
ke~icilik de türemiıtir. 

Medeniyet gülünün, dikenleri 
mi, deniniz? 

I ri p<ıkıtes ! 

Avrupa memleketlerinden biri
sinde bir çiftçinin belediyenin ta
yin ettiği ceaametten daha büyük 
patates yetiştirip aattığı için 12 li
ra para cezasına çarptaıldığını 
okuduk. 

Patatesin de biribiri ile güre
teeek pehlivanlar gibi bir boyda, 
bir ağırlıkta olmasına lüzmn gös
terildiğini, ıimdiye kadar duymUf 
muydUDUa? 

Temyiz mahkemesinde tatbik edile
rek faydası görülmüş olan bir usulün 
neden Devlet Şurasında tatbik edil -
mek istenmediğini sordu. 

Bundan sonra birçok hatipler söz 
aldılar ve projeye bu maddenin ila
ve edilmesi lehinde ve aleyhinde mil
talealarda bulundular. 

Riyaset makamı, evelS, verilmit o
lan müzakerenin kiafyeti hakkındaki 
takriri reye koydu ve bu takririn ka
bulünden sonra bütçe encümenının 
teklifinin reye konulmasını istiyen 
B. Edip Ergin (Mardin) in takririni 
reye koydu ve bu takririn kabulünün 
tevhidi içtihat maddesinin Hiyihaya 
ilavesi ve adliye encümeni mazbata
sının reddi mahiyetinde olduğunu 
ilave etti. 

Neticede bu takrir kabul edildi ve 
bütçe encümeninin şu maddesi, pro -
jeye ilive edildi: 

"Dava dairelerinin ikisi veya bu 
dairelerden birinin aynı mahiyetteki 
itlere müteallik kararları arasında 
mübayenet görüldüğü takdirde Şura 
reisinin veya dairelerden birinin ve
ya müddeiumuminin talebi üzerine 
keyfiyet dava daireleri umumi heye
tinde tetkik olunur. Bundan sonraki 
mümasil i§lerde dairelerce bu karara 
imtisal olunur . ., 

Kamutay yarın toplanacaktır. 
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İngiltere ve Fransa 

karşısında İtalya 
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Fransız meclisinde 

Avrupa'da müthiş soğuk 
dalğası devam ediyor 

Eğer Almanya Franaa'ya karıı 
taarruz ederse, İngiltere, Fransa'yı 
aili.bla müdafaa edecektir .• Bu, ln -
giltere'nin Fransa'ya karıı, mukave
le ile girittiği bir teahbüttür. ln.gil
tere bu teahhü-ae Lokarno muahede
siyle giripni§ti. Fakat Lokarno mu
ahedesi 1926 senesinde imzalandığı 
zaman, Frrınsa'yı alman taarruzuna 
k.arfı müdafaa ettiği gibi, Almanya
yı da fraıu.ız taarruzuna kartı mü -
dafa.a ediyordu. Ancak Almanya 
Lokarno muahedesini feshettiği za
man, lngiltere, Fransa hakkında gi
rittiii teabhüt ile bağlı kalacağmı 
bildirdi. Fransa da buna mukabil, 
.Lıigltere'y.i alman taarruzuna karıı 
müdafaa etmeyi teabhüt etti. Bina
emaleyh Loknrno muahedeai, İngil
tere ile Fransa araaında bir alman 
taarruzuna kar§ı kartılıkh yardan 
muahedesi mahiyetini almııtır. İn
giltere ile Fransa'nm Almanya kar
tıaındaki vaziyetleri &arihtir. 

C~N HARBİ YENİ BİR SAFHADA ! 

ÇANG - KAY - SEK DİYORKİ : mali kanunlar1n FRANSA'DA NEHİRLER DONDU! 

Düşman bütün cephelerde 
tamamen mağlup edilmiştir ! 

müzakeresi baıladı 
Paris, 21 a.a. - Finans kanunu mü

zakerelerim açan maliye encümeni 
raportörü Şmidt, yeni vergiler ihdas 
eden mali emirnameler hakkında ih
tiraz kayıtları dermeyan etmiş ve bazı 
tadilat teklif eylemiştir. Ezcümle, 
ı;enevi altı bin franktan aşağı gelir -
!erden yüzde iki fevkalade rC6im alın
mamasını, fakat buna mukabil büyük 
gelirlerden alınacak resimlerin fazla-

Bir çok kimseler öldü, 

arasınd'a münakaleler 
şehirler 

durdu 
Paris 21 a.a. - Sonune nehri donmuştur. Şimal deparbnanmdaki , 

kanallarla Nancy limanı da tamamiyle donmuştur. 
Şunking, 21 a.a. - Çin Ajansı bildiriyor: Çin Başkumandanı Mare -

?l Çang-Kay-Şek, ordu yüksek subaylarını ve hükümet ricalini toplı -
yarak kendilerine aşağıdaki beyanatta bulutmuştur : 
Mukavemet harbinin dördüncü dev- .-----------------

Maselle, Saone nehirleri de bir çok senelerdenberi ilk defa olarak ~ 
muştur. Sen nehrinin ancak bir kısmı üzerinde münakalat yapılabil
mektedir .. Fransa' da soğuktan müteessir olmıyan yegane mmtaka, 
Metz'in cenubunda kain olan mmtakadır. 

Fakat bu iki devletin İtalya kar· 
ıısmdaki vaziyetleri nedir? lrı.gilte
re Fransa'yı ve yahut ta Fransa ln
ıriltere'yi, bir İtalyan taa'rruzuna 
karıı müdafaa etmiye mecbur mu
durlar? 

Geçenlerde İtalyan meclisinde 
Franaa'ya kar§ı yapılan tezahürat 
•eaileaiyle ingiliz ve franaız devlet 
adanılan tarafından söylenen &Öz
ler, bu noktanın aydınlanmaama 
yardım etmİ§tİr. Bir defa aarih olan 
bir nokta §Udur ki İtalyan taarru
zu kar§ISJll'-da lngiltere'yi Fransa'ya 

resinin arfesindeyiz. Subaylarımızın 
ve erlerimizin sadakati ve itaati saye
sinde aynı zamanda çinlilerin lehin.de 
olan topografik vaziyet sebebiyle düş
man? bütün cephelerde daimi surette 
mağlfip edilmiştir. Dil manın zayiatı 

çok büyüktür. Düşman, askerlerini ve 
top, tank ve mühimmat gibi eşyasını 
naklederken büyük güçlüklerle karşı

laşmakta ve bu suretle harekatta cev
valiyetini keybetmektedir. Nanşang ve 
Şangşa gibi büyük şehirler de hala e
limizdedir. 

Şimdi, askeri faaliyetimizin yeni bir 
safhasına girmiş bulunuyoruz. 

Millet, mütesanit bir halde tek mil
li idealine bağlı kaldıkça nihai zafer 
muhakkak surette Çin'indir. 

imtiyazlı nıınwkafor ve 
japonya 

ve yahut ta Franaa'yı lngiltere'ye Pekin, 21 a.a. - Şimali Çin'de va
yardımda bulunmak için bağlıyan ziyet gittikçe düzelmektedir. Bugün 
bir teahhüt yoktur. E&asen böyle bir Pekin ile Tiençin arasında her gün bir 
taarruz ihtimali, 1936 seneaine -~- kamyon işlemektedir. 16 kanunuevel
dar ne fngiltere, ne de Fransa ıçm den beri de Hopey vilayetinde üç oto
varit değildi. İtalya ile lnıiltere ~e büs hattı muntazam seferlerde bulun
Fran&a arasmdaki münaaebetlerm maktadır. Keza uzun mesafelere bir
tarihinde harp ihtimali ancak habef çok telefon hatları da konulmuştur. 
ihtilafı zamanında belirmişti. hal- Japon mahafilinin kanaatine göre, 
yaya karıı ucri tedbir almrrke?, Tiençin'deki fransız ve İngiliz imtiyaz 
İngiltere ile Fransa, bu yÜzden ~~ rnıntakaları bu mır.takada tam süku
ita)yan tecavüzüne uğrarlarsa, bı~· nun avdetine en ciddi maniayı teşkil 
biTine yardım etmeyi vadebnişlerdı. eylemektedir. Bu imtiyazlı mmtakala
Fakat bu, ancak zecri .tedbirlerin rı çin çetecilerinin ve alelt'.\mum ;a
ihdaı ettiği buhranlı vazıyet devam pon aleyhtarı unsurların karargahı 
ettikçe meri ve muteber olan bir te- mahiyetinde telakki ediliyor. 
ahhütten ibaretti. Naııl ki o zaman 
bu teahhüdc bir takım Akdeniz dev- Japon makamatı, keyfiy~ti mez.~ur 
J tleri de İ§tirak etmitlerdi. Fa.kat iki imtiyazlı mıntaka nezdınde mute· 

0e fevkalade vaziyet zail olduktan addit defalar protesto etmi ~ir:. Bu-
au , - :va.. ttaı..... aı...lıoine nunla bf-·• ,. ._ed · 1 · kt.f· 
ılmı bir ıt't:tak mınııyetDialleiOa· UJAA.unatmca alınan t hır enn d ı ve 

yap 
1 

• b' d ] d'. ·· ·· · lm d ğ ka n· tt imileıtirmeyi hıç . ır ~v. et uıun - ınuesaır o a ı ı naa mevcu ur. 
medi. Yani ne lngıltere nm, .. ~~ de Japonlar geçen eylülde imtiyazlı 
Fransa'nın, a~ .. tecavu~de~ mıntakalardaki tebalarını geri çekdik
bafka hallerde bırıbırıne ya mı ı- ten &anra bu iki mıntakayı askeri kor-
. · · ·ı · teahhütleri yoktur. 1 1 A • • • çın gırı§ı mıı l don a tına a mışlardır. Ta ki ımtıyazlı 

O b ld Fransa ve yahut ta n - . . . .. 
a e ~ mıntakalar ıle hanç arasındakı muna-

'lt it ı a'nın taarruzuna ugrar· 1 . • 
gı ere, a Y • "b' . d sebet erı sıkı hır kontrol altında bulun-
lar&a, bu iki devlet bı~ı _ırıne yar on dursunlar. 
eb:niyecek mi? Her ıki tarafı da 

Fransızların misillemeye geçtikleri 

Birleşik Amerika'dan 

(in' e yapılan mali 
yardım 

Vaşington, 21 a.a. - Maliye nazırı, 
Morgenthau, aşağıdaki beyanatta bu -
lunmuştur : 

"- Çin i1e yapılmış olan temmuz 
1937 mali anlaşması, bilamı.iddet uza -
tılmıştır. Bu, bitaraflık meselesi ile 
katiyen alakadar olmıyan tamamiyle 
ticari bir keyfiyettir. 

"Çin hükümeti" bu anlaşma muci -
hince, milli parasının istikrarını temin 
etmek için amerikan dövizi almakta -
dır. Çin'e verilen bu istikraz, Çin'in 
Amerika'da bulunan altın ihtiyatı ile 
garanti edilmiştir. 

Harp borçlarını vermedikleri için 
haklarında Jhonson kanununun hü -
kümleri tatbik edilenler hariç olmak ü
zere, her dost millet Amerika'dan 
böyle bir borç alabilir ve Amerika da 
bunu verebilir. Mamafih şurasını 
tasrih edeyim ki böyle bir borç iste -
yebilmek hakkı, Amerika'nın bfi ar -
zuyu muhakkak surette isafı için bir 
mecburiyet teşkil etmez . ., 

Nevyork Tribüne gazetesinin tasrih 
ettiğine göre, maliye nazırının bu be
yanatı, Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından Çin'e yapılan mali yardım 
karşısında Japonya'nın ileri sürdüğü 
tenkitlere bir cevaptır. 

ırralfl11Z' - 'I "n.tnıu:oun 

casusluk 

Montreux, 21 a.a. - İsviçre polisi, 
dün fransız hududu yakmında büyük 
bir casusluk hareketi meydana çıkar -
mıştır. 

Yukarı Savoie'yi geçmek istiyen bir 
çok ecnebiler tevkif edilmiş, bir çok 
vesaik ele geçirilmiştir. 

laş~ırılmasını istemiştir. 

Maliye nazırı Reynot, bu münase
betle söyledıgi nutukta büdçeyi mü
dafaa etmiş, hükümetin mali politika
sının malı ve ekonomik sahalarda ez
cümle kacan veya saklanan sermaye -
!erin yeniden başlamasında şimdiden 
verdiği neticeleri tebarüz ettirmiş ve 

İngiliz kabinesinde 
değiıecek nazırlar 

ezcümle demiş. ir ki: . . 
Fransa'nın vaziyetin bu iyiliğini f ngİf İz başvekili istifası 

bilmesi lazımdır. Maamafih yeniden 
istikraz etmek icap eyliyecektir. Fa
kat çok müteyakkız bulunmaklıgımız 
Hizımdır. Benim fikrimce, milleti "if
lasa götüren bir enflasyona karşı si: 
gorta primi olarak" bazı yenilikler 
tahmilini kabul etmek hususunda tel

istenen nazırlar 

etrafında tetkikler 

yapıyor 

kinde bulunmak mümkündür. Maliye Londra, 21 a.a. - Bazı nazırların 
encümenine teşekkür ederim, fakat bugünlerde istifa edeceklerine ve ya
bütçe üzerinde 500 mi~yon foanklik kında umumi intihabat yapılması ih
bir fark hasıl eden ~ad_ıl~t. hakkında timali olduğuna dair ısrarla dolaşan 
ihtiraz kayıtlarımı bıldırırım. Mebu- aşyialar hakkında Röyter ajansının 
san meclisi, benim elimden vasıtaları- parlamento muhabiri şu ınalUmatı ve
mı alırken aynı zam'lnda politikama riyor: 
devam etmekliğimi talep edemez. Çemberlayn, bazr genç nazırlar ta-

Meclis, maliye nazırının nutkunu rafından yapılan teşebbüsleri tetkik 
müteakip ,saat 22 de tekrar toplanmak etmiştir. Gelecek tatil devresinden 
üzere celsesini tatil etmiştir. evel ba;;ka şeylerden bahsedildiğinin 

Çek - Macar hudut 

hadisesi kapandı 
Prag, 21 a.a. - Cenubi Slovakya'da 

dün macarlarla çıkan hudut hadisesi 
kapanmıştır. Hudutların tahdidi için 
macar ve slovak rnakamatı tekrar mü
zakerelere başlamışlardır. Bu müzake
relere önümüzdeki hafta devam edile -

Eski kıral Alfons'un haklan 

Burgos, 21 a.a. - Kanunlar mecmu
ası, dünkü nüshasında, sabık İspanya 
kıralı 13 üncü Alfons'a her türlü me-
deni hukukunu ve zaptolunmuş mal -
larını iade eden kanunu neşretmiş -
tir. 

işitilmesi pek az muhtemeldir, önü. 
müzdeki birkaç ay zarfında umumi 
intihabat yapılması ihtimali mevzuu 
bahsolamaz. Techizat ve mecburi tes-
cil nezareti ihdasına taraftar olanlar 
vardır. Diğer cihetten kabinenin bazı 
~izası Roma ziyaretinin lüzumundan 
ve faydasından şüphe etmektedir. Bil 
tün bu ihtilfiflar siyasi bir kararsız
lık havası yaratmış olmakla beraber 
mesele yakından tetkik edileeek olur
sa, bunun bir ehemiyeti haiz olmadı
iit• inUıiAh-'• ..UJ.bilir. 

Parlamentonun toplanacağı tarih 
olan 31 sonkanundan biraz cvel bazı • nezaretlerde değişiklikler yapılması 
kuvetle muhtemeldir. E~asen çoktan
beri Başvekil böyle bir değişikliği 
arzu etmekte idi. Bu arada Maughau 
Runsiman ile Lord Vinterto'nun çe
kilmeleri de mevzuu bahsolmaktadır. 
Bununla beraber Başvekilin yapaca
ğı araştırmalar neticesinde genç na-

böyle bir yardıma bağlıyan imza
lanmıt bir vesika mevcut olmamak· 
la beraber, laal'l"UZ halinde yardım· 
dan kaçınılamıyacağma dair her iki 
taraf devlet adamlarının aarih söz· 
leri vardır. 

ve kanlı hadiseler vuku bulrluğu hak
kındaki haberlerle keza japonların ce
nubi çin'den Mançuko'ya asker gön- D 
derdikleri şayiaları da tamamiyle asıl
sızdır. 

Ü Ü N Ü l E 

zırlar tarafından yapılan şikayetle -
rin muhik olmadığı kanaatine varma
sı imkahı da mevcuttur. Bu takdirde 
bu nazırların da istifa edenlerin lisR tesine yazılmaları tabiidir. 

lngüiz lwbitıesinden 
1936 senesinde lngiltere ile ltalya 

araamdakı ihtiliı.f, bu iki devleti bi
ribiriyle barba doğru sürükler gibi 
görünüyorken, fransız Hariciye Ye· 
kili Delbos, lnciltere'ye karıı İtalya 
tarafından yapılacak bir taarruzun 
Fran&a'ya karşı yapılmıı bir taarruz 
telakki edileceğini bildirmiıti. On -
dan aonra da Akdeniz meaeleıi ba
his mevzuu olduğu zaman, Fransa 
İngiltere ile arasındaki tesanüdü te
barüa ettirmek fıraatını kaçırma

mı§tır. 

Hiıdiıelerin garip tecelliıi olmak 

s.a arasında bir barba sebep olacak
tı. Fakat Fransa, İngiltere ile müs -
temleke meselelerinde anlaştı. 1904 
İngiliz - franaız antantı bu anlaşma
nın temelini teıkil etmiştir. Bundan 
sonra da müstemleke mf'!sclel-erinde 
İngiltere ile beraber yürümek fran. 
sız drı politikasının en esaslı umdesi 
olmuıtur. Fransız - İngiliz antantı
nın meri olduğu uzun &eneler içinde 
Fransa bir kısım müstenılekelerınin 
müdafaasını bile Jngilter:::'ye terk 
etmi,. lngiltere de bazı noktalarda 
Franaa'ya güvenmittir. lngiliz ve 
fransız müstemleke İmparatorlukla · 
rı strateji bakımından biribirinı ta
mamlar. Ak•deniz de b:.J ımparator
lukların en ehemiyctli muvasala yo-

lu olduğundan bu meselede de İngil
tere ve Fransa beraber yürümiye 
mecburdurlar. Bugünkü vaziyet her 
ikisinin de menfaatini koruduğun
dan ne müıtemleke meselelerine ne 

Son zelzele doloyısiyle 
Geçen gün, mftflleketin esasen canı yanık bir mıntakcuınr bir yayık 

gibi çalkalıyan ve yeniden bir sürü evin yıkılmasına ve çatlamasına, bir 
yığın İnıanın deh§et içinde ve açıkta kalmasına sebap olan zelzele habe
rini gazetelerde ne kadar içini::ı sı::ılıyarak okumuş olduğunu::ıu tahmin 
ediyorum. Halbuki, acıklı hatırası henü::ı halı::ıalarımızda bütün kuvetiy
le yaşıyan geçen seneki ::ıebelenin tahribatını tamir etmek için, hükü
met, Kı::ıılay ve millet, elele vererek ne büyük bir §el kat ve az.imle çalıı -
mışlar, harabeler üz.erinde çarçabuk )'eni mamureler yaratmıılardı. Şu
ursuz. tabiat bu güzel eaere önüne geçilme:: §iddetiyle gene .saldırdı, ge
ne kalplerimi:r:i sı.z.lattı. Ne denir, tabiat bu, kah alev ,ekline bürünür, kah 
su halinde karşunı::ıa çıkar, kah sıcak olur, kah lırtrna, uz.un emekle
rimi::ıin mahsulünü, önünde durulmaz. korkunç kuvctiyle silip süpürür, 
bizi ardında, acımız.la baı başa bırakıp gider. 

Bu delaki felaketin insan kaybı vermeden hafif atlatılmış olması en 
büyük tesellimizdir. Çünkü tamiri imkansız olan knybettiğimi:z canlar
dır. Maddi :zararlar, ne kadar büyük olursa olsun, onları tamir edecek 
az.im ve enerjiye fa:z.lasiyle malikiz. 

iıtif aları istenenler 
Londra, 21 a.a. - Stefani Ajansın

dan : 
Gazeteler, bazı genç müsteşarların 

başvekilden harbiye nazırı Hor Belişa 
ile milli müdafaa işleri nazın Thomas 
lnskip ve Lancaster dükalığı şansöli
yesi Lort Vinterton'un istifasını ta -
lep etmiş oldukları rivayeti ile işti -
galde devam etmektedirler. 

Evening Nevs, beşvekilin vaziyeti 
tenvir ve kabinenin bünyesini tarsin 
etmek için sene başında umumi inti
habata başlamıya karar verileceğini 
yazmaktadır. 

Japonya'yı Koreye 
bağhyacak tünel 

Tokyo, 21 a.a. - Münakalat nazırı, 
Japonya'yı kore'ye raptedecek tüne • 
lin inşası için deniz dibinde yapılacak 
inşaata başlanılmasını emretmiştir. 

Tünelin uzunluğu 80 milden fazla 

1 
Fnm~a'da münakalat durdu 

Paris, 21 a.a. - Kar fırtınaları yü
zünden ve şiddetli soguklardan bütün 
Fransa'da münakaHit bazı yerlerde ta
mamiyle durmuş ve bazı yerlerde de 
arızalara uğramıştır. Şar'k trenleri Pa
ris'e büyük teahhurlarla gelmektedir. 
Hava postaları ise hiç işliyemiyor. 

ln~iltere'de soğuhıaıı iilenler 
Londra, 21 a.a. - Soğuktan İngil -

tere'de dün on kişi ölmüştür. Kar fa
sıla vermeden yağmaktadır. Nakliyat 
servisleri intizamsız bir şekilde işle -
mektedir. 

SoğukUırdan işsiz katanlar 
Londra, 21 a.a. - Gazetelerin bil -

dirdigine göre İngiltere'de hüküm sü
ren soğuklar yüzünden yapı işlerinde 
kullanılan 250.000 ame]e işsiz kalmış
tır. Don dolayısiyle bazı büyük inşaat 
şirketleri işlerini tatil etmişlerdir. So
~uktan on beş kişi daha donmuştur. 

l.,elıistan' mı soğuldar 

Varşova, 21 a.a. - Memleketin heı

tarafında sogukları takip eden müt -
hiş kar fırtınaları münakalatı felce 
uğratmıştır. İşsizlerden mürekkep bir 
takım ekipler, seferber edılmiş ve yol
ların ve dcrniryollarının açılması için 
sevkcdilmiştir. Aynı zamanda kar sü -
• lrme makineleri de başlıca yollarda 
faaliyete geçmişlerdir. 

Trenler, büyuk 'teahhurlarla sefer
lerini yapmaktadırlar . 

' 1879 dan beri bi>;yle soğuk 
görülmemi§tir 

Londra, 21 a.a. - Armentieres bar
larından birinde soğuktan 10.000 bira 
şişesi patlamıştır. 

Fransa'run muhtelif yerlerinde so
ğuktan 10 kişi ölmi.ıştür. Parisliler 
1879 danberi bu kadar fena bir hava 
görmediklerini beyan etmektedirler. 

Maginot hattından Parise dönmekte 
olan askerler, nakliyat inkıtaa uğradı .. 
ğı için yarı yolda kalmışlardır. 

Cenova'da termometre sıfırın altın
da 18 dereceye inmiştir. Akdeniz'de 
hüküm süren fırtına yüzünden irsalat 
tehir edilmişti~. Si.bah saat 7 denberi 
Londra'da kar yağmaktadır. Şehir ve 
civarı ka1ın bir kar tabakasiyle örtül
müştür. 

Buzlar seyrü seferi ağırlaştırmakta 
ve fazla olarak da kazalara sebebiyet 
vermektedir. 

Meteorolojik raporlara göre Alman
ya'da soğuk devresi sona ermek üze
redir. 

Münih rasatane i cenuptan sıcak 

rüzgarlar gelmekte olduğunu haber 
vermiştir. 

Fran.~<ı'dald zararlar 
Paris, 21 a.a. - Soguk, Pariı,'te mü

nakalatı işgal etmekte ve telefata sebe
biyet vermekte berdevamdır. Atlas ok
yanosu ile Manş denizinde hüküm sür
mekte -olan kar fırtınası, limanlarda 
birçok gemileri mahsur bırakmıştır. 

Fransa ile İngiltere arasındaki bah
ri münakalat, kısmen felce uğramıştır. 
Rüzgarın Saint Nazaire sahiline at

mış' oldugu üç rotnerkör batmıştrr. 
35 metre yüksekliginde madeni bir 

dok, rüzgarın şiddetinin tesiri ile de
ni~e yuvarlanmıştır. Hasar, iki buçuk 
mılyon franga baliğ olmaktadır .. Aynı 
limanda diğer birçok merakip te bat
mıştır. Bereket versin, nüfusça bir gQ
na zayiat yoktur. 

' üzere aradan iki sene geçtikten aon· 
ra bu~ün, İngiltere'nin lt-:_lya il.e 
münasebetleri normal, hatta samı
mi görünüyor. Diğer taraftan Fran· 
.. ·nın İtalya ile münasebetleri çok 
gerginletmiıtir. Bir İtalyan - fransı:z 
harbı ihtimııli karııaında bu defa 
lngiltere'nin nasıl bir hareket hattı 
takip edeceği bahis mevzuu olmut • 
tur. Evela İngiliz devlet adamları 
orta-da lngiltere'yi yardıma bağlı -
yan bir mukavele olmadığını teba
rüz ettirmişlerdir ki bu, doğrudur. 
Fakat bugün İngiliz hariciyesini 
doğrudan doğruya idare eden Bat -
\'ekil Çemberleyn, her hangi bir 
yanlıt tefsire yer vermemek için tU 
noktayı tavzih etmittir. Batvekil de
miıtir ki: 

de Akdeniz itlerine yeni yeni unsur
ların karıımalarını istemezler. Jngil
tere 16 nisan anlaşmasiyle Akdeni
zin statükosunu ltalya'ya kabul et -ı 
tirirken bir az da Fransa namına ha
reket etmıf demekti. ltalyan gazete
leri, "Tunua bizimdir" diye makale-

Tabiatın bu gibi fuursu.z tahripleri artık bizi karşısında eskisi gibi 
kayıtsız. bulmuyor. Eski devirleri düşünün: Kırşehir'de z.elz.ele olmuş, 

Adana'yı su basmıf, iz.mir' de bağları filoksera tahrip etmiş ... Bu haber
ler payitaht lstanbul'a, sanki Çin'de bir seyelan olmuı, Alrika'da veba 
varmıı nevinden uz.ak ve eriıilmez. ülkelere ait felaketler gibi görünür; 
"ne yapalun, Allah itil" diye omuz silkip geçilirdi. Şimdi memleketin bir 
ucundaki en küçük bir zarar haberi, yurdun öbür ucundaki vatandQ§ın 

kalbinde, sanki felaket öz kardeıinin ba§ına gelmiş gibi derin sızılar 

uyandırıyor. /zmir'de vakitsiz yağmurlar kuru ü.züm mahsulünü tahrip 
etti, Adana'da sıcaklar ve kurdlar pamuk rekoltemizin hacmini çok 
az.alttı gibi, cana ve mülke değil, sadece bir kısım vatandaşların bir yıl
lık emeklerine ait z.arar haberleri bile, hepimi~ derin teessürlere düşü -
rüyor. Hükümet, derhal z.arar gören vatandaşların acılariyle alakadar 
olarak laz.ım gelen tedbirleri alıyor. 

olacak ve Fusau - Kore - ile Karatsu Vilno' da Atatürk için 
arasında inşa edilecektir . 1 

- Filiyatta Fransa ile münase
betlerimiz o kadar sıkıdır ki basit 
hukuki teahhütleri kat kat atar. 
Çünkü bu münasebetler menfaatle
rimizin biribiriı:ıin aynı bulunması
na müstenittir. 

lki kıta üzerine yayılmıt olan 
Çemberleyn'in bahsettiği bu giri~t 
menfaatler bir zamanlar, başveki
lin tabirini 'kullanalım, ''biribirinin 
aynı" değildi. Ve bu yüzden .geçen 
aann sonlarına kadar Fransa ıle ln· 
gilteer arasrmla sık ark ihtilaflar çı
k.ardı. Bunlann aonuncuau - Y atoda 
ihtilafı_ az kaldı İngiltere ile Fran-

ler yazarken, unutuyorlar ki bu 
memleketin fransız himayesi altın
da kaim.asiyle, belki Fransa kadar 
lngiltero de alakadardır. lngiliz -
fransız tesanüdünün en kuvetli ta -
rafı da İtalyan gazetelerini son haf-

ta içinde meıgul eden garbi Akde
niz vaziyetidir. Bunu anlamıı ola
caklardır ki bir kaç günden beri, 
"Korsika, Tunus, Nis, nümayişi tav-

samıştır. Ye şimdi İtalyan gazetele
ri, daha vakur bir lisanla Cibuti ve 
Süveyt üzerinde ''bazı haklardan'' 
bahsetmektedirler. 

A. Ş. ESMER 

Bu, hepimizi çok memnun etmesi lazım gelen bir müıahededir. Çün
kü milli ıuurun, milli tesanüt his•inin düne nazaran aramızda ne büyük 
bir terakki kaydettiğine iıaretıir .Bir milleti kuvetli ve mesut yapan 
amillerin arasında, vatandQ§lar arasındaki tesanüt, bağlılık ve sevginin 
rolü çok ehemiyetlidir. Türk milleti, ortrk Osman(ı İmparatorluğunun 

fertleri biribirinin akıbetiyle alakası:.z sürü - ümmet'i değildir. Onun için
dir ki türk inkılabı bir millet )IQl'attı, sözünde hiç bir mübalağa yoktur. 

YAŞAR NABi 

İnşaat.dört sene sürecek olup bir bir toplantı 
buçuk mılyar yene mal olacaktır. 

Talcbt•nin hü\:iyet 
ciizdanlan 

Mekteplere kaydedilen talebenin nü· 
fus cüzdanlarının talebenin dosyala -
rında salClanması usulü, yapılması nü
fus cüzdanlarının göriilmesine bağlı 
bulunan işlerin geri kalmasını intaç 
ettiği anlaşılmıştır. İç Bakanlık ver -
diği bir kararla bundan böyle mek -
teplere girmek istiyen talebenin nü -
fus cüzdanlarının usulü dairesinde 
kayıtları yapıldıktan sonra kendileri· 
ne iade edilmesini kararia,tmruştır. 

Varşova, 21 a.a. - Vilno'da büyük 
kurucu Kemal Aatürk için biıyük bir 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda Po
lonya, Türkiye ve büyiık türk kurucu
su hakkında konferanslar verilmiştir. 

Yurdun c•konomik tetkiki 
Edirne, 21 a.a. - Yeni ekonomi mü

şaviri Mesut, İstanbul - Marmara - Ça
nakkale teftişlerine devam etmekte -
dir. Mezbaha, kabzımfüar, sütçülük, 
hayvancılık .. gibi Trakya ve 1stan -
hul'u alakalandıran işler üzerinde e -
tütlerini yaptıktan sonra Edirne'ye 
yeni sene ba§ında gelecektir. 
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L A s K E R LT K.. 1 

İngiltere donanmasını 

Yüzde yirmi 
Nisbetinde büyültüyor 

Donanma mensuplarının sayisı da 
sene sonunda 125.000 e çıkan lacak 

lngiliz Başbaka
nı Çemberlayn, i- ı 

kinciteşrinde par- Fölki~er Besbahter'den 1 lamentoda söyle- Y' 

diği müteaddit --------------------
nu .. tukl.arda, gcr~ekleştirilmesi her 1 da sözu·· b geçen birçok dış memleket 
~~ . ır .P~rça hızlaştmlmakta olan istasyon ve denizlerine t d. d·ı · _ 
ıngılız sılahlanmasından bahsetti. Bu . ev ı e ı mış 

tır. 

münascbetlede, Münib anlaşmasına 163ingiliz destroyeri ile 55 deniz-
rağmen, diğer devletler silahsızlan- ı 

a tı gemisi de ona göre tevzi edilmiş 
mıya başlamadan lngiltere'nin böyle ı 
b. ha 0 up, ceman 115.000 tonu bulan altı 
ır rekette bulunamıyacağını, sila"h t ayyare ana gemisinden üçü anavatan 

zafının diplomasi zafmı ifade edece- donanmasında biri tamirde. biri Ak-
ğ~ni kaydetti. Ve dedi ki, diplomasi- deniz donanmasında biri de Çin su
nın muvaffak olabilmesi için, arka- larmda bulunmaktadır. 
'!nda kuvetli bir ordunun bulunması Dig· er bütün devletlere üstün olan 
lazımdır. 

inşaat programı, önümüzdeki yıllar 
d .. 

1938 yılına girer girmez bütün için, her biri 35.000 tonluk beş, 40.000 
un~a~ı ~aplamış olan silahlanma tonluk iki 6 tayyare ana gemisi, 24 

derdı, ıngılız silahlanmasına istikbal- kravazör, 40 destroyer, 21 denizaltı 
de de hakim olacaktır. gemisi, inşasını göz önünde tutmuş-

Bahusus, 1936 sonundanberi dev. tur; bu programa göre, İngiltere 
letler arasında donanmalarda artık mevcut donanmas·nı yüzde 20 nisbe
kantitatif tahditler yapılmakta ve tinde büyütmektedir. Şunu da unut· 
ltalya'nın da girmiş olduğu 1936 mamak lazımdır ki, bu program bir· 
Londra deniz anlaşması, yeni yapıla- çok itavelerle daha ziyade genişletil
c:ı~ .olan gemilerin büyüklük nisbe- miş olacaktır. Bu yıl İngiltere tez
tı ıçın muayyen ölçüleri göz önünde gahlarında bulunan harp gemilerinin 
tutmakta olduğundan, siHihlanma adedi, 1933 dekilere nisbetle on iki 
h_umması şiddetini muhafaza edecek- misli daha fazla olduğu düşünülecek 
tır. Ancak, bu tahdidin de pratik ta- olursa, silahlanma masraflarının ne 
rafı oçk zayıftır; çünkü, anlaşma dı- kadar büyüdüğü derhal anlaşılır. An
•1.nd~ kalan devletler şayet tespit e- cak, Japonya veya Şimali Amerika'
dılmış olan azami tonaj miktarını a- nın tehdidi altında kalmamak istiyen 
şac~k olurlarsa, anlaşmanın bir mad- Büyük Britnya bu masraflara katlan
desı, bu aşma salfiltiyetini diğer dev- mak zorundadır: zaten, bugüne ka
letlere de vermektedir. Bundan do- dar görülmüş olan bütün siHihlanma
layı, bugün azami tonaj olan 35.000 !arı aşan bu son yılların si11ihlanma 
tonu, İngiltere 40.000 tona çıkarmış- vaziyeti de bundan ileri gelmiştir. 

Tekaüt kanununda 

değiıiklikler 

Kanuna yeni iki hüküm 
ilôve edildi 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 
66 ıncı maddesine bir fıkra eklnemesi
ne dair olan kanun projesini, Kamutay 
kabul etmiştir. 

1683 sayılı askeri ve mülki tekaüt 
kanununun hususi ve mülhak bütçeler
den maaş alan memurlar için ayrıca 

bir tekaüt kanunu yapılmcıya kadar 
haklarında eski hükümlerin tatbikmı 
ve kanunun meriyetinden evel tekaüt 
aidatı itası suretiyle geçen hizmet 
müddetlerinin tekaütlük için meşrut 

olan kanuni müddetin hesabında sa -
yılacağını amirdir. Kanunun bu bük -
müne göre, hususi idare memurların -
dan umumi muvazeneye dahil dairele
re veya vakıflar umum müdürlüğüne 

gecenlerin tekaüt muamelelerinde hu
susi idarelere ait 1-6-938 tarihinden 
sonraki hizmetleri rlikkate alınmadı -
vınıfan mağrluriyetlerini mucip ol -
m;:ıktarlır . 

Hiikümet. tekaüt kanununun 66 

ci maddesine bir fıkra ekliyerek husu -
si idarelerden Vakıflar Umum miidiir
Iüğüne ve Vakıflar umum müdürlü
ğünden hususi idarelere ge~miş veya 
geçecek olan memurların maaşlı hiz -
metleri, tekaütlük için meşrut olan 
kanuni müddetin hesabında mütekabi
len sayılacağı kaydının konulmasını 

muvafık görmüştü. 

Bütçe encümeni, hükümetin, aynı 

kanunun 14 üncü maddesinin değişti -
rilmesi hakkındaki projesi ile bu layi -
hayı birleştirmiş ve şöyle bir metin 
hazırlamıştır: 

Madde 1 - 1683 sayılı askeri ve 
ve mülki tekaüt kanununun 14 üncü 
maddesinin son fıkrası şu şekilde de -
ğiştirilmiştir: "- Subay ve' askeri 

memur olduktan sonra veya askeri me

mur olmazdan eve!, talebe sıfatiyle ya

bancı memleketlerde tahsil veya staj-

["""" '" .. "' """'"""" """'""""" """'"" "" .... """"'""""" .. " ...... , 
Mahkeme Röportajları 
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Bir kızılca kıyametten sonra 

Rukiye ile Niyazi 
hapisaneye yollandılar 

Yüzü yara bereler içinde asıl şekli- madığı için bir aylık cezası altıda bir 
ni çoktan kaybetmiş bir ihtiyar şahit- indirildi. 
liğini şöyle yaptı: Bu tarafı pekmühim değil. Daha 

- Ben kapının ardmdaydım. Dışa- enteresanı sonunda ... 
rıda kavga gürültü olduğunu duydum. Dinleyicisi haylı bol olan dava bit-
Rukiye: tikten ve karar alenen tefhim olun -

- Yandım anam, bu oğlan öldürdü duktan sonra dıvara daha yakın olan 
beni, diye bağırıyordu. Aralıkta da Rukiye, Niyazi'nin omuzundan itti: 
oğlanın sesini duyuyordum, o da: . 

1 

- Hadi oğlum hatli, dedi, yürü ba. 
- Niyazi bir kadından dayak yedı, kalım 1 

diyecekler diye figan ediyordu. 1 . Niyazi'de bet beniz kalmamıştı. Ha-
Hakim, şahide sordu: pıste ne yapacağını, şu kadar günü 
- Niyazi'nin elinde sert bir cisim nasıl dolduracağını düşünürken yüzü 

varını§, onunla döğmüş Rukiye'yi, kırıştı. Arkadaşı Hasan'a kaşla göz a _ 
doğru mu? rasında bir takım talimat verdi. O da: 

Şahit cevap verdi: - Olur kardeşim olur, dedi, sen hiç 
- İçeriden çıkarlarken elinde bir merak etme, rahat rahat yat ... 

şey yoktu, görmedim doğrusu; yalan Mübaşirin çağırdığı jandarma sün
söylemiyc de allahtan korkarım. Ya - gülü siHihbedest salona girdi. Bir çift 
rm ruzumahşerde... m:ıhkümu önüne kattı. Rukiyc'yi, kü-

Niyazi ile Hasan iki arka- çük tevkif odasının kapısındaki kana-
daştırlar. Ayaklarının diz kapaklarına peye oturttu. Niyazi'yi de iğneden ip
kadar çamura bulanmış birer çizme liğe kadar aradıktan ve ihtiyaten kas
olduna, 'e elbiseleri de bir örnek bu- ketinin kıvrımlarına da bir güzel bak
lunduğuna göre dostlukları kadim, tıktan sonra araladığı kapıdan içeriye 
tabiatleri biribirine uygun olsa gc - gönderdi. 1çerdekiler derhal Niyazi' -
rek ... Dün gece kafayı kafaya uydur- nin etrafını sardılar. O yüksek sesle 
mu~ bir içkili köşede bir müddet din- anlatıyordu: 
lendikten sonra Bendderesi'ne doğru - Oldu, iş birader, yaptık bir ço -
sallanmışlar .. Sebebi pek anlaştlamı - cukluk ... 
yan bir hadise yüzünden Rukiye ile Derken, koridorun bir kaç metre i
Niyazi kapı aralığında kavga etmiş - lerisinde astrakan yakasının içinde 
ler, Hasan da Niyazi'ye yardım etmiş, 
fakat Rukiye'nin arkadaşı da boş dur
mamış, o da araya girmiş; derken kar
man çorman bir kavga meydanına 

dönmüş orası .. İşe polis müdahale e
dip te ortalığı yatıştırdıktan sonra 
Niyazi ile Rukiye'nin "alkanlar için
de revan" oldukları görülmüş. Meğer 
biribirlerini yaralamışlar. Bir yığın 
şahit var. 

Rukiye, bu mahallenin sakinlerin -
den ... 

küçücük başı görünen bir kadın va -
veylayı kopardı. Ağlaya ağlaya bir 
şeyler söylüyordu. Kulak verdim; 
topu topu söylediği şuymuş: 

- Onu da hapse godurdunuz, yüre
ğinize su serpildi mi hali? 

Bu sitemi kime gönderdiğini bilmi
yorum. Oradakilerin birine: 

- Bu kadın kimden, diye sordum. 
Yavaşça: 

l __ R A_o_v_o _I 
TÜRKİYE RADYODİFÜZYON 

POSTALARI 
TÜRKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Dalga uzunluğu : 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

( Türkiye Saatile ) 

Ankara: 

PER$EMBE, ZZ.12.938: - 12.30 Türk 
müziği (şarkılar) - 13.00 Saat ayarı ve ha
berler - 13.10 - 14 Müzik (dans plakları). 

18.30 Türk müziği (ince saz faslı) -
18.55 Konuşma - (ziraat saati) - 19.lS 
Türk müziği (ince saz faslı devam) - 20.00 
Müzik (küçük orkestra galası) 1 - Kay.ze
rin Katarina - (Rudolf Katnig). 2 - Balleri
na - (Fcldkötter). 3 - Pavane pur ün cnfant 
dcfünt - (Moris Ravcl). 4 - Sing, sing, sing 
Vögelein - (Paul Preil). 5 - Cavatin -
(RaH). 6 - Kleine melodie (Franz Grothe) 
7 - Saksofon solo - vals - . 8 - Tanzende 
Herzen - (Ezemik) - 21.00 Saat ayan ve 
para. kambiyo ve toprak mahsulleri borsa
sı - 21.15 Temsil - (Fatma hanım mahke
mede - komedi) - 21.30 Türk müziği (Şar
kılar ve saz eserleri) - 22.15 Konuşma -
22.30 Müzik (bir operanın tamamı) -
23.45 - Z4 Son haberler ve yarınki pro~ .. 
ram. 

Avnıı>a: 

NOEL MÜZİÔ-İ: 16.20 Berlin - 19.40 
Beromiınster - 20.10 Viyana - .21 Kolon
ya. 

OPERA VE OPERETLER: 12.40 Bero
münster - 19 Berlin - 20.10 Laypzig, Mü
nib - 20.15 Frankfurt - 21 Milano -21.30 
Bordo, Liyon, Paris. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 14 Laypzig - 16 
Hamburg - 20.10 Breslav K 21 Roma -
22.15 Kolonya, Stokholm - 22.40 Lüksem
burg. 

ODA MUSİKİSİ: 22 Monte Ceneri -
23.5 Varşova. 

SOLO KONSERLERİ: 14.40 Stokholm 
- 17 Berlin - 18.20 Münib - 18.40 Keza 
- 19.30 Stokholm - 21.20 Königsberg. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
18.20 Konigsbcrg - 20.30 London - Recyo
nal - 21.10 Stokholm. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Hamburg, Layp. 

zig - 8.30 Frankfurt, Königsberg - 10.30 
Hamburg - 12 Alman istasyonları - 14 
Ştutgart - 14.10 Frankfurt, Kolonya, Viya
na - 15.30 Berlln - 16 Alman istasyonları 
- 16.20 Königsbcrg - 18 Berlin - 18.20 
Kolonya - 18.ZS Kolonya - 21.5 Kopen
hag - 22.30 Hamburg - 22.40 Könlssberg 
- .2?~50 Münib - 24 Frankfurt. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart - 15 
Berlin - 19 Hamburg - 22.30 Ştutıart -
23.10 Budapeşte (Sigan orkestrası). 

DANS MÜZİCiİ: 22 Monte Ccneri, Sof
ya - 22.15 Bükrcş - 22.25 Droytviç -
22.45 Sottcns - 23 Floransa, Roma - 23.25 
London - Recyonal - 0.10 Lüksemburg -
0.15 Droytviç. 

trr. Britanya deniz bakanlığı, mali me-
Britanya donanmasının, önceden seleden mada, önümüzdeki günlerde 

olduğu gibi, bugün de dünyanın en ayrıca iki davayı halletmek zorunda
kuvetli donanması olduğuna şüphe dır: Buıılardan biri, donanmayı son 

sistem teknik vasıtalarla teçhiz et
yoktur. Ancak, bu hükümde bulunur- mek diğeri de, bu yeni donanmanın 
ken, bu donanmanın cihanşümul ma- kadrosunu tamamlamaktır. 

da bulunarak avdet edenler, masrafla- Meşhut cürümler kanunu ne güne 

n kendi taraflarından ödenmişse tah - duruyor? Zaten böyle apaşikare işle
&il ve staja azimet ve avdet tarihleri a- nen, aylarca süründürülmesine lüzum 
rasında geçen müddet kadar, hükümet olmıyan suçlar için çıkmamış mıydı? 
tarafından tesviye edilmiş ise, zikre - Karakolda zabıt varakası; nihayet 

- Niyazi'nin dostu, dediler, Ruki
ye için söylüyor .. 

Rukiye. oturduğu yerden, kah par
maklıklı kapının arkasına giren Ni -
yazi'ye; 

İstanbul gümrük 
başmüdürlüğü 

İstanbul gümrük başmüdürlüğilne, 
İatanbul bqmüdürlüğü fUbe müdür -
!erinden B. Mithat Ad;ı~ • - _, ...... 
KararJ.aşmıştır. na ve mahiyetinde, Anavatan donan

ması, Akdeniz donanması, Şarki Hin
distan, Cenubi Afrika, Çin, Amerika, 
Garbi Hindistan, Yeni Zelanda ve 
Avustralyaları sularındaki kravazör 
filoları olmak üzere, mahalli ve mev
zii vaziyetini de göz önünde tutmak 
lhımdır. 

Silahlanma hareketinin daha baş

langıcında 30.000 kişi ilave edilmiş 

olmasına rağmen, donanmanın bu
günkü kadrosu, yukarıda kaydı ge
çen yeni donanma vaziyetine yetmi
yecektir. 

dilen müddetin iki misli kadar tekaüt me~ut su~lar mahkcmesind duruş -
ve istifa müddetinden fazla hizmet et - ma ... 24 saatin içinde bakın ne işler o-

- !deceğini ettin harta oğlan, diye 
hınçlı hınçlı sözler söylüyor, kah ken-

Meseli, 1912 ili 1927 yıllarına ka-
dar yapılmış ve mecmu tonajı 
474.700 olan 15 dritnott 1 lt an ya nrz a ı-

~ı "':na~atan donanmasında, beşi Ak-
enız . onan_masında, dördü de tamir 

ve tadıl edılmek üzere ufak t f 
kadrolariyle anavatan lim 

1 
ayda 

bulunmaktadır. an arın a 

Krovazör, destroyer ve d . 
1 .1 • . .. enıza tı 

gemı erının murekkebatı dah k 
l"d" a uvet-
ı ır. 15 ağır ve 45 hafif kravozörden 

yka!~ız alktısı anavatan donanmasında, 
ı ısı me tep gemisi ve sahil h f 

h. . mu a a-
zası ızmetınde, on dokuzu d k 
be . . d d' ye e te, 

şı t~~~-r e ~r '.. 12 ağır ve 16 hafif 
kravazorun bUyuk bir kısmı, yukarı-
L± 

Yazan Yol:tn Folde~ 

medikçe tekaütlüklerini ve istifalarını 

istiyemezler. 
Madde 2 - Mezkur kanunun 66 ın

cı maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir: 

Bundan dolayı kadroya daha 6.000 

kişi ilave edilerek, yıl sonunda do
nanma mensuplarını 125.000 kişiye 

çıkarmak düşünülmektedir. Mamafih, 
bu rakam da tasavvur halinde bulu
nan projeye göre azdır. Çünkü, İn

giliz kaynaklarından verilen malU
mata göre tevziat şu suretle yapıla
caktır: Dritnotlarda 1300, tayyare a
na gemilerinde 1000, kravazörlerde 
700 tay.fa bulunacaktır. 

"Hususi idarelerden Vakıflar U -

mum müdürlüğü ve Vakıflar Umum 
müdürlüğünden Hususi İdarelere 
geçmiş veya geçecek olan memurların 
maaşlı hizmetleri, tekaütlük için meş
rut olan kanuni müddetin hesabında 

mütekabilen nazarı itibara alınır." 

miş ve üç gün için 29.000 ihtiyatiyle, 
yedek donanmanın birçok gemileri 
harekete müheyya bir vaziyete geç
miştir. Buhran, şayet daha ziyade bü
yümüş olsaydı ayrıca 58.000 ihtiyat 
daha silah altına alınarak gemilere 
tevzi edilecekti ki, bu hareket 1914 
denberi ilk defa olarak alınması dü
şünülen tedbirlerden biri olacaktı. 

Bu dava ile ata.kadar olmak üzere, 
28 eylül 1938 deki seferberli.~ tedbir· 
leri dikkate şayandır. O gun, kıra! 
seferberlik emrini öğleden eve! im
zaladığı halde, akşamleyin 4.000 ihti
yat toplantı mahallerine müracaat et-
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SOKAGI 
Cevıren Nasubı El11yda1 

Anna, dün akşam geç vakit bitirmit olduğu gÜ· 
zel yeni elbisesini giymiş. Anna bu elbiseyi latvan'a 

östermemek için önceden giymemiıtir. Bu suret-
g k . . . 1. d le de kendini tecrübe etme ıstmııtar. ç~n en co· 

h e kahramanca mukavemet etınıı, elbise-
ıan eves . . . . 

· · · gı'ymemi• gıymemııtır ••. Halbukı onu 
yı gıymemış, :ı• 

lıtvan için, lstvan'ın hoşuna gitmek için dikuıiş 
olduğunu bilmektedir. 

h k 'k" 'ht' yoktu. Onun yeni bir elbiseye a ı ı ı ıyacı 
• • • .. d giymiı de-Her ne hal ise iıte yeni elbısesanı once en . 

ğildi ya. Şimdi giyebilir. Tekrarlıyor: "Onu sevmı
yorum." "Onu ıevmiyorum," diyor ve Bardişinof'un 
evine gidiyor. 

Odada, ikisi de kartı karııya geçip oturuyor, ve 
İtalyan kızını bekliyorlar. Bardişinof, tazir maka
mında: 
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ötekilerle birlikte gezıneğe gideceği rnuhakkak· 
tır. Fakat bugün İtalyan kıziyle buluıacaktır; Ön· 
ceden kararlaştırılmış, başka zamana bırakılmaaı 
imkansız reımi bir mecburiyettir bu. Iıte bu aebep. 
le Istvan'ın ve ötekilerin bir an evel çıkmalarını e· 
eefle karışık bir kurtuluş duygusiyle temine çalıı· 

- Bugünlerde fazla okumuyorsunuz, diyor. Va
kıa resim derslerinin kendilerine göre ehemiyeti 
varsa da ilim ... 

Anna, birkaç zamandan beri resmi de ihmal et· 
tiğini itiraf etmiyor. Atölyede saat altıya kadar ça
lıııyor; ıu halde aktam üstü okumuya vakti yoktur. 
Ve ıimdi lstvan da her gece onlara geliyor. Vaktiyle 
çırak iken atölyeden aaat yedi buçuk sekizden evel 
çıkmazdı; çünkü ortalığı süpürmek ve müıterilere 
etya götürmek vazifesi onundu. Bununla beraber, 
o zamanlar okumak ve eıyasını yerleıtirmek için 
bugünkünden fazla vakit bulurdu. B. Bardiıinof'un 
çamaıırları da aynı vaziyetten müteeaairdirler ... 
Anna utanıyor ve onun gömleklerini yamalamak ü
zere bu akıam eve götürmek kararını veriyor. 

maktadır. 
• u d k Kendi kendisine: "Onu sevmıyorum, eme le 

ve bu aözleri israrla tekrarlamaktadır: "Onu sev· 

miyorum.t• 
Anna şimdi ekseriya aynanın karıısına geçip 

.. 1 . . . . dun· dik bakarak, bıkmadan ve u-goz erının ıçıne . ,, 
d b . d h bir daha: "sevmıyorum onu aanma an, ır a a, 

nakaratını adeta ezberlemektedir. 
Şimdi, sokakta bu kelimelerin veznine uyarak 

•. .. M 1.ten'in homt1rtusu arasında o yuruyor ve etropo ı 

aö:ıleri iıitiyor. 

Mazur görünmek mak&adiyle: 
- Bu elbiaeyi diktim, diyor. Nasıl buluyorsunuz 

yeni elbisemi? 

luyor? disine teselli vermek istiyenleri ya -

Doktor dayak yiyenlere birer rapor 
vermiş. Rukiye'nin raporunda, bir 
hafta kadar işini görmesine mani o -
lur ve on günde iyileşir yaralar aldı

ğı yazılmakta, Niyazi'nin raporunda 

da dayak yediği tesbit edilmektedir. 

nından kovmıya çalışıyordu. Siyah el- Ticaret gemileriyle nakloluna-
biseli, temiz giyinmiş, efendi kılıklı cak patlayıcı maddeler 
bir zat Rukiye'nin yanına yaklaştı: 

- Otuz otuz beş gün yatacaksın be 
kızım, dedi, ne üzülüyorsun. Bir gün 

gibi gelir geçer. 

Ticaret gemilerinde patlayıcı ve 
parlayıcı maddelerin nakillerinin 
tabi olacağı §artlar hakkında bir ni -
zam.name projesi hazırlanması karar -
!aşmıştır. Proje Milli Müdafaa ve İk
tisat vekaletleri delegelerinden mü -
teşekkil komisyon tarafından hazır -
!anacaktır. 

Duruşmada, taraflar pek fazla ko -
nuşmadılar. Karşılıklı iddialar ve mü

dafaalar kısa kesildi. Zaten söyliye -
cekleri pek fazla bir şey de yoktu. Da
yak yedikleri görülüyordu. Şahitler 

ve öteki deliller de bu kanaate çivi ça

kıyordu. 

Rukiye bu teselliye pek tutuldu. 
Nezleli, kısık sesiyle: 

- Defol buradan herif, diye adamı 
bir azarlayış azarladı, ve koridor hal
kını başına üşüştürdü. 

Teşekkür Jandarma, bu kalabalıktan bizar: 

İcabı teemmül olundu. Rukiye, vak
tiyle de böyle bir dayak hadisesi mü
nasebetiyle bir ay kadar kadınlar ha
pisanesinde misafir kaldığı için giy -
diği bir ay mahkümiyet arttırıldı, hal
buki öteki henüz bu işlere yeni başla
dığı ve yaşı da daha yirmi biri doldur-

- Lütfen, diyorum, beyler dağılın 
allah aşkınıza, ne var yahu, diye çır
pınıp duruyordu. 

Sevgili annemiz Esma Suner'in ted
fin merasimine iştirak eden, bizzat te
selliye koşan mektup ve telgrafla acı -
!arımızı paylaşmak lütfunda bulunan 
muhterem dostlarımıza yaralı kalple -
rimizin samimi şükranlarını ve saygı
larını sunarız. 

Parmaklıklı kapının arkasında Ni -
yazi'nin pek masum gibi duran gözle
rinde ae kendileri için toplanan bu 
halka: 

-- Oldu bir iş, der gibi bir ifade var
dı - KEZEGE 

Oğulları: Selim, Ali Server, Mah -
mut ve Ferit Suner. 

Bardiıinof, iıten anlar haliyle bakıyor: 
- Pek güzel. Kendinize böyle güzel elbiseler 

dikmekte haklısınız. 
Sonra, Anna'ya yaklaşarak esrarlı bir tavır ta -

kınıp alçak sesle: 
- Lenin öldü. Sovyetler hadiseyi gizli tutmak 

istiyorlar. Fakat, öldüğü muhakkak. Kanseri vardı. 
Sizi Petrograd'a götürüp manevi evli.d edineceğim, 
Anna. Gelir misiniz? diyor. 

Anna, yüzüncü defa olarak, nezaketle cevap 
veriyor: 

- Elbette, Bay Bardiıinof. 
Zira Anna, gizli tutulmak kaydiyle neıredilmit 

olan bu ölümü de, manevi evli.d edinilmek teklifini 
de yüzüncü defa dinlemiıtir. 

Sablt'sız ve ürkek bir el kapıyı vuruyor. 

Bardişinof bağırıyor: 

- Giriniz! 
Ve ikisi birden ayağa kalkıyorlar. İçeriye giren 

Piya Monika Menegetti'dir. lki genç kız, ~esb~_lli, 
biribirini tanımıyorlar. Beş seneden fazla bır mud
det evel, Buı istasyonunda biribirini bir iki saniye 
görmüılerdir. O zaman Anna'nrn süt bardağı Üze
rinden yalnız fındık kabuğu rengindeki iki gözü 
görülebiliyordu, ve Piya Monika ise masallardaki 
peri kızları gibi, maddi bir mevcudiyeti olmıyan bir 
hayal imitcesine gelip geçivermişti. Anna bu haya
li unutmuıtu. Fakat, hatrrhyacak bile ol6a Piya 
Monika'yı tanıyamazdı. 

Bardiıinof yanılmamııtrr: Piya Monika sehhar
dır. Anna ona bir parça sıkılarak, fakat güzelden 
anlayan bir kimsenin nazarlariyle bakıyor. İntibaı 
tuclur ki bu genç kız cidden güzeldir. En bedhah 
göz onda tenkid edecek bir taraf bulamaz. Tabii
dir ki onu sırttan da görmek iktıza eder... Fakat, 

hal ve tavrına bakarak varılacak netice endammın, 
hangi zaviyeden mütalea olunsa güzel olduğu neti
cesidir. Onda, bir terzinin hata edemiyeceği ala
metler vardır ... Bununla beraber, her ne ol&& ... Bun
lar da daha sonra anlaıılır.Tanıtma esnasında kızm 
etrafında dört dönülemez ya. 

iki genç kız, hala biraz çekingen, kartı kart""';';a 
oturmuılardır, ve Bardişinof da aralarındaki buzu 
kırmıya çabalamaktadır. Anna, gözleri kamatara~ 
öteki genç kızm parlak &an aaçlarma, kadife gibi 
teninin hafif altm rengine, ve koyu eli. fi.haıfe göz
lerine bakıyor, ve Piya Monika'ya gıpta ediyor. Ah! 
kendisi de böyle güzel olsaydı!.. Hayır, Anna deği
ıecek şeyin, bu suretle kazanılacak §eyin ne olabi
leceğini tayin edemiyor ... Mesela, Gretl ... Gretl de 
hemen onun kadar güzeldir, ve buna rağmen. •• An. 
na tahayyüle nihayet veriyor. 

Piya Monika açılıyor. Artık hiç öyle çekingea. 
görünmüyor. Hararetle anlatıyor: 

- lş bulmak isterdim. Yalnız paraya muhtaç ol
duğumdan değil. Hayır, hakikaten böyle. Şimdiye 
kadar liseye devam ediyordum. Fakat bunu sevmi
yordum. İyi çalı,mıyordum. Ve bundan baıka bura 
kızları bizimkilerden Öyle ayrı ki. Hiç mütevazı 
değiller; yalnız açık gözleri takdir ediyorlar. 

Anna, sınıfınm münakaıa kabul ebnez birincisi 
olan Klari'yi düşünerek bir gülümseyiı arasında bu 
fikri tasvip ediyor. Piya'nın parmağını hakikat üze
rine koymU§ olduğunu dütünüyor. Barditinof fran
sız karakteri hakkında ince bir tahlile girişiyor. Cü
retten zevk aldığını aöylüyor. 

Piya Monika söylenenleri yarım yamalak din)j. 
ycw. Nihayet, 

(Sonu var 
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( HAYAT ve SIHAT j 
....................... ................................................................................. 
Balık neden kaşındırır? 
Balıık yemesini sevenler, onun ka- ğürtlüğünden dolayı, tabiatm her 

§ındıracağını bile bile yerler. Ken- itini aksine yapmuına a~fed~n~er 
dilerinde ekzema yahut onun gibi varsa da, balığı~ huausı tesırıne 
katıntı veren bir deri hastalığı bu- bağlamak daha do~ . o~~· Onun 
1 1 da O nun irin balık yemek- için balıklarda E vıtamınmın ketfe-
unan ar T b ki b·1· 

k . · ı B tık yeyince inaa- dileceği daha kuvetle e ene ı ır. ten çe ınır er. a . 
nın kaıınması mutlaka lazımdır, dı- Fakat vitaminlerin insana kaşıntı 
ye aanılır. Neden öyle olsun? verdiklerinden §İmdiye kadar hiç 

Balık çok tuzlmfur da ondan de- bir haber çıkmamı§lır. Vitamin hu
nilae, balık kadar tuzlu yediğimiz lasaaı demek olan balık yağı bile 
batka yemekler onun gibi kaşıntı içenlere, nefret verse de, katıntı 
vermezler. Balık gibi denizden çı· vermez. Bir taraftan da vitaminle • 
kan, hem de içindeki deniz suyunu rinin bolluğu ile methur olan yeşil 
bile içtiğimiz, İstiridye katındırmaz salatanın, kırmızı turpun ve havu
da balık kaıındırır. Midye bile ba - cun katındırmadığını, aksine, serin
hk kadar katıntı vermez. lik verdiğini herkes bilir. Hele bizim 

Balığın terkibindeki fosfordan bol vitaminli yoğurdu, lezzetle _Y_e
yahut kükürtten katıntı gelir, deni-ı dikten sonra, k.atınmaya karşı llaç 
l Ç .. k'' k .. k .. t b"ır kere ka- diye sürenler bıle vardır. Şu halde emez. un u u ur • . d · · 

k ·1· t r Faaforun da ka- balığın ınsanı katın arması vıtamın-ııntıya ar§ı ı aç ı · . 
tındırdığı duyulmamııtır. Yumurta !erine de atfedılemez. 
yi.yince kaıınan kimseler varsa da Terkibindeki albümindcn mi de
onlar hem müıteıuıadır, hem de ka- meli? Daha kimya ilmi meydana çı
f1DP1aları karaciğerlerindeki kifa- kıp ta, balıklar analiz edilmeden 
yetaizliğe alamettir .. Balıktaki foa-- önce, balıkların et olmadığı sanıldı
forLa kükürt atk ihtiyacını arttırır, ğından hıristıyanlar buyuk perhi:t
derlerae de, balık o ihtiyacı arttır· de balık yerlerse de, balıkların da 
madığı vakitlerde de gene kaımtı et olduğu tüphesizdir. Fakat et ye
verir. mekleri de insana kaııntı vermez. 

Acaba balığın kaşınma vermeaı, ler, meğer ki k~i etlerinin bazıları 
vitaminlerinden mi ileri gelir? Vwa- gibi insanm mideaini ve baraakları
lua balıklardaki vitamin bollugu nı bozsunlar ... 

meıhurdur. Çocuklara ve Ç~~ 01 : Balıkların, §Üpheaiz, yağlar, ıda 
mıyan hastalara balık yağı ıçırı1"?1~sı vardır. Bizim en çok yediğimiz, liı
onlara bol bol vitamin vennek ıçın· fer, uıkumru, palamut balıkları en 
dir. Gerçi bize gelen balık yağla~ı yağhlarındandır. Fakat balık etle
Morina balığından çıkarılıraa da ~ı- rinin arasındaki yağların da kaıın
t.amin bolluğu yalnız Morina bah~ı- tı verdiği hiç bilinmez. Aksine ola
na mahıus olmadığı iyice öğrenı~- rak, bizim Boğaziçi'nin palamut ba
mittir. Morina balığı deni~l~rin .. dı- lıkları ezilerek çıkarılan yağın eski 
binde gezdiği için kendııı • gune§ romalılar arasında uzun ömür verir 

· · pamadı-görmediğinden - vıtamın ya diye töhreti olduğuna dair bir riva-
iı halde kendinden küçük balıkla~ı yet vardır. Kaıınma ile geçen uzun 

Yer vitaminlerini alır, onlar daedvı- ömrün hiç bir değeri olamıyacağın-
, • k "d en 

taminleri • zaten umumı aı . dan, balıktan çıkan yağın katıntı 
olduğu üzere • daha küçük ve d~nı· vermediği §Üpheaizdir. 

zin üıtünde dolatan balıkları yıye- Şu halde, balık neden kaıındırır? 
rek bulurlar. . •t Bennn fikrimce, mesele pek 

Morina balığının yağmdakı vı a· 
bal k basittir: Balığın tam tazesini bula-_!_'erin bolluğundan dolayı ı • ba k 

DllDI 1 mayız da onun için yediğimiz . lı · 
larm bepainde çokça vitamin bu un- lar kaşıntı verir. Balık denızden 

(ekoslovakya hadiselerinin meıhur elliği isimler 

KARPATLAR UKRAYNASI 
Bu memlekette yaşıyanlar kimlerdir, 
bunlar nasd oraya yerleşmişlerdir? 

. .. ................................................................................ ::·;:;::::·:::::::::::::ı 
b;,~1~~r!'~~~~~;,~~:~:F~~ L. ..... ~?.Y..: .... ~~.~~:..~ .... ~~.Y..~.~.~.?..~!~.~ 
küçük memleketin niçin bu adı taşı-ı k k tl.d' \ kümranlıg~ 1 altına sokulmuştur. Ma-

d ğ 1. 'k ço uve ı ır. • 
dığı, nüfusu ne kadar 01 u. u. po ıtı l933 de bu hususta kendisinden i- mafih, bu arada Rüten milleti içinde 
ve kültür bakımından hangl devletle- hl da bulunmasını istedig·imiz de büyük Rusya edebiyatı ile beslen-. h . d 1 t. .. za ar 
re mütemayıl veya angı ev e ın nu- U h od belediye reisi bize ukrayna- miş ve 19 uncu asrın cemiyet telak-
fuz ve tesirine tabi bulunma~ta ~ldu- li zol°:uğunu söylemişti. Ancak, haki- kilerinden ilhamını almış olan bir 
ğu hakkında hemen. h.eme.n hıç bır ka- katte büyük ruslara ve ne de ukray- münevver zümresi meydana çıkmış, 
yıt yoktur. Esası ıtıbarıyle Karpat nalılara mensup olduğunu, aslının çarlık jandarmaaımn takibine rağmen 
Rusyası adını taşıyan bu. memlekete, Moravya dilini andıran ayrı ayrı bir annesi Slavya'ya kavuşmak için uğ
bugünlerde alınanlar yemden Karpat dT 1 n "küçük ruslar" bir millet ol- raşmıştır. 
Ukraynası dem.ektedirlerh .. Ancak: b

1
u d~~:n: ilave etmişti. · 20 inci asrın ilk yıllarına kadar "Uk-

ad değiştirmenın alman ımayesı a • . .. . raynalılar" diye bir şey asla bahis-
trnda büyük bir ukrayna devleti ya- Bu vazıyet karşısında, Rutenlerın mevzuu olmuyordu: Avaaturya galiç-
ratmayı istihdaf eden politik bir ga- veya rütenlerden bir kısmının ukray- yasından gelmi' olan ukraynalı mu
ye ile alakalı olduğu hükmü verilen nalılarla a11ikaları olup olmadığı mü- hacirlerin tahrikleri hiç bir akia bu
başka memleketlerde de, (Rütenler') nazaah bir mesele olarak kalmakta- lamıyordu; yalnız cihan harbmda 
in ukraynalıların kökünden bir par- dır; Ancak. bu memleketin kültür Budapeşte'de işleyen bir propaganda 
ça olduklarına dair şüphe edilmemek. · · k k makinesi, karpat Rusyasındaki rus bünyesi tetkik edılmce, rus ara terı 
tedir. derhal kendini göstermektedir. Zaten duygusiyle geniş ölçüde mücadeleye 

Karpat Rusyası. Viyana'da hakem- girişmişti; Fakat hiç bir muvaffaki-
lerin verdikleri hükümden evel Çe· "Podkarpatskaya Rusiy'in" tarihine ye.t temin edememişti. 
koslovakya ctimhuriyetine bağlı bu- sadece bir göz atmak bu memleketin Orta Avrupa devletleri inhizama 
Jıınduğu zaman, partilerin politik ent- ukraynaya karşı hiç bir zaman sem- uğradıktan sonra, karpat Rusyasınrn 
rika ve oyunlarına bir alet olmaktan pati beslememiş ve daima bir rus bü- mukadderatını tayin etmek üzere o
başka bir iş gördüğü yoktu: fakat, tünlüğü mefkıiresi için mücadele et- lan üç rus "Rada"sından biri olan 
bu arada cereyan eden etnolojik mü- miş olduğunu öğrenmek için kafi. Hust, büyük ukrayna'ya iltihakı ileri 
cadelenin hiç kimse farkına varmadı. dir. 1849 da, macar isyanım bastır- sürmüştü; Fakat, o günlerde ukray
Mamafih. yalnız politik ve ask~ri mış olan rus generali Paskiyaviç'in nanın henüz sovyetlere katılmış bu
sebeplerle değil, bu memleketteki rus karpat ruslarr tarafmdap ne büyük lunrnası böyle bir fikrin ileri sürül
karekterini müdafaa maksadiyle bu bir heyecanla alkışlanmış olduğunu mesinde büyük bir rol oynamrıtır. 
kavgaya katılacak bir Rusya bulunsa hatırlamak, bu bakımdan çok entere- Memleketin garbında toplanmıı olan 
idi, Karpat Rusyası meselesi bam baş· sandır. Rada. sovyet rejimine de aldırış et-
ka bir manzara arzederdi. Bu memle- meden, memleketin Rusya'ya ilhak 
ketin, "Podkarpatskaya Russiy" yani v iyanadaki imparatorluk hükü· edilmiş olduğunu ilave etmitti. Uz-
(Karpat etlklerindeki Rusya) diye meti, daha 0 tarihte halkın ga- had'daki Rada ise. macar hükümranlı-
anılması veya anılmıJ olması, keyfi yet açık olan bu hislerini gözönünde ğı altında bir muhtariyet kurulması 
bir şey telfikki edilmemeliydi. tutmut ve macar devletine bağlı kal- temayülünü göstermitti. Nihayet, A-
Ruı kültürüne kartı içten hiaaetti- dığı asırlar içinde rusluğunu muha· merikadaki karpat ruılarının tesiriy

ği bağlılık yanında, ukraynalılaştır- faza etmiş olan bu memlekete muhta- le, bu memleket Çekoslovkaya'ya il
manın. sun'i bir hareket olduğu der- riyet vermişti. Avusturya ile Maca- hak edilince, karpat Rusyasmın, rus 
hal sezilmekte olan karpat Rusyasın- ristan 1867 de barıştıktan sonra, bu karakterini muhafaza etmesi meselesi 
da rusluğu müdafaa etmek davası bü- memleket yeniden Macaristan'ın hü- Prağ'a koşulan ilk şart olmuştur. 
tün hareketlerin ilk pHinında bulun-
maktadır. duğu nazari olarak tahmin edilmek- çıktıktan üç dört saat içinde çür~-

le beraber yalnız nazari fikirlere miye ba•lar. Fakat çürüdüğü vakıt, .. k " D iğ er taraf taı1, bugünku ır .inanmıyan meraklılar insanlarm ye- et gibi, koku çıkarmadığından onu 
Kocaeli futbol grup • I 

ispanya da 
· d t ·r b nazariye ve mefhumiye dava -~~~i~l~~rdan~baztlu~v~ punda,~an aan~az. aze ~L~~=~~~~~~~~~~~~~~-~a~-~~N~~~~-

cun. - d•a ,.....,._ .mü.- lık ~!.-...ft~f:DiliDaSi da .. o':ıun çü- ten mı etını 
ler uayene ettikten n Dafikl4ndl . 1 raynalılardan ve m 1 · d k rümesine manı o ~az. 
A, Bı B~ ve D, vitamin erın ep ço dir. 
--" bul-mn•lardır. Elbette . h. at~. . Vaktiyle pazar kayıklar.• içinde h . 
~ -T Hakikaten, muhtelif kök ve le çeyı ı ki bu vitaminlerin binncw Gökıu'ya, deniz aafaaına çıkanların 
araınız 1 ka temsil eden Rütenlerin içinde, ırk ha· · "kroplu haıtalık ara rıı k kt b' d m ngal bulundur ınaanı mı . ayı a ır e a • kınımdan ukraynalı oldukları . muhak-

k 'kinciıi ainirlerın muvazene- duklarını, görmedinizse bile, işit-
.o~ur, 1

• __ ..1er (eaki zamanlarda kak olan Huzuller vardır. Bunlar, 
aını temın IC'Q k 1 miısinizdir. O zamanların balık me- "Üçüncü dalga" diye ifade edilen 
,.Ak balık yiyenler için pe~ d~ ~ 1 

• rakhları bu mangalı tam taze balık 
ly--

1 
olmazlar denı'lmeıı" belkı ıınırle- memleket değiştirme hareketiyle kar-yiyebilmek için taıırlarmı§, onun ı · d. d ~ 

rm. in fazla muvazeneli olmasın,_~~ irin, balık denizden çıkar çıkmaz patlara gelen ve cet en, va ı ve ag 
ed - T eteklerinin münbit kısımlarına önce -ı·lerı' gelmiıtir), üçüncü.Ü Y ıgınız hemen ıakaranın Üzerine yapıttırır-

den yerleşmiş oldukları için, orman. 
tekerlerin metabolizmaaına yar~r, larmıf. larda odun kesmekle iktifa eden şark 
do."rdüncüıü de çocukları kemık 
haıulığından Yikaye eder. Demek Siz de bahk ıeveraeniz, Göksu'ya Slavlarma mensupturlar. 
ki balık yemekleri bütün bu itlere giderken pazar kayığında mangal Fakat, gerek "birinci" ve gerek i
iyi gelirler. Türk paditahı Salih~~: götürünüz, diyemem. Göksu l.a- kinci dalga, "rus milletinin beşiği" 
dini Eyyubi'nin balıklara atfettısı la yerinde bulunsa bile ıimdiki mo- diye tarihe geçmiş olan "Kiyef" şe1!· 

ak h er to'"rlü kayıklara mangal koymak teh- ri, hükümet merkezi olan Rusya dev-aık ihtiyacını arttırın a~sı g. : 
k . bir gün onlarda aşk vılamını likelidir. Fakat balık yediğiniz va- !etinin çehresinde ukrayna'ya ait he-

!~anı~ vitam\ninin ketfedilecdeği?i kit biraz kaımmıya tahammül eder- nüz bariz hatlar bulunmadığı, büyük 
beklemek lazımdır... Zaten ~nız ıiniz. Zaten denizden bedava gelen ve küçük Rusya arasında bir fark 
kenarıırda balık avlıyarak geçı~~n balık bizim sofralara varıncıya ka- görmediği günlerde vukua gelmiştir: 
köylülerin, tarlalarda çalıtan koy- dar züğürtlerin harcı olmaktan çık- Karpat Rusyasında, sonradan aynı 
lülerden daha çok çoc~k. babaaı ~1- tığından balık yiyerek kaıınmak o- suretle şimal ve cenup Rusyasına da
duklarına o.kiden berı dıkkat edıl- nu hiç yiyemiyerck dü~ünmekten ğılmış olan eski bir Slav milletinin 

l l m zü iyidir. G. A. buralarda yaşamış olduğu ihtimali de mittir. Bunu. balık av ryan ar -

[b· =·=H=a=y=a=tı=n =i=çy=u=· z_ü
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Mister Ernest Blis son sergide her
kesin takdirini kazanmış olan :seksen 
beygir kudretindeki otomobilinden 
inerek Harley caddesinde doktor Sir 
Ceyms Aircyd'un muayenehanesinin 
ziline hafifçe dokundu. K:pıyı 

gayet vakur yüzlü bir uşak açtı. Ve o
nu daha önce gelmiş üç kişinin de o -
turduğu bekleme salonuna götürdü. 
Blis, kaşlarını çatarak uşağa döndü : 

- Sir Çeyms'e ııaat onbirde buluş

mak Uzere bir mektup göndermiştim, 
dedi, benim adım Blis'dir: Mister 
Ernest Blis. lütfen Sir Ceyms'e be
nim burada bulunduğumu söyleyiniz. 
Uşak escflenir bir tavırla cevap 

verdi: 
_ Affederainiz ama doktor hasta

larını buraya gelişlerine göre, sıra i~e 
kabul eder. Bu sabah muay~nelerın 
uzun sürmiyeceğini zannederım. 

_Yani ben de sıram gelinciye ka • 
dar bekliyecek mi yim? Onu mu söy • 
lemek istiyorsunuz? 

Uşak: . C ,. .. 
- Maalesef, dedi, Sır eyms ı gor-

menin başka yolu yoktur. Mister 
Blia, hoşnutsuzluğunu belli ederek 

Yazan: Filips Openhaym 

koltuklardan birine yerleşti. Canının 
sıkıldığını gizlemeye lüzum gör
müyordu. Kendisi pek şimartılmış bir 
delikanlı idi ve şimdi kendiııe gelmek 
suretiyle şeref verdigi bir hekimden 
böyle bir muameleye maruz kal~a~ı
na içerlemişti. Uşak her odaya gırdık 
çe kendi isminin çağırılacağını uma
rak hafifçe =·erinden oynuyor, fakat 
her defasında bu ümidi boşa çıkıyor
d Kendi sırası gelinciye kadar he • 
ki~in muayene odasına buyur edil~e 
mişti. Sir Ceyms Alroyd. yazıhanesı
nin önilne oturmuş. defterine en son 
çıkan hastaya dair bir takım notlar 
azıyordu. Blis, odanın ortasına ka

~ar ilerledi ve hiç bir davet bekle
meksizin, muayeneye gelen hastaların 
oturmasına mahsus olduğunu tahmin 
ettiği bir koltuğa yerleşti. 

_ Benim ismim Blis'tir, diye söze 
başladı, size yazdığım mektupta .... 

Doktor, sertçe sözünü keserek: 
_ Lütfen bir dakika bekleyiniz! 

dedi. 
Blis, açık kalan ağzıyla on~ uzun -

ca baktı. Hissiyatını birdenbıre orta
ya dökmek adetinde değildi. Fakat 

bu muameleye de adam akıllı canı sı
kılmıştı. Bununla beraber hiç bir pro
testoda bulunmadı. Çünkü hekimin 
şahsiyeti buna mani oluyordu. Otur
du, bekledi. Biraz sonra deftere yaz· 
dığı notları bitiren Sir Ceyms önün· 
de açık duran bir mektubu kendine 
doğru çekti. Buna pek fazla alaka 
göstermeksizin baktı. Yeni hastasının 
söylediği araz doktoru fazla ilgilen
dirmişe benzemiyordu. Koltuğunda 
şöyle bir döndü ve dinleme aletini e
line alarak: 

- M:ister Ernest Blis değil mi? de· 
di, muayene olmak istiyorsunuz: ce
ketinizi ve yeleğinizi çıkarınız lüt
fen. 

Blis bu sözlere itaat ederek, herkes 
gibi hareket etti. On dakika sonra 
tekrar koltuğuna oturdu ve doktorun 
yüzüne baktı. 

Hekim sordu: 

- Sizi buraya gelmeğe sevkeden 
&ebep nedir? 

- Tamamiyle söyliyemem; bir ta -
kım rahataızlaklar duydum ve kendi· 
mi birine göstermek lüzumunu hisset
tim.Diki Sen, bir gün sizden bahset
mişti. 

- Şaftesburi tiyatrosuna mensup 
Mister Riçard Sen'den mi bahsedi
yorsunuz? 

Delikanlı cevap verdi: 
- Evet, ikinci perdedeki oyunları 

yapan adam. Bütün gün sizden bah
sediyor ve sizin hem maharet, hem de 
akıl itibariyle lngiltere'nin biricik 

İzmit, 21 a.a. - Cumartesi günü altı 
bölge arasında başlamış olan Kocaeli 
futbol grup birinciliği müsabakalan 
dün bitmiştir. Finale kalan Bursa ve 
Eskişehir takımları arasında yaptlan 
maç Eskişehir şampiyontakımının 2-0 
galibiyetiyle neticelenerek Eskişehir 

takımı Kocaeligrupu birinciliğini ka
zanmıştır. 

Fransa umumi işbirliği 

buhran geçiriyor 
Paris, 21 a.a. - Halk cephesin,in if

lası ve bilhassa geçen sonteşrindeki 
ihtil51ci grev hareketinin muvaffaki
yetsizliği neticesinde umumi işbirliği 
vahim bir dahili buhran geçirmekte
dir. 

Matin gazetesi tarafrndan verilen 
malumata göre 1936 senesinde beş 
milyonu bulan bu konfederasyon aza
sının miktarı önümüzdeki sonkanun
da iki milyona inecektir. 

hekimi olduğunuzu söylüyordu. Bi • 
lirsiniz ki Diki birçok şeyleri ıyi bi
lir. 

Sir Ceyms Alroyd muayene aletini 
elinden bıraktı ve koltuğuna ıyıce 
yerleşerek bu yeni ziyaretçinin yüzü
ne dikdik baktı. 

Keskin, temiz çizgili yüzü, iri alnı 
ve sert dudakları ile bu adam, ifadeli 
bir çehreye malik değildi. Bu yeni 
hastadan hoşlanmamıştı. Gözleri so
ğuk ve tetkikkardı. Pek mülayim ol
mıyan bir sesle sordu: 

- lsminiz ne idi; ne dedinizdi? 
- Ernest Blis. 
- Kaç yaşındasınız? 
- Yirmi beş. 
- Mealeğiniz nedir? 
- Mealek mi? hiç bir mesleğim 

yok. 

Doktor sabırsızlanarak sözüne de -
vam etti : 

- O halde meıguliyetiniz? Her 
halde bir it görüyorsunuzdur. 

- Bliı, başını salladı ve bu ıorgu
ları soran adamın yüziine baktı. 

- İhtiyacım yok, diye cevap verdi, 
babam Blis gemi sahibi idi. Olünce 
bana üç çeyrek milyon liret bıraktı. 

Amcamdan da bir milyon daha kaldı. 
Sir Ceyms, bir müddet kurşun ka· 

lemiyle oynuyarak masanın üzerine 
baktı. Kendi kendine hakim olmak 
disiplinini muhafaza etmek maksa
diyle çehresinden hiç bir şey anlaşıl -
masırtı iıtemiyordu. 

- Şu halde, zengin olduğunuz için 

~•aNJımanlar 
Salamanka, 21 a.a. - Naeyonaliıt 

umumi karargahından bildiritmi1tir. 
Nasyonalist tayyareler bugün Re -

us ve Tarnafone demiryolu garlariyle 
Reus Vollabonga tayyace meydanları
nı bombaya tutmuılardır. 

l8panya'da da 1uJr var 
Valensiya, 21 a.a. -Frankistleri.n 

Estramadure cephesinde Cobcaz tepe
sine karşı yapmıt oldukları taarruz, 
cümhuriyetçiler tarafından kolaylıkla 
tardedilmiştir. 

İşare değer batka bir fey yoktur. 
Bütün cephelerde yağmur yağmak • 

ta olup dağlar, karla örtülüdür. 

Adana'da maçlar 
Adana, 21 a.a. - Bölgelerarası fut

bol Türkiye birinciliği Seyhan grupu 
müsabakaları bitti. Seyhan bölgesi 
şampiyonu Adana idman yurdu Sey
han grupu birincisi olarak bugün An
kara'ya hareket etti. 

hiç bir it görmüyorsunuz öyle mi? Ne 
gibi şeylerden zevk alırıınız? Spor
cu musunuz ? 
Delikanlı cevap verdi: 
- Kendime tam bir sporcuyum di • 

yebilir mi yiın, bilmiyorum. ~n de 
tabii, herkesin yaptığı kadar. aporla 
uğraşırım. Nodolk'ta sekiz bin dö • 
nüm, avlanacak arazim, Iskoçya'da 
da bir güvercin av saham var. Geçen 
sene birçok kimselerle birlikte büyük 
bir av peşinden Habeşistan'a gittim. 
Bir avcılık kulübünde bayım: Fakat 
bir itin beni fazlasiyle met&tll ettiği
ni ıöyliyemem. 

- Demek bütiln bu ıeyler, bütün 
bu metgtlliyetler, aizi tamamiyle il
gilendiremiyor. Batka ne yaparsınız? 

- Hepsinden bıkıp usanıyorum. 
Biraz otomobil de kullanırdım. Fakat 
onu da bıraktım. 

- Evli miıiniz ? 
- Hayır. 

- Geç vakitlere kadar oturmak iti-
yadında mısınız? 

- Daima, yemeği yeryemez yat
makt.a ne zevk vardır. Bir çokları, ak
pma kadar yorulurlar. Benim 
için gündüzün yapılacak hiç bir ıey 
yoktur. 

- iştahınız yok değil mi? 
- Asla. Hatta alelade yiyeceklerin 

lezzetini kaybettiğimi söyliyebilirim .. 
Kendimi kuvetten düşürmemek için 
acayip acayip şeyler yiyorum. Mese
la dünkü kavaltım havyar, içki ve so
dadan ibaretti. Oğle yemeiinde Riç-

-~-
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Yılbaşı geliyor 
Tarihe karııan yıl arkaamdan ağ

lamak neye yarar; yeni yılın hepi
mize saadet getirmesini dileyelim! 

Fakat, seneler de tıpkı yatlar gi
bidir; gelirler ve geçerler. Onlara 
layık olmadıkları ehemiyeti izafe 
etmek yüzlerimizdeki kırıııkhklar, 
ve dökülen veya ıWaran aaçlaronız 
için duyduğumuz eseften ileri gel
me bir itiyat eseridir. Seneleri ~ 
cuklar büyümekte, kadınlar tevak
kuf etmekte, ihtiyarlar - madde
ten - küçülüp ufalmakta olduklan
na inanmak için uyarlar. Ve bütün 
bunlar da, dediiiı:. gibi. daha ~ok 
göreneğin teairi aezilir. 

Evet, bir yıl daha tamamlanıyor, 
ve bir yeniıi geliyor. Yılbaın.Ja, a
caba güzel bir adeti bizde de tatbi
ka baılıyam~z -·IYIZ? Çoçuklara ki
tap hediyeıi adet-..ıden bahaetmek 
iıtiyorum. Avrupa'd buılmıt olan 
hediyelik kitaplar1a bugünlerde bi
zim kütüpanelerin cameki.nlan da 
doldu. 

Okmna aevgiıi ancak çocuklukta 
telkin edilebilir. 

Bir hatıramı nakledeyim: Umumi 
harpta cepheden cepheye bir aan
dık kitabı da beraberimde tqır ve 
vakit buldukça Okurdum. Arkada
ıım, sandığımı ve elimde kitaplanm
dan birini her görüıünde batmı aal
lardı: 

- Durmadan ne okursun böyle?, 
Bu sandık hep taıınacak mı böyle? 

- Okuduğum kitaptır, ..ndıia 
gelince; içinde çamaıır değil, kitap 
vardır ... 

- Ne kitabıdır bunlar? 
- İktıaat, maliye, edebiyat.-
Bıyık altından güler ve omuz ail

kip: "All•h akıllar venini" d.Gi. 
Bir&\in de ben onu aorpya çek-

tim: 
- Sen niçin okumuyor.un 7 
- Ne okuyaymı? 
- Mealeğine ait eserler ... 
- Ben yüksek tahsilimi bitirdim; 

okQyacak bir teY kalmadı ki! 
Arkadaıım beni bir daha eliınde 

kitapla görmedi. Ark.adqlara ae
vinuiz buldukları teYlerİD ıatır&bmı 
neden vermeli? 

Zaman geçti. Büyük rütbe ..,. 
manaıplara aa.hip zatlarla kartı· 
ı....._ BM- sal..- odaı.rı ,.okta ve 
......... ~eriacle teı•clıiil ettijim 
ender kitaplar iae birkaç cild Dü.
tur'ıdan ibaretti. 

Yükaek tabıil ve büyük adam 
batkadır, okuma aevgiai batk.adır; 
kitap aevgiıinin de büabütün bqk& 
olduğu gibi ... 

Yılbaıı geliyor. 31 birincikinun 
akıamı eğlenceye aarfedeceiimiz 
paradan bir kıunmı çocuklarımıza 
kitap hediye ebniye tahaia etıley· 

dik: onların, büyüyüp it aahibi ol
dukları zaman güzel bir büfeden 
evel güzel bir kitap dolabı ile oda
larmı aüalemeyi en tatlı bulyalan 
haline getirmeleri Yeaileaini ken
dilerine ıimcliden vermiı olur
duk. - N. Baydar 

Japon tuz takas vesikalan 

Japonya tuz takasına ait*devlet da -
ireleri elinde bulunan takas vesikala
rının tasfiyesi kararlatmıttır. Bu vesi
kalardan ellerinde bulunan resmi da
ireler vesikaları İnhisarlar Umum 
müdürlüğüne vereoekle-rdir . 

de domuz ıucuğu ile yumurta, akpm 
yemeğinde Savoy'da bir miktar us -
kumru balığı yedim. 

Doktor koltuğuqda biraz daha ar
kaaına doğru yaslandı ve karııunda
ki delikanlıya dütünceli dütünceli 
baktı. Bu genç. kısa boylu idi: zayıf
tır denilebilirdi. Modaya gayet uy
gun olan kostümü omuzlarının biçi
mini saklıyordu. Kafası biçimsiz de -
ğildi . Bütün hal ve tavrında bir müp
hemiyet vardı. Rengi biraz griye ma
ildi ve aıhatliye benzemiyordu. Ma
sanın üzerinde duran eli hafifçe tit
reyordu. Bununla beraber gözleri fe
na değildi ve ağzının kenarındaki çiz 
giler de henüz inkişaf etmemi§ bir is
tihza kabiliyeti beliriyordu. 

Hekim aükunetle dedi ki: 
- Siz hazımsızlıktan muztaripeiniz 

aaabi bir mide bozukluğundan. Eğer 

bir sokak ötedeki modaya uygun ar
kadaşın tibirini kullanmak lazım ge
lirse nörasteniden. Siz aynı zamanda 
fazla it görmeden harap olarak bana 
gelen bir batka haatadan tamamiyle 
farklı bir ıeyden muztaripainiz. Bu 
iki hastalıkt.an sizinkiıini tedavi et
mek çok daha güçtür. itin hekimlik 
t.arafı itte bu kadar. 
Delikanlı mırıldandı: 

- Peki, fikir ve mutalea tarafı? ne 
yapmalıyım? 

- Sizin tedaviniz kendi elinizde
dir. Kendinizden başka kimse sizi iyi 

(Sonu var} 





RAHAT EV 
SIHHI EV 

İngiltere'de viran mahalleler 
temizleniyor yerine çok daha 
güzel, sihhi binalar kuruluyor 

Ceyms Vat, mü-
tevazi evinde an -
nesinin ocakta 
kaynayan tencere
sinden çıkan bu - ,,..~E..tı...~=-ıı; 

barları seyreder -
ken bu buğular -
dan günün birinde 
bu kadar büyük 
harikalar doğaca -
ğını aklından bile geçirmemişti. Hal
buki bu tencereden buhar makinesi 
çıkmış, buhar makinesi de ma dne 
çağını açmıştır ki bu endüstri inkı
labı sayesinde İngiltere dünyanın 
en büyük ticaret memleketi olmuş
tur. 

Fakat nı;ldalyanın ters tarafı da 
vardır: endüstrinin yükselmesi, fab
rikalar civarında büyük bir amele 
kalabalığı vücuda getirmiş, bu yüz
den de dünyanın en kalabalık şehir
lerinden bırisinde bütün vaziyetle -
ri kötü ve berbat amele mahalleleri 
doğmuştur. 

19 uncu asrın son senesinde 
.. Slum" denilen bu amele mahallele
ri, endüstri inkişafı ile biribirine 
uygun şeyler teHikki ediliyordu. O 
.zamanlarda daha içtimai yardım 
teşkilatı pek sahavet devresinde-~~~· 
Ve bu sulmlarda doğanlar, o kotu 
'3rtlar içinde yaşıyor ve ölüp gidi
yorlardı. 

1914 harbının patlaması bu slum
larm temizlenmesi işine ket vurdu. 
1919 senesinde ise ingiliz milleti 
bu işe, yalnız üzerlerine yen~ _bo!a 
vurmak ve kaplamalarını degıştır

mek için iğreti tedbirlerle değil, 
bunları büsbütün temizlemek sure
tiyle toptan ite girişti. Böylece bu 
kötü şartlarla kurulmuş evler top -
tan yıkılmağa ve yerlerine onların 

11ın-'-: ~de ~asatacak mo -
dern evler kurulriıaga nagıanar. 

ı919 senesindenberi 270.000.000 
lira aarfedilmek suretiyle dört mil
yocı ev inşa olunmuştur. Bu evlerin 
ekserisi şehir dışındaki arazide ku
rulmuştur. Bunlarda üçer yatak o-

dası, bir oturma odası, sıcak suyu 
bulunan ayrı bir banyo odası, ve 

her türlü sıhi şartlar mevcuttur. 

Bu evler bol hava ve güneş ala
cak şekilde vücuda getirilmiş ve in
giliz evindeki karanlık oda, artık 
maziye karışmıştır. 

Geni§ bahçeler ortasında güz.el bir apartman 

Bütün nüfus mec
muunu 45.000.000 
olarak ahrsak bu '-~-~ 
nüfustan üçte biri 

~fl'l'glurmakta ol
duğunu görürüz. 

Bunların hepsi devlet parasiyle 
yapılmış değildir. Hususi tetebbüs
lcrle ve paralarla yapılan inşaatta da 
"ev inşası kanunu" na ve azami su
rette sıhi şartlara riayet mecburiye
ti vardır. 

İngilterc'de sulmları temizlemek 

işini mahalli idarelerle sıhiye neza
reti müştereken yaparlar. Halihazır
da malzeme ve işçi ücretleri pek 
farklı bir halde olduğundan bunla
rın bütün tafsilatını vermek güç bir 

iştir. Bununla beraber, yapılacak 
muamele basittir: 

Mahalli sıhiye memuru, her han-

i,f,fil.~YiŞ.YS.:'!~!:J bir 1!!.!i.rtWı~ 
olmadığına, binasının ve sıhi şartla
rının çok kötü olduğuna dair bir ra
por verir. Bu rapor üzerine mahalli 
idare, evin sahibine, eğer modern 
şartlara uygun bir surette tadil ve 
tam,ir etmiyecek olursa o zaman bu 
evin yıkılacağını haber verir ve sı
hiye nezaretinden de bunun yıkıl -
ması için bir emir istihsal ederler. 

Bu vaziyette bulunan bir Slum'un 
sahibi nezarete müracaat edebilir; 
fakat nihayet nezaretin vereceği 

emre itaat mecburiyetindedir. Otu
rulmıya elverişli bulunmıyan böyle 

lngiltere,de yıktırılan eıki amele evleri ''alum', lardan bir gorünüf 

Genİ§ bahçeler ortasında ıevimli amele evleri 
bir evin hedminden dolayı tazminat 
da istenilemez. 

Zaruret ve ihtiyaç içinde bulunup 
da evleri yıkılmasına lüzum göste -
rilen yoksul ailelere yeni bir ev bul
maları hususunda her türlü kolay -
lık ve yardım gösterilir. Böylece, 
yeni bir ev arsası temin edilmeden 
yıkma emri de verilmez. 

Bu evlerin kirası, Londra'daki bir 
takım apartımanların müstesna va
ziyeti hariç, bütün rüsum dahil ol -
duğu halde haftada 10 şilingdir. Btt
günkü günde bir milyondan fazla 
nüfus, Slum sahalarını terketmiş 

bulunmaktadır. İşe devam edildi -
ğinden bu miktar pek yakında bir 
buçuk milyonu bulacaktır. . 

İngiltere bükü -
meti, ne bahasına 

R --=--7$1 il .. 

tün vatandqları -
nm sıhi şartları 

düzgün evlerde o- , 
turtulmasına karar 
vermiştir. 

1937 - 38 senesin
de bu ev yapmak 
işine 15.000.000 ingiliz lirası harca
mıştır. Önümüzdeki yıllar içinde de 
bu miktar azalmıyacaktır. 

Bu Slumlar temizlenip ortadan 
kaldırıldıkça halkın sıhi şartlarının 

düzeldiği aşikar bir surette görül
mekte ve kötü evlerden çıkıp yeni
lerine yerleşenlerde yeni yurtların
dc:n memnuniyet getirmektodirler. 

Bu yeni ve güzel bahçeli evlere, 
eski amele mahallelerini tanıyan 

bir kimse bir ziyarette bulunacak o

lursa aradaki büyük farkı derhal 
görür. 

Bu slumlarda kötü şartlar ve sefa
let içinde yaşayıp da daha iyi bir 
hayata nail olmak ümidi de bulun -
mıyan amelenin hayatı hakkında 

bir takını ingiliz muharrirleri yazı
lar, kitaplar yazmışlardır. Şimdi bu 
slumlar ortadan kalkmakta, bunla -
rm yerinde modern ve yarı ürban 
binalar ve apartımanlar kaim ol -
maktadır. 

Şimdi ortada ye- '\ __ , . / -
ni bir nesil bulu -;~ Jfl 
nuyor ki bunlar, Z:::__feı ~"!. 
,uJmludaki hayat" l;ı ı;,, M 
fecaatini bilmiyor- ~ { 
lar. Bunlar, kirli , G 
yollar ve kuytu, 
loş avlular yerine, şimdi, geniş bah-
çelerde, yeşil tarlalarda hayat sürü
yorlar. 

Senede 15.000.000 ingiliz lirası, ol
dukça mühim bir paradır. Bununla 
iki büyük zırhlı yapılır ve binlerce 
asker teçhiz edilebilir. Bütün bun
lar mühim vazifelerdir. Nitekim bü
yük Britanya gemi yaptırmayı ve 
asker teçhizini de ihmal etmemek -
tedir. Fakat vatandaş için iyi evler 
yaptırmalı: daha mühim bir vazife 
telakki olunuyor. 

İngiltere'nin eski slumlarının toz
ları üzerinde çok daha mesut, sıhat
li ve memleketin refah ve saadeti i
le daha yakından alakalı yeni bir 

millet yükselmektedir. 

ı ... a,._-41. ,,..W ,,.,_ı.,. apıtJp'lman/art/an ingiJq 
üslubunda bir bina 

Mısır' ın politikası 

Baıvekil muhtelif 
iıleri izah ediyor 

Kahire, 21 a.a. - Stefani Ajansının 
muhabiri bildiriyor : 

Gazetelerle yaptığı bir mülakat es -
nasında başvekil Süve}'f meselesine 
temas ederek demiştir ki : 
"- Hükümet bu hususta vazifesitıi 

yapmıştır. Henüz tetkik edilmekte o -
lan bu mesele hakkında size fazla bir 
şey söyliyemem. 

Yahudiler ıçın 

Ayr1 • 
sınema ve ayrı 

mağazalar 
Berlin, 21 a.a. - Alman makamları. 

yahudiler için husu.si bir sinema aç.
mak üzere yahudi kültür birliğine mü
sade vermiştir. Hatırlardadır ki, 
12. 11. 938 emimamelerindenberi ya
hu diler umumi salonlara girememekte 
dir. Almanya'nın diğer şehirlerinde de 
yahudiler için hususi sinemalar açıla
caktır. 

Bu meselenin Avam Kamarasında Diğer taraftan, Kassel'de yahudiler. 
münakaşa edilmi§ olduğunu hatırla - için hususi mağazalar vücude getiril
tan gazetecilere Mahmut paşa şu ce - miştir. Yahudiler, bu mağazalarda her, 
vahı vermiştir : günlük ihtiyaçları için lazım gelen eı-

"-Vaziyetimiz İngiltere'nin vazi - ya ve maddeleri bulmaktadır. Bu su-
yetiyle bir değildir . ., retle, ekonomik bakımdan ariler ile 

Arap - yahudi konferansı hakkında gayri ariler arasındaki ayrılış tam o
hükümet reisi bu konferansın Çem - !arak tecelli edecektir. 
berleyn ile Lort Halifaks'ın Roma'-

dan avdetlerine kadar tehir edilmiş Firavunlann medeni kanunlan 
olduğunu ve Mısır murahhasının he -
nüz seçilmediğini söylemiştir. İtalya 
ile yapılacak müzakereler hakkında 

da Mahmut paşa şöyle demiştir : 
"- Ben müzakerelerin Kahire'de 

cereyan etmesini tercih ederim. Bu -
nunla beraber müzakerelerin nerede 
cereyan edeceği henüz katiyetle ta -
ayyün etmemiştir.,. 

Başvekil, müzakereler bfşlar başla -
maz ticaret nazırının kıpti mahfelle -
riyle temasa geçmesi için talimat al -
dığına dair verilen haberi teyit et -
miştir. 

Nevyork 

reisine 

belediye 

tecavüz 
Nevyork, 21 a.a. - Nevyork beledi

ye reisi Laguardia belediye daireai:ıe 
girmekte iken Jaunes Hang ismindeki 
İrlandalı bir politikacının taarruzuna 
uğramıştır. İki adam arasında o zaman 
hakiki bir boks maçı başlamıştır. fa
kat o aralık civardaki polisler koşarak 
mütecavizi yakalamışlardır. 

Eski şahsi bir kin yüzünden bu ha
rekete te~bbüs eden İrlandalı politi
kacı derhal mahkemeye sevkedilmiştir. 

Kahire, 21 a.a. - Mısır profesörle
rinden Sami Habira, Hermopolis Mağ
no yakınında İbis makberesinde fra
unlar zamanındaki Mısır'a ait kanun
ların bir kolleksiyonunu ve bilhassa 
fraunların kanunu medenilerini mey
dana çıkarmıştır. 

Slovakya' daki 
akalliyeti 

Alman 

Prag, 21 a.a. - Slovakya'daki alman 
akalliyetinin şefi mebus Karmasin, 
Slovak maarif nazırı ile alman akalliye 
tinin kültürel muhtariyeti hakkında 

bir itilaf imza etmiştir. 
Bu itilaf mucibince Slovakya maarif 

nezareti nezdinde mektep meseleleri 
de dahil olmak üzere alman kültür iş
leriyle meşgul olacak müstakil bir al
man şubesi ihdas edilecektir. 

1\laden direklerinin giimriik 
re~mi 

Zonguldak kömür madenleri ıçın 
ecnebi memleketlerden getirilecek 
maden direklerine ait gümrük resmi 
beş kuruşa indirilmiştir • 
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l ngin bir por haftası baıhyor 

Kongreyi 
beklerken •.. 

(Başı 1 inci sayfada) 

Fransız Başvekili 
Korsika'ya gidiyor 

(Ba§ı ı. ıncı sayfada) 

ltf alıkiim edilen italyanlar 

Ok meydanı cinayetinin 
ail eri nihayet yakalandı 

Bükreş - Ankara muhtelitleri 
pazar günü karşılaşıyorlar 

sele hiç bir zaman ve hiç bir yer
de o kadar sade olmamııtır. 

Öyle zannediyoruz ki esaslı 
kararlar verebilecek yahut veri
lecek kararlan münakata, tahkik 
ve tatbik edecek tecrübe ve ol -
gunluğa ermişizdir. Ziraat Ba -
kanlığımızın kongre için ilmi 

Tunus, 21 a.a. - İtalyanların yap -
tıkları teazhüdere riyaset ederken 
8 kanunuevelde tevkif olunan Tunus 
dopo lavorosu ve italyan spor kulübü 
reisi Uba do Rey, evelden bildirilme -
miş memnu bir tezahürü organize et
mek ve böyle bir tezahüre iştirak ey
lemek sucundan üç ay hapse ve 500 
frank nakit cezaya mahkfım edilmiş -
tir. 

Katiller cesedin yanına getirilince 
kendilerini tutamadı ve ağladılar 

Romenler İs tan but' da da iki maç yapacak hazırlığı, gerçekten hepimizi ö -
vündürecek kadar mükemmel
dir. 

Türkiye grup birincileri 
şehrimize geliyorlar 

Beden terbiyesi genel direktörlüğünün çalışma programına göre ya -
pılmaaı ~ukarrer yabancı temaslardan ilki olarak Romanya Futbol fe • 

derasyon~y!e yapılmakta olan muhabere ve temaslar kati neticeye var
mıt ve millı takım kadrosunu taşıyan Bükreş muhtelit taknniyle Anka
ra muhtelit takımı ve İstanbul'da 4a Galatasaray ve Fenerbahçe takım
larmm karşılaşmalan tekerrür etmiştir. 

Diğer taraftan istatistikler köy 
pazarının açılıt davası üstünde 
bizi tenvir edecek rakamlarla 
doludur. Bu rakamlar gözden 
geçirildiği zaman, mütemadi iki 
inkitaf göze çarpıyor: biri, köy
lünün aldığı mallar çe§itlenmek
te ve ucuzlamakta, diğeri köylü
nün sattığı mallar çeşitlenmekte 
ve değerlenmektedir. 

Cümhuriyet hükümetinin köy
cü politikasrnın isabetleri bu ra

Gelecek olan bu romen muhtelit nistan'a müteveccihen İstanbuldan kamlardan · okunuyor: cümhuri-
takımı ekseriyetle rpilli takım kadro- ayrılacaklardır. yetin ilk senesine göre, köylü 
sunu taşımakta ve İst:ınbul'da yapa- 1 ve 3 ikincikanun tarihlerinde yu- k · t ı·· k t b • • t 
cakları maçı müteakip 30 birincik"- §e erı, pe ro u, apu ezının o-

e:ı nar. milli takımiyle revanş maçlarını t h f"yatına nunda Yunanistan'a hareket edecek punu, uzu emen yarı ı 
• yaparak turneden ·memleketlerine av- lmakt d B k · t•hl Ak Yılb:ı~ında yunan milli takımı·yıeı ·kı· a a ır. una arşı ıs ı a ~ det edeceklerdir • d k k d maç yapacaktır. cu hale göre kadro mik arı da inanılmıyaca a ar 

'3 Şu halde Ankara muhtelit takımı- 1 k"" d Romanya'nın en kuvetli bir kadrosu artıyor: şeker fabrika arı, oy e 
mızla Fenerbahçe ve Galatasaray ta- d 

vasfını taşımaktadır. kımlarımız kuvetli bir rakip karşısın- artı§ nispetinin şehirler en Üs-
Romen futbolu umumi harptan da sıkı bir imtihan geçireceklerdir. 1- tÜ'n olduğunu tespit etmiştir. Zi. 

ıonra macar arazisinden ahnan mınta- ki dost ve müttefik. millet gençlikleri rai mahsul fiyatları da ehemiyet
kalardaki macar futbolculariyle ka· arasındaki dostluğu takviye edecek li surette yükselmiştir. 1931 ile 
rışmış ve o zamandan beri merkezi olan bu temaslarda futbolcularımıza 1937 arasında köy bütçeleri 5 
Avrupa takımlarının en kuvetlileri muvaffakiyet temenni eder ve onlar - · milyondan 14 milyona çıkmıştır. 
ayarını bulmuştur. Fakat son zaman - dan her zaman oldu~u gibi güzel ve Fakat ileri köyün istihlak im-
larda romen federasyonunun böyle nezih oyunlar bekleriz. kanlan, Türkiye'yi bir saadet 
ı:nilli veya muhtelit takımların yalnız 1'ürkiye grup birincilikleri rüyasına daldıracak kadar mu -
romen ırkına mensup )reni ve ku- f ba la azzamdır. Egw er her köylü her vetli elemanlarla tertibini prensip it- irıal müsa ka rı 

ltalyanltır hükmii infialle 
lwr§ıladı 

Roma, 21 a.a. - Tunus'tan bildiri -
liyor : 
"İşten sonra" .ismindeki İtalyan te -

şekkülünün Ubaldo Rey, 8_ilk~~nun~~ 
evelce menedilmiş olan bır numayışı 
tertip ve halkı "ırklar aleyhindekine" 
teşvik etmek töhmetiyle Tunus malı -
kemesince üç ay hapse ve 500 frank 
para cezasına mahkfım edilmiştir .. 

Mahkemenin bu kararını tamamıyle 
haksız bulan Tunus'taki italyan kolo -
nisi bu hükmü infialle karşılamıştır. 

Daladiye,nin seyahati hak
kında verilen mütemmim 

maliımaı 
Faris, 21 a.a. - Havas ajansının 

tasrih ettiğine göre, bazı gazete haber
lerinin aksine olarak, başvekil B. Da
ladiye 'nin Korsika ve Tunus'a yapaca
ğı ıseyahatin daha ne yapacağı gün ne 
de teferruatı katiyetle tespit edilmiş 

değildir. 

Başvekil bu seyahata parlamento
nun 1939 bütçesini kabulden sonra bu 
içtima devresine nihayet vermesini 
müteakip çıkacaktır. 

tihaz etmesi dolayısiyle gelecek takım Bir hafta eve} yazdığımız veçhi'le gün çayını, kahve veya sütünü 
da yalnız romen oyuncularından mü- 26 vilayetimizin iştirakiyle 1938 sene- içecek olsa, bugünkü şeker fab
rekkeptir. si grup birincilik müsabakaları bu se- rikalarının adedini birkaç misli 

Başvekil B. Daladiye'nin Tunus'a 
muvasalatında yapılacak seremoniye 
farnsız donanmasına mensup bazı ge
milerin iştiraki muhtemel ise de bu 
bahisde verilen haberler mevsimsizdir. 

Başvekil B. Daladiye'nin dönüşte 
Cczayir'den geçmesi pek muhtemeldir. 

Resimlerimiz suçun iılendiği yerde yapılan tahkikatı ve parcuına 
tama ederek arkadCJ§larını öldüren iki katili göstermektedir 

Son aylardaki gazeteler okunursa ne de başlamıştır. Beden terbiyesi ge- artırmak icabeder. Üç milyon 
romen milli takımının gerek çeklere nel direktörlüğünün hazırlad~ğı prog- köylü ailesi normal miktarda 
ve gerek yugoslav ve macarlara kar- ramla bu vilayetlerin . şampıyo~ ta- Kayseri bezi kullanacak olaa, o 
şı·aldıkları güzel neticeler kudretle - kımlan altışar ve sekıze: kulüpten büyüklükte kombinalardan bir 
rine bir delil sayılabilir. Şu hale göre müteşekkil olarak (İzmıt, Sams~n, seri inta etmek lazım gelir. v. s. 
Ankara'da bu pazar oynıyacak olan Aydın, :<\dana) vilayet. ı_nerkezlerınc Ziraat kongresini bütün gaze
takım aşağı yukarı Yunanistan'a kar- gelmiş ve aralarında elımınasyon usu- telerimiz, ve her ihtisastaki fikir 
Rı çıkaracakları milli takım kadTosunu liyle futbol maçlarına başla. mışlard.ır. 
ır ld d 1 t e ve tetkik adamlarımız yakından ihtiva edecektir. Bugüne ~dar .. e e. e ı en n~ ~c_-

Ankara muhtelit takınıı ise geçen ye göre, !zmıt bolgesınde Esk .•. ~hır ve dikkatle takip etmelidirler. 
· idman yurdu, Samsun bölgeaınde Kongreden sonra, türk köyü kal-6Cneye nazaran daha kuvcth, daha tcc .. • ı · k d h 

Samsun İdman gücü, Aydın bö gesın- ınma i.vaaı, epim.iz • i n.a-rübeli ve bir senedenberi baş antreno- · d A 
rün mütemadi ça1ışmalariyle olgun de Aydmspor, Seyhan böigesın e - liim olmalıdır: hepimizin öğren. 
bir şekle gelmiş sayılabilir. Son ant - dana İdman yurdu grup b.ir.inc.ilikle - diğimiz, karar verdiğimiz ve 
renmanları yarm bi .ecek olan Ankara rini kazanmış'lardır. Bu bırıncıle~ ~ faydası üstünde ittifak ettiğimiz 
muhtelit takımımız bilhassa müdafaa sabah ve bu akşamki trenlerle şchrıını- kararlar ne çabuk tahakkuk e
batları bakımından kuvetli sayılabilir. ze gelerek final müsabakalarını Anka- der, semere verir, yakın mazide-
Muhacim hattının tecrübeli ve fırsat- ra 19 Mayıs stadında y~pacakl:~d~~~ ki misallerle biliriz. 
çı oyunculardan teşekkül edeceği an- Federasyonca hazır anan ı s ure F R. AT AY 
laıılmaktadır. nazaran yarın öğleden evel ~!dın - • 

Eğer muavin hattımız müdafaaya İzmit grup şampiyonları, oglede_n 
olduğu kadar muhacim hattına da yar- sonra Seyhan ve Samsun grup şampı
dım eder ve onlara sık sık müsait va- yonlan çarpışacaklar v.e ~~~~a::n ga -
ziyetlcr hazırlarlarsa iyi netice alma- !ipleri ertesi cumartesı gunu ogleıden 
ları beklenebilir. Bu da ancak romen sonra 19 Mayıs stadyomunda saat tam 
muhacimlerinin Ankara muhtelitinin 14 de final müsabakalarını yapacak: 
haf hattına yapacağı tazyik ve baskı- tardır. Galip gelen takım 1938 senesı 
ya tabidir. Son antrenmanlarda bek - Türkiye futbol grup şampiyonluğunu 
leri kaleci ile anlaşmış gördük. Fakat kazanacak. kendisine şampiyon~uk 
bunu kafi görmemekteyiz. Yarın ya • kupası Genel Direktörlükçe venle· 
pılacak olan son antrenmanda bunun cektir. 
da telafi edi1miş olacağını kuvetle U· Geçen sene y~p~lan milli kü~e ta-
mit etmekteyiz. limatn~mesi mucıbınce Samsu? ~o1g~-
Roımen muhtelit takımı önümüzde- sinin aynı kulübü kazaaırsa mıllı kU

ki cumartesi sabahı şehrimizde bulu _ ~eye girmek hakkını kazanmk_ış o.ı:ı: 
nacaktır. Ertesi pazar günü saat 14.30 kt Bu takdirde bu sene ı mı ı ca ır. . h .

1 
. 

da muhtelit takımımızla karşılaşacak kümeye bir yeni b~lgemız da a ı tı-
ve o akşam akspresle lstanbul'a gide- hak edecek demektır. 
rck 27 birincikan··n salı günU Galata. Memleketin muh telif bölgelerin
saray muhtelitiyle, 29 birincikanun den gelen bu genç sporcularımızı da 
perşembe günü Fenerbahçe muhteliti- hararetle karşılar ve kendilerine 
le karşılaşacak .ve pa-:.u günü Yuna . muvaffak oyunlar t emenni ederiz. 

I
_ ............. -.. .. _ . 1 ........................................................................ 
: Boğazda bahk bollu~u . 

J b 1 21 (Telefonla) - Bugünlerde İstanbul Karadeniz'den ge-stan u, l b 
1 
.. 

cömert bir balık akınına uğramıştır. stan u ıçın nadir görülen bu 
)eni . d derhal tesirini göstermiş ve soknklnr doluau balığın fiatı ha , pıyasn a • . 

k ahasına inmıştır. 
yo ~. ~ b 1 k ı r bu bolluğu görünce denize nçıhnışlar ve yüzlerce 

Butı:n a ı çı a • k 1 l 
· t·fade ctmclc için balıl::çılıgn oyu muş ardır. 

d l bu fırsattan ıs ı . . . 
san a cı .. 1 . n"ini hemen hiç kaybetmıyen sıılı havaaın-

J b I' kış g un crı re ., 
stan u un 1 . kları sandal deryası halindedir. Balık avla-

B • Kızku esı açı 
1 

. 
da, ogaz ve . 1 ) t r Bu i•ten anlıyanlnr, akının anonna hır 

k k 1 hır hn a mı§ 1 • " • 
mak pe o 

8~ • d vnm otmiycccğini söylemcktcdırler. 
tabiat hadiscsı oldugunu ve e 

Bahk avı yüzünden 
Japonya ile Sovyeller 

arasındaki ihtilaf 

İtalya ve Almanya bu 

hususta malumat aldılar 
Tokyo, 21 a.a. - Bugün öğleden 

sonra Almanya'nın Tokyo büyük elçi
si ile ltalya'nın Tokyo elçisi, ayrı ay
rı japon hariciye nazırı Arita'yı ziya
ret etmişler ve nazırın yanında birer 
saat kalmışlardır. 

İyi haber alan mahfillerin Havas 
muhabirine verdiği teminata göre, bu 
görüşmeler esnasında, iki büyük e1ç i 
Balık avı meselesi hakkındaki sovyet 
_ japon anlaşmazlığının doğurduğu 

vaziyet hakkında malfunat isteı_n~şler 
ve müzakerelerin inkıtıaı takdırınde 
Japonya'nm tutacağı hareket hakkın-
da niyetlerini soı muşlartlı~. . • , 

Aynı mahfillerin tasrıh ettıgıne 

.. B Arita her iki büyük elçiye gore, · . 
tatmin edici teminat vermış,. fak~~ va-

. . daha bir kar ay gayrı musbct zıyetın :s. • • 
ı,· tarzda kalması ıhtımah bulundu -
ır . . . 

ğunu k abul etmıştır. .. 
Domei ajansının bildi.rdi~ine gore 

. b görüşmelerin mahıyetı hakkın-
ıse, u dil kt 
da ketumiyet muha faza e me .e, 
fakat Almanya·nın ve İtalya'nın Çın
deki ekonomik faaliyetinin mevzuu 
bahis olduğu sanılmaktadır. İyi haber 
alan mahfiller bu görüşmeler esnasın· 
da bu meselelere de temas edildiğini 
söylemektedir. 

Hava bcfinclcrinin mayi 
mahrukatı 

Hava &efinelerinin alacakları ben -
zin, yağ ve diğer mayi mahrukatm 
gümrük resminden muafiyeti işini 
tetkik etmek üzere bir komisyon ku -
rulmuştur. Koınisyon, Milli Müdafaa, 
İktisat, Maliye, Nafıa, Gümrük ve İn
hisarlar bakanlıkları delegelerinden 
mütc~ekkildir. 

Stoyadi.noviçin 

yeni kabinesi 
(Başı J.inci sııyfada) 

takdim etmiştir. Fakat Dr. Stoyadino
viç'in listesinin seçm mıntakalarının 
iki sülüsünde mutlak bir ekseriyet ka
zandığından ve 371 mebusluktan 304 
mebusluğu elde ettiğ inden, kıral nai
bi Prens Paul, yeni kabineyi kurmıya 
yeniden Dr. Stoyadinoviç'i memur et
miştir. 

Belgrad politik mahfilleri, yeni 
Stoyadinoviç kabinesinin hemen bu
gün içinde kurulmasını beklemekte
dir. Yeni kabinede bazı şahsi değişik
likler olacak ,hükümetin umumi poli
tikası aynı kalacaktır. 

Yeni kabine 
Avala Ajansı bildiriyor: 
Yeni yugoslav kabinesi aşağıdaki 

tarzda teşekkül etmiştir: 
Başvekil ve Hariciye Nazırı: Sto

yadinoviç, Münakalat nazırı: Mehmet 
Spaho, Adliye Nazırı: Stankoviç, Ma
arif Nazırı: Kujundziç Bogoliub, Sos 
yal Yardım Nazırı: Dragişa Svetko
viç, Orman ve Maadin Nazırı: Dob~
viye Stokovi~. Maliye Nazırı: Letıt· 

za Duşau, Nafia Na~ırı: Moho ~re~, 
Harbiye ve Bahriye Nazırı: Mılutın 
Nediç, Ticaret ve Endüstri. N~zırı: 
Nikola Kabalin, Beden Terbıyeu Na
zırı: Mastroviç, Posta Telefon Nazı
rı: Panta Yovanoviç, Dahiliye Nazı· 
rı: Milan Açimoviç, Devlet Nazır.la· 
rı: Vajislav Coc; Cafer Kulenovıç; 

Franz Suoya. 

Kabinede en miihim fark 
Yeni kabine ile eski kabine ara

sındaki en mühim fark, dahiliye nazı
rı Koroşec'.in çekilmiş olmasıdır. Sa -
nıldığına göre, B. Koroşeç, ı_ı:ıebu~n 
meclisi riyasetine namzet gostcrıle· 
cektir. 

Yeni dahiliye nazırı, kabineye gir
meden evel Belgrad polis prefesi idi. 

Y ııgosltıvya Ba~vekili 
lsviçre'ye gidiyor 

Bclgrad, 21 a.a. - B. Stoyadinoviç 
cuma günü iki hafta istirahat etmek 
üzere İsviçre'deki Saint • Maurice'e 
gidecektir. Bayan Stoyadinoviç orada 
bulunmaktadır. Avdetine kadar, iç po
litika sahasında bir değişiklik olmama· 
sı muhtemeldir. Belgrad siyasi mahfil
leri, yüksek seçim komitesinin seçim 
kati neticesini başvekilin avdetinden 
evet ilan edeceğini zannetmektedirler. 
Meclis ilk celsesini 16 kanunusanide 
aktedecektir. Mecliste partilerin yer
lerini muhafaza etmesi ihtimal dahilin
dedir. 340 hükümet partisi, 68 muhale
fet. 

Edirne kız sanat en!'titüsü ' 
Edirne, 21 a.a. - Büyük bir ihtiyacı 

karşılıyan kız san.at enstitüsü bu sene 
biraz daha genişlemiş ve bu sene başın
d;ı yeniden işgal ettiği binaların ta -
mirleri de biterek tam kadro ile tedri
sata ba9lanmıştır • 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Birkaç 
gün evel Okmeydanın'da bulunan ce
set etrafında yapılan tahkikat niha
yet müspet safhaya intikal etmig ve 
İstanbul zabıtasiyle· adliyesinin elele 
vererek takip ettiği izlerden bütün 
hakikat meydana çıkarılmıştır. 

Son dakikaya kadar gerek adliye -
nin ve gerek polisin vardığı netice -
leri bildiriyorum: 

Maktulün hüviyeti bir iki gün meç
hul kalmış, morgda teşhir olunmuş, 
fakat h~ bir tanıyana tetıadllf edilc
menıi tir. Nihayet Topkapı'da ayak
kabıcılık yapan Onnik isminde biri, 
morgda teşhir olunan maktulün au -
çun işlendiği yerde bulunan yemeni
lerini tanıdığını ve bu ayakkabıları 
bundan iki ay evel kendisinin, Top -
kapı'da İbrahim isminde bir ahırcı
nın yanında çalışan İhsan'a yapmış 
olduğunu hatırlamıştır. Bunun üzeri
ne polis tahkikatını bu mecraya nak
letmiş ahırcı lbrahimi dinlemiş ve 
filhakika lhsan'ın birkaç glindenbcri 
ortadan kaybolduğunu teabit etmiş -
tir. 

lbrahim'e, İhsan'rn en çok kimlerle 
düşüp kalktığı sorulmuş, o da, .A~ -
met isminde birinin adını vermıgtır. 
Bunun üzerine Ahmet çağrılmıf ve 
ifadesi alınmıştır. Ahmet lhsan'ı fil
hakika tanıdığını ve fakat onunla pek 
yakından düşüp kalkmadığını yalnız 
arap Murat isminde biriyle lhsan'ın 
her gün buluştuğunu hatta birlikte 
uygunsuz evlere devam ettiklerini bil 
diğini söylemiştir. 

Bu ifade üzerine arap Murat bul
durulmuş, ona İhsan'ın ne olduğu so
rulmuş ve şu cevap alınmıştır: 

- İhsanı tanırdım. Fakat cinayet
ten haberim yoktur. 

Bunun üzerine arap Murat maktu
lün teşhir edilmekte olduğu Morga 
götürülmUş, tanınmıyacak bir hal a
mış bulunan ceset kendisine göste -
rilmiş, Murat: 

- Evet, demiştir, o, İhsan .. ağzın
daki altın diı; hiç şüphe bırakmıyor. 

Fakat bu sırada Muradın gösterdi· 
ği ruhi halfit, üzerinde şüphelerin 

toplanmasına yardım etmiıtir. Niha. 
yet Murat itirafa mecbur olmuş ve 
cürmü kendisiyle kör Hasan isminde 
bir arkadaşının birlikte işlemiş olduk 
tarını söylemiştir. 

Bunun üzerine tahkikat bu mecra
da teksif olunmuş ve dün katiller 
cürmün işlendiği yere gÖtürülmüştür. 
Orada ifade vermeğe davet olunmut
lardır. Kör Hasan ve arap Murat, lh
san'ı öldürdükleri yere gelince asabi 
haller göstermişler, hatta canavrca 
bir cinayet işlemiş olmalarına rağ
men ağlamışlardır. Çok hazin olan bu 
sahnede, cinayetin bütün teferruatı 
öğrenilmiş, kör Hasan, ve Arap Mu. 
rat gizli kalmış olan bütün tafsilatı 
vermişlerdir. 

Katillerin tıbbı adli müessesesin -
de tekrar ölünün karşısına getirilme
leri de yeni bir hazin sahne vücuda 
getirmiştir. Bir biçareyi parasına ta
ma ederek ve tliyler ürpertici bir şe
kilde öldürmüş olan bu iki haydut, 
kafan insanlıklarının bütün hassasi • 
yetini burada göstermişler ve bitap 

bir şekilde aon itiraflarını yapmışlar
dır. 

İstanbul adliyesi, şimdi, bulunmuş 
olan katillerin başka arkadaşları olup 
olmadığını ve Hasan'la Murad'm fai
li gizli kalmış cinayetlerle de alaka
ları bulunup bulunmadığını araştı .. 
maktadır. 

Macaristan ve 
Roma - Berlin 

mitiveri 
(Bap 1 inci aaylaJa) 

ği ziyafette macar - İtalyan dootluğu-. 
nun temelini orta Avrupa'da adalete 
istinat etlen bir sulhun teşkil ettiği
ni, Roma • Berlin mihverinin de ~ 
prensipten mülhem olduğuna naza
ran macar harici siyasetinin aynı e
mellerini takip eyliyeceğini, Maca
ristanın mihver devletlerine sadık ka 
lacağını ve bu mihvere dost olan dev
letlerle de dostluk münasebetleri ida
me edeceğini kaydeylemiştir. 

Macar hariciye nazırı, Viyana ka
rarından dolayı memnuniyetini bil -
dirmiş, bu kararın Macaristana bir 
milyon macarı iade eylediğini ve bi~ 
naenaleyh Macaristanın bu karara 
karşı ebe<ii bir şükran besliyeceğini 
ilave etmiştir. 

İtalyan Hariciye Nazırı Kont Cia
no da verdiği cevapta Viyana kararı
nın sulh muahedelerinin en haksız 
hükümlerinden birini ortadan kaldır
dığını ve orta Avrupa'da adalet pren
sipinin tatbikini teyit eylemiş oldu
ğunu kaydettikten sonra demiştir ki-: 
İtalyan siyaseti, Roma- Berlin mih

verinin istinat ettiği bu prensipten 
mülhem olagelmiştir. Almanya ve 1-
talya orta Avrupa hudutlarının tayi-
ninde bu prcnsipi muzaffer kılmış
lardır . 

Kont Ciano, İtalyan siyasetinin oıı
ta Avrupa'da macar dostluğuna, Ro
ma - Berlin mihverine ve Belgrad 
anlaşmasına istinat edeceğini söyle
miştir. 

ıUacaristan'ın mutalibatı 
Macar Hariciye Nazırı Çaky'nin 

söylediği nutku bahis mevzuu eden 
Havas ajansı muhabiri diyor ki: 
Macaristan'ın bu suretle kati vazi

yet almış olması çok mühimdir. Çün
kU Münib anlaşmasından sonra Ma -
caristan tarihi prensiplerden vaz ge
çemiyeceği hususunda ihtiraz kayıt
ları beyan eylemişti. Şimdi Çaky'nin 
bu sözleri Macaristan'ın Rütenya me
selesinde alman noktai nazarın ı kabul 
eylediğini ve bundan sonra mutalil>a
tının Romanya istikametinde inkişaf 
edeceğini gösterir. 

Kültür anlmsm<ı~ı 
Budapeşte, 21 a.a. - ltalya ile Ma

caristan arasında bir kültür anlaşma
sının imza edilmek üzere olduğu ha
ber veriliyor. 

Bu anlaşma mucibince Budapeş'te
de bir İtalyan lisesi kurulacak ve ma
car mektepler inde İtalyanca da tıpkı 
fransızca gibi mecburi olacaktır. 
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Fırtına .. 

Delika11h başını kaldırdı. Endişeli 
go.zlerle ufukta beliren, kara bulutla
ra baktı: 

- Yüzmek biliyor musunuz? 
Genç kız, gulerek cevap verdi: 
- Hayır. Bilmiyorum. 
Ferit, sesini çıkarmadı. Küreklere 

sarıldı. Bütün kuvetiyle sahile doğru 
çekmeğe başladı. 

Yaz'1n: F. Zahir Törümküney 

- Biraz gayret edersek, belki deniz 
pek fazla kudurmadan sahile erişiriz .. 

Güzin, şen bir tavırla başını salla -
dı: 

- Zannetmem ... 
- O halde, felaket ... 
- Ne felaketi canım?.. Fırtınaya 

bayılırım .. Hiç korkmam .. 
- Ama, yüzmek bilmiyorsunuz. 
Genç kız, şımarık bir sesle takıldı: 
- Ne zararı var? Siz biliyorsunuz 

ya ... Beni kurtarırsınız elbet... Hem, 
, adedi yorum, denize düşünce boğazı: 
nıza sarılmam... Böyle bir hareketin 
her ikimiz için de tehlikeli olacağını 
takdir ederim ... Hayatımı, tamamiyle 
kuvet ve maharetinize ter kederim ..... 
Kurtuluruz ... 

Ferit, kaşlarını çattı: 
- Şakanuı. sırası değil. Kürekleri 

bırakmıyalım. 

. . . . --- ___ ,. __ 

ULUS -9-

1 
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A N D A Ç f .................................................... : 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Sebat ve Yenişehir Ecz.Jeri 
Pazartesi : 1 stanbul Eczanesi 
Salı - Merkez Eczanesi 
Çarşamba : Ankara Eczanesi 
Perşembe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : Ege ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama, bir kaza. fevkalade bir 

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

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ıhbarı: (1521). - Telefon müra

caat, şehir: (1023-1024). - $chirlerara
sı: (2341-ı342). -- Elektrik ve. Hava
ga:ı.t arıza memurluğu: (1846). - Me. 
sajeri Şehir anbarı: (3705}. - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-11!i6). • Samanpazan ci
varı: (2806-3259). • Yenişehir. Havuz
başı Bizim taksi: (2323). · Havuzbaşı. 
Güven taksi: (3848). • Birlik taksi: 
(2333) .• Çankırı caddesi. Ulus taksi: 
(1291). - İstanbul taltsisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah Akşam 

tık Son 
sefer sefer 

Ulus M. dan K. dere\ e 6.45 23.00 
K. dere"den Ulus M. na 7.15 23.20 . 
Ulus M. dau Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulus !Vı. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Kecıoren"e 6.00 Zl.00 
Kecıoren·den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulua M. na 7.00 21.30 

Ulus M dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 -.-
Atı. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

V. enışehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Y enişehfr'e 7.10 23.00 

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akkoprü'den S. pazan'na 7.30 9.45 

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

ti U. M cydanr'yle istasyon arasında her 
beş daki><ada bır sefer olup tren za
manfacı seferler d'\ba sıktır. 

U. Meydanr·yıe Yenıı;ebir. Bakanlık
lar. Cebeci, Samanpazan arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beıı 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 vardır. 

CI Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

l 
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lzmir Türkiye'nin en güzel oteline kavuıuyor 1 

Otelin denize bak.an cephesi ( giiriilüyor ki şehir gazinosunu n balıçesi teras olarak muhe
faza edilmiştir.) 

Kız, arkasını sandalın minderine 
ya~Iadı. Zevki .. delikanlıyı seyre dald.ı. 
Kuvetli kollarında gerilen adaleler, ı
çine tuhaf bir gıcıklanma hissi veri -
yordu. Serin bir rüzgar, çıplak 
omuzlarını okşuyordu. Fakat, biraz e
velki boğucu sıcağın arkasından çı -
kan rutubetli rüzgar, biraz sonra ko -
pacak fırtınanın habercisi idi. Rüzgar 
gittikçe hızlanıyor, gök yüzü kararı -
yordu. 'Güzin, omuzlarının üşümeğe 
başladığını duyuyordu. Ufukta görü -
n>n 11ivah bulutlar yavaş, yavaş büyü
yerek ortaı •-r· ~ • ~ · · .. •:
niz hafif hafif kabarıyordu. Guzın, 

Bu emir, bu erkekçe tavıı-Jcız.ın ha- J~~"'""'-=--~,......~--= 

biraz soı:ra kopacak fırtınayı düşünü
yordu. Dünya, karanlıklar~ bür~n~ -
cek, şimşekler çakacak, sahıldekı ku -
çük balıkçı kulübelerin~cn bah~armı, 
kocalarını bekliyenlerın çıgJıkları 
yükselecek, ahırdaki atlar korkarak 
biribirlerine sokulacaklardı. Beyaz 
köpüklü, coşkun dalgalar sandala hü
cum edecekti. Bu küçük sandalın, az -
gın dalgalara mukavemet etmesine 
imkan yoktu. Mutlaka devrilecekler
di. O zaman, 'Güzin fırtınalar, şimşek
ler arasında muntaazam tempolarla 
yüzerek sahile çıkacaktı. Ölüm tehli -
keeini hatırına bile getirmiyordu. 
Kendine güveniyordu. Mükemmel 
yüzmek biliyordu. Yalnız, sevdiği er
keğin kendisi iç.in çırpındığını gör -
mck, icap ederse uğruna hayatını teh
likeye atacağına şahit olmak istiyor -
du. 

Son dakikada ona hakikati söyliye
cek ve birlikte, baş, başa yüzerek sa
hile ulaşacaklardı. 

Zaten hayatla da baş, başa mücadele 
edecek değiller miydii 

Ferit, şimdiden onun ıçın uğraşı -
yordu. Alnından sızan iri ter damla
ları, güneşten tunçlaşmış yanakları -
nın üzerinden süzülüyordu. Sık, sık 
nefes alıyor, geniş göğsü kabarıp ini
yordu. Şu dakikada bu kuvetli erke -
ğin bir tek gayesi vardı: hayatının en 
kıymetli hazinesini, sevgilisini kur -
tarmak. 

Genç kız, delikanlının haline bir an 
acır gibi oldu. Ona hakikati söyleme
diğine, zavallıyı beyhude telaş ve he
yecana düşürdüğüne pişmanlık duy -
du. 

Sandal dalgaların üzerinden atla • 
yarak, yıldırım süratiyle sahile doğru 
uçuyordu. Daha epeyce mesafe va~d~. 
Ferid'in, takati kesilmek üzere ıdı. 
Kendisini niçin yardıma çağırmıyor
du? Tavrında, bir an evel sahile çık -
maktan başka kaygısı olmadığı anla -
§ılıyordu. Yoksa korkuyor muydu? 

Bu sual, bir ok gibi beynine saplan
dı. Böyle güzel ve kuvetli bir erkeğin 
korkması ne kadar feci bir şey olur -
du. Güzin, bunu düşünmek bile iste -
medi. Birden, olduğu yerde doğruldu. 
Yükses sesle bağırdı: 

- Ferit! ... Ben de küreklere yardım 
edeyim mi? 

Delikanlı, nefesi kesilerek c~vap 

verdi: 
- Fena olmaz ... 
Şimdi, ikisi birden küreklere yapı~

tılar. 

Erkek, ümitsiz bir sesle söyledi: 

... Müthiş.bir gök gürlemesini, boşalan 
sağnak takip etti. Dalgalar birden coş
tu. Durmadan şimşekler çakıyordu. 

Yollarına devam etmelerine imkan 
kalmadı. Ş.mdi, bütün gayretlerini 
sandalın devrilmemesi için muvazene 
teminine sarfediyorlardı. 
Artık bir metre ilerisini görmüyor

lardı. Sandal yavaş, yavaş suyla dolu

yordu. 
Delikanlı, gırtlağının var kudretiy

le bağırdı: 
- Güzin! .. Batryoruz !.. Sandalı bı

rakma!.. Ben buradayım!.. Korkma!.. 
Se.,ini, ıı tınanın gürültüsü boğu -

yordu. Sandal, birden bire hızla sarsıl
dı. Devrildiler. 

Güzin, yüzmeğ.e başladı. El yorda -
miyle sandalı arıyordu. Ferid'e, söyle
diği yalandan dolayı nedamet duyu -
yordu. Zavallı, bu tehlikeli anda ken
di hayatını unutarak onu kurtarmak 
için uğraşacaktı. Belki de, bu arada 
boğulup gidecekti. Ferid'i etrafında 

göremiyordu. Ne yapacağını şaşırdı. 

Gelişi güzel bir istikamet tayin ede -
rek yüzmeğe başladı. 

Dizleri sert bir şeye çarptı. Karaya 
gelmişti. Doğruldu. Çalıların, diken -
lerin arasından ilerledi. Ayakları, ba · 
cakları kan içinde kaldı. Kendisi kur
tulmuştu. Fakat, Ferit, nerelerdeydi? 
Sağa, sola koşuşmağa avazı çıktığı ka
dar haykırmağ abaşladı: 

- Ferit!.. Ferit! .. Neredesin!... 
Beyhude ... Hiç bir cevap alamıyor

du ... Perişan bir halde kendini yere 
attı. Hıçkırarak ağlıyordu. Ferit bo -
ğulduysa ne yapacaktı? Birden kula
ğına bir ses geldi: 

- Güzin!.. 
Rüya mı görüyordu? Başını kaldır -

dı. Ferit., bir kaç metre ilerisinde du
ruyordu. Ona doğru koşmağa başladı. 

Güzin, bağırmak istedi. Boğazı ku
rumuş, sesi çıkmıyordu. 

Delikanlı, öfkeden titriyerek karşı
sına dikildi. Dişlerini gıcırdatarak 
söyledi: 

- Neye yalan söyledin? Yüzmek 
bildiğin halde bunu benden ne diye 
sakladın? Dalgalar arasında· seni arı
yorum derken, ya boğulsaydım? .. 

Gene km bileğinden yakaladı. Şid
detle büktü. Güzin, canının acısına 
rağmen sesini çıkarmağa cesaret ede -
medi. Hayatında korku nedir tanımı -
yan bu kız, şimdi karşısındaki erke -
ğin daha fazla köpürüp kendisini to -
katlamasından ürküyordu. Gözlerini 
kaldırdı. Yalvaran, af dileyen bakış -
tarla, erkeğin gözlerine baktı. 
Erkeğin hiddeti bir anda geçti. Du

daklarına mağrur bir tebessüm yayıl-

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per· 
şembe. Cumartesı 
Toros sürat.) 

·samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse
ri. Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergun 9.35 
Zonguldak hattı : ,, 15.00 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Şevval: 30 

S. D. 
Güneş: 7 22 

Rumi - 1354 
Birincikanun: 9 

S. D. 
Ak§am : 16 4-4 
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Yeni otelin antre kısmı 
lzmir'de yiiz oda ve yüz krrk yataklı bir .otel inşa 

edileceğini biliyoruz. Bu otelin projelerini genç mi -
marlarımızdan Arif Hikmet hazırlarıuştır. Hemen söy
lemek lazım gelir ki mimar eserinde pek muvaffak ol -
muş ve eseri de Türkiye'mizin en modern otelini ka -
zandırmıştır. Bilhassa otelin iki cephesindeki üstü 

kapalı geniş balkonla lzmir'in iklim hususiyetlerini 
ve yaz sıcak/arım karşI/amak hususunda pek iyi düşü
nülmüştür. Otelin mutfak kısmı en üste alınarak - ile -
ri memleketlerde yapıldığı üzere - bu tesisatın en alt 
katta bulunmasından mütevellit bütün mahzurlar iza -
le edilmiştir. 

1 KÜÇÜK Dl~ HABERLER 1 

X Rangoen - Dünkü nümayişler 

esnasında biri Avrupalı pogis olmak 

üzere 72 kişi yaralanmıştır. 

Burma fırkası azasından 6 kişi tev
kif edilmiştir. 

X Vaşington - Nazır muavini Say

re, Vaşington'la Sidney - Avustralya -

arasında dünyanın en uzun 15.000 ki

lometre telsiz telefon irtibatını açmış
tır. 

X Kovno-Eski Litvanya finans na

zın doktor Karvelis, bu sabah trenle 

Memel"den gelirken istasyonda polis 

tarafından tevkif edilmiştir. 

. X lGel - İngiliz bandralı "Jeanne" 

vapuru Örcsund'un şimal methalinde 
batmıştır. 

X Tokyo - Hanoi'den bildirildiği

ne göre, Annam'daki fransız makama

tı Hanoi'den 800 kilometre cenupta 

Camran körfezinde tahkimat yaparak 

orada kuvetli bir üssü bahri vücude 

getirmeğe karar vermişlerdir. 

Yeni denizaltı 
gemilerimiz 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Alman -
ya'da inşa edilmekte olan Satdıray de
nizaltı gemisinin tecrübeleri bugün -
lerde yapılacak ve gemi bütün tesisa
tı tamamlanmış olduğu halde önümüz
deki şubat başlarında limanımıza gel
miş olacaktır. 

!kinci denizaltı gemisi olarak ya -
pılmakta olan Batrray da ikindka -
nunda tamamlanmış olacaktır. 

Holkevi gençleri 

keçiören ona kucağında 
Halkevi gençleri dün akşam Keçiö

ren'deki Anakucağına gitmiş mini mi
ni yavrular arasında onlarla çok tatlı 
bir gece geçirmişlerdir. Gen<ilerden 
birisi yavruların anlıyacağı şekilde bir 
konuşma yapmıştır. 

ı Denizbonk'ın 1939 

bütçe ve kadrosu 
Dcnizbank'ın 1939 büdce ve kadro 

projeleri Ekonomi Bakanlığı deniz 
müsteşarlığınca tetkik olunmuştur. 

Büdce ve kadro projeleri halen İkti -
sat vekaleti teftiş ve mürakabe heye -
tince tetkik olunmaktadır. Bundan 
sonra proj:: devlet müesseseleri yük -
sek mürakabe heyetine verilecek ve 
bu heyetçe tetkik ve tasdik olunacak~ 
tır. 

Trakya'daki gö~menlerin 

vaziyetini lelkik i~in 
htanbul, 21 (Telefonla) - Bu sene 

Trakya'ya yerleştirilen göçmenlerin 
iskan vaziyetlerini tayin etmek üzere 
iskan umum müdürü B. Cevdet İs -
tanl:.ul'a gelmiştir. Yakında Trakya'ya 
gidecektir. ~ 

İkinci f o tuğ raf sergi~i 

X Berlin - Mareşal Goeri:ıg, İktı

: Umum sigorta 10.60 10.60 : sat nazırı B. Funk'u önümüzdeki dört 

':111111111111111111111111111111111111111r senelik planın tabiki esnasında istihsa
latı tezyit etmeğe memmur etmiştir. 

1932 35 Hazine -- -- Tahvili 15.50 15.50 -- -

Bundan sonra Halkevinin yavrular 
için hazırlattığı şekerler dağıtılmış 
çocuklara güzel filmler ve frekte 
gösterilmiştir. !ki buçuk saat kadar 
devam eden bu samimi toplantı mini -
minilerin "Tekrar bekleriz, ağabileri
miz" avazelerl arasında bitmiştir. Hal
kevinin yavrulara yaşattığı bu tatlı 
gecelerin sık sık tekrar edileceği ha
ber alınmıştır. 

Matbuat umum müdürlüğü tarafın -
dan sergievinde hazırlanan "Türkiye 
tarih, güzellik ve iş memleketi" adlı 

ikinci foto sergisi, önümüzdeki cu -
martesi günü açılacaktır. 

Mevduat faizlt•rinin muamele 
vcrghd 

Devlet Şürası umumi heyeti, sigorta 
şirketlerinin mevduat faizi ile kupon 
bedellerinin de muamele vergisine ta
bi tutulması lazım geleceğine karar 
vermiştir. 

dı. Kızı bileğinden tutup kaldırdı. Ya
vaşça kendine doğru çekti. Dizlerinin, 
bacaklarının sıyrılan yerlerinden kan
lar sızıyordu. Elleri, yüzleri çamurla
ra bulanmıştı. Gözlerinde nihayetsiz 
bir sevginin . ıkları yanmıştı. Dudak
ları birleşti. O kadar dalmışlar, o ka
dar kendilerinden geçmişlerdi ki; bu 
dakikada hayatlarının en mesut anını 
yaşadıklarının belki, farkında bile de· 
ğiUercli. 

X Prag - Havada yaptığı cambaz
lıklarla tanınmış olan pilot Kosar'm 

tayaresi, Prag civarında Kbely askeri 

hava meydanında düşmüştür. Sis yü

zünden vukubulan bu kaza neticesinde 

tayared ölmüştür. 

X Rio-de..Janerio - İtalyan krava

zörü Duc d' Aosta, tekrar yüz dürül~ 
müştür. 

. Holkevinde seçım 

Halkevi Başkanlığından : 

Evimizin temsil dersaneleri, köycü
lük şubelerinin komitelerinde açık bu
lunan üyelik için seçim yapılacağın -
dan 30-12-1938 cuma günü saat 6 da 
bu şubelere kayıtlı üyelerin halkevine 
gelemeleri rica olunur. 

Giimriik tatbikat kurı-iu 

imtihanlan 
Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığında 

bulunan gümrük tatbikat kursunun 
birinci hususi imtihanları başlamıştır. 
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1 1 Evlenirler? 

Boşanlrlar? 
Mahkemeler 

1

KÜÇÜK İLANLAR 
Ankara Birinci Asliye Hukuk 1111111 lll l l l il il l l l l il l l l l l l l l il il l l l l il l l lll l l llll il llH 1111111111111111111111 lllH Mahkemesinden :. 

Ankara'run Kalaba mahallesinde 29 
No. da mukim Vaiz oğullarından Halil 
oğlu Halil Biçici vekili Ankara avukat
larından Hasan Fehmi Yağcı tarafın
dan muhakememize açılan gayiplik da
vasının icra kılınmakta olan duruşma
sında: 

Kiralık : -Medeni kanunumuz, aile saade

timiz için bir çok kayıtlar 
koymuttur: Medeni k.an_unumuzda 
kadın, mesut ailenin temel direğidir 
ve erkek kadar yuva mesuliyetini ü
zerinde taşır. 

Medeni kanunumuz, YC'Jli türk ce
miyetinin mayası olan bahtiyar ai -
lenin kuruluşu için bütün hüküm
leri ihtiva etmesine rağmen, insan
lar arasındaki telakki ve düşünüş 
farkları, iyi niyetlerle başlamış olan 
müşterek hayatı takiben nihayete 
kadar devam ettirememektedir. 

Meraklı 
bir anket 

Urfa'ya bakınız: 930 da 2 olan bo
,anma vakaaı, 931 de sıfırdır. 932 de 
5; 933 de 5; 934 de 6; 935 de 4; ni
hayet 936 da gene 5 .... Son senenin 
nisbeti: Urfa 1, Antalya 12 ... 

Vilayetler arasındaki bu nislıet
sizlik senelre göre, aynı vilayette 
de göze çarpıyor: Mesela, boşanma 
vakaları en dolgun olan vilayetleri
miz arasına giren Aydın'da 930 da 
41 olan boşanma 936 de 134 dil bul
muştur. 

Ankara'nın Akşemsettin mahallesin
den Vaiz oğullarından 307 doğumlu 

Halil oğlu Satılmış 15 kanunuevel 327 
tarihinde İstanbul Selimiye ikinci 

Tüm. K. namına sevkedilerek halen 
memleketine avdet etmediği gibi hayat 

ve mematı meçhul olduğu iddia edil
mekte olduğundan muhakememizce 

mumaileyhin hayat ve mematından 

4 ve 5 odalı daireler - Muntazam 
bir bahçe içinde ferah ve her tarafı 
yeni muşambalı tekmil konforlu. Ye
ni şehir Selanik caddesinden sonra ge
len Onuvluk sokak 8. 111 üncü kat. 
Ti: 2385 Behiç Tümer. 9106 

Kiralık kat - 4 oda, 1 hol ve aaire: 
Yenişehir, Demirtepe, Özverenulus -
Ayla sokak No. 3 Tl: 3911 e müraca-

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilinlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için SO Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı küçük i1inlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meıeli on defa 
neşredilecek bir i1an için, 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boıluk
lar müstesna, 30 harf itibar edilmit
tir. Bir küçiık ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 

Elimizde, kadının hüriyet hakla
rından mahrum olduğu zamanlarda 
aile baglarının çözülmesine ait olan 
Mıtatistikler yoktur. Eski adliye Ve
kili üstad Seyit bey merhum, Ka -
mutay zabıtlarına geçmiş olan bir 
beyanatında, kendi tetkiklerinin ne· 
ticeaini söylemiş ve: "İyi ki elimiz
de, bir tek kelime ile yıkılan ailele
rin sayılarını bildiren rakamlar yok
tur. Bunlann sayıları bizi, nevmit 
edecek kadar çoktu ve şeriatte türk 
kadmının ruhunda meknuz olan fa. 
zilctlerle mücadele halinde idi. Bu
gün elimizde kalan cevher de, bu • 
günkü hayata asla uymıyan köhne 
mevzuata, asırlarca karşı koyan o • 
nun faziletinden başka bir şey de
ğildir: Biz yeni aile hayatımızı, bu 
cevherin üzerinde inşa edeceğiz." 

Eğer, muhterem Seyit bey, ha-
yatta olup, aile hayatıızııza a

l~ bugünkü rakamları görse, Jüyük 
bır huzur duyar ve tahminlerinin 
hakikat olduğunu görenlere has bir 
gurur hieaederdi. 

Bopnma rakamları üzerinde du
rur ve bunların senelere göre nisbet
lerini bularak, evlenmelerle kıyas _ 
lamıya çalışırken, evela, 930 • 936 a
raı~ bütün Türkiye'de evlenen çift
l~rın sayılarını verelim: 930 sene -
ı~nde bütün Türkiye'de evlene.ıle
rın sayısı 21.638; 931 de 22.850; 932 
de 23.054; 933 de 20.269 ; 934 de 
~·~45; 935 de 20.9U; 936 da 21.693 
kıtı evlenmiştir. 

Bu evlenmeler karşısında, boşan· 
malar, gene 930. 936 •eneleri arasın
da ıu ıeyri takip etmiftir: 930 da 
2.127; 931 de 2.475; 932 de 2.004; 933 
de 2.l13; 934 de 2.471; 935 de 2.367; 
936 da 2.330_ 

'U•t Uate ve vasati olarak evlen -
meler, botanmaıarıa on misli; ve bo-

tanmalar evlenmelerin onda biridir. 
Enternaeyona1 nıikyaslara göre bu 

niabetin nornıa1 olmıyan bir tarafı 
yoktur. Bazı nıemleketlerde, mese
li Franıa'da botanma nisbetleri ev· 
lenmel~rin yüzde 19 zu, fakat buna 
mukabıl Almanya'da 

1 
d .. t 

- on or se
ne vaaatisi - yüzde 6.5 dir. Roman-
ya'da aon iki sene vasatisi bak 
dan bo ıının-

• tanına vakaları evlenmelere 
göre en yükaek olan ınemıekettir 
Yüzde 21.6 ... Diğer ıneaıleketlerd; 
ni9betler, bu yüzde 21.6 ve 6.5 nis • 
betleri araeında oynuyor. 

Gene 930 - 936 arası olan altı ae
neyi eaaa tutarak botanma vaka
larının vilayetlerimize göre olan 

tasnifine geçiyoruz. Bu tasnif tet
kika değer bir mevzu olarak, b~şan-
ma vakalarının vilayetlerimizin nü
fuıuna göre tanzim edilıniı olnıadı-
iını ve meseli bazı vilayetlerimiz
de bo,anma sayılarının - gene nü _ 
fuı nisbetleri eaas tutularak - i>azı 
vilayetlerimize göre bir, hatta iki 

miıli fazla olduğunu gösteriyor. Bu 
muvazenesizliğin sebepleri, alaka • 
lılar için tüphesiz ki üzerinde haa • 
auiyetle durulacak bir maeledir. 

Mesela Adana'da 930 da bo,anan 
çiftlerin sayısı 32 idi. Bu rakam 931 

de 45 fe çıkmış; 932 de 9 za inınit, 
933 de tekrar 30 za yükselmiş, 934 

de 37, 935 de 44 ve nihayet 936 da 
42 olmuştur. 

Nüfus niabetleri bir tarafa bıra -

kılarak mücerred rakam halinde, 

Türkiye'de en çok boşanma vakası 

olan yer İzmir'dir. İzmir'de 930 da 

201, 931 de 264, 932 de 207, 933 de 

214. 934 de 309, 935 de 236, 936 da 

260 boş.anma vakası kaydedilmiş • 
tir. Halbuki, nüfusu İzmir'den 300 

küsur bin fazla ve Türkiye'nin en 

bol nüfuslu vilayeti olan İstanbul' • 
da 930 da 246, 931 de 303, 932 de 179; 

933 de 148 ; 934 de 188; 935 de 245; 

936 da 137 boşanma vakası olmuı • 

tur. 

latanbul ile İzmir arasında . ol~ 
bu nisbetsizlik bazı vilayetl~rımız
de büyük rakamlar halindedır. Şu 

.---- Yazan:--... 

1 Cemal Kutay 1 

at. 9183 

Kiralık güzel odalar - Güzel man 
zaralı, mahfuz Havuzbaşı yanında 
müstakil. Müsait kira. Selanik cad. No. 

Dört satırdan fazla her satır için be
her seferine aynca on kuruı almır. 

misal, bu meselenin bu safhası üze· 
rinde daha vazıh bir fikir verebilir: 
Bursa ve Sıvas, vilayet olarak nü • 
fusları biribirine müsaviye yakın o
lan şehirlerimizdir: Bursanın nüfu
su 442.760; Sivas'ın nüfusu 432.996 ... 
Bu iki vilayetimizde boşanma vaka
larının - eğer aynı memleketin iki 
şehri ve aynı hayat şartları, aynı hi· 
diseler olduğu kabul edilirse - he
men hemen müsavi olması lazım ge
lir. 

Fakat hadise, hiç de böyle de
ğildir: Bursa ve Sivas'ın bo

şanma vakaları rakamları arasında, 

o kadar büyük bir fark vardır ki, 
bunun tek hadise ile izahı yapıla -
maz. Bakınız: Bursa' da 930 sene • 
sinde boşanan çift sayısı 138; 931 de 
115; 932 de 127; 933 de 128; 934 de 
160; 935 de 148 ve 936 da 212 ... 

Bir de Sivas'a bakınız: 930 da 15; 
931de24; 932 de 6; 933de 12; 934 de 
18; 935 de 10 ve 936 da yalnız dört ... 

936 nın nisbeti: Sivasta 1, Bursa'
da bu bire karşı 53 ... 

Bu, neden böyledir; aynı memle
kette dogan, aynı hayat şartları al-

tında yetişen, aynı kanuna ve mev· 
zuata tabi vatandaşların yaşadıkla

rı iki şehir arasında bu büyük fark 
neden ileri geliyor? 1 Boşanma va

kalarının sebeplerini araştırdığımız 
zaman bu auali, daha israrla sormak 

imkanını buluyoruz: Çünkü cemi -
yete hb huau.iyetler, umumi itiyat
lar, ananeler, •e uanmıt tcllkkilere 
dayanıyor. Memleketin muhtelif kö-

ıelerinde başka başka hallerde tc • 
zahürü mümkün olduğu halde, ara -
larmda daima bir rakam yakınlığı 
bulunan memleketin diğer mesele -
lerine ait hadiselerde bir muvazene 
ve niebet haddi var ki, boşanma va-

kaları niçin bu nisbet çerçevesin • 
den dışarı çıkıyor. Boşanma; muh
telif sebeplere dayanan fakat tek 
hüküm halinde ifade edilmek la • 
zım gelse, aile hayatında mesut ol • 
mamış fertlerin, kendilerine yeni 

yuvalar kurmak hüriyetini veya be
kar kalmak imkanını veren bir içti· 
mai hadisedir. İçtimai hadiselere, 
dalına muayyen olan ve hiç olmazsa 
muayyenliğe yakın hallerden doğar. 
Bursa. Sıvas tezadını, ıu vilayetle
rimize ait rakamlarla tamamlıyarak. 
hidiaenin kendisine mahsus faktör
lerle tekevvün etmekte olduğunu 

daha güzel ispat edebileceğiz: 

Meseli ıu Ankara • Balıkes~r~ mi
saline bakınız: Ankara'nm vılayet 

olarak nüfusu 534.025 dir. Bahke -
sir'in de vilayet olarak nüfusu, 
381.372 ... Eğer nüfus nisbetleri bo

§anma vakalarında esas olsıı., Anka
ra'nın daha yüksek rakamlara sahip 
olması lazım ... Fakat realite hiç de 
öyle değil: Nüfusu daha yüksek o • 
lan Ankara'da 930 senesinde boşan
ma vakalarının aayıaı 60; 931de102; 
932 de 68; 933 de 81 ; 934 de 55 ; 935 
de 65; 936 da 58 dir. Nüfusu daha az 
olan Balıkesirde ise 930 da boşanan
lar 112, 931 de 101, 932 de 19; 933 de 
99; 934 de 147; 935 de 161; 936 da 
132 dir. 

Son seneyi mikyaa tutarsak, iki 
tehir aruında atağı yukarı iki bu
çuk miali bir fark vardır. 

Mevzuumuzun bu kısmı üzerinde 
bir de bir sahil vilayetimizle bir do-

ğu villyetimize ait rakamları ver • 
mekle i~ifa edeceğiz: Antalya ve 
Urfa nüfuıları hemen hemen biri
birine müsavi olan iki vilayetimiz
dir: Antalya'da 242.609; Urfa'da 
229.614 vatandat yatar. Fakat gene 

boşanma vakalarnıda bu beraberli
ğin ortadan tamamiyle kaybolduğu
nu, onun yerine iamini ve mahiytti-
ni bilemediğimiz bir başka kıyme • 
tin geçtiğini görüyoruz: Çünkü An· 
talya'da son 6 senede bopnanlara a
it rakamlar funlardır: 930 da 49, 931 
de gene 49; 932 de 47; 933 de gene 
47; 934 de 45; 935 de 31; 936 da 69 •• 

Şehirlerde boşanma vakaları 
köylerden fazladır: Halbuki 

nüfusumuzdan yüzde 76 sı köylerde 
yaşar. 

930 da yekunu 2.127 olan boşanma 
vakalarının 1.114 dü şehirlerde 886 
sı köylerde idi. Nisbet, bu seneye 
kadar daima şehirlerin yüksek ra -
kamı halinde devam etmiştir. Mese
li 936 da 2.330 olan boşanma vakala
rının 1.119 zu şehirlerde 1.041 ri 
köylerde olmuştur. 

Boşanmalarda enteresan bir taraf 
da davaların devam müddetidir: Uç 
seneden fazla süren boşanma vaka
ları vardır. Bir misal olarak 936 mn 
2.330 boşanma hadisesi davalarının 
ne kadar zaman sürdüğünü vere Hm: 
Boşanma ile neticelenen 2.330 dava
dan 792 si 1 • 4 ay; 758 zi 5 • 8 ay; 
342 si 9 - 12 ay; 93 çü 14 • 19 ay; 69 
zu 2 - 3 sene ve 59 zu 3 seneden faz
la sürmüştür. 

Sebep itibariyle boşanma vakala
rmı fU kısımlarda toplıyabiliriz: Zi
na. geçimsizlik, müteaddit evli ol • 
mak, terk, hastalık, ihmal, kaybol· 
ma, sair sebepler ve bütün bu ae -
beplere giremeyip da isimlendirile
miyen ve meçhul ka!anlar ... 

Evlenme vakalarmın adetleri gi -
bi, sebepleri de daima bir tahavvül 
halindedir. Fakat bu sebeplerin vi • 
!ayetlere göre taksiminde bazı de -
vamlı ve istikrarlı hallere rastlaya
biliyoruz. Mesela bir vilay~timizde 
boşanma hadiselerinin başlıca se • 
sebebi olan bir hal, devam edebili • 
yor ve bütün senelerde o sebebi bat· 
ta görebiliyoruz. 

Bununla beraber, bir mlaal vennl' 

olmak için 936 da 2.330 boşanm:ının 
ıeyirleripi kıaaca verelim: 159 zu er
keğin, 356 sı kadının olmak üzere 

515 zina; 1.317 geçimsizlik, 7 müte

addit evli olmak, 219 terk, 17 hasta

lık, 20 ihmal, 5 kaybolma ve 183 sair 

sebepler, 47 meçhul kalanlar ... 

mah1matı olanların mahkememize bil 
dirmeleri için altışaray müddetle ilan 

edilmesine 19. 12. 938 tarihinde karar 

verilmiş olduğundan bermucibi karar 

hayat ve mematı meçhul bulunan ve 
yukarıda sarih adresi yazılı Satılmış'm 

hayat ve mematından malumatı olanla 
rın 19. 7. 939 sat 14 den evel Ankara 

birinci asliye hukuk mahkemesini ha
berdar etmeleri lüzumu ilan olunur. 

9389 

Ankara 3. cü Sulh Hukuk Mah
kemesinden : 

9. 11. 938 tarihinde vefat eden An· 
kara itfaiye müdürü Şükrünün tereke 

sine mahkemece vaziyet edilmiş oldu
ğundan kefaleti hasebiyle alacaklı o

lanlarda dahil olduğu halde bilcümle 

alacaklı ve borçluların ve mirasçının 
vesaiki re.smiyelerile beraber 1 ay zar 

fında Ankara 3 üncü sulh hukuk mah
kemesine müracaatleri ve alacaklarını 

vaktiyle kayıt ettirmiyenlerin mirasçı
ya ne şahsen ve ne de terekeye izafe 
ten takip edemiyecekleri lüzumu ilan 

olunur. 937 5 

Malatya Asliye Hukuk Mahke -
meainden : 

lsmetpaşa'nın Hıroğlu mahalle

sinden Bektaş oğullarından Mustafa 
oğlu Yusuf ile Mualla Kasım mahalle

sinden Emir Ahmet karısı Şadiye ve 
aaire aralanndaki 500 lira alacak da
-mndan dolayı yaplllan duruflllllda: 

Mezbure Şadiye hakkındaki davetiye 

ilan edildiği halde gelmediğinden gı 

yap kararının da ilanentebliğine karar 
verilmiı olduğundan ve duruşma 

10-2-939 günü saat 10 na talik edildi
ğinden mezbure Şadiye'nin vakti mu

ayyende Malatya Asliye hukuk mah
kemesine gelmesi veya bir vekil gön
dermesi aksi takdirde mahkemeye ka
bul edilmiyeceği ilan olunur. 9401 

16. 9206 

Kiralık - Y. Şehir Ataç sokak No. 
18 ap. tam konforlu geniş 4 er odalı, 
1 er hollü 3 daire. İçindeki bekçiye 
müracaat. 9214 

Kiralık Ev - Kavaklıdere Güven 
evleri yanında elektrik suyu mevcut, 
Dahiliye vekaleti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğlu veya Halil Naci'ye müraca
a~ 9265 

Kiralık - Y. Şehir Atatürk bulva
rında Ökmen Ap. da bekarlara elveriş
li konforlu odalar. İçindekilere müra-
caat. 9268 

Kiralık daire - Yeni şehir otobüs 

Küçük ilanlarm 120 harfi 
geçmemesi lazımdır. Bu mik
tan geçen ilanlar ayrıca pul 
tarifesine tabidir. 

uı 1111111111ıu1111111111111111 

Kizun Özalp caddesinde Türk Dil Ku
rumunda Kemal Özerk'e müracaat e 
debilirler. (Teiefon: 197 5) 88913 

Acele aablrk kurt köpeği - lyi 
cins, terbiye görmüı ditili erkekli genç 
2 kurt köpeği Samanpazan Mukad 
dem M. Yeni yol sokak No. 8 9204 

Sablık piyano - Alman marka gü
zel bir piyano aatılıktır. İsmetpqa u
faltı Ölçerler sokak No. S de Bay 
Mustafa'ya müracaat. Telefon: 1162 

9205 

garajı karşısında Ersoy apartmanı. Acele aablık ucuz arsa - Fransız 
Telefon 3654-3 710 9276 sefareti yanında. Kınacı han No. 16 

Kiralık daire - Geniş 5 oda, 1 hol 
ve sair müştemilat, ehven Hatla dev • 
ren Meşrutiyet cad. Konur sokak No. 
21. ı. ci kat. 9321 

Kiralık Daireler - Yenişehir'de 
Karanfil sokağının Vekaletlerin karşı
sına tesadüf eden Bilge sokağında bil -
tün konforu havi dört ve beş odalı dai
reler. Görmek için kapıcıya ve 8 No 
lu daireye müracaat. 9331 

1 veya 2 oda kiralıktır - Postahane 
caddesinde apartımanın birinci katın
dadır. Ankara oteli katibi Mahmud'a 
müracaat. 9361 

Kiralık oda - Mobilyalı, kaloriferli 
odada akar su, banyoda daima sıcak 
su 30, Kazım Özalp cad. No. 6 Yenişe-
hir. Aylığı 35 lira. 9373 

Kiral.ık oda- Y. Şehir Atatürk bul
varı Ordaevi kartıaı Dirim Ap. daire 
3 konforlu aıcak su banyo kalörffer eh-
ven fiyat kapıcıya müracaat. 9387 

Acele kiralık - 2 oda geniı hol 
konforlu ehven fiyat Y. Şehir Dikmen 
Cad. Sözenler sokak Oyhon Ap. No: 3 

9388 

Tl: 2406 9224 

Acele sablık otomobiller - Çok iyi 
ve motörleri yenidir. 3850 numaraya 
telefon edilmesi. 9323 

Satılık - Bahçeli evler kooperatif 
hisselerinden B . 4 tipinde Kınacı han 
No. 16 Ti: 2406 9335 

Satılık Aparbman - Y. Şehir Paşa
lar tepesinde 6 ve 3 daireli tam iratlı 
Tl: 2406 Kınacı han No. 16. 9347 

Satılık Apartunan - Cebeci'de tam 
iratlı asfalta yalcın yeni inşa edilmi~. 
Yolculuk dolayısiyle. Kınacı han 16 
Ti: 2406 9349 

Satılık hnn ve ev - Leblebici ma 
hailesi 3/ 5 No. mülk arsa fiatına ace
le kiralıktır. Müracaat Kırşehir hanı 
Tel. 3313 Bay İhaan Uvez. 9392 

Aranıyor ı 

Aramy°" - Bahı;,..H Evler koopera
tifi mahalleainde D. 4 veya B. 3 tipin
de aatılık bir ev aranıyor. Ulus ilan 
memurluğuna müracaat. 9403 

iş verenler ı 

Bir bayana kiralık oda - Aile ya- - Aranıyor _ Memurin kanununun 
nında Bakanlıklar karşısı bulvarı gö-
rür bir oda kiralıktır. Müracaat: Nuri dördüncü maddesini haiz imtihanla ıki 
Tel. No. 3921 9390 atajiyer bay alınacaktır. Askerliğini 

Boşanma vakalarına ait rakamlar 

- kısaca ve kül halinde - bunlar
dır. Bize hiç de ı:evk vermiyen bu 
rakamların yakın bir istikbalde sı· 
fıra indiğini, hiç olmazsa çok azal
dığını görmek, içtimai bir !'ıuzur a
mili olacaktır. 

Ankara Valiliği 

bitirmiş ve yazı makinesiyle seri ve 
Kirlık - Kooperatif arkası Ali Naz- hatasız yazanlar vesaikleri ile birlikte 

mi Ap. büyük kaloriferli 17 No.lu oda Ankara ikinci noter dairesine müraca-
1 eylül 1939 a kadar devren. Aylıiı 21 atları. 9358 
lira ıçindekilere müracaat. 9393 

Kazalar 
Açık eksiltme ilônı 
Oamaneli Belediyesinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Osman· 
eli kazası su tesisatına ait malzeme
nin mübayaası işi olup keıif bedeli 
(3399) lira 80 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi. 
B • Mukavele projesi. 
C • Fenni ve hususi şartname. 

D • Keşif cetveli. 
lstiyenler bu evrakı Osmaneli be· 

lediyesinde görebilir. 

3 _ 27 kanunuevel 938 inci salı gü
nü saat on beşte Osmaneli belediye 
dairesinde kurulu komisyonca yapı· 

lacaktır. . 
4 - Eksiltme açık eksiltme usulı

le yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 

isteklilerin (254) lira 99 kuruş mu· 
vakkat teminatı Osmaneli belediye 
vezneaine bu it için yatırması ve bun
dan batka 1938 ticaret odası vesika-
sını hamil olması lazımdır. 9344 

Zayi - İı Bankasındaki 28086 nu
maralı hesaba ait tatbik mühürümü 

kaybettim. Yeni.sini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadığı ilin olunar. 

Hüseyin Halkacı 9386 

Zayi ruhaam.me - Nafıa Vekale
tinden 10-3-1929 tarihinde aldığım 60 
numaralı inıaat mühendisliği ruhsat 
namemi kaybettim. Yenisini alacağım
dan eekiainin hükmü olmadığı illn o
lunur. Balıkeair eıki Nafıa milhendiıi 
Mikl<>t Szamec:.z. 9313 

Jaloji ve sineklik işi 

Ankara Valiliğinden : 
1- Keşif bedeli (1372) lira (61) ku

ruştan ibaret bulunan hususi idareye 
ait 6 No.lu evin jaloji ve sineklik işi 
9. 1. 939 pazartesi günüsaat 15 de vi· 
layet daimi encümeninde ihalesi ya
pılmak üzere açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 100 lira 95 
kuruştur. 

3 - isteklilerin eksiltmenin yapıla
cagı günden en az 8 gün evci vuayet 
makamına istıda ile miıracaat ederek 
bu iıe girebıleceklerine daır tem 1;hh
yet vesıkası almaları liizımcıır. Bu ta· 
rihten sonra vukubulacak müracaatlar 
nazarı itibare alınmıyacak ve bu gibi
ler eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

4 - İsteklilerin ticaret odası vesi
kası, muvakkat teminat mektup veya 
makbuzu ve 3 cü maddede yazılı ehli
yet vesikası ile birlikte yukarıda ya
zılı gün ve saatte daimi encümene 
gelmeleri. 

5 - Bu işe ait keşif ve şartname ev
rakı her gün Nafıa müdürlüğünde gö
rülebilir. (5218) 9395 

Okul tamiri 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Etimesğut yatı okulunun tami
ratı yapılacaktır. 

2 - Bu tamiratın keşif bedeli 984 
lira 50 kuruştur. 

3 - İhale açık eksiltme ile 9.1.939 
tarihinde saat ıs de vilayet daimi en
cümminde yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her gün kül
tür direktörlüğüne ve ihale günü de 
muvakkat teminatlarını hususi muha
ıebe vezne.ine yatırarak alacakları 
makbuzla daimt encümene müracaat-
ları. (5206) 9385 

Satılık : 
Aranıyor - Mürettip ve mürettip 

çırağı aranıyor. Mehmet İhsan matba-
asına müracaat edilmesi. 9374 

Satılık Oda Takımlan _ Yepyeni ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllh .. 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 5 BU SENENİN EN BÜYÜK FİLMİ 5 
yemek odası takımı aatılıktır. Görmek ı E K A T Y A E 
ve görüşmek istiye;1ler Havuzba1ı'nda ";ı1111111111111111111111111111111111111r 

lzmir Vilôyeti turistik yolları inşaatına ait 

kapalı zarf usulile yapılacak eksiltme ilônı 
İzmir vilayeti daimi encümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş: 26 + 000 kilometrelik Tepeköy - Selçuk yolu -
nun tesviyei türabiye, sınai imalat ve makadem §Ose, 5+ 800 kilometrelik 
Güzelyalı - İnciraltı ve Ilıca branşmanı yollarının asfalt kaplamalı §OBe, 
11 + 975 kilometrelik Karşıyaka - İzmir yolunun asfalt kaplamalı f<>ee ve 
kısmen parke, 4+ 850 kilometrelik Mersinli - Bornova yolunun asfalt kap
lamalı şose, 1+ 283 kilometrelik Alsancak • Şehitlik karakolu kısmının par
ke kaldırım inşaatı. 

Keşif tiedeli: (1194090) lira (67) kuruıtur. 
Bu işe ait eksiltme evrakı apğıda yazılıdır: 
A - Kapalı eksiltme fartnamesi 
B - Mukavele projesi 

C - Bayındırlık itleri genel şartnamesi 

E - Şose ve sınai imalat yapısına ait umumi, fenni §artname, asfalt 
beton Şa. 

D - Hususi prtanmeler 

G - Hulisai keşif, mesaha, silsilei fiat cetvelleri ile malzeme grafik
leri ve projeler. 

İstekliler : Bu eksiltme evrakını İzmir - Ankara. İstanbul nafıa mü
dürlüklerinde 50 lira mukabilinde tedarik edebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı tarih gün saat ve yeri: 20 şubat 939 pazartesi 
günü saat 11 de İzmir vilayeti daimi encümeninde kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için: İsteklilerin bu gibi inpatı hüsnü suretle 
ifa ve ikmal ett~klerini :evsik edecek evrak ile İzmir valiliğine müracaat
la alacakları ehlıyet vesıkası ve 939 yılına mahsus ticaret odası vesikası. 

Muvakkat teminat: ( 48423) liradır. 

Tekli~ m.~k~uplar.ı: İs~.ekliler ~490 sayılı y~sanın 31,32,33, ve 31 üncü 
maddelerı hukumlerıne gore tanzım edeceklerı teklif mektuplarını yukar
da 5 inci maddede yazılı saatten bir saat evvel İzmir vilayeti daimi encü • 
meni baıkanhğına makbuz mukabilinde verilecek ve postada vaki gecik-
meler kabul edilmiyecektir. (4419-5177) 9376 
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100 Adet bisiklet 
ah nacak 

M. M. Vek&leti Satm Alma Ko
misJGDunclan: 

ı - 100 adet biaiklet açık ekailtme 
tıe aatm alınacaktır. 

l:::::::::::y~:~~!~!!~~::::::::::ı 
Hükümet konağı 

yaptırılacak 

-İt-

4 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 966 lira 38 kurut muvakkat 
teminat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet 8 gün evveline kadar viliyet 
makamına müracaatla alacakları ehli
yeti fenniye veaikuını ibraz etmeleri 
ve 938 yılına ait ticaret odası veıika-

Ank•ı Letııım Amirllll 

r 

ması için kırkar lira üzerinden 1000 
Ura bedel tahmin edilmiftıir. % 7,5 he
aaıbiyle muvakkat teminat verilmesi a....------------' lazımdır. Ebiltme iıkinci kanun 1939 

2 - Ebiltmeel 28.12.938 çar,amba 
günü aaat 11 dedir. Çanakkale Nafıa MM...,. uıu ibraz etmeleri lizımdır. 

den : 6 - Teklif mektuplarının yukarda 

7 Kalem yiyecek 

ah nacak 

ayının 9. uncu pazartesi giiaü saat 16 
da umu mmildiklü.k binasında topla -
nacak olan komiıyonda açılacaktır. 
Bu baptaki prtname komisyon katip-
liğinden iatenobilir. (5181) 9379 

919 Kalem avadanhk 
ah nacak 

3- Beher adedine 48 lira fiyat tah
min edilmittir. 

4 - Ekalltme gtinU taliplerin 938 
ıenesi katalogları ile gelmeleri lazım
dır. Şartnameai komi.yonda görülür 
iıtiyenler ıuret çıkarabilirler. 

1 - Eksiltmeye konulan it: 37796 yazılı giln ve aaatten 1 aaat evveline 
lira 25 kurut ketifll Gelibolu bükü. kadar makbuz mukabilinde daimt eıa
met konağı intaatının 14999 lira 10 cümene verilmesi luımdır. Poıta ile 
kuruıluk birinci kısmıdır. gönderilecek mektuplarm nihayet a-

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev - at 14 de kadar gelmit olmaları luım-
Ankara Leva:amı Amirliği Satm 

"1111& Komisyonundan : 
M. M. Vek&leti Satın Alma Komia

yonundan: 5 - Ekıiltm~e gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 ayılı kanunun 2. 3. 
maddelerinde yuılı belıelerle birlik
te muayyen gün ve vakıtta M. M. V. 
aatm alma komiıyonunda buhmmala -

raklar gunlardır. dı~. Poıtada olan ıecikmeler kabul 
A · - Eksiltme tartnameıi edılmez. (9081-5129) 9220 

Miktarı Muhammen B 
Cimi Kilo Lira Kr. Gümrük ve in. B. 

1 - Tayyare fabrikaları ihtiyacı i
çin 919 kalem avadanlık kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuıtur. Tahmin edi
len bedeli (45.500) lira olup ilk temi -
nat mlktfarı (3412,50) liradır. 

B - Mukavele projeai ffl•iinef 1.0ll.a _..nf _... 
C - Bayındırlık itleri genel prt · • ' 9111 Y•1111 --

lapanak 2000 200 00 
Lahna 3000 225 00 
Pırua 2500 187 50 
Kereviz 1500 375 00 
Patateı 3500 350 00 
Kuru soğan 3000 300 00 
Taze bakla 1000 200 00 

--
1837 00 

t - Aıkerl aanat liıesi talebesiyle 
kadro erlerinin ihtiyacı yukarda cinı 
Ye miktarları yazılı yiyecek ekliltme· 
ye konmu,tur. Hepainin tahmin be· 
deli 1837 lira olup muvakkat tMDinatı 
140 lira 52 kuruıtur. 

2 - Ebiltmeai 28-12-938 çarpmblı 
sUnU aaat ıs dedir. 

3 - Ebiltmeye gireceklerin elı:
alltme giiDU 2490 ayılı kanunun 2. 
3. üncü maddelerinde istenilen bel · 
ıelerle birlikte ihale gün ve aaatin · 
den en ıeç bir aaat eveline kadar te· 
minat ve teklif mektuplarmı Kırık · 
kale aatınalma komisyonuna verme· 
leri. (5118) 9196 

Sömikok ahnacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den: 
1 - Vekilet kolorifer ihtiyacı için 

125 ton miktarında yerli (Sömikok) 
açık ekıiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Beher ton için 26 lira bedel 
tahmin edilmittir. Muvakkat temina
tı 243 lira 75 karuştur. Bu işe ait şart
nameler Vekilet levazım müdürlü
günde her gün görü~bilir. 

3 - Açık eksiltme Z-1-939 pazarte
si günü saat 15 de vekAiet binasında 
ki satınalma komisyonunda yapılaca
gmdan iıteklilerin bu tarihten önce 
muvakkat teminatlarını vekalet vez
nesine yatırmıı bulunmaları ve belli 
gün ve saatte lhım gelen belgelerle 
komisyonda hazır bulunmaları şart-
tır. (5151) 9301 

Mefruşat münakasası 
Gümrük ve lnhiaarlar Vekaletin-

2 - tksiltmeai 26.12.938 pazartesi 
günü aaat 15 de vekilet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameıi 230 kurut mukabi . 
lınde komiıyondan alınabilir. 

4 - lateklilerin ihale saatından bir 
saat eveline kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplarını lı:omiayona vermele· 
ri lazımdır. (4691) 8384 

9 kalem müzika alôt ve 
malzemesi ahnacak 
M. M. V Satm Alına Ko. 
J. - Hepsine tahmin edilen fiatı 

(672) lıra olan (9) kalem mızıka alit 
ve malzemeai pazarlıkla satın alına· 
caktır 

2 - Pazarlığı 24-12-938 cumarteaı 
günü saat 11 dedir. 

3 - ilk teminatı (50) lira 40 kurut
tur. 

rı. (5080) 9173 

PortatH sandalyı, masa tesaire 
ıh nacak 

M. M. Veka!eb ~tm Alma Ko
misyonuaclan : 

1 - Ordu ihtiyacı için müteahhit 
nam ve heaabma 600 adet portatif 
aandalya 300 adet portatif ma•, 300 
adet manevra andılı açık elı:aütme ile 
aatın alınacaktır. Hepeiniıı tahmini fi. 
atı 8740 liradır. 

2 - Eksiltme 3. 1. 939 salı günü 
ıaat 14 de Ankara'da M. M. V. satın 
alma komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - tik teminatı 655 lira SO kuruı 
olup prtnamesi bedelsiz olarak komis
yonclan almabilir. 

4 - Ekailtmeyf' gireceklerin kanu
ni teminat ve veaikalariyle birlikte bel
li gün ve aaatte M. M. V. aatm alma 
lromiıyonunda bulunmalan ilin olu -

nameıi 

D - Yapı itleri umumi fenni prt -
namesi 

E. Husuıl prtname 
F • Ketif cetveli metraj cetveli fiat 

bordroıu 

G - Proje 
latiyenler bu prtnameleri ve evra

kı Çanakkale nafıa müdürlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - Talip çıkmamıt olan bu itin i· 
halesi 2 inci defa olarak 26-12-938 ta
rihine müaadif pazarteai günü aaat 
15 de nafıa müdürlüğü binasında top
lanacak lı::omiıyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Ebiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1800 liralık muvakkat temi· 
nat vermeleri ve ihale ıUnünden ni -
hayet 8 elin eveline kadar villyet ma
kamına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye veaikaıı ile 938 yılma ait ti· 
caret oduı veıikaıını ibraz etmele
ri lizımdır. 

.. 
den: 

1• I• • ..,. efl llllM 1 - Vekilet ihtiyacı için mubam-

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelıiz 
olarak M.M.V. ıatınalma komisyonun 
dan alınır. 

nur. (5159) 9292 
6 - Teklif mektuplarının yukarda 

yazılı giln ve aaatten 1 aaat evveline 
kadar makbuz mukabilinde komiıyo • 
na verilmesi lbımchr. Poata ile gön
derilecek mektupların nihayet aut 
14 de kadar ıelmit olmaları abi tak
dirde poatada olan gecikmeler kabul 

Aakara Le.a ... Amirliti Satm men bedel 705 lira tutan mefruptın 5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 u
yılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde ıBıterilen veuikle ve te -
minatiyle birlikte belli gün ve aaa • 
tinde M. M. V. ıatın alma komiıyo-

Mllldellf leıgih 11 ..... 
Alma KomiaJODundan : aatın alınmaıı pazarhga konmuıtur. 

1 - Kırıkkale •keti aanat liaesi 2 - Pazarlık 26-12-938 pazartesi 
M. M. Vekileti Satm Alma Ko

..U..mu:lan ı 
talebesinin ihtiyacı için 7000 kilo ko- günü saat ıs de vekalet alım satım 
)'11D eti açalı: ebiltmeye konmuttur. komisyonu oduında yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 2800 lira olup 3 - bteklilerin 52 lira 88 kurugluk nuna plmeleri. (5041) 9056 

1 - lltlteahit nam ve heeabına 7 a
det muhtelif ~zgih ile 3 adet kuancı 

edilmiyecektir. (8869-5034) 9016 

mUYakkat teminatı ZlO liradır. muvakkat teminatlarını en çok pazar· Plan malzemesi önü kapalı zarfla eksiltmeye konuı - Mobilya münakasası 
muftur. Muhammen tutarı 7400 lira o-3 - Ebiltmeai 28-12-938 çarpmba hk uatine kadar vekalet muhuebe 
lup ilk teminat miktarı 555 liradır. o· arbalar. N fa MüclürL-:..ıı.-._ ,unu uat 13 tedir. vezneaine yatırarak alacakları mak-

4 - Eksiltmeye preceklerin ek- buzlarla belli ilin ve aaatte ntmalma 
ailtme gilnil 2490 ıayıb Jranuııuıı 2, komiayonuna ba1vurmaları lbımdır. 
3. flncil maddelerinde lltenUen bel • 4 - Bu ite ait prtname ve numu
ıelerle birlikte ihale giln ve uatln • neler her ıün vekUet levbnn müdür
den en 1eç bir aaat eveline kadar te· lüğünce iıteklilere göıterilir. (5166) 

çantası ahnacak 2 - Elmlltmeel 10.1.939 Alı giiaU 1
" a -.-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miaJODanclaa ı 

l - 100 adet pilan malzemeai çanta-
11 açık ekıiltmeye konmuttur. 

aut 11 de vekalet •tm alma komiayo- ._, 
ııunda yapalacaktır. l - Kapalı zarf uıuliyle eksiltme· 

3 - ş.rt.nameai her gilD komlayoıı- ye konulan it: 18776 lira ketif bede-
da görülebilir. 1i B. U. mUfettitlik daireai ile B. U. 

miDat ve teklif mektuplarmı Kırık· 9306 2 - Ekıiltmesi 26.12.938 pazartesi 
günü aaat 11 dedir. 

4 - lıteklilerin kanunun 2, 3, inci MUfettiılik ikametıih konaiı mobil
maddelerinde yazdı veeikalarla ilk te- yaları imalitı 

minat ve teklif mektuplarmı ihale aa- 2 - Bu ite ait evrak ıunlardn. 
atmdan bir saat eveline kadar komis- A • Ebiltme prtnameei kqif ve 3 - Beher adedine 36 lira fiyat tah

kale Atmalma komiıyonuna verme-
leri. (5121) 9198 

min edilmiıti.r. Askeri Fobrikofrır 
""-IUllA.JQllU~llll~LJ mea k ıyon ı r r. M h l"f 
Ankara Lev.mn Amirliii S.tm 15 Ton gliserin ah nacak 5 -Ebiltmeye gireceklerin ilkte- u te 1 yağ ve le~ - Ek huıual" Wll1IDd ,.nname-
~ Kamİ•JOD•clan : minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 

ı - Kırıkkale ukert aanat llıeai l malzeme alınacak D - Bayındırlık itleri genel ve fcn-
A -'-eri Fabrikalar U-·- M.n....1ur·· • maddelerinde yazı ı belgelerle birlik-

lr.lıdro erlerinin ihtiyacı için 3000 ki- .. - uu ni ıartnameleri 
·ı ı.. lü,;;.n Merkea Saba Alma JCamia--. te muayyen gUn ve vakıtta M. M. V. M. M. Vekaleti S.tm Alına Ko. Jo aıiır eti açık eklı tlneye aODIDUf- •- '1-- 1 E - Bu evraklar Diyarbakır nafıa 

nandan : ntın a ma komiayonunda bulun.mala- mİsJGllundan : daireainde ve lıtanbul nafıa miidilrlU-tar. 
2 - Tahmin bedeli 750 lira olup 

muvakkat teminatı 56 liradn. 
s - Bbiltmeai 28-12-938 çarpmba 

aflntl aaat 14 dedir. 
4 - Ebiltmeye rfreceklerin ek

ıiltme ibll 2490 aayılı UDlmun 2, 
a. flncil maddelerinde istenilen bel • 
plerle birlikte ihale gün ve 1Utin -
den en ıeç bir aut neline lı::adar te· 
mlnat ve teklif mektuplarını Kırık. 
kale ntmalma komiıyonana verme-
leri. (5122) 9199 

Tabmin edilen bedeli (8250) lira rı. (5043) 9084 1 - Atıı poligonu için bin lira da- ğünde &örülebilir. 
olan 15 ton Gliıerin Askeri Fabrika· • Rüzgô 1 t" 1 f bilincle 14 kalem muhtelif cins ve miJıD. 3 _ Bu itin ihaleıi 2s-1z,.938 per-
lar Umum MüdilrltiğU Merkez Satın- r a e 1 QI a I tarda yailarla muhtelif cina ve miktar- tembe stınü aaat 11 de Diyarbakır 
aima Komiıyonunca 6-2-1939 pazarte· 1 k da malzeme pa.zaıılık1a atm ılmacak- nafıa daireeindı yapıalacaktır. 
ıi gilnii aaat 15 de kapalı zarfla iba- a ınaca tır. 4 - Ebiltmeye ıirebilmek için 
le edilecektir. Şartname paruıs ola- M. M. Veklleti Satm Alma Ko- 2 - Puulıtı 26. ıı. 938 pazarteli 1408.20 lira muvakkat teminat Yermek 
ralı:: komiıyondan verilir. mia:ronundaa ı eünU IUt 1 da yapılacaktır. ve apğıdaki veeibları ibru etmek 

Taliplerin muvalı::kat teminat olan l - 100 adet ril.qıir ileti güafı pa- 3 _ Paaarbl& aireceklerin yağ ve li.zımdır. 
(618) lira (75) kuruıu havi teklif zarbkla ntın alınacaktır. malzeme dna ve miktarlarını öğren- A • Nafıa mUdtıırltıPn4en almmıı 
mektuplarını mezlrQr günde ıaat 14 2 - Pazarlıiı 26.12.938 puarteıi gü mek lzet'e 11.M. v. aatm alma komie- mtıteahhitHk .ailı::aaı 
de kadar komiıyona vermeleri ve ken nil aaat 11 dedir. yonuna mtlnııeutlan ve ekailtme günti B • 938 malt yılına ait ticaret oda-
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 3 - Beher adedine 4 lira fiyat talı - muayyen .. tte lı:ıomiayonda buluma- 11 vesikalı 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mez· min edilmittir. ı.n. 521') 9394 5 - Taliplerin teklif mektuplarmı 

Tamirat yaptırılacak kar giln ve aaatte komiıyona milra- 4-İlkteminat301iraolup 18rtna- ---ı~--------- ihale aaatindeıı bir uat evel komia-
caatlan. (5135) 9259 meal komiıyonda görillür. yon reialiiine makbuz mukabili ver-

Aakara Levamm Amirliii Sabn 5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te- meleri. Posta gecikmeleri kabul edil-
AJma Komisyoamııdaa ı Y6Ymlye t 50 : 500 kilo minat ve 2490 ayılı kanunun 2, 3. mez. 

Akköprü'deki depolar komutıulıiı- maddelerinde yazılı belgelerle bir. e - 4 tıncü maddenin "A" fıkruın-
nm mut.bak ocaklan ketfine göre ta ince retlı tllıtı Slfıtı llkte ihale giln ve aaatında il. il. v. daki müteahhitlik veaikuı ebiltme-
mir ettirilecektir. ., ., satın aıma komiıyonunda bu1unmaıa. Mefruşat mü na kasası ye çıkanlmıt oıaıı baaci 1t için iatedi. 

Taliplerin ketifnameyi görmek için Aakwi Fallrikalar Umum Müdür- rı. (5044) 9085 ğl açıkça yaalmak auretiyle ebilt • 
ber ciln elı::ai:ltmeai için de 26. 12. 1938 lüiü Merkes S.tm Alma Komiıyo- İsfor yaphrtl... D. D. Yollan Satm Alma Komi. menin yapılac:aiı glnden en u 8 gen 
pazartesi ,unu IMt 10 da Ankara Lv. nundan : yonundaa 1 evel villyete bir iıtida ile nafm mil· 
lmlrliif aatm alma komiıyonuna mil· Azami ve ugart mikdarları yukarı- M. M. Vek&leti Satın Alma Ko- 30-11-1938 tarihindeki ekailtmeai dUrlüğünden iıtenilecek ve bu aman 
racaat1an (5219) 9396 da yazılı talaflar3-1-1939 ulı güaü misJGllundan : feıhedilmif olan 7790,76 lira mubam- zarfında veıika talebinde bulunmıyan 

Ba bakanllk 
Matbaacılara 

Baı._kllet lıtatiatik Umam Mii
dirlütü Arttırma, Eluiltme Ye lbale 
Kaaaiayoa-clan: 

aaat 14 de pazarlıkla ihale edilecek- 1 - Keıif bedeli 742 lira 20 kurut men bedelli 22 kalem Afyon ıarı mef- ların ebiltmeye ıiremiyeceklerdir. 
tir olan vekilet ahırı ıundurma kıunuıa ruptı 4-1-1939 çarpmba ıünil aaat (88&6-5031) 9044 

Beher kilmunun tahmini ~eli 50 yapılacak olan iator pazarlıkla ek • 15 de kapalı zarf usuliyle Anlı::arada-
ctntimdir. Şartname parasız olarak ıiltmeye koıımuttur. İdare biııumda atın alınacaktır. 
a<omiıyondan verilir. Taliplerin mu- 2 - Ekailtmeıi 27·12-938 aalı ıUnU Bu ite girmek iıteyenlerin 584,31 
valdrat teminat olan (33) lira (94) aaat 11 dedir. liralık muvakkat teminat ile kanunun 
lı:urut ve 2490 ayılı kanunun 2. ve 3. 3 - İlk teminat 56 lira olup prtn•· tayin ettifi vesikaları ve tekliflerini 
maddelerindeki vesaikle meskar gün meal komlıyonda g8rü1Ur. aynı ıün aut 14 e kadar komiayon re-
ve ıaatte komiıyona müracaatları. 4 - Ekıiltmeye ıireceklerin ilk iıliiine vermeler! lbandır. 

(5136) 9260 teminat ve 2490 aayılı kanunun 2, s. Şartnameler paraaız olaralı: Ankara 

Köprü inşaah 

Çanakkale l•a...ni Daimta1 
den: 

1 - Eblltmeye konulan tı: Bip · 
Karablp yolu tberlnde betonarme 
olarak yapılacak olan kaprtller inp-

D9arbalur Deftıerdarlıiwadan : 
1 - Ebiltmeye kOftulan it: Çms 

Akpınar'da yapılacak hükümet k~ 
ğı infaatıdır. Ketif bedeli 30212.40 li
rada. 

2 - Bu iıe ait evrak ıunJardır: 
A - Eksıltme ,artrıameei 

B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve fenni p.rtııazn.. 

ler 
D - Bayındırbk ve yapı itleri ge

nel ve fenni prtnameleri 
E - Bu evraklar Diyaıbakır nafıa 

daireıinden 1.51 liraya alınabilir. 
3 - Bu itin ihalesi 6.1.939 cuma gii

nu saat onda Diyarbakır defterdarlı
ğında yapılacaktır. 

4 - Ebiltmeye giftbilmek içkı 
2265.93 liralık muvakkat teminat ver
mek ve •lıdaki vesikaları ibru et • 
mel(lizımdır. 

A - Nafıa müdürlüğünden alIDDUf 
mü~ahhitlilc veaikMr 

B .__ 938 mali yılına ait ticaret odaeı 
veıikası 

5 - Taliplerin telı::lif mektuplarmı 
ihale uatindtJn bir aaat evci k~ 
reialifine makbuz mukabili verilmeli 
posta gecikmeleri kabul edilme&. 

6 - DördilncU maddenin "A" fr.kıa
ımdaki müteahhitlik veaikası ebil• 
meye çılcarılmıt olan hangi İf için ı. 
tedlil açıkça yudmü ıUl'etiyle ek -
ailtmenin yapılacatı pnden ea u .. 
kia pn evel bir iatlda ile vil&yete mll
racaatla nafıa müdürlüiündea ietenl
lecek " bu saman .zarfında vesika ta
lebinde bulunmayanların ebiltmeye 
giremiyecekleri. (9212/ 5201) 9381 

Hiklllet kOMlı yapltnllClk 
Di,...-balur DeftıerdarlıimMa : 
l - Eksiltmeye koaulan it: Elil 

(Piraıı)da yapılacak hWdimet konap 
iapatıdll'. 

ı.t1f (26176.85) lindır. 

iltme prtnameei 
B - Mukavele projesi 
C - Ek husuıi ve fennt ,artname -

Jer 
D - Bayındırlrk ve yapı itleri ge

nel ve fennt ,.rınameleri. 
E - Bu evraklar Diyaıbakır nafa 

dairesinden 1,31 liraya almlbilir. 
3 - Bu itin ihaleli (6.l.939 cuma) 

ıunu .. t (On) da Diyutüır deftıer
clarbiında yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeyc prebilmek 5çia 
(1963.26) liralık muvükat teminat 
vermek ve apfıdaki .-lkalan ibru 
e1mek lbllDdır. 

A - Naf • mUdtırlilltlnclen mlllllDlf 
(Bu ite ait) mtlteahhitlik "9lkaaı 

B - 938 yılma ait ticaret odaı vesi
kası 

5 - Taliplerin teklif mektuplarmı 
(6-1-939 cuma) sünU ihale uatındln 
bir aut evel komblyOft reialiğinıe mak
buz mukabili vermeleri poeta geclık -
meleri kaıbul edilmez. 
6- DardUncü maddenin (A) fıkra

uıdaki müteahhitlik "9ikuı ebilt -
meye çmrılmıt olan ber bmıi İf için 
i8tedili açıkça yudmak suretiyle ek-
3iltmenin yapılacağı eündea en u ee
kiz pa evel bir iatida ile villyete mti
racutla nafıa mUdürlüğUnden iMenl -
Jecek ve bu zamaa zarf anda ftlika ta
lebinde bulunmıyanlarııı ebiltmeye 
giremiyecekleri. (9213/ 5202) 9314 

Ankara Belediyesi 

Arsa satııı 
1 - (40) forma tahmin olunan bele

diyeler iıtatiatilinden (800) ntııhuı 
llÇ!k ebiltme usulüyle butmlac:aktu 

maddelerinde yuıh belcelerle birlikte da Malseme dairesinden, Haydarpap 
muayyen s0n n vakltta M.M.V. aa. da tesellüm w Mk .. flliindeıı dağı- atı kefif bedeli 12880 lira 49 kuruı Ankara Beledi~ 1 

olup bedeli ihalenin 12300 llruı 1938 l - Yenitehirde 1116 ada 6 panel· 
ıeııeainde balı:lyeal "9 bütçeıin.in tu. de 809 metre murabbaı anaya lıteldi 
dikinde tediye olunacaktır. çılı::madıtmbn açık ~ on &in 2 - Bu eserin (16) uyfalık beheı 

formuı için kırkar lira üzerinden 
(1600) lira bedel tahmin edilmittir. 3 
7.5 hesabiyle muvakkat teminat veril
mni lbımdır. Ebiltme ikiııic kinun 
1939 aymm ı. uncu pazarte.i gllnü aa
at 15.30 da umum müdürlük bina
ımda toplanacak olaa komiıyonda a
çılacaktır. Bu baptaki tartname ko -
milyon kltipllfindea iıtenebillr. 

Matbaacdara 

n alma komiıyonunda bulunmaları. tılacaktır. (5153) 9324 
(5045) 91J5 

Kanat bezi ahnacak 

Tapu ve Kadastro 
Kayın kerest• a hnacak 

T esçil yapdacak M. M. Veületi S.bn Alıma JCo. D. D. Yollan Sabn Alma KomU-
Aakara Kaclallt'o Müdürlüjiin- misyonundan: )'ODaaıılaa ı 

den: 1 - ~·~metre kanat bezi kapalı Muhanunen bedeli 16000 lira olm 
tıtuyonda ukerl fabrikalar ileri - zarfla ekaıltmeye konulmuttur. Mu • 400 metre mlkiıbı kaym kereste 4 - 1 

ıinde orman Çifdifine giden asfalt hammen bedell 22.000 lira olup ilk ı. 1939 çarpmba günü aut 15,30 da ka
yolunun cenup kımıına düten bahçeli minatı 16~ liradır. palı zarf uıuliyle Anllara'da idare bi-
evler yapı kooperatifiat ait gayıri 2 - Eklıltmeli 28.12.938 çarpaıba numda ıatm alınacaktır. 
menkullerin komiayonumusca tetkl - cüUU aut 15 de vekaliet atın alma Bu ite girmek lılteyenleritı 1200 P· 
katı yapılarak tetdliııe karar verilmif komilyonunda yapılacaktır. ralık muvakkat teminat ile kanunun 
ve bu huıuıta tamim edilen cetvelle • 3 - lartnameei her liln lııomiayon - tayin ettlii .,_ikaları vı tekliflerini 

Batvek&let latatiatik Umum Mü- rin belediyece ilin yapılmak üzere da ıörülebillr. aynı giln ıaat 14,30 a kadar komiayon 
dtrlüiii Arttırma, Eluiltme ve ihale Çankaya kaymakamhlına gönderil - 4- l1tektllerin ihale ıaatından bir rei•llline nrmelerl lbımdır. 
Komisyonundan: mittir. ıaat eveline kadar kanunun 2 ve 3 in- Şartnameler parau olarak Aoka-

1 _ (25) forma tahmin olunan tarım Teac:il kararına itirazı olanların bu cil maddelerinde yasılı Yteikalarla da lnabeme daireelnclen, Haydarpqa 
imta.tlatifinden 1500 nilıha açık eksilt- pnden ttibaren iki ay zarf mda Anka- birlikte ilk teminat ve teklif mektup - da teeelltım w •nk flflillnden, Ka-
me uıuliyle butmlacaktrr. ra kadaltro mUdUrllilüne müracaatla- larını komiıyona YermelerL ldpblr ve lmür'de idare matuaJa-

1-. Bu .. r1a 16 ayfabk btMr f_. n Uln ahmllr. (5184) 9l80 (I077) t172 rmdan dalltılacaktır. (5158) 9325 

Z - Bu ite ait prtnameler •e ev- uzatılmıttır. 
raklar tunlardır: 2 - Mubımmeo bedeli 4045 liradır. 

A. EbilSJDC prtnameai S - Muvakkat teminatı IOS,S8 &. 
B • llabnle projeal dar. 
C - Bayındırlık itleri genel prtna- 4 - Şartnamesini ,armek isti,.. 

IMSi leiin her &in yası itleri kalemine ft 
D • Teıviyei tflrablye fOM " ırar- iateldilerin de 21-12-ns salı gikıU .. 

ak inpata dair fennt pnname. at on blaçukta Belediye enciimeniu 
E • Huauel prtname mtıracaatları. (5U7) 9195 
P' - Kqif cetveli metraj cetnll fi -

at bordroau 
O - Malzeme grafiti 
fatiyenlcr bu prtııameleri ve evra

kı çanaklı::ale nafıa mildUrlUpnde be
debiz olarak gBrebUirler. 

1 - ihale 2-1-939 tarlhJne mOıaadlf 
puarteal gflnil aaat 15 de Ylllyet 1111-

bmmda toplanacak daimi encUmende ,...., ...... 

Sat11 tehiri 
Ankara leWl;reeindea ı 
27. 12. 938 salı cUnU aut 10,30 da 

artirma suretiyle utılacatı ilin edDell 
Y enitehir'de 1116 ada C5 panelde bula
nan 809 metre murabbaı ananın atllJ 
g5riilen lüzum üzerine ikinci ilana ıs. 
dK tılldr «'Pnlaıır. (im) an 
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22 - 12 - 1938 

Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve vanm yağlı gece ve gündüz 
H s LERi 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

ULUSAL MATBAA 
Çocuk Sarayı Caddes i 77 numarad a yakında açılacaktır. 

Çelik, Krom, mobilya atölyesi 
Bi~u~~m 1:1ik e l k r orn ve br onz iıleri 

Almanyadan getırdıgım sıpesyal çelik borularla Viyana'da FAN HA y. 
ZER galvano teknik fabrikasından getirttig·ı·m hususi ·k 1 k · 

. nı e ve rom tesı . satıyle en modern KROME ÇELtK mobilye imaline başladım. Hususi ka· 
taloglar ve yapılmış nümuneleri atölyemde görülür. 

Bankalar caddesi Çiçinyurtsokak No ı ı 
9299 ,, ______________________ .... 

Şüpheli ve kire~li sular f as fi ye cihazları 
VEBOLi O K ire çli ve acı s ula r tas fiye cihazları ve 

tesisatı. 

V f B O l i D Şüpheli ve m ikroplu sular için portat if 
ve sabit fi lt r e ler. 

V f B O l j D K ir eçli suda n saçı ve c ildi muhafaz a e
der. Bany o için husu si duı aparatı 

Beş sene garanti - Tediyatta kolaylık 
İSVİ(RE'DE "WEBBOLiTE., A. 6. Türkiye ve Sarki karib Vekili 

V E B O L i D td. Sti. 
Merkez i : Galata Billur sokak No. 7/ 9 - T e le fon: 44507 

P. K. No. 1094 
Şubeleri: Ankara Bankalar cad. No. 22 - T e lefon: 2681 

P. K. No. 45 
lzmir - Saman iskelesi Mimar Kemaleddin cad. No. 15 -

Tel. 2365 P. K. No. 72 9 177 

Ekmek alınacak 
Mannara Oaaübahri Komutanlığı Satın Alma Komisyonun-dan : 

Cinsi Kilosu Tahmini fi atı Tutarı İlk teminat ı 
Kuruş Sa Lira Lira 

Ekmek 400.000 9 86 39440 2958 
1 - Koınutanlrk deniz erlerinin yıllık ihtiyaçlarından yukarıda miktarı 

yazılı ekmek bir şartnamede ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 
- Eksiltmesi 6 ikinci kanun 939 cuma günü saat 14.30 da İzmitte tersa

ne kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
3 

- Şartnamesi, Ankara'da Deniz levazım şubesinden, l stanbul'da Ka
ıınıpaşa'da deniz levazım satın alma komisyonundan ve komisyonumuzdan 
198 hruş mukabilinde alınabilir. 

~ - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği 
vesıkalarla birlikte yukarıda gösterilen ilk teminat makbuz veya banka mek-
tuplarını muayyen gu·· • k · 

n ve saatten bir saat evelıne kadar omısyon başkan· lığına vermeleri. (9211/5200) 9382 

•ı=======================• 
1939. YILBAŞI 

Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

( 500.000 ) Liradır. 
Ayrıca: 200.000. 1so.o~. ıoo.ooo, 10.000, 60.ooo, so.ooo, 
30.000, 20.000, 15.?00 Lı~a.lık ikra m iy e le rle (400.000 ve 

l 00.000 ) lıralık ıkı adet m ükafat va d 
r ır . . . 

Keşide Y ılbaşı gec esi yapılacaktır. Biletle r . (2 5) (5) 
ve ( 10) liralıktır .•. Vakit kayb etme d e n h e m e n b1iletinizi 
a l ın ız. 

•I==========================~ 

Nazarı dikkate 
Elektrik ve Havagazı 

Anonim Şirketlerinden : 
Anka ra 

Türk 
B 'IA nı dolayısiyle ger ek E l ektrik ve gere kse ı anco zam a 2 38 ·h· 

• k d.. nları 23. 12. 38 d e n 29.l . tarı ıne Havagazı ra or oma . · · · ı · d · 
d 1 -ını sayın müşterılerımıze ı a n e erız. ka ar yapı amıyacag 9400 

Hasan • • 
ısmıne ve markasına dikkat .. 8985 

Güzelliğin 
Sırr1 yok 

Sebebi var 

.::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llll l llllllllll lllllll~ 

~ HERKES BİLMEL.! ~ ----=: Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve = saf olmamasından hasrl 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, kansızl ık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, buru n , m akat kaşınması, 

is h a l o b u rluk, baş dönm esi , salya akması, sar' a ya b e n zer sin ir h aller i, gece korkuları, 
' görm ede, işitmede b ozukluk hep bu k u rtlarrn t esir idir. 

---------------- İ S M E T BİSKÜVİTİ 

--------------------------
=: Bu kurtların en birinci devasıdır. Biiyük ve kiiçükle re emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve =: 
~ yer. Çocuklarınıza senede birkaç defa ıhtıy .. ten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. = ---
§ DiKKAT : Kullandıktan y irm i d ört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solu- § =: can olmadığına itimat ediniz. = = Sıhat Vekfıletinm resmi müsaadesini haizdir Tarzt istimali kutuların icinde yazıhdır. = 
§ Kullanış tarzı: Ri• bisküvit çızgı ile hr.ş 'llÜsavı kısma ayrılmıştır. Büyükler: Gece yatarken iki = 
=: kutu bisküvit, çocuklar: 10-15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece ya- =: = •arken bir çizgı hisküvit verilir. - -

Fiyatı her eczanede ::>o kuruş tur. ( t S M E T ) ismine dikkat. 9243 

~lllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllll ll lllllllll l llllllllllllll l l lll llll lll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(i=' 
-- ---

Satılık Ev 1 

.Jlllllll R A D Y O L 1 N 1111111!:,. 
: dışleri mikroplardan, çürükler· : 
: den iltihaplardan koruyarak : 
: sağlamlaştıran, hem de mineleri- : 

-
:; nin bozulmasını ve sararmasını : 

Ankara Defterdarlığın·dan : 
Metrlıke 

Mahallesi ı;okağı Cinsi kapı No. 

--------
Vattarin aralık Ev 10 

2 
136 

Depozito 1 Muhammen 
Iradı Bedeli 

Hisse L. K. Lira K. Lira K. 

Tamamı 120 3500 263 25 

- menederek daimi bir güzellikle : 1 - Yukarda yazılı üç oda bir mutbah hela, taşlık ve iki sofadan ibaret 
: muhafaza eden asrın en kuvetli : elektrik tesisatını havi evin mülkiyeti 4-1-939 günü saat 15 te ihale edil · 
:; diş macunudur. 9008 : mek üzere açık artırmaya konulmuştur. 
: : 2 - İhale bedeli sekiz sene sekiz müsavi taksitte birisi peşin diğerleri 
_ Her sabah, öğle ve akşam : her senenin 1 eylulünde tediye edilecktir. 

- yeme klerde n sonra . 3 _ t stklilcrin sözü geçen gün v e saatte yukarda miktarı yazılı depo-

BAYLAR ;. 
Küçük bir ihmal insana bütün 
bir hayatı zehir eder. 
Unutmayınız ki: 

Prezervatifleri 
dir. 

Teki 10, 3 lük 20, 6 hk 40 kuruş. 
Her eczanede bulunur. 9062 

Dr. Hulki Keymen 
Birincı 

sınıf G.. hastalıkları 

O 7 mütehassıs ı 

Belediye sırasında Emek apar 
tımanı. Her gün saat 16-19. Cu-
martesi günleri 14- 19. 8989 

U L U S - 19. uneu yı l . - No : 6247 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Uumumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

zi o makbuzu veya banka mektubu ile Defterdarlıkta kurulan aatı§ k om is

yonuna gelmeleri ve bu husustaki şartname ve evi görmek için Defterdar-
lık Milli emlak müdürlüğüne müracaatları. (5169) 9320 

Ekmek alınacak 
Marmara Ü&Süb a hri Komutanlı ğı Satın A lma Komi&yonun•dan : 

Cinsi Kilosu Tahmin fi atı Tutarı İlk teminatı 

Kuruş Sa Lira Lira K. .Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl .. 
Ekmek 530.ooo 9 86 52258 3862 90 _ b 

1 
: 

1 _ Komutanlık emrindeki kara erlerinin yıllık ihtiyaçlarından olan : Almanca İ en eyi b ir : 

yukarıda miktarı yazılı ekmek, bir şartnamede ve kapaır zarf usuliyıe ek· § Kimyager a ranıyor § 
siltmeye konulmuştur. . - A k 'd b.. : 

2 - Eksiltmesi 6 ikinci kanun 939 cuma günü saat 16 da İzmıtte tersane : n ara a uyük bir müesse· : 
: sede çalışmak üzere tecrübeli, : kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. : muktedir ve eyi almanca bilen : 

3 - Şartnamesi Ankara' da DZ. levazım şubesinden, İstanbul Kasımpa · : bir kimyagere ihtiyaç vardır. llk : 
şada DZ. satın alma komisyonundan ve komisyonumuzdan 262 kuruş muka- : maaş 350.- liradır. Talip olanla- : 

bilinde alınabilir. : rın tahsil derecelerini ve tercü- : 
4 _ Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği : meihalini bildirir bir mektupla : 

vesikalarla birlikte yukarıda miktarı gösterilen ilk teminat makbuzlarını : bir hafta zarfında İstanbul 176 :; 
havi teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat eveline kadar ke> : No. P. K. adresine C. T . rumu- :; 

9377 : ziyle yazma1arı. 9399 : misyon başkanlığına vermeleri. (921015199) , 11111111111111111111111111111 llll lllllr"' 

~ 1ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ ---------------
= --
--------- J. KARPİÇ 
-
~ 24 İlk Kônundan itibaren meşhur moyestro 

~ "POP OF,, İdaresindeki müzik baıhyor. Yllbaıı ---
TL. 2038 -- i~in masalar1mzı tedarik ediniz. 

--- ZAYt MAKBUZ -
: Istanbul İthalat Gümrüğüne ait 
: 48474 numaralı 5-4-938 günlü beyan

: nameye ait 279743 numaralı 30-3-938 

: günlü depozito makbuzu ile 281097 

: numaralı 5.4.938 günlü nakit makbu

§ zunu zayi ettim. Yenilerini çıkaraca
: ğımdan eskilerinin hükmü olmadığı 
E ilan olunur. -
: Taksim Kışla geçidi No. 9 Ali Faiz 
: lşcan ve İhsan Ahmet Gökçay 

':911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 9398 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. ------
-------------------------------

Yeni 
BU GUN BU GECE 

Seala de Millino'nun en me5hur 
tenoru 

T1TO SCHİPA 
tarafından temsil edilen 

YAŞI Y A L I M 

İnsanı mest eden nefis müziklerle 
süslü kuvetli bir aşk ve his filmi 

ilaveten: ECLAİR JURNAL'in 

en son dünya haberleri 

- - - - - Seanslar - - - - -
- 14.45 - 16.45 - 18.45 -

- ··-· Gece 21 de·- ··-

SİNEMALAR 
Halk 
BU GÜN BU GECE 

HAZRET! SULEYMAN'IN 
HAZİNELER! 

( Tiirkçe Sözlü ve Şarkılı ) 
ilaveten : Dünya Haberleri ve 

Bataklıklar ilemi (kültür filmi) 
• - • - . - . Seanslar • - • - . - • 
- - - 14.30 - 16.30 - 18.30 - - -
- •••••••• Gece 21 de •••••••• ---- -- --- -

UCUZ HALK MATİNESİ 
12.15 de 

Sus 
BU GÜN BU GECE 

Kathe de Nagy - Jean Murat 

tarafından canlandırılan 

PRENSLERiN GECELER! 

------------------
Don kazaklarının balet ve teganni = 

heyetlerinin iştirakiyle vucude = 
getirilmiş mi.ıstesna bir eser = 
lllivetcn : Dünya Haberleri ------· -·- .-. - -Seanslar 


