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Comhurreisimiz Kastamonu'da halkla 
temaslarına devam etmektedirler 

ERZİNCAN HATTI 

Davetliler bugün 
hareket ediyorlar İnönü dün Tasköprüde kendir 

havuzlarını tetkik buyurdular 
Erzincan, 8 a.a. - Sivas - Erzurum 

hattının Erzincan'da işlemiye açılışı 

töreni ayın 11 inde Bayındırlrk Baka
nı Ali Çetinkaya tarafından yapıla · ı 
caktır. 

Ankara'dan gelecek davetlilerden 
başka civar vilayetlerin vali, halkevi 
ve belediye reislerinin iştirak edecek -
leri heyetlerle diğer bir çok kimse -
lcr törende hazır bulunmak üzere şeh
rimize geleceklerdir. 

Kastamonu, 8 (Hususi muhabiri -
miz telgrafla bildiriyor) - Cümhur -
reisimiz lsmet İnönü bugün refakat 
ve maiyetlerindeki zevatla birlikte 
Kastamonu'nun Taşköprü kazasını 

teşrif etmişlerdir. Mılli Şefimizin Taş
köprü'yc şeref verecegıni haber alan 
köyliıler yol boyunda küme küme bi -
rikmişler ve İnönü geçerken coşkun 
tezahurlerde bulunarak candan seHim
lamışlardır. 

lsmct İnönü Taşköprü'de, halkın 

fevkalade tezahürleriyle ve alkışlarla 
istikbal olunmuşlardır. Kadın, erkek, 
coluk, çocuk bütün halk Taşköprü'
nUn kilometrelerce uzağından itibaren 
yollara dökülmüş bulunuyordu. Cüm
hurreisimiz geçerken yolun iki yanın-

istasyonda büyük bir tak yapılmış 
elektrik tesisatı da tamamlanmıştır. 

Belediye dahili al<samından bazı kı
sımları henüz ikmal edilmiyen yeni 
halkevi binasının salonunda davetli -
ler şerefine bir ziyafet verecektir. 

Davetliler bugün Ankara'dan üç 
trenle Erzincan'a hareket edecekler -
dir. 
Ankara garı markiz te!"İsatımn 

açılına töreni 

lnönü'nün bir •eyahatleri e•ncuınJa alınmı§ re•imleri (Sonu 8 incı savfada} 

Ankara garının vücude getirilen 
markiz tesisatının açılış töreni bugün 
Bayındırlık Bakanı B. Ali Çetinkaya 
tarafından yapılacaktır. Devlet de -
miryolları umum müdürlüğünün ha -
zırlamış olduğu tamamlayıcı tesisat 
programının en mühimlerinden biri o
lan markiz tesisatı açılış töreni için 
garın büyük holünün markiz tesisatı
na çıkacak kısmına bir kordela konu -
lacak ve Erzincan istasyonunun açıl -
ma törenine gidenlerin huzuriyle Bay 
Ali Çetinkaya kordelayı kesecek ve a
çılışı yapacaktır. 

Yugoslavya' da 
yeni intihap 
bitiyor 

F.R.ATAY 

Yugoslavya intihap mücadele
ıi nihayet bulmak üzeredir: müt
tefik millet bu ayın 11 inde yeni 
mebuslarını seçmiş olacaktır. 

Yugoslavya'da karşı karşıya 
iki lider çarpışıyor: biri, Başve
kil doktor Stoyadinoviç'tir. Ma
hinı olduğu üzere doktor Stoya
dınoviç, sırplarClan murekl(ep 
eski radikal partisi ile doktor 
Korochetz'in hırvat halk ve dok
tor Spaho"nun müslüman partile
rinden mürekkep olmak üzere 
''Yugoslav radikal birliği,, parti
sini tesis etmiştir. Bu teşekkül 
kendisine eski Sırbistan' da, Slo
venya' da ve Bosna'da kati ekse· 
riyetleri temin etmekle beraber, 
doktor Stoyadinoviç, iktidarda 
bulunduğu zamandanberi, Dal -
maçya ve Hırvatistan' da da pek 
çok taraftarlar kazanmıştır. 

Muhalefet lideri federalist Ma
çek'tir. Yugoslavya'da "ordusuz 
generaller" adı verilen parla
mento dıtındaki bir takım eski 
muhalefet adamları kendisiyle 
birlik olmuttur. Bundan başka 
eski general Piyer Givkoviç'in 
reisliği altındaki Yugoslavya mil
liyetperver partisinin bir kısmı 
da Maçek'le çalı§ıyor: gariptir 
ki parlamentoda doktor Stoyadi
noviç'i hırvatlara kartı müsaade
lerde bulunmakla en fazla itham 
eden general, şimdi, federalist 
Maçek'in hizmetine girmittir. 

Yugoslavya ana yasası, mem
leket ve parlamentonun birçok 
küçük parti gruplarına ayrılma
sını meneden bir takım inzibat
lar koymuştur. Sonra da umumi 
intihap listelerinde yüzde 50 
den fazla rey alan parti, otoma
tik olarak, mebus yekununun 
beşte üçünü kazanmış olur: yani 
parlalnento sağlam bir ekseriyet 
İstikrarı elde eder. 

Doktor Stoyadinoviç'in zaferi
rine yardım eden asıl amil, kıral 
Aleksandr'm ölümünü takip e -
den iktidar senelerindeki inkar 
edilmez muvaffakiyetleridir. Dış 
politikada doktor Stoyadinoviç 
ıon sene hadiselerinin pek acı 
derslerle ispat etmiş olduğu ha
kikatleri, daha ilk gününde gör
müı, yugoslav istiklal ve emni -
yetinin makul ve hakiki temina
tını aramış, milli ve müstakil bir 
~ış politika nizamı tesis etmiş -
tır. Yugoslavya'mn iktısadi vazi
yeti, bu üç sene içinde, 1918 den 
beri görülmiyen bir i·nkişafa er
miıtir. İşçi ve köylünün hayat ve 
kazanç şartlarını ıslah eden bir 
sürü tedbir ve kanunlar, doktv 
Stoyadinoviç idaresinin eseridir
ler. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Fransız parlômentosunda 

Dün umumi politika 
hakkındaki takrirlerin 
müzakeresine başlandı ·Meme) de mi? 

!!!!r.:1---,.-.,~ 

Fransız parlamentosu toplantı halinde 

Memel Almanlan 
il • 

urıye isliyor ar 
Berlin, 8 a.a. - Memel'den bildiri

liyor: 
BUylik bir intihap toplantısı esna

auıda Memel alınanları ıefi Neumann 
bir nutuk söyliyerek Mernel'in ser -
best olması lazım olduğunu beyan et
miştir. 

Hatip, bundan sonra yakında Me
mel'de yapılacak olan intihabatın bu 
toprağa mensup olan alınanların azmi
ni göstereceğini ilave etmiştir. 

Vaziyet valıimleşiyor 
Memel, 8 a.a. - İntihap mücadele· 

leri şiddetlendikçe Memel arazisin -
Paris 8 a.a. - Mebusan meclisi, saat 15.10 da içtima etmiştir. deki vaziyet vchamet kespetmektedir. 

BaıvekÜ B. Daladiye, hükümetin, ~umi p~li~ika hakkında~~.is~ Her gün ekserisi kanlı olmak üzere 1 

tizah takrirlerinin hemen derhal muzakeresını kabul eyledıgını bir takım hadiseler vukua gelmekte
bildirmİf ve bunun üzerine celse saat 15.30 a kadar tatil edilmit- dir.Alman namzetleri listesinin ka -
. zanacağı tahmin olunuyor. tır. • 
~rup reisleri konferans~ müzake- ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

renin organizasyonunu tesbit etmek' 

üzere toplanmıştır. Saat 15.30 a kadar Hu·· ku·· metçe satına l ın ması müzakerenin cereyan tarzı tesbit olu-
nacak ve meclis, içtimaına başlıyacak-
tır. 

1 kinci celse 
Mebuıan meclisi, saat 16 d~ istizah

ların umumi müzakeresine cümhuri -
yctçiler federasyonunun hatibi Lo -
von Rentin beyanatiyle başlamıştır. 

Loran, evela halk cephesinin res -
men ilan edilmemekle beraber iflas 
etmiş bulunduğunu müşahede etmiş
tir. Bu arada, sosyalist lideri Leon 
Blum müdahale etmek istemişse de 
sağ partileri "iflas, iflas 1,, diye bağır
mışlardır. 

Loran sözlerine devam ederek de -
miştir ki: 
"- Cümhuriyet federasyonu milli 

müdafaa endüstrisinin tam randıma
nını tekrar iadeye katiyen azmetmiş 
bulunan bir hükümete itimat beyan 
edebilir. Federasyon, sosyal telakki
leri temin eden kanunlara dokunmayı 
aklından geçirmez, ancak, cemiyetin 
bütün sınıfları için sefalet getirecek 
olan kırk saatlik hafta mesaisine mu
arızdır. Federasyon Daladiye'yi hü -
kümet otoritesinin teessüs ettiğini is
pat etmesinden dolayı tebrik eder. 
30 teşrinisani tarihi bu yolda bir za -
ferdir. 

lt.alvarı hiidiselerine teessiif 
Tee~süfle karşıladığımız, italyan 

hadiseleri hüsnüniyet sahibi bütün 
fransızların kütle halinde toplanma
sı lüzumunu gösterir. Cümhuriyetçi
ler federasyonu, Daladiye'yi takip 
ettiği doğru yolda takip eyliyecek -
tir.,, 

(Sonu 8. inci sayfada) 

kararlaştlrılan şirketler 
Tramvay şirketine hükümet sarih 

ve müsbet şartlarını bildirdi 

Diğer salın ahnacak ıirketler hangileridir ! 
Nafıa Vekaletinin satın almağa karar vermit olduğu İstanbul 

Tramvay tirketinin mümessilleri vekaletle temasa baılamı§ ve 
vekalete teklif mahiyetinde telakki edilemiyecek bir muhtıra ver
mişlerdir. Vekalet de bilmukabele İptidai tesisat hakkındaki dü
şünceleriyle mübayaa şartlarını ihtiva eden bir muhtırayı kendi
lerine tevdi etmiştir. 
Haber aldığımıza göre hükü -1 

metimizin sarih ve müspet mü -1 El •1 aras1nda deniciklik 
bayaa şartları kar~ısında şirket ~I er 9 r 
ınümeaailleri Brüksel' den talimat 
istiyeceklerini dün vekalete bil -
dirmişlerdir. 

İ(in hi( bir karar yoktur 
Bazı gazeteler elçiliklerde tebeddü-

H iikiimetimizin satın almıya tat icrası kararlaşmış olduğunu bildir-
karar Vl•rdiği yeni §İrk.etler mişlerrdir. 
Haber a~dığımıza nazaran hüküme- Anadolu Ajansının haber aldığına 

timizin satın almağa karar verdiği şir- göre, elçiler arasında değişiklik yapıl· 
ketler meyanında İstanbul tramvay, İs- ması hakkında hükümetçe bugüne ka
tan bul tünel, İstanbul hava gazi, İzmir dar alınmış hiç bir karar mevcut de -
tramvay ve el~ktrik, İzmir su, Bursa ğildir. 

elektrik şirketleriyle müttehit elek- --------------
trik şirketi elinde bulunan Edirne, Te-
kirdağ, Balıkesir, Gaziantep ve Mer- şirketler de satışa muvafakat ettikle-
sin elektrik tesisleri vardır. rini bildirmişlerdir. 

Nafıa Vekaleti satın alma kararını Şirketlerle yakında müzakerelere 
bu şirketlere tebli'ğ etmiş ve mezk\ır ba§lanacaktır. 

Roma'da milli abide önünde yapılan bir halk toplantısı 

TUNUS'TA İTALYA'DA 

Nümayişler 
ve mukabil nümayişler 

devam ediyor 
Tunus'taki 

ikinci bir 
İtalyan general konsolosu 

protostoda daha bulundu 
Roma, 8 a.a. - ltalya'nın cenup merkez ve şimal şehirlerinden 

birçoklarında halk, Tunus'ta ve Korsika,da İtalya aleyhinde ya,,. 
pılan nümayişleri protesto için tezahürlerde bulunmU§tur. 

T orino' da üç bin üniversite ta- ı lan etmiştir. ' 
lebesi ve bunlara iltihak eden Dün Sassari üniversitesi talebesi. 
her sınıftan halk fransız konso • ve Korsiıka ve Tunus'ta İtalya aley• 
loshanesi önünde nümayişlerde hinde yapılmış olan teazhürlcre mu .. 
bulunduktan sonra, alman kon - kabil nümay.işle_: ya~ı~lar.dır. Zabı• 

ı h · · d k d d ta kuvvetlen, numayışçılerın franau: so os anesme gı ere ora a a ,_ 1 · akl 1 
d k h.. l . A.OUSO osanesıne y aşma arına ma .. 

ostlu te
1
za ur erı.ya~~ıştır. ni olmuştur.Talebe, ihtilal marşları 

Floransa da halk, bır ı:ııtıng akde- terenn\im ederek ve Duçe'ıyi alkrt\& • 
derek, Tun.ua•ta ve Korwıka'da bulu-
nan italyanlarla beraber olduğunu i • (Sonu 8. inci ray/ada) 

Türk Hava Kurumunun altı ayı 

Gelir ve iş sahası devamh 
olOrak inkişaf etmektedir 

. . .. 

Türk Hava Kurumu genel merkez toplantı•ı 

Genel merkez toplantııına bQf -
kanlık eden B. Cevdet Kerim 

lncedayı 
Türk Hava Kurumu BQ§kanı 

8. Fuat Bulca 

Türk Hava Kurumu genel merkezi, dün, saat 15 te Sinop me
busu B. Cevdet Kerim lncedayı'nın batkanlığı altında altı aylık 
toplantısını yapmıı; ebedi Şef Atatürk'ün aziz hatırasını taziz 
için beı dakika auaulduktan sonra geçen zabıtlar hulasası, mer -
kez idare heyetinin altı aylık raporu ve murakipler raporu oku -
narak tasvip edilmiı, bilanço tudik edildikten sonra toplantıya 
niha,et verilmiftir. (Sonu 8 inci sayfada) 



• 

ve kültür: 

Kültür çıkmazı 
- Başlamış makal.e serisinin devamı_ 

Tanzimatın tamamına hakim olan 
bozgun ve seri tasfiye atmosfeı:ıini 

dünkü yazımızda vermeğe Çalışmış 
ve dil ve edebiyat meselesinin de bu 
atmosferin umumi tesirlerinden ken
dini kurtaramamış olduğunu kaydey
lemiştik. 

mek bahsinde, yıllar ve hatta e>n yıl
lar ,ne ifade eder? 
Kaldı ki, her tarafından inhilal e

den ve felaket felaket üzerine tanı -
yan imparatorluğun bütün nefsi mü
dafaası şuuru, nihayet kendine mutla
ka bir sığınak arıyarak bunda tahas
sun edecek ve henüz mukaddes bildi
ği bütün noktaların müdafaasını bu
radan idare etmeğe çalışacaktı. Bu 
nokta, dil'den başka ve dil'den iyi ne 
olabilirdi? 

Yani, bir yandan şark kültürünün 
bütün mefhum ve müesseseleri tasfiye 
ye uğramakta bir yandan da garp kül
türünün mefhum ve müesseseleri 
memlekete girmektedir. Ve bu seri 
nöbet deği~tirme bir takım yıkılışları 
bydettiği halde tam bir yeniden ku
ruluşun eserlerini kaydedememekte -
dir. Çünkü dil'in kendisi, osmanlıca'
ya doğru bir çorap yahut makara gibi 
sökülüp çözülmektedir. Ve türk -
daha doğrusu - osmanlı münevver • 
leri bu korkunç manzarayı çevreli • 
yen daha korkunç politik ve sosyal 
manzaranın ortasmda şaşkına dön • 
mektedir. 

Bu münevverler, görünürde, osman. 
lıca'nm yıkıllfJı karşısında bulunur_ 
lar. Hakikatte ise, yıkılan, asırlarca 
aürmüş bütün bir fikir, kültür ve me
deniyet nizamıdır. Ve kriz osmanlı _ 
cayı değil, bu nizamı kemi;mektedir. 
Osmanlıcaya musallat olmu9 olan a -
kıbet, umumi akıbetin arazından ya • 
but neticelerinde.·'"' b' · 'd" ç ·· k .. u ırısı ır. un u 
aynı. bü~ük akıbetin pençesi altında, 
Yenıçe.rı ocağı can vermi~, eski os -
manlı ıdaresi, eski osmanlı maliyesi, 
eski ?sman}ı istihsal bünyesi ve mem
leketın bütün çarşıları ve esnafı, hep 
aynı ölüm darbesini yemiştir. 

Fakat osmanlx münevveri, bunun 
böyle olduğunu müşahede eder de, 
bunun sebeplerini araştırmağa lüzum 
görmez. Tanzimatçı devlet adamının 
en büyük kusurunu şöyle tesbit edebi
liriz: 

Karşıdan gelen bikim medeniyet 
bam başka bir istihsal tekniğine da
yanmaktadır. Marifet, bu tekniğin 
haraçgüzarı olmak değil onun kendi
sini almaktır. Yani Avrupa'nın sev -
kettiği malları iÇeı-iye sokmak ted -
birlerine baş vurup yerli istihsal ve 
ıen-et kaynaklarUlı birer birer öldür
mek değil, bu tekniği, onu yaratan i· 
liınle birlikte alarak memleketi ku -
vetli bir endüstri ve istihsal bünyesi
ne kavuşturmaktır. 
Tıblu bunun gibi, tanziına.tçı mü -

nevverin de aynı büyüklükte bir hata
sı vardır: 

Kaldı ki, rical ve saray da, kültürde 
şarklı kalmayı doğru buluyorlardı. 
~a~~ı ki, mağlup şark, mağlup kültü
runu ancak dilde müdafaa edebilece
ğini sezerek bütün dikkatini ve taas
subunu burada teksif etmek ve bütün 
dil hareketini, bir yeni öz mücadelesi 
haline getirtmiyerck bir yeni şekil 
mücadelesi kılığına sokmak kararını 
vermiş bulunuyordu. 

2. Zamanına göre ileri münevver 
vasfını taşıyan adam ise, bir humanist 
olarak değil bir kozmopolit olarak ye
tişmişti. Kendisinin satacağı fikir 
metaı ile Löva.nten'in satacağı tüccar 
metaı arasında korkunç bir akrabalık 
mevcuttu. Bunlar, adeta biribirinin 
müdafii gibi idi. Birisi ötekinin La -
mamlayıcı.sı olmak lazımdı. Bunda ne 
mahzur olabilirdi? Üstelik, garp me
deniyetine suri iltihak şartları hazır 
oldu mu onunla birlikte ve at başı gi
dileceği kanaati hakimdi. Bu safde -
runluk, bütün tanzimat boyunca, mü
nevverlerimizi, garp memleketkri a • 
rasında, kültür g~ebeliğine; garb'a 
nazaran her defasında geri kalmak 
mukadder olduğu için de, devirler a
rasında, killtür aktüaliteleri merakı -
na sevketmiştir. 

Buna rağmen, neticeler elde edilmiş 
ise bunlar hamle tarrkiyle değil tera
küm yoliyle elde edilmiştir. 

Burhan BELGE 

Yeni Vali ve İstanbul' un imali 
latanbul, 8 (Telefonla) - Vali, ma

hallinde tetkikler yaptıktan sonra 
Taksim meydanının Taksim bahçesiy 
le beraber Prost'un hazırladığı plana 
göre tanzimi işinin fransız mimar 
Gotye ile Nafıa Vekaleti mimarların
dan bir zata verilmesini tasvip etmiş
tir. Bu iki mimar mesailerini tesbit 
ederek işe başlıyacaklardır. 

Bu yıl tülün .saf ııları 
~ok yüksek gidiyor 
Alakalı ve salahiyetli mah!illere 

gelen haberlere göre bu sene her ta
rafta tütün satışı çok iyi gitmektedir. 
Her sene olduğu gibi bu sene de ilk 
satışlar Samsun'da Devrigiriş köyün
de ve Amerikan kumpanyası tarafın
dan açılmıştır. 

Verilen fiyatlar şimdiye kadar gö
rülmemiş şekilde yüksek gitmektedir. 
İlk tütün batmanları 13,5 liraya satıl
mıştır ki bu fiyat son senelere naza
ran çok daha iyidir. Maarnafi amerika
lıların teklif ettikleri bu yüksek fiyat 
diğer alıcıları teenni ile hareke te sevk 
etmiştir. Bu vaziyet karşısında diğer 
alıcıların piyasaya iştira kedip etmi
yecekleri henüz şüpheli görülmekte
dir. 

Çünkü bu fiyatlara eklenecek ima
lat, sevkiyat diğer umumi masraflar 
tütünün maliyetini• yüksek bir hadde 
çıkaracağı hesaplanmaktadır. 

Son senelerde Samsun tütünlerine 
daha fazla alaka göstermiş olan Os
lrotilrk tütün şirketi bu fiyatları pa
halı bulmuş ve henilz piyasaya iştirak 
etmemiştir. Bu şirket bu sene Trabzon, 
Artvin ve Polatane mıntakalarında 
mübayaatta bulunmak üzere tetkikle
re başlamıştır. 

Ege' deki satış vaziyeti 
Ege'deki satışlar geçen ayın 14 ün

cü günü açılmıştır. Verilen bir habe
re göre Amerika kumpanyaları bu se
.ne Ege'den 15 milyon kilo kadar mü
bayaada bulunacaklardır. 

Ege mmtakaıundaki satış fiyatları 
da geçen senelere nazaran hayli yük;
aektir. 

Bursa ve Taşova'da tütün 

Af neslinin ıslahı 
Milli Müdafaa encümeni Projeyi 

tekrar tetkik edecek 
Kamutay'm evelki günkü toplantı

sında Milli Müdafaa encümenının 
tekrar tetkik etmek üzere geri atmış 
olduğu ordudan çıkarılacak 12 yaşın
dan yukarı hayvanların köylü ve ye
tiştiriciye satılması hakkındaki ka
nun projesi; hükümetin sayısının ar
tırılması ve cinsinin ıslahı üzerinde 
hassasiyetle durduğu at servetimi
zin bu gayelere erişmesi bakımından 
hususi bir ehemiyet taşımaktadır. 

Projeyi tetkik eden encümenlerden 
Milli Müdafaa ve Ziraat encümenle
ri, bazı maddelerde değişiklikler ya
parak projeyi ay:nen kabul etmişler
dir. 
Layihayı son olarak tetkik eden 

b~t~e encümeni, mazbatasında, pro
e1nın şu maksatları ihtiva ettiğini 
kaydetmektedir: 

1 - Ordu hayvanlarını yenilemek 
maksadiyle muayyen bir yaşı doldu
ran at, kısrak ve katırları kadro hari
ci etmek ve bu suretle ordu hayvana
trm daima genç bulundurmak; 

2 - Kadro harici edilecek bu hay
vanların çıftçiye ve yetiştiriciye sa
tılmasını temin etmek suretiyle bir 
taraftan ziraatte hayvan kullanılma
sını yaymak ve ziraati daha verimli 
bir hale koymak, diğer taraftan ordu
ya elverişli hayvanların memleket da
hilinde yetiştirilmesini temin etmek. 

3 - Memleket içinde ordu ihtiya
cını temin edecek hayvan yetişinciye 
kadar memleket dışından satın ahna
cak hayvanların yarıya yakın bir mik
tarının kısrak olarak mübayaası sure
tiyle kadro harici edilecek olanların 
da bu nisbette kısrak olmasını temin 
etmek. 

vaziyeti 
Bu sene Bursa'da üç milyon ki'lo Projenin esaskırı : 

tütün idrak edileceği tahmin edilmek· 
tedir. Taşova'dan gelen haberlere göre 
geçen ıcne bu havali tütünlerinin çok 
düşük bir fiyatla satılması neticesi O· 

larak bu sene tütün zeriyatı sahası ge
çen seneye nazaran az olmuştur. 

Taşova mrntakasında takriben ya· 
rım milyon kiloya yakın henüz satıl· 
manuş ekici tütünü mevcut olduğu gi
bi yerli tüccarın elinde de hayli stok 
tütün vardır. 

Bütçe encümeninde dün görüşülen 
yeni metni şudur: "Hazerde ordu 
kadrosunda 12 yaşını bitirmiş idiş ve 
kısraklarla 15 yaşını bitirmiş katır
lar, yerlerine başkaları alındıkça ordu 
hizmetinden çıkarılır. Ordu hizmetin
den çıkarılacak hayvanlar nakil ve ia
şe masrafları Ziraat vekaleti bUtçe
sinden verilmek üzere bu vekaletin 
göstereceği yerlerde açık artırma ile 
satılacaktır. 

Ordu ihtiyacı için yabancı memle
ketlerden satın alınacak beygirlerin 
her satın almada en az yüzde kırkının 
damızlığa elverişli kısrak olması 
mecburi olacaktır. Fevkal&ıde ve müs
tacel hallerde Bakanlar Heyeti kara
riyle bu mecburiyet muvakkat olarak 
kaldmlabi1ecektir. 
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ISTANBUL MEKTUBU 
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İstanbul'da temizlik 
Yeniden hiç bir imar ışı yapılmasa bile 

Temiz bir İstanbul 
Herkesi tatınin edebilir 

Nqet H. ATAY. 
İstanbul, 8 - Istanbul'un yeni va- ı suallere cevap aramadan yapıldı. Va

lisi ve belediye reisi Lfttfi Kırdar, işe pıldıktan sonra da şehir meseleleri 
h:şladıgı gün gazetecilere verdiği be- daha büyümüş, daha güçleşmiş oldu
yanatta, kendisinin bir tıp doktoru ğu halde ortaya çıktı. 
ve sıhiyeci oluşunu, İstanbul'da yapa
cağı işlerin hareket noktası olarak 
tesbit etti. 
İstanbul şüphe yok ki belli başlı bir 

çok işleri henüz mesele olarak ele bi
le ahnmamış bir şeT.irdir. Bir sayfiye 
ve bir turizm şe!tri olan lstanbul'da 
henüz otel ve garpteki manasiyle 
l~kanta yoktur. İstanbul eğlencesiz 
hır şehirdir. Bir ticaret ve sanayi 
merkezi olarak İstanbul tabiiliğinden 
pe~ ~z ~urtulmu~ bir şehirdir. tş yer
lerının sıhi vazıyetleri, işçilerin sı
hat, mesken işleri hattıi umumi hıf
zıssıhha kanununda tespit edildiği şe
kilde bile tanzim edilmemiştir. lstan
bul'da bir yollar işi vardır ki, tek ha.. 
şına bu, büyük bir şehir bütçesini bi
tirecek, büyük bir şehir kadrosunu 
yoracak kadar külfetli bir iştir. 

İstanbul cümhuriyet devrine kadar 
bir ortaçağ şehri karakteristiğini hem 
binalarında, hem müesseselerinde 
hem de halkının itiyatlarmda muha
faza etti. Cümhuriyetten sonra, mer
kez olmak imtiyazını, bununla bera
ber de faal nüfusunun büyük bir kıs
mını kaybetti. Yüksek maaşlı bir me
mur kadrosu - ki bu kadro Ankara'yı 
yapmıştır - ve bu kadro ile beslenen 
büyük bir esnaf ve işçi kalabalığı Is
tanbul'dan çıktı. Bina kiralan ve bina 
kıymetleri düştü ve İstanbul tam bu 
yeni vaziyetine intibaka hazırlanır

ken büyük iktısadi buhran gelip çat· 
tı. 

lktısadi buhranın lstanbul'daki te
sirleri; şehir gelirinin azalması nis
betinde aaaınll bi.e...ım2i9,.+ .-... v;ye•: A;;_ 

şüklüğü, ticaret işlerinden kaldırılan 
sermayelerin yeni inşaata tahsisi di
ye hülasa edilebilir. Tarzı, istisnasız 
herkes tarafından tenkit edilen plan· 
sız İstanbul bu devirde ve bu şartlar 

Şehrin bugünkü talihi, planının ya
pılmış, ve lstanbul'un iktısadi bii.n
ycsinin böyle bir planın tatbikine e
hil bir seviyeye gelmiş olması bahti
yarlığına istinat ediyor. Bütün Tür .. 
kiye gibi İstanbul da parlak bir eko. 
nomik inkişaf devresindedir. İstan
bul 'da yeniden yüzlerce sınai müesse
seler kurulmuş, bu sınai müesseseler
de çalışan işçi sayısı, evelki yüz küsur 
senenin hiç biriyle mukayese edile .. 
miyecek kadar artmış, htanbul mem
leketin ithalat ve ihracat ticaretinde 
birinci plandaki yerini tekrar almış
tır. Bugün İstanbul'da muhtelif mties
sesatta çalışan memurlar kadrosu, iın
paratorluk devrindeki memurlar kad~ 
rosunun, hem sayı, hem gelirce bir 
İki defa üstündedir. Bu netice, lstan. 
bul'un imarında bundan sonra vazife 
alacak herkesi tatmin edebilir. 

!stanbul'da bir tıp doktorunun ve 
bir sıhiyecinin yapacağı işlere gelin
ce, bu bilhassa birinci planda büyük 
bir bütçe işi değ ildir. İstanbul her 
şeyden önce pis bir şehirdir. Sokak
lar, binalar, yemek yenen yerler, gıda 
maddeleri satılan pazarlar, gıda ma~ 
deleri satan pazarcılar, umumi işlerde 
çalışanlar, belediye temizlik amelele
ri pistir. Bazan tramvaylarda ekseriya 
otobüslerde, eldiven kullanmadan pa
ra alıp verilemez. Birçok işçiler de 
garsonlar da böyledir. 

Bunu hatta idari bir tedbirle derhal 
menetmek, mecburi.yeti ayak satıcı
larına kadar teşmil etmek suretiyle 
--....,.....,.: - --~·- .. ·--· .... _ 
bir temizlik muayenesinden geçirmek 

Karşıdan gelen kültür, kendi ken -
disinin değil, gayet muayyen bir aşı
nın mahsulüdür. Bu aşı'nın birinci u
mumi ilkah safhası renaissance'dır. 
ikinci ilkah safhası ise ,aynı metodla 
yapılmı9 olmakla beraber garplı mil -
letlerin tarih, mizah dehalarına göre 

Vali, Taksim meydanındaki hela i
le Harbiye önUndeki helanın ve tram
vay şirketine ait plantörlüğün Şişli· 
de tramvay kavisi içindeki helinın 
kaldırılmalarını emretmiştir. Bu yer
ler tan,zim olunacaktır. Dün ısı 1 G' dereceye kadar (ıkh 

içinde yapıldı. Şehrin nilfus kesafeti, 
şehir bütçesinin yollar ve diğer tesi-

kabil değil midir? Sokağa tükürenler, 
veya sokağı başka suretle kirletenler 
hakkında hatta belediye nizamnamesi 
devamlı bir surette tatbik edil~ı; 
mi? 

Terkostaki tesisat bitinciye kadar 
şehir sokaklarının bol •u ile yıka:n
ma.masr mazereti, sudan dört metre 
yüksekte olan köprü için de aöy • 
lenebilir mi? Dükkancılar, apartman 
kapıcıları taşlığı sokağa süpürürler 
ve pisliği yaya kaldırrm üzerinde bı .. 
rakırlar. 

hem ayrı hususiyetler arzetmiş hem 
ayrı ayr.ı tarihlerde cereyan etmiştir. 

Fakat tanzimatçı münevver. bu va -
dide kafa yormaz. Mürteci ise, gelen 
kültürü toptan reddeder. Islahatçı i
ıe, gelen kültürü kaynaklarından a -
rıyarak kendine göre terkip etmek 
yolunu tutmaz ve onu geldiği gibi 

bazm:edip hazmettirmeğe çalışır. 
Yani ortaya bir kültür mustahsili ola
rak çıkacağına bir kültür tüccarı ve 

Yeni giimriikler teftiş heyeti 
reisi geliyor 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Gümrük 
ve İnhisarlar vekaleti teftiş heyeti re
isliğine tayin olunan baş müdür Bay 
Mustafa Nuri Anıl işine başlamak U
zere çarşamba günü Ankara'ya hare
ket edecektir, 

İ8tanhul' da ilk inkilap dersi 
aracıBI olarak çıkar ve kendine müs- . İstanbul, 8 (Telefonla) - Eski ad
tehlik arar. tiye \>'ekili İzmir mebusu Mahmut E. 
T~ıuimatçı devlet adamı, doğru'yu sat Bozkurt üniversite inkılap ens

tatbık sevdaaın.a düşseydi karşısına titüsünde ilk dersini bu akşam verdi. 
garp dik1l~rek: belki bun~ yaptırnıı- Dersin mevzuu Atatürk'ü tariftir. 
yacaktı. Nıtekım mısırlı Mehmet Ali · · 
paşa iJ.e oğl~ İbrahim paşaya yaptır
~;m1ştır .. Çunku bu garp, maddi in-

il
ti a ~zuds~.yle yola çıknu.ş ve bu yolun 
zerıne uşen bütün cami la b" .. . 1 .. .. a rı ır av-

cı gozıy e gormuştü. 

Fakat tanzimatçı münevverin bu 

Çağrı 

X İktisat En<:ümeni bugün aat 15 
de toplanacaktır. 

Dün şehrimizde hava kapalı ve ya -
ğışlı geçmiş rüzgar durgun kalmış 
tır. Günün en yüksek ısısı 10 derece 
olarak kaydedilmiştir. 

Yurtta hava Kocaeli, orta Anadolu 
ve Karadeniz kıyılarında çok bulutlu 
ve yer yer yağışlı, cenup doğusunda 

bulutlu diğer bölgelerde umumiyetle 
kapalı geç~ştir. 

24 saat içindeki yağışların metre 
murabbaına bıraktıkları su miktarları 

Ordu'da 48, Giresun'de 44, Terrne'de 
23. diğer yağışlı yerlerde de 1 • 22 ki
logram arasmdaBır. 

Rüzgarlar Karadeniz'in şark kıs -
mında cenuptan saniyede 3, diğer böl
gelrde umumiyetle şimal istikametin
den en çok beş metre kadar hızla es-
miştir. , 

En dilşilk ısılar sıfırın altında Er -
zurum'da 1, Kars'ta 2 derece, en yük
sek ısılar da Antalya'da 17, Adana'da 
18 derecedir. 

Polis Enstitüsünde 
"I sat için yapabileceği sarfiyat miktarı 

düşünülmeden, ve bunlara kar'ı ted
birler alınmadan şehrin içinde ve dı
şında yer yer inşa temerküzleri ol-
du. 

1
verilen konferanslar 

Polis Enstitüsünde verilmesi 
mutat olan konf eransJara ge
çen hafta Hukuku Esasiye 
profesörü Vasfi Raşit Sevig
in Kemalizm hakkındaki 
konf eransiyle haşlanmıştı. 
Bu cumartesi günü gene sa
at 13.5 ta profesör Vasfi Ra
fit Sevig Kemalizm hakkın
daki konferansına devam e-

Bu yeni inşaat bir taraftan eski in
şaatın kıymetlerini ve kiralarını dü
şürerek, diğer taraftan şehrin yol ve 
diğer tesisat masraflarını nüfus ve 

l decektir. 

Konfera·ns umuma açık
tır. 

\... ............................................ ... J 

bütçeye göre birkaç defa artırarak i
mar faaliyetlerine menfi tesirler yap· 
tr. Nüfus kesafetine, coğrafi büyüklü
ğüne göre, Istanbul'da mesken mese
lesinin en muvafık hal tarzı ne ola
bilirdi?. Yeni binaları muayyen irti
falarda - katlarda - tespit ederek ve 
muayyen miktarda bahçeler içine yer
leştirerek, bliyilk . araz~ boşlukları
nı doldurmak, yemden ınşa edilecek 
sahalarda, belediye masraflarına arsa 
ve bina sahiplerinin - garp memle-
ketlerinin bir çoğunda olduğu gibi -
iştirakini temin etmek!... Muhakkak 
olan şudur ki; İstanbul bu devirde bu 

hususta korkacağı hiç bir ,.e k 
t .d. T y yo tu. 
stese ı ı, osmanlı yahut hattA .. k . , . a tur 

renaısance mı yapabılirdi. Çü k .. f. 
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. n u ı-
nans ve 1~kon1omdı sahasındaki aracıların ekal ıyet er en yani camiaya ru-
ban bağlı olmıyan. ki~:ı-elerden ibaret 
olmalarına mukabıl, kul tür sahasında 
türkün, o melez bünye içerisinde, bel~ 
li başh bir rakibi belirmemişti. 
Değil mi ki, ıslahatçı kararını ver

dikten sonra garb'e iltihak etmek ve 
onunla beraber yürümek istiyordu, 
şu halde neden, bu yolun nereden baş
ladığını anlatmıyor ve bu yoldan yü. 
rümeğe tam o noktadan başlamıyor -

du? . 
Bunun için iki belli başlı sebep gös-

terilebilir: 
ı. Mevcut dil, osmanhca idi. Bu da 

iki başından biriyle arapçaya, arap 
tefekkür dünyasına ve islam theolo -
giası ile islam felsefesine, diğer ba -
şiyle de, farsça'ya ve ta Selçu:Clar'dan 
beri fars fikir dünyasına baglı bulu
nuyordu . Ve bu iki başı gi.ttikçe ka -
ditleşen türkçe'nin boynu ıle taşıyor-

du. k 
Bir kaç sene içinde, bir takım me. -

tep edevatı, bir kaç vapur dol~su ıs
tihlak eşyası hatta bir kaç fabrıka ge· 
tirtmek kabildir ama, bir kültilr' ün ~
şıyıcısı olan bir dilden bir diğer kül
türün taşıyıcısı olacak bir dile geç -

Dile gelen vatan 
Cümhurreisimizin Kastamonu se

yahati hakkında gelip dünkü Ulus
ta çıkan haberin hirkaç satırını tek
rarlıyalım: 

"Türk milletinin lsmet lnönü'ne 
kar§ı duyduğu bağlılık ve hayranlı
~' ifade için şu sahneyi kaydetmek 
lCap eder: 

_Kastamonu • Daday yolunda bir 
kor Y u kadın ortaya atıldı ve: 

- Her istediğimizi hazır buluyo
ruz d d. .. '.. e ı, ve babamızı aramızda 
g~ruyoruz. Ne kadar sevindiğimizi 
bılmezsiniz! ,, 
. Bu sözleri söyliyen köylü kadın, 
ıster genç, ister 

Ya§lı olsun ressam 
olsaydım, bana bir vat . ' 1. .1 h d d

. an tımsa ı ı • 
am e er ı. 

Gençse yavuklusunu .ht. _ , ı ıyarsa 

çocugunu ateş boylarına dövü _ .. d . 
1 

şmege 
gon ermış, ay arca onun y 1 . b. o unu 
beklıyen ır vatan timsali ki en s 

k 1
. l . . , eç-

me e ıme erını, en içten duyguları-
nı dile getirmek için "baba,, gibi sa
mimi bir sıfatla andığı büyük kahra
manın kendi köyünden geçmesini 
beklemıştir. · 

Daday yollarında köylü kadının 
bu riya, tabasbus bilmeden si::Wtledi-

ği sözleri okuduğum zaman, bana 
savaş ve barış cephelerinde yıllarca 
durup dinlenmek bilmeden çalışa 
çalışa ağarmış bir .şef başrnı okşa
mak için vatan dile geliyor gibi gel
di. 

lnönü, Daday yollarından uzakla· 
şırken, öyle sanıyorum ki, bu benim 
hayalimin vatan timsali, bu köylü 
kadın, kendi kendine .şunları da söy
lemiştir: 

- Her istediğimizi her zaman ha-
zır bulacağız/ - T. 1. 

Hiisnii hat ! 

Ercümend Ekrem Talu, bir frk
rasmda eskiden ''hüsnü hat'', ye
niden "kaligrafi., dediğimiz güzel 
yazıya gereği gibi itina etmediği
mizden §İki.yet ediyor. 

Doğrusunu iaterseniz, bu mev· 
zuu ben de ele almak :ve buna da-

ir bir iki fıkra yazmak niyetinde 
idim. Fakat aziz dostum Sadri Er
tem'in almacağmdan korkuyor
dum. MalUın ya, saym muharrıirin 
eski harfle yazdığı bir müsvedde
nin yeni harflerle, yeni harflerle 
yazdığı bir müsveddenin de eaki 
harflerle yazdını§ sanıldığı olmu§
tur. 

Yahudi diişmanı Alkapon ! 
Evelki günkü Ulus'ta okwnU§ -

ıaunuzdur :. 
İzmir'de Hüseyin isminde 20 

ya§ında bir dolandırıcı bir yahu -
diden tehdit suretiyİe 200 lira ko
parmıya kalkı§mı§, fakat yakayı 
ele vermİ§tir. 

Bir dolandırıcılık, bir tehdit du
yulmamı§, .görülmemiş bir şey de· 
ğildir. Fakat bu hadisede bir ta -
knn hususiyetler var: Mesela bu 
Hü~Y.:in'in kendi kendiaine yakıt-

brdığı lakap Alkapon'dur. Aıneri
ka'nın me§hur haydudu Alkapon'u 
habr)adınız değil mi? Demek ki 
delikanlının koskoca am.erikan 

ınedeniyetinden aldığı feyiz. bu 
uğursuz gangster'in adım, kendi

sine lakap olarak seçmek olmUflur. 
Alkapon Hüseyin, yazdığı teh -

dit mektubunda kendisini ''l nu -
maralı yahudi düpnanı., olarak 
da tanıtmıştır. Demek ki delikan
lmm Avrupatdaki siyasi cereyan -
]ardan da kendisine yakı§tırdığı 

bu olmuş. 
Muasır medeniyetlerden fayda

lanmak istiyoruz; istiyoruz ama, 
böyle ters tarafları örnek tuta • 
rak değil l 

M ıı~amba fabrikasında 

y<ırı.<.(ıtı ! 

latanbul'da Hasköy'de bir mu -
şaınba fabrikasında yangın çık -
mı§ ve bastırılmıştır. 
Muşaınba fabrikasında çıkan 

yangının öteki yangınlardan bir 
farkı olduğunu düşündünüz mü? 

MQ§ambadan au geçmediği için 
böyle bir yangını su ile söndür -
m~k zor olur. 

Yeniden hiç bir imar işi yapılmasa 
bile temiz bir İstanbul herkesi tatmin 
edebilir. 

!stanbul'da temizlik mücadelesini 
başarmak için, sayrsı aileleriyle bera· 
ber 200 bine varan büyük işçi ve kü
çük esnaf kalabalığına yalnız mecbu
riyetler tahmil etmek kifayet etmez. 
Halka tediye kabiliyetine göre ucuz 
veya bedava temizlenme imkanlarını 
da temin etmek lazımdır. Meseli ls
tanbul'un bugün bk çoğu kapalr olaıı 
hamamlarından (masraflarına muay· 
yen miktarda işçi çalıştıran müessesa
tı da iştirak ettirerek) bu iş için pek 
ala istifade edilebilir. Belediye me· 
muru, kirli diye ittiham ettiği ada
mı, temizlemek iktidarına da malik 
olmalıdır. • 

• 
lstanbul'da kadın işçi sayısına, ve 

kadının muhtelif çalışma mecburiyet
lerine göre, bir k.reşler meselesi de 
vardır. Ara sıra gazetelerde, odada 
yalmz kalan bir veya iki çocuğun 

mangala, kaynar suya, pencereden so
kağa düşerek öldüklerini okursunuz. 
Bütün bu ıstıraplı faciaların belli baş
lı sebebi budur; çalışan kadının ev· 
deki yalnız çocuğunu bakılacak bir 
yere bırakamamasıdır. Aynı sebebin, 
kadınlarda doğum aleyhine tehlikeli 
bir cereyanı gittikçe artırdığı da doğ
rudur. 

1stanbul'un temizliği ve sıhhi tan
zimi işi paradan önce, temizlikten, sı
hattan anlıyan bir baş "eleman ister. 
LCıtfi Kırdar bu elemanın tam kendi· 
sidir. Muvaffakiyetler dilerim. 

İstikraz tahvilleri 
tamamen sahldı 

Sivas - Erzurum istikrazına ait yüz
de yedi faizli ve 20 senede itfası meş
rut 4,5 milyon liralık beşinci tertip 
tahvillerin kayıt muamelesi bitmiştir. 
Beşinci tertip tahviller de diğerleri 

gibi tamamen bitmiştir. 



9 - 12 - 1938 

1 DIŞ POLİTİKA 
Lima Pan Amerikan kongresi 

Bugün Peru'nun merkezi olan Li
ına şehrinde Amerika kıtasındaki 
devletlerin kongresi açılıyor. Pan 
Anıerikan kongresi adı verilen ve &ı
ra ile Amerika kıtasındaki devletle
rin muhtelif payitahtlarında topla
nan bu içtimam ruznamesinde yirıni 
kadar meaele olmakla beraber, ha
kikatte her zaman of.duğu gibi, bu 
defa da iki ana meaeleye dayanmak

tadır: 
ı - Cenubi ve orta Amerika dev-

letlerinin büyük Birleşik Amerika ile 
münasebetleri. 

2 - Amerika kıtasındaki menıle
ketlerin Avrupa \utasındaki memle
ketler ile münaaebetleri. 

Amerika kıtasmm müstakil dev -
Jetleri dediğimiz zaman, bu mmtaka
ıun entemaayonal münasebetler ba
krmmdan bir hususiyetini unutma
nıalıyız: Amerika kıtasmdaki müs
takil devletlerin karşılıklı münase
betleri, Avrupa kıtasındaki müstakil 
devletlerin karşılıklı münasebetleri
ne benzemiyor. Amerika kıtasmda 
büyük ve çok kuvetli bir Birleşik A
merika ile birçok küçük devletler 
vardır. Avrupa kıtası, bir Alınanya 
ile yirmi kadar mesela Çekoslovak -
ya ve Belçika'dan te~ekküp else, bu 
devletler arasındaki münasebetin 
mahiyeti ne olacaksa, Amerika kıta
amdaki devletlerin münasebetleri de 
aynıdır. Birleşik Amerika'nın bu dev
letlerle oıan münasebetleri. doğuşla
rı gün::ndenbe ri müsavat çerçevesi i
çinde tanzim edilmemiştir. 

Devletlerin birçoğu ispanya impa
ratorluğunun parçalanmasiyle istik
lallerine kavuımuşlardır. Birleşik A
merika İı>tiklal mücadelelerin-de bu 
devletleri Monro kaidesiyle kurmuş
tur. Fakat Monro kaidesi Avrupa 
devletlerinin Amerika kıtasına mü -
dahalelerine yer vermemek için ileri 
aürülmüş bir prensip iken, zamanla, 
Birleşik Amerika'ya, o kıtadaki dev
letlerin işine karıpnak salahiyetini 
veren bir prensip halini alınıştrr. Bu 
yüzden Amerika kıtasındaki müsta
kil devletlerin karşılıklı münasebet -
leri, Avrupa kıtasmdaki enternasyo
nal münasebetlerden ayrı bir tarzda 
inkişaf etmiştir. Otuz sene kadar e
vel eski cüm.hurreislerinden T eodor 
' , . 
Ruzvelt, zamanında Birleşik Amen-
ka'nın tehakküm siyaseti en ileri 
na.uuınt: v .......... 11~ • • o . .,ı_ ..._..:. h a yli 
~ayıflamış olmakla beraber, cenubi 
:Amerika hükümetleri bugünkü vazi
yetten de ınüıttekidirler. 

Aynı meselenin diğer bir safhası 
denilebilecek olan Amerika'nın Av
rupa ile münasebetleri me&elesine 
gelince; Birleşik Amerika, bir nevi 
konfederasyon yapılmasına taraf
tardır. Her halde Amerika kıta&ında
ki devletlerin müdafaalan ve bu 
memleketlerin komünistlik ve fa
tistlik gibi Birleşik Amerika'ya ya
bancı olan ideolojilere karşı korun
maları müşterek tedbirler alımnası
nı iltizam etmektedir. 

Birleşik Amerika, mukayese ka -
bul etmiyecek derecede diğerlerin
den kuvetli olduğu için iş birliği sa
hasında yapılacak olan her anlaşma
nın tatbikinde şüphesiz hakim rolü 
oymyacaktır. Bu suretle Amerika kı
tası üzerin·deki hegemonyasını :r.ağ

lamla§trracaktır. Birleııik Amerika, 
Amerika devletleriyle Avrupa ve 
bilhassa Almanya arasındaki ticaret 
münasebetlerinin inkişafma karııı 
pek ziyade hassastır. Almanya'nın, 
Meksika ve Brezilya ile yaptığı kle
ring anlaımaları, Birletik Amerika 
ticareti için bir tehlike teşkil ebnek
tedir. Amerika'nm nazarında otori -
ter devletlere mahsus olan bu çeşit 
ticaret muamelelerinin Amerika kı
taımda tatbikine mani olunmalıdır. 
Hülasa Llma kongresi, dolayısiyle, 
Almanya'nm Amerika kıtaam•daki 
aiyasi ve iktısadi nüf~zun.~ .kar§ı Bir
le§ik Amerika'nın lı~erlıgı altında 
yapılacak rnücadelenm ~aşlangıcı ~
lacaktır. Birle§ik Amerıka, geç.mış 
zamanlarda askeri teca~ze k:arııı 
koruduğu bu kıtayı, ~i~dı.de tehlıke
li telakki ettiği ideoloJılerın ~ayılma-

. . l 'yen tıcaret u-
sına ve ışıne e verını .. 

ı . . b.k. kar'• da muda · au lerının tat ı ıne ,. . 
· ·b l Lıma faa etmek istiyor. Bu ılı ar a 

l · · kenkongresi , Amerika devlet erının . 
di aralarındaki hususi ıneselelerıyle 
meıu~ul olacak bir içtima gibi gör~n
mekle beraber, hakikatte bütün dun
yanm yakır. alakasını celbedecek o
lan meselelerle meşgul olacaktır. 

A. Ş. ESMER 

1933 Türk borcu 

tahvillerinin ithali 
Haber aldığımıza göre, hariçten ge· 

lecek 1933 türk borcu tahvillerinin 
münhasıran amortisman sandığı dela
letiyle mahdut miktarda ve döviz mu
kabilinde ithaline hükümetçe müsaa -
de edilmi§tir 

ULUS -3-

Fon Ribbentrop dün 
Paris'ten hareket etti 

B. Bone diyor 

Deklarasyon iki 
arasında köprü 

mihver 
olacak 

Paris, 8 a.a. - B. fon Ribbe·ntrop, beraberinde refikası olduğu 
halde Fransa hükümeti tarafından kendilerine tahsis edilmiş o -
lan hususi trenle Paris'ten ayrılmışlardır. 

B. Bone ile ltalya'nm Paris se- her iki millete çok yardımlar getire
firi Guariglia ve diğer birçok ceğinden emın1m. Her iki millet, 
mülki ve askeri zevat kendilerini eski ananevi dostluklarından vaz
istasyonda uğurlamışlardır. geçmek mecburiyetinde kalmadan bir 

muhadenet havası içinde yaşıyabilir
B. Ribbentrop'un hareketi dolayı-

ler. Bugün iki mihver var ve bunlar 
siyle Envalid is•asyonu, fransız ve al-

arasında bunları biribirine bağlryacak 
man bayraklariyle süslenmiş bulunu-
yordu. Saat 8,30 da alman nazırını se-
lamlamak üzere kordiplomatiğe men
sup birçok zevat istasyona gelmiş ve 
tam saat 9 da da önde Bayan Bone ve 
von Ribbentrop ve BB. von Ribben
trop ve Bone olmak üzere resmi zevat 
perona inmiştir. Genç bir bayan, bayan 
fon Ribbentrop'a kırmızı güllerden 
mürekkep bir buket vermiş, B. Fon 
Ribbentrop kendisini teşyie gelen ze
vatın, ezcumle ita1yan buyük elç1si B. 
Guariglia'nın, B. Leger'nın, protokol 
şefi H. Loze'nin ellenni sıkmış ve son 
ra refikası ile birlikte beş vagondan 
mürekkep hususi trende kendisine 
tahsis olunan vagon • salona binmiş· 
tir. Hiç bir yerde durmadan KDmpi
eni'ye ve ora<lan doğruca Berline gide 
cek olan hususi tren saat 9,10 da hare
ket etmiştir. Almanya'nın Paris büyük 
elçisi Kont Welczeck, alınan heyetini, 
hududa kadar teşyi eylcmek.edir. 

Fon Ribberılrop lıııdudu gecti 
Berlin, 8 a.a. - Paris'i ziyarecin

den dönen alman hariciye nazırı Fon 
Ribbentrop hududa gelmiştir. 

Hududu geçer geçmez fransız baş
vekiline ve hariciye nazırına çektiği 
telgraflarda, Paris'te Münib anlaşma
sı zihniyeti i<_iinde imzalanan deklaras
yonun aktinden dolayı ve keza Pariste 

iki miLletin biribirlerine yakınlaşmaı
sına çalışabllıniş olduğundan dolayı 
derin memnuniyetini bildirmiştir. 

IDbluıntr.op - Bone mülakatın-
da görÜşUl.enlor 

Pöti Jurnal gazetesi aldığı malu
mata göre, Fon Ribbt:ntrop - Bone mü
lakatı esnasında söylenmiş olan bütün 
sözleri şu suretle tahlil ve telhis et
mektedir: 
1. - Alıııanya hükümeti Franko'nun 

galibiyetini arzu eder. Fakat 
şimdiden Franko'ya muhariplik 
hakkının tanınmaaı husuaunda 
ısrar etmez. İtalya ve Alın.anya 
tarafından kabul edilmiş olan 
ademi müdahale komitesinin 
takip ettiği usul devam etmeli
dir. 

2. - Almanya hükümeti İtalyan me
busan meclisinde ileri sürülmüş 
ve nümayişler esnasın·da tekrar 
edilmi§ olan İtalyan mutalebatı
nın, daha doğrusu iddialarının 
müdafii değildir. Paris - Lon
dra ve Roma • Berlin mihverle
ri arasında hiç bir zıddiyet mev
cut değildir. 

Yahudi ve orta Avrupa 
meseleleri 

3. - B. Bonnet Almanya dahilindeki 
yahudilerin muhaceretlerini tes 
bil için ihraç edilen yahudile
rin bir miktar para götürmele
rine müsaade edilip edilmiyece
ğini Fon Ribbentrop'tan sor
muıtur. 

4. - Almanya hükümeti ıarki ve 
merkezi Avrupa'da bir hege
monya temin etmek iddiasın
dadır. Fakat bu hal Fransa'nm 
hali hazırda Almanya mihve
rinde yaşıyan hükümetlerlc 
kendi iktisadi bağlarını ve eaki 
haklarmı muhafaza etmeıs.ine 
bir mani teıkil edemez. 

Deklarasyon höprü vazifesini 
görecek 

Bertin, 8 a.a. - Fransız hariciye 
nazırı B . Bone, "Berliner Tageblatt., 
gazetesinin hususi muhabirine verdi
ği beyanatta, fransız - Alman münase
betlerinin yeni esas üzerinden inkişa
fından bahsetmiş ve ezcümle demiştir 

ki: 
"- İmzaladığımız müşterek dekla

rasyon, samimi bir iş birliği için lü
zumlu havayı yaratacaktır. Bu derece 
büyük manevi ve ekonomik enerj~_re 
sahip olan iki memleket arasında, boy-

bir köprü kurmak lazımdır.,, 

Avrupa'da memnuniyet 
B. Bone, Essen'de çıkan .. ı>ıatıonal 

Zeitung,, gaze .esinin hususi muhabi
rine de beyanatta bulunmuş ve demiş
tir ki: 

•• - Hemen bütün Fransa, Avrupa 
sulhuna büyük bir yardım teşkil eden 
Fransız - Almari deklarasyonunu mem 
nuniyetle karşılamıştır. Sulhperver e
melleri şeref ve haysiyet hisleriyle 
nemahenk bir halde inkişaf etlen fran
SIZ milleti, Almanya ile normal müna
sebetler ve işbirliği tesisini samimi 
surette arzu eylemektedir. B. Fon Rib
bentrop ile Paris'te görüştüğümden 

çok memnunum. B. Fon Ribbentrop, 
fevkalade diplomatik ve politik mezi
yetlere sahip sempatik bir arkadaştır. 
Görüşmelerımizin samimi surette ce
reyan etmiş olmasınuan doıayı çok 
memnunum.,. 

lJiplomatUc teınaslarr 
Pariı., ~ a.a. - .HaşveKn .ı.:>. l,)aladi

ye, bugün öğleye doğru, Elise sarayı
na giderek uzun müddet reisicümhur 
B. Löbrön'ün yanında kalmıştır. 

B. Bone, bu sabah İngiltere'nin Fa
ris büyük elçisi Sır Eric Phipps'i ka -
bul etmiştir. 

Deklarasyon ve' üçüncü 
devletler 

Berlin, 8 a.a. - Fölkişer Beobahter 
gazetesi, Paris deklarasyonunda Fran
sa ile Almanya araamdaki münasebet
lerin, üçüncü devletlerle hususi müna~ 
sebetleri ınahfu.a kalmak şartiyle inki
şaf edeceği hakkındaki kaydı mevzuu 
bahis ederek diyor ki: 

"Bu kaydı tebarüz ettirmek lazım

dır. Zira bazı ingiliz ve fransız mah
filleri, fransız - alman antantının Ital 
yan - Alman dostluğunda bir soğukluk 
tevlit edeceğini zanneylemektedir. Bu 
düşünceler tamamiyle fantezisttir. 
Roma - Berlin mihveri, suni bir blok 
değildir. Bilakis bu mihver geniş müş
trek menfaatlere dayanmakta ve al
man harici politikasının esa5ını teşkil 
eylemektedir. İki blok mevcudiyeti, 
bu iki muhtelif bloka mensup iki iiev
let arasında karşılıklı bir anlaşma ya
pılmamasını icabetmez. Roma - Berlin 
mihveri, Avrupa S1;llhunun idamesinde 
salabetli bir unsur olduğunu ispat ey· 
lemiştir. Almanya ve İtalya, Fransa 
ve İngiltere ile uzlaşmazlıklarını hal
letmeğe çalışıyorlarsa, bu, katiyen 
kendi prensiplerinden vazgeçtikleri ve 
geçici menfaatler için ayrıldıkları de
mek değildir. 

A.ntikonıünist blok 
ku veıleniyor 

Tokyo, 8 a.a. - Fransız - Alman 
deklarasyonundan bahseden "Tokio 
nişinişi., gazetesi diyor ki: 

Bu deklarasyon, Almanya'nın çen
ber altına alınmasına bir nihayet ver
mektedir. Fransız - Sovyet paktı, bu 
vaziyette filiyatta mefsuh telakki edi
lebilinir. Bu da, arıtikomi.inist blokun 
kuvetlenmesi demektir. 

Resmi iuılyan görüşü 
Roma, 8 a.a. - Stcfani ajansı bildiri

yor: 
1nformazione, bugün aşağıdaki ya· 

rı resmi tebliği neşretmektedir: 
l~oma'nın mesul mahfillerinde Pa

ris'te imzalıanan Fransız - Alman dek
laraayonlınu ilham eden sebepler pek 
iyi anlaşılmıştır. Ve, bu deklarasyon, 
sarih olarak iyi karşılanmışcır. Çünkü, 
bu deklarasyon, alakadar iki devlet a
rasındaki münasebatı mühim derecede 
aydın'latmaktadır. 

Bu deklarasyon, 1talya'da hiç bir 
hayret uyandırmamıştır. Çünkü metni, 
Ribbentrop tarafından Musolini'ye da
ha teşrinievel sonlarında bildirilmiş ve 
Musolini de böyle bir deklarasyonun 
sulh için faydalı olacağı mütaleasmda 
bulunmuştu. 

lıalya da deklarasyondan 
1 le bir iş birliği kendini göstermek için 
çok fırsat bulunacaktır. Kültürel ve memnun 
ekonomik mübadelenin fazlalaşması- Diğer taraftan Hitler de birçok de-
ııın bütün insani faaliyet sahalarında. falar resmen ve katiyen :vazlh olarak 

Çinde Çarpışmalar 

İki Japon alayı 

mahvedildi 
Şangşa, 8 a.a. - Tsungha, Huah -

sien ve Samshui civarında çarpışma -
lar devam etmektedir. Kanton - Kov
lon havalisinde vukua gelen muhare ·
belerde iki japon alayı mahvedilmiş -
tir. İnci ırmağının deltasında bulu -
nan mühim miktar Çi'n kuvetleri, de -
miryolu boyunca düşman mevzilerini 
tehditleri altında bulundurmaktadır. 

Yeni bir ordu 
Şungkiang, 8 a.a. - Çinliler, mün -

hasıran yüksek tahsil talebesinden mü
reJ;ckep bir buçuk milyon kişilik yeni 
bir ordu teşkil etmiştir. Karargahı 
Çengtu'da bulunan bu ordunun başı -
na bizzat Şang-Kay-Şek geçmiştir. 

Çin mecfüı reisinin bir · 
miiracaatı 

Şunking. 8 a.a. - Kuomingtang'ın 

siyasi meclisi reisi B. Vang-Şing-Vey· 
in bura.da neşredilen bir beyanname -
sinde Çin'e sempatisi olan devletler • 
den japon taarruzunu durdurmak ve 
cihan sulhunu tesis etmek iı;in müt -
tehit bir cephe teşkil etme,leri isten -
mektedir. 

Sp.aak kabinesinin 
istif ası muhakkak 

addolunuyor 

İrak ve İran' a 

doğru demiryolu 

Hat üzerinde çalışmalar 
süratle ilerlemektedir 
Diyarbakır'dan !rak ve İran'a doğ

ru uzatılmakta olan demiryolunun Di
yarbakır' dan itibaren 131 inci kilo -
metresine kadar olan altı kısım üze
rindeki inşaat faaliyetle ilerlemekte -
dir. Bu kısımlar üzerinde aynı za • 
manda inşa edilmekte olan mühim ve 
büyük köprülerin inşaatı bitmek üze
re olduğundan yakında ray ferşiyatı
na başlanacaktır. 

131 • 160 ıncı kilometreler arasın -
da yedinci kısmın da fenni hazırlıkla
n ikmal edilmiş olup ya.kında müna -
kasaya konacaktır. 

Hat 170 inci kilometrede Reşan is
tasyonunda biri Tatvan ve Van üze -
ri~den !rah hududuna doğru şimale 
diğeri de Paşur suyu ve Dicle nehrini 
takiben ve Cizre üzerinden geçerek 
!rak hududuna doğru iki kola ayrıla -
caktır. İrak hududuna kadar olan kıs· 
mm haritaları ikmal edilmiştir. Şimdi 
bu haritalar üzerinde hattın güzerga -
hı tesbit edilecektir. 

İran hududuna giden hattın da Bit
lis'ten kırk kilometre kadar cenupta 
Duhan mevkiine kadar haritaları ik -
mal edilmiştir. 

B. Antoni Eden 
Atlas denizinde 
fırtınaya tutuldu 

Nevyork, 8 a.a. - Fena havalar yü
zünden Akitanya adındaki ingi'liz 
transatlantiği birkaç saa.t teahhurla 
gelecektir. Vapurda bulunmuş olan es
ki ingiliz hariciye nazırı B. Eden'in 
bir nutuk söylemesi lazım gelen sana
yi cemiyeti ziyafetine vaktinde yetişe
memesinden korkulmaktadır. 

Liman reisliği, B. Eden'in birkaç 
saat evel karaya çıkabilmesi için müm 
kün olduğu kadar siiratle bir karanti-

!TÜRKİYE BASINll 

Herkes için müsavi 

emniyet havası 
TAN'da M. Zekeriya Sertel yuka

rıdaki ba§lrkla yazdığı bir yazıda 
§Öy]e demektedir: 

".lamet İnönü, Cümhurriyasetine 
seçildiği gün Büyük Millet Meclisin.. 
de okuduğu nutkunda ~yle bUJ'W"• 
muşlardı: . 

.. MilJet hizmetinde vazifelerin iyi 
ifa o1unmasıru emel edimnek ba§lıca. 
gayemizdir. Sükün, iAtikrar ve em.ni
yet içinde çalışmaktan başka arzuau 
olmıyan milletimizi anarşiden ve ce
birden uzak, bütün vatandaılar için 
müsavi bir emniyet havaaı için.de bu
lundurmayı cümhuriyetin en kıymet
li nimeti biliyoruz.,, 

Devletin dahili siyaseti için baş.h 
başına bir program ifade eden bu ku
vetli cümle, Cümhurreisimizin mem
leket içinde anarşiden ve cebirden 
uzak bütün vatandaşlar için müsavi 
bir emniyet havasına ne kadar ehe
miyet ver·diğini gösteriyordu. 

*** 
İstanbul valisi Lütfi Kırdar, ma-

sası başına oturduğu gün memurla
rına, şöyle bir tamim gonderdi: 

"Bir zatın re&mi dairelerde il.mir 
ve şeflerle şahsi dostluk tesis edip_ 
işlerini tacil ettirerek diğer vatan
daşların işlerine tercihan gördürdü
ğunu haber aldım. Kanun, memurla
rın eshabı mesalihe seyyanen mua
mele gorınelerini amirdır. Bunun ha.
ricinde bu zata istisnai muamele ya

pılması memnudur.,, 

Hususi menfaat yüzünden mnum.i 
menfaatin çurU.mesine süküt içinde 
imkan bırakan, kanunların hileişeri
yelerle hukum.den diışurülmesine ae
yirci kalan memleketlere, varlık ve 
beka yarışında geri kalmağa mah
kum memıek.eUer göziyle bakılır. A
rızayı gören, duyan, derhal tedavi 
ihtiyacını kavrıyan memleketlerin do 
inkişaf ve parlak yarınına herke& i
man eder.,, 

Brüksel, 8, a. a. - Bütün gazeteler, 
hükümetin istifa etmesinin muhak -
kak olduğunu bildirmekte oldugu hal
de siyasi mahfi11erde kabinenin vazi
yeti, dün amele fırkası ekseriyeti ta
rafından verilen karar üzedne istifa 
etmeleri beklenilen sosyalist nazırla· 
rın hattı harek.etleri hakkında muhte
lif şayialar deveran etmektedir. 

ne kotrası gönderecektir. Makalenin batına aldığımız Cüm-
Edıen'irı seyahati ve lıükünıeı . hurreisinin kıymetli ve veciz sözle-

Nazırlar meclisi, dün öğleden sonra 
B. Spaak'm riyasetinde topla.ı:unı,t.ır. 
İk.i saat süren celseden sonra bir teb
liğ neşredilmiştir. Bu tebliğde sade
ce meclisin siyasi vaizyeti tetkik et -
miş olduğu ve cuma günü yeniden 
toplanacağı beyan edilmektedir. 

Londra, 8 a.a. - Ba§vekil Çember- riyle, valinin tamimi, bizim arızayı 
leyn, eski hariciye nazırı Eden'in A- gören, duyan ve derhal tedavi ihti
merika'yı ingiliz hükümetinin müsaa- yacını kavrayan memleketlerden bı. 
desiyle ziyare't etmekte olduğunu be- lunduğunıuzu göstermeğe ki.fi.dil:. 
yan etmig ve ancak, orada yapacağı be- zannederim.,, 

istifalar başkıdı 
Brüksel, 8, a. a. - Liberal partisine 

mensup maarif nazırı Dierckx, ba-şve
kil B. Spaak'a istifasını vermiştir. B. 
Dierckx, "hükümetin normal hayatı 
üzerinde tesirlerini gösteren politik 
hadiseler sebebiyle" istifa etmiş ol
duğunu bildirmiştir. 

yanatm hiç bir resmi mahiyeti bulun
mıy~cağmı ıöylemiştir. 

Fransız sendikaları lideri 
mahkfun oldu 

Valencieınnes, 8, a. a. - Sendikalar 
lidareri Albert 'I'.homas, "lş hüriyeti
ne tecavüz" den dolayı altı ay hapse 
mahkum olmuştur. 

B. Albert Thoınas'ın Valenciennes 
V'C Lille çelikhaneıerindeki son grev
lerin başlıca mesulü olduğu zannedil
mektedir. 

Verilen nasihatleri dinlemeselerdi. .. 

Negüs Ve Beneş bugün 
yerlerinde kalacaklardı.! 

Popolo d'İtalia'nın bir yazısı 
Roma, 8 a.a. - B. Musolini tarafından yazıldığı tahmin edilen 

bir makalede Popolo d'ltalia gazetesi, Londra, Ras T afari ve Be
~eş arasında bir muhavere şeklinde sabık Necaşi ile Çekoslovak
ya'nın sabık Cümhur Reisi tarafından biri ltalya'ya, diğeri Al-

i manya' ya karşı takip edilmiş o -
Sovyet dahiliye komiseri , ı lan hattı hareketten çıkan neti-

• celeri teşrih etmekte ve bunlar -
vazifesinden affedildı dan ahkam çıkarmaktadır. 

Moskova, 8 a.a. - Tas Ajansı bil -
diriyor : 

Nikola Yejov, kendi talebi üzerine, 
dahiliye halk komiserliği vazifesinden 
af edilmiştir. t:likola Yijov, su yolu ile 
nakliyat halk komiserliğini muhafaza 
eylemektedir. Sovyetler Birliği dahili
ye halk komiserliğine Lavrentiy Beria 
tayin odilmiştir. 

beyan etmişti ki, Almanya ile Fransa 
arasında arazi ihtilafları devresi artık 
geçmiştir. Ve iki memleketi bugün a
yırmakta olan hudutlar katidir. 

Şimdiye kadar nevine tesadüf edil
miyen ve Roma - Berlin mihveri adı 
verilen kuvetli siyasi eserin bir diaf
ragm olmadığı müteaddit defalar be
yan edilmiştir. lşte bunun içindir ki, 
İtalya, Fon Ribbentrop'un Paris seya
hatini ve Fransa ile Almanya arasında 
daha iyi münaı:;cbat.:ı başlangıcını 
sempati ile takip etmiştir. Nasıl ki, 
Almanya da İtalya ile İngiltere ara
sında Akdenizde iyi komşuluk müna
sebetlerini tesis eden anlaşmalan sa
mimi bir tarzda sel.amlamıştır.., 

Bu makale büyük demokrasilerin 
Habeşistan ve Südet - Çelroslovakya 
işlerinde takip ettikleri siyasetin pek 
şiddetli bir tenkididir. Takip ettiği 
ga?'e şudur .ki ~ğer Necaşi ile Beneş 
daıma kendılerıne nasihat verenleri 

dinlememiş olsalardı, bugün kendi 

hükümetlerinin başında bulunacak
lardı. Makalenin ismi "Taymis sahil

lerinde bir muhavere" dir. Bu muha
vere Avam Kamarasında aza olan bir 

mebusun nehir kenarındaki köşkün

de cereyan etmektedir. Bu mebus en 

son olarak şu mütaleayı yürütmüştür. 

"- Sizler bugüı. iki rejim, yani de

mokratlarla totaliterler arasında ce
o 
reyan etmekte olan muazzam harbin 

ilk şehitlerisiniz. Harplerden birisi 

bitmiştir. Fakat diğeri elan devam et
mektedir.,, 

Beneş bu mütaleaya şu cümle ile 
cevap vermektedir: 

"- Demek ki pek yakında Çan -
Kay - Şek. ile N egrin'i de aramızda 
göreceğiz?. 

BERLlN - ROMA MiHVERi 
SARSILIYOR MU? 

KURUN'da B. Aaım Ua bu bqlık
Ja yazdığı ~yazı.wnda ezcü.mle 
ıöyle demektedir: 

"Şüphe yok ki Fransa'ya k&r§ı b11 
tarzda yeni bazı talepler ileriye &Ü
ren ve J\llünih'te Almanya için harbe 
hazırlanmış görüneıı ltalya bu defa. 
Almanya tarafından kendisine yar
dımı beklerdi. Alman hariciye nau
rı fransız hariciyesine Akdeniz sta
tükosu hakkında teminat venniş iae 
ltalya'nm beklediği yardımı esirge
miş demek olur ki bunun neticeai 
Berlin - Roma mihverinin istikbali 
üzerin·de tesir edebilir. 

BununlA beraber ltalya'nın ·•Tu
nus'u .. Korsika'yı .. Cibuti'yi' istiye
rek ispanya işinde anlaşmak dii§ün
cesi de hatıra gelebilir. Bu takdirde 
italyan mebuslar meclisinde olan bir 
nümayi§ hareketini Roma aoka:kla
rına kadar dütünnek, Roma üniver
siteai talebelerini harekete getirmek 
fa§ist rejiminin prestiji bakıınmda.n 
bir tehlike değil midir? 

Hülasa bugün için kati bir teJhia 
koymak doğru olmamakla beraber, 
hadiseler Berlin - Roma mihverinin 
vaziyetinde biraz anormal bir man
zara husule getirmittir. Bu manza
ranın manası daha ziyade hadise
lerin yeni inkişafları gösterecektir." 

ALMANYA - FRANSA 
DOSTLUC.U 

SON POST Ada B. Muhittin Bir
gen bu başlıkla yazdığı bir başyazı
sında diyor ki: 

•• Münib konferansı, İngiltere ile 
Almanya arasında ebedi dostluk be
yannaroeai, Almanya ile Fransa ara
sında hesap tasfiyesi ve siyasi ibra 
senedi teatisi, bütün bunlar dörtler 
anlaşmasına doğru atılan adınılar 

olmakla beraber henüz bu anlaşmı
ya vara.bilmek için geçilecek yollar 
hem uzun, hem de dikenlrdir. Ber
lin - Roma ve Paris - Londra mihver-

leri, dört baıtan da çapraz bir te· 
kilde biribirlerine bağlanabilecekleı; 
mi, bağlanamıyacaklar mı 7 Şu daki
kada en mühim sual budur. Bu bağ
lanma imkansız değildir. Fakat, biz 
onu daha ziyade müşkül görüyoruz. 
Çünkü, yeryüzündeki mücadelenin 
inkişaf temayülleri, hemen daima, 
büyük kuvetlerin aralarında anlat
maları tarzında değil, biribirlerini 
dÜ§Ürmeğe ç.alı§Ulaları auretinde gö
rülmiiftür.111 



UlUS 

Kriatof Kolomp'dan Macellan'a kadar birrok ki ·n · aha 
tataıs olması ve bunlar irin baha t alı:" şı erı uzun aey tlara aevkeden aebep, o zamanlarda Avrupa yemeklerinin 

"' ra aram arzusu olmuıtur. 

Ya.zan: Stelan Zvayg -3- Kualtıp nalıleJen: Nurettin ARTAM 

Penguen, deniz aslanından 
başka bir şey görOnmiyordu 
Potagonya 
Bunu ketfedince pek ziyade 

sarsılan Macellan, kaptan _ 
Jardan hiç birisinin bu acı hakika
ti farketmemeaini lüzumlu buluyor
~u. Bu ıebeple bir gün gizlece, git
tikçe ıık ve sığ bir hal alan sahil
lerde dolaprak tetkiklerde bulun
du. ileri gittikıçe Berezilya'nın ko
yu renkli yerlileri ve ağır ağır sal
lanan hurma ağaçlariyle göze bot 
görünen manzaraaı kayboluyordu. 
Daha ileride penguenlerle deniz aa
lanlarmdan bafka görülecek bir şey 
yoktu. lnadcı Macellan her koyu, 
her noktayı birer birer önce doğan, 
fakat sonra ölen bir ümitle yoklu -
yor, oradan çıkacak bir yol arıyor -
du. 

F ilo, gittikçe, bir parça daha 
cenuba doğru ilerliyordu. 

Ve ilerledikçe vaziyet büebütün çe
tinleıiyor, günler kısalıyor, geceler 
uzuyordu. Artık, karlar ~lkenlerin 
üzerini ağartmıftı. Kasırgalar par
maklıkları kırmağa baflamııtı. Al
tı ay geçıııiftİ· Kutupların müthit 
kq mevaiıni neredeyse bqlamak ü
zere idi. Böyle olduğu halde, bili, 
Macellan'ın varmak iatediği nokta
,. yak1a9tığmı gösterir hiç bir e -
mue yoktu. 

Tayfalar arunıda kaynaflll&lar, 
bopumuı:luk alimetıeri bq göa -
tennifti. Onlarnı bepei, baharat ,., 
bnn gtıneJH, llJQk tlJkeJere git
mek üzere bu HY&bate çıkmıtlardı. 
Bqlarında bulunan ıinai ve ıeui~ 
,adam nerede idi? 

ırırtnıa. kırağı •e kıt tarafından 
hırpalanan, tehdit edilen filo, önün
de ber gün biraz daha yükselen kül 
reqi denizlerin dalplariyle bo -
iuf8 boğufll, kimsenin bilmediği 
bir iıtikamete doğru Derliyordu. 

31 mart 1520 de yeni bir koya var
dılar. Gene içinde uyanan bu ümit
le amiral burasını da tetkik etti. ö
te tarafı acaba açık mıydı? Hayır, 
baruı da kapalı bir koydan bqka 
bir fCY delildi. Bununla beraber, 
llacellan ıene içeriye girdi. Bura
aı sakin bir yerdi; ıuda f azluiyle 
balık bulunduğu görülüyordu. Bu 
Mbeple burada demirlenmesi için 
emir •erdi. Kıp bu meçhul ve ıuız 
8- Jullan limanmda geçirmek ka
rarmı ftrmittL 

8 arada ballı kaldıkları, ııkıl
chklan, kumanyaları da a -

saltıldıp içha tayfalar homurdan -
mala tı.t=~ıar. llacellan ile iı-

YHaa: Yol•• Tlld., 

nereden geliyor? • • 
ısmı 

panyol kaptanlar arasındaki ihtilaf 
büyümilf, nihayet bu münaferet, a
çıktan açığa isyana kadar varmıttı. 

Bir gece aai Kartagena, karan -
lıktan istifade ederek yanına aldı
ğı 30 silahlı tayfa ile birlikte San 
Antonio gemisini bastı ve orada bir 
zabiti öldürerek Macellan'ın amca
zadesi Meskuita'yı hapse tıktı. 

Macellan, o saniyede kahraman • 
ca bir hareket kararını verdi: Ken
disine çok güvendiği muhafızlar 
kumandanı Espinosa'yı beş silahlı 

muhafızla ve bir mektupla asi kap
tan Luis de Mendoza'nın kumanda
sı altında bulunan Viktoria gemisi
ne gönderdi. 

Gayet iyi ıilihlandırılmıf olan 
Viktoria gemisinin gövertesinde 
bulunan isi tayfalar, kendilerine 
doğru bir kayık içinde beş altı kişi
nin gelmekte olduğunu görünce a • 
kıllarına hiç bir şüphe getirmediler. 
Nasıl olurdu da altı kişi, içinde 60 
kiti bulunan bir gemiye hücum e
debilirdi? 

E ıpinosa, rahat rahat gemiye 
tırmandı ve Mendoza'ya Ma

cellan'ın kendisini amiral gemisine 
çağıran mektubunu verdi. 

Mendoza, mektubu okuduktan 
sonra kurulan tuzağın bu kadar a
tikir oluıuna kahkahalarla güldü. 
ll'akat bu kahkaha boğuk bir hırıltı 
ile nihayet buldu. Çünldl tMD bu ... 
rada Esplnoaa, !si kaptanın gırtla-
ğına yapıpıf bulunuyordu. 

Asi kaptanın gemiaindeki tayfa
lar, kumandanlarmın yere w:anmıf 
c:anıız vücuduna baktılar ve hiç bir 
mukavemete kalkıpnadılar. Artık 
Vilrtoria Macellan'm kendi gemisi 
olmuttu. isyana i9tirak etmiı olan
larm geri kalanlarından hiç kimse
de yeni bir çarpıf!D& niyeti yoktu. 
Bu vaziyet kartıaında Macellan da 
öteki iki isi kaptanı, yani Juan de 
Kartagena ile KuHada'yı tevkif et
mekte hiç bir müfkülit çekmemitti. 
Kueıada, San Antonio gemisinde

ki zabiti öldüren adamdı. Macellan, 
tayf alarmın bette birini te9kil e • 
den bütün Asileri cezalandırmağa 
imkln bulunmadığını anladığı için 
bir gözdağı, bir ibret nümunesi ol
mak üzere bu K.ueaada'yı cezalan -
dmnağa karar vermitti. Uıulen bir 
mahkeme kuruldu ve bu hi kaptan 
orada muhakeme edildi. Şahitler 
dinlendi; katipler zabıt tuttular. 
Muhakemenin neticesinde Macel -
lan hükmil tebliğ etti. Kueaada ö -
lüm cezaaıaa mahkOm edilmitti. 

Fakat bu idam cezasını kim ic
ra edecekti? Kuesada'nın u

ıağı Luis de Molioo da adam öldür
me suçunda efendisiyle beraber bu
lunmuştu. Şimdi, bu Molino'ya, e -
ğer efendisini öldürmek işini üze
rine alacak olursa, o zaman cezası 

affedileceği bildirildi. Bu iki şık
tan birisini tercih etmek oldukça 
zordu. Fakat Molino, sonunda efen
disini öldürmek istediğini söyledi 
ve bir vuruşta Kuesada'nın kellesi
ni uçurdu. 
Şimdi Macellan için verilecek bir 

başka hüküm kalmıştı. İsyanın ha -
kiki ele başısı Ju~n de Kartagena 
ile isyanı körüklemekte Kuesada'
dan hiç de geri kalmıyan bir papaı 
da cezalandırılmalı idi. Filo, tek -
rar yola çıkınca bunların her ikisi 
de yanlarına bir mikdar yiyecek ve 
şarap konularak karada yalnız hat
larına bırakıldılar. Artık ne zaman 
öleceklerini allah bilecekti. 
Macellanın bu kanlı kararı, kendi

sinin parlak haleflerinden birisi o
lan Fransis Dreyk'e bir imtisal nü
munesi oluyordu. 57 sene sonra bu 
ingiliz kahramanı, aynı seyahati ya
parken onun tayfaları da isyan et -
mitler ve o da bu uğursuz San Juli
an 'limanında karaya çıkmağa mec
bur olmU§tu. Burada Dreyk'de ui 
kaptan Tomu Dafti'ye Kueeada gi
bi ketıdi kıbciyle ölmek mi, yoba 
~ IPbl kancla tek ~ 
bırakılmak mı istediğini sormuştu. 

Dafti de Macellan'ın hikayesini o -
kamut ve Kartagecıa ile papasın 
hiç bir yerde izine tesadüf edilme -
eliğini öğrenmitti. Onun için mert 
bir adam gibi, kıhciyle ölmeği ter
cih etınif, bunun üzerine San Juli
an'ın kumlarma bir defa daha bir 
kelle kuvarlanımttı. 

Kıt dolayııiyle Macel1an'ın ge
mileri bağlı ve demirli kal

dıkları müddet zarfında biltiln tay
falar gemUeri silip süpürmek ve ta
mir etmekle çalıprak vakıt ıeçir -
diler. Sia biraz hafiflediği saman 
karada ne inaan, ne de hayvan bu -
lunmadığı görülüyordu. 

Bununla beraber bir bahar saba
hı, civar tepelerden birisinde gayet 
u-zun bir adam belirdi. Pigaf etta ba
tıralarmda diyor ki: 

"Bu adam, o kadar uzun boylu i
di ki bizim bapmız, ancak, onun be
line kadar erifiyordu. Uzerinde us
taca biribirine ilittirilmit deriden 
bir elbiıc vardı." 

(Sonu var) 

BAL 11 
11adan üç kat yükaektedir... Oflu canbazlıklanm 
aalabrlr.en Barabq titriyor, aonra onu tokatlayıp 
kiiçük aüriiyü eve ptiriyor. 

TUTAN 
1 E D İ 

SOIAGI 

Odalarında V uya Bayan Bar&bat'ın yanmda
dır, o Vaqa ki kendine nerede ihtiyaç oldutuau 
daima bilw .. Ba,..u biraz teskin elımİftİr. Bayan S.
rabq timdi daha aeuiz afhJOI'. Halbuki itte bu ae
fer de, allU. bilir 'uclea, Anna luçkırmaia bqlı
yor. Belki aadece tellfı arttınnak, yahut V uya ta
rafmdan teaelli ol...._k için. Ve Vaıya onu teaelli 
ediyor, •e Vaıya'na oa• olqayıp tatlı ve makul .öz
lerle tHkin ettiii bu alqam Anna'nm en azia hatı
rası olarak kalıyor. 

V aaya nihayet : 
- Anna, bana yardım edinia de sötüriip ldiç6k

leri yatırayım, diyor. 

-23-
eokafmdaki otel ile Barabq'm oteli arka uka 
clır: Denilebilir ki ikiz iki otel. Eier, s-... w.'; 
ele, bu iki otel yerleriai detiftirmek ..... ._.. ..._ 
lanaalar kiracılar farkmda bile oı..aıar. 

Ve Anna, hemen kederini unutuJOI'. Barabq a
cele la Harp aokağma dönüyor. Anna ile V aaya ço
culdan yatırdıktan aonra Bayan Barabq'la uzun 

Otelin önü kalabalık •e bar adam ehn=m • ._ 

dır. Macar maraDPZ evde deiiclir. Kansı öMmce, 
&aerinden kan damlıyan baltayı eline alıp polise 
tealim olmaia ıitmittir. Polial. timdi JUkandad..-
lar. • • 

Barabat halkı yararak ımyor, çoc:uldarnu ba-
lu or. Anlqılua Yani ceaecli ıörmüttür. Otel patro-

.::.un ofla Röne ile birlikte yan odaya sirmittir. 
~acla bir nevi pençere • kapı vardır ki la Hite~ ~ 
kafmdakine beaziyen bir balkoncaia çıkar. iki ço

cak buradan çıkıp yandaki balk~ atlamlfl~. 
.. ._..._ blılkoa& atlAclddan pr .. IOkak W... 

uadıya konutuyorlar. Barabq eve döndüiü za
man aaratı uıktır. Ceaet kaldmlmıftır. Barabat ba
ra SİriJOI'. Liif ile Alvarea sidiP onu buluyorlar. 
Buditinof ancak ıece y~an sonra otele dönü
,... Vwil .. IDlllUmMı dinlİJOI' Ye bir müddet J'&D
~-otuna,_, Faıbt Bareltq arbk genç delil
~; .._ zaman u,.kum kalamaz. Otekila-den 
IZID alıp •a.tmafa -'-- ""'- • • L:-p .' ~,,._-. vaan ,._.. ~z eoınra 
...+ide ÜJ7or,'" ubeı _..da Feclor pliJOI'. 

Smokini ve moaoklu ile Fedor, timdiye kadar hiç 
J'&PIDMhiı laaWe ba defa ..........., ohaia)•. Bir 
çok ..-no içi,., tek Ulime telaffu etmiJW N f&-

fak eökiincQe .....,. ............. ı:··-- aı.nl
~-
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Ankara lik maçlarına 
bu hafta başlanıyor 

Kulüplerin bugünkü vaziyetleri nedir ! 
Bir ayı geçen bir fasıladan sonra sarayla Gençlerbirliğine galip gelmit -

Ankara lik maçlarına bu hafta başla • tir. 10 puvana sahip olan Ankara Gü
nıyor. Ankara sporcuları yarın ve pa- cü, bugünkü halde neticeden tama -
zar günü 19 mayıs stadyomunun gü - miyle ümitsiz değildir. Eger Güneş ve 
zel dekoru ve fevkalade sahası üzerin· Harbiyeye kartı maçlarını kazanırsa, 
de mevsimin en heyecanlı maçlarını vaziyetini takviye etmit olacaktır. 
yapacaklar. Bu haftaki müsabakalar Gençlerbirliği. Ankara Gücü ve Gü
heme~ hemen kulüplerin birinci dev - neşe yenilerek, Harbiye idman Yurdu 
redekı maçlarının sonuncusudur. Ta • ile berabere kalarak epeyce puvan 
lamlar vaziretlerini tay~n etmiş ola - ı kaybetti. Galatasaray maçını kazan -
caklar ve bılhaaaa pmpıyon namzet - ı d h h ld likt be · 
1 • d k.l · . mamış o say ı, er a e e pn-
en e mev ı ennı sağlamlaıtıracak- . 1 rak kal ki d Ev D · 

1 d 
cı o a aca ar ı. ger enurspor 

ar ır. M haf G .. ·· k d iki 
St d di k .. 1 .. v•• •• ve u ız ucu arşısın a eve 

a yom re tor ugunun güzel bir haf 1 dak. ak·b d.. 1 h. · ( ) tak ta ar ı ı ete uşmez erse ıç 
karanyle A unları arasındaki 1 .k. . d daha · · · 
maçlar stadyomun müsabaka alanın - o ~zlsa ıkılanrdcı evreye ıyı gır -

mıı o aca ır. 
da (B) ve (C) takımları maçları da H b. ldma y d M h f G .. .. ar ıye n ur u; u a ız u-
antrenman sahasında olacaktır. Guzel cu·· GUn Ge 1 rb. 1. v •• 1 b . .. d .. • eı ve nç e ır ıgı ı e era -
sahalarda ve rahat tnbunler e musa - bere kalını Demi S .1 • • 1 1 ve r pora yenı mıı-
baka seyrıne hasret kalan Ankara ıla - tir. Şampiyonumuzun bugünkü halden 
rm bu fırsatı kaçırmıyacakları muhak - kurtulmak çareleri henüz kaybolmuı 
kaktrr. değildir. Yeter ki Ankara Gücü ve 

Futbol Ajanlığının aşağdaki tebli - Galatasaray maçlarını kazanabilsin .• 
ğine göre, yarnki cumartesi günü, Ga- Galatasaray; Bu haftaya kadar bü _ 
latas rayla Harbiye idman Yurdunun tün maçlarını kaybetmit ve yalnız 
A, B, C, tal:mıları arasında, pazar gü- Harbiye ve Muhafız Gücü maçı kal • 
nü de Ankara Gücü ile Güneı ve nuştır. Galatasaray, son günlerde ol -
Gençlerbirliğiyle Muhafız Gücü ta- dukça kuvetli elemanlar kazanmıı -
kımlarmın müsabakaları vardır. tır. Eğer takım bu elemanlarla arzu e-

Aradan uzun bir zaman geçtiği için dilen kuveti iktisap etmişse sonuncu • 
Ankara likine dahil kulüplerin puvan luktan kurtulma yolu da açılmıt ola -
vaziyetleri belki unutulmuştur dü1ün- cak:tır. 
ceaiyle son neticeleri gösterir cetveli Haber verildiğine göre takımlarda 
koyuyoruz: bir çok değiıiklilder vardır. Bunu da 

Maç Ga. B. Ma. At. Ye. 
Demir S. S 4 O 1 14 7 

yarın ve pazar günü sahada görece -
p~ ğiz. 
ıo Futbol heyetinin bu hafta yapıla -
10 cak maçlara ait tebliği ıudur : 

M. gücü 4 2 2 O 7 2 
Güneş 5 2 l 2 9 12 

; Futbol Bölge Ajanlığından : A. gücü 4 2 l l 8 7 
Gençler B. 4 1 1 2 S 6 
Harbiye t. Y 4 O 3 1 6 8 
Gaita S. 4 O O 4 4 12 

7 l - Bu hafta Jile maçlarına devam 
4 olunacaktır. 

Birinci takmılarm bugünkü puvan -
lan kazanmak için geçirdikleri safha 
çok entereaandır. Bugün 13 puvanla 
en batta olan Dcminpor, bu neticeyi 
Aıııkara &iic~U. ~U'aJ°• Harbi e 

H'C!lhmın Yun!un "\"CM -
retiyle elde etmiş ve yalnız Muhafız 
Gücllne yenilmittir. Önıömüzdeki haf
ta Gençledrirlifini de yenene birinci 
devrenin fBIDPlyonluğunu a1mIJ ota -
caktır. 

Muhafız Gücü; Demirrspor, Günct 
takımlanını yeomittir. Harbiye ve An
kara Gücü ile birer beraberliği var -
dır. En mühim imtihanım pazar günü 
Gençlerbirliği karııamda geçirecek o -
lan Muhafız Gücü, Galatasaray ile de 
karJılaflcaktIT. Bunları da yenerse 
DemirSporunyanmdaymrualacak-
tır. 

Gilneı; Galatasaray ve Gençlerbirli
fini yendikten sonra Harbiye ile be -
rabere kalımı ve Muhafız Gücü ve De
mir Spora yenilmiftlr. Son maçı, kar
ıılapnalannm belki en çetini olacak -
tır. Bu müsabakadan alacağı puvan -
la ya ikinci devı ede de ileri bir vazi -
yet sahibi olacak, yahut C1a bu yıl bi • 
rincilik ve ikincilik ümitlerini tama
miyle kaybedecektir. 

Ankara Gücü, yalnuı Demir Spora 
yenilmittir. Fakat Muhafız GGcii ile 
berabere kaldıktan eonra da Galata -

A - 10-12-938 cumartesi günü ya
pılacak maçlar : 

Galatasaray - Harbiye idman Yur
du A t•kunları. Saat: 14.15, Ha.kem : 
Omer Belq -du B takımlarr. Saat- 13.30, Hakem : 
Necdet Özgüç. 

GalatMaray - ~ tdma&ı Yur
du C takımlan. Saat l.S.15 Hakem : 
Şuayb Kıraç. 

B - 11-12-938 Pazar günü yapıla
cak maçlar : 

Ankara Gücü - Günet A takımlan. 
Saat : 10 Hakem: Muzaffer Ertuğ 

Gençleıbirliği - Muhafız Gücü A 
takımlan. Saat 11,45. Hakem Muzaf
fer Ertuğ. 

Ankara Gücü - Güneı C t.rmlan 
Saat 10. Hakem: Necdet Orsüç. 

Ankara Gücü - Günet B talumlan. 
Saat 11.15. Hakem Necdet Ulutan. 

Gençlerbi.rliii - Muhafız Gücü B 
talam1an. s.atı 14.30. Hakem Şuayb 
Kıraç. 

2 - (A) taJnmlannın maçları 19 
Maywa Stadyomunun müsabaka aaha -
unda. (B) •e (C) takımtannm maç -
lan antrenman sahasında yapılacaktır. 

3 - Müsabakalara tam vaktinde 
baıtanması lazımdır. Bunun için ha -
kemlerln yan hakemlerini zamarunda 
seçmeleri ve kulüplerin ta1amlanm 

Erteai siia ne Barabaı, ne Anna ite gitmiyor. Barditinof: 

9 - 12 -1938 -
1 RADYO l 
Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 19.35 BüP 
ret - 20.10 Laypzic - 20.15 Milano, Ştut
cart - 21 Berlin, Roma - 21.15 Frankfurt 
- 21.30 Strazburı. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN• 
FONİK KONSERLER: 12 Sarbrük - 14 
Laypzıc - 16.45 London - Recyonal -
20.ıo Munih - 20.40 Doyçlandzender -
21.10 Beromünater - 21.30 Paria - P. T. T. 
- 22.25 Droytviç, Könicaberc, Hamburı. 
Laypzic, Viyana - 22.55 Doyçlandzender. 

SOLO KONSERLERİ : 15 Beri" 
Franlı:furt - ıs.ıs Doyçlandzender - lf 
Berlin, Roma - 18.10 Hamburc - ıs.ı5 
Brealav -18.20 Koniııberı - 19.15 Brd' 
lav - 20.30 Paria - P. T. T. - 21 Brüt 
- 21.45 Beromunıter - 22.30 Sarbrülı: 
22'.40 - Sottena - 23.25 Brealav - 24 Ş 
cart. 

ODA MUSİKİSİ: 15.30 Laypzic- ıs 
Münib - 19 Hamburc - 22.15 Stoldıolm. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v. L): 6 

Köniııberc - 12 Beromünater, Ham 
Laypzic - 20 Droytviç. 

DANS MÜZİÖİ: 17 Ştutıart-22 
te Ceneri - 22.30 Floransa - 22.45 Bel 
grad - 23 Roma - 23.25 Könipberc, 
don - Recyonal - 24 Droytviç, Lübeaı 
burc - 0.30 Droytviç. 

Bir katil kadın 
Elektrik iskemlesinde 

idam edildi 
Kolombüı, 8 a.a. - "Ohyo zehir 

yiıeisi" diye maruf olan Anne Ma ' 
Hahn, dün akşam bu hükümetin ele 
trik sandalyesinde idam edilmif ' 
Bu kadın 70 le 80 yaı arasında dıört · 
tiyarı paralarını çalmak için zehirle 
mil olmakla mahkUmdu-r. 

Bununla Ohyo hükümeti dahili 
birinci defa olarak bir kadın idam e 
dilmiftir. 
Kadının müde.fil'Ui bütün gi1n 

af kararı istihlal etmek için çalanll9111 
laraa da netice alamamıtlardır. Kad 
idam odasına girdiği vakıt bayılmıf 
tır. 

Romanya' da yeni tenifter 
Bükreı. 8, a.a. - Alman ek.Ui 

tine mensup romen tabiiyetinde d 0 

kifj Jilpheli faaliyetlerinden dola 
Alba fChrinde tevkif edilmi9tir. B 
!ardan biri üzerinde neye yaradığı 
latılamıyan bir fifre bulunmuıtur. 

Sovyetler Japonya ile 

bahk avı mukavelesin 
tecdit niyetinde de§il 

Moakwa, 8, a. a. - Soıvyet hiil. KUll'W 
ti. bu gece netırettiii bir tebli 
Japonıya şarki Çin demiryolunun 
tm alınmasından mütıewllid eon 
aiti ödemedikçe, Japonya ile yeni 
balık avı mukaveleoame u:' DZiuaı1.1111-
nı istihdaf eden miizaıkereleri t 
karar vemıif olduğunu bildil'llliııllı-. 
Bu teblil, Sovyetler birliğinin Ja 
ya' ya karfı sıkı bir battı hareket 
kibine azmettiğini göstennektcd 
Telbliğde tasrih edildiğine göre, Y 
bir muvakkat mukavele yapılu 
sovyet hükümeti, ıtratıeji aebepleriO 
den dolayı ve yahut sırf baltklarm 
ınayesisebebiyle,japonlara,eovye 

rin Paaifik sahilinde fimdiye 
balık avı müıaadeai verilegelmekte 
lan bazı mmtakalarda artık balık • 
na müsaade eylaniyecedrtir. 

muayyen zamanda sahada bulundur 
malan lbımcbr. Maç müddederi 
edilerek te9bit edildiğinden bu V'0iiı' lllHI• 
her hangi bir tehire meydan •e · 
meaine bilham itini edilnwi kul 
bqkanlanndan ve hllıı:emlerden ebe 
mi~tle rica olunur. 

Gaaetel• oalara olup biteni açıkça öjretiyorlar. 
lkıia otelin Bay Gaıton'u olan Bay Alfom'un .ciyle
diiine ıöre marangoz karıamm memlekete dömne
aine raaı olmamaktaydı.Bu huauata yıUardanberi kav 
ıa ediyorlar idiyae de marangoz nihayet mUYafa
kat etmİ§ti. Kendiai henüa memlekete ıitmek iate
miyordu. Mademki bu kadar içten arzu ediyordu, o 
da kanamm yalma batma hareketine miiaaade et
miıti. Ve SODra, kadın paketlerini yapıp •at 21 tre
nine ıitmek üzere hazırl•nmea birdenbire maraa
ıoz delinnif ve baltayı kapnuftı ... 

- Elbette diferlsi gibi clefilsiniz, .,_., Dit-
leri on iki yaımda iken mesnleketlwinden çeldlQ. 
çıkanlanık yabancı bir topraia ıetirilmit cleiil
clirlw! Bundan batka, ben aize çok ,.,.ler iint
tim. Siz onlarm topundan bnea ı.al& mün~ 
ıiniz. 

itte hadiae bundan ibaretti. Otel birk~ sinler 
dolup botaldı, ve muhakeme esnumcla ela sene 
böyle dolup botalacaktır. Maranıoa yıllarca hapi
aaaede kalacaktır. Ve kendi hesabına bir dükkan 
apaak için ele bir daiaa para biriktinımiyecektir. 

Bu vada Dhinler sene sükU..et buldu. Anna iti
ne ıidiyor. Daha ciddiletiJOI', daha mikulletİJol'· 
Vaktiyle hiaseaine iaabet edeni en -.hmetliai telak
ki ederdi: Ailenin ;yiyeceiini huırlamak, pazara 
ve dükki.nlara gitmek lazımdı. Şimdi biliJOI' kip• 
bancdar arasmda çall§IDaktan çetin bir teJ' 70k
tur. Fakat makUI ve mütevekkildir; hiddetaiz ve 
teünizdir, zira pek çok..,.._ öjnt.,.iftW. ilk ö. 
ce fUDU öirenmittir ki bü,ük harpte Mac:ariatan'm 
Frama ile döfttmüt oım... ~eti hakikat• e
hemiyete ,.,.... olaa hadise delildir; Anna'ya at
folwa kabahat onun bir düfmua clefil, bir ya
..._. olmuı .... Ve A-. djprlerinden hatb ol
maam da •w k...- okhafama anlaautbr. istihfaf 
ve ılbraplar ail.U..:.Y.. .-.W ........ Telaiııa etti-
ii W? k s*nM ..... 

Anna fikrini 8ÖJIG7orı 
- Vuya İM her ..,. intibak ........ bili,. • 
- Dojru. Vuya'nm pek 11J1a1 bir mizacı~ 

dr. 
Anna bafmı allıyor. 
- O büyük adamclw. itte fark da b-daclır. Ba7, 

Bardifinof. Vaaya büyük adamda'. Bir ba.Taridir. 
O ıeliace berba kenclini daha meM1t hiuecliJOI'. 
A-. keneli kendine: "Ben müateaaa" diJ'mı 

çünkü Anna &takt ... 
fakat denilebilir ki h.klıdll' da. v..,.. ak..-. 

leyin eve geldiii ve bütün o küçük odaları doı.,. 
tıiı zaman yüzler parlar. 

Güliimaiyerek aonr: 

- IJisiniz ,delil mi 7 
Ve bmmn m.jıMll tadar: Her f87 ,olunda ft ı... 

y&t ıüzeWir, clefil mi? 
Ve herkea ıülümseyip ~ • ..-...;. 
- Tetekldir ecl..m., i,i;yim. 

Vuya küçük hed;,...ini ma•nm üstüne bıralap 
kaçar. Katiyea çok kalmas; kendisine ihtiyaç ol
duju z••anlar miisteme, bulı-.. taJ-.;yi vakit 
vakit aktam ~emefiae ıötiiriir. Liiıf'e kwdı kırık 
bir süvercin ıetirir; çünkü Liif heplİDİa - ...... 
...uiclir. F.._. awk Y..U ile .... 1r .......... ,._ 
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l H A YAT ve S I H AT j 
........................................................................................................ 

Nekahet devri 
Uzunca bir müddet süren hastalık.. rabın çok faydaaı olur. Buna, &ağlık 

tan kurtulduktan sonra, çalıflJlağa zamanında şarabın katreaini bile ya
ınüsait olacak derecede sağlık halini sak eden ahlak hocaları da izin ve -
buluncaya kadar geçen nekahet dev- rirler. O zaman ıarap keyif için de
ri in&anın hayatında en keyifli za- ğil, kuvet bulmak için ilaç diye içi-
nıanlarmdan biridir. Hastalıktan lir. 
aonra derin bir yorgunluk kalmıf ol- Yemekler birden çok değil, azar 
&a bile, tehlikeyi atlatmıf olmak hem. azar, fakat aık sık. Öğle ve aktaın 
hutalrktan kurtulmuı olana, hem de yemeklerinden başka iki kahvaltı u
etrafındakilere neşe verir. Hastalığın nutulmamlıdır. Sabahleyin yum.urta
devam ettiği günlerde ha&tanm ken- lı ve g\jtlü kahve, ikindi kahvaltısın
diaini de meraklandıran yaşlı gözler, da aütlü çay. Yoğurt hem kahvaltı
hasta nekahet devrjne girince, se- larda, hem de daha büyücek yemek
vinçten parlar. lerde, bıkıncaya kadar. Zaten yo-

Nekahet devri hekimlerin de mes- ğurttan bıkacak kimseler de pek az
lek hayatında en çok sevdikleri za- dır Hiç iıtahsız olanlar bile onu yi
ınandır. Ozene bezene yaptığı tab- yebilirler. Mideye dolgunluk duıygu
loııunu bitirdikten sonra seyreden ar- su vermeden inıanı besler, hem de 
tist gibi, hekim de nekahet devrine -vitaminlerin·den dolayı - semirtir. 
girmİ§ olan hastasına bakmakla bü- Hastalıkta zayıflamıı inııanın da se-
yük keyif duyar. mirmeğe pek ihtiyacı vardır. 

Ancak, hast artık nekahet dev- Nekahet devrinde inkıbaz olursa 
rine girdi, tehlike kalmadı diye onu onu pek de merak etmeğe lüzum 
büsbütün kendi haline bırakmak yoktur. Linet ilacı içmekte biç acele 
doğru olmaz. Nekahet devrjne gir- etmemelidir. 
ınif, zayıflaınıı, &nrarmı§ kimsenin Bir de ... pek uzayan nekahet dev
çok defa yemeğe iıtahı kalmaz. Ye- rine dikkat etmek lazımdır. Mesela 
mek yemiyen adam da yeniden kuvet bu grip mevsiminde, aletli günlerden 
bulamaz. Bazısına da - aksine - ne- sonra gelen yorgunluğa grip neka
kahet devrinde pek büyük iıtah ge- heti denilebilir de, sonra bu yorgun
lir. Öylesi de fazla yerse - geçirmiş luğun içinden baıka bir ate§, verem 
olduğu hastalığa göre - yeni·den bir hastalığı çıkar. Normal bir nekahet 
tehlikeye dütebilir. Birinin iıtahını devrin·de insan kendiaini günden gü
arttırmağa, ötekini iıtahı kalmıya - ne daha iyi, dah a k uvetli b ulur. 
cak kadar yemekten alıkoymağa ça- İyilik gecikince göğsü dışarıdan 
lıımak lazımdır. İkisinin de kolay bir kulakla, içeriden röntgen ışıklariyle 
it olmadığını bilirsiniz. muayene ettirmek hemen hatıra gel-

Nekahet devrine girmiş olan kim- melidir. G. A. 
ae mümkün olduğu kadar temiz ha- ~ 1 111111 11 11111111111111111111111111111~ 

va içinde ve güneı karııamda yata· : u LKU -
malıdır. Fakat bir taraftan da so- : : 

ğuktan pek çabuk iiJür.Onun için ay- _§ HALKEVLERI DERGiSi _§ 
nı adamı hem açmak, hem kapamak, _ _ 

yani ikisi ortasında mutedil ıekli : Ulkü'nün birincikanun 1938, : 
bulmak pek kolay it &ayılmaz. : 70 inci sayısı rıkmıştır. ldnde -

Haatalıktan sonra yeniden kuvet : ;ı ;ı : : sıra ile şu yazılar vardır: : 
bulmak için yalnız yemek yetiımez. : Sayın İnönü'nlin nutukları, : 
Haatalık günlerinde hareketsiz kal • E Atatürk ve inkılap, Necip Ali E 
mıı oynak yerlerini oynatmak, ada- E Küçüka- Yas (Şiir), Orhan Şaik E 
leleri iıletmek lazımdır. Fakat neka- : Gökyay • Atatürk, Şevket Aziz = 
hat devrine airmiı olan inaan çabuk : Kansu. Atatürk, Alebrt Sarraut- = 
da yorulur. Demek ki hem hareket, E Bir hatıra, Kont de Shambrun - : 
hem de yorgunluk dereceaine varma- : Hatay ve Atatürk, Tayfur Sök- : 
dan istirahat. : men, Hamit Selçuk - O. bizim : 

Nekahet devrinde insan neıeli 0 • - içimizde yaşıyor, yaşıyacak, E. : 
lur, fakat henüz zayıf bulunan 5inir- Ekrem T alu • Yarı çekilen bay- E 
1 .... ; ~ .. r abuk vorulur. Onu k ederlen· : rak (§iir), Orhan Şaik Gökay • : 
direcek &Özlerden çekinmek lüzumu- - At U k' 1 N'h S · -

h k b·ı· ç kl b'l - at r e yanıt ar, ı at amı _ 
nu er ea ı ır. ocu ar ı e, anne- - B 1 Ay ( ·· ) cuk il K -
ı · .L ••• L.L.ı -•- - L d . - &?Ulr ı - gıt ııır , ~ r ur-: 
wı y-- uauaaan •--et evDQ· - I • -

deyken eavaplarmm ~k~i~in~ ~Y - i ;:" F-: C~ın u!!atilrkS::a~U:;~: ~ 
lemez de haatanm büabutun ıyı ol- : rat • Univerael • uata, Uata _ ve- -
maaını b.e~lerl~r. Ancak ne~~. de : dat Tör • Atatürk'e (şiir), Mit- : 
fazlası aınırl~r~ - he~ ~e. yuregı - : hat Cemal • Atam'a ağıt (şiir), E 
yorar. Onun ıçın gene ıkıaı ortası. : H. Turhan Dağhoğlu - Acının E 

Bu nekahet devrinin bir de fena- Manası - Sayılan ve sevilen Tür- E 
lığı vardır: Mikropların bazıları ara- : kiye, Burhan Belge • - Tavaf : 
aında akrabalık olduğundan birin- : (şiir), İbrahim Alaettin Göv- : 
den gelen hastalık bir başkasına yol : sa - Tabutunun huzuruna gi- : 
açar. Bu yol da en ziyade nekahet : derken, M. Emin Erişigil-: 
devrinde, bu hutahktan kurtulan : Bayrağın gölgesinde - Asıl du- : 
insan uzunca zaman yemez, kuvet- - rağı, Fazıl Ahmet Aykaç • Ken- : -aiz kabraa, geniıler. Onun için neka- _ dime sölüyorum - Ankara ve A- _ 
bet devrine giren ha.tayı iyi besle- : tatürk, Hasan Ali Yücel - Ata - : 
meği Mc bir vakit unutmamalrdır. : türk Ankara'da - Atatürk'ü teşyi : 

Ateı düıünce hemen ilk günü, E edenler, F. Rıfkı Atay - Atatürk : 
dokunmak ihtimali olmıyan çorba- : Nahid Sırrı • Atatürk ve ülkü : 
dan - meseli. tapiyakah çorbadan- : adı, Naim Onat - Atatürk için, : 
iki defa, erteai gün öğleyin bir tane - Kemal Ünal. : 
taze yumurta rafadan; akıama et : Atatürk hakkında dünya neş- : 
auyu. Böylece her gün biraz arttıra- : riyatı, Atatürk'ün ölümleri mü- _ 
rak nihayet bir hafta sonra tam ye- : nasebctiyle iç haberler ve neşri- : 
meğe ahşlırmalıdır. : yatı okurlarımıza tavsiye ederiz. : 

Nekahet devrinde yemeklerde fa- ~1 11 111111 11 111111111 11 111111 11 11111 11 1 ;:' 

BÜYÜK YEMINj 
~===================================--39---~-

- Şu halde, vatandaş Dölatur, müt
tehem aleyhinde ılerı si.ınilen ahlak· 
sızlık ittihamının haksız oldugunu 
mu iddia ediyorsunuz? . 

Dölatur kuvetle itiraz ettı: 
- Evet haksızdır. 
- İtiraf mızın neticelerini bildiği • 

niz halde kendi kendinizi herkesin ö
nünde cumhuriyete karşı ihanetle i~
ham ~tımnizin sebebini mahkemeye ı· 
zah eder misiniz? 

Dölatur vakur bir tavırla: 
- Hangi fransız bir kadının şerefi 

bahasına hayatını kurtarmayı kabule
der? Dedi. 

Bu asil sözleri bir tasvip mırıltısı 
selamladı, ve Tenvil müessir bir tavır· 
la müşahede etti: 

- Bu muhakkak, ve sizin alicenap
hğınızı takdir ederi?, vatandaş Döla
tur. Şüphesiz ki aynı alicenaplık hi .. si, 
size, bizz.it yakmış ulduğunuzu iddia 
ettiğiniz evraktan genç kızın haberi 
olmadığını iddia ettiriyor, değil mi? 

- O bunların mevcudiyetinden h .. -
berdar değildi. Evrakı ben yaktım fa
kat küllerinin bulunduğunu bilmi -

Y azan : Baronea Orkzı 

yordum. Eve dönüşümde, vatandaş 
jülyet Marni'nin haksız yere bu ev • 
rakı gi .. lice imha etmiş olmakla kendi
ni itham ettigini öğrendim. 

- Müttehem bunların aşıklarından 
birinden gelen mektuplar olduğunu 
söyledi. 
-Yalandır. 

Öteki aynı mütayimetle devam e t -
ti: 

- Madam ki yalandır, şu halde bu 
derece tehlikeli olan ve hiç şüphesız 
gizli tutmak istediğiniz evrak nasıl er 
luyor da bu genç kızın odasında bulu
nuyordu? Çünkü külleri ve hala tilten 
kırpıntıları orada buldular ve onları 
ihtiva etmiş olması icap eden çanta 
bir bavulda, müttehemin elbiseleri a
rasında gizlenmişti. 

- Yalandır. 
_ Evinizi araştırmış olan vatandaş 

Merlen söylediklerime şahittir. 
j ülyet sükfınetle: 
_ Doğrudur, dedi. 
Halkın nefesini tutarak bu seri sual 

ve cevap teatisini dinlerken muhafa
za ettiği sükut içinde sesi berrak ve a-

ASKERLiK 
V ersay mua • 

he<lesi al· 
man ordusunun 
mevcudunu 100 bin 
kişi olarak tahdit 
ebnişti. Bu ordu • 
nun vücuda geti • 
rilmesi için de u -

zun müddetli an -
gajman usulünü 
mecburi kılmıştı. 

Bu usul, harp ha -

manya'mn 
askeri hazırlığı 

linde hazer mevcudunun alabildi -
ğine yükseltilmesine imkan vere<:ek 
büyük mikdarda ihtiyat kuvetleri 
hazırlamıya mani oluyordu. 

Almanlar müteaddit eski muha -
ripler cemiyetleri ve siyasi partile
rin askerliğe hazırlık teşkilatlan 
sayesinde bu müşkülü hallettiler. 
Bu suretle Stahlhelm, Wehrwolf, 
Rcichsbanner, Jungdentscherorden 
ve Hitler milisleri teşkilatlarının 
ortaya çıktığı ve inkişaf ettiği gö -
rüldü.Bu cemiyetler mensuplarını 

muhtelif silahların kullanılması hu
susunda itina ile talim ediyorlardı. 
Diğer bazı teşekküler de teknik ta
lim ve terbiyeyi ve münakaleleri te
min ettiler: Yagınlara ve gazlara 
karşı mücadele spesiyalistleri yetiş
tiren Technische Nothibfe; mühim 
bir mikdar otomobil üniteleri teş
kiline muvaffak olan Kraftwagen -
korps; demir yollarının muhafazası 
ve köy demiryolları inşası işini ü -
zerine alan Bohmschut bu meyan -
dadır. 

Bundan başka, Deutscher Offi -
zierbund ihtiyat zabitleri yetiştir -
mek ve bunların talim ve terbiye -
siyle meşgul olmak vazifesini de -
ruhte etti. 

Bu muhtelif teşekküller nizami 
ordunun sahip olmadığı ihtiyat ku -
vetlerini hazırlamakla iktifa etme
diler. Aynı zamanda gençliğin ter
biyesi ve askeri talim1 ile de meş -
gul oldular. Bilhassa Stahlhelm ce
miyeti ve Hitlcr milisleri bu vazi -
feye büyük bir gayretle giriştiler. 

Böylece her seferinde, yüz binden 
fazla adam, bu kütlcvi toplantıların 
askeri karakterini tebarüz ettiren 
bir sürat, disiplin ve intizamla ye -
tiştirildi. 

Nasyonal - sosyalizmin iktidar 
mevkiine gelişi bu harekete dikka
ti çekmesi lazım gelen bir mecburi
yet ve şumul verdi. Rejim bilhassa 
gençlige istinat e iyor u; önü e 
üç yol vardı: Mektep, medeni ter
biye ve askeri hazırlık. Reiim bu üç 
yolda da kendine his biı:J azim ve 
•• s•Uo faaliyete &iriıti. 

y etiştirme işi erkenden başla-
dı. Sekiz yaşından itibaren 

erkek ve kız çocuklar f ungvol k'a 
kaydedilirler. Burada 6 sene geçi -
rirler. On dörtten on sekiz yaşına 
kadar B, Baldur fon Sclıi7ach'ın i -
daresindeki Hitlerci gençlik teşki • 
latma dahil olurlar. 

Asıl askeri hazırlık işte bu te -
şekkül çerçevesi içinde yapılır. Köy 
veya mahalle itibariyle toplanmış, 

kıta, bölük ve tabur halinde orga
nize edilmiş olan delikanlılar me -
todik bir surette beden terbiyesi ile 
talim edilir, yürliyUşler, atlayışlar 
ve koşular yaparlar. Bu gençler sık 
sık kamplara gönderilir. Burada za
manları spor, kır hizmetleri ve siya· 
si dersler arasında bölünür. Bu te
şekkül onlara almanların kolaylık
la inkiyat ettikleri disiplin zihni • 

deta muzafferane ihtizaz etmişti. 
Dölatur şimdi susuyordu. Ne söyle

meli? An - Mi ona Jülyet'in tevkifini 
anlatırken yanık kağıt kırpıntılarının 
onun odasında bulunmuş olduğunu 
söylemeyi unutmuştu, o da jülyet'in 
çanta muhteviyatını Merlen'le adam
larının gidişinden sonra yalnız kal -
mış olduğu odaıda imha ettiğini tah -
min etmişti. Dölatur'un masası üstün
de cigara içenlerin kullanması için 
daima bir çakmak bulunduğundan bu
nun yapılması kolaydı. 
Yapılan hata vaziyeti baştan başa 

değiştirecekti. Fukiye - Tcnvil'in: 
- Fransız vatanperverler, bakın si

zi nasıl aldabnıya kalkışıyorlar ı 
- Diye bir infial nidası fırlatması 

kafi geldi. 

Sonra bir kere daha Dölatur'a dö -
nerek: 

- Vatandaş - mebus, diye başladı. 

Fakat, vukua gelen patırtıda, ken
di sesini bile işitemedi. Halkın tehev
vürü şiddetle galeyandaydı, haykır -
malar ve gürültüler mahkemenin du -
ruşmayı devam etmesine imkan bırak
mıyordu. 

Bu iptidai insanlar biraz evci mer • 
hametc geldikleri kadar süratle kin 
ve lanet hisleriyle işba haline gelmif
ti. Dölatur ve bu soluk yüzlü aristok
rat 6hlara oyun oynamıştı. Haftalar • 
dan belki aylardan beri, hüriyete su • 
samış bir milletin eseri olan büyük 
ihtilale karşı suikald hazırlıyorlardı. 

1 Yazan: General Dufieux 1 
yetini aşılar. Haki renkli üniforma 
ve sembolik bir hançerin taşınması 
onlarda tedrici inkişafı bütün siste
matik gayesi olan o askeri ruhu ya
ratmaya yarar. 

18 ile 20 yaş arası hücum kıtaları 
olan S. A. tarda ihtiyari bir geçişten 
sonra genç alman mecburi olarak iş 
hizmeti yapar (Arbeitsdients). 

Menşei itibariyle, S. A. lar iki 
maksatla kurulmuştu: 1 - Vatana 
müdafaa unsuru olarak hizmet et -
mek · 2 - Meslekten alman ordusu
nun ~e~ine geçecek olan müstakbel 
orduyu hazırlamak. 

Bu teşekkiilün üniforması onda 
gizli bir mahiyet bırakmamıştır. Öğ
retmenler burada gençlere nasyonal 
• sosyalizmin tahakkukuna çalıştı
ğı büyük fikri, yani marksizrne kar
şı imha mücadelesi ile parti arka -
daşları arasında her tiirlü sınıf te -
zatlarının kaldırılması fikrini aşı -
lamaya çalışırlar. 

S. A. larn 1934 de 3 milyonu aşan 

mevcudu aynı senenin 30 haziran ve 

1 temmuz tediplerinden sonra 1 mil

yon 200.000 e indirilmiştir. Teşki -

lit sadeleştirildi. 'Hizmet devresi 

üçe ayrıldı: Aktif ( 18 ila 35 yaş a
rasındaki milisler), ihtiyat (35 ili 
45 yaş arası milisler) ve Landstrum 

(45 yaşını geçmi milisler), milis -
terin 21 grupu, 97 liva ve 627 alay 

mevcuttur. 
Hançerden başka silah taşınmaz: 

Bunlar asker değil, militandırlar. 

Nasyonal - Sosyalist partisinin mü

dafaa ve propaganda organı olan 

S. A. lar münhasıran siyasi bir ga

yeye hizmet eder; bütün askeri rol 

man od una aiddir, bu suretle 
istikbalde ordu ile milisler arasın
da bir rekabet çıkmasının önü alın

mıştır. 

20 yaşında iş hizmetine geçif ön
ce ihtiyariydi. 215 temmuz 1935 ta -
rihli kanun bu hizmeti mecburi kıl
mıştır, hem öyle ki hiç kimse bu 
hizmeti yapmadıkça ne üniversite
ye, ne de bir memuriyete girebilir. 

K olonel Hicri tarafından idare e
dilen iş hizmeti şu dört 

prensibe istinat eder: 

1 - Alman iş hizmeti alman mil
letine yapılan bir fCref hizmetidir. 

2 - Erkek ve kadın bütün genç 
alınanlar, iş hizmetinde milletleri -
ne hizmet etmek mecburiyetinde -
dirler. 

3 - Nasyonal - sosyalist zihniye
te uygun olarak, iş hizmeti alman 
gençliğine milli birlik manasını ve 
el işlerine hürmet esasına müstenit 

Dölatur, bu sahte kardeş, bir yandan 
avusturyah kadının firarını hazırlar -
ken, vatanperverlere hitap etmiye cü
ret etmişti, ve onlar, zavallı safdiller 
de onun yalancı belagatine kapılmış -
tardı. Onlara karşı riyakarca bir alaka 
gösterer~k. koltuklarını kabartmışı 

bir lahza evci yaptığı gibi, onları şı -
martmıştı. 

Gürültü ve patırdı gittikçe artıyor
du. Fukiye • Tenvil ve Merlen halkı 
galeyana getirmek istemişlerdiyse bu
na arzularından ziyade muvaffak ol -
muşlardı. Kendinden geçen halk, Dö
latur'un üstüne atılmak ister gibi gö
rünüyordu. Ve o, ayakta, kollarını ka
vuşturmuş, fırtınaya vekarla karşı ko
yuyordu. 

Reis çıngırağı hararetle sallıyor, 

gürültüyü bastırmak için beyhude 
yere çahşıyo'rdu. 

Bütün kuvetiyle: 
- Salonu boşaltınız. Halkı dışarı 

çıkarınız, diye haykırdı. 

Fakat ne erkekler, ne de kadınlar 
kapı dışarı edilmelerine razı olmıyor
lar, ve hepsi birden haykır'l"lakta de· 
vam ediyorlardı: 

- Hainler ı~paya ı Gebersin Dö • 
latur 1 Aristo, sehpaya. 

En gürültülü grupun ortasında, bü
tün diğerlerine hikim olan vatandaş 
Lönuar'un kudretli büstü görünüyor
du. Halkın tehevvürünü tahrik etmek
le işe başlamıştı ve taşra aksanlı tan -
nan IC&i, müttehe.mlcre hitap eden kü-

yeni iş tetakkisini aşılayacaktır. 
4 - Alman iş hizmeti nafıa hiz

metleri yapacaktır. 
Hizmet müddeti altı aydır. Yaz 

sömestri şehir gençleriyle endüstri 
topluluklarına tahsis edilmiştir: 

Bunlar kıralara gönderilir. Kış sö
mestri köy gençlerine tahsis edil
miştir: Bunlar şehirlere celbedilir. 
Her iki şekilde de gençler, kendi 
muhitlerinden tamamiyle ayrı bir 
halde altı aylık hizmet müddetleri
ni kamplarda veya şantiyelerde ge
çirirler. 

Toprak rengi bir üniforma giyen, 
bir silah gibi kullandıkları bir kil -
rek taşıyan bu gençlerin mikdarı 
1934 de 52.000 den bugün 400.000 e 
çıkmıştır. Çalışmaları günde altı 
saatlik ücretsiz el hizmetiyle spora, 
milli siyaset kurslarına ve askeri ha
zırlığa ayrılan iki saat arasında bö
lünür. 

Teessüsün maksadı, aynı şantiye 

üzerinde her meslekten ve her züm
reden gençleri bir arada yaşatmak 
suretiyle alman milleti indinde ça
lışmayı ve işi şerefli bir meslek ha

line koymaktır. Bu, her feyden ön
ce bir sosyal propaganda işidir. Fa
kat aynı zamanda, disiplinin şidde

ti ve verilen derslerin mahiyeti iti

bariyle mükemmel bir askerliğe ha
zırlık devresidir. 

26 temuz 1935 kanunu "iş hizme

tinin nafıa işleri yapacağını" tasrih 

etmiştir. Bu hüküm itina ile tatbik 

edilmektedir. lş hizmetinde çalı -

şanlar bataklıkları kurutmakta, yol

l ar ve hat~ otostradlar inşa etmek

te, ziraat ve ağaç d ikme işlerinde 

çahpnaktadırlar. Bu çalıflD&lar mil
li aervetlerin inkipf ına da hizmet 
etmektedir. 

Bu, maddi randımanını derhal ve
ren bir ahlakf ve içtimai terbiyedir. 

Görülüyor ki askeri hazırhğm u
mumi heyeti şümulü bu hazırlığın 
çerçeve ve ihtiyaçlarını çok aşan bir 
sistem haline getirilmittir. 

Orijinal fakat aade prensiplere 
istinat ettirilmiı olan bu hazırlık, 
bir kaç sene içinde Almanya'ya her 

türlü müşkül işlere elverişli gUr -

büz ve iyi yetişmiş gençlerden mü -

rekkep ibir ihtiyat kadro temin ede

cektir. Yukarıda bahsetmiş olduğu

muz teknik teşekküller de bu hazır
lığın kap ettirdiği teknisiyenleri 
vermektedir. 

Almanya Nitzsche'nin meşhur 
formülünü tatbik ediyor: 

"Yerde olduğu kadar gökte de, 
en mühim ,ey, uzun zaman ve aynı 
istikamette itaat etmektir." 

fürler arasında tefrik ediliyordu. 
Fakat gürültünün son haddini bul -

duğu ve halkın istila etmek üzere ol
duğu mahkemenin iç tarafını müda
faa etmeleri için reisin jandarmalara 
süngü t1lktırdığı anda, Lönuar taktik 
değiştirdi. 

- Vay, pek ahmakmışız, diye hay -
kırdı. Asıl dış3rıda rahatça bu sefil • 
terin hakkından gelebiliriz. Vatandaş. 
lar, ne dersiniz? Bırakalım hakimler 
burada işlerini bitirsinler, mabadini 
Sarı Kaplan meyhanesi önünde ta -
mamlamaya gidelim. 

İlk önce bu teklife kimse ehemiyet 
vermedi, fakat o, bazı enteresan fikir
ler de ilave ederek bunu bir kaç defa 
tekrarladı: 

- Bu jandarma domuzlarının halk
la haklı intikamının arasına giremiye
cekleri dışarda daha serıbestçe hareket 
edebiliriz. Vallahi, diye ilave etti, ben 
kendi hesabıma en iyi fenerin nerede 
asılı olduğunu bakmıya gideceğim. 

Ve, dirsekleriyle yol açarak, kapıya 
doğru yürüdü. 

- Sokağa, sokağa ı Hainler fenere 1 
(1) 

Ve bir haykırış ve küfilr vaveylası 
arasında, halkın bir kıamı {salondan 
çıkmıya koyuldu. İtin sonunda hazır 
bulunmak üzere yalnız bir kaç vatan
perver yerlerinde kaldılar. 

-
( 1) Fener direğine ;1Smak murat o

lunuyor. 
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Radyo, birden fazl a 

meçhu11ü bir dava ! 
Ya.zan: Nasuhi BAYDAR 

Fransa Enstitüsünde, Ak.ademi ' 
azasından Jorj Düamel'in verdiği bir 
konferans, radyo etrafında ve tanın
mış mütefekkirler ara$lllda, yeni bir 
münaka§anın açılmasına sebep oldu. 

Jorj Düamel, hiç §Üphesiz pek 
makw ve pek ölçülü yazıları ve koo
feranslariy1e her &abada kendine ge
niş bir okuyucu ve dinleyici kütleai 
bulmu§ pek değerli bir muharri~dir, 
ve mesela &İnema nevinden yeni za
manlar icatları hakkındaki &ert ten
kitleri alnkalıların m liirnud1D': 
"Sinema dar düşüncelilerin, cahille
rin, zavallıların, işleri ve kaygıla

riyle şaıkınla§lllı§ olanların eğlenco
&idir; öyle bir temaşa ki hiç bir gay
r t istemez, fikirlerde hiç bir teaeJ... 
ı;ülü istilzam etmez, hiç bir istifha
mı tazammun etmez, hiç bir me.ele-
yi ciddi surette ortaya koymaz, hiç 
bir ihtiraı;ı nlevJcmcz, yüreklerde 
hiç bir ıırk uy ndınnaz, - günün b~ 
rinde Los Ancel~'te "yıldız,, olmak 
müstesna - hiç bir ümit vermez ... ,. 
Sinemanın bu amansız muhalifi 
radyo'nun da tiddetle aleyhtarı oı.. 
mak tnbii idi. Düam 1, radyoda ze-. 
kayı tahrik etmiycn kolay, ve müte
vassıttan aşağı seviyedekilerin harcı 
bir vakit öldüı·m• vasıtası buldu. V e 
bahsettiğim miinakaıa da bu 6\ll"etle 
açılmıı oldu . 

Büyük bir gazetenin bu konferan
sı veaile tutarak açtığı ankete Mo
rua, Moriak, Bonnar, Greg, DonııeY, 
aibi maruf mütefekkirlerin venlik ~ 
leri cevaplar, tahmin edileb.ileceii 
gibi, radyonun pek lehinde olmadı. 
Bunlardan bazılan: "okumayı ııe

venler, radyo ile iktifa edenlerin 
cinsinden değildir,'' diğer bazdan:, 
"Radyo, modern adamın &İnirliliğine 
tetabuk eden tehlikeli bir zevktir,'' 
dedi. Kimisi onu gadece istihfaf ede
rek omuz silkti. Morua ona biraz leh
tar görünerek: "Radyonun ümit ed&. 
rim ki, dinleyicisini okwnağa da 
sevkeden hafif bir te&iri vardlt', .. 
fikrini ileri sürdü. Yalmz Fernan 
Greg onu az çok müdafaa etti. 

Yeni radyomuzun, büyük matem
den dolayı uzun zaman &ükut ettik
ten aonra tekrar :neıriyala bat\ıyac&• 
i• bu giinlerde, fikirlerine kıymet 
Ml'ilebiJecek olanJarm alelumuaa 
radyo neıriyatmm leh Yeya aleyhin.. 
deki mütalealarmı tetkik etmek el
bette faydalıda. 

Fernan Grea-, bakınız, nelerin .. 
leyhindedir: "Her ıeyden eve! itiraf 
edeyim ki hallıın İ•t•diii d•nil•n tar· 
kılardan ürküyonmı; hatta utUU70-
rwn, Bu fikTimi paylaıanlar da pek 
çoktur. Halka güzel muaikinin taclJ.., 
nı tathramadrktan 1011ra koca iat..,. 
yonlardan verdiğimiz muaiki nepi.. 
yatiyle istihdaf ettiğimiz gaye bir. 
takım zevkaizlerin botuna gitmek 
midir? Radyo, olaa olaa, balkın ma
aiki terbiye.ine yanimı için mu.iki 
neıriyatı yapabilir. 

"Sonra, hırıltılı, çatlak, kaba, çir.
kin aealerin yaptıklan muaahabele• 
ri acaba kim dinliyor? 

"iyi mwnki, radyofonik ... müt .. 
hanıalar tarafından musahabe nQ.. 
yonun bu kusurlarmı izale edecek 
çarelerdir. 

(Sonu 9 unc~ sayfada) 

ısa 

xxvı 

Hüküm 
lhtil§J Mahkemesi bülten'i, bbe, 

Adliye Sarayının kurtuni dıvarları a
rasında hercümerç devam ederıken 
Pol Dölatur'la jülyet dö Marni'nin 
tamamiyle sakin kalmış olduklarını 

anlatıyor. 

Bu esnada, harici kayıtsızlığına rağ
men, mebus Dölatur son derecede mü
teessirdi. Heyecanı, dürüst kalbinin 
şeffaf aynası olan mAnah bakışlarında 
okunuyordu. Bu bakışlarla o, bunca 
zaman ikna edici belagatiyle hakim 
olduğu ve şimdi, va~i bir kinle kendi 
aleyhine dönen halkı seyrediyordu. 

Fakat seyircilerin ekserisi itişip 
haykırışarak salonu boşalttıkları za • 
man, bu geçici heyecanı kayboldu ve 
halk mümessilleri sırasında işgal et -
tiği imtiyazlı mevkiden, iki jandarma 
tarafından salonun ön tarafında müt
tehemlere tahsis edılen yüksek sıra
lara götürülmesine süklınetle muta -
vaat etti. 

O andan itibaren, Pol Dölatur mev
kuf, vatana ihanetle müttehemdi ve 
halkın tehevvürü son haddine çıkmış 
bulunurken muzaffer düşmanlarının 
muhakemesini tesri edecekleri pek ta
bii idi. 

(Sonu var) 
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Dokuzuncu yerli mali ve arllıram haftası 

ayın 12 sinde baılıyor 

Tasarruf hesaplan 
Kurum bir sokak 

100 milyonu aştı, 
sergisi hazırlıyor 

9 zuncu yerli mallar ve artırım haftası ayın 12 inci rt · 
·· ·· B kT · C IAI ' paza esı 

kg~l~u aşkuve 1 ımız e a. Bayar'ın bir nutkiyle açılacaktır. Başve-
ı ın nut _saat 17 dedır ve Halkevinde verilecektir. Nutuk An-

kara radyosıyle bütün dünyaya yayılacaktır. ' 

Yerli malr ve artırım haftasının hu- ı ye..n bir miktar ayırmak her ay bu 
susiyet~erinden biri olarak, her sene kumıbaraya atmaktadırla;. 
Başvekıl t.ar~f~ndan verilen bu nutuk; 1 Mektep talebelerinden sonra de
~emle~etımızın &On artırım senesi İ· vamlı tasarruf yapan ev kadınları, 
çın~e~ı hayatmın bir bilançosu rnahi- memurlar, ve esnaftır. Böylelikle ta
yetını taşımaktadır. Bu itibarla Baş- sarruf hareketi hemen hemen bütün 
vekilimizin, çok hareketli bir ekono- meslek ve sevi;eleri kavramaktadır. 
mi yı~ı ola~ak geçmiş olan son artırım Bu hususlar, hazrrlanmakta olan ser
senesıne aıt rakamları ve hadiseleri giden daha vazıh; rakam ve hadise ha
verec~k olan .konuşm~sına hususi bir !inde gösterilecektir. 
~hemıyet .. venlm:ktedır. Haber aldı- Serginin bir diğer tarafı da, bize, iç 
gımıza go~e C~lal Bayar, bu münase- pazar hareketlerinin ne kadar genişle
betle, ye~ı tesısler ve tedbirler hak· miş olduğunu anlatmış olacaktır. Bu 
kında da ızahat verecektir. arada, aşağı yukarı yüz bin tonu bu-
Ay~ı ~ün akşamı Ankara radyosun- lan şeker istihlakimiz, faaliyette bu

da Kultur Bakanlığı kültür kurumu ıunan şeker fabrikalarımızın ancak bu 
başkanı B. İhsan Sungu bir konuşma istihlakin yarısını karşılıyabildiği. 
yapacaktır. 13 ünde Ziraat Vekili Fa- bu itibarla yeni sanayi pianmda dön 
ik Kurdoğlu, 14 ünde Milli Müdafaa şeker fabrikası daha kurmak vaziyeti, 
Vekili ve Ulusal Artırma ve Ekono- pamuk endüstrisinin aym hali, milli 
mi Kurumu Başkanı general Kazım gelirin artışı, memleketin hemen he
Ozalp, 15 inde Ziraat Bankası Umum men bütün sahalarındaki iş sahaları 
Müdür muavini B. Cezmi Erçin, 16 - üzerindeki inkişaf gösterilecektir. 
sında Hariciye Vekili B. Şükrü Sa-
raçoğlu, 17 sinde Sümerbank Umum 
Müdürü B. Nurullah Sümer ve 18 -
inde İktısat Vekili B. Şakir Kesebir 
konuşacaklardır. 

Bir sokak sergisi : 
9 uncu haftanın diğer haftalardan 

bir hususiyeti olması için Ulusal ar
tırma ve Ekonomi Kurumu, Türkiye-
de ilk defa olarak bir s ;ak sergisi 
tertiıbine karar vermiştir. Sergi, Ser
gievinin bahçesinin ön kısmında ya
pılmaktadır. Sergide, ekonomik haya
tımızın inkişaf ve hedeflerini belirte
cek foto montaj ve dövizler buluna
caktır. Sergi için çoık zengin bir plan 
hazırlanmıştır. İnşa, üç dört güne ka
dar bitmiş olacaktır. 

Ulusal Ekonomi ve Artırma Kuru
mu, bu sene için her birinden yirmişer 

bin basılan üç plakat hazırlamıştır. 
Bu pJakatlardan birisi çok güezl bir 
dekor üzerinde para biriktir, ocağın 
aönnıesin .. dövizi vardır. İkinci pla
kat sayısı gittikçe çoğalan fabrikala
rımızı göstermekte ve bütün bu tesis
lerin hep halk için kurulduğunu an
latarak şu parolayı vermektedir: Da
ima yerli! 

Üçüncü plakat, ev kadınları içindir 
ve reçel, şurup propagandasını yap
maktadır. Kurum Genel Sekreterliği, 
bütün şubelerine bir tamim yaparak, 
9 uncu haftaya hazırlanmalarını, ve 
bir haftada da, kahve ve gamnolarda 
kahve ve çay yerine üzüm, incir, fın
dık verilmes.ine çalışılmasını bildir
miştir. 

Xasarruf 100 milyonu buld u : 

İngiltere'ye ısmarlanan 
gemilerimiz 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Deniz -

bank, İngiltereye ısmarlanan yeni ge
milerin şartname ile tesbit edilen sü
ratlerinin ticari ihtiyaçları tamamen 
karşılıyabilecek mahiyette olduğu ve 
Mersin hattr için rsmarlanan Etrüsk 
tipi gemilerin süratlerinin esasen 12 

den 14 mile çıkarıldığı malUmatmı 

vermektedir. 

Hatay gümrük umum 

müdiirü geliyor 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Hatay 

gümrük teşkilatının kurulması, İsken

derun'da tesis edilecek serbest liman -
da vazife görecek türk gümrük teşki -
!atı işleri hakkında temaslarda bulun
mak üzere Hatay gümrükler umum 
müdürü B. İhsan Rasim Ankara'ya 
hareket etti. 

Trakya mah sullerinin satışı 

lstanbul, 8 (Telefonla) - Trakya 
Umumi Müfettişi Kazım Dirik Trak
ya mahsullerinin lstanbul'daki satış
larınm müstahsillerini koruyacak 
tarzda kolaylaştırmak ve artırmak i
çin iktısadi muhafille temaslar yap -
mış ve bu temaslar müspet neticeler 
vermiştir. Kazım Dirik yarın Edir
ne'ye dönecektir. 
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lzmir' de bir katil 
mahküm oldu 

İzmir, (Hususi) - Şehitler cadde
sinde bir sebze bahçesinde kulede sar
hoşluk yüzünden Ziyayı bıçakla mü
teaddit yerlerinden yaralıyarak öldür 
mckle suçlu Rızanın ağırceza mahke
mesinde muhakemesi sona ermiş, Rı
za on sekiz sene ağır hapse mahkum 
edilmiştir. 

Vaka günü Rıza ve Ziyanın birleşe
rek akşama kadar muhtelif yerlerde 
içki içtikleri, akşam üzeri Şehitler 

caddesi civarmda bir bahçede içki i
çen arkadaşlarının yanma gittikleri, 
orada rakı aldırmak meselesinden Rı
za ve Ziyanın atıştıkları, Ziyanın 
yumrukla Rizaya vurduğu, bundan 
hiddetlenen Rızanın da bıçağını çe -
kerek arkadaşını müteaddit yerlerin
den yaralamak suretiyle öldürdüğü 
muhakeme neticesinde anlaşılmış, Zi
yanın yumrukla vurmasr cezayı ha -
fifletici sebep addedilmiş, Rızanın 
18 sene tayin edilen cezası bu sebep
ten 12 seneye indirilmiştir. 

Bahkesir' de fidan 
dağıhhyor 

Balıkesir, (Hususi) - Vilayet zira
at müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu 
yıl da halka cüzi bir fiatla aşılı ve a
şısız muhtelif meyva fidanı tevzi e
decektir. 

Büyük bir itina ile yetiştirilen bu 
meyva fidanları halkın ihtiyacım kar
şılryacak kadar çok ve verimlidir. 

Tevzi edilecek meyva fidanları bil
hassa şunlardır : 

Elma, kaysı, erik, şeftali, armut, 
vişne, ceviz, kestane .. Meyvasız fidan
lardan da sarı çam ve fıstık çamr .. 
çadrr ve top servi, mazı, akasya, mak
lura, safura, gül ibrişim .. 

Meyva yetiştirmeğe her cihetçe pek 
müsait bulunan vilayetimiz bu fidan
lardan şüphe yok ki çok istifade e
decektir. 

Torbah 'da bi r cinayet 
Torbalı, (Hususi) - Demirci kö

yü muhtarı Yunus ile tütüncü Şükrü 
arasında bir kavga çıkmış, muhtar 
Yunus, köy bekçisine ait mavzeri ala
rak Şükrüye ateş etmi!tir. 

Çıkan mermi, Şükrünün kafatasr
na isabetle derhal ölümünü intaç et
mi!?tir. Katil, jandarmalar tarafından 
yakalanmış, müddeiumumilikçe hadi
se tahkikatına başlanmıştır. 

Adana'da talebelere yardım 
Adana (Hususi) - Şehrimiz Çocuk 

Esirgeme Kurumu tarafından ilk o -
kullarda okuyan fakir ve kimsesiz 
talebeden yemek verilenlerin sayısı 

beşyüzü bulmuştur. Kurum tarafın -
dan bunlara ayrıca birer çift kundura 
ile birer kat da elbiselik kumaş ve
rilmiştir. 

Trakya'nın güreş ve boksta yeni istidatlarından güreşçi Hüseyin ve boksör Sabahettin 

Trakya 'da spor hareketleri 

Yeni yapılan sdadyomlar gençliğin 
spor sevgisini çok arttırmıştır 

Edirne, (Husu
si) - Son bir iki 
yıl içinde geçmiş 

yılların durgunlu 
ğunu spor ve genç 
lik hareketleri ba
kımından da tela -
fi ettirecek dere -
cede yüksek bir e
nerji ve hareket 
kaynağı olan Trak 
ya'da yer yer yeni 
kulüpler kurul -
makta ve mevcut 
olanlar da mesai 

kuvetli hamleler 
yapamktadırlar. 

Yavuzspor 

çerçevelerini ge -
nişleterek t ü r k 
gençlerine yakrşrr 

1 Hele Cümhuri- f k 
yet Halk Partisi - f a imi 
nin ve Kültür Ba· !. ....................... .... 
kanlığmm p a r a 
yardımlariyle büyük merkezlerde kır
kar ellişer bin lira sarfiyle yapılma
ğa başlanan stadyomlar, gençliğin 

spora olan şevk ve gayretini arttrr -
mış ve böylelikle Trakya'da spor ve 
gençlik hareketleri ıyı bir düzene 
konma yoluna girmiştir. 

Geçen yaz İstanbul ve dost yunan ı lan "Yavuzspor" kulübünün dünkü u
takımlariyle yapılan müteaddit te - mum~ ~op!antısı bütün bu saydıkları
maslar, İzmir fuar kupası maçlarına mm ıyı hır program altında yürütül
iştirak ve vilayet merkezlerinde Trak mesi hususunun esaslı bir surette tek
ya'nın muhtlif kulüplerinin karşılaş- rar konuşulmasına vesile olmuş ve 
ması .. bu cümledendir. 150 kişinin iştirak ettiği bu toplantı-
Trakya'nın en kuvetli bir takımı o- da kulübün adr "6 ok" rengi de kır

mızı - beyaz olarak doğiş.tirilmiştir. Ulusaı ekonomi ve artırma kurumu, 
her sene olduğu giıbi, bankalardaki ta
sarruf hesaplarını tespit etmiş bulun
maktadır. Bu seneki netice diğer yıl
l~rın arttş nispetlerini tamamiyle ge
nde bırakmakta ve bir rekor teşkil et
mektedir. 

(''' ' ' '" '"''''''" ............................................... - ............................................................................................ , 
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Trakya srtma mücadele teşkilatı re
isi doktor lzzet'in başkanlığı altında 
teşekkül eden ve onursal başkanlığa 
general Kazrm Dirik'i ittifakla seçen 
kulüp idare heyeti büyük ve müstakil 
bir binaya geçmeyi ve müteaddit sa
lonlar ayırarak gençliğin fikri inki-

.. Kurumun hazırladığı bir istatistiğe 
gore, dokuzuncu artmna senesi için
d~, ba~alardaki tasarruf hesaplan 
yuz mılyn lirayı bulmuştur. 

Bu yekun, 920 den ha 1 "Ik 
b

. . ş ryan ve ı 

sene ır m.ılyon lira olan tasarruf he-
saplarının on sekiz sene . . d d _ .k. . h ıçın e var ı-
gı ı ıncı e~efi anlatmaktadır. tık 
h~def 50 mılyon lira idi. 920 de bir 
mılyon olan yekun, 933 de 50 .1 .. mı yonu 
aşmış; on uç senelik olan bu art . . ış, son 
yıllarda b~ş sene ıçınc sıkışarak bu 
sene 100 mılyonu aşmıştır. 

Senelerin artış rakamları şunlar
dır: 920 de 1 milyon, 921 de 2 milyon 
922 de üç milyon, 924 de altı milyon. 
925 de sekiz milyon, 926 da on milyon: 
927 de on yedi milyon, 928 de yirmi ı
ki milyon; 929 da yirmi yedi milyon; 
930 da otuz iki milyon, 931 de otuz se
kiz milyon; 932 de otuz dokuz milyon; 
933 de al muş yedi milyon; 934 de alt
nuş sekiz milyon; 935 de yetmiş iki 
milyon; 936 da seksen dört milyon ve 
nihayet 937 de yüz milyon .. 

En fazla para biriktirenler : 
Ulusal Ekonomi ve Artırma kuru

mu, daima yükselen tasarruf rakamla
rının artrşıyle beraber, bu artışın ma
hiyeti hakkında da enteresan bir tet
kitk yapmıştır. Elde edilen neticeler. 
bilhassa, yeni nesillere tasarrufun ta
mamiy1e bir ahlak halinde yerleştiği-
ni göstermektedir. . .. 

Kumbara sahiplen arasında en bu-
yük rakamı, mektep ço~ukları teşkil 
etmektedir. Birçok aıleler, çocuk, 
doğduğu veya mektebe başladığı ~a
man kumbara almakta ve bütçelerın
den en zaruri bir tasarruf gibi mua.y-

Gelibolu' da yel değirmenleri 

;··::ww~ j şafına da hizmet etmek maksadiyle 
i kulüpçülük hayatını canlandırmayı 
1 
ı kararlaştırmıştır. 

i Bu hareketler Trakya'nın yakın bir 
! istikbalde spor ve gençlik faaliyetle· 
i ri bakımından çok esaslı bir inkişafa 
i mazhar olacağı ümidini kuvetlendir· 
mektedir. - K. Oğuz. 

Erzincan parti iflare bcyeti 
secimi . 

Erzincan, (Hususi) - Cümhuriyet 

Halk Partisi merkez ilçesi idare heye

tine Mustafa Hatıınoğlu, Zekiye Özen. 

Rasim Özkutlu, Ahmet Bahadır, Ha -

san Özarslan, dava vekili Cemil Can, 

Abdurrahman Gürel seçilmiş başkan • 

lığa ittifakla Mustafa Hatunoğlu se • 

çilmiştir. Vilayet kongresine mümes -
sil olarak seçilen arkadaşlar da şunlar· 
dır: Ziya Ulukök, Hatice Salim, Mus· 
tafa Hatunoğlu. 

Erzincan'cla umumi meclis 
seçimi 

Erzincan, (Hususi) - Umumi mec· 
lis üye'leri seçimı gelen talimata gore 
bir günde yapılmış ve parti namzetle· 
ri kazanmıştır. Merkez kazasına seçi• 
len dört asil ve dört yedek azanın i • 
simleri şunlardır: Asil olarak Rıza Al· 
tınok, Ziya Ulukök, Hatice Altınte • 
rim, Sami Bayendırdır. Yedekler de 
Mehmet Türkmen, Ahmet Bahadır, 
İbrahim Bayender Hatice Salim seçil
mişlerdir. 



Fransız sömürge İmparatörlüğünde 
1. talyan parlamentosunda, hariciye nazırı Kont Ciyano'nun 

son nutkunu dinliyen mebuslar, nutkun sonlarına doğru a
yağa kalkarak bağırdılar: .. Tunuz, Korsika, Cibuti!" .... Fransa ile 1-
talya'nm, biribirlerine sefirler yollamak suretiyle diplomatik müna
sebetlerini normalleştirmeğe çalıştıkları bu sıralarda, İtalya tarafın
dan yapılan bu nümayiş, Fransa'da kötü bir intiba uyandırdı. Paris 
hükümeti sefiri B. Fransua Ponse vasıtasiyle Roma hükümeti nez
dinde protestoda bulunurken, Akdeniz işleriyle yakından alakadar o
lan, üstelik İtalya ile geçen senenin paskalyasında imzaladığı anlaş
mayı daha bir kaç haf ta ev el meriyet mevki ine koymuş bulunan İn
giltere de, sefiri Lord Pört vasıtasiyle, İtalyan hiikümetinden izahat 
istedi. Şimdiki hsaide, Tunus ve Korsika'da, Fransa'ya bağlılık teza
hürleri yapılırken, başlıca İtalyan şehirlerinde de bu yerlerin ilhakını 
talep için nümayişler tertip edilmektedir. 

Bir "Tunus gediği '' 
acllacağa benziyor 

Bir parçrı ıarilı : 
" on günlerin hadiselerini bu 

S suretle tesbit ettikten sonra, 
italya'nın ne gibi şartlar altında 
parçalanıp sonra tekrar birliğinı te
ınin ettigini tetkik de münasip o -
ıur. Napolyon'un İtalya'yı ıstilasın
dan sonra bu memleket senelerce 
fransız hakimiyeti altında kaldı. 
Nopalyon'un sukutundan ve Vıya
na kongresinin toplanışından sonra 
(1814), Fransa İtalya üzerindeki 
haklarını kaybe.ti. Çok geçmeden 
Viktor Enınıanuel I Sardunya knal
lığını kuruyor, ve 1792 den 1815e ka
dar fransız hakimiyeti altında kalan 
Savua ve Nis'i de ilhak ediyordu. 
Diğer taraftan Avusturya da, Na -
polyon'la yaptıgı harpler neticesin
de kaybettiği toprakları geri alıyor
du. 

Bu vaziyet ilk önce 1860 da, Na
polyon lil ı.in ı.aıya'ya açtığı kısa 

bir harp neticesinde bozuldu: Fran
sa, yerli ahalinin de arzusu üzerine, 
Garibaldi'nin doğduğu şehir olan 
Nis•le, 11.000 kilometre murabbalık 
bir mıntaka olan Savua'yı geri aldı. 

"lıalia irrcdenıa,, 

O 
günden sonra da İtalya'da bir 
doktrin kuruldu: Irreden -

tismc, ki bunu bugün Roma gazete
leri "İtalya'nm meşru talepleri" di
ye ifade ediyorlar. Büyük harpten 
önceki vaziyete gön:, ltalia irrcden
ta, yani aşağı yukarı "geri alınması 
icap eden İtalya", diye terceme ede
bileceğimiz topraklar, şunlardı: 

İstriya ve Trentino; İsviçre'deki 
Tessin kantonu, Malta ve K.orsika a
daları ..• 

Adriyati.k sahilinde TI"ieste ve 
Pola gibi iki mUhim şehri ihtiva e -
den İstriya ile, timali Tirol'\I ihti
ya eden Trentino, büyük harpten 
sonra St. Germain - en - Laye'de ya
pılan sulh muahedesiyle ltalya'ya 
geçti. 

1sviçre'nin italyan hududundaki 
ahalisi italyanca konuşan 138.700 
nüfuslu Tessin kantonuna gelince, 
italynalar şimdilik bundan bahset -
miyorlar. 

Tarihe karışacak gibi görünen bir hatıra: Musolini ve Laval 
Roma anlaşmalarını imzalıyorlar 

Korsika ve Malta : 

N apolyon'un doğduğu ada, olan 
Korsika ise, 1768 senesinde 

cenevizlilcr tarafından Fransa'ya 
verilmişti. Bu ada o zamandanberi 
fransız hakimiyeti altındadır. Zen -
gin ormanlarla kaplı, 288.900 nüfus
lu ve başlıca geçim kaynağı hayvan
cılık olan bu adanın ahalisi de ital
yanca konu§ur. İtalyan parlamento
sundaki son hiaise üzerine, korsi -
kalılar yeryer nümayiıler yaparak 
Fransa'ya olan bağlılıklarını bildir
diler. 

*** 
4 üncü asırdan itibaren arapların 

istilasına uğrıyan, sonradan hıristi
yanlaşarak 1427 de türk hakimiye· 
tine giren, 1428 de İspanya ya ge
çerek daha sonra Saint - Jean şöval
yelerinin hakimiyeti altında kalan 
Malta adası, 1565 de netice vermiyen 
bir türk hücumuna daha uğradı. Bu 
tarihten sonra da Saint - Jean şöval
yelerinin ..:ı~kimiyeti, 1798 e kadar 

baki kaldı. O sırada Napolyon Mısır 
seferini yapmak üzere yola çıkmış-
tı. Ada 13 haziran 1798 den S eylii'l 
1800 e kadar fransız işgali altında 
kaldı. 

............ Yazan: •••••••••••• 

Samih Tiryakioğlu 
.................................................... 

1 tal ya lf alta' dan vaz 
geçecek mi? 

Ç ok geçmeden meşhur ingiliz 
amirali Nelson adayı donan

masıyle muhasara ediyor, bunun ar
kasından da adada Fransa aleyhine 
bir ayaklanma çıkıyordu. Nelson bu 
harekete yardımda bulunmayı ihmal 
etmedi. Napolyon'un sukutuna ka -
dar devam eden müşevveş -vaziyet -
ten sonra 1814 Paris muahedesiyle 
İngiltere adayı ilhak ederek Akde
niz için mühim bir bahri üs haline 
koydu. 

Umumi harptan sonra bir ı.ra parl

menter rejimle idare olunan Mal

ta'da mühim bir italyan ekseriyeti, 
bir çok İtalyan mektepleri vardır. 

Çıkan kargaşalıklar yüzünden parl· 

manter rejim ilga olundu. Bundan 
sonra da italyan mekteplerinin va -

ziyeti yüzünden muhtelif kargaşa -

...................................................................................................... :. 

• 

İtalyan emellerinin stratejik bakımdan tahlili: Bu harita 
İtalyan emellerinin istihdaf ettikleri Savua, Nis, Korsi
ka Malta, Tunus ve Cibuti ile, Pantellaria adasının Ak
de~iz' deki stratejik vaziyetinin ehemiyetini çok açık bir 
surette gösteriyor. 

,· 

cı·auri 

Alrika'ya yaptığı •eyahat esna•ında Musolini'ye 
''i.IQmlığın kılıcı" verilir/ren 

İtalyan mebusları 

Tunus, 
Korsika, 

Cibuti !. .. 
diye bağı rmıya 

sevkeden 
sebepler 

nelerdir ? 

ita/yan parlcimentoıundaki teza
hürleri Roma hükümeti nezdin
de protesto eden Franaua Ponae 

lıklar çıktı. İngiltere ile yaptığı son 
anlaşmanın meriyete girmesi yü -
zünden olsa gerek, İtalya şimdilik 
Malta'dan bahsetmiyor. Fakat iler -
de de bahsetmiyeceğini bugün için 
kimse temin edemez. 

Cibuıi' ye gelince ••• . 
Ş 

imdiye kadar anlattıklarımız, 
harpten önceki italya.n e

meı11 .. 11nin tatmin olunan ve olun -
mıyan kısımlarını gösteriyor. Son 
hadiselerde ismi geçen Cibuti ve 
Tunus'a gelince, bılhassa Cibuti me
selesi, habeş ilhakından sonra mey
dana çıkmıştır. Cibuti şarki Afrika'
da Aden körfezi üzerinde 6.000 nu
fuslu mükemmel bir liman ve fran -
sız Somali'sinin merkezidir. Bu 
şehrin, Habeşistc.1'm merkezi olan 
Addis - Abeba'ya bir demiryoliyle 
bağlı olduğunu da hatırlatırsak, Ha
beşistan'a hakim olan İtalya için 
Cibuti'nin ehemiyetini de anlatmış 

oluruz. 

*** 
Şimdi İtalyan emellerinin en mü-

him kısmına, Tunus meselesine gi
riyoruz. 1 tal ya ötedenberi Tunus 
hakkında bazı emeller beslemiş, fa -
kat bunları izhar edememişti. 12 ma
yıs 1881 de fransız askerleri Tu
nus'u işgal ettikleri zaman, bir ara 
ümitlerine veda eder gibi oldu. Çün
kü bu işgali, Tunus'la Fransa ara
sında imzalanan bir muahede takip 
etti. Bu muahede mucibince Fransa, 
125.130 kilometre murabbalık ve 
2.160.000 nüfuslu büyük bir toprak 
parçasını, kendi himayesine alıyor
du. 

'"Tunus gediği,, 

V akıa Tunus'un başında, os • 
manlı devrinde olduğu gibi, 

bır bey bulunmakta idi. Fakat haki -
katta bütün memleket, aynı zaman
da en yüksek askeri şef, yedi kişi -
den mürekkep bir kabinenin reisi ve 
hariciye nazırı olan bir fransız umu
mi valisi tarafından idare olunacak
tı. Bir "meclisi ali" de yok değildi. 
Ançak, bunun i.zaamdıan 52 si fran-

ti l . ........ ~ 
. . 

'• 

Mu•olini geçen •enenin martında Libya'ya gürültülü bir aeyahal 
yapmıı ve kendini ''l•liimlığın hcimi•i,, ilan etmiıti. Bu re•İm, 

onun Libya'ya geli~ini göıteriyor 

sız, 27 tanesi yerli idi. Muahedenin 
başlıca şartlarından biri mucibince, 
Fransa Tunus beğiyle ailesinin hi
mayesini - ki o zamanki Tunus be
yi altıncı Mehmet'i bu muahedeyi 
akde sevke den sebep de bu idi - ve 
memleket arazisi dahilinde asayişin 
teminini taahhüt etmekte idi. Tu -
nus tabiiyetinde olan şahıslarla 
bunların menfaatleri yabancı mem
leketlerde Fransa tarafından hima
ye olunacaktı. Tunus beyi de, yu -
karda saydıklarımızdan başka bir 
takım teahhütlcr altına daha gir -
mişti. 

Meseıa, Tunus beyi, Fransa'nın 

muvafakati olmaksızın, beynelmilel 
mahiyeti haiz hiç bir muahede im
zalayamıyacaktı. Aynı muahede 
mucib\nce de, hudutlarının himaye
si ve memleket dahilinde asayiş ve 
nizamın muhafazası için, Tunus be
yi fransız askeri işgalinin lüzumu
nu kabul ve tasdik etmiş bulunu -
yordu. Bütün bu şartların tatbikını 
franaız umumi valisi temin edecek
ti. Fakat, gene muahede mucibin
ce, fransız kuvetleri burada iliniha· 
ye kalacak değildi: çünkü Tunus 
makam'larının nizamı himaye ede
cekleri, her iki tarafça mutabık ka
lınmak suretiyle sabit olunca, Fran
sa derhal işgale nihayet verecekti. .. 

Tunus'ta İtalyanlar çoğalıyor : 

J talya bütün bunları, yüreğin-
den kan giderek seyrediyor

du. Bir taraftan da italyan nüfusu 
Tunus'ta boyuna çoğalıyordu. O -
nun için, 20 eylül 1896 da Fransa i
talyan halkın tabiiyetini muhafaza 
eden, her hangi bir meslek veya sa. 
nat sahibi olmak bakımından bun
lara fransızlarla hukuk müsavatı -
na malik olmak imkanını bahşe -
den bir mukavele yapmağa razı ol -
duğu zaman, İtalya bunu rahat bir 
nefes alarak karşılamıştı. Fakat 
Fransa, bu hakkı italyanlara bah -
şetmekle ileri gittiğini anladığın -
dan olsa gerek, 1910 ve 1913 de ital
yanlar<ian bazı hakları nezetti. 
İtalyanların tabiiyet, mektepler ve 
Tunus'ta iş güç sahibi olma mesele
leri, muhtelif istihaleler geçirerek, 
karşılıklı anlaşmazlıklar doğurmak 
suretiyle 1935 başlangıcına kadar 
sürüklendi. 

Umumi harpten tatmin edilme -
miş bir halde çıkan İtalya'nın, diğer 
müttefiklerl İngiltere ve bil· 
hassa Fransa'ya karşı olan kini git
tikçe artıyordu. Musolini bunu a -
çıktan açığa söylemekten çekinmi
yordu. Fransa vakıa "Hitin hemşi
re"sine duyduğu yakrnlıktan ara 
sıra bahsetmiyor değildi ama, İtal
ya kuru sözle tatmin edilmekten 
çok uzaktı. 

O sıralarda fransız başvekili olan 

B. Laval, bu işe bir nihayet verme
ği düşündü. 1935 senesinin son ka
nununda kalkıp Roma'ya gitti ve 
B. Musolini ile "Roma anlaşmala
rı" ismi altında anılan anlaşmaları 
imzaladı. Bu anlaşmalardan bir kıs
mı da, İtalya ve Fransa arasında 
had bir anlaı;mazhk doğurmak isti
dadını gösteren Tunua'daki ital -
yan tebaasına taalluk ediyordu. 
Çünkü Tunus'ta 108.000 frarunza 
mukabil 94.000 italyan vardı. 

Vç mühüm melfele: 

7 son kanun 1935 de imzala -
nan muahede, üç mühim 

mesele)"i hallediyordu: Tunus'taki 

italyan tebaası, italyan mektepleri 
ve italyan tebaasının meslek sahibi 
olmaları meseleleri... Bu muahede -
nin ikinci maddesine göre, Tunus'
ta milliyet meselesi şu şekilde hal
lediliyordu: 

28 mart 1945 den önce Tunus'ta İ
talyan ana ve babadan doğma eş.
has, İtalyan milliyetini haiz olacak
tır. 28 mart 1945 ile 27 mart 1965 a
rasında doğmuş olanlar ise italyan 
tabiiyetini haiz olmakla beraber, rc
şid olmalarını takip eden sene için
de fransız milliyetini talep hakkı
na malik olacaklardır. Bu gibi eş -
has kanuni vasilerinin yardımiyle, 
bu hakkı 16 yaştan itibaren de tale
bcdebilmek hakkını haizdiler. 28 
mart 1965 den itibaren Tunus'da i -
talyan ana ve babadan doğma eşhas 
ise, Tunusta fransız tebaasınm tabi 
oldukları ahkama tabi olacaklardır. 

ltf ektevler meselesi : 

Aynı :muahedeniıı 3 Üncü mad
desi, anlatmazlı.k sebeple • 

rinden biri olan mektepler me.ele
si.ni şöyle hallediyordu: resmi i~ 
yan mektepleri 28 mart 1955 e ka· 
dar idame olunacak, ondan sonr• 
Tunus'ta bilfunum mektepler hak -
kında cari olan fransız kanunlarına 
tabi olacaklardı. Ancak Fransa hl& 
mü-ddetin inkizasından sonra, ital -
yan mekteplerinin vaziyetlerine ha.. 
lel getirmemek üzere icap eden ted
birleri alacak ve lüzurrilu müsaade
leri vakıt ve zarnaniyle vere<:ekti. 
Serbest meslekler meselesine gelin
ce, 4 üncü madde mucibince de, 28 
mart 1945 tarihinden önce kendile
rine seroest meslek icrası için me
zuniyet verilmiş olan avukat, dok -
tor, eczacı, ebe, mimar gibi serbest 
meslek erbabı italyanlar, bunları 
kaydıhayat şartiyle ifaya mezundu
lar. 

İlk bakışta hallolunmuş gibi gö
rünen Tunus meselesine, ortada 
mevcut bir muahedeye rağmen av -
dete İtalya'yı sevkeden sebep ne -
dir? Şimdi de bunu tahlil edelim: t. 
talya, Libya ve Trablus gibi kendi
sine ait iki müstemlekenin bitişi -
ğinde olan Tunus'a esasen yayıl • 
ma arzusu besliyordu ve fransız 
raporlarına göre, Fransa'nın dahil! 
vaziyetinin karışıklığından istifa· 
de ederek, bu niyetlerinin tahakku
ku için beslediği arzulara bu yıl da
ha büyük bir hız vermişti. 

Akdeniz'in analıtarları : 

I
talya bu arzuyu niçin besli -

yor? Bu sualin cevabı gayet 
basittir. Çünkü Tunus, bir italyan 
adası olan Sicilyadan ancak 120 ki
lometre uzaktadır. Sicilya ile Tunu• 
arasında ise, gene italyanlara ait o
lan 100 kilometre murabbalık ve 
ıo.ooo nüfuslu bir ada vardır: Pan
tellaria adası ... 1 tal ya bir müddet • 
tenberi bu adayı tahkim etmiş bu
lunuyor. İşin bundan sonrasını anla
mak da gayet kolaydır: Sicilya ve 
Pantellariya'ya sahip olan İtalya, 
Tunus'u de ele geçirince Malta'da· 
ki ingiliz deniz üssünün kıymetini 
sıfıra indirecek, Süveyş kanalının 

anahtarlarını eline alarak İngilte -
re'nin Cebelüttarık ve Süveyş yo -
liyle Hindistan'a olan muvasalasını 
daimi bir kontrol altında tutacak -
tır. 

F.ransız sömürge imparatorluğun
da bir "Tunus gediği" açılacağa 

benziyor! .... 
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Türk Hava 
I 

Kurum.unun altı ayı 

Gelir ve iş .sahası devamh 
olarak inkişaf etmektedir 

(Başı ı inci sayfada) 

Kurumun son altı ayı : 

idare heyeti raporunda kurumun 
son altı ayı şöylece anlatılmaktadır: 

Genel Merkez heyetinin muhterem 
üyeleri, 

Bu toplantımız, türk milletini gün
lerce ıstırap ve göz yaşı içinde bıra
kan, yalnız yurdumuzda 

0

değil, ~ütün 
medeni alemde kederli akisler uyan
dıran bir ölümün matem günlerine 
rashyor. On dört yıllrk tarihçesinin 
her sayfası büyük Şef'e ait bin bir 
hatıra ile dolu olan Türk Hava Ku
rumunun yası, sonsuz ve derindir. O
nun takdir ve iltifatlariyle şeref duy
muş, kıymetli alakalarından daima 
kuvet almış bir teşekkül olmakla if
tiharlanan kurumum~z. yarınki bü .. 
tün mesaisinde de, hep büyük hami
sinin şefkatli gölgesini başucunda 
hissedecektir. 

Son acı günlerimizin biricik tesel
lisi olan yeni şefimizi, milli havacılı
ğımızın kurulmasında en ·çok emeği 
geçmit bir şahsiyet olarak selamla -
mak, en zevkli vazifemizdir. lşe baş
ladığı gündenberi Türk Hava Kuru
muna fahri başkanlıklariyle feyiz a -
'rlamış olan sayın 1nönü'nün, ürkü -
tücü hakikatleri türk milletine bü -
tün çıplaklığiyle anlatmış olan sesi, 
hala bütün vatandaşalrm kulakların
dadır. Bu ses, milli havacılrğımızın 
yarınki muvaffakiyetleri için en ku
vetli teminattır. 

fı4ltı aylık mesamiz : 
Kurumumuzun son altı aylık geli -

ri, (2.122.396) liradır. Bu rakamın 
(647.208) lirası piyango hasılatıdır. 
Geçen altı aya nazaran gelirimizde 
'(70.061) liralık bir artış vardır. Bu 
fazlalık, türk şuurunun, göklerimizi 
korumak davası yolundaki uyanrklı
ğını hiç kaybetmemiş olduğunun 
kıymetli bir işaretidir. 

Türkkuşu: r 
A) Bu seneki İnönü kampına 111 i 

Yeni talebe 27 si (C) bröveli eski ta
lebe olmak üzere 138 genç iştirak et
miştir. Yeni talebeden 57 si (C), 28 i 
yalnız (B), 9 u da yalnız (A) brövesi 
almağa muvaffak olmuşlar, eski tale
be uçuş kabiliyetlerini artırnuşlari.lır. 
(17) genç, sıhhi ve ailevi sebeplerle 
kamptan ayrılmışlardır. 

B) (C) brövesi alan gençlerden se
çilen (28) kişi Ergazi motörlü kam -
pında yetiştirilıniş ve kendilerine tu
rizm brövesi verilmiştir. 

C) Motörlü okulumuzun teknik 
dersanesi kurulmuş ve lüzumlu mal -
zeme ile motörlerin ehemiyetli bir 
kısillI hava kıt'alarının hediye ettik
leri levazımla temin edilmiştir. 

Ç) Önümüzdeki yılların mesaisini 
başarabilmek için öğretmen namzet -
leri kadrosunun genişletilmesi zaru
ri görülerek (C) brövesi alan gençler 
den ~eçilen (29) kişi ile kadro kuvet
lenduilmiştir. 

D) Öğretmen namzetelrinin, uçuş 
kudretl~rini artırmak için 15 nisan
dan hazıran sonuna kadar İnönü kam
pı~da çalıştırılmaları faydalı görül -
muş ve planör öğretmenleri bakımın
dan t .. b ecru e ve bilgileri artırılmıştır. 

E) Son altı ay içinde Türkkusu 
kamplarında (13 894) t"" 1.. ~ ş · mo or u uçu 
ve (14:376) ~lanör uçuşu yapılmış, 
sarfedılen dıkkat ve iht" . . ımam sayesm-
de bu uçuşlarda hiç bir kaza k d -
d .1 . . ay e 
ı memıştlr. 

F) Geçen sene oldug ~u gibi b 
d H b. , u sene 

e ar ıye mektebinin birı·n . . 
k . . cı ve ı-
ıncı sınıflarından havacılığa ayrılan 

talebeye, haftada iki defa, planörle u
çuş dersleri verilmeğe başlanmı t 
B d ı . . ~k ş tr. 

u erse ere ıştıra eden (116) tale-
benin sayısı (200) e çıkarılacaktır. 

G) Türkkuşu atelyesinin daha mü
tekamil bir vaziyete gelebilmesi için 
yeni tezgahlar ısmarlanmıştır. 

H) Cümhuriyetin on beşınci yıl_ 
dönümü törenine Türkkuşu şubele

rimizden gelen (220) talebe ile iştirak 
edilmiş, (12) tayyareli bir Türkkuşu 
filosu ile planörlerimiz uçuşlar yap. 
mış ve 18 paraşütçümüz grup halinde 
atlamışlardır. 

1) Cümhuriyet gençliğinin uçmıya 

karşı gösterdiği ala ka ve sevgiyi mem 

nuniyetle kaydetmek m.erkez idare 
heyetiniz için büyük bir iftihardır. 

Kanatlı nesli yetiştirmek yolunda 
Genelkurmay Başkanlığiyle M. M. 
Vekaletinin gösterdikleri müzahareti 
şükranla anmak borcumuzdur. 

T .. kkusu genel direktörleriyle me ur . . 
sai arkadaşl::ırınm. ihatah bır progra-
ma davanan verimli faaliyet ve ener
. . . . Jd•n takdirinize layıktır. 
J15ı CH ' 

nındaki çalışmaları yakından tetkik 
ederek memleketimizden çok müspet 
tahassüslerle ayrılmıştır. 

Beynelmilel hava 
federasyonu : 

23-28 haziranda Berlin'de toplanan 
beynelmilel hava federasyonunda ku
rumumuzu reis vekili Erzurum say
lavı B. Şükrü Koçak temsil etmiş ve 
federasyonun türk milletine karşı bes 
!ediği sempatinin bir eseri olarak 
münhal bulunan ft!derasyon reis ve -
killiklerinden birine seçilmiştir. Ha
vacı gençliğimizin çalışmalarını ya -
kından gören federasyon başkanı 
Prens Bibesko'nun intibaları da bu 
intihapta çok müessir olmuştur. 

Teftiş işleri : 
Maliye vekaleti teşkilat ve vazife

leri hakkındaki kanunun beşinci mad
desindeki selahiyete ve Büyük Mil
let Meclisince gösterilen arzuya bi
naen, menafii umumiyeye hadim ce . 
miyetler arasında kurumumuzun da 
merkez muamelatı maliye müfettişle
ri tarafından teftiş edilmiş, umumi
yet itibariyle hesap işlerinin munta -
zam olduğu; bütün varidat ve sarfi
yatın evrakı müspitesi bulunduğu bir 
raporla tesbit edilmiştir. 

Son altı ay içinde müfettişlerimiz 
tarafından (133) şubemiz teftiş edil

miş, 32 şubemizin de muamelatı tet
kik edilmiştir. 

Neşriyat işi.eri : 
Gerek havacılık haftasında ve cüm

huriyetin on beşinci yıldönümünde, 

gerekse ramazan bayramında konfe -
rans, tayyarelerle atılan vecizeler, ga

zete, duvar afişi, sinema, radyo gibi 

bütün vasıtalardan istifade edilerek 
kurumumuzun gayelerini ve düşün -

celerini halka telkin için çalışılmış -
tır. Havacılık ve Spor'la Köylünün 

gazetesi bu yoldaki mesaimizin ku -

vetli iki yardımcısı olarak vazifeleri

ni görmektedirler. 

Şarki Avrupa yıllığı salnamesine 
bir yazı ve Dresden'de açılan sergiye 
Türkku9u'nun çalı~arını gösteren 

fotoğraflar göndererek memleket dı

şındaki hareketlere de im.k§n nispe -
tinde iştirak etmi~ bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kurumumuzun mesaisi, hararetini 

hiç kaybetmeden, normal seyrini ta

kip etmektedir. 

Gelecek günlerin inkişaf ve mu -
vaffakiyet gösterebilmesi için yega -
ne dayancımız aziz milletimizin hi -

maye ve muhabbeti ve sayın heyeti
nizin değerli itimadlarıdır.,, 

Norve~ kırali~esinin 

cenaze töreni sade 
bir ıekilde yaplldı 
Oslo, 8, a. a. - Kıraliçe Mod'un ce

naze töreni, bugün Oslo büyük kilise-
sinde yapılmıştır. · 

Akershus ~tosunun eski kilisesin
de bulunan tabut, dün merasimsiz bü
yük kiliseye getirilmişti. Kıral Haa
kon'un arzusu üzerine tören çok sade 
cereyan etmiştir. Kilisede hiç bir si -
yah örtü yoktu. Yalnız kil.ise çiçe.~
lerle süslenmişti. Kilisede bın alıtı yuz 
kişi bulunuyordu. Bunlar arasında kı
rat ailesi ve bütün yüksek devlet me
murları vardı. Danimarka kırat ve kı
raliçesi, prens Güstav, dük dö Kent, 
elen prensi 'Georges da nazarı dikkati 
ceLbediyordu. Belçika kıralı, baş ma 
beyincisi tarafın-dan temsil olunmak • 
ta idi. 

Bir de kaza oldu 
Norveç kilisesi baş ruhanisi Berg

gr.ave,_ kıraliçenin iyi kalpliliğini ve 
mılletıne karşı muhabbetini tebarüz 
e~iren _bir nutuk ıöylemi~ ve bunu 
muteakıp ta.but büyük kilisenin önü -
ne çıkarıldığı zamıa;n bütün şehirde i
ki dakika sükut muhafaza edildikten 
sonıra cenaze alayı Akenı.hus şatosuna 
doğru hareket eylemi,tir. Şatodan 
yalnız kxral hanedanı azası huzurun
da hususi bir ~int t?ren daha yapıl _ 
mış ve bunu muteakıp kıraliçen.in na
şı şatoda defnedilmiştir. 

Kıraliçe Mod'un cenaze töreni es-
Miımf irlerimiz : nasında bir kaza olmuştur. Üzerinden 

B 1 -1 ı hava federasyonu baş- bir çok kişinin alayı seyrettiği bir 
kan?;:e:: ~ibesko, mayıs sonların- 1 dam çökmüş, bir kişi ölmüş, dört kişi 
da Ankara'ya gelmiş ve (Ergazi) ala- yarala~tır. 

uru s 

TUNUS'TA İTALYA'DA 

Nümayişler 
( Başı 1. inci sayfada ) cemiyeti reisi, Tu·nus Doıpo Lavoro 

yarak Caprera fırka kumandanlığın şefi ve Tunus'taki ~ta.lyan eski muha
binası ile hükümet konağı önüne git- ripleri cemiyeti reisi Ubaldo rey de 
mişler ve ordu ile italyan kardeşleri- vardır.' 
ni selamlamışlardır. Paris tal.ebelerinin mitinği 

Padova' da nümayişler Paris, 8 a. a. - Pari.s yüksek tahsil 
Padova, 8, a. a. - Dün bütün gün talebeleri, bu sabah saat 11 de, Karti

Korsıi.ka ve Tunus'ta İtalya aleyhinde ye.laten'de ttalya'nm arazi taleplerini 
yapılmış olan tahrikata karşı mukabil protesto eden muazzam bir tezahür 
nümayişler olmuştur. Binlerce talebe ı tertip etmiş ve binlerce talebe "Ve -
ve kalabalrk bir halk kütlesi . milli nedik fransızlara, Habeşistan Negüs'~ 
marşlar söyliyerek sokakları dolaş • verilmeli" diye bağırmıştır. Tezahü -
mıktır. rat esnasmda hiç bir hadise olmamış-

Talebe ve halk, hükümet konağına, tır. 
faşist yurduna ve Garibaldi'nin hey -
keli önüne gitmişler, Tunus ve Korsi
ka italyanları ile mütesanid oldukla -
rını ve imparatorluğun müessisi olan 
Duçe'yi tebcil etımiş.lerdir. 

Tunus' ta tezahürler devam 
ediyor 

Paris, 8, a. a. - Tunus'tan bildiri! -
diğine göre, dün aıkşarn burada yeni
den İtalyan aleyhdarı tezahürler ol -
muştu~. Bin kadar tezahürcü, italyan 
konsolosu önünde tezahür yapmışlar, 
eve mürekkep hokkaları atmışlar ve 
bazı camları kırmışlardır. Tezahürcü
ler, bila.h.are italyaın kulübü önüne 
gitmişlerdir. Polis, tezahürcüleri bu i
ki bina önnüden uzaklaştırmıştır. 

Halk, bilahare vıatan şarkıları söyli · 
yerek şehri gezmişlerdir. 

Konsolosı odasına mürekkep 
ve zif ı dolu şişe atıldı 

Roma, 8 a . a. - Messagere gazetesi. 
Tunus'tan bildiriyor: 

Dün italyan konısolosluğu önünde 
yapılan tezahürlere bilhassa gençler 
iştirak etmiştir. Konsolosun odasına 
içirı. mürekkep ve zift dolu bir şişe a
tılmıştır. Konsolosun polis bürosun -
dan istediği kuvet, sebebi anlaşılamı. 
yan bir teahhürle gelmiş.tir. İtalyan 
baş konsolosu, fransız valisi~e ce?~~ 
hareketlerine nihayet verılmedıgı 
takdirde italyanların meşrQ müdafaa
ya tevessül edeceklerini bildireceğin· 
den italyan kolonisini haberdar eyle
miştir. 

Yeni bir protesto 
Dün sabahki nümayişler Roma, 8 a. a. - Gazeteler, dün ak -

Tunus, 8 a. a. _ Bu.rada italyanla _ şam Tunus'ta polisin gözü önünde i
rm emellerini protesto mahiyetinde talyan konsolosanesine karşı yapılan 
bugün yeniden saa.t 9 dan 12 ye kadar nümayişten bahsetmektedirler. Bun -
yeni tezahürler olmuştur. Ekserisı dan başka gazeteler, nümayişçilerin i~ 
korsikalı gençlerden mürekkep grup- talyan kıonsolasinesi•ne doğru gitmek
lar, şeıhrin sokaklarm<lan geçmek ü - te olduklarını öğrenir öğrenmez kon
zere bir alay teşkiline teşebbüs etmiş- solosaneye koşan ve mukabil harekete 
}erdir. Polis, bunları dağıtmıştır. Bi - geçmeık iştiyen yüzlen:e italyanın sü
raz sonra, b~r kaç yüz kadar italyan kunet ve inzibatını temine muvaffa~ 
da toplanmağa ve "Giovinezza" ital - olmuş olan italyan general konsolo
yan milli marşını söylemeğe teşebbüs sunun bu muvaffakiyetini kaydet -
eylemişlerdir. Polis bunları da dağıt- mektedirler, general konsolos, derha~ 

f ransrz valii umumisi nezdinde yenı mıştır. 

Burada cm, on beş kişi tevkif edil - ve şiddetli bir protestoda bulunmuş-
miştir. Bunlar arasında "İtalia" spor tur. 

Fransız parlômentosunda 

Dün u111u1ni politika 
hakkındaki takrirlerin 
müzakeresine başlandı 

(Ba§ı ı inci sayfada) lt~k.rar to.pl~nmak üzere müzakereleri 
Loran'dan sonra kürsüye çıkan tatıl etmıştır. 

müstakil radikal Cahtau, hükümetin, 
harici siyasetini tasvip etmekle bera- I -
ber mali siyasetini tenkit etmiş ve ngi 1 iz hükumeti ve 

hüriyeti 
kendisini dahili sulh ve sükftn siyase
tine taraftar olduğunu söylemiştir. 
Hatip, son greve iştirak etmiş olanlar 
hakkında af itanmı istemiştir. 
Sağ cenah müstakilllerinden Dom

manj ise, bilakis hükümeti, almış ol
duğu enerjik vaziyette sebat etmek 
şartiyle tutacağını bildirmiş ve komü 
nist partisinin feshini istemiştir. 

Kararnameler ve işçi sınıfı 
Sosyalist Reji, kararnamelerin her

kesten ziyade işçi sınrfını sermayenin 
lehine olarak mutazarrır ettiğini ve 
fedakarlıkların bütün vatandaşlar a -
rasında mütesaviyen taksimi lazım 
geldiğini kaydeylemiştir. 

Komünist partisi genel sekreteri 
Düklo, kararnamelerin derahl ilgası
nı istemiş, bunların adaletsiz olduğu
nu ve milli iktrsat kalkınmasını te -
min edemiıyeceğini söylemiştir. 

Dilklo, bilhassa başvekil Daladiye
ye hücum ederek halk cephesinin te
sisi anındaki hattı hareketini hatır -
latmış, ordunun, asayişi katiyen ihlal 
fikrinde olmıyan millete karşı hare
kete getirilmiş olduğunu söylemiştir. 
Bu sözler birçok sıralarda ve bilhassa 
sağ tarafta gürültülerle karşılanmış -
tır. 

"Söz milletindir!,, 
Düklo sözlerine devam ederek ame

le sınıfına karşı hükümetin takip et
tiği, "küstahça,, hareketi ve faşistli
ğe karşı takip eyle~iğ~ "zelil~e si -
yaseti tenkit eylemıştır. Hatıp, de -
miştir ki: 1 • • 

"- Memleketi aldatmak ıçın ter -
tipler bahis mevzuu olamaz. Sö.z mil
letindir.,, 

Düklo'nun bu sözleri, sol ve sağ ce
nah tarafından alkışlanmış ve alkış
lara bizzat Daladiye de iştirak etmiş
tir. 

Düklo, "hükümet çekilmelidir,, söz
leriyle beyanatını bitirmiştir. 

Mebusan meclisi müteakiben müs -
takil mebuslardan Elminger, cümhu
riyetçiler fedcra~yonundan Grat ve 
sol cenah demokratlarından Colompu 
dlnlemif ve saat 20.25 te cuma sabahı 

matbuat 
· Londra, 8 a.a. - Avam Kamara -

smda müstemlekeler meselesi görüşü
lürken gazetelerin serbestliği hakkın
da da münakaşalar cereyan etmiş, mu
halif liberal mebuslardan B. Mander 
hükümeti, gazetelerin hüriyeti üzerin -
de tesir yapmakla itham etmiştir. B. 
Mander'le dahiliye nazırı Sir Samuel 
Hor arasında bu hususta münakaşa -
tar cereyan etmiş, neticede Avam 
Kamarası Mander'in takririni tadil e
den diğer bir takriri 124 reye karşı 
171 reyle kabul etmiştir. Bu tadil tak
riri şu suretle yazılıdır: "Avam Ka -
marası fikiır serbestisini temin edecek 
ananelerin hükümetçe mahfuz tutul
makta olduğuna kanidir.,, 

lstanliul' da yeni inşaat için 
proje hazırlanıyor 

İsatnbul, 8 (Telefonla) - Şehir 
yolları için ayrılan tahsisattan arta
kalan paranın ihtiyaca yetmiyeceği 
ni nazarı dikkate alan vali yollar mü
dürlüğünden gerek yeni inşaat ve ge
rek tamiratı mütemadiye için esaslr 
bir proje hazırlanmasını istemiştir • 

Yeni Çorum Valisi 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Çorum 

valiliğine tayin olunan eski Emniyet 
Müdürü Salih 'Kılıç bu akşamki ekt1-
presle şehrimizden ayrıldı, vali mua
vini, İstanbul Komutam, yeni Emni
yet Müdürü, vilayet jandarma komu
tanı, kaymakamlar, emniyet şube mü
dürleri ve birçok dostları tarafından 
uğurlandı. 

İstanbul' dan yapılan 
ihracatımız 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Sonteş
rin ayında İstanbul gümrüklerinden 
742.000 liralık ihracat yapılmıştır. Bi
rincikanunun ilk haftası içinde satı
larak ihraç edilen mahsullerin kıyme
ti de 277.927 liradır. 
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Bir Alman gtaetaİ eliyor ki : 

Biz sömürgelerimizi 
geri almak istiyoruz ! 
"1918 deki sömürgeler yağmasında,, 

" İngi.ltere arslan payını aldı ise ... ,, 

Kabahat bizim değil ! 
Berlin, 8 a.a. - 8. Mac Donald'm Avam Kamarasındaki beya

natı, sömürge meseleleri hakkındaki müzakereyi kapamış değil
dir. Bu beyanat, sadece bu müzakereyi kapatmıt gibi göstermiştir. 

Folkişer Beobahter gazetesi, "ln -ı-
giltere hükümetinin sömürge mesele- ı c İ•İ• h • • • 
sinde Almanya aleyhinde yapılan Um UrfefSlmlZ 
propaganda önünde arzı teslimiyet 
ettiğini görüyoruz.,, 

"İngiltere Başvekilinin bu mesele
de Almanya ile anlaşmak arzusunu da 
bulunduğunu bildiğimizden bu hal 
çok şayanı teessüftür. Alman sömür
gelerini muhafaza etmek için M. Mac 
Donald'ın ileri sürmüş olduğu bütün 
sebepler, hiç kıymeti olmıyan bir ta
kım bahanelerdir. 

Alman görüşü 
Bu gazete, bundan sonra aşağıdaki 

tabirlerle alman noktai nazarını izah 
ve teşrih etmektedir: 

1. - İngiltere, alman sömürgeleri
nin sahibi değildir. Sadece bu sömür
geleri idare etmektedir. Bu sömürge
ler, Almanya'ya aittir, çünkü bunlar 
bizim beyaz olmıyan ırkları idare ka
biliyetimiz olmadığı yolunda asılsız 
bir iddia ile bizden zorla koparılıp 
alınmıştır. 

2. - Bütün sömürgelerimizi istiyo
ruz, 1918 deki sömürge yağmasında 

İngiltere arslan payını kendine ayır
mış ise kabahat bizde değildir. 

Yerlil.er Alnıanya'dan yana 
3 - Yerlilerin - bugün ekseriya 

telmih olunan - görüşleri, galip mil
letler bizim sömürgelerimizi payla
şırlarken sorulup öğrenilmemiştir. E
ğer yerli kasabalarda ve yerli kabile
ler arasında böyle bir plebisit yapıla
bilse idi, bu mıntakaların Almanyaya 
rey vereceklerinde hiç şüphe yoktu. 
Afrika zencileri arasında hakiki bir 
plebisit yapdması imkanı mevcut ol
madığını pek iyi bilen İngiltere, lcen-

di iştahasmr t eskin etmek için hiç bir 
kıymeti olmıyan bu mazereti ileri 
sürmektedir. 

Filistin araplar1nın 

konferansa iılirak 

i~in ıartlar1 ! 
Sürgünde bulunan arap 
ıefleri tahliye edilmeli 

Londra, 8 a.a. - Press Assosiasyon 
Filistin araplarınm yuvarlak .ma,sa kon 
feransında ne tarzda temsil edilecek -
leri hakkında aşağıdaki malfunatı neş~ 
retmektedir : 

"Londra'da bulunan arap merkezi 
elyevm Seyşel'de menfi bulunan arap 
rüesası tahliye edilmedikçe arap de • 
lagasyonunun kati surette teşekkülü 
bahis mevzuu olmıyacağmı bildirmek
tedir. Aynı merkez Fahri Bey Naşaşi
bi'nin Filistin araplarını temsil edemi 
yeceğini ve onların namına söz söyıle -
mek için hiç bir selfilıiyeti haiz olma
dığım da kaydetmektedir. Eğer İngil
tere hü:kümeti Fahri beyi davet et -
meık niyetinde ise bu zatın arap dele -
gasyonu &zası arasında yer alamryaca
ğını şimdiden söylemek icap eder.,, 

Diğer taraftan Filistin Ajansı, Arap 
reisi Naşaşibi'nin Filistin arapları a -
rasmda bir çok taraftarları olduğunu 
iddia etmektedir. 

"Leon Blum müstemlekesi,, 
Londra, 8 a.a. - Şimali Galile'de 

"Leon Blum" ismini alan yeni yahudi 
müstemlekesinin küşat resmi dolayı -
siyle Markiz Reading, Aadyo'da Ame
rika'ya hitaben bir nutuk söyliyerek 
Filistin'e müteveccih yahudi muhace -
retinin inkişafı temennisinde bulun -
muştur. 

Kudüs' w yeni hadiseler 
Kudüs, s; a. a. - Dündenberi yeni

den hadiseler çıkmtya başlamıştır. 

Araplar, Hayfa demir yolu üzerinde 
bir eşya trenini yoldan çıkarmışlar -
dır. Şoför ve makinist ağır surette ya
ralanmı~ır. 

Gazze istasyonuna karşı ve Mismar
da bir yahudi amele grupuna arapla ·
rın şiddetli tüfekı ateşi aç.mı§ oltluk -
ları bildiriliyor. 

Kastamonu' da 
(Başı 1 inci sayfada) 

dan alkışlar ve : 

- Sefa geldin Aziz Şefimiz 
- Var ol Büyük İnönü, gibi sami-

mi candan sesler yükseliyordu. 1s -
met Inönü bir müddet halkı otomo ... 
billeri.nden selamlıyarak yollarına de
vam ettiler ve sonra otomobillerinden 
inerek halkın arasında yüzlerin " 
den hiç eksik olmıyan mehtaplı te • 
bessümlerle yürümeğe başladılar. Ken
dilerine kazanın ileri gelenleri tak -
dim olundu. Cümhurreisimiz sevgi te
zahürlerine ara vermiyen halka ilti• 
fatlarda bulunduıJar. 

İsmet İnönü çok kısa bir istira ... 
hattan sonra kazanın ekonomi duru ... 
mu hakkında tetkiklerde bulunmak ar
zusunu gösterdiler ve ilk olarak yeni 
yapılmış olan kendir havuzlarını gez
diler. Bu arada basit ve verimsiz es .. 
ki havuzları da gören ve Taşköprü•
nün kendircilik sahasında inkişafa mü
sait şartlar taş~dxğını tetkik buyuran 
İnönü iltifatlı sözleriyle kazanın mas.. 
tahsillerini teşvik buyurdular. 

Cümhurrei,simiz tetkiklerde bulu .ı 
nurken, bütün Taşköprü halkı da onu 
takip ediyor ve her vesile ile, hallan 
içinden yetişmiş olan Aziz İnönü'nü 
alkışlıyordu. İsmet İnönü de onlara 
sualler soruyor, kendilerinden izahat 
alıyor ve samimiyetle dertlerini din .. 
liyordu. Çiftçi, sanatkar, köylü ve ka-ı 
sabah, mim şefe bütün isteklerini söy 
lediler. Muhtelif meseleler ve bilhasıııa 
kasabanı"neKOrıomik değerini yülCsel .ı 
tecek olan mevzular üzerinde kona • 
şuldn. 

Cümlıurreisimiz, ''1 nönü. 
yatılı okulu'' nu gezdikr 
Bundan sonra. Cümhurreıisimiz te .. 

met İnönü bundan sekiz ay evel inşa
atı bitmiş ve taşköprülüler tarafın .. 
dan ''İnönü yatılı okulu,, adı verliıaıôş 
olan mektebi gezdiler. 

Yolda bir çok taşköprülü kadmlatı 
!nönü'nün önüne atılıyor ve kucakla ~ 
rındaki yavruları ona uzatarak saygı, 
sevgi ve samimi bağlılığın en ülvi tab
lolarnu vücude getiriyorlardı. 

Cümhurreisimiz tetkiklerini öğleye 
doğru bitirdiler ve otomobilleriyle 
Kastamonu'ya avdet buyurdular. Taş-
köprülüler Aziz Şeflerini aynı coşkun 
tezahürlerle ve alkışlar arasında uğur
ladılar. 

İsmet lnönU yarın (bugün), Cfim
huriyet 'Halk Parti.si Kastamonu vili
yeti kongresine huzurlariyle şeref ve • 
recekleri ve mühim bir nutuk irat bu
yuracaklan zannolunmaktadrr. 

EVRENSEr.; 

Yugoslavya 'da 
intihap • 

yenı 

bitiyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

Başvekil iç politikada dikta
tör tazyiklerini tamamen hafifle· 
terek, liberal ve adil bir hareket 
tarzı tuttu. Sırplar, hırvatlar ve· 
ya slovenler, bütün yugoslav va
tandaıları arasında her hususta 
tam bir müsavat, bu hareket tar· 
zının esasıdır. 

Marsilya faciasında·n sonra, 
müttefik ve dost yugoslav mille
tinin talihi üzerindeki kötücül 
tahminlerin ne olduğunu henüz 
unutmamııızdır: milli kudret ve 
ıeref, beynelmilel itibar ve nü· 
fuzu ile, Avrupa'nın başlıca nİ· 
zam amilleri arasına karışan 
1938 Yugoslavya'sı, doktor Sto -
yadinoviç ve arkadaşlarının ese• 
ri değil midir? intihap neticesi, 
müttefik ve dost milletin bu eser 
hakkındaki derin takdirinin par
lak bir mükafatından başka ne 
olabilir? 

F. R. ATAY. 
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H i K A y E· 
Çapraz kelimeler 

Yazan: Nermin TÜRKMENLER 

"İlk saat" gazetesinin bilmece me - ı zeri beyaz yuvarlak pualı fularını iti
mun. .. Orhan, yorgun adımlarla matba· na ile portmantoya astı. Portmantonun 
anın kapısından içeriye girdi, ve mer· aynasının karşısında briyantinli saç
divenlerde rastladığı başmuharriri, larmm muntazam durup durmadığına 
ellerini "hazırol" vaziyetini andırır da baktıktan sonra, ağır ağır ilerledi. 
bir tavırla bacaklarına yapıştırarak Hem yemek yedikleri, hem oturduk
yerlere kadar eğilip seıamıadıktan !arı odaya girdi. Annesi gözlüklerini 
1>cnra odasına girdi. Yorgun hareket- takmış, bir köşede yün örmekle meş-
lcrle paltosunu, şapkasını çıkardı ve guldü. · 
masasının başına geçti. - Anne, dedi, karnım aç ... 

Önünde yüzlerce mektup vardı: Annesi başını kaldırmadan cevap 
bilmecelere gelen cevaplar ... Seneler .. verdi: 
denberi aynı i~i yapmış olmanın ver- - Gülten mutbakta... Git de sana 
diği mihaniki hareketlerle, bunları bir şeyler versin ... 
tasnife başladı. Sağ taraftan aldığı Senih yüzünü buruşturdu. İki se
zarfı açıyor, içinden çıkan halledil - nedir aynı sınıfta okuduğundan olsa 
miş çapraz kelimeleri karşısındaki gerek, son günlerde ev halkından pek 
halledilmiş şekille karşılaştırıyor, bil- istiskal görüyordu. Fakat sesini çı -
mece kuponlarını sol tarafa koyuyor, karmadı. Kapıya doğru ilerledi. O sı
üzerindeki pulu aldıktan sonra - rada annesi tekrar söze başladı: 
rünkü aynı zamanda pul da biriktiri- Ha Sana b " d kt ,.- - ... ır eme up var ...• 
yordu - boş zarfla çapraz kelimele- Senih'in yüreği "hop" etti. Mektup 
rin üzerinJe yazılı olduğu ka:ğıdı, ya- mutlaka Şermin'den olacaktı. Heye _ 
nındaki sepete atıyordu. casunı gizliyerek sordu: 

Zarf yığını küçülmeğe, kağıt ae - - Mektup mu? Nerede? 
peti dolmağa, kupon yığını da kabar- - Odanda ... Masanın üzerine koy-
mağa başlamıştı. Bir zarf daha aldı ve dum. 
hayret etti: Bu, açık yeşil renkte, Senih kaıhvaltıyı unutmuştu. Mer
dar ve uzun ,iyi cins kağıttan yapıl- divenleri dörder dörder atlıyarak o -
ma bir zarftı... Açınca da duraladı. dasına koştu ve daha kapıdan girer -
Çünkü bunda bilmece kopuniyle çap- ken. zarfı gördü: açık yeş~l renkte, 
raz kelimeler yerine ,sadece bir mek- dar ve uzun, iyi cins kağıttan yapd -
tup var<lx. Yanlış bir şey yapmamış ma bir zarf ... Eline aldı ve açtı: Fakat 
olmak için zarfı sepetten alarak adre- hayret ... Bunun içinde de - tahmin 
se baktı: ettiğiniz gibi - "llk saat" gazetesin-

"İlk saat" gazetesi bilmece memur- de çıkan çapraz kelimelerin halledil-
lu ğuna" miş şekli vardı ... 

Demek mektup gazeteye, daha doğ- Önce bundan bir mana çıkaramadı. 
rusu ona hitaben yazılmıştı. Çalışkan Bir taraftan düşünüyor, öte taraftan 
bir mektep çocuğu yazısiyle yazılmış da elindeki siyah kareler ve majüskül 
satırları okumağa koyulunca yüreği harflerle dolu kağıda bakıyordu. Bir-
hızlı hızlı çarpmağa başladı. denbire kıp kırmızı oldu. Orta yer -

Mektup şöyle başlıyordu: lerde, soldan sağa doğru, kırmızı ka-
"Sevgilim~ dün gene beni çok üz - lemle yazılmış bir kelime görmüştü: 

dün. Halbuki kaç defa da vadetmiştin: uzun kulaklı, dört ayaklı, filozoflu -
Hani siyah gözleri hiç ağla.tmıyacak- ğiyle meşhur bir hayvanın.dört harfli 
tın? ... 'Galiba sana güzel, ciddi, kibar ismi ... 
olduğunu söyledikçe .... " Acı acı güldü ve kendi kendine mı-

Orhan buraya gelince, gayrı ihtiya- rıldandı: 
ri, yağlı saçlarını arkaya doğru dü - - Vakıa onu çok üzdüm ... Fakat ba
zeltti ve kravatının düğümünü sıkış- na böyle kaba bir şekilde küfür ede -
tırdı. Sonra okumağa devam etti: ceğini hiç ummazdım. Onu romantik, 

" ... kibar olduğunu söyledikçe şı - hassas, ince bir kız zannediyordum. 
marıyor, sana olan bağlılığımı görün- Ne kadar aldanmışım ... 
ce de beni üzmekten hoşlanıyorsun. * * * 
Eve gidince odama kapandım, saat - Şermin, çarşamba günü "gene aynı 
lerce ağladım. O kadar müteessirdim yerde" saatlerce bekledi. Ne gelen 
ki, bir ara seninle hiç görüşmemeği bi- vardı, ne giden ... Nihayet üzgün ve 
le düşündüm. Fakat göz yaşları, ger- yorgun, evin yolunu tuttu. 
gin sinirlerimi yatıştırmıştı. Sevimli Bir zarf yanlışlığı yüzünden Şer -
gülümseyişin, kibar tavırların, güzel min'le Senih böyle ayrıldılar. 
gözlerin tekrar hayalimde canlandı. 
Kendi kendime "bu sefer de affede · 
yim, bakalım sonu ne olacak?" de -
dim. Onun üzerine sana bu satırları 
yazdım. Çar~amba günü gene ay~ı 

?" Ve bır yerde buluşalım, olmaz mı 
imza: Şermin .... 
Orhan'ın biraz evelki heyecanının 

yerine derin bir bezginlik kaim ol -
muştu. Hatta kendi kendine biraz da 
içerledi. Öyle ya... Ona kim böyle 
mektup yazardı? Belliydi ki zarflar 
karışmış, bu mektup da yanlışlıkla o
na gelmişti. Bununla beraber zarfı se
petten aldı, mektubu da içine koy -
duktan sonra her ikisini iç cebine -
hem de sol iç cebine - yerleştireıek, 
öteki zarfları açmağa devam etti. 

Zarf yığını gittikçe küçülüyor, ka
ğıt sepeti doluyor, kupon yığını da 
kabardıks:ı kabarıyordu. 

*** 
Senih eve geldi. Fakülteye gitme -

diği halde elinden düşürmediği şiş • 
kin, kitap dolu çantasını bir kanape
nin üstüne fırlattı. Beyaz renkli par -
d.esii&ünü, ve vişne çürüğü renkte ü -

İzmir demir yofiarrnda 

Devlet demiryollar idaresi İzmir'in 
iki tarafında bulunan istasyonlardan 
birinden diğerine seyahat edecek yol
cular için doğru bilet usulünü ihdas 
etmiştir. Doğru bilet alan yolcuların 
bağajları Basmahane ve Alsancak is
tasyonları arasında idare tarafından 
naklolunacaktır. 

Halkevinin tertip 

ettiği yürüyüş 

Halkevi spor komitesi başkanlığın -

dan : 
Hava yağmurlu olmadığı takdirde 

(pazar günü) 11.12.1938 pazar günü 
Gölbaşına kadar bir yürüyüş yapıla -
caktır. Yürüyüşe herkes iştirak ede -
bilir. Saat tam sekizde halkevi önün -
den hareket edilecektir. Yürüyüşe iş -
tirak edeceklerin tam vaktinde Halke
vi önüne gelmeleri rica olunur. 
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Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Sebat ve Yenişehir Ecz.leri 
Pazartesi : İstanbul Eczanesi 
Salı - Merkez Eczanesi 
Çarşamba : Ankara Eczanesi 
Perşembe : Yeni ve Cel:teci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : Ege ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama, bir kaza, fevkalade bir 

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

Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müra
caat, şehir: (1023-1024). • Şehirlerara
sı: (2341-Z342). - Elektrik vı. Hava
gazı arıza memu;luğu: (1846). - Me
sajeri $ehir anl:iarı: (3705). - Taksı 
telefon numaraları: Zincirli cami civa
rı: (2645-1050-1Hi6). • Samanpazarı ci· 
varı: (Z806-3259). • Yenişehir. Havuz
baııı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı 
Güven taksi: (3848). • Birlik taksi: 
(2333) .• Çankm caddesi. Ulus taksi: 
(1291 ) •• İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Ulus M dan K. <lere', e 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Cankaya'dan Ulus M. na 

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

Ulus M. dan Keçioren'e 
Kecıören'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Ettik'c 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulus M dan Cebecı'yc 
Cebeci'den Ulus M. na 

<:ebeci'den As. tabl.ra 
Aı.ı. fabl. dan Cebeci'ye 

Sabah 
tık 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.ov 
7.00 

7.0U 
-.-

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
2L30 

21.00 
21.30 

Z3.00 
23.00 

-.-
17.00 

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenisehir'e 7.10 23.00 

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköpru'den S. oazarı'na 7.30 9.45 

Bahçeli Evlerden M.na 7.45 
Jıus M.dan Bahçelı h:vlere. -.- 20.00 

~ U. Meyd;ını 'yle lstasyon arasında heı 
beş dakı~ada bır sefer olup tren za
manları seferler d:\ha sıktır. 

U. Meydanı'yle Yenişehir. Bakanlık
lar, Cebecı, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 :ve kadar vasati her beş daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kıkada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar ber 15. 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamlan Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri ainemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

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

Tren Saatleri 
Haydarpaııa'ya ; Her sabah 8.20. Her 

akşatl" 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per· 
ıı,embe. Cumartesı 
Toros sürat.) 

Samsun hattına ; HergUn 9.35 ( Kaysc· 
ri, Srvas, Amasya bu 
hat il.zerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergiın 9.35 
Zonguldak hattı : 15.00 

Gündelik: 

Hiçri - 1357 
Şevval: 17 

S. D. 
Güneş: 7 12 

Rumi - 1354 
Sonteşrin: 26 

S. D. 
Ak11am: 16 41 

Devlet şurasının tetkikinde 
bulunan nizamnameler 

Devlet şfırası yapağ ve tiftik hak • 
kında ekonomi bakanlığınca hazırlan
mış bulunan nizamname projelerinin 
tetkikine devam etmektedir. Bu ni -
zamnaıne projelerinin tetkikini bitir -
dikten sonra gene ekonomi bakanlığı 
tarafından hazırlanan buğday ve ar -
pa standardizasyonu hakkındaki ni -
zamname projelerinin tetkikine başlı -
yacaktır. 

l\1ahkfım İsviçre teheası 

İsviçre tebeasmdan olup memleke
timizde mahkfun edilmiş bulunanlar 
hakkında Adliye Bakanlığına munta· 
zaman malUmat verilmesinin usul it -
tihazı müddeiumumiliklere bildiri! -
miştir. Türkiye ile İsviçre arasında 
münakit mücrümlerin iadesine ve ce • 
zai mevadde karşılıklı müzaherete 
müteallik muahedeye göre hükümeti • 
mizin İsviçre hükümetine malumat 
veunesi lazım gelmektedir. Adliye Ve
kaleti müddeiumumiliklerden gelecek 
bu malumatı İsviçre hükümetine bil -
dirocektir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 

hir izahı 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezinden : 

Çocuk Erisgeme Kurumu ve yoksul 
çocuklarla öksüzler ileri sürülerek ti
caretane ve mağazalara satdmağa ça
lışrlan savaşta ağulu gaz saldırmaları 
adlı bir kitabın satış ve sürümü ile 
Çocuk Esirgeme Kurumunun bir alaka 
ve münasebeti yoktur. Ve kurum namı 
na bu şekilde hareket ve bir satış için 
hiç kimseye salilıiY.et verilmemi~tiı::. 

1 
Kanser hakkındaki anketimiz 1 _____ , 
Kanser iyileşebilir 

bir hastalıktır 

Üniversite Rektörü 

geliyor 
Hukuk İlmini Yayma Kurumunun 

tertip ettiği konferanslar yarın başlı
yacaktır. İlk konferansı üniversi ~e rek
törü B. Cemil Bilsel verecektir. Cemil 
Bilse! yanın şehrimize gelecek, üniver
site işleri hakkında Kültür Bakanlı -
ğiyle de temas edecektir. 

Bagırsak tüccarlarının 

mürocaatlan 

Fakat hstanın vehme kapılmadan ve vakit 

geçirmeden doktora müracaat etmesi lôzımd1r 
Nümune hastanesi cerrahi şefi doktor Şerif Korkut kanser hak

kındaki anketimize cevap vererek bu husustaki mütalealarını 
şöyle anlatıyor: 

Kanser tıe sebebi ı Kan.~er şifa lmfobWr : 
Hekimlik, evelki iptidai şeklinden Kanser kabili şifadır denilebilir. 

bugünkü mütekamil vasfını alıncıya Erken teşhis şifa kabiliyetini tezyide 
kadar bu vahim marazla da iştigal saiktir. Bu itibarla her teşhisin ehe
etmiş olmasına rağmen henüz sebe- miyetni göz önünde bulundurmak i
bini açığa çıkaramamış ve milyonlar- cabeder. 

Hıfzıssıhha kanununun gayri sıhhi 
müesseselerden saydığı barsak depola
rından bazı'1arında ruhsatn~me bulun
madığı görüldüğünden İstanbul bele· 
diyesinin bu depoları kapattırdığı ha
ber verilmişti. 

ca servetlerin bu hususa tahsis edil- Rüşeymin dış vureykasına tefris 
miş ve adedi çok fazla alimlerin tec- zarı ismini vermek doğru olduğuna 
rübe labortauvarlarında bu husustaki göre bu zarla döşenmiş bilcümle u
uğraşmalarına rağmen henüz müsbet zuvlarda her hangi şüpheli bir teza
bir neticeye varılamamış ve bugüne hür erken teşhis için halk ve hekim 
kadar kanserin hakiki sebebi bulun- tarafından kıymetli bir ip ucu olabi
maktan aciz kalınmıştır. lir. Maalesef bu kıymetli ip ucunu 

Bu illetin insan bünyesine indir- her vakit erkence yakalamak mfun
diği büyük darbelere mukabil mahi- kün olamamaktadır. 
yeti marazın istikşafı için gösterilen Bir Avrupa tetebbu seyahatimde 
aksülamellerle ve kuvetli mesailerle Viyana'da bir ay kadar kalmış idim. 
yakın bir atide sabit ve kati bir ne- Viyana üniversitesinin ikinci Nisai
ticeye varılacağı şüphelidir! İlk önce ye kliniği profesörü Weible'yi gör
Yunan hukemasmdan Galen bu ka- mek için kliniğine gittiğimde hoca
ranlık marazın tezahuruna .sahne o- nın ameliyathanesinde meşgul o!du
lan memesiyle kendisi taraf. ndan gö- ğunu gördüm. Rahim ağz : nda her 
rülen bir kadında, marazın zahiri şek- hangi bir lokoplaki'den sekiz kadar 
Jini nazarı itibare almış ve hasta me- genç kadının unku rahirrı denilen bu 
medeki siyah kan damarlarının gös- rahim ucu a'mputasionlan··,• o ı;ün 
terdikleri mütebariz genişleme yen- şahit oldum. Bu ihtiyati am~-~yattı. 
geç ayaklarına benzetilmiş ve bu su- Kanser korkusundan mütevc'fit idi. 
retle karsinom adiyle adlanmıştır. Her hastalığın birçok arazları var-

Kanser genç, ihtiyar, kadın, erk~k dır. Bu arazlar hazan çok sinsi ve 
demeksizin herkese musallat olabilir. göze görünmez ve elle ellenmez. Kan
Muayyen bir yaştan sonrakilere tasa}- serde arazları gözl·e görünür ve elle 
lut kabiliyeti daha faz!adır. tutulur bir hale geldiği zaman teşhis 

İnsan nüvesinin dış yaprağından 
menşeini alan bu afet insan bünyesi
nin hemen hc-r tarafında kendini gös
terir. Dış yaprağın vücut sathını dö-

çoktan geçmiş ve hastalık hazan he
men kamil şifa devresi imkanını çok
tan atlatmıştır. Başlangıç devresi er 
teşhis imkanını ekseriya veremez. 

şemede girebildiği her yerde ve bu .Maluılll. af et : 
yaprağın hücrelerinden bazılarının 
diğer orta ve iç yapraklarla mahsur Muhtelif istikametlerde enik yolla
olarak bulunduğu her yerde iptidai dığı zaman hastalık gayrı kabili şifa 
olarak has ıl olabildi ği gibi afetin bu- devresine girmek üzeredir ve bünye
lunduğu mahalden kan yoliyle diğer nin sartanı zehirleme devresi yaklaş
yapraklardan teşekkül etmiş dış yap- mış demektir. Her devirde' ve hastalı
rağın bulunmadığı mahallere de gide- ğm her hangi bir u zuvdaki tavazuuna 
rek tali afetler (enik urlar) husule göre tedavi vasıtalarımız ayrı ayrı-
getirirler. dır. Bazan bıçak, bazan radyom ve 

. . • . . . röntgen ayrı ayrı ve hazan her ikisi 
Bazan ıptıdaı ur hıç hır ehemıyet - G . kab·ı· 'f · . _. . . ışe yarar. ayrı ı ı şı a ve gayrı 

arzetmedıgı halde kan yolıyle gelmış k bT 1- d · 1 · d d h k" 
ve tali olarak teessüs etmiş enik ur- ~ 1 ı a~fe ~ye devır erın e e e ı-

. mın vazı esı var ır. 
lar (metastas) çok ehemmıyet arze- .. .. . 
derler. !rs1 olduğunu söyliyenler var. ü.çuncu devrede .. kar:ser zehırlen-
lddialarınr ve nazariyelerini isbat mesı. safhası baş ~oster.ır ve hastanın 
irin yıgınlarla tıp ed b' t d rengı saman rengındedır. 

:ıı e ıya ı vucu e T d "d h h k d ~ . . . . . . e avı e er astalı ta ol ugu gı-
getırmışlcr ve ıstatıstıkler yapmı~lar- b" h t h k" a·· "f 1 d ı as a ve e ıme uşen vazı e er 
ır. vardır. Henüz sebebi na malUm hasta-
Bu istatistiklerde hakikaten insan Iıkta hastaya düşen vazife daıha mü_ 

zihnini bu tarafa meylettirecek yığın himdir. 

halinde tesadüfler var. İnsan rüşey- İhtisas sahibi olmıyan aile hekim-
mindeki dış vureykanm tekamül es-

lerinin tefris z;ırı üzerindeki her han
nasında bazı hücre bakayalarının orta 
ve iç yapraklardan teessüs etmiş en- gi bir vetireyi maraziye dolayısiyle 
saç arasında mahbus kalışları da nok- kanseri hatn:lıyarak mütehassıs heki
tai istinatlarından birini teşkil et- min fikrini almak için aileyi ikazları 
mektedir. Bu mahbusiyet ve hücre ka- da büyük bir önleyici mahiyettedir. 
hşları bir nevi anomali telakki edil- Mesela dudakta veya dilde her hangi 
diği takdirde bazr ailelerin fertleri a-
rasında, atalarından bazılarındaki ku- bir leziyon frengili, tüberkülos diye 

sur ve tabiat anom.alilerinin ya as bir prastiğin hekim tarafından teda-

liyle veya şeklini değiştirerek görül- vi altına alınabilir. Fakat acaba kan
mesine benzcdilmesi icabeder. ser olmasın demek te pratisyen heki-

Gayd tabii bir mahalde kalan dış min hiç ol.mazsa aklından geçmelidir. 
yaprak hücresinin yalnız orada kal- Yaptığı tedavinin netice vermemesi 
mış olması kanserin teşekkülü ıçın bir gün bu afetin tedavi~inde zaman 
kafi değildir. O hücrenin orada mara- geciktirmiş olmak tehlikesine varabi
zi hususiyet göstermesi de lazımdır. 
Diğer bir grup alimler de kanserin 
tali olduğunu iddia etmişler ve bu hu
susta kütüphaneler dolduracak tıp 
edebiyatı husul bulmuştur. 

Taharrüş ve iltihap bu, hususta rol 
oynadığı iddialar arasındadır. Bu iti
barla hikemi ve kimyevi esbap sayıla
bilir. Tütün içenlerin ve kötü protes 
taşıyanların dil ve dudak kanseri ya
nık yaralardaki kanserler ve röntgen 
kanserleri ve midesini iyi kullanmı
yanlar da yeme içmede bu noktaya 
nazardan bakımsızlıklar amil sayıla
bilir. Kisbi olduğunu iddia edenler 
arasında mikrobik sebepler taraftar
ları da vardır. 

Her hususta iddia sahibi müellifler 
kendi noktayı nazarlarının salabeti 
hakkında ömürlerince deliller topla
mışlar ve tecrübeler yapmışlar ve be
şere müfit olmak için yıllarca çalış
mışlar ve çalışmakta bulunmuşlardır. 
Mamafih insan yaradılışından beri 
mevcut olduğuna inanılması lazım 
gelen bu hastalık halen dünyada ço
ğalmı~ gibi görünmesi bence insanla
rın daha çok sıhatleri ile al!ka pey
dah etmeleriyle münasebattar gibidir. 
Kanaatime ~öre kanser bizde azdır. 
Hele bazı cins kanserler bazı uzuv
larda nadir gibidir. Bu hususta has
tanelerimizin tevhitli istatistikleri bi
ze mühim rehber olacaktır. 

lir. Benim bir vakam bu hususta iyi 

bir misal olarak gösterilebilir. Hasta

ma dil kenarı;ıda bir lokaplakiden do

layı ameliyat teklif etmiştim. lki ay 

sonra tekarrüh etmiş bir dille bu has

tam bana müracaat ettiğinde ameliyat 

teklifini tekrarladım ve gecikir ise 
hayati tehlike olduğunu bildirdim. 
Maden ocağı sahibi olan bu hastam 
pratisyen bir hekim tarafından zaman 
zaman lüez ve tüberkülos bakımın
dan tedavi edilmiş ve edilmekte idi. 
Sene sonu hastaya bir profesör tara
fından 1stanbul'da ameliyat yapıldı. 
Er .tedavi altın.a alınamadığı için iyi 
netıce elde edılemedi. Çok kanlı ve 
radikal yapılan ameliyeye rağmen 
hasta kayboldu. Bunda hissei mesuli
yetin çoğu hastaya aittir. Kayseri'de 
gene böyle bir vaka ile karşılaştım. 
Hastam ebe idi ve meme kanserinden 
muztarip idi. Hastalık kamil terakki
sini gösterirken hasta hiç olmazsa şu
ai tedavi için bir yere gitmiyordu. 
Bittabi vahim Skibet bunda da kendi
ni gösterdi. 

Hastaya düşen vazife mühimdir. 
Vehme kapılmamak üzere lüzum his
sedilince hastalar bilhassa muayyen 
sinden sonra; hastalıkları üzerinde bu 
marazın da rol alabileceği clüşncesi 

ile müteyakkız davranmaları lazım
dır. 

İhracat mevsiminin en hararetli 
devrinde bu kapanma kararından çok 
zarar gören barsakçrlar bir murahhas
larını Ankara'ya göndererek ellerin
deki mallan ihraç edinciye kadar de
polarının açılmasına izin verilmesini 
Sıh:ıt ve İçtimai Muavenet Vekaletin
den rıca etmişlerdir. 

V ekalct, vaziyeti tetkik ederek, bir 
daha temdit edilmemek ve gerçek za,.. 

.nan zarfında kanuni formalite ikmal 
dilmek :iartiyle dejlOlu.n üç ay müd
detle- açrlmasma izin vermiş ve keyfi
yeti İstanbul vali ve bele::!iye reisliği
ne bildirmİ§tir. 

Zirai kalkmma etrafmdaki 
ıw~riyat 

Turfanda sebze ziraati için yeni teş • 

kilat yapılacağı, nümune köyler için 

kuluçka makineleri getirtileceği, kü -

mes hayvanlarının geniş mikyasta 

fenni surette yetiştirileceği, meyvacı -

lığın islfih ve inkişafı için lüzumlu 

tedbirler alınnı:tkla beraber bazı vi • 

!ayetlerde kurslar açılacağı gibi İstan

bul gazetelerinde çıkan haberleri zi -
raat bakanlığından tahkik ettik. Ala • 

kah zatlar büti.ın bunların ziraat ku -

rultaymın toplantısından sonra tezek
kür edileceğini söylemektedirler, 

Halk konseri 
Cümhur başkanlığı filarmonik or

ke trası birinci halle konserini Müzik 
öğretmen okulu konser salonunda bu 
cumartesi günü saat 15.3-0 da verecek
tir. 

Orkestra şef Ernst Praetorius'un i
daresindeki konser Atatilrk'ün hatrra
sı için verilmektedir. Pr-0gram şudur: 

1- Zeki: İstiklal marşı, 
2. J. Brahms. (1833-1897): Trajik u

Vf'rtür, 
3. L. van Beethoven (1770-1827): 3 

üncü senfoni mi bemol majör, "Eroi
ca" 

a) Allegro can brio 
b) Marcia funebre, Adagio assai 
c) Scherzo-Trio, Allegro vivace 
ç) Finale, Allegro molto. 
Gelecek konser 17 .12.1938 cumarte

si günü saat 15.30 dadır. 

Bir gün • • 
ıçın 

(Başı 5 inci sayfada) 

"Zamanrmızm bir mucizesi olan 
radyonun hükümranlık aahaaı mua.i
kidir; ilk Önce spikerin sesi ile bq
lıyan musiki ... Çunkü o da bir musi
kidir. Birkaç sene evel, Milano rad· 
yosunda spikerlik yapan kadının 

yalnız sesini dinleınek için &Öyleıne
sini bekliyenleri hatırlarım. imdi, se
vimsiz, acı, simsiyah spiker sesleri de 
var•dır. lJk it onları susturmak, değil 
midir? Muhayyelesi genit dinleyici
ler, bu seslerin sahiplerini düıünün
ce gözleri önüne ya kendini beğen
miş kara kuru bir kadın, yahut ken
dinden geçmiş bir zavallı ihtiyar mü
tekait getireceklerdiı·. Spikerin seai, 
kendi başına, bir davet olmalıdır ki 
dinleyici düğmeyi çevil'ip başka is
tasyonları aramasın. 

''Onların lisan hakkındaki cehille
ri hakkında ne demeli? Taktiin ne 
okluğunu bilmeden okuyan, kelime
leri yanlış telaffuz eden spikerler 
dinledim! 

"Tekrar musahabelere avdet ede
yim: herkes musahabe yapar. Fakat, 
musahabeai zevkle dinlenilen ancak 
yazmağı ve konuş.mağı bilen adam
larc:J-- Böylelerini mikrofon başma 
getin..Jenin çaresine bakmalıyız. 

''Son bir söz: şli., itte radyonun 
bir mevzuu, Fakat şiir okuyanlar in
şat etmiyor, tiyatro diliyle <>Jınuyor
lar. ideal şiir okuyucusu, radyo yo
liyle, lisanı sevecek dinleyici kalaba
lıkları bulabilirdi.,, 

Bu fikirlerden bizde radyomuz a
caba istifade edebilir mi? 

Muhakkak ki, ev.et. - N. Ba7dar 
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rakı bedelsiz olarak Muş Nafıa Mü -
dürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 birinci kanun 938 
tarihinde sah günü saat lS de Muş 

nafıa müdüriyetinde müteşekkil ko -
misyonu mahsusunca yaprlacaktır. 

KÜÇÜK İLANLAR 
Yerköy' deki" lokantada 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle Aranıyor : 
yapılacaktır. 

s _ Eksiltmeye girebilmek için is- Aranıyor - Bahçeli evler koopera-

Yerköy küçük bir istasyondur. Ancak hinter
landı geniştir. Zelzele sahasına Kızılay'ın 

döktüğü milyonlar da Yerköy kanalından akıyor. O
nun için birkaç aydanberi bu küçücük köy biraz 
canlanır gibi oldu. 

Zelzeleden beri 
işler iyi gidiyor 

teklinin 824 lira s kuruş muvakkat tifinden B. 4 satılık evi olanların Son 
teminat veya bu miktarda banka mek- şartlarını Me~kez ~an.kasınd~ Ekrem 
tubu veya muteber tahvilat vermesi Tektaş'a tahrıren bıldırmelerı. 9024 

ve ehliyet vesikası göstermesi lazım- Oda Aranıyorr - Yenişehir'de, bi,r 

dır. ı bay için tercihan mobilyasız banyolu 
6 - Teklif mektupları yu~arda bir oda ~ranıyor. 2837 telefon numa -

3 üncü maddede yazılı saatten hır sa- .. acat 9097 
Canlanış şundan belli: İstasyonun tahta parmaklı

ğı arkasındaki çarşıda şimdi birkaç 
yeni dükkan dahi görülüyor ve kah
vesinde ara sıra tiyatro oynuyor. 

f "d" 1.. rasma mur • at evetine kadar Muş na ıa mu ur u-

Biz Yerköy'ü bir gece saatinde 
hayuhuy içinde bulduk. Camlan 
renkli kağıtlarla örtülmüş bir ev
gazinonun önü içeriyi gözetlemeğe 
uğraşan bir kalabalıkla örtülmüştü. 
Fakat kalabalığın tecessüsü bize 
midemizin ıstırabından daha ehem
miyetsiz göründü. 

Kalabalığın içinde yerli oldu

ğu anlaşılan bir kol dürt
tük. Başını çevirmeden: 

- Oynamayın ıa 1 Diye alelhesap 
çıkıştı. Arkadaşları şakalaşıyor 
zannetmişti. 

- Dostum buralarda yemek yi
yecek bir yer bulunur mu? diye 
sorduk. Sesi yabancı bulunca başı
nı çevirdi. Fakat, gözünün kuyru
ğiyle iyi kapanmıyan kapının ara
lığından içerideki ahengi takipten 
de fariğ olmuyordu. 

- Şimdi bunun sırası mıydı mü
barekler? Der gibi yüzümüze bak
tı. Fakat Yerköy'ü küçük düşürmek 
de ağrına gitti: 

- Lokantamız var beğim, dedi, 
nah karşısı ... 

Yerköy'lünün "lokantamız" dedi
ği yer bizden nihayet on on beş a
dım uzaktaydı ve önünden birkaç 
kere geçmiş olduğumuz halde cam
ların arkasında ne iş görüldüğünü 
farkedememiştik. 

O ört beş masanın on beş yir
mi ayağı toprak tabanın 

Uzerinde kendilerine bir türlü ra
hat yer bulamıyor, bir yanma do
kununca öbür tarafı havaya kalkı
yor, topal ayağın altına ya bir ta
koz veya tersine kapatılmış bir te
neke maşraba sıkıştırılıyordu. 

Trenimizin bu istasyonda üç sa
at kadar '.kalmaı;ı, %aten o gece lçin 
normal haddini aşan çarşı kalaba
lığını daha ziyade taşırmış ve Mus
tafa çavuşun lokantasını - belki 
de ilk defa olarak - eski Bandır
ma İstanbul vapurlarının ambarına 
çevirmişti. 

Cıvık bir suluboya kız resminin 
tam küpesinin üstünden divara ça
kılan bir çivi petrol lambasını güç
lükle zaptediyor; lamba etrafı 
ışıldatmak şöyle dursun, isten ken
disi bile görünmüyordu. 

F akat müşteri çoğaldıkça 

Mustafa çavuşun neşesi ge
leceği yerde suratı asılıyor, belki 
yorgunluktan, belki de layikiyle 
ağırhyamamaktan mütevellit duy
duğu üzüntüden ... 

- Çavuş neyin var? Diye sor
duk. 

- Geç kaldınız beyler, dedi, ne 
kalır bu saate ... 

- Hele hele dedik, sen istersen 
bulursun ... 

ğü dairesine getirilerek eksiltme ko-

I''''""' '''''" ·y~ ·~~~· ~""". ""'""'! gibi emirlerine de koşuyor, dö
nüşünde yarım bıraktığı cümlesini 
tamamhyarak: 

misyonu reisliğine makbuz mukabi - Kiralık : 
tinde verilecektir. Posta ile gönderi-

1 Kemal Zeki i 

l Gencos~~~- l 
.. .............................. ~ 
vardır, dedi, siz onu bilir misiniz? 
Yonğusa t>uyumuzun üstüne su 
yoktur. Size şeker bal olsun. 

Sonra samimiyeti daha ziyade 
ilerletti. üstünde oturduğumuz 
tahta peykenin bir yanına yarı iliş
ti. 

- Bizim buranın halini siz bil
mezsiniz ki, dedi. Eskiden binde 

- Bir daha sefere lokantamızı 
tanıyamıyacaksmız diyordu. 

Hulasa Mustafa çavuş o akşam 
bize o türlü esnafça dil döktü ki 
nihayet dayanamadık: 

- Nerelisin çavuş, diye sorduk. 
Vereceği cevabın ehemmiyetini 

artırmış olmak için gene bıyık altı 
bir gülümseyişle, ve "K" yı hançe
re mutfağında tatlı bir "G" ye çe
virdikten scnra: 

- Gayseri'nin tam göbeğinden, 
dedi. 

Zaten bunu biz de anlar gibi ol
muştuk. 

lecek mektupların nihayet uçuncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ol 
ması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. (4998) 8970 

Üsküdar Adliye binası 

yaptırılacak 

İstanbul Cümhuriyet Müddeiu
mumiliğinden : 

1 ..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. - -bir böyle müşteri yüzü görürdük. 
Ama zelzeleden beri işimiz epeyi yo
lundadır hamdolsun. Giden gelen = 
eksik olmuyor. 

- Ankara Borsası -
: 8 llkkanun 1938 fiyatları 

Usküdar adliye binası inşaatı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Bedel keşif 544S2 lira 40 kuruş
tur. Muvakkat teminatı 3973 liradır. 
Mukavele hususi ve fenni şartname -
ler proje ve keşif hulasasiyle buna 
müteferri diğer evrakı görmek isti -
yen tatil günlerinden maada her gün 
İstanbul Sirkeci Aşırefendi sokak 13 

S onra içeriden kurum dışarı

dan toz ve yağmur yiye yi
ye tahtalaşan camları gösterdi. Lo
kantanın hayatında yapmayı dü
şündüğü yeniliklerden ilki ve en 
mühimi olarak: 

- İnşallah kış basmadan camları 
da yaş bezle sildireceğim bir kere 
dedi. 

- Yalnız burası rutubet olmaz 
mı, diye sorduk. 

-----------------------

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Bedin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 

ÇEKLER 
Açılış F 

5.89 
126.09 

3.3175 
6.63 

28.5425 
68.5475 
50.5150 
21.24 

1.0750 
ı.55 
4.3050 
5.89 

Kapanış F 

5.89 
126.09 

3.3175 
6.63 

28.5425 
68.5475 
50.5150 
21.24 

1.5750 
1.55 
4.3050 
5.89 

_ numarada adliye levazım dairesinde 
: görebilirler. 
: Eksiltme 27-12-938 salı günü saat 
- lS de Adliye levazım dairesinde ya
: pılacaktır. İstekliler teklif mektup
: larını ve en az 40.000 liralık bu işe 
- benzer iş yaptıklarına dair idarelc • = rinden almış oldukları vesikalara is
: tinaden İstanbul vilayetine eksiltme 

tarihinden 8 gün evel müracaatla alı
nacak ehliyet ve 938 yılma ait ticaret 

: odası vesikalarını havi kapalı zarfla

Belki bu onu hiç düşündürmemiş- : 

Prag 
Mndrid 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

23.7125 
24.80 
0.9025 
2.8050 

34.3850 

23.7125 
24.80 
0.9025 
2.8050 

34.3850 

rı eksiltme günü olan 27-12-938 salı 
: günü ihale saatinden bir saat eveline 
- kadar satın alma komisyonluğu reis-ti. Fakat bizim sualimizi de karşı- E 

lıksız bırakmak olur mu ya? : 

- Ya, dedi, ona da bir çare bu
lacağız. Allah izin verirse tahtalr
yahm diyorum. --

30.3425 
23.7125 

30.3425 
23.7125 

ESIIA~l VE TAHVlLA T 

- liğine numaralı makbuz mukabilinde 
: bizzat vermeleri ve yahut dış zarfı 
- mühür mumu ile kapatılmış ve ismilc 
: açık adresinin ve hangi işe ait oldu
: ğunun yaı:ılması şartiyle aynı saate 

D ivarların badanası, tavana 
renkli kağıt çekilmesi ve 

en mühim olarak divara asacağı 
resimler hakkında bize etraflı iza
hat verdi. Ama arada sırada öteki 
müşterilerinin de: 

- Yarım domates ver çavuş, 
- Bardağı dolduruver Mustafen-

di, 

1 

.................................................... 1 
Vilayetler .................................................... 

Elektrik ~antralı tevsii 
Aydın Belediye Reisliğinden : 

1 - Aydın belediyesi elektrik san -
trahna ilaveten konulacak 240 - 2SO 
beygir takatinde bir motör ile jene -
ratör, alternatör, tevzi tablosu ve bun 
ların teferruatı ve montajları 12-ikin
cikanun - 1939 perşembe günü saat 
lS de belediye daimi encümeninde iha 
le edilmek üzere kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tesisatın muhammen kıymeti 
24860 liradır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır 
a) Fenni şartname , 
b) Keşifname, 
c) Eksiltme şartnamesi , 
d) Planlar, 

-
- 1933 türk borcu I. -- 1933 türk borcu I 
- 1933 türk borcu lI 

19.075 19.075 : kadar iadeli teahhütlü olmak üzere 
(Peşin) : mektupla göndermeleri ilan olunur. 

19.10 -
19.075 = (8848-S030) 901 s 
19.40 - 1933 İkramiyeli 

=ı~'"" _ Ergani _ 
- 1938 %5 ikramiyeli 19.25 19.25 : 

19.10 
19.075 
19.40 . . 

ose o mırı 
_ Sivas - Erzurum hat- 19.- 19.-
- tı İs III 

Anadolu Demiryolu 42.50 42.50 - Çanakkale Encümeni Daimisin -
den : 

1

: % 100 H. S. ·(Peşin) ~ 
'=;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır ı - Eksiltmeye konulan iş: Geli -

bolu - Keşan yolunun 12+000 - 48 + 
040 kilometreleri arasında üç parça -

31-5-939 tarihine kadar 10000 lira - dan müteşekkil ve 7349 metre tulin-
hk iş yapmak şarttır. de şose tamiratı esasiyesidir. Keşif 

2 - Bu işe ait şartnameler şunlar· bedeli 20069 lira 6 kuruştur. 
dır: z - Bu işe ait şartnameler ve ev-

a - Eksiltme şartnamesi rak şunlardır. 
b - Mukavele projesi A _ Eksiltme şartnamesi 
c - Bayındırlık işleri genel şartna- B • Mukavele projesi 

mesi, C _ Bayındırlık işleri genel şart -
d - Hususi fenni şartnameler, namesi 
e - Keşif cetveli, D - Tesviyei turabiye şose ve kar-
g - Proje. gir inşaata dair fenni şartname 
lstiyenler bu evrakı 2 lira muka • E • _ Hususi şartname 

bilinde Antalya Nafıa dairesinden F _ Keşif cetveli, metraj cetveli, fi. 
aldırabilirler. Bu evrak bila bedel da- at bordrosu. 
irede görülebilir. G - Malzeme grafiği. 

3 - Eksiltme 28 kanunuevel 939 lstiyenler bu şartnameleri ve evra-
çarşamba günü saat 16 da Antalya kı Çanakkale nafıa müdürlüğünde be
nafıa dairesinde eksiltme komisyo - delsiz olarak görebilirler. .. .. 
nunda yapılacaktır. 3 _ İhale 5-1-939 perşembe gunu 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle saat ıs de vilayet makamında topla -
ve vahidi fiat üzerinden yapılacak- nan daimi encümende yapılacaktır. 
tır. 4 _ Eksiltme pazarlık suretiyle ya. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is- pılacaktır. . . . 

Kiralık - Kalorifer ve sıcak sulu 
daireleı S oda 1 salon Y P.nışehir, Ko 
catepe İsmet lnönü caddesi sonunda 
Tel. 24Sl 87S7 

Kiralık güzel odalar - Bayanlar, 
baylar ve kuçük aıleler ıçin. Havuzba
şı yanında manzaralı güneşli müstakil 
müsait kira Selônik cad. No. 16 8787 

Kiralık - Meşrutiyet ve Selanik 
caddelerinin bırleştiği köşede Ergene 
apartımanında beş odalı daıre. Daımi 

sıcak ::;u. Kapıcıya veya Tel. 3114 e 
8846 

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

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

Kiralık oda - Yenişehir'de asfal • 
ta l dakika kalorifer ve daimi sıcak 
sulu ve bütün konforu havi. Ti. 22S5 
Hayri Yelman 8939 

Kir'l.l k - 4 ve S odalı daireler. Ye
nişehir'dc Çankaya ca ldesinde Bakan
lıklar otobüs durağında 3S No. kira 
şartları müsaittir. 89Sl 

Kiralık Oda - Bir bay veya bayan 
için banyo mutfaklı mobilyasız. Ye -
nişehir Meşrutiyet cad. Şenyuva Ap. 
No: 1 re. Aylığı 20 liradır. 8986 

Kiralık Ev - Bahçeli evlerden 65 
No- lusu Nafıa vekaleti muhasebesin -
de Mustafa Altan kiraya verecektir. 
Tl: 3470 den 134 de 8987 

Kiralık Apartman - Postane cad . 
54 No: da Hale yakın Esen apartma
nında 4 odalı daire bütün müştemila -
tı hakim manzaralı. Tel. 3849 900 

Kiralık Oda - Mobilyasız güzel bir 
oda kiraya verilecektir. İtfaiye meyda
nı İhsan Bey apartmanı ikinci kat 5 
numaraya müracaat. 9010 

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

Kiralık - Baylar için kalorifer ve 
tam konforlu 2 oda. Bakanlıklar posta
nesi karşısı Çankaya cad. No: 33 alt 
kata saat 2 den sonra müracaat. 9023 

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

Kiralık - Kavaklıdere'de Tahta -
köprü · arkasında 3 oda 1 mutfak ve
sairesiyle 12 dönüm bağ: Alman sefa
rethanesi arkasında 196 sayılı haneye 

9029 

r~:~ ~~ .. ··~;~·~ .... ·;~~;;·~·~·:·ı 
f Dört satırlık küçük ilanlardan: ı 

i
• Bir defa için 30 Kuruş ı 

İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dort defa için 80 Kuruş 
Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuru§ alınır. Meseli on defa 
ne:ıredilecek bir ilan için, 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna, 30 harf itibar edilmiş

i tir. Bir küçtik ilan 120 harften ibaret 
i olmalıdır. J Dort satırdan fazla her satır için be
: her seferine aynca on kuruş alınır. 

i Küçük ilanların 120 harfi 
! geçmemesi lazımdır. Bu mik
j tarı geçen ilanlar ayrıca pul 
! tarifesine tabidir. 
: ................................................... . 

Kiralık Oda - Yenişehir Orduevi 
karşısı Atatürk Cad. Akasya apartma• 
nı No: 6 90S2 

Kiralık Daire - 3 oda mutfak ban
yo havagazı elektrik su. Müdafaai hu
kuk cad. Halk sineması srrasın<ıa Sl 
Erek apartmanı 9055 

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

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

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

9069 
Kiralık - Parke kalorifer tam konfor 

5 oda. Yenişehir Mimar Kemal mek -
tehi yanında Okula sokak No: 14. 9071 

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

Devren Kiralık - Yenişehir, Ata • 
türk bulvarı, Kızılay bahçesine bitişik 
Sönmez A p. 7 N o. daire. İçindekilere 
müracaat. Tel: 3143 9087 

Kiralık üç oda ma müştemilat -
Memurin kooperatif inişinde Güzel 
Arçın sokağında 17 numaralı apart • 
manda doktor Bay Ali Maruf'un mua· 
yenehanesi. Talipler yanındaki elek • 
trikçi ~ Bedriye müracaat. 00~ 

t~ arn•anlar : 

Dans mcrnklılarınn - 20 günde 
miikemel dans öğretilir. Ulus'ta B. O· 
rumuzuna mektupla miıracaat. Dan5 
evleı de verılir. 8838 

lı arıyor - Birinci sınıf aşçı. Ala • 
turka alafranga bilir. Telefonla 1040 
numaraya müracaat 9090 

Satılık : 

Satılık piyano - Alman marka gu· 
zel bir piyano satılıktır lsmetpaş~ as· 
faltı Ölçerler sokak No. 5 de Ba)' 
Mustafa'ya müracaat. Telefon: 1162 

8927 
Satılık Bağ - Dikmen'de asfalt 

cadde üzerinde 144 metrelik cephesi o
lan 11704 metre murabbaı sahasında 
Kavaklı balY satılıktır. Yenişehir AtaÇ 

b • 

sokak 10 numarada Bursa'lı Emine Tı· 
bas'a müracaat. 8936 

Satılık Stil Ev Eıyası - Göç yü .. 
zünden ingiliz stilinde akaju salon ta• 
kımı, yemek ve yatak odası ve saire• 
Yenişehir, Meşrutiyet caddesi KomJf' 
sokak No: 21 ı. ci kat Telef: 3491 

Bir ar~adaş cebinde hafif bir şı
kırtı. se~ı duyurarak israrı şiddet
lendırdı; şıkırtı Mustafa çavuşun 
••yok, kalmadı" larını çabucak: 

- Peki ama, biraz masraflı o
lur'a çevirivermişti. 

4 - Arzu edenler bu evrakı Aydın 
belediyesinde görebilirler ve parasız 

teklinin 1698 lira 84 kuruşluk muvak- 5 _ Eksiltmeye gırebılmek ıçın ıs
kat teminat vermeleri bundan başka teklilerin lSOS lira 18 kuruşluk mu -
aşağıda vesikaları haiz olup getirme- vakkat teminat vermeleri ve günün -
leri lazımdır. aen nihayet 8 gün eveline kadar vi -

Kiralık - Bahçeli evler mahalle -
sinde 6S No:lu ev. 4 oda 2300 No:lu 

1 f .. d'" 1 • .. 90Sl den Bilimer. te e ona gun uz erı muracat. 5976 

Ve beş dakikanın içinde, lokan
tanın tahta perde ile ayrılan bir 
köşesinde ahçıbaşı akla gelmez ye
mekler icat etti. 

Bu sırada kapının camlı kanadı 
birçok kereler gıcırdadı içeriye gi
renlerden bir kısmı oturacak yer 
bulamadıkları için döndüler, bir 
kısmı ayak üstü yiyecek bir şeyler 
aradı. Birkaçı da yalnız su istedi
ler. Mustafa çavuş, masalardaki 
bardaklara su dağıttığı büyük maş
rabayı su istiyenlere göstermeme
ğe çalışarak: 

_ Bizde iyi su bulunmaz ki bey

ler, dedi. 

M 
aşrabayı görenlere de başka 

laflar buldu: 
_ içindeki su kireçlidir, mideni

ze oturuverır. Mazallah san.~ılanı-
. . ·ız gı'bı· korkutucu sozlerle verırsın , _ 

bu bedavacı müşterileri ugurlayı-
verdi 

- Aman çavuş, dedik bize de bu 
sudan içirdin. Ya midemize oturu-

verirse? 
Tecrübedide lokantacı bıyık al-

tı güldü: 
- ldarei maslata diye bir şey 

alabilirler. . .. 
s _Eksiltme iştirak edebılmek ıçın 

1864 buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzlarını 1938 senesine ait tica -
ret odası vesikası ve eksiltme tarihin -
den en çok bir hafta evel vilayet nafıa 
müdürlüğünden usulü daires~nde ~ · 
lınmış ehliyeti fenniye vesıkası ıle 
birlikte teklif mektuplarını lef etme
leri icap eder. 

Antalya Nafıa müdürlüğünden alın Jayet makamına müracaatla alacakhrı 
mış müteahhitlik ve ticaret odası ve- ehliyeti fenniye vesikasını ibraz et -
sikası. meleri lazımdır. 
Yaptığı işlere ait bonservisler. (8889-S06S) 9092 

(4991) 8949 

6 - Tesisatın ikmal müddeti ihale 
tarihinden itibaren on beş aydır. 

7 -Teklif mektuplarının ihale gün 
ve saatından bir saat eveline kadar 
Aydm.~elcdiye reisliğine - makbuz 
mukabılınde - tevdii lazımdır. (Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez). 

Kapalı zarf 

eksiltme 

8798 

usuliyle 
ilônı 

Köprü yaptınlacak 
Muı Vilayeti Nafıa Müdürlüğün

den: 

ı - Muş ili dahilinde Muş - Erzu
rum yolunun s+ooo kilometresinde 

Karasu üzerinde SX10 metre açıklı -
ğmda kenar ayakları kargir 4 orta a
yağı kazık beş gözlü ahşap köprü. 

2 - Keşif bed,eli 10987 lira 34 ku-
ruştur. 

Bu işe ait şartnameler ve evrak: 

A - Eksiltme şartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 
Antalya Nafıa Müdürlüğünden: c _ Bayındırlık işleri genel şartna

Gazete ilanındaki yanlışlık dolayı • mesi. 
siyle Eksiltme gününün deği ... mesin. 

s D - Kargir ve ahşap inşaata ait fen-den 
k ni şartname. ı - Eksiltmeye onuları iş: A 

Elmalı hükümet konağı inşaatı H - Hususı şartname. 
Keşif bedeli: 1 ~ -Keş.if cetveli silsilei fiat met -
22651 lira 23 kuruşluk kısmi inşaat raJ cetvelı. 
inşaat Müddeti: İhale tarihinden G - Proje. 

itibaren 31-8-939 tarihlne kadar lstiyenler bu şartnameleri ve ev -

Kapalı zôrf usulile 

eksiltme ilônı 

Bursa C. H. P. llbaşkanlığındanı 
ı - Bursa cümhuriyet alanında in

şa edilecek llalkevi binası inşaatın -
ın bir kısmı tediye şartlarında ve 
müddet meselesinde yapılan tadilat 
dolayısiyle yeniden eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 70.000 
liradır. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

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

pı işleri fenni şartnameleri. 
lstiyenler bu evrakı "330" kuruş 

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

4 - Eksiltme 19-11-938 tarihinden 

itibaren bir ay müddetli olup 19-12-
938 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat "lS" de Bursa C. H . P. binasın -
da başkanlık odasında ihalesi yapıla
caktır. 

S - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 47 50 liralık muvakkat te
minat vermesi, üçüncü maddede ya -
zılr evrakı kabul ve imza etmesi ve 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göster
mesi Jazımdır. 

A - Ticaret odasına 1938 senesine 
kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 

B - Nafıa müdürlüğünden alınmış 

bu işe girebileceğine dair ehliyet ve
sikası. 

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

teahhüt eder vesika. 

7 - Teklif mektupları 4 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar C. H. P. İl başkanlığına mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların 4 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş 

olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. Pos
tada vukua gelecek gecikmeler kabul 
edilmez. (8793-4981) 909S 

Satılık Arsa - Bakanlıklar karşısın• 

da Karanfil sokağında 7 SO metre :M· 
yeri çok güzel bir arsa. Ucuz Fiyat. 
Tel: 28S8 9011 

Satılık - Cebecide Damirlibahçede 
büyük cadde üzerinde sinemaya 150 
metre mesafede acele satılık ucuz iiÇ 
kagir ev Tel: 2406 Kınacı han No ı6 

9z74 

Satılık Ev - İıometpaşa ve Hama& 
önünde kullanışlı iratlı yolculuk hast' 
biyle acele satılıktır. Kınacıhan No : 
16 Tel: 2406 9075 

Satılık - Bahçeli evler kooperati • 
finden hisse satılıktır. Kınacı han No: 
15 Tel: 2406 goss 

Satılık Otomobil - Çok temiz .,e 
gayet ekonomik kapalı "Reno" otonıO' 
bili satılıktır. Tel. 1682 Refik. 

I~ verenler : 

Piyano Öğretmeni bir bayan aranı • 
yor - Gazetemizde V. G. rumuzuI1ll 
mektupla müracaat edilmesi. 9026 

..111111111111111111111111111111111111111~ - ~ 
: Ehliyet sahibi bir makiniste ~ 
§ ihtiyaç vardır. Taliplerin ~ 
:; Sinemalara müracaatı. ~ - •' ..,1111111111111111111111111111111111111 
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RESMİ İLANLAR 
Sıhat Bakanhgı 

yol Beton ve 

1 3 - Alınacak öğretmenlere ayda 
108 lira ücret ve oturmaları için okul 
• ivarında Zenciderede aile ikametga
nı verilecektir. 

4 - İstekli olanların Ankarada M. 
M. V . askeri liseler müfettişliğine di
lekçe ile müracaatları ve dilekçeleri -
ne ehliyetname, nüfus tezkeresi tas
dikli suretleriyle fotoğraflı hal terce
melerini bağlamaları ilan olunur. 

tebliği gününden itibaren sekiz gün 
içinde temyiz etmediğiniz takdirde 
hükmün katileşeceği ilanen bildirilir . 

9086 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesin-den : 

Ankara Levaum Amirliği 
,. t 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
ı - Sürbehan ihtiyacı için 175000 

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

muvakkat teminatı 2165 lira 62,5 ku
ruştur. 

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

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

' rum satın alma komisyonuna'"verme _ 
leri, (4929) 8827 

Un ah nacak 
Ankara Levu.ım Amirliği Satın 

~ima Komisyonundan : 
ı - Iğdır ihtiyacı için 175000 kilo 

un eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmi~ bedeli 28875 lira olup 

muvakkat temınatı 2165 lira 62,5 ku
ruştur. 

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

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

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Karaköse ihtiyacı için 200.000 

kilo un eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 28000 lira olup 

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

nü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ek

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

Un alınacak 

:Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonun•dan : 

ı - Kağızman ihtiyacı için 21500 
kilo un eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 32250 lira olup 
muvakkat teminatı 2418 lira 75 ku -
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 16-11-938 cuma 
günü saat ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
ıiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ihale gün ve saatin
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Erzu
rum satın alma komisyonuna verme -
leri. ( 4932) 8830 

Sığmr eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Yozgat piyade alay eratının 

ihtiyacı için 21500 kilo sığıreti açık 
eksiltmeye konmuştur. 

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

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

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

Sade yağı ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satır 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor merkez birlikleri ihtiyac ı 

içi~ 11000 kilo sadeyağı kapalı zarf U· 

ıulıyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli lira olup 

muvakkat teminatı 82S liradır. 
.. 3 - Eksiltmesi 16-12-938 cuma gü

nu saat 16 dadır. 

J op hangan yaphnlaca' 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor mıntakasında Kırklarelin

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

2 - Tahmin bedeli lira olup 
muvakkat teminatı 6997 liradır. 

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

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

(4936) 8833 

205,000 kilo un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Zara garnizonundaki kıtaatm 

senelik ihtiyacı 205000 kilo un ek 
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 28700 lira olu ı.ı 

muvakkat teminatı 2152 liradır. 
3 - Eksiltmesi 19-12-938 günü sa· 

at 14 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -

siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel -
gelerile birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını 36 alay 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(4983) 8943 

26,000 kilo sade 
yağı ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Erzurum ihtiyacı için 26000 
kilo sadeyağı kapalı Z. eksiltmeye 
konmuştur. 

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

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

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel -
gelerile birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat eveline kadar te· 
minat ve teklif mektupların ı Erzu -
rum satın alma komisyonuna verme -
leri. ( 4984) 8944 

28,000 kilo sade 
yağı ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: • 

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

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

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

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek 
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2. 
3, üncü maddelerinde istenilen bel · 
gclerile birlikte ihale gün ve saatin • 
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Erzu -
rum satın alma komisyonuna verme · 
leri. (4985) 8945 

2 Pavyon 
yaptırılacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komiıyonundan: 

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

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

3 - Eksiltmesi 19-12-938 P. ertesı 
günü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel -
gelerile birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Kilis 
alay satınalma komisyonuna verme -
leri. ( 4988) 8947 

Bayındırhk Bakanhğı 

Yapı isleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 

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

ı. Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
Akköpril ile Orman çiftliği yolu üze
rinde yapılacak tavakçuluk enstitüsü 
binaları inşaatıdır. 

Keşif bedeli 48 696 lira 96 kuruşt~r. 
2. Eksiltme 20.12.1938 sah günü sa

at 16 da nafıa vekaleti yapı işleri ek -
siltme komisyoııu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

teferri evrak 245 kuruş bedel muka • 
bilinde yapı işleri umum müdürlü -
ğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 3652 lira 28 kuruşluk muvak -
kat teminat vermeleri ve nafıa veka -
}etinden alınmış ehliyet vesikası gös
termeleri Hizımdır. Bu vesika eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evci isteklilerin bir istida ile na
fıa vekaletine müracaatları ve istida
larına en az bir kalemde 25.000 lira 
kıymetinde bu işe benzer bir iş yaptı
ğına dair işi yaptıran idarelerden a -
lınmış vesika iliştirmeleri muktazi -
dir. 

5. İstekliler teklif mektuplarını i -
hale günü olan, 20.12.1938 salı günü 
saat 15 e kadar yapı işleri ek~iltme 

komisyonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4943) 8955 

Tarım BakanhOı 

kanalizasyon inşaatl 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

leti Hudut ve Sahiller Sıhat Umum 
Müdürlüğünden: 

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

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

2 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile-

dir. 
3 - Muvakkat teminat (1208) bini

ki yüz sekiz lira (75) yetmiş beş ku -
ruştur. 

4 - !hale Ankarada umum müdür -
Iük satın alma komisyonunca 26.12 .938 
pazartesi günü saat on birde yapıla -
caktır. 

5 - Teklif mektupları ihale saatm-
dan bir saat evcline kadar makbuz 
mukabilinde komisyona verilmiş ol -
ması lazımdır. 

İsteklilerden kanunda gösterilen 
artlar aranmakla beraber yaptığı en 

0

1iiyük işin bedeli ( 10.000) on bin H
adan aşağı olmadığına dair de vesika 
nanacaktır. 

(501'6) 9076 

Seyyar tamirhane 
malzemesi alınacak 
M . M. Vekaleti ~aun Aıma i(o

miı;yonundah : 
1 - Beher adedine dört bin lira tah

min edilen 25 adet seyyar tamirhane 
malzemesi ve karoserleriyle birlikte 
montesi kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Eksiltmesi 25.1.939 çarşamba 

günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 7500 lira olup şart

namesi beş lira mukabilinde komis -
yondan alınır. 

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

(5026) 9079 

30 Kalem <errahi alit ahnacak Şartname' ve planlar 81 kuruşa An-
karada umum müdürlük ayniyat mu- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

Ziraat Vekaletinden : hasibi mes'ullüğünden İstanbulda İs- misyonundan : 

Uyuz banyosu alınacak 

Hayvanların uyuz hastalıkları mü _ tanbul liman sahil sıhhiye merkezi l - Hepsine taıhmin cdileıı fiyatı 
cadelesindc kullanılmak üzere galva- baş katipliğinden alınacaktır. elli üç bin üç yüz lira olan otuz ka -
nize saçtan mamul (50) adet uyuz (5029) 9081 lem cerrahi alat kapalı zarfla satın a-
banyosu kapalı zarf usulü ile satına. lmacaktır. Ve eksiltme 26 son kanun 
lınacaktır. l ·ı 939 perşembe günü saat 11 de Ankara-
Banyoların beherinin muhammen Mı"ll'"ı Mu'"dafaa Bakanhg-ı da M. M. V. satın alma KO. da yapı-

fiyatı (200) lira (50) banyonun mec _ • lacaktır. 
muu fiyatı (10.000) lira, muvakkat te- ___ .,._..,_,,.,.,..,,...,.,..,_.,.,.,..,,...,.,.,.,.,._.......,.__ 2 - llk teminat 3915 liı;a olup şart-
minatı (750) liradır. • namesi 267 kuruş bedel karşılığında 
Banyoların plan ve şartnamesi pa _ DezenfekJİJOR maklneJİ KO. dan alınır. 

rasız olarak vekal et levazım müdürlü- 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
ğünden alınacaktır. ahnacak teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 

İhale 20 - 12 - 938 tarihine müsadif 3. maddelerinds: yazılı belgelerle bir -
salı günü saat ıs de vekalet satın al . M. M. Vekaleti Satın Alma Komis- likte teklif mektuplarını eksiltme sa-
ma komisyonunda yapılacaktır. yonundan : atından behemehal bir saat eveline 

Taliplerin teminat mektupları veya 1 - Keşif bedeli 3000 üç bin lira kadar Ankarada M. M. V. satın alma 
makbuzlarını ve (2490) sayılı kanu - olan Cebeci hastanesine konacak de- KO. na vermeleri. {S028) 9080 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı zcnfeksiyon makinası ile formalin 
vesikalarını havi kapalı zarflarını cihazı ve montesi açık eksiltmeye 
mezkur tarihte saat 14 de kadar satın konmuştur. 
alma komisyonu başkanlığına teslim 2 - Eksiltmesi 17. 12. 938 cumarte-
etmeleri ve saat ıs de komisyonda ha-
zır bulunmaları. ( 4883) 8796 

Sömikok kömürü ahna<ak 
T. Hava Kurumu Satın Alma Ko

misyonundan : 
Hava Kurumu teşkilatı için (350 -

400) ton Semikok kömür kapalı zarf 
usulü ile dairede mahfuz şartnamesi 
mucibince satın alınacaktır. 

20 kanunuevelden bilitibar parti 
>arti teslim etmek iizcre talip olan· 
!arın 12- kanunuevel - 938 pazartesi 
günü saat 14 de Hava Kurumu satın· 
alma komisyonuna müracaatları. 

8972 

Askeri Fabrikalar 

tevmiye 150: 500 kilo in<e <eviz 

talaıı sahıi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Azami ve asgari miktarları yukar
da yazılı taşlar 12-12-938 pazartesi 
günü saat 14.30 da açık artırma ile 
satılacaktır. 

Beher kilosunun tahmini bedeli el
li santimdir. Şartnamede parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan {33) lira (94) 
kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkfır gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(5040) 9082 

149 Kalem ateıe mukavim 

muhtelif tuğla ve har(lar 

ah nacak 

si günü saat on birdedir. 
3 - llk teminat 225 lira olup şart· 

namesi komisyonda görülür. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te

n inat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
naddelerinde yazılı belgelerle birlik
te ihale glüı ve aaatında M.M.V. sa
tın alma komisyonunda bulunmaları. 

(4912) 8850 

Erat pavyonu yaphrlla<ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis· 

yonundan: 
1 - Keşif bedeli 31258 otuz bir bin 

iki yüz elli sekiz lira 85 kuru' olan 
genelkurmay erat pavyonu yapısı ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

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

3 - llk teminatı 2365 lira olup 
şartnamesi 1S7 kuruşa komisyondan 
1lınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu· 
ı teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 

3. maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte ihale saatından behemehal bir 
saat eveline kadar zarflarını M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(4914) 8851 

Mühendislerin 

nazarı dikkatine 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1035 No. lu mühendislik kanununa 
göre Dz. inşaiye ve makine mühen· 
dislerine verilmiş olan ruhsatnamele
:in 34S8 sayılı kanunla 28 haziran 938 
den itibaren altı ay zarfında yüksek 
mühendis unvanı ile tebdilleri ikti
za eylediğinden şimdiye kadar mü -
hendislik ruhsatnamesi almış olanla -
rın M. M. V. Dz. Zat lş. Ş. Md. lü -
ğüne müracaatla vesikalarının tebdil-
leri ilan olunur. (5036) 9017 

Öğretmen alınacak 
M. M. Vekaleti Askeri Lisele. 

Müfettitliğinden : 

Binek hayvanı alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Ordu için binek hayvanı pazarlık

la satın alınacaktır. Orou hizmetle -
rinde kullanılmaya elverişli satılık 

binek hayvanı olanların birinci ka -
nun 938 sonuna kadar hayvanları ile 
birlikte Ankarada M. M. V . satın alma 
komisyonuna müracaatları. (5042) 

9083 

Plô n ma 1 zem esi 
çantası alınacak 

M . M. Vekaleti Satın Alnı& Ko
misyonundan • 

1 - 100 adet pilan malzemesi çanta
sı açık eksiltmeye lronmu,tur. 

2 - Eksiltmesi 26.12.938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - Beher adedine 36 lira fiyat tah
min edilmiştir. 

4 - İlk teminat 270 lira olup şartna
mesi komisyonda görülür. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kaııunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen giin ve vakıtta M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı. (5043) 9084 

Rüzgôr aleti gılafı 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 100 adet rüzgar aleti gılafı pa

zarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 26.12.938 pazartesi gü 

nü saat 11 dedir. 
3 - Beher adedine 4 lira fiyat tah -

min edilmiştir. 
4 - tık teminat 30 lira olup şartna -

mesi komisyonda görülür. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te

minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle bir -
likte ihale gün ve saatında M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala _ 
rı. (5044) 9085 

Mahkemeler 

1stanbul'da Beşiktaş'ta Valde çeş
mesinde çavdarcı S. 11 numaralı evde 
otururken halen nerede olduğu belli 
olmıyan Fatma Esmaya : 
Kocanız Mithat yazıcı tarafından 

aleyhinize açılan terk sebebiyle ihta
ra müstenit boşanma davasının yapı
lan duruşması sonunda. K. M . nin 132 
- 138 inci maddeleri mucibince (Bo
şanmanıza ve hadisede kabahatli gö -
rüldüğünüzden bir sene müddetle ye
niden evlenmemenize ve küçük Ayte
nin velayet hakkının babasına verilme 
sine ve mekteplerin tatili zamanında 
sizin ikametgahınıza kadar Ankaradan 
yol masrafı babas ı tarafından veril -
mek suretiyle 15 günde bir küçükle 
şahsi münasebet tesis edebilmenize 
ve bütün mahkeme masraflarının size 
yükletilmesine 21-10-938 tarihinde 
temyiz yolu açık olmak üzere karat 
verilmiş olduğu tebliğ makamına ka
im olmak üzere itan olunur. 

Ankara Belediyesi · 

40 Adet muşamba ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri yıkama ve sulama .., 
melesi için alınacak 40 adet balıkçı 
muşambasma istekli çıkmadığından 
açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 216 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 16,50 lira-
dır. 

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

2 Kulübe yaptınlacak 
Ankara Belediy~inden : 

Bahçeler idaresine yaptırılması te
karrür eden (328.30) lira bedeli keşif
li iki adet kulübe 16-12-938 cuma gü
nü pazarlıkla verileceğinden istekli -
terin o glin saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (5071) 

9094 

~.::_-. .. Kazalar 
Elektrik lesisah eksiltmesi 
Karacabey BeıediyMindea !1l 

1 - Nafıa vekaleti tarafından mu -
saddak elektrik projeleri mucibince 
Karacabey kasabasının (29.844) lira 
( 40) kuruş bedeli keşifli lokomobil 
makine, ve elektrik techizatı, şebeke 
malzeme ve montajı ve bunların Ka -
racabey iş mahalline kadar nakliye -
sinden ibaret elektrik tesisatı ( 45) 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konularak ihale günü olan 
14 teşrinisani 938 tarihinde teklif edi
len fiatlar haddi Hiyık görülmediğin
den 14 teşrinisani 938 tarihinden 14 
kanunuevel 938 tarihine kadar bir ay 
zarfında pazarlık suretiyle ihale edi -
lecektir. 

2 - Muvakkat teminat (2250) lira
dır. 

3 - İstekliler keşif ve projeler, 
fenni ve mali şartnamelerle sair evra
kı fenniycyi görmek üzere Karacabey 
belediyesine müracaatları. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı art
tırma ve eksiltme kanununda mevcut 
vesaik muvakkat teminat akçeıi ve 
bugüne kadar bu gibi işleri rnuvaffa
kiyetle yaptıklarına dair vesaik ile 
bu işe ait mali şartnamede aranılan 
vesaiki hamilen 14.11.938 tarihinden 
14.12.938 tarihine kadar Karacabey 
belediyesi encümenine müracaatları 
ilan olunur. 8772 

ı-·---........................ 1 
ı Deniz Levazım 
! ................................................... . 

Dizel - Cenereytör grupu 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmiıı edilen bedeli (151.l 70) lira 
..ılan 149 kal<:m ateşe mukavim muhte
lif tuğla ve harçlar askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 27.1.1939 cuma günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname (7) lira (56) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir .Talip
lerin muvakkat teminat olan (8808) 
lira (50) kuruşu havi teklif mektupla
rını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

1 - Şimdi Ankarada bulunan, ilk 
baharda Kayseri civarındaki yeni bi
nasına nakledilecek olan "Ankara Ge
dikli Hazırlama orta okuluna" aylık 
ücretle Riyaziye, Türkçe, Almanca 
öğretmeni alınacaktır. 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa
tın Alma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 110.000 
lira olan I>izel-Cenereytör grupunun 
kapalı zarfla münakasası 12 ı. Kanun 
938 tarihine rasthyan pazartesi günü 
saat 14 de vekalet binasındaki komis
yonumuzda icra edilecektir. 

2 - İsteklilerden aranılacak şart -
lar aşağıdadır. 

a) Okul ile Zencidereye gitmeyi te
ahhüt etmiş olmak. 

b) İstekli olduğu ders için ehliyet
li bulunmak. 
(Kültür bakanlığınca ehliyeti tasdik 
edilmiş bulunmak veya üniversitede 
imtihan vererek ehliyet almış olmak.) 

2 - llk teminatı 6750 lira ve şart
namesi de 550 kuruştur. 

(493S) 8832 3. Eksiltme şartnam~i :ve buna mü- ,(5023). 9077 
c) Askerliğini yapını§ olmak, mec

buri hizmeti bulunmamak. 

Ankara'da Hisar kale mahallesi Ali
taşmda 4 numarada Mehmet oğlu 
Mustafaya: Süleyman vekili avukat 
Halit .Erbay tarafından aleyhinize a
çılan ızalei şüyu davasından dolayı 
ik~etgahınızın meçhuliyetine bina -
en ılfinen davetiye ve gıyap kararı 
tebliği suretiyle yapılan duruşma so
nunda kalede Alitaşı mevkiinde 375 
ada ve ı parsel numaralı evin arsa
siyle beraber 4096 lira değerinde olup 
kabili taksim olmadığı anlaşıhdığın
dan bilmüzayede satılarak şüyuun i -
zaleıine 1-11-938 de karar verilmiş 

olduğundan işbu hüküm hı.tasasının 

3 - Şartnamesini almak istiyenle
rin her gün ve münakasaya girmek 
istiyenlerin de belli gün ve saatten 
bir saat eveline kadar ilk teminatı ve 
kanuni vesikaları havi kapalı teklif 
zarflarını makbuz mukabilinde ko
misyon başkanlığına vermeleri. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. ( 4496) 8017 
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Avrupa'nın 

Tuzlarına 

140 kuruşluk Meyva 
mukabil 25 kuruşa 

eyva 
İştihasız1ık ·Hazımsızlık - Şişkinlik - Bulantı -
Gaz· Sancı· Mide bozukluğu -Dil-Barsak 

ataleti· İnkıbaz -Sarılık-Safra -Karaciğer -
Sıkıntı-Sinir-Horlamak ve bütün mide ve 

barsak hastalıklarına karşı 

Hasan MEYVA ÖZÜ kullanınız 

Mide için her yemekten sonra 1-2 tath kaşığı yarım bardak su içinde ve 
müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşığı yarım 
bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEYVA ÖZÜ meyavla
dan ve meyvaların özlerinden yapılmış bir hakiki sanatttır. Avrupa ve bil
hassa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu katiyetle sabittir. 
Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. HASAN 
MEYV A ÖZÜ yalnız bir türlü olup şekersizdir ve çok köprür. 

S• 25 İki Q dört 60 sekiz J QQ k ışe - misli 4 . misli • misli r. 
8965 

Zayi - 1601 numaralı memurin ı Zayi - İstanbul ithalat gümrüğü -
kooperatif şirketi hisse senedimi kay- nün 54509 sayılı 3-6-938 günlü irat 
bettim.. Yenisini alacağımdan eskisi - makbuzunu kaybettik. Yenisini ç~ka • 
nin hükmü olmadığı ilan olunur. B. racğımızdan kaybolanın hükmü yok -
M. M. sabık mifrettiplerinden Veysi tur. İstanbul, Fmdıklı'da 126 No.Er -
Ünal 9053 mis konserva fabrikası. 9049 

T. C. Z İ R AA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

' . ':r 
Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,, soo .. ı.ooo 

4 ı.ooo 

40 4.000 
100 
120 
160 

5.000 
4.800 
3.200 

.. 
.. 
" 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur•alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 

ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

uı:us 9 - 12. 1938 

· Demiryolları 
Telgraf izalalörü ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 12500 lira olan 

50.000 adet telgraf izolatörü 17.12.938 
cumartesi günü saat 12 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada nafıa vekaleti mal
zeme dairesi binasında satın alma • 
caktır. 

BAŞ, D1Ş, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA 

nevralji, kınklrk ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

Bu işe girmek istiyenlerin 937,50 li- ::9 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gtln saat 11 e kadar istasyonda 
idare binası malzeme dairesinde ko • 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

~~ 
.. .. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 9089 .. .. 

.:!.il 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

Şartnameler parasız olarak Anka -
rada malzeme dairesinden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (4920) 8875 

Lastik malzemesi münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Komis· 

yonundan : 
Müteahhidinin teahhüdünü ifa ede

memesinden dolayı namına mübayaa 
edilecek olan 22000 lira muhammen 
bedelli lastik malzeme 16.1.939 pazar
tesi günü saat 15.30 da açık eksiltme 
ile Ankarada idare binasında satın a-
lınacaktır. • 

Bu işe girmek istiyenlerin 1650 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları hamilen tayin o • 
lunan gün ve saatte komisyon reisli -
~ı.nde bulunmaları lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka -
ra'da malzeme dairesinden, Haydar -
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 

dağıtılacaktır. 

8876 

1.000 adet deri palto alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis· 

yonundan: 
11.10.938 tarihindeki eksitlmesi fes

hedilmiş olan 21950 lira muhammen 
bedelli (1000) adet deri palto 20.12. 
l938 salı günü saat 15 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1646,25) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazrmdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara· 

da malezme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
t•lacaktır. ( 4950) 8956 

azma, kürek Ye saire allnacak 
D. O. Yolları Satın Alma Komis.

yor.undan : 
Muhammen bedeli 47700 lira olan 

sekiz kalem kazma, kürek, yaba ve tır
mıklar 19.1.939 perşembe günü saat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3577.50) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komis -
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 230 kuruşa Ankara ve 

• 1 aydarpaşa veznelerinde satılmakta · 
dır. (4966) 8960 

Sotıllk kiremit 
Devlet Demiryolları 2. nci l~let· 

me Müdürlüğünden : 
Ankara istasyonu arkasmda idare

ye ait yıkılan binalardan çıkan azami 
miktarı 50.000 adet nısıf mahruti ki
remit 26.12.938 tarihine rasthyan pa -
zartesi günü saat 15 te Ankara ikinci 
işletme binasında toplanacak komis -
yonda pazarlıkla satılacaktır. 

Muhammen bedeli 187.SO liradır. 
İsteklilerin 14.10 liralrk muvakkat te
minatlarını idarenin Ankara merkez 
veznesine yatırarak muayyen gün ve 
saatte komisyona müracaatları ilan 
olunur. 
Şartname ve mukavele projeleri i

kinci işletme kaleminden parasız ola-
rak verilmektedir. (5054) 9091 

Zayi - Ankara memurlar koe>pe -
ratifinden namıma verilmiş olan 3237 
sayılı hisse senedimi zayi ettim. Ye ~ 
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Hariciye Vekaleti memurla -
rından Hasan Tahsin Mayatepek 9071 

if ==================~ 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6234 
imtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

~ 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza 'BASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

-- -- -- ---------
- Halk maskeleri satısı 

..:> 

------ ---
~Türkiye Kızılay cemiyeti umumi merkezinden§ 
- -- -= Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlar- := 
- dan korumak için yaptırılan halk maskeleri 1. 12. 1938 ta- =: 

Dr. Kemal Arıcan ' = rihinden itibaren satışa arzedilmiştir. := 
=: Kafi malumatı havi prospektüslerile birlikte ayn ayrı =: 

Cebeci hastanesi 
Cilt, saç ve zührevi 

hastalıkları mütehassısı 
Muayene: her gün 3 7 kadaı 
Belediye sırası Emek apartman 
kat 2. ~806 

Acele kiralık 
Kavaklıderedc Güven Kooperatif 

evlerinden 27 No. müstakil iki katlı 

ev acele ve ucuz kiralıktır. Evin beş 
geniş odası, iki küçük odası, gömme 
banyosu, avizeleri ve ampulleri, mu -
şambası, hava gazı, kaloriferi, terası 
ve her türlü konforu vardır. Telefon 
No. 2953. Görmek icin evin üstünde -
ki eve müracaat. - 8999 

Dr. Hulki Keymen 
Birinci 

sınıf G.. hastalrkları 

OZ mütehassısı 

Belediye sırasında Emek apar 
umanı. Her gün saat 17-19. Cu-
martesi günleri 14-19. 8989 ... 

Zayi - Memurin kooperatif şirke -
tinin 513 numaralı hisse senedimi kay
bettim.. Yenisini alacağımdan hükmü 
olmadığı ilan olunur. Posta Telgraf ve 
Telefon umum müdürlüğü hesabat şe
fi Kamil Onart. 90'0 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımam No. 9 D.5. 90G8 

~. Posta, Telgraf ve Telefon · · · 

15 Ton gazovil almacak 

kutular içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenle- E: 
= rin Ankara'da Umumi Merkezimize, İstanbul'da Yeni Pos- := 
:::: lahane civarında Kızılay hanında Depomuz Direktörlüğü- =: 
:= ne müracaatları rica olunur. E: = Yukarda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan := 
;; ya bizzat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya := 
- memleketimizin herhangi bir yerinden parasını gönder- = 
= mek suretiyle siparis yapacaklara anbalaj ve posta masa- =: = rifl Cemiyetimize aid olmak üzere; beher maske altı liraya := 
~ verilir. 8914 =: 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllji?' 

EGE 

1939 Baş mahsul Morina 

BALIK YACI 
Yeni açılan Saman pazarında 

ECZANESİ ne 
yeni ilaçlar yeni lastik çeşitleri yeni fiyat 

geldi 

İzmir'in Altın damlası kolonya ve kremleri 8867 -!J 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. = ~ - -
~ TÜRK HAVA KURUMU § - -- -

26 cı Tertip § 
== -PİYANGOSU s 

-------- BÜYÜK --
== = İkinci keşide 11 birincikônun 938 dedir. S 
== 

--
- ~~~~~~~~-='~ = Büyük ikramiye 45.000 · liradır. ~ = ~ = Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- ~ 
=: lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... ::= 
_ Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et. ::= = meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına ::= 

. • 1 -~ırmış o ursunuz... ::: -- --=illlllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

111111111 İ LA Ç LA R 1 N 1 Z 1 111111111 
~ ~ 

Sakarya Ecxane sinden alınız. Az zamanda muhteremS - -= Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete ::: ·- -:::; ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai- :S 
:= mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayatta her hu- ::= 

1 =: susta azami teshilat gösterilir. Tl: 2018 9025 ES 
'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Posta Telgraf Satın Alma Komis-
1 

kt pr aca ır. 

Ucuz portakal satışı yonun-dan: 

1) - İdare ihtiyacı için (75) ton 
gazovil kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2) - Muhammen bedel 9750 muvak
kat teminat 731 lira 25 kuruş olup ek
siltme 24.1.939 sah günü saat 16 da 
Ankara'da P. T. T. U. MD. lük bina
sındaki satın alma komisyonunda ya-

3) - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu ve ka
nuni vesaiki ile beraber teklif mektu
bunu muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat 15 e kadar mezkfir komisyona 
vereceklerdir. Şartnameler Ankarada 
P. T. T. levazım MD. lüğünden ve İs
tanbulda P. T .T. levazım ayniyat şu· 
besinden parasız verilir. (5025) 9078 

Ankara Memurlar Kooperati
fi mağazalarında, Dörtyoldan 
hususi surette gelmiş olan porta• 
kallarin: 

100 adetlik sandığı 
150 ,, ,, 

kuruşa satılmaktadır. 

168 
160 

9064 
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~ Yeni SİNEMALAR Sus ~ = BU GÜN BU GECE H l k BU GÜN BU GECE ~ 
_ 14.45 - 16-45 - 18.45 ve 21 de Q IKl AŞK ARASINDA ~ 
- GüNAHKAR KIZLAR Baş Rollerde ::::::; = Bilaistisna herkesi derin bir alaka BU GÜN BU GECE FRANCHOT TONNE ::::; = ile sürükliyen emsalsiz bir sanat AYNAROZ KADISI MAUREN O'SULLIVAN ~ = e s e r i VlRGlNIA BURCE :::::; 
_ Oynıyanlar Baş Rollerde ~ 
=: Genç kız rolünde HAZIM - VASFI Programa ilaveten :::::::; 
- CORlNNE DUCHAlRE BEHZAT - 1. GALiP AT A'mıza ait unutulmaz bir :::::; 

Direktris rolünde EMiN BELLi - HALiDE hatıra • ~ = ANlE DUCAUX ŞEVKIYE - MAHMUT :::::; 
_ Doktor rolünde MUAMMER - SAIT - NECLA Seanslar ~ = ROGER DUCHESNE NEViN - PERiHAN - SAMI 14 - 16 - 18 :::::; 
- Ucuz halk matinesi 12.15 de Seanslar Gece 20.30 da s:; = t ~ - AVE MAR A 14.30. 16.30 - 18.30 Gece 21 de Telefon: 3589 :::::; = ~ ~ = Ayna roz Kadısı Cumartesi günü matinelerinden itibaren sus sinemasmda da göstrrilecektir. ~ 
- ;;.."'! 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;111111~ 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM RüŞTU 

Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 

apartımaaı 2. ci kat No; 6 Tel: 2208 


