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Başvekiliıniz 

İstanbul'a 

hareket etti 
Baıvekil Celal Bayar dün öğ
leden •011ra ıehir ipodromun
da yapılan at yarıflarına gel-

1 
mİf ve ak§am Üstü eksprese 
bağlanan hususi vagonla ls
tanbul' a hareket clmiıtır. 
Baıvekilimiz Ankara garın- ! 
da §'!hrimide bulunan Ve- ı· 
killerle mebuslar ve birçok 
zevat tarafından teıyi eclil
mİftİr. 

\...,,, ....................................... 1......-I 

Yabancı 
bir dil 

Falih Rıfkı ATAY 

Geçen gün gazeteler Kültür 
bakanlığımızın liselere yabancı 
dil öğretmeni yetiştirmek için e
aaılı bir te§ebbüıte bulunduğunu 
haber vermekte idiler: Öğret
menler bir yabancı dili ve onun 
talim usullerini burada öğrene -
cekler, ondan sonra bir sene Av
nıpa' da, hocası olacakları dilin 
konu§ulduğu memlekette ihtisas
larmı tamamlıyacaklardır. 

Bir iki gün evelki gazetelerde 
ikinci bir havadis daha okuduk. 
Üniversite rektörünün reisliği al
tında toplanan dekanlar heyeti, 
eğer havadis doğru ise, ''Talebe
nin hayatta kendilerine ikinci 
ılerecede lazım olacak bir ecne
bi tlil ~in sınJta kalmalarını tec
viz etmemi , açılacak kurslara bir 
daha devanı etmek ıarııyle, yaı-
mz li.an dersinden dönmüı olan
ların anıl geçmelerine" karar 
Yemıittİr. 

Bu iki havadisi arkaarkaya koy
mamızın sebebi var: Türk ailele
ri, eskidenberi, hatta biraz müba
lağa ile, çocuklarının mutlaka 
yabancı bir dil öğrenmelerini za
nıri addederler. Çocuklar liseler
de senelerce bu dili öğrenmeğe 
çalııırlar; fakat ekseriya gazete
den bir telgraf terceme etmek, 
yahut garsondan bir kahve İste
mek kabiliyeti dahi elde etmek
sizin mektepten çıkarlar. Hepi • 
miz ıahsen biliriz ki bunun mes' • 
uliyeti, öğretme usullerindedir. 
lıte Kültür bakanlığı bu usulleri 
Jali.h etmek için, evela, mütehas
sıs dil öğretmenleri yetiştirmeği 
pek haklı olarak lüzumlu bulu • 
yor. 

Üniversitemiz, neıriyatnnız ve 
milli kütüphanemiz tamamlanın
cıya kadar, hatta tamamlandık
tan sonra, bir türk münevveri i
çin ileri ecnebi dillerden birini 
öğrenmek.sizin yüksek değil, hat
ta vasati bir kültür seviyesi üs
tünde tutunmak hemen hemen 
imkansızdır. Bilhassa üniversite
den çıkmış olanlar, yabancı kay
naklar olmaksızın, kabiliyet ve 
ihtisaılannı inkitaf ettirmekte 
devam edemezler. Bu yalnız 
türklere mahsus bir şey değildir, 
yer yüzündeki milletlerin bir ço
ğu için zaruret olmuttur. Şimali 
amerikalıların ne kadar kendi a
lemlerinde yaşadıkları malfun
dur: Onlar dahi, gerek iş, gerek 
kültür davalarında kıtalannın 
tam adamı olabilmek için İspan
yolcayı öğrenmektedirler. Çünkü 
yeni dünyanın bütün cenubu bu 
dille konuşuyor. 

Biz dekanlar heyetinin bu se -
n~ki kararlarının aleyhinde de
ğiliz. Fakat mucip sebep olarak 

11ikinci derecede lüzum11dan bah
solunmasını doğru bulmayız. He
le bazı f akütleler için bir ecnebi 
dilin yardımı, en batta gelir. 
Kimya ihtisasınm türkçe kaynak
ludan ilerletilebileceği aöylene
hi lir mi? Böyle bir iddia ne biz
de, ne Balkan'larda, ne de Av
rupa milletlerinin yarısından faz
lumda haklı olabilir. 

G Sollu J. üncü say! ada). 

7. inci Milli Tıp Kurultayı 
bugün Ankara' da açıhyor 
Çalışmalar üç gün devam edecek 

Yedinci milli türk tıp kurultayı bugün saat 11 de Ankara Halk
evinde açılacaktır. Ba,vekilimiz B. Celal Bayar dün akıam lstan
bul'a hareket ettiği cihetle, evelce kararlaştığı üzere açıhı nutku
nu veremiyecektir. 
Bugün öğleden sonra grip 

mevzuu etrafında prof. Bravn, 
profesör Kemal Hüseyin Y elos
luoğlu ve Dr. Ekrem Şerif tara -
fından tebliğat yapılacaktır. 
Yarınki sah günü öğleden evel 

profesör Şevket Aziz Kansu, Dr. 
Şükrü Hazım Tiner, profesör Godşlik 
ve profesör Ali Esat Birol ojenik 
mevzuu ile bu mevzuun muhtelif şu
belerine temas eden tebliğatta bulu
nacaklardır. Bundan sonra muhtelif 
serbest mevzular etrafında konuşula
caktır. 

Çarşamba günü aynı mevzular üze
rinde konuşmalar devam edecek ve 
önümüzdeki sekizinci tıp kurultayı -
nın ruznamesi tesbit olunduktan son
ra, Sıhi ve İçtimai Muavenet Baka
nının vereceği bir çay ziyafetiyle kon 
gre çalışmaları sona erecektir. 

Kongreye i§tirak edecek doktorla-
rımızdan birçoğu §ehrimize gelmi' -
lerdir. Bugün de diğer bazı doktor
ların gelmelerine intizar olunmakta
dır. 

B. Stoyadinoviç 

Dr. Funk'la görüştü 
Belgrat, 16 a.a. - Sofya'dan gele· 

rek Berlin'e gitmek üzere Belgrad -
dan geçmekte olan alman iktıaat na
zın B. Funk, Batyekil B. Stoyadino
viçle mülakatta bulunmu§tur. Görüş
menin, B. Funk te§rinievel başında 
buradan geçerken prensip itibariyle 
kararlaşmı olan alman - yugoslav ti
caret muahecıesı muz-altereıertne ta -
alluk ettiği bildirilmektedir. 

Dr. Funk Berlinde 
Berlin, 16 a.a. - Alman İktısat Na

zın B. Funk, doğu cenubu Avrupası 

ile Türkiye seyahatinden bu akşam 

dönmüş ve garda Türkiye bülük elçi
si ile Bulgaristan maslahatgüzarı ta -· 
rafından selamlannuıtır. 

Kudüs araplarının 

evden çıkması yasak! 
Kudüs. 16 a.a. - Bugün Gaze civa

rında bir çarpışma olmuştur. Asiler 
beynelmilel demiryolunu havaya at
tıktan sonra kaçmıya teşebbüs etmiı
lerse de kıtaat çeteyi çt-virmiye mu
vaffak olmuştur. Asilerden üçü ölmüı 
ve ikisi yaralanmıştır. 

Yeni tethiş hareketleri üzerine, es
ki arap şehri sakinlerinin 24 aaat evle
rinden çıkmaları yasak edilmiftir. 

Kemah - Divriki 
arasında 

feci bir kaza oldu 
Sıvas, 16 (Hususi muhabirimizden 

telefonla) - Bugün Divriki - Kemah 
arasında onuncu kısımda yedinci tü
nelde bir kaza olmuştur. BıT lokomo
tifle otodrezin çarpışmış ve otodre
zinde bulunan kısım mühendislerin
den B. Filip muhtelif yerlerinden ya
ralanarak vefat etmiştir. Ameleden 
Mehmet ağır surette yaralanmış ve 
Nümune hastanesine kaldırılmıştır. 

Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya 

Nafıa Vekili 
Adana' da 

tetkikler yaptı 
- Yazısı 3. üncü sayfada -

Çin topçum faaliyette 

Japon taarruzu yelmlyormuı gibi 

Cenubi Çin'de şimdi de 
kolera salgını var! 

Ölenler 8.000 i buldu 
. Tokyo, 16 a.a. - Domei ajansı bildiriyor: Cenubi Çin cephe

s•.?~~n a~~nan bir ~abere göre Çin rıhtımında bir kolera salgını 
huküm aurmektedır. Burada otura·n 100.000 ki,inin 20.000 den 
fazlası koleraya tutulmuıtur. Şimdiye kadar 8.000 ki,i ölmüttür. 

----------------------------- Japonlar burasını itgal eder 
etmez kolera ile mücadeleye ha§
lamıtlardır. 

Dün Cebeci'deki Yeni Doğan Sinemasının bahçesinde profesyoneller ara
sında serbest güreş müsabakaları yapılmış, Türkiye ikincisi Kara Ali Bul
gar şampiyonu Kiro'yu, Tekirdağlr Hüseyin de Manisalı Hali/'i yenmiş
lerdir. Resmimiz bu gürı~lerden bir eastaatane;yi gösteriyor. Tafsilat 
sp_or sayfalarımızdadır. 

Çinliler iki §ehri bo§alıtılar 
Tokyo, 16 a.a. - Domei ajanaı 

bildiriyor; 
İmparatorluk erkanı harbiye büro

sundan bildirildiğine göre pazar günü 
öğle zamanı firar eden çinliler, Kuan
tung eyaletinde kain Uaiçen ve Uai
yeng §ehirlerini terketmişlerdir. 

Bu iıki şehir, japon ihraç kuvetleri 
tarafından işgal edilmiştir. 

}aponyada bir tek parti 
kurulu.yor 

Tokyo, 16 a.a. - Kabine, dün prens 
Konoye'nin riyasetinde toplanarak bir 
tek parti ihdası hakkındaki müzakere
lerine devam etmiştir. lyi haber alan 
mahfillere göre prens Konoye, müza
kerelerin bidayetindenberi kabul et • 
me.k istemediği diğer nazırların fikri
ne nihayet iştirak etmiştir. Münakalat 
ve demiryoUarı nazırları müsait ra
porlar vererek liberal, muhafazakar 
ve sosyal kütleler partileriyle yapılan 
müzakereler neticesinde seri ilerleme 
im.kanları gösteren bir itilif zemini 
bulunduğunu tasrih etmitlerdir. 

Siyasi mahfiller, tek parti fikri
nin kati surette filen tahakkuk etmek 
üzere bulunduğunu beyan etmektedir
ler. Umumi hayat totaliter devletler 
örnek tutularak yeniden tanzim edile
cektir. 

( Sonu J. linçü sqladfll. 

Çek-Macar ihtilôfı 
hallolacak mı? 

iTALYA'DAN SONRA 
Polonya da Macaristan'a 
ınüzaherete karar verdi 

Budapeşte, 16 a.a. - Havas ajansı ----"7"'--..,...--....-~:--. 
bildiriyor; Macar gazeteleri, İtalya i
le Lehistan'ın gerek tamamen macar 
olan toprakların ilhakı ve gerek müş
terek bir leh - macar hududu tesisi i
çin Macaristan'm yanında yer almala
rını büyük bir memnuniyetle kayde
diyorlar. 

Bununla beraber, yarı resmi Macar
sag gazetesi, çek - alman yakla~ması 
karşısında bazı macar mahfillerinin 
endiıesini açığa vurmakta ve Buda
peşte'nin Berlin'e daha sıkı bir suret-

d
. • 

te yaklaşmasını istemekte ır. -----· 
Diğer taraftan, nasyonal sosyalist 

propagandasının önünde korkuya dü
t en katolik mahfiller de mukabil nü
mayişler tertip etmekte ve hüküme-

(Sonu J. üncü sayfada) 
Macaristan'ın Çeklerden iıtediği 

yerleri göıterir harita 

Cümhurreisi seçilinciye kadar 

General Sirovi'ye bazı 
salahiyetler verildi 

Prag, 16 a.a. - Harbiye Bakanhğı'nm bir tebliğinden &§ve
kil General Sirovi'nin baıvekilliği müddetince Cümhur bafkanh· 
alının qağıdaki salahiyetlerini kullanacağı anlaşılmaktadır: 

1 - Milli Meclis daimi komitesinin çıkaracağı bütün kanun ve 
kararnamelerle enternasyonal muahede\erin ve cümhur batkam
nm taadiki lazım olan bütün icra emirlerinin imzaaı. 

2 - Devletin dahilde Te hariçte 
şahsan temsili, 

3 - Memleketin silahlı kuvetleri • 
nin başkumandanlığı. 

Londranın vereceği para 
nereye harcanacak? 

Londra, 16 a.a. - İngiltere bükü • 
meti, İngiltere bankasından çek0&lo • 
vak hükümctinin emrine avans olarak 
derhal on milyon liralık bir kredi aç -

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Yugoslavya'da seçim 

mücadelesi bajfadı 
Belgrat, 16 a.a. - B. Stoyadinoviç 

bugün intihabat mücadelesini bir nu
tukla açmış ve hükümetin iç ve dış po
litikasında başarılan işleri anlatmıt

tır. 

Bu nutuk bütün radyo postalariylc 
neşredilmiştir. 

Dün Ankara'da .at ~-ulariyle lik maçların~ devam olunmuıtur. Iatanbul. 
da~· muhtehf kulupler araamdaTakaım, Kadıköy ve Şeref ıtatlarm
d~ ltk. m.açl.~ .Ya.~ı~~ken, ayrıca ~~haı- konkuripikleri de büyiik 
bır aeyırcı kütle&i onunde cereyan etmiıtır. Tafsilat ıpor aayfal da.-
dw. Y..._mt.ki nM:a Günet ble.i önünde heyecanlı bir anı t::;,~ edi
.-, 
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Harp sporu 
Dünkü Ulus'ta çıkan ajans telgraflarından biri Majorka adasından 

gelerek cümhuriyetçi limanları bombardıman eden "yabancı,, tayyare 
filolarının yolda rastladıkları bir fransız muhribini de bombalamıya te
şebbüs ettiklerini ve muhribin tayyare toplariyle mukabelede bulundu
ğunu bildiriyordu. 

Hava açık geçti 
Dün şehrimizde hava açık geçmiş, 

rüzgar garpten saniyede bir metre hız
la esmiştir. Günün en yüksek ısısı 
gölgede 23 derecedir. Yurtta hava, 
doğu Anadolu ile Karadeniz kıyda
rmda bulutlu, cenup Anadolusu ile 
cenubu şarki taraflarında kısmen bu
lutlu kısmen de açık, diğer bölgelerde 
umumiyetle açık geçmiştir. 

Büyük Bayramı yurdun her 
tarafında nasıl kutlıyacağız ? 

Majorka üssünden hareket eden .. yabancı,, tayyarelerin hangi dev
lete ait olduğu herkesçe malum bir hakikattir. Bu tayyarelerin, fransız 
torpidosuna, bir yanlışlık neticesi hücumda bulunduklarını iddia etmek 
de kolay değildir. Maksat bir mesele çıkarmak mıdır~ O da değil, çün
kü, eskiden protestolara, notalara sebebiyet veren bu neviden hadisele
re artık o kadar alışıldı ki bunlar tabii ahvalden sayılıyor ve diplomatik 
sahada hiç bir reaksiyon uyandırmıyor. 

Hayır, ne o, ne bul Muhtelif devletler ordularının harp cihaz ve si
lahları için mükemmel bir tecrübe sahası haline gelen İspanya harbı, 
yeni bir spor yaratmıştır: harp sporu. 

Her türlü siyasi ve ahlaki hükümlerin iflas ettiği bu meydanda, şu 
veya bu devlete mensup tayyarecinin elinde bomba veya makineli tü
feğin, avcının elindeki çifteden farkı kalmamıştır. İnsanı av hayvanı 
derekesine indiren bir zihniyet karşısındayız. 

Vazifesini bitirerek üssüne dönen tayyareci, altında, bombalarını 
tecrübe için mükemmel bir hedef görünce dayanamıyor: hedefin mu
harip tarafla alaka derecesini aramıya ne lüzum var, madem ki hadise, 
cereyan şeklinin tespitine imkan olmıyan bir boşlukta vukua geliyor. 
R~stl~an gemi ve tayyareler adeta selamlaşır gibi kurşun ve bomba te
atı ~dıyorlar. Haı:ı' teknisiyenlerinin ihtısasmı artırmıya yaradığı şüp
~esız olan bu yem sporun insanlık ve medeniyet hesabına yarattığı teh
lıkeyi hissetmemiye imkan var mı~ Fakat tarihin şimdiye kadar eşine 
r~stlamadığı bir ucube haline gelmiş olan ispanya .. iç" harbi devam et
tıkçe bu korkunç sporu da önlemiye imkan o)mıyacaktır. 

İspanya kavgasını durdurmıya çalışanlar, bu tehlikeyi müdrik ola
rak hareket ediyorlar. Bu gayretleri:h bir an önce semere vermesini Av
rupa'nın istikbali namına temenni edelim. -YAf&I' NABİ 

Çok garip bir gümrük 
_kaçakçılığı ke§f edildi 

Porselen 
duy gibi 

elektrik duyları pirin1çli 
geçiriliyordu gümrükten 

A Uzu~ se?e1erdenberi hazinenin zararına olarak bir kısım itha
l~t tacırlerı ve gümrük komisyoncuları taraf rndan tatbik edilen 
bır kaçakçılık fekli meydana çıkarrlmııtır. 

Bu kaçakçılığın meydana çık------------
maıı Haydarpaşa gümrüğünde 
fÖy~e bir. t~adüfle olmuıtur. 
Cümhurıyetın on be§inci yrldönü -

mü mün-ebetiylo -mlck'""bn\so kUl 

liyetli miktarda elektrik malzemesi 
gelmektedir. Bu meyanda Haydarpa
şa gümrüğünden geçirilen büyük bir 
parti için de tarifenin porselenle mü
rettep duy pozisyonu üzerinden be -
yanname verilmiş, fakat açılan bir 
sandıkta porselenle değil, pirincle 
mürettep duy olduğu görülünce bu
nun gümrlik resmi çok daha aıağı ol
duğu için muayene meıriurlarr beyan
namede tashihat yapmışlardır. 

Sandıklar kapıdan çıkarken tekrar 
evelce açılmış olan sandığa bakılmı' 
ve pirincle mürettep duylar da görül
müştür. Bu sırada başka bir memurun 
diğer sandıklar nazarı dikkatini cel
betmiş, o zaman diğer sandıkların ka
milen porselenle mürettep duylar ol
duğu görUlmUştür. 

İ stanbu I' da 

Pazarlık 
... 

yasagı ıyı 

netice verdi 
lsta.nbul, 16 (Telefonla) - Pazar

lıksız satış kanununun on beş günlük 
tatbikatından alınan ilk neticeler bele
diye reisliği tarafından bir raporla İk
tisat Vekaletine bildirilmiştir. Rapor -
da ilk tatbik neticelerinden çok iyi in
tibalar elde edildiği, kanunun ilerde 
daha kok faydalar temin edeceği ista
tistiklere istinat edilerek izah edilmi~
tir. 

İstanbul gibi büyük ve piyasası ge
niş bir şehirde kanuna aykm hareket 
ederek ceza görenlerin yirmiden faz -
la olmaması da kanunun iyi tatbik e -
clildiğine gerek halkın, gerek satıctla -
rın kanun~n makaat ve gayesini iyi 
kavradıklarına bir delil olmak üzere 
gösterilmektedir. Belediye, bundan 
bqka raporda Veklletin karar ve mü -
aaadeaine ihtiyaç görUlen bazı nokta
lara da iıaret etmiıtir. 

Ezcümle ayakkabıcıların son gün -
lerde belediyeye yaptıkları bir müra -
caat ta raporda izah edilmittir. Ayak
kabıcılar, ayakkabı etiketleri üzerine 
yalnrz fiat yazmanın doğru olmadığını, 

24 saat içinde hiç bir yerde yağış 
olmamıştır. Rüzgar vaziyeti, doğu ce
nup ve cenup doğusunda garpten sa
niyede beş, diğer bölgelerde şimalden 
7 metre kadar hızla esmiştir. En dü
şük ısılar Kars'ta sıfırın altında 2 de
recedir. En yüksek ısılar da Bodrum
da 26, Antalya ve Diyarbakır'da 27, 
Adana'da 29 derecedir. 

Holkevi Köycülük 

Kolunun ôzôları 

Dün de bir~ok 

köyleri gezdiler 
Geçen hafta pazar günü 6 köyde 

çalışan köycülük şubesine mensup, 
çeşitli meslekten bir grup genç, dün 
de Bayındır, Kutludüğün ve civarın
daki köylerde çalışma ve tetkikleri -
ne devam etmişlerdir. Gezide komite
den Sezai Erkut ve doktor Ali Mus
tafa da bulunmuş doktor 107 hastaya 
bakarak ilaçlarını köycülük şubesi -
nin sağlık yardım çantasından para -
sız olarak vermiştir. Köylülerimizi 
ilgilendiren konularda filmler göste
rilmiş, köylü ile sağlık, kültür, tarih, 
devrim işleriyle parti kongreleri mü
nasebetiyle C. H. Partisinin kurulu
şu, gayesi yurda hizmetleri etrafın

da konuşmalar yapılmış ve izahat ve
rilmiştir. 

Köylümüzün pek samimi ve sıcak 
karşıladığı bu ziyaretlere, her hafta 
devam edilecektir. Köycülük komite
si havaların müsait gittiği zaman i -
çinde ve cümhuriyet bayramı müna -
sebetiyle, merkez ilçesine bağlı köy
lerden timdiye kadar gidilememiş 
köylere uğramıt olmak kararındadır. 

lstanbul'da terfi eden 
belediye memurları 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Tahsi

satı belediyenin 938 büdçesine konan 
belediye ve idarei husuaiye memurla -
rma ait yeni sene barem cetveli de tas
dik edilerek belediyeye gelmiştir.Yeni 
barem cetveline göre belediye memurla 
rından bir kısmı terfi etmişler, bazıla -
rmın da maaşlarına zamlar yapılmış -
tır. Bu arada uzun senelerden beri u • 
mum.i vilayet meclisinden tehir mecli
si masası ~fliğini yapan B. Nadir de 
terfian Fatih belediyesi baş katipliğine 
tayin edilmiştir. Diğer terfiler bugün
lerde alakadarlara tebliğ edilecektir. 

ayakkabı imalinde malzemeden başka 

elemeği olan işçiliğin de yıer tuttuğu
nu ve bu bakımdan ayakkabı fiatların
da görülecek değişiklikler hakkında 
müşteriye kanaat gelebilmesi için eti
ketler üzerine fiatla beraber bazı taf -
sil.at yazılmasını da iatmişlerdir. 

Belediye, kundura imalirııdeki hu -
susiyeti gözönüne alarak ayakkabıcrla
nn bu dileklerini izah etmiş ve Veka
letten talimat i.stemiftir. 

Kutlama 
•• v \J • • 

ogrenegını 

neşrediyoruz 
saba içinde bayram hangi yerlerde ve 
ne gibi gösteri ve şekillerle kutlana
cağına dair hazırladığr programı bay
ramdan en az on gün önce bastırıp 

dağıtır. Gazete ve sair vasıtalarla da 
belirtir. Basın vasıtaları bulunmıyan 
yerlerde davul çaldırılabilir ve uygun 
görülecek başka vasıtalardan faydala
nılır. 

Şehir ve kasabalar süslenecek 
6. - Bayram dolayısiyle şehir ve 

kasabalar süslenecektir. 

29 Tekrinievel 1938 tarihinde Tür- j 
kiye Cümhuriyeti 15 inci yılınr idrak 
ediyor. Bu 15 yıl içinde memleketin 
istiklal ve istikbalini kurmak ve ko
rumak maksadiyle her sahada sarfe
dilen gayret, emek ve elde edilen bü
yük muvaffakiyetlerin bütün türk 
milletince ve cihan efkarınca duyul -
ması, bilinmesi, görülmesi ve anlaşıl
masr ehemiyeti şüphe götürmez bir 
vazifedir. Bu vazifeyi, diğer bayram
larda olduğundan daha geniş ölçüde, 
15 inci yıldönümü kutlanırken bütün 
önemile yerine getirmek lazımdır. 
Devlet teşkilatı tarafından alınacak 
tedbirler, Parti örgütümüzün iştira -
kiyle kuvetlendirilecektir. C. H. P. 
Genyönkurulu bu esası göz önünde 
tutarak Cümhuriyetin 15 inci yıldö
nümünün, önceki yıllardan daha can
lı ve daha çok heyecanlı kutlanması 
için bu öğreneği hazırlamıştır. 7. - Caddelere ve meydanlara ası

lacak vecizelerin ve yapılacak takla
rın yerleri kutlama komitası tarafın
dan tesbit olunacaktır. Bunun bir 
plan gözetilerek önceden hazırlanma
sı ve asılacakları yerlerin, binaların 

ve meydanların durumlarına göre dü
zenlenmesi için tedbir alınacaktır. 

Bütün yurtta 
Kanun gereğince Z8 Teşrinievel 

1938 saat 13 de başlayıp 30 uncu gü
nü saat 24 e kadar sürecek olan 15 in
ci yddönümü bayramı bütün yurtta 
bu öğreneğe göre kutlanacaktır. Oğ
renekte temini hükümete ait olan kı
kısımların yapılması, ilgili Bakanlı -
lıkların yüksek makamlara verecek -
leri emirlere göre yapılacaktır. 

Parti Genyönkurulunca tesbit edi
len esaslar şunlardır: 

1. - 15 inci yıldönümü yurt içinde 
bütün şehir, kasaba ve köylerde, ka
ra, deniz ve havada, gece ve gündüz 
bütün halkı ilgilendirecek bir coş -
kunlukla kutlanacaktır. 

Memleket dıtında Türk Elçi ve 
Konsolosluklarında bayram törenle 
ve elçiliğin veya konsolosluğun bu
lunduğu yerdeki türk vatandaşların 
iştirakleriyle kutlanacaktır. 

2. - Bayram, cümhuriyetin iyilik
lerini, halka duyuracak ve anlatacak 
surette sesli, ışıklı, renkli, hareketli, 
fikirli ve m!nalı olacaktrr. Bayram 
§enliklerine bütün halkın iştiraki ve 
ilgilenmesi tedbirleri alınmaktadır. 

Komiteler ve ödevleri: 
3. - Vilayet, kaza, nahiye ve köy

lerde kutlama iıinin düzenlenmesi i
çın xutıama JComıtaıarr yapuacax:ur. 

a) Vilayet komitaları valinin, kaza 
komitaları kaymakamların, nahiye 
komitalarr nahiye müdürünün baş
kanlıkları altındadrr. 

b) Azaları; yerin en büyük askeri 
komutanı veya yerine göndereceği 
zat (bulunmadıkları yerde askerlik 
şubesi reisi) belediye reisi, kültür di
rektörü, vilayetlerde Parti İlyönku -
rulundan bir üye, kaza ve nahiyeler
de Parti Başkanları, Halkevleri, bu -
lunan yerlerde Halkevi Ba!kanları • 
Halkevi Başkanr, Vali veya Kayma• 
kanı olan yerlerde ev yönetim kuru
lundan bir aza. 

c) Köy komitaları halin icabına gö
re vilayet komitaları tarafından teş
kil olunacaktır. 

4. - Kutlama komitalarının ödevi 
kutlama işlerinin düzenlenmesinde 
merci olmak, şehir veya kasaba için
de kuram ve idarelerin kutlama çalış
malarını birbirine uydurmak ve dü -
zeltmektir. Bundan başka her komi
ta, kendi işlerine ve kendisine bağlı 
olarak teşkil edilen tibi komitaların 
çalışmalarını tanzim ve takip edecek
tir. 

5. - Komita, bayram dolayısiyle 
nasıl tören yapılacağına ve tehir, ka· 

Vecize, Genel Sekreterlik tarafın -
dan bastırılıp vaktinde gönderilmiş 
olan matbu listeye göre harf örnek
lerine uygun şekilde seçilecek ve ter 
tip olunacaktır. 

8. - Herkes bayram günleri en ye~ 
ni ve en temiz elbiselerini giyecektir. 
Okulların ve resmi dairelerin talebe
lere, hizmet adamlarına verecekleri 
yeni elbiseleri bu bayram günlerinde 
dağıtmaları ve ailelerin de çocukları
nın yeni elbiselerini bu bayram için 
almaları yerinde olur. 
Hayır cemiyetlerinin de fakirlere 

vereceği elbise ve eşyayı bugünlerde 
dağıtmaları uygundur. 

9. - Vatandaşlar yakalarına, kendi 
taraflarından tedarik edilecek altı 
okları takacaklardır. 

Temelatma törenleri 
10. - Devletin, hususi idarelerin, 

belediyelerin, bütUn ulusal kurulların 
köprü, fabrika ve saire gibi yaptır -
racakları eserlerin temel atma mera
sımı ııı:: unmı9 uıucuc:u uı A0;ruı.ı..ıa. "~ 

renleri bayramdan önceki en yakın 
günlerde yapılacaktır. Bayram için -
de ancak geçit resimleri, bayramlaş
ma törenleri ve muhtelif şekillerde 
eğlenceler dışında halkın başka şey
lerle meşgul edilmesi doğru değildir. 

11. - Bayram günü törenin yapıla
cağı Cümhuriyet meydanı bayramdan 
önce temizlenmeli ve düzeltilmelidir. 
Süslenme ve donanma işleri en çok 
bu meydanda göze çarpmalıdır. 

12. - Törenin düzenini ve halkın 
istirahatini temin için bu meydanın 
önceden bir krokisi yapılmalı ve kro
kide törene iştirak edeceklerin duruş 
yerleri işaret, yazı ve filamalarla be
lirtilmelidir. 

13. - En bilyUk sivil memur ile aa
kert komutana bir tribUn ve bunların 
yanında da geçide iştirik edemiye -
cek üniformalı subaylara, yUkaek 
memurlara, maHHgazilere ve ıehit a
nalarına tribünler yapılmalıdır. Bu 
son tribün (Kahramanlar tribünü) o-
larak ayrrlmalıdır. Elçi ve konaoloı
ların bayram törenine iştirakleri şek
li ve bunlar için tribünlerde yer ay
rılmasr geçen senelerde olduğu gibi 
ve kendilerini ağırlıyacak surette ya
pılmalıdır. 

Bundan sonra bu işin dUğümü şöy
lece çözülmüttür: Otedenberi böyle 
yüksek resimli beyannameler gilmril
ğe gelmekte ve sonra küşadda amba
lajın içinden alçak resimli bir mal 
çıkınca beyannamede tashihat yapıl
maktadır. Gümrük resmi yüksek olan 
birçok sandıklar arasına resmi dütUk 
buı sandıklar veya balyalar karıfh
rdarak kilşad eğer bunlara tesadüf e
derse bütün malların resminin indi -
rildiği, eğer kiltad yüksek resimli 
mala teaadüf ederse o zaman esasen 
beyanname bunlara göre yapıldığın -
dan aes çıkardmadığı anlatrlmıştır. 

Gilmrlikte kütad her sandık ve bal
yanın değil aralarından tesadüfi ba· 
zılarının açrlması suretiyle yapddı -
ğından hazinenin böylece yapılan ka
çakçılıkla mütemadiyen zarar ettiği 
tespit edilmittir. 

----~----~~~~~~~--~~~----~~----~---------

Şehrimizde bulunan Gümrükler U
mum Müdürü Mahmut Nedim bu va
zieytle bilhassa alakadar olmuş ve 
bu kaçakçılığın önüne geçmek için 
her kabın kütada tabi tutlmaar Hizu
mu bütün gümrüklere bildirilmiştir. 

lstanbul'da uç süt 

fabrikası kurulacak 
İstanbul, 16 (Telefonla - latan -

bul'un süt itlerini esasından halletmi -
ye karar veren devlet ziraJLt itleri ku -
rumunun bir müddetten beri yaptıiı 
tetkikler sona emıi§tir. Aldığımız ma
lumata göre 1stanbw'da fennt ve aıht 
şartlar dairesinde istihsal edilmiş süt 
satmak üzere ıehrin muhtelif yerlerin
de ÜS fabrika tesis edilmeıü esas itiba· 
riyle muvafık görillmqtür. Bu fabri -
kalarm ne zaman tesisine başlanacağı 
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• l "k ! göriiJmeleri eon aafhaya ennİf -

Zıp zıp Alı ve erkek ı tir. Görüpelerin yarm ikmali ih-

Evelki aabab, lzmir'de Kuruçeı -
me'de bir kahvenin önünde eon • 
radan imıinin Zıpzıp Ali olduiu 
anlaplan bir adamcaiızı air Y•· 
rah bulmutlar ve tormutlar .:. 

- Seni kim vurdu ? 
- Ben erkeiim; beni vuran da 

erkektir, adlarını veremem l 
Zıpzıp Ali. Bira.z aonra etrafm· 

dakilere aealenmİf ı 
- Ericek olan bana bir pantalon 

veniınl 

Dünkü 1&ymuacla çıkan bir ha
ber, Ali'nin ölmek üzere olduiu • 
nu bildiriyordu. 

"Ser verip sır vermemek t., dtye 
eaki bir tabir vardı. Galiba bu Zıp
zıp Ali de o fikirdedir. 

F &kat eeki erkeklik, eaki kaba
c:layıılık ı.Jü:kiıinin ne kadar ali· 
Jünç oldujunu anlıyabilmek ıçm 
Zıpzıp Ali'nin maceraamı okumak 
ki.fi gelebilir. 

Kadınlar bankan 1 

· banıkavar-

çalıpnlar ve mÜ§teri sıfatiyle pa • 
ra yatıranlann hepa.i kadm olan 
bir banka. 

Her halde bu bankada franaız 
gramerinin bir kaidesi yerini bul
maktadır: Malfun ya bankaya 
fransızlar Banque derler ve bunu 
müennes itibar ederek batma "La" 
artikli getirirler. 

Bu bankanm iti yolunda gittiii 
aöyleni:yor. 

Bunu he.her alan ve • aöz ara • 
mızda - karıamın duymıyacaiına 
emin oldufu zaman kadmlarm •· 
l.,.b.inde bulunan bir tanıdıiam: 

- Bu bankanm erkeklerle mu· 
amele yapmamasma memnun ol -
dum, decU, çünkü azizim, oradan 
almacak bir deste 1>aıllmotun iize
rindeki eaans kokuaanclaa n..,_. 

Ditlerinils ve ahlakımız 1 

Bir amerikan muharririnin idcli
uma göre ''ditlerine bakarak bir • 
inaanm ahliıkmı, duygularmı an
lamak kabil oluyonnQf.,, 

Pek• • • • d 1.-- ki . • 
ı aına, IÇllDIZ e ~ dfM"m 

aizmdaıki bütün difleri kendiMnin
dir. 

Ditleri takma olanların aizım 
muayene edince de 1ıaliba, ditç.i
ainin hüner ve marifeti anlqıla -
ca:ktır. 

Manaya, vuzuha dair! 

Bir la.tanbul gazetea.inin birinci 
aayf aunda çrkan fU haberi, oldu -
ğu gibi, beraberce oku:yahm: 

.. Ankara, 12 (Huauıi muhabi -
ticaret 

timali kuvetlidir.,, 
Bu haberde dokunacak bir yer 

yok diyecekain.iz; dotru. F aka.t 
birde bu haberin kendiai bdar 
yer tutan batlıim• ela okuyalım : 

''Türk. italyan ticaret i.til&fı ao
na eriyor.,, 

Ticaret itilafları zaman kaydiy -
le kayıtlı oldufuna göre bu batllk
tan mevcut bir itilif ın bitmeK ü
zere oldufunu anlamıyor muea -
nuz? 

ifadede müphemiyeti, uımne 

f&İrlerine brakaa.k da gazetelere 
koyacatmıız bathıklard& vazıh ol
aak fena mı ederiz ? 

Ne:saket 1 

iki arkadat kon~: 
- yahu, fU çekler çok naa in

sanlar! 

- Nereden anladm 1 

- Baksan a, alman ordul.armın 
çek topraklarına yapbfı ziyareti 
Mımen iade etmek için haridye 
nazırları hemen Berlin'e gitti! 

Süslenme ve donanma : 
14. - Cümhuriyet bayramlarının 

renkli ve ışıklı olması şarttır. Bu ö
nemli esasa göre bayram günlerinde 
ve geceler inde şehir ve kasabalarda 
bütün resmi daireler, belediye ve hu
susi idareler, C.H.P . .Ocakları, Halk· 
evleri, resmi ve husust okullar, mü .. 
essese ve bankalar, ticarethaneler, e'V 
ve dükkanlar, spor kulüpleri, şehir ve 
kasabalardaki meydanlar ve caddeler 
donatılır ve süslenir. 

15. - Çocukları en ilgilendiren sa
lıncak, atlı karınca, kukla ve diğer 
eğlenceler Cümhuriyet bayrammın 
şehir ve kasabanın alı§ılmış yerlerin
de eskisinden daha düzenli bir suret
te ahzırlattırılacaktrr. Çocukların çok 
gelmeleri tabii olan bu eğlence mey
danlarında ve yerlerinde onların göz
lerine çarpacak ve alakalarını çeke
cek surette Cümhuriyeti hatırlatıc:ı 
gösteriler tertip edilecektir. 

16. - Süslenme için kullanılacak 
başlıca vasıtalar: 

Bayraklar; mersin, meşe, taflan, 
zeytin dalları gibi yeşillikler; kırmı
zr beyaz kordela, vecize levhaları ve 
taklardır. (Her yerde mümkün oldu· 
ğu kadar çok bayrak asmağa dikkat 
edilmelidir). 

Bundan başka şehrin veya kasaba
nın en işlek caddeleri de iki taraflı 
olarak cümhuriyeti en güzel bir ı:.u
rette anlatacak grafikleri göstermek, 
mağaza vitrinlerini bayramın büyük
lüğüne yaraşır şekiller vererek süs
lemek, toplantr aalonlarmr küçük 
bayraklar ve yazılarla .zinetlemek ba 
arada sayılabilir. 

Her yerde XV rakamı 
17. - Bu yıl Cümhuriyetin 15 inci 

yılı olduğunu belirtmek üzere 15 ra
kamr büyük olarak ışıklı, IŞiksız en 
çok görünen yerlere konulacaktır. 

18. - Geceleri elektrikten ve elek
trik olmıyan yerlerde ltiks -.eya rad
yum lambasından, fen erlerden ve me· 
şalelerden istifade olunacaktır. Mina
reler ziya tertibatı ile donanacak ve 
inkılaba ait vecizelede mahyalar ku
rulacaktır. 

---w.ı-.a a .. ..,., 7\i•& .. A~ &&.iÇ 

göre şenlik fişekleri yakılması fayda
lıdır. Gece şenliklerinin güzelliiini 
ve coşkunluğunu artıracak olan ıen
lik fişeklerinden bafka havagazı w 
elektrik te•isatı olan yerlerde bu :ışık 
lama vaaıtalarmdan da istifade ola -
narak bilhassa alanlarda özel tesisat 
yapılabileceği gibi bunların meYCut 
olmadrğr yerlerde de büyük ateıler 
ve meşaleler yakılarak gece genliğlı
nin güzelliği ve parlaklığr arttttıl& 

Tören: 
20. - Her geıhir, kasaba ve ka,de 

vatandaşların geni§ ölçUde bayram 
yerinde bulunması için tertibat •
nacaktır. Ulus egemenliğinin, kun:a
lut ve yükseliş savaşının remzi olan 
bu bayram sevinçlerine bUtün ha!k111 
katılmasr l!zmıgeldiğinden çok yan
da§ın harekete getirilmesine çal~ 
malıdır. 

İnkılabın heyecanını tazelemek, _. 
tırmak, için törene iştirak ettirilmek 
üzere tehir veya kasa.baya ya.kın köy
lerden atlı ve yaya kadın erkek kö,ıti
ler davet olunacaktır. 

Kara, deniz ve hava kuvetlerinin ve 
bütün okulların, sporcuların. ulusal 
cemiyetlerin ve halk yığınlarının tö
rende durum ve ödevleri vardır. 

21.- Bayramda ciimhuriyetin feyiz
lerini c.nlatacak, yayacak bir progr~ 
la radyodan istifade edilecektir. 

22. - Hükümet kuragında Devlet 
namına yapılacak kanuni törenler bit
tikten sonra yerin en büyük imiri, ya
nında oranın en büyük aıkert komu. 
tanı olduğu halde Ci.ımhuriyet meyda.
nına gelir. Meydanda kutlama komi
tesi tarafından hazırlanmıt krokiye 
göre yer almrf bütün &ru pların ve halk 
kütlelerinin <>nünden geçerek ve her 
grupun kar~ısında durarak Cümhuri
yet ve inkılap sevgısini bealiyccek kı
sa sözlerle herkesın bayramını kutlı

yaca.ktır. 

Mızıka istiklal marşını çalacak, mı
zıka olmıyan yerlerde okul talebeleri 
hep birden istiklal marşını söyliye
ceklerdir. Çok yayılmış olan onuncu 
yıl martı da söylenClbilir. 

Geçit resmi : 
23. - Geçit resminin düzgün yapıl

masr için önceden tören durumunun 
krokiye göre düzenlenmiş olması la
zımdır. Tören duruşu öyle düzenlen
miş olmalıdır ki durum bozulmadan 
geçit resmi sırasına uyacak 'ekilde 
meydanda toplananlar biribiri arka
sından gelebilsinler. 

a.) Ordu (en büylWc komutanın •ıA
lıyacağı üzere) • 

(Sonu 9. uacu say/ad~ 
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ULUS -3-

POLITi KA l DÜNYA HA.BERLERİ Yabancı 

bir dil 
ITÜRKiYE BASINI 1 

İstanbul Üntversi·tesi Yeni Avrupa 
det Ônce Avusturya'run, ıonra da Sü -
le llllntakaurun Almanya'ya iltihaki
ti lbeydana ıelen yeni vaziyet. git-
.kçe ağırlığını hiuettirmektedir. Mü -
~h itilifından beri aradan geçen her 
t~n, Almanya'nın orta Avrupa'da te
~ettiği hegemonyanın, Austerlitz'-

225 
romorkörün Çek- Macar ihtilôfı 

2. 000 gemicisi 
(Başı 1. inci sayfada) 6 ıncı yıltna girericen 

COMHURIYET'te Nadir N~ Is -
tanbul ünivcrs.itesi 6 ıncı yılına girer
ken bqlığı altında yazdığı b&Jmakale
cle üniveraitenin be§ yıllık ilim hayatı
nı takdirle andıktan sonra diyor ki: n sonra Napolyon tarafından temin 

N k't hallolacak mı? evyor a . -·--
grev halinde iT AL YA1DAN SONRA 

Karilerimiz cihan ahvalini ga
zetelerimizin ecnebi dil bilen, ve 
ecnebi neıriyatı takip eden mu
haririrleri vurtasiyle öğreniyor
lar. içlerinden yabancı dil bilen
ler, bu öğretiıin dahi ne kadar 
noksan olduğunu ıüphesiz bilir
ler. 

~dilen hesemonyaya muadil olduğunu 
~'-ta yardım ediyor. Eıki Avrupayı
lıı.ıtır. Yeni bir Avrupa karııunda
~ Eaki Avrupa neydi? Versay mua
ecfeıine, Milletler Cemiyeti pakbna 

~e orta Avrupa'da da Franaa'nın Po. 
~Ya, Çekoslovakya, Yuıoılavya ve 
~nya ile akdettiği ittifaklar fd>e
:ı . n~ dyanan bir mu~~neydi. İtalya 
-ae iki aarp demokraııu aruında ihti. 
lif çıktığı gündenberi bu sistem zayıf
lıyordu. Almanya bu fırsattan istifade 
tderek silahlandı. Ren nehrinin boyla
l'ını ıilihladı. Silahları arttıkça, Fran
"'run ittifak &istemi de çözülmiye bq-
1-dı. Nihayet son müstahkem mevki, 
Cekoslovakya, düpnüttür. Çelmslo
"~ya'nm yinni eeneclen beri garp hu
dudunda inta ettiği iatihk.imlann Al -
~nya'ya geçmesi, alınanlara otuz fır
q asker kuandırmııbr. Askeri müte
has:aslann ifadelerine &'öre bu istib -
~lar, bir Avrupa harbında otuz al -
bıan fırkuını metıul edecek bir kuYet
teydi. Fnuıaa'nın tarki Avrupa alaka· 
••ndan bugün baki kalan bir Sovyet -
Fransız paktıc:br ki resmen feshedilmit 
olmamakla beraber, ne dereceye kadar 

Nevyork, 16 a.a. - Römorkör ge
micileri ile patronlar arasında bir ih
tilaf çıkmıştır. Bu ihtilaf, görünüşe 
göre, yakında halledilecektir. Sendika 
yevmiyelere zam yapılması hakkında
ki taleplerini hafiflettiği için sendika 
mümessilleri ile römorkör patronları 

arasında bir anlaşma hasıl olmuştur. 

Sendika reisi Josef Ryan sendika aza
larına, i~çilerin vazifelerine göre yev
miyelerine 5 ile 7 dolar arasında zam 
yapılması hakkında patronlar tarafın
dan yapılan teklifi kabul etmelerini 
tavsiye edeceğini beyan etmiştir. 

Polonya da Macaristan' a 
mü7Jlherete karar verdi 

Garp alemi ile her gün her tür
lü münasebetlerimiz artıyor ve 
aıklaııyor. Bu alem içinde geçen 
iki üç dilden biri ile anlatamı
yanlar, en baait görünen itlerde 
dahi yarım kalırlar ve rekabet 

"latanbul üniveraiteai daha timdi· 
den Atatürk inkıli.bına liyık bir di -
namizm göstermit ve idealine doğru 
geniş adımlarla ilerlemittir. Bet aene 
içinde yüksek tahsil talebesinin adedi 
iki buçuk misli arbnıı bulunuyOI' kı 
bunun yüzde yinni betini türk kızları 
teıkil etmektedir. Mezunların aaym 
seneden seneye mütemadiyen artarak 
937 - 38 devresinde 580 i bulmuıtur. 
imtihana girenler arasında muvaf faki
yet dereceli de bu sene her seneden 
daha iyi. Muvaffak olamıyanların sayı
sı, yÜzde yinni birden fazla değildir. 
Bu rakam, beynelmilel aikyaalara na· 
zaran normal sayılabilir. Eauea mu -
vaffakiyetin ruhunu kemiyette değil 

keyfiyette aramak mecburiyetinde bu
lunuyoruz. Bize sayıdan ziyade öz li
zundır, kalite lizımcbr. Yanmyama • 
lak yetitmiı bin mezuna, iyi kültür 
gıdasilc beslenmit on kuvetli genç ter
cih edilir. Henüz hayatının ilk senele
rini dolduran üniverlİtemizin, daha 
ıimdiden yalnız kaliteye kıymet veren 
bir müessese olarak fÖht'el balmumr 
temenni ederiz. 

illeri olcfuju tüphelidir. Her halele 
Sovyetler Çekoslovakya meselesinde 
~ ransa tarafından takip edilen hareket 
hattım tasvip ebnemiılerdir. Sovyet -
leı·, orta Avrupa krizi devam ettiği 
trıüddetçe Fransa tarafından ihmal e
dildiklerine kanidirler. Halbuki Sov • 
l'et Rusya bqmdan sonuna kadar dü • 
rüst hareket ebniıtir. Bu vaziyette 
Sovyet - fransız misakının mukaddera
tı da fÜpbeye dÜ§mÜt oluyor. Eğer bu 
bağ da kesilecek olursa, İngiltere ve 
F ranaa, Ren nehrinin arkasına çekil -
trıiı ve Avrupa lutaaını Almanya'ya bı
t'&Jonıt omyorlar demektir. Bu pazar
lıkta lqiltere'nin" Frama'nm Zlll'lll'• 

lı çıktı~ ıüpbe yoktur. Fakat 
daha ~ zararb olan İtalya ve Sovyet 
llusya olmak lizımdır. Çünkü lqilte
t-e ve Fransa karfılıldanm •lmamrı de
ğillerdir. lna'iltere'nin hesabı ıudur: 
4 •----- .;1 • ..,: .. ı.:ı,.;....,.;,,o.;nİ "'İİ~•
fa etmiyor. Silihlanm bnwmlamelc 
için ftkit keM'""lfbr, A.Jmmya IDÜ

lemJeke iıtemeıkten vaz aeçmif olma • 
ın.kla beraber, her halde ıiınctilik bu 
-..Zuıunu daha yavat bir perdeden 
İfade etmektedir. Bu da lngiltere için 
1'azançbr. Bir de Almanya orta Avru
Plı'da Jıesemonya kurdulıı:tan eonra pr
lca doina genitlemek iıt. de Rusya 
ile mücadeleye giritine, belki de bu 
Moakova tqebbüsü, Napolyon'wı ba • 
tına gelen akıbetleriyle, Hitler'in de 
baıına gelir. Gelmez de kcxnünistlik 
rnafhip olursa, her halde İngiliz kon -
IÖrvatörleri bu yüzden gözyaşı dökmi
yeceklerdir. lngilizleı- böyle muhake -
ıne etmit olmalıdırlar. Fransa'ya gelin
ce; o da Alaaa l..oren'i abmtbr. Al -
manya tarafından tehdit edilirse, in • 
giltere'nin yardrmmdan emindir. Al -
man yardımı olmadıkça, İtalya tara -
frndan tehdit edilemez. lıte iki garp 
devleti, Münib kararını verirken böyle 
beaaplamq olaca.ldardır. Bu hesapla • 
nn doğnı olup olmadığını tarih söıte
recektir. 

Fakat bu yeni muvazene içinde 
ltalya'nm vaziyeti kötilletcnit oluyor. 
Ve vaziyetin kötülüğü bqünden teba
rüz etmiye bqlamıtbr. Almanya, Sü -
det mıntakaıını aldıktan sonra Çekos
lovakya ile anlatrmt ve bu devletin 
daha ziyade parçalanmasına razı değil. 
dir. ltalya ise Mac:aristan'ı tutuyor. 
Komarno' daki çek • ınacar görüımele
rinin inkıtaa uğramuı üzerine, macar 
hükümeti, ihtilafı dört devletin ha
kemliğine bırakmrtbr. Münib anlq • 
maaı da bunu icap ettiriyor ve Muao -
lini'nin buna taraftar olduğu malum • 
dur. Fakat Almanya, dört devlet bq • 
vekillerinin içtimaım istemiyor. Orta 
Avrupa'ya ait meselelere bqkalarınm 
karrfmllıım iyi nazarla görmiyeceğini 
ifade eden bir vaziyet almıtbr. lıte 
yeni Avrupa'yı eski Avrupa'dan ayı -
ran bu huıuıiyet ve hidiselerin ıarip , . 
tecellisidir ki eski Avrupa'dan yenı 
Avrupa'ya intikalde en çok aayret aar
feden büyük devlet de ltalya olmuıtur. 

Anlaşmanın metni pazar akşamı 

sendika azasına bildirilecektir. Fakat 
bu müddet zarfında grev devam et
mekte ve 225 römorkörde çalışan 2.000 
gemici çalışmamaktadır. 

İspanya'dan dönen 
İtalyan yarahları 

Napoli, 16 a.a. - Son İspanya mu
harebelerinde yaralanan yüzlerce ital -
yan lejyoneri Kadis'tcn gelen Gradis -
ca hastane gemisin.den buraya çıkarıl
mıştır. Yaratılan askeri hastaneye nak 
leden hasta otomobillerinin yollardan 
geçmesi, ballan vatanperverane teza -
hürlerine vesile olmuştur. 

Franko M usoliniye 
te~ekkiir ediyor 

(Başı ı. inci sayfada) 
tin fesat unsurlarına karşı enerji ile 
hareket etmesini istemektedirler. 

Nasyonal sosyalistler, B. lmredi'
nin istifaaını ve Çekoslovakya'da as
keri müdahalede bulunulmasını iste
mek için revizyonist büyük tezahür
ler tertip edilmekte olduğunu bildi
riyorlar. 

Müzakereler 
Budapette, 16 a.a. - Hariciye hu

susi kalem müdürü Kont Çaki, dün 
tayyare ile Roma'dan dönmliş ve ken
disini karşılıyan İtalya orta elçisi B. 
Vinci ile birlikte derhal Hariciye ba
kanlığına gelerek uzun ·bir görüşmede 
bulunmuştur. Daha sonra BB. Kanya, 
İmredi, Daranyi ve Çaki arasında bir 
toplantı yapılmıştu. Saat 18.30 da 
Başvekil B. İmredi, devlet na~bine i
zahat vermiştir. 

Polonyaya göre 
Varşova, 16 a.a. - Havas ajansı -

nın muhabiri bildiriyor: 
Siyasi Polonya mahfilleri İtalya i

le Almanya'nm Prag üzerinde müessir 
bir tazyik yaparak bu hükümeti ma -
car taleplerini kabul etmiye icbar ede
ceklerini ümit etmektedirler. Fakat 
Karpatlartlı Rusyaaı ve Slovakyada 
vaziyetin tehlikeli olması dolayısiyle 

bu tazyikin bir an cvel yapılması la -
zmı gelmektedir. 

Polonya lavallttutta 
bulunacak mı? 

Slovak mebuelanndan Sidor'un 
Polon.ya'ruın tava•utta bulunmasını 
istemek Uzere Vat'§ova'ya geldiği hak-

!andaki haber ne teyit ne de tekzip c- üstünlüğünü, bu alemle yakından 
dilmektedir. Dün akpm hariciye nazır ve doğrudan doğruya temu et· 
muavini Jan Szcmbek ile Çekoalovak • melde olanlara terketmeğe mah
ya ve Macaristan elçileri arasında ya. kUın olurlar. 
pılan mülakat esnasuıda bu meaelele -

• .. •• ülm" •• lması ·h ·maıde Japonya, İngilizce ile terakki 
rın goruş uş o ı tı n uzak • .. • ·ı· d h 
değildir ettı. Bugun Japon dı ın e er ıey 

Paris:e, Berlin'e, Roma'ya, Lond .1 v_ar. Fa.kat. yar~ aaır ev~l ingi -
ra'ya ve Varşova'ya tevdi edilen ma _ hzce bılmıyen Japon, munevver 
car notası barili olmak üzere ~ye dahi telakki edilmezdi. 
kadar Polonya hükümetinden slovak _ Bütün bu esaslarda kimsenin 
larla macarlar arasında tavassutta bu- ihtilafı yok. Meıele öğrenmek 
lunulması hakkında hiç bir resmi ta • zaruretinin ve öğretmek sanatı • 
lepte bulunulmamıştır. nın daha iyi telakki ve tesis o -

A lm.an göril§ü 
Berlin, 16 a.a. - Ekseriyetle Al -

manya'nın aelahiyettar fikirlerine ter 
ceman olan Dantziger Vorposton ga
zetesi, bugün Lehistanın Çekoslovak
ya'daki istekleri ve Leh - Macar müş
terek hududu meselesindeki noktai 
nazarını bildiriyor. 

Gazete diyor ki: 
"Çek meselesinin hallinde amil o

lan şey otodispozisyon'dur, politik 
birleşmeler ve yahut devletler grup
ları değildir. 

Dantziger Vorposten, Lehistan'a 
Almanya'ya karşı hasmane bir hattı 
hareket takınmaktan aakınmasını tav
siye ediyor ve diyor ki: 

"Genig leh halk tabakaları araaın
da şu sabit fikir hüküm sürmektedir: 

Leh milletini Almanya'ya kartı va
ziyet aldıran her politika dofrudur. 
lki millet arasında §Crefli bir tefriki 
mesaiye varılmak isteniyorsa bu fi
kir ortadan kalkmalıdır. 

lunmasındadır. Bir taraftan Kül
tür bakanlığının radikal teıeb -
büaü, diğer taraftan bilhassa üni
versitemizin gevtemez disiplini 
ile bunun da pek güç olmadığını 
göreceğiz. 

Falih Rılkı AT AY 

Nafıa Vekili 
Adana' da 

tetkikler yaptı 

FiLiSTiN MESELESiNiN SON 
SAFHASI 

SON POSTA'da Seliın Ragıp 

Emeç bu batlık albnda yazdığı maka
lede Filistin meeeieani tahlil etlyor 
vediyor ki: 

Burgos, 16 a.a. - General Franko, 
B. Musolini'ye bir telgraf çekerek 
italyan gönüllülerinin bir kısmının mil 
U ispanyol dbaaına kahramanlıldaıi • 
le, kanlarlyle bllyUk yardımda bulun -
duktan aonra İspanyol toprağmı terk • 
etmekte olduklan şu sırada frankist 
İspanya'nrn İtalya'ya derin minnettar
lığım iblağ etmekte olduğunu" bildir
u~ı.tt. 

E6rede 
Burgoe, 16 a.a. - Müliyetıperıva: -

lerin resmi tebliğinde, Fbre cepbe9in
de düşmanın iki hücumunun püskür -
tüldüğü bildirilmektedir. 

General Silovi'ye bazı 
salahiyetler verildi 

Adana, 16 a.a. -Nafıa Vekili Ali 
Çetinkaya, bugün aut onda refakatin
de bir fen heyeti olduğu halde Ada
na'ya gelmif ve iıtasyonda vali Tev
fik Hadi Baysal, belediye reisi Tur
han Cemal Berker, Kumandan, euıni
yet müdürü, bir askeri kıta, memurin 
ve ha\k tarafından karşılanmıştır. 

Vekil, on dakika kadar gar salonunda 
istirahatten aonra otomobile bi.nmif 
~ Adana ovasında açılmakta olan bü
yük su kanalları inşaatı ile baraj ye
rini gezmiftir. B. Çetinkaya bir kaç 
saat kadar ovadaki tesisatı tetkik et
tikte?\ sonra Seyhan bölgesi su işleri 
teşkilatı şeflerinden işler hakkında i
zahat almıştır. 

Son senelerin hadiseleri nazarı dik
kate alınacak olursa araplarla yllhudi· 
lerin ayru devlet çerçeveai içinde müt· 
terek bir bayat yaıamalarmuı müm
kün olamıyac:aiı anlqwr. Bütün bu 
sebeplerden dolayıdır ki, Jnciltcn'nin, 
bir parça seç kalmakla beraber, daha 
büyük bir tiddetle kuvete müracaat 
edip tam.men bozulan nizamı iade et
miye kalkııbiı aöriilüyor. MOYcut 
malumat gösteriyor ki hiiıküımet mer
kezinin nüfuzu Kudüs'le Hayfa,,. Te
li.YİT tehirlerinin budutı.mu apnıyor. 
Arap tethitçiler, memleketin Nir lo -
mnlannı tamamen hakimiyetleri altı· 
na alımtlardır. Bundan dola.,.. _.., o -
lan bütün ubrta ~ lilabla -
nndan tecrit etmek w meti hasıl ol -
muttal'. idari merkezl-m 'lllllhlıl...ı, 
timdi ylamz İngiliz " yahucli zabıta 
memurlannın idaresine brralalmıtbr. 
Bütün bu tedbirler• arap müdafaa ko
mitesi reisinin yahuc:li siyonist lefkila
bna bir telgraf aöndererek yahudile -
rin bundan böyle takip edecekleri bat
b .hareketten bütün fark yabudileri 
lngilt.e tarafından kuvetle müdafaa 
edildikleri takdirde, bu müdafumn di
ğer arap memleketlerine tqmil edile -
miyeceği de aynca ili.ve oluıunuıtur. 
Bütün bu terait albnda arapla yahudi 
için bir telifibeyn esası bulmıuun im -
kinı olmadığı görülüyor. 

Bombardıman 
Valansiya, 16 a.a. - Milliyetper -

verlerin tayyareleri bu sabah Alco'yu 
bombaya tutmuşlardır. Uç ölü ve 25 
yaralı vardır. 

B. Van Zeeland Londra 

ve Amerika'ya gidiyor 
Brüksel, 16 a.a. - B. Van Zcelanj 

yarın sabah lngiltere'ye hareket ede
cek ve oradan dünya ekonomik işbir
liği hakkında konferanslar vermek il· 
zeı;e Amerika'ya gidecektir. 

B. Van Zeeland, oradaki ikameti es
nasında Amerika'nın en mühim poli
tik ve ekonomik şahsiyetleriyle gö
rüşmelerde bulunacaktır. 

1 KÜÇÜK DIS HABERLER 1 
X Roma - Şimali Amerika hattın

da işliyen ''Roma'' ismindeki transat
lantik vapuru Chioggia civarında iki 
balıkçı kayığını batırmıştır. Vapurun 
bumundaki kamaralar hasara uğramış 
ve birkaç yolcu yaralanmıştır. 

X V artove - Polonya polis sem· 
si şefi general Kordian Zamorski, fa • 
§İat polis kongreısine iştirak etmek ü
zere Roma'ya hareket etmiıtir. 

X Roma - B. Musolini, 18 ilktct
rinde Torino'ya gitmek tasavvurunda 
idi. Fakat reami bir tebliğ beynelmi -
Jel vaziyet dolayısiyle bu acyahatin 
baıka bir tarihe tehir edilmig olduğu -
nu bildirmektedir • 

X Brüksel - Bütün Bclçika'da na
hiye meclisleri intihabatı pazartesi &ü
nü yapı:lacaktır. 

(Ba.şıl.incisayfada) 
ma.aını iatemiye karar vermiftir. Neş -
rediılen bir tebliğe göre, bu meblağ, 

çekoslovak devletinin yeni vaziyeti do
layısiyle ihtiyar edilen en müstacel 
masrafların ödcnmeainc ve mültecile
re yardım ed.i.hneaine tahsis edilecek -
tir. Tebliğde, çek.oalovak maliye heye
tinin hüküı:nete, Prag tarafından iste
nilen mali yardımın tahsis edileceği iş
leri telhia eden bir muhtıra tevdi ettiği 
kaydedilmektedir. Ayru mealde bir 
muhtıra da Fransa'ya verilmiştir. 

Bu muhtıra, tetkik edildikten son -
ar cevap mümkün olduğu kadar kısa 
bir zamanda verilecektir. 

Almanya ve Çekottlovakya 
Prag, 16 a.a. - Czeske Slovo gaze

tesi, çckooovak hariciye nazırı B. 
Şvalkovski'nin Almanya seyahati hak -
kında tefsiratta bulunarak diyor ki: 

"B. Hitler Çekoslovakya'nrn Al· 
manya'ya karşı halisane bir hattı ha -
reket takip edeceği hakkındaki temi -
natını kaydeylemiıtir. Bu, büyük kom
şumuzla münasebetlerimizde yirmi se
nelik devreye nihayet veren bir mer -
halleder. B. Şavalkovski'nin beyanatı 
hükümetinin ve bütün bir milletin arzu 
suna uygundur. Bu, h5.diselerin inki -
~ınm emrettiği politik bir vakıadır." 

''Çek meselesi halledilmeli,, 
Roma, 16 a.a. - Voc.e d'ltalia ga -

zetesinde Virginio Gaytla, Çekoslovak
ya meselesinin tamamiyle halledilme -
si lazrmgeldiğini kaydettikten sonra 
töyle demektedir : 

Diğer hizmetler, bakan ünvanını 
haiz olmıyan hükümet azaaına veril
miştir: 

İktıaat: Fenik; sosyal yardım ve sı
hat: Volosim; Adliye: Prcapak. 

18 yerde örJi idare 
Prag, 16 aa. - Ceske Slovoya gaze

tesine göre, halen Prag'da 10.000 den 
fazla südet alman mültecisi vardır. Hü 
kümet bunları memleketlerine geri 
göndermek üzere tespit etmektedir. 

Bugün Slovakya'nın 18 bölgsinde 
ve ezcümle Komarno, Neuhacauel, Ro
senau ve Kachau'da örfi idare ilan e
dilmiştir. 

Çek - leh sının kapandı 
Varşova, 16 a.a. - Polonya makam

ları, çe~ kronu üzerinde spekülasyo
na manı olmak üzere 16 ilkteşrine ka
dar Polonya - çek hududunun kapatıl· 
masına karar vermiştir. 

Bir tekzip 
Paris, 16 a.a. - Karpatlaraltı Rus-

Öğle yemeğini vagonunda yiyen 
Ve kil, bu.gün yapılmakta olan işleri 
müteakip batlanacak olan inşaatın 
projeleıini tetkik etmi§ ve bundan 
sonra Vekilimiz, tehir hipodromunda 
at kotularını takip etmiftir. 

B. Ali Çetinkaya saat 16 da hususi 
vagonuna dönmüftür. 

Vekil geceyi vagonda geçirecektir. 
B. Ali Çetinkaya yarın Tarsua'a gide
rek o bölge ovasında açılan büyük ka
nalları görecek ve regülatör yerlerin
de tetkikatta bulunacaktır. 

yası'nda birkaç tethitçi macarın ve bu 
meyanda "Oklu haçlar,, isimli macar 
partisinin şefi Zalassi'nin oğlunun 
tevkifine dair verilen telgraf haberle
ri Macaristan elçiliği tarafından neş
redilen bir tebliğde binbaşı Zalassi'· 
nin evlenmediği ve oğlu olamıyacağı 
bildirilmektedir. 

Ve bundan dolayı iqilizler Filis -
tin 'in ikiye taksimi noktai nazarını 
terviç etmekte devam edeı- görünüyor
lar. Bu müzmin vaziyetin devamına 
imki.n olmadığım ve bu yüzden belki 
daha umumi ihtilitlar zuhur edebile -
ceğini gören İngilizler, ıimdi, radikal 
tedbirler almrya bqlarnışlardır. Fakat 
bir parça geç kalmıt değiller midir? 

Arnavutluk 

Japon taarruzu yetmlyormuı gibi Parlômentosu 

açıldı -
Cenubi Çin1de şimdi de 

törenle 

Tiran, 16 a.a - Arnavutluk ajansı 
bildiriyor: 

kolera salgını var! Meclis, kordiplomatik ve kalabalık 
bir sami hazır olduğu halde tekrar 
açılmıştır. 

Ölenler 8.000 i Başvekil Kotta, kralın mesajını o
kumuştur. Mesaj, dış münasebetlerde 
hükümetin şimdiye kadar takip etti

leceği ümidini gösterdikten sonra, İn· ği ana hatları takip ederek koqu 
giltere'nin Hongkong'taki nüfuzunun devletlerle ve bilhassa müna -L-tJ · 
d • ak 0 b w Ü k•• l SIC"IJI: erı 

buldu 
(Başı 1. inci sayfada) 

lngiliz - japon müzakeresi 
Tokyo, 16 a.a. - Müzakerelere ye- d ağaynı k 1 det~. ugraması m m 

1
un .~. • geniş dostluk ve samimi teşriki me-

niden başlanması hakkındaki ingiliz ~. unu ay. e. ıyor ve Japon· ng~ ız sai ruhu ile temayüz etmiş olan ltal-A. Ş. ESMER 
Not : Çekler tarafından inşa edilip 

şimdi alman/ara geçen istihkam/ara 
ait resimlerimiz 7 inci sayfadadır. 

Kredi fonsiye keşidesi 
Kahire, 16 a.a. - Yüzde üç faizli 

ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye 
tahvillerinin dünkü çekilitinde: 

X Lizbon - Üzüm bağı kongresin
deki beynelmilel daimi bağcılık komis.
yon.u, gelecek beynelmilel üzüm bağı 
kongresinin 1941 seneainde Atina'da 
toplanmasına prerwip itibariyle karar 
vermiştir. 

"Bundan evelkilerine inzimam ede
cek olan tadilit ve kupmalarm pek a
ğır geleceğine fÜphe yoktur. Fakat 
bunlar Çekoalovakya'yı aelimete gö
türecekler ve bu cümhuriyetin yeni 
topraklarında tam bir nizam, hudutla
rında sulh ve uayiti temin edecekler
dir." 

Rüıen kabinesinin ilk 
t.oplantıa& 

Prag, 16 a.a. - Uzhorod'dan Çeteka 
ajanaına bildiriliyor: 

Karpat - Rus muhtar hükümetinin 
ilk bakanlar meclisi dün toplanmış ve 
bakanlıkları bası arasında katt şekil
de tevzi etmiftir: 

teklifi hükümet mahfillerinde tetkik ın_.uzake~elerının tekra: bql~ıı ım· ya ile daima dostane ve halisane mü
edilmektedir. Teklif tiddetli itiraz- kanına ıpre~ ed_e~ek dıyor kı:. . . nasebetler takip edeceğini bildirmig. 
larla karşılanmaktadır. Japonya, _ıngılız menfaatle~ını dık- tedir. 

kate almak ımkinlarmı tetkık etme· 
lngiltereye ihtarlar den önce, İngiltere'den Marepl Çan -

Tokyo, 16 a.a. - Kanton'a yapılan kaygek'i bırakmasını istemelidir. 
sefer bütün matbuat tarafından şevk 
ve heyecanla karşılanmı§tır. Gazete- Büyük bir tuğyan 

İç politikaya gelince, mesajda, ma
liyedeki selah memnuniyetle kayde. 
dılerek devletin bütün faaliyet saha
larında batarrlan terakkilerin bir bi
lançosu yapılmakta ve tali tahsildeki 
ıslahat, ziraat meslek mektepleriyle 
ka~ın v_e. erkekler için halk mektep
lerı tesısı ve memleketin ekonomi ve 
turizm vaziyetini kolaylaştıran yol
lar inşası bilhassa kaydedilmektedir. 

1903 senesi tahvillerinden 670.842 
numaralı tahvil 100.000, 1911 senesi 
tahvillerinden 384.514 numaralı tah
vil 50.000 frank ikramiye kazanmış
lardır. 

X Belgrad - Zagrep ticaret akade
misinin yeni binasının küşat resmi ic
ra edilmiştir. Bu bina, balkanların en 
güzel binalarından biridir. Küıat r~ 
minde ticaret nazırı B. Kabalin hazır 
bulunmuştur. 

Baıvekilet ve maarif: Andrej Bro
di; dahiliye: Bacinski; Nakliyat: Re
vay. 

ler bu münasebetle İngiltere'ye karşı Tokyo, 16 a.a. - Domei ajansı bil-
ekseriya itidal çerçevesini apn ihtar diriyor: 
larda bulunmaktadır. Eyalet merkezi olan Kagoşia'dan 

Yamiuri Şimbun gazetesi, batı dev-ı telefonla alman bir mesaja göre tuğ
Jetlerinin ortakhğr sayesinde devam yan neticeeinde 81 kigi ölmüş, 270 kişi 
eden japon aleyhtarı üslerin imha cdi- kaybolınuı ve 357 ev harap olmuştur. 
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Çekirdeksiz 
üzüm 

yetiştiren 
bağlarda ... 

Yaş üzüm 
Nasll toplanır 1 

Nasıl kurutulur ! 
Türkiyenin bir çok yerlerini do -

!aştım, fakat Ege havzası kadar bı
ribirine hiç bcnzcmiycn manzarala
rı, biribirindcn tamamen ayrı iklim· 
!eri bir araya toplıyan yer görme -
dim: 

Sahilde sıcaktan bunalırken, de -
nizden 1000 metre yükseklikte, pal
to giymek ihtiyacını duyarsınız. 

Dümdüz bir ovadan, dağlık bir ara· 
ziye geçersiniz. Çor~p bir yerde bu
lunduğunuzu sanırken, Bursa kadar 
yeşil bir sahaya çıkrverirsiniz. Bü -
tün bunlar, bir iki saat, yahut 10/15 
kilometre içinde rastlanan değişik -
liklerdir. 

İzmir'den Kemalpaşa'ya giden 
yol, büyük bir meyva bahçesi için
den geçer. Zaten Kemalpaşa, bir 
mcyva memleketidir. Narı, ayvası 

ve kirazı meşhurdur. Orada her se
ne bir de kiraz bayramı yapılır: Ma
nisa'nın üzüm bayramı nasıl son ba
harı kutluyorsa, Kemalpaşa'nm ki • 
raz bayramı da ilkbaharı kutlar ve 
yazı neşeyle karşılar. 

Kemalpaşa şirin, sulak, ağaçlık 

bir kaza merkezidir. Çarşı meydanı
nın 01:taaLndak.i Ci~dan - bi....i.n 

yaptığımız gibi - billur kadar şef
faf ve buz gibi soğuk bir bardak su 
içip tekrar yolunuza devam ederse -
niz, meyva bahçeleri arasından ge• 
ne geçerek Armutlu'ya gelir, daha 
sonra da, dağlarla çevrelenmiş ve 
Bursa ovasına çok benziyen bir o -
vaya girersiniz: Ucsuz bucaksız, a
ğaçlarla dolu, yem yeşil bir ova ... 

65 inci kilometrede hudut deği -
şir, fakat manzara hala aynıdır: İz
mir ve Manisa vilayetlerinin hudut
ları şosenin 65 inci kilometresinde 
ayrılır. 

••• 
Bazı şakacı adamlar vardır: Et

rafındakilere türlü muziplikler yap
tıktan sonra, "kurban"larından bi
risi onlara çıkışacak olsa hemen bo
yunlarını bükerler, masum bir tavır 
alırlar: - Bir şey yapmadım ki... 
Neye kızıyorsun bana? Derler. Ade
ta, o takıldıkları kimseyi mahcup 
çıkarırlar. 

Gediz de tıpkı böyle bir adama 

Kirazı, ayvası ve nariyle me§hur olan KemalpQ§a' da bir avlu 

.-~~~"·"~~~~~~~ 

1 Yazan 1 

1 Sa~ih .. '~~~~~~ğl~.ı 
benziyor: Kışın, yahut bahara doğ
ru, karların eridiği sırada gazete -
!erde elbet okumuşsunuzdur: Ge • 
diz taştı ... Sular şu kadar köyü teh
dit ediyor v. s. 

Halbuki o taşan Gediz, biz geçti
ğimiz zaman kup kuru idi. Kışın ta
şarak yolları kapadığı için olsa ge
rek, yazın da yatağını otomobillere, 
arabalara bırakıyor. İnce kumlu bir 
sahada kolayca giderek şosenin ra
hatsızlığından kurtulsunlar diye ... 
Çünkü şose hayli bozuk. Bir ara şo
förümüze sarsıntıları kesmenin ça
resini aramasını, yavaş gitmesini 
söyledik. Bize gayet kati bir cevap 
verdi: 

- Sarsıntıdan kurtulmak için ha
vadan gitmek J§zım ... 

• • • 
Şirin şehirleri birer birer geçiyo

ruz. İşte Turgutlu - yahut, eski a -
diyle Kasaba: İki tarafına çınarlar 
dikilmi• ıı:eni• bi~ yoldan ile.rlivo -
ruz. Bir çok binalar, üstlerine sıva 
vurulmamış kırmızı tuğladan ... A -
rada sırada yeni yapılmış modern 
evlere de rastlıyoruz. Turgutlu çar
şısının içinden geçip Sard'a giden 
yola - daha doğrusu, dere yatağı • 
na- saptık. Yolda durmağa niyeti
miz yoktu. Fakat yeşil bağlar bizi a
deta kendilerine doğru çektiler. 
Çünkü İzmir'in meşhur çekirdeksiz 
Sultaniye üzümü bu havalide yeti -
şiyor. 

••• 
Egelilerin bir meseli var: 
0Bağın büyüğü, sürünün küçüğü 

insanr batırır" diyorlar. 

Bizim gezdiğimiz bağın sahibi de 
bu meseli göz önünde tutmuş ola -
cak ki, bağı o kadar büyük değil... 
Bağa girmeden önce sorduk: 

- Köpek var mı? 
Bağırdılar: 

- Yok, yok ... Buyurun ... 
Ve içeriye girdik. Bu sualimizin 

sebebi vardı: Ege halkı ne kadar mi 

safirperverse, köpekler o kadar ak
si: Bir kenara gizlenip tam otomo
bilimiz geçerken üzerıne saldıran 
köpeklere bile rastladık. Fakat on
lara da kabahat bulmamalı. Zavallı
ların vazifeleri bu ... 
Bağ sahibi Salihli'de kunduracı

lık ediyor. Mahsulün toplanmasın
da hazır bulunmak için gelmiş. Bi
ze tabii kahve değil, üzüm ikram et
tiler: Sultaniye üzümü .. O kadar 
tatlı ki, adeta insanın boğazını yakı
yor. 

Bu vesileyle üzümün nasıl toplan
dığını da gördük: 

İşçilerin sepetlere koydukları ü
zümler, potas ve zcytinyağiyle su -
dan mürekkep bir mahlule batırılı
yor. Sonra da işçi kızlar kocaman 
salkımları küçük parçalara ayırıp 

güneşin altına seriyorlar. Bu ameli
yenin ismi nedir biliyor musunuz? 
Bandırma ... Fakat bunun, bildiği
miz şehrin ismiyle alakası yok. Sa
dece bandırmak masdarından geli
yor! 

Gene otomobilimize bindik ve yo
la koyulduk. Küçük bir dereden 
geçtikten aonra, sağ tarafımızdaki 
levha bize bugünkü seyahatimi
zin ilk merhalesine yaklaştığımızı 
gösteriyor: 

••o.--..ı.. ı...---a...-.1--:.-- e1L-1-- , •• 

Adliye Sarayı önünde 

Bir çarpışma 
daha oldu 

Dün gene Adliye sarayı caddesinde 
bir otobüsle otomolbil çarpışm19tır. 
Cebeciye gitmekte olan 10 numaralı 
belediye otobüsü tam Adliye sarayı ö
nüne geldiği zaman Samanpazarı isti
kametinden gelen 1045 numaralı taksi 
otomobili ile çarpışmıştır. Asfaltın 

yeni ıslanmış olmasından tekerlekle
ri kayan taksi otomobili otobüse doğ
ru iler!cmiye başlamıştır. Otobüs şo
förü taksi ile çarpışmamak için direk
siyonu sağa çevirmiş, buna rağmen e>

tomobil otobüse çarpmıştır. Otobüs ve 
otomobilin ön çamurlukları harap ol
muş, başka bir zarar tespit edilmemiş
tir. 

- - --~- • 
- . - ~-- ---~ 

1 f"k" Al I d ı ır a emın e 

Devlet salnamemizi 
neşre başlamalıyız 

Kaldırım yaymalarında, sahaf ke· 
revetlerindc, miras artığı kırık mut -
fak takımlariyle dolu çuvallar içinde 
ve daha daha, boşaltılmakta olan evle
rin kapı önüne yığılmış süprüntüleri 
arasında eskilerini çok kere görmüş -
sünüzdür. 

Kıtaları ve kalınlıkları muhteliftir. 
Ekserisi taş basmasıdır. Saramuş ve 
bükülmüş yapraklariyle birer dua ve 
remil ki.tabı manzarası arzederlcr. Toz
lu ve hatta çamurlu yapraklarını ta -
hammül ederek çevirirsen.iz içinde bir 
takım eski paşaların ve memurların 
adları gözünüze çarpar ... 

Bunlar eski salnarnelerdir. Bu fer
sUde kitapları bir zamanlar ben de 
böyle çevirerek faydasız şeyler diye, 
kaldırdığım yerlerine atmış ve dü§ün· 
müştüm: 

- Bu mikrop yuvalarını ne diye 
belediye toplayıp da yaktırmaz? Bu 
en aza kim para verip de alır? ... 

Birkaç senedir giriştiğim boyum
dan büyük tetkikler için bunlara müra
caat zaruretini öğrendiğim vakit, bu 
çamurlu ve kirli küpler içine ne hazi
neler sıkıştmlmış olduğunu da anla -
dım ve şaştım. Meğer bunların hara
retli arayıcıları ve alıcıları varmış, ben 
de bunlar arasna karıştım. Fakat ba -
kınız ki iki sene zarfında dikkatle ara

dığım ve arattığım halde kolleksiyonu 
mu hala tamamlıyamadim. Meğer bun
lar bazı müstağni büyük alimler gibi 
birer köşeye çekilmiş ve her arandığı 

vakit bulunamıyorlarıruş .. 

• • • 
Resmi salnamelerin birkaç nevi var. 

En mühimleri "devlet salnameleri" dir 
Buna meraklılariyle sahaflar arasında 

"İstanbul salnameleri" de derler. 
İkinci kısım bazı nezaretlerin çı -

kardıkları, üçüncü kısım da vilayetle
rin neşrcttikleridir. 

Devlet salnameleri ; her hicri sene
nin muharreminde neşredilmek üzere 
1262 (1846) senesinden başlıyarak 

1326 (1908) senesine kadar muntaza· 
man altmış dört nüsha çıkmış ve on -
......_--~· 

sene tarihi taşıyarak bu mali tarihin 
1326, 1327, 1328 senelerinde üç ve bir

kaç sene daha atladıktan sonra 1333 
- 34 yılmda da bir ki böylece dört nÜ&
ha daha neşredilerek yekOnu altmıt 

sekizi bulmuştur. 
Cümhuriyet devrinde çıkıp ilk üçü 

0 devlct salnamesi" ve son ikisi "dev -

!et yıllığı" adını taşıyanlar ise 1925 • 
26, 1926 - 27, 1927 - 28, 1928 - 29, 
1929 - 30 tarihlidir. 

Yazan: Server ISKIT 
melerin mikdarını ise (iki 
bir miktarla ölçerler. 

• • * 

bin) gibi 

Devlet salnamclerinin ilk seneleri
nin iddiası geniş değildi. En ziyade 
ebemi yet verdiği kısımlar; "vükelayı 

devleti filiye ve Derseadct'te ve taşra
da bulunan vüzera ve memurini salta
natı sen.iye ile nezdi devleti aliyede bu
lunan süfera ve memurini ecnebiye" 
ye ait cetvellerdi. Bunlarda tfili derece
de diğer bazı lüzumlu rc.smi ve hatta 
hususi malilmat da bulunurdu. Sonra • 
!arı, bazı tarihi malilmat ve vesaik 
dercedildi ve çıkmakta olan gazete ve 
mecmualara, mevcut matbaalara hatta 
maarifin badettetkik neşrine ruhsat 
verdiği kitaplara dair de malı1mat ve
rilmiye başlandı ve gittikçe bu malu -
mat daha nafi ve çeşnili oldu. 

Nczaretlcrin neşrettikleri salname
lere gelince bunlardan Haric>ye N eza
retine ait olanı daha eheıniyetli idi ve 
itiraf etmeli ki, bu nezaretin salname -
!eri cidden kıymetli bir tetkik ve te
tebbu mahsuliydi. Mesela bunlarda; 
başlangıçtan beri Osmanlı padişahla -
rına ve her padişahın muasırı olan Av
rupa hükümdarlarına, gene başlanğıç
tan beri sadrazamlara, reisülküttapla -
ra ve hariciye nazırlanna ait tarihleri 
ve esaslı malUmatı havi listeler ve bazı 
tercümci haller dercedilıniş ve hicri 
1250 (1834) senesinden beri ecnebi 
devletler nezdine gönderilen sefirleri -
mize ve Kanuni Süleyman zamanın • 
danberi nezdimize gelen bütün dev
letlerin süferasına ait esaslı malumatı 
havi listelerle resmi rütbeler ve teşri· 
fatı, resmi elkab, nişanlar, nezaret şu
abatının ve komisyonlarının vazifeleri, 
ecnebi devletlerin armaları, Devleti a
liye ile ecnebi devletler arasında ge
rek münferiden, gerek müşte~ken ak
dolunan bilcümle muahedatın tarih ve 
in.ikatlariyle mevzuları gibi o zamana 
ve batta bazısı bu zamana göre bile 
lüzumlu olan malfunat sclcıştmlınıştı. 

Maarif Nezaretininkilerde ise ne -
zaret şubeleriyle komisyonlarına, mek
teplere ve medreselere ait malilma.t 

da"*~~'ff~;.;u~~raya~ 
terliği her hangi bir tctidk ve hatta 
mukayese için o zamanlara ait mal6 • 
matı pckMa bula.bilmektcdiT. 

• * • 

17 - lo() - 1938 

,_R_A_D _Y o_] 
Ankara : 

(0g!~ neşriyatı tecrübe mabiyetiadı 
olarak yeni stüdyoda yapı/acaktlf· 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 12.30 Alatur 
plak neşriyatı - 13 Haberler - 13.1~·1 
Karııık plii.k neşriyatı. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Kar...ı 
pli.k neşriyatı - .. 19.15 Türk musikisi ft 
halk şarkıları (Radife Neydik) - 20 Sa'1 

ayarı ve arapça neşriyat - 20.10 Haber!~' 
- 20.15 Halk türküleri ve ince aaz fa.s; 
(Tahsin Karakuş) - 21 Karışık plik ne:· 
riyatı - Zl.15 Stüdyo salon orkestrası: I· 
Jarnef elt- Berceuse. 2- Paul Lincke: f{er· 
zchen. 3- Tschaikovvsky; Russischer Tanı 
4- Lehar: Clo-clo - 22-2.2.15 Habe~lcr ti 
hava raporu, aon. 

İstanbul : 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Dans nı•· 
sikisi (plik) - 19 Konferans: Prof. Salit 
Murat (fen musahabeleri) - 19.30 Karısı~ 
musiki (plik) - 19.55 Boru haberleri - 2'-

1 

Hamiyet Yüccses ve arkadaşları tarafında~' 
türk musikisi ve halk şarkıları - 20.40 /\· 
jans haberleri - 20.41 Ömer Rıza Doğrı.ıl 
taraf~ndan arapça söylev - 21 Saat ayarı: 
Bcdrıye Tüzün; Şan stüdyo orkestrası re
fakatiyle - 2'1.30 Darüttalim musiki heye• 
ti: Fahri Kopuz ve arkadaşları tarafında" 
- 22.20 Hava raporu - 22.23 Keman kon· 
seri: Liko Amar, piyanoda Sabo - 22.50 
Son haberler ve ertesi günün pro&ramı ..,.. 
23 Saat ayarı, istiklil marıı, son. 

(Avrupa program1 gelrnemiı tir) 

Dominyonlar Nazıra 

Lord Stanley öldü 

Müteveffa 23 yaşında 

mebus, 36 yaşında da : 

Nazır oldu 1 

Londra, 16 a.a. - Dominyonlar na
zırı Lord Stanley, Kanada'dan avde • 

tindenberi geçen ay nakledilmiş oldu· 
ğu Londra'nm bir sıhat yurdunda ve • 
fat etmiştir. Müteveffa 44 yaşında idi. 

Kont Derby'nin varisi olan Lord 
Stanley, geçen mayısta kaıbinedc vu • 

kubulan tebeddülat esnasında domin • ' 
yonlar nezaretini getirilmiş idi. O za
man mayıs 19 30 dan beri işgal etıtiği 

Hindistan nezareti parlilmento miislıe

şarlığmda bulunuyordu.. Padaınento 

hayatına ilk defa olarak 23 y"§Q>da i

ken LWerpul mebusu ..tat~ &'İ!!!!İ!I'. 
tJ. 

1921 dec !9ıJ!I a kadar ııwıl tanı 

~ padirıilı :ııciıeıliğmi. illa .....,.,.. 

"Grena<Mnı Guards zabitt..,. ~
iştirilı: ettiği büyük harpta yaralar-1 
muınaileytı, "Lord Chekca'nm büyük 
kıziyle evlenmişti. MütCYeffa en büyü

ğü 20 yaşında ohna küzere geride üç 

kızını bırakmışbr. 

Loı:ıd Stanley, parl&ncnto tadlinin 
ilk günlerinde Kanada'ya hareketin • 

den biraz e..d bacağından yar.alanmış-
Nezaretler tarafından neşredilenle

re gelince; bunlardan Hariciye Neza • 
retinin hicri 1302 (1884). 1306 (1888) 
1318 (1900), 1320 (1902) tarihlerinde 

Resmi salnameler baklanda, üç 
yüz sayfadan aşağı tutmıyacağıru tah
min ettiğim bir kitapçık için kil.fi dere
cede tetkik yapmış bulunuyorum. 
Notlarım hazırdır ve hatta bu tetkilcle
rim arasında, devletin 1262 (1846) 
tarihli ilk salnameyi neşrederken o za
manın modasına göre, bir de aynı sal

namcnin rumcasını neşrettiğini keşfet· 
tim ki, mevcudiyeti baklanda hiç bK tı. 
yerde sözüne ve kaydına rastlanmryan Nazırın öliimiinün sebebi 
bu rumca nüsha hakkında da etüdüm-
de hususi bir bahis bulunduracağım. 

Oç yüz değil, hatta bin üç yüz say
fanın bile az geleceği bu mevzu, cid -

nesi ötekinden sonra gelmekte ve bun- den mühimdir ve daha büyük bir tet
lan di~er ~ı nczarctt:rın birkaç sal- kike değer. 
namesı tSkip etmektedır. Ben §U tetkiklerim esnasında gör • 

çıkaı:ıdığı topu topu dört tanecik en 
kıymetlileri başta gelmek şartiyle, Ma
arif Nezaretinin hicri 1316 (1898) 
den başlıyarak ardı sıra çıkan altı ta-

Eyaletlerin vilayet §Okline kalbin - ı düm ki devlet salnameleri toplu bir 
den sonra çıkan vilayetlere ait salna - (Sonu 6. rncı sayfada) 

Seyahati esnasında yaras.ı vchamct 

kesbettiği için bacağını alçıya koymak 

mecburiyeti hasıl olmuştu. Dominyon

lar nazm ziyaretini kısaltarak 2 S ey -

lQldc Londra'ya dönmüş ""' Londra'

da derhal nakledildiği kJjıniirtıc bu sa -
bah ölmüştür. 

Değinnen<len ayrıldilr.tan epeyce zaman --Kanıilla gene Viktoria'ya bir ıeyler söyle-di. 
Teğmen hızla yerinden kalkarak çiftlik &ahibi

ne: 
- Peki, bu akıam, birazdan beraber gideriz, de-

di. ViKTORiA 
Kaınilla, hali. o gürültüyü i§itiyonnUJ gibi, giilünç 
bir eda ile, bağıra bağıra k<mU§uyordu. Ş&to,a dö • 
neceği zaman Jobannea ona refakat etti. 

Kamilla soruyordu : 

Ve salondan çıktı. 
Herkes bir an sustu. 
Birdenbire salonıın kapm açılıp teğmen gene 

göründü. fevkalade aaabi bir hali vardı. 
Viktoria yerinden kalkıp: "Bir ıey mi unuttu

nuz?" dedi. 
Otto, kapınrn yanında tepineı-ek bir k&ç adını 

attı ve doğruca Johannes'in Üzerine yürüyüp &an .. 

ki istemiye istem.iye ona çarptı. Ve sonra, gene te

pinerek hemen geri döndü. 

Johannea, cali bir gülütle : 

- Dikkat ediniz, azizim. Gözüme elinizi soktu

nuz, dedi. 
Teğmen cevap verdi: 
- Yanılıyorsunuz. Sizi tokatladrm. Anladınız 

mı? Anladınız mı? 
Johannes mendilini çıkarıp gözünü silerek: 
- Şaka ediyorsunuz. Halbuki pek ali. bilirsiniz; 

sizi ikiye bölüp cebime yerleştirebilirim. 
Ve bu sözleri söylemekle beraber ayağa kalktı. 
O zaman teğmen kapıyı a<Jıp acele dııarı çıktı. 

Ve geri dönüp kekeledi: 

- Şaka etmiyorum. Şaka etmiyorum. H&yvan. 

Joha.nnes yerine oturdu. 
Viktoria, odanın ortaaıııda ayakta duruyordu. Ö • 

lü gibi sarararak ona baktı. 
Hayretler içinde kalan Kamilla IOl"du. 
- Bir yerinizi acıttı mı 7 

Yazan: Knut Ham•un -25- Çeviren: Nasuhi BAYDAR 
- Y anlıılıkla elini gözüme soktu. 
- Aman Allahım, kıpkırmızı olmuı gözünüz. Ka· 

nıyor. Hayır, oğU§turmaymız. Müsaade ediniz de 
ben pansuman yapayım. Mendiliniz çok kalın. Çe -
kiniz onu. Gidip mendil getireyim. Böyle ıey olur 
rnu? Gözünün içine parmağını sokmuı. 

Viktoria da sesini çıkarmaksızın mendilini uzat • 
tıklan sonra ağır adımlarla camlı kapıya doğru gi • 
dip salona arkasını dönerek diıarıya doğru bakını· 
ya baıladı. Mendilini didikliyordu. Bir kaç dakika 
sonra kapıyı açtı ve, seıısizce galeriden çıktı. 

IX 

Kamilla, aade ve neıeli, değirmene geldi. Yalnız· 
dı. Oda kapısını açıp gülümseye gülümseye girerek: 

- Kapıyı vurmadığımdan dolayı beni mazur gö -
rünüz, dedi. Çay öyle gürültülü akıyor ki vurmanın 
bir iıe yaramıyacağını düıündüm. 
Etr&fına bakınıp bağırdı : 
- Fakat, burası ,e sevimli! Çok sevimli!. .. Johan

neı nerede? Ben Johanneı'i tanırım. Gözü nasıl ol -
du 7 

Onu oturttular ve gidip değirmenden Johannes'i 
getirdiler. Gözü aulanıyordu ve etrafı da morarnııı • 

tı. 

Kamilla ona doğru dönüp : 

- Davetsiz geldim, dedi. Buraya kadar gelmek 
istiyordum. Gözünüze soğuk su paıısumanı yapmı
ya devam etmeli. 

- Zahmete değmez. Bırakınız §UDU, canım. Ne iyi 
ettiniz de gelmeyi düıündünüz. Oh! Ziyaretinizden 
dolayı teıekkür ederim 1 

Annesini belinden yakalayrp Kamilla'ya göster • 
di : 

- lıte annem ! 

Değirmene kadar indiler. İhtiyar değirmenci kas

ketini çıkarıp vekarla aeli.mladı. ve bir ıeyler söyle

di. Kam illa onun ne dediğini iıitmedi. Fakat, gü • 
gülümsedi ve geliti güzel : 

- Tetekkür ederim, tetekür ederim, dedi. Değir • 
meni görmeyi öyle isterdim ki. 

Gürültüden ürktü ve Johannea'in elini bırakmıya· 
rak dikkatt kesilen kocaman gözleriyle karıısmda· 
ki iki erkeğe baktı. Sanki sağıırclı. Değirmenin çe.rh
larına f&fU"ak bakıyor, gülüyM, ve aceleşinden Jo • 
hannea'in elini sallıya ııallıya parma.ğiyle bütün ma
kanizmayı birer birer gösteriyordu. Değirmen tev .. 
kif edildikten eonra iY.içe görmesi için tekrar iıletil
di. 

- Gözünüzü böyle yumruk vurmıya nasıl cöiret 
etti 7 Sonra da ortadan k&yboldu. Çiftlik sahibi ile 
birlikte ava gitti. Olup biten ıeyler ne fena! Vikt.oo 
ria, bana, bütün gece uyumadığmı söyledi. 

- Bu gece uyur, Ne zaman tehre dönmeyi düt• • 
n\iyorıunuz ? 

- Yarm. Ya, aiz? Ne v&kit geleceksiniz? 

- İhtimal güzün. Siz.i bugün öğleden aonra gÖreo 

bilir miyim ? 

Kamilla bağırdı : 

- Ah! Elbette. Olur. Bulu§lllrm. Bana bir mağa -
radan bahsetmi§tiniz. Bana onu gösteraenize. 

- Gelir sizi alırnn, cevabını verdi 

Johannes değirmene dönerken diiJüncelere dal -
dı. Aklma mesut bir fikir gelmiıti. 

Öğleden sonra 13toya gitti ve içeri girmeyip biri· 
ni göndererek ııeldiğini Kamilla'ya bildirdi. Orada 
beklerken, Viktoria'nın birinci kat pencerelerinden 
birinde bir an göründüğüne ıahit oldu. ViktMia ona 
dimdik baktı, geı-i döndü ve gözden kayboldu. 

Kam.illa yanma gelince onu tat ocağına ve mağa
raya götürdü. İçi rahattı. Sakin ve kaygısız, genç kı
zı dinledi. KamiHa'nın tatlı tatlı konuşması onu ne
ıelendiriyor, meleki.ne hitaplar gibi etrafında uçu
§UyMdu. Bugün iyi ruhlar ona yaklD'dı .... 

(Sonu uar) 
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--................................................................................ ) B. Anloni ED.EN' e göre 
Tıp kongresi açıhrken ..• • 

lngiltere yeni vaziyetin Cümhuriyet huku.metinin p c: k bü· 
Yiik lutfü eseri olarak, iki yılda bir 
J\.nkara.' da toplanan tıp kongresinin 
her defa açılışı gününde rahmetli 
l)uıeyman Numan hocayı hatırlama
tnak kabil değildir. Zaten onu tanı
mış olanlar hiç bir vakit unutamaz
lar: Hoca o kadar canlı bir adamdı. 
Ne demek olduğunu kendisi de p ek 
İyi bilemeden sık aık tekrar ettiği: 

- Şey ettiririz ! ... 
Sözünde bile canlılık göze çarpar

dı. Bu kongre için de, onun canlı 

fikrinden çıkmıttır, denilebilir. An
kara'da tıp kongresi toplamak fikri
ni, ilk defa olarak, ortaya çıkaran; 
benim bildiğim kadar Süleyman Nu
Dıan olmuıtu. 

Bir gün, Türkiye tıp encümeninin 
toplantısında bir hekimler kongreai 
toplamak fikrini ileri sürmüş, fakat 
- sözlerinde tereddüt göstermek 
pek de adeti olmadığı halde - bu 
fikrinin naııl teli.kki göreceğinden 
adeta fÜphe eder gibi toplantıda bu
lunan hekimlerden her birinin yüzü
ne ayn ayrı ve merakla bakını .ttı. O 
gün encümen toplantısında bulunan· 
larm hepai hocanın fikrini tabii, 
pek beğendi ve hemen Ankara'ya gi
derek kongrenin Ankara' da top
lanmaaına müsaade istemesi ken
disinden rica edildi. 

Erteai toplantıda hocanın gözleri 
parlıyordu. Tıp kongresi toplamak 
fikri Ankara'da da beğenilmit ve 
kendisine: 

- lpokratlar burada layık olduk
ları derecede ikram görecekler -
dir ..• 

Sözleriyle büyük te§vik gös.teril
miıti. 

Zavallı Numan Hoca, ilk kongre
de toplanan türk ipokratlarının bile 
batlannda bulunamadan göçtü, git
ti. Fakat her defa Ankara tıp kon
greaini hazırlamak vazifesi ve §ere· 
fil Türkiye Tıp Encümenine verildi. 

Yurdumuzun hekimlik tarihinde 
mühim bir yeıri bulunan Türkiye Tıp 
Encümenini türk hekimleri pek iyi 
bilirler. Gazetenin hekim olmıyan o
kurlanna da, Ankara tıp kongresi 
açılırken, bu kongreyi hazırlıyan 
encümeni biraz tanıtmak isterim. 

Bu. encümen.in "Cemiyeti tıbbi
ye" adiyle ve aleni olarak kurwuıu 
1862 yılmdadır: Faıkat onu ku
-- · --~·- .1- l.- 1.:..ı..-~ ;r><l ;;_ • ....ı--.. 
eski askeri tıbbiye mektebinde gi:ı:li 
olarak toplanırlar ve maksatlarına 
varmak için koınU§urlard.ı. Bu genç
lerin maksadı o zaman tıbbiye mek
tebinde fransızca verilen hekimlik 
derslerini kendi dilimize çevirmekti. 
Yabancı bir dilde okunan mektebe 
pek az talebe geldiği ve memlekete 
lüzumu kadar talebe yetiıtirilemedi
ği zaten mektep direktörlerinin de 
gözüne çarptığından, türkçe dersle
re hazırlanmak üzere daha 1837 yı
lında mektepte o zaman türkçe
nin temeli sayılan arapça ve farsça 
için mahsus bir sınıf kurulmuıtu. 
Ancak bu hazırlık mektepte, yerli 
fakat dilimize yabancı hocaların İ§• 
lerine gelmediğinden, onların iş ka
nşbrması neticesi olarıLk, hazırlık -
tan VILZ geçilmiş ve onun için, dersle
rin türkçeye çevrilmesini iatiyen 
gençler kendilerini gizlemiye mec• 
bur olmu§lardı. Hekimlik tarihimiz· 
de bir deıtan gibi olan bu aavatm hi
ki.yesi buraya aığamryacak kadar 
uzundur ..• 

Gizli emniyet aleni olarak topla
nmca ilk it olarak fransızcadan türk-

BÜYÜK 

Jironden'ler (4) nıerduddu ve şid • 
detle kovalanıyordu. Çok geçmeden 
bizzat kendileri de tehdide uğrıyan 
Montanyar'lar (4) biribirine ~ime!e 
ba§ladilar. Fransa neredeyse, gı.yotı -
nin gündelik sevkiyat rnerke.zı olan 
geniş bir hapisaneye dönecek:ı . . 

Bununla ıberaber, Dölatur hıçbır hu. 
sumete hedef değil gibiydi. Messidor 
ayında (5), Mara'nın (6) katli. takip 
ve tevkiflerin hızlanmasına vesıle ol
duğu zaman, Şazlot J{ordey'in . (7) 
muhakemesinde müttehimin lehınde 
şehadette bulunmuş olmasına rağmen .• 
rahatsız edilmemişti. Kimsenin ertesı 
günü de omuzlan üstünde başını t~şı
yacağmdan emin olmadığı bir de'll'ı~. -
de, bu adam sarsrlmaz görünüyor, soz 
ve hareketlerinin htiriyetini muıhafa
za ediyordu. 

Garibi şu ki, masuniyetini, belki de, 
Mara'nm herkesi cumhuriyetin dilş • 
manı ve fesadçı nazariyle gören o kin
dar manyakm bir sözüne borçluydu. 
Bir gün onun yanında pek hararetsiz 
bazı Konvansiyon azalarından bahse
dilirken Dölatur'un ismi zikredilin
~. Mara, bir istihfaf homurdamşiyle 
" · · e · ildir!" Demekle 

A vrupa son haftalar zarfında, 

hepimizi teessüre garkeden 
bir gerginlik devresi geçirmiştir; 

Yakınlaşmış olan hamın dehşeti ön
lenince, evela büyük bir ferahlama 
hissettik, fakat istikbal endişesi 
çarçabuk karşımıza çıktı ve biz an
ladık ki bu kadar zalimce şart • 

icaplarına göre 
hazır bulunmah.! 

çeye ı.>ır tıp lUgati hazırla.mıya baıt
lamıştı. Lugatin ya-ılmaaı yedi yıl 
sürmüt, ilk ba&ılı§ı 1874 yılında çık
mı§tı. Sonra 1900 yılında ikinci baısı
lıtı çıktı. Bu )ugattaki terimlerin bir 
çoğu franaızcadan veya ba.tka ya
bancı dillerden çevrilmiş hekim ki
taplarına girdi, fakat bizim türk di
limize giremedi... Yıllarca süren ça
lıtma neticesi bu lugatin önünde ben 
de bir zaman hayran ohnU§ ve arap
çaya benziyen, fakat türk eseri olan 
bu terimlerin kabulü lazım olduğu 
üzerine yazılar yazmııtun. Şimdi yan
ıltunı itiraf ediyorum ve o kadar e
mekle kurulan ter.imlerin tül"'kçeye 
niçin yerleıemediğinin sebebini arı
yorum. 

lar arasmda ter -
cih yapacak mev
kie düşmekten her 
ne bahasma olur • 
sa olsun kurtul -

Çünkü tehlike anının 
geçtiği iddia edilemez 

rülen güçlüklerden biri, hareket 
tarzının sebeplerini - hatta bu se -
bepler mükemmel olsalar da - ale
nen izah etmek imkansızlığıdır. 
Fransa' da bütün partilerin müınes -
sillerinden mürekkep parlamento 
komisyonlarmın tefekkülüne de bu 
imkansızlık sebep olmuştur. lngil· 
tere'de bu zaru~t. zaman zaman bil
hassa milli müdafaa meselelerin.de 
hafi celseler yapılmasını talep ettir
miştir. Bu şekillerin birincisi ingi -
liz milletinin karakterine uygun ol
masa gerektir, fakat dış politika ve 
milli müdafaa mevzularında kati su
rette birlik vücuda gelse, bu şekil
lere şimdi münakaşaların şiddeti -
nin müsade ettiğinden ziyade ehe -
miyet atfetmek mümkün olabilir. 

Şimdi bana öyle geliyor ki, bu te
rimlerin yaşayamamasına sebep, hJ.
gat tertip edilirken aksine yoldan 
gidilmesi olmuttur. Herhangi bir h1-
gatin içindeki terimler o lugati ter
tip edenlerin kendi buluşu olmamalı
dır. Bir terim meydana çıkar, y , 
mıya İ5tidadı varsa Y&f&l' ve onuan 
aonra lugatçi onu lugata kaydeder. 
Bu lugatteki terimlerden pek çoğu -
nun türk dilinde yaşamıya imidatla
rı olmadığı kitaplara girdikleri hal· 
de, dilimize girememiş olmalariyle 
sabittir. 

Terim lu~ .. ti tertip için doğru yol 
ilkin terimleri ortaya atmak, onların 
yaşıyabildiklerine bakmak ve ondan 
aonra terimleTi toplamak olsa gerek
tir. Terimlerin yaşamağa istidada· 
rını da, ıüpheaiz en iyi, tıp kongre
leri gösterecektir. Ortaya çıkacak 
yeni teriınleri kongrelerdeki türk 
hekimleri beğenirler ve tekrar eder· 
lerae o terimler yafiyacaJdardır de
mektir... Bundan dolayı Ankara tıp 
kongrelerinin büyük bir fayda~n 
Türkiye Tıp Encümenini, yaııyacak 
tıp IUgati hazırlamak için doğru yo
la götürmek olacaktır. 

Fakat, eski tıp lugatini tertip e.. 
denleri, doğru yolu göremedikleri 
için, ayıplamıya da hiç hakkunız 
yoktur. Yolun yanlıı olduğunu bize 
bildiren gene onların yıaııyamıyan 
eserleridir. llmin baılangıcı yanlııı
nı tanımaktır. Fakat yanhtı tanryın
cıya kadar mutlaıka birçok va.kit 
kaybedilmesi de, galiba, bir tabiat 
kaidesidir. G. A. 

(K.AL!BR 54) REVUE KOL SAAT
LER!, MO~MM)j,L CEB SAAT
LERİ KADAR DAKİK VE TAM 

AYARDADIR. 
Kol saatinin ceb saatile ayni pre -

sizyonda olması pek nadir bir keyfi· 
yettir. 

mak lazımdır. Yapmak mechu -
riyetinde kaldığımız tercih, fil
hakika, ingiliz milleti kadar hü
kümeti iç.in de çok feci bir şey ol -
muştur ve kamoyun bize hazırlan • 
makta olan istikbal karşısında endi~ 
şesini haklı göstermektedir. 

Böyle olması müraccahtır. Çün
kü müsterih ve minnettar olmak i -
çin sağlam sebepler mevcut olmak
la beraber, sevincimi ve hele iftiha
rı makfıl gösterecek hiç bir sebep 
yoktur. B. Bneş'in istifasını oku -
yunca teessür ve hatta utanç duy • 
mzyan kimse kalmamıştır, çünkü o
nun başında bulunduğu hükümetin 
son dakikada sulha yaptığı hizmet 
en yüksek olmuştur. Çekoslovak hü
kümeti Avrupa'yı derhal başhya

cak bir felaketten kurtarmıştır. Ve 
medeniyet ona karşı devamlı bir 
borca girmiştir. 

Bütün endişe sebeplerimiz arasın
da en ehemiyetlisi vukua gelen bü
tün değişiklikler.in kuvetin tehdidi 
altında yapıl~ olmasıdır. İstedi -
ğimiz kadar maskeliyelim, hakikat 
meydandadır. B.riyan - Kellog pak
tını imzalamak suretiyle bütün mil
letlerin enternasyonal ihtilafların 

halli hususunda silaha müracaat et
memek taahhüdüne giriştikleri gün
deınberi çok aşağı düştük. Bugün 
Avrupa'da, kuvet kanunundan baş· 
ka, ayakta kalan hangi kanundur? 

B u acı hakikatler karş:uımda 

yalnr .zıbir avantaj kaydede
biliriz: Avrupa milletleri sulha sar
sılmaz bir şekilde ve hatta ihtirasla 
bağlt olduklarmı göstermi.şlerdir. 

Halbuki, KAL1BR 54 REVUE KOL 
SAATİ en şiddetli fiziki harek~ttan 
bile kat'iyyen müteessir olmaz ve a- • 
yarı pek gü~ bozulur. 

Bu hususta edindiğimiz emniyet 
ne olursa olsun, Almanya'da ingi -
liz başvekiline yapılmış olan teza -
hürler bu hususta inkar götürmez 
•bir teyit teşkil eder. Alınan mille
ti onu alkışlamıştır, o çetin devr.e 
esnasında harbı önlemek için hiç bir 
gayretten geri durmamış olan ada
ma karp bu bir hakşinaslıktı. 

Bu müşahededen memnun olarak, 
zihnimizi istikbale çevirmeliyiz. Bu saatin başlıca hususiyetleri; 

İmtiyazlı saniye çark, büyük çarklı 
hususi diş dizisi, kuvvetin mükemme
len nakli, büyük tavla, tam ve daya
nıklı ayar, gayet elbtikt ve kuvvei 
miknatiaiyeainden ari "N1V AROX'' 
pandülü. 

E 
Tanmmış saatçilerde araymız. 
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Yazan: Barones Orkzi 
iktifa etmişti. Bu hüküm tescil edil
mişti, ve şimdi Mara'ya htiriyetin bü
yük azizi, ihtilalci imanın şehidi na
zariyle bakıldığı için, en küçük ıöz· 
leri bile dindarane bir aadakatle mu
hafaza edilen bir nevi kahin ve pey -
gamber hüviyeti almı,tı. Jiroden'ler, 
mahpus veya fifari oldukları için, o· 
nun hatırasına hücum etmek için or
tada mevcut değildiler. Ölmilf Mara, 
yafıyan Mara'dan daha kuvetliydi. 
Hdbuki, o Dölatur'un. tehlikeli olma
dığını aöylemifti. 

Muazzam aervetinın Dölatur'a kıs -
kançhk ve kin getirmesi icap ettiği sa
nılırdı; fakat artık bu ıervet hemen 
gayri mevcut gibiydi. Evelce fransız 
kıralını, nazik anlarında müşküllttan 
kurtarmı9 olan para, timdi Pariı'tc 11-

yııız sefaletleri tadile yarıyordu. Dö
latur, hiç şilpheıiz daha ıonra kendi • 
sinden zorla alınacak olanı tam zama
nında vermek isabetini göstermişti, 
çok cömert ve merhametli bir adam 
olduğu için kUçilk insanlara, harp ve 
ihtil!lin miltkUl vaziyete dütUrmUş 
olduğu biçarelere mUeasir surette yar
dıma koşmasmt bilmifti. Bu cömert -
liıkler ona Paris hal·kının muhabbet ve 

Tehlike devresinin ıbitmiş ol<iu -
ğunu kimse iddia edemez ve hatta 
bir çok ki0mseler en mü~kül anların 
daha sonra gelmemif olmasından 
korkmaktadırlar. Fakat, her halde, 
lngiltere'nin bir daha böyle bir va
ziyet karşısında bulunmasına mey
dan vermemek için her çareye ba\i 
vurulması hususundaki memleketi
mizin mütezayit arzusu hesaba ka
tılmalıdır. 

Bu hususta hemen hepimiz muta
bıkız ve bir çok gruplar milli em
niyetimizin süratle teminini, yani 
ingiliz silahlanmasının ve bilhassa 
hava kuvetlerinin ve pasif müdafaa
nın kabil olduğu kadar gayretle ile-

minnetini kazandırmıştı, şimdi o mil
li Konvansiyon'da Paris'in mümessil
lerinden biriydi. 

Mecliste, Dölatur, kulOplerin kanlı 
politikasına iştirak etmeden, bütün 
zamanmı yeni doğan cumhuriyetin 
kanunlarını hazırlamıya hasreden ça
lı~kan mebuslar grupuna dahildi. 
"Tehlikeli olmadığı,, için, Jakoben'ler 
ve Kordölye'ler (8) onu tanımıyorlar, 

ve tethişçiler arasında bir kaç düşma
nı bulunmakla beraber, halkm tevec -
cühtine mazhar olması keyfiyeti bun
ları hürmete mecbur ediyordu. Bu te· 
v-eccüh, cumhuriyetin II inci yılmda, 
kıymetli olduğu kadar devamsız bir 
iatinatgahdı. 

Mecliıe hasrettiği zamanların dı • 
tında, anneai ve madam Dölatur'un 
küçilk ya9ta evlatlık almıt olduğu 
genç bir kuzinle birlikte, sade ve sa -
kin bir ömür silrilyordu. Kordölye so· 
kağında oturduğu, Mara'mn katledil
diği yere uzak olmıyan evini herkes 
biliyordu. Bu, iki sıra siyah ve müs -
tekreh kokulu kulübelerin ortasında 

yükselen sağlam ta§tan yegine binay
dı. Sokak çok dardı ve yol ekseriya 
meşhur Kodölye kulübünün içtimala
rı esnasmda o civarda biriken en az 
tavsiyeye şayan bir halkla dolup ta • 
şardı. Sokağın iki ucundaki meyhane
lerde adam akıllı kafalar tfüsillenir, 
ve, aktama doğru, iyi terbiye görmüş 
bir kadının evinden dışarı çıkmaması 

muhakkak ki çok daha ihtiyatlı bir 
hareket olurdu. 

Günün politik 
meseleleri 

Yazan: 

Antoni EDEN 
1NGİLTERE'NİN SABIK 
HARİCİYE NAZIRI 

ri götürülmesini istemektedirler. 
milli bir vazife olduğu kanaatinde 

Şu anda parti münakaşalarını 

imkan nisbetinde azaltmanın 
bulunanlar ve eğer demokratlar ya
şıyacaklarsa, diğer hükümet şekil
lerinin ilham edebildiğine benzer 
bir enerji ve heyecan göstermeleri i
cap ettiğine inananların da sayısı 
kalabalıktır. 

Bugün ingiliz kamoyunda hak.im 
olan iki meşgale vardır ; Dış Politi
ka ve milli müdafaa. İngilizler bu 
sahalarda mutabık kalmak iktidarı
nı gösterirlerse hiç ,şüphesiz bu kıy
met biçilmez bir hayırlı iş olacak
tır. Bu imkansız mıdır? Güçlükler 
aşikar ve muazzamdır, fakat aşılmaz 
olduklarını sanmıyorum. Muıvaffa -
kiyet ihtimalleri ne kadar şüpheli 
görülse de, hiç olmazsa bir teıebbü
se girişilmelidir. Tabit muayyen 
parti ayrılxklarına inzimam eden gö
rüş ayrılıkları, metot ayrılıkları, 

kuvet aynlLkları vardır. 
Bu ~tlar içinde, böyle 'bir bir • 

likle yaratılacak daha büyük en:ı.ni~ 
yet hissinin yalnız i.çerde değil, fa
kat hariçte de intac edeceği büyük 
ki!.ıanç düşünülmelidir. lçerde, 
memleket ıbu suretle dış politika 
hususun<la bugün daima görülen 
parlamento kav~alarmın bir kısmı
nı önliyebilir. Ve bu kavgaların bir 
anlaşmayı kolaylaştırmaktan ziyade 
görüş ihtilaflarını teıbarüze yaradığı 
~k aşiık§.rdır. 

D ış politika sahaaında bu bir -
liğe erifmenin çareleri araş

tırılırsa bunun en kestirme yolu ıbir 
harp zamanında tıefkil edilmeai icap 
edeceği şekilde bütün partilerin i -
çinde ınisbi tekilde temsil edileceği 
bir hükümet kurmaktır. Bu şüphe -
siz ki bugün mümkün değildir, fa
kat neden merhale merhale bu neti
ceye varılmasın? tık meı:ıhale hükü
metle diğer partiler şefleri arasın
da malfımat teatisini ve bu usulün 
herkesin mütaleası nazarı itibare a. 
lrnınak suretiyle imkan nisbetinde 
genişletilmesi olabilir. 
Dış politika hususunda, en sık gö-

Perişan kıhıklarını arsızca teşhir e
derek, gevezelik etmek için uzaktan 
uzağa toplanan saçı başı dağınık er -
kek bozması dişilere kadın ismini ver
mek hiç da yakışık almazdı. Kıyafeti 
daha derli toplu olan yolcuları bunlar 
kaba bir şekilde alaya alıyorlardı. 

Düzgün giyinmit bir erkek veya le~ 
kesiz önlük ve takkeli temiz ıbir ev ka
dını görünce: 

- Hey 1 Aristo (9) .. Şu Ariıto'ya 
da bak ... Diye haykm9ıyorlardı. 

Öğleden sonralan bu yabanilere et· 
siz bir eğlence getirirdi. Sen nehrine 
kadar kafile halinde inerler ve günün 
mahkumlarını giyotine götilren ara -
bayı yolda görmek için Pon - Nöf'e 
giderlerdi; en kudurğanları ihtilAl 
meydanına kadar sarkar ve burada he
men her gün görülen kanlı manzarayı 
seyrederlerdi. 

Bu manzaradan mahrum kalacağa 
da benzemiyorlardı. Daha aylarca 
müddet, Faris hapisaneleri idam seh
pasına prensler, asılzadeler, muhalif 
papaslar ve siyaset adamları, muhar -
rir ve sanatkarlar, hatta daha aşağı ta
baka insanlar da - bu saydıklarnru -
zın efendilerine fazla sadık uşakları, 
evlerinde kıralm bir resmini muhafa
za etmiş olmaktan suçlu esnaf ve kü
çük burjuvalar - göndermekte de • 
vam edecekti. 

Paris'in ve taşranın hapisanelerine 
tıkılmış olan aristokratlar saklanmak 
mecburiyetindeydiler. Bunlardan ba. 
ı;ılqn Brötan:;:a ile Vande'nin batak-

T abii, bu neviden şeyler lehin
de müdafaada bulunmak, mı

k.ansızı istemektir, diye cevap ver -
mek kolaydır; bununla beraber, 
harp ilan edildiği takdirde buna te
şebbüs edilmekte tereddüt edilmi -
yecektir. Harbı önlemek için milli 
birliği tahakkuk ettirmek maksa -
diyle gayret sarfetmenin harbı ka
zanmak için buna benzer bir gayret 
sarfetmek kadar makul olduğunu 
iddia etmek bana mantıksız görün -
müyor: Vaziyetin imkan nisbetin
de kısa ıbir müddet içinde istisnai 
tedbirler alınmasını haklı göstere
cek kadar nazik olduğundan da şüp
he edilemez. 

Münih konferansı neticesinde 
Aıvrupa vaziyetinde husule gelen 
değişiklikler vahimdır, şümullüdür, 
vene kadar önce anlaıılırsa o kadar 
iyi olacaktır. Orta ve şarki Avru -
pa'da ingiliz ve fransız nüfuzu ye· 
rini alman nüfuzuna ter ketmiştir; 
ve bunu nereye kadar gideceği de 
henüz tahmin edilemez. Her halde, 
U zakşank'taki harpten zarara uğrı
yan ingiliz tüccarı durumu üzerio
de bu keyfiyetin ciddt neticeleri o -
la.caktu. İngiliz milleti dünya ölçü
Bilnde kendi umumt ticaret vaziyeti
nin ciddi bir bilançosunu çıkarmak 
ve kendisine elzem olan paazrla.rı 
muhafaza .iç.in lüzumlu tedbirleri al
mak med>uriyetinde kalacaktır. 

Fakat tehlike fUradadır ki bu 

tehlikeli dörıt yol ağzındaın 
uzakla9tıktan aonra Franaa ile İn
giltere yeniden her ,eyin yolunda 
olduğunu dütünebilir ve mazide ol· 
duğu gibi tesadüfe bağlı mctodlar
la tak.ip edebilirler. 

Bu yol hemen muhakkak olarak 
felakete görür. Büyük Britanya, ge

niş toprakları içinde ,askeri za!f ve 
ıivil hazırlıkla YatamaYı ve hatta 
bugünkü hayat seviyesini muhafa -
za etmeyi ümit edemez. Biz, iyi ve
ya fena maksatlarla, büyük aakeri 
devletlerin son derece ve devamlı 
bir surette teşkilatlı bulundukları 
bir devirde yaşıyoruz. lngiltere'nin 

Irklarına ve ormanlarına çekilmişler -
di; diğerleri uzak köylerde gizlenmiş
lerdi. Bir çoğu barınılmaz hale gelen 
vatanlarından ka901ışlar, İngiltere ve 
ya Almanya'da mütevazi işlerle uğ • 
raşıyorlardı. Londra'da, Hamburg'da, 
marangoz, berber veya hancı asılzade
ler görülüyordu. Bir takımı hayatla -
rını, Muron Ruj'a (10), Fukiye-Tenvi
l'in (11) penç~inden bunca kurban
ları kurtarmı§ olan o inanılmıyacak 
derecede cilr.etkir ingilize borçluydu
lar. 

Eski Fransa'nın böyle yıkılmı9 ol-
duğu bir devirde, takvim bile yakası
nı kurtaramaını9tı, 1793 eylül ortası
nın bu güzel gününe cumhuriyetin II 
inci yılı frilktidor ayının 18 i denili -
yordu. 

O gün, akşamın beşine doğru, genç 
bir kız Kordölye sokağının köşesini 
dönüyordu. Kulüp az evel boşalmıştı 

ve civarda hila büyük bir kaynaFa 
hüküm sürüyordu. 

Hava sıcaktı, erkekler günü mey· 
hanede bitirirlerken, kadınlar komşu· 
lariyle konuşmak için kapılarının ö -
nünde duruyorlardı. Genç kız, bir lalı· 
zahk bir tereddütten sonra, kendisini 
husumetli bir nazarla aüzen avarelere 
bakmaktan çekinerek, azimli bir ta -
vırla yürüdü. Çok sa.de bir gri elbise 
ta~ıyor; göğsünde çaprazlanan ince 
patiskadan bir boyun atkııı bunu ta
mamlıyordu. Kordelalan sarakn ge -
niş ıir hasır ~apka görülmesi müm -
k\tn en güzel yüzü çerçeveliyordu. 
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• .. Fakat rakamlar diyorlar ki .. : 
Kaldırımı kafi görmİyOl', asfalt

lanmıı cadaeler istiyoruz. Liieo ve 
ibrikle yüzlerimizi yıkadığımız günle
ri düşünmeyip meydanlarınuzda geniş 
havuzlara nenfoların omuzlarından 
latan şelaleler taaav'\'Ur ediyoruz. En 
bakanlı paridann bol yeıilliği araaın • 
da yepyeni şehirler hayalimizdedir. Ve 
en mütevazi kaaabayı elektrik ııddarı 
içinde göremezsek azap duyuyoruz. 
Her şehrin, her kasabanın, büyük ve 
küçük her köyün en ileri vaaıtalarla 
cihazlaıunıı olması emelimizdir. Tİ• 
yatro, bahçe, ıtadyoın, eğlence yerle -
ri, ve camekinları dolu mağazalar, ve 
tramvaylar, ve otobüsler özlüyoruz. 
Kapılan temiz sokaklara açılan bahçe -
ler içinde evler, ve bu evlerde rahat 
ve güzel mobilyalar, elektrik. veya ha • 
va.gazı ile İfliyen mutfaklar ve banyo
lar, kalorifer, buz dolayı, radyo arıyo • 
ruz. Şehirleri birı"birine ve köylere, 
köyleri ormana, dağa, göle, denize 
bağlıyan pürüzsüz §OSalarda otomobil
lerimizin neden homurdanarak kayma
dığına §8.§ıyoruz. Gönlümüz cömert, 
arzularımız aon5UZdur. 

Hulya ! 
Neden? 
Onbef cümhuriyet ydmda bunlar 

yer yer tahakkuk ettirilmeci mi? &m. 
lan yapanlar bizler değil miyiz? 

Daha evel ne vardı? 
Vaktiyle en büyük. en ileri, en 

zengin, en kalabalık ıehrimiz olan İs -
tanbul'u bugün beğenmiyoruz: Anka· 
ra misali gözlerimiz önündedir. Ve 
Ankara gibi yeni baştan kaç tane, kü· 
çük fakat yeni §ehir, veya eski şehir -
lerde yeni mahalleler, kırlarda köyler 
kurmutuzdur. Memleketi dolaştınız 
mı, ve nerede yeni yeni uı:nran eserle
ri gönnediniz ! 

Belediye seçimleri münasebetiyle 
Ulus'un üç gün evel ne§rettiği rakam
ları okuyunuz, ve her sütunun altını 
çizerek bun)an toplayınız: 

Şehir içme ıulan: 9.853.840 lira 
Elektrik aantrallan: 10.053.436 ,, 
Fenni mezbahalar: 740.216 ,, 

436 pazar yeri. 81 hal. 198 ıpor 
teaisi. 304 park ve bahçe. 77 ibide. 47 
belediye dairesi, 18 tiyatro ve sinema. 
34 aıhat müeueseai Birçok tehirlerin 
halihazır planlan, diğer birçok tehir • 
lerin imar planlan yaptlnu:§tır. 

Yalnız bunlar na? Belediyeler kilo
metrelerce yol, yüzlerce köprü yapmı§
lardır. Fakat devletin ele yapmıf ol
duklarını bunlara ilave edince birkaç 
yüz milyonu aşarız; on bet senede .... 

Keneli kendimizi tenkit ediyoruz, 
yaptıklannv..-.: azmsıyoruz. Fakat ra -
kamlar diyorlar ki: ~'Gayretleriniz bü
yüktür. Yaptıklarınız yapacaldarmT.Z 
için Iİze ümit ve kuvet vermez olur 
mu? 

En mesut vatanda yaşamak arzu -
muz, bunun için, bir hulya defil, en 
tabii baklmmzdır. Bunu tah~ 
ıüphe.U, tahakkuk ettireceğiz. - N. 
Baydar 

şimdiki sivil veya a.s.ked hazırlık 

vaziyetinin bunlarla her hangi bir 
şekilde kıyaslanabileceğini kimse 
iddia edemez. Fakat İngiltere de ve 
kısa ibir müddet zarfında bu merha
leye erişebilir. Milli birlikte tahok
kuk ettirilebilirse, hakiki ingiliz i· 
radesini daha iyi tanıtmak mümkün 
olabilecektir. 

Hatlarmı sertleştiren ve bu pek genç 
fizyonomiye erken bir olgunluk ita
desi veren azim görilnüşü de olmasa 
cazibesi büsbütün tam olacak bir yüz. 

Kiıbar tavırlı bu me!(hul kız geçer -
ken hal kadınlarının en saf üslClbuın.• 
da formüle edilmiş bazı dokunaklı 
sözler yükseliyordu, fakat, o, akıllı 
davranarak, bunları işitmemezlikten 
geliyordu. Esasen, §apkasıı:a. i~nelen
miş üç renkli bayrak, kendısını koru
yordu. Yüzünü dikkatle süzen edep ~ 
sizce bakışlara ehemiyet vermeden, 
yoluna devam ediyordu; fakat, vatan
daş . mebus Dölatur'un evi hizasıada, 
daha kalabalık dolaşanlar ~deta yolu 
kapıyorlardı. Genç kız yürüyüş ... nü 
yavaşlattı ve dıvar boyunu takip et -
mek suretiyle kalaıbalığın yanından 

geçebileceğini umarak sola teveccüh 
etti. 'Genç kız bu dar geçide girince, 
fifınan bir kadın, elleri kalçalarında, 
karşısına dikildi, ve yumuşak deriden 
ayakkablariyle gri etekliği hafifçe 
geçen dantela ken.an müstehzi bir ta-
vırla 6üzdü: (Sonu var) 

(4) İht~lil devrinin muhtelif s iyasi parti-
len. 

[S] ~ransız ihtilali esnasında takvimin şek~ 
lı ve .ayların isimleri deği,tirilmışti. 
Mesaıdor, 20 hazirandan 19 temmuza 
~a.dar devam eden senenin onuncu ayı 
ıdı. 

l61 Marat; ih.~il~~in büyük şeflerinden biri 
[71 Ma~~t yı olduren genç kız. 
LSJ lbtılal devrinin partileri 
[9] Aristokrat 
[10] İleride bahsi geçecek olan inıılUzln 

~~abı. Tercümeıi imkiin5U olduiu 
ıcın aynen bırakıyoruz. 

[11] İhtilal devdnin kanlı mUddeiu.mumlai 
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YURTTAN RESİMLER lzmir'de kurstan 90 
EOitmen mezun oldu 

Van gölünden bir görünüş 

Eğitmenler büyük bir 
ve derhal 

muvaffakiyel gösterdiler 
iJe baıladılar 

İzmir (Hususi) - Kızılçullu köy öğretmen okulunda egitme.,. 
ler kursunda 9 aydanberi ders görmekte olan kadın ve erkek e -
sitmenler imtihan edilmiş, 62 erkek, 28 kadın egitmen muvaffa -
kiyetle imtihan vermiştir. Erkek egitmenlerden 32 si Bergama'ya, 
30 u Ödemiş'e köylerine tayin edilmişlerdir. 

Her kazada e -
gitmen mıntaka -
ları üçere ayrıl -
mrştır. 

ıo köye bir başge
zici öğretmen tayin 
edilmiştir. Bu öğ
retmenler, egitmen 
kursunda ders ve -
ren muktedir ve de
ğerli gençlerdi ... . 
Her gün bir köy -
de bulunarak eğit. 
menlerin verdikle
ri dersleri takiı. 

ve onları takviye 
edeceklerdir. 

A vrupa'ya gönderdiğimiz üzünıler çok 

rağbet gördü, fakat çekirdeksiz yemiyorlar! 

Dörtyol 
elektriğe 
kavuşacak 

28 kadın egit . 
men de köylerde 
vazife alacak, köy 
kadınlarının içti -
mai hayatları üze . 
rinde çalışacaklar 
dır.Kurstan alınan 

neticeler çok yük 
sektir. Egitmenler 
tedrisat için köy · 
!erine dağıtılmak 

üzere bulundukla -
rından Pınarbaşı 

köyünde egitmen -
)erin ders tatbikatı 
tetkik edilmiştir. 

İki egitmen, kö- Eğitmen ve talebeleri. 
yün ikinci sınıfına birer ders vermiş- lanmıştır. 

ler ve gene egitmenlerden bazıları, 0 ' kanaata varılmıştır ki, 9 ay de • 
verilen dersin tenkidini yapmışlardır. devam eden tedrisat, teşkilatın güzel -
Eğitmenlerin derslerde ve tenkitler- Jiği, kursu idare edenlerin inancı ile 
de gösterdikleri muvaffa.kiyet, en in- el ve çalışma birliği sayesinde çok 
ce noktaları buluşları takdirle karşı - müsbet netice-ter vermiştir. lzmir'de Ankara armudu ve Edirne 

rasat 
istasyonu 

Adana. (HU5uai) - Adana'nın şirin 
l>fr kasabası olan Dörtyol, nihayet e -
lektriğe kavuşmak üzere bulunuyor, 
Dörtyol elektrik tesisatının inşasına 

yakında başlanacaktır. Bu işin inşaa -
tI eksiltmeye konulmuştur. Dörtyol'
un elektriği su kuvctinden istihsal edi 
lecektir. Bu tesisatın inıası için otuz 

~~~~.~ fıstlğı da yetiştirilecek_J Devlet Salnamemizi 
(Başı 4 üncü sayfada) 

resmi arşivdir, devlet sicillidir, resmi - Vilayet ziraat 
müdüıılüCü, lMa yıl 
:tıili,.ot miiatahail -
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lerine meyveli, mey 
~iz mühim mik
tarda fidan tevzi 
etmek için hazır -
ltk1ıat yapmakta -
dır. Geçen yıl dağ 

köylerinin kalkın -
maa1 için getirilen 
GuianteP, f ııtık 
fidanlariyle An -
kan armudu fi • 
danlarmm tama -
mının tuttuğu gö -
rülmüştür. 

Bu fidanlar, zi -
raat memurlarının 

nezaretinde ekil -
diği ff yetiftiril • 
melerine itini gös
terildiği için üç se
ne sonra mahsul 
vermi~ başlıya -
caktıc. Bu sayede 
yokaul dağ köyle -
rimizde yeni bir 
kazanç vaarta~n 

meydana gelmit o
lacaktır. Bu yıl ar
mut ve fıstık fidan 
larından daha çok 
getirilecek ve tev -
zi olunacaktır· 

Ozüm kurumu 

. . 
....... ... 
. . 

Yukarıda Edime'
de yapılan rasat 
iıtaayonunu ıörü
yonunuz. Bu iı
taayon b i 1 h a ı -
aa trenlerin emni· 
yetle ıeferlerinde 
mühim bir rol oy
namaktadır. 

bu yıl dış memle -J--------
ketlere mühim miktarda yaş üzüm sevk 
ve ihraç etmiştir. İhraç edilen Yat ü -
züm miktarı dört yüz tona yakındır. 
Üzümlerimiz, dıg piyaaalarda iyi fiat
larla satılm!ştır. Fakat çekirdeksiz ü
zümlerimiz o kadar revaç bulmamıı -
tır. İngilizlerden bazıları, §imdiye ka
dar görmedikleri ve yemedikleri çe -
kirdeksiz Sultaniye üzümlerini deje -
nere olmuş, çekirdeğini kaybetmiş 
üzüm zannetmektedirler. Üzüm ku -
ru.mu, Sultaniye üzümlerimizin reva • 

cını temin için bu nevi üzümler hak
kında geniş mikyasta propagandaya 
ba§lamıştır. Fakat bu üzümler tanı
lıncıya kadar İngiltere'ye tercihan sa
tın alınan Sakız razakı üzUmleri sevk 
ve ihraç edilecektir. Bu nevi üzümleri, 
Tariş üzüm kurumu, diğer razakılar
dan biraz daha yüksek fiyatla satına-

lacaktır. Onun için bazı müstahsil -
ler, bağlarını sakız razakısına aııla-
mak istemektedirler. 

Burnova ve Manisa bağcılık ensti

tüsü ve istasyonları, bu nevi uzum 
fidanları yetiştirerek, diğer nevilerle 
birlikte müstahsillere tevzi etmek için 
bazı.rhklar yapmaktadırlar. Mühim 
miktarda amerikan aeına çubuğu da 
ıcwzi edilecektir. 

Adana' da tarih eserleri 
.. 

Adana'da Bodrum Kale 

Adana, (Hususi muhabirimizden) - lçel ve Çukurova'nın ta· 
rih eserleri bakımından ehemiyeti malfundur. Bunu·n için hemen 
her sene bölgenin muhtelif yerlerinde kazılar yapılmaktadır. 

Bilhassa üç beş ıenedenberi bir amerikalı heyet tarafından Tar 
ıua şehrindeki Gözlükale höyüğünde yapılan kazılar son safhaya 
gelmittir. 
Bu yıl ikinci devre çalışmalarına etmiştir. Kazıya ougünlerde ba!}la -

baılanmıştır. Şimdiye kadar yapılan nacaktır. Bu sene hafriyatı idare ede
kazılarda görülen muvaffakiyetin cek olan heyet dokuz kişilik bir kad
devam edeceği muhakkak görülmek - rodan ibarettir. Yapılacak kazı hö -
tedir. Şehrimiz müze müdürü Bay yüğün yukarısında bulunan birleşik 
Yalman Yalgın bu kazılara nezaret et- Eti kalesi etrafın.da devam edecek ve 
mektedir. mümkün olursa kalenin sağlamca bir 

Heyetin reisi amc-rikah ıxofesör burçu tamir edilerek açık müze ha -
Saratoog haf.riı)ıet mahalline hareket lindc mubafazaeena ~~ılacakts. 

nakasanın bugünlerde yapılacağı ve 
inşaat işinin bir şirkete verileceği 
muhakkaktır • 

Lüleburgaz' da 
göçmenler 

Bir gö(men 41yaımda bir 

Meseli ben, Matbuat Umum Mü -
dürlüğünün başka hiç bir yerde ismi 
ve bahsi geçmiyen tarihini hemen he -
men buralardan tesbit ettim ve istip -

dat devrinde kitap sansürü yapan Ma
arif Nezaretine bağlı "Encümeni teftiş 
ve muayene'' ile "Tetkiki müellifat'' 

komisyonlarına ait vazife ve salahiyet
leri ve bu komisyonların teşkilatına 
ait tarihi seyirleri buralardan çıkar

dırn. 

Zamanla büyük şahsiyet olmuş ni
ce devlet adamlarının resmi hal ter -

kaz gelirdi cümelerini de keza ancak buradan ta

Lüleburgaz, (Hususi) - Romanya'- kiple tevsik edebildim ve bir çok mesa
dan gelen son göçmen kafilesinden 97 ile ait tarihleri bunlardan düzelttim. 

* • * aile kazamıza gönderilmiştir. Bu göç
menler kaza köylerine dağıtılmışlar -

dır. Göçmen kardeşlerimiz yanlarında 
bir çok hayvaıı ve ziraat aletleri de 

getirmişlerdir. Köyde yerleşir yerleş
mez derhal tarlaları başına giderek 
çalışmıya başlamışlardır. Romanya'· 

nm Slistre kasabasının Perli köyün -
den 63 yaşında Mahmut oğlu Salih 
ana yurda gelirken yanında bir de kaz 
getirmişti. Bu kaz 41 yaşındadır. 40 

sene evel evlenirken kainpederi tara -
fından kendisine düğün hediyesi ola
rak verilmiştir. Bu ihtiyar kaz hala 
dinçliğini muhafaza etmekte fakat üç
senedenberi yumurtlamamaktadır. 

Eski salnamelerdeki mündericatı 
burada tafsile imkan yoktur. Şu kadar 
daha ilave edeyim ki, devletı ve resmi 

işler için hemen her suale ait cevapla

rı bunlarda aşağı yukarı bulmak müm

kündür. 
Görülüyor ki, eski salnameler bile 

lüzumlu şeylerdir. Kaldı ki salname
lerin büyük devletlerce de ehemi
yetli işler arasına alınmış olması bu 
lüzumu teyit eder. 

Bizim de cüınhuriyet devrine ait 
bütün resmi malumatı topluca muhte· 
vi ve tetkikler için mehaz olabilecek 
bir devlet salnamesine ihtiyacrmız var-

~, .. ,,,,,,,, ................................................. -.. --............... 1 
1 Yozgat'ta Belediye seçimi ı 

Yozgat, (Hususi) - Belediye seçimi bibniş asıl ve yedek azalar seçil
mittir. Vilayetimizde belediye intihabı büyük bir intizamla yapılmIJ ve 
halkanız partiye kartı olan sonıuz inan ve sevgilerini bu intihap münase
betiyle bir kere daha meydana çıkarml§hr. Gönderdiğim resim, intihap 
&W roıai kullanaolarıdun bir kaç kiıtiyi göstermektedir. 

neşre başlamalıyız 

dır. İsmi ''devlet yıllığı'', "devlet al • 
manağı" olsun, ne olursa olsun bu ki
tabınuzı bir an evel çıkarmalıyız. Çün-_, ~· -- -· '-:f----·-- ·~ 
kırk kitaba müracaat ediyor ve yahut 
kırk daireden soruyoruz. Meşhur AY • 
rupa almanakları Türkiye'ye ait sene
lik yeni mah1mat için de aıyru mii§ki -
lat içindedir. 

Bence, eskiden olduğu gibi her ve
kaletin salname çıkarmasına lüzum 
yoktur. Eskilerine nazaran her husua
ça daha mütekamil ve daha ilmi bi.r 
şekilde çıkarılacak olan bir devlet yıl
lığı maksadı temin eder ve böyle bir. 
yıllık, bugün vekaletlerce çıkarılmak
ta olan bazı perakende kitaplara da 
lüzum bırakmaz. 

Ancak, bu iş için esasen bir hazır
lık zamanına ihtiyaç bulunduğundan 

1939 senesi mündericatını o sene zar -
fında hazırlamıya girişerek bunu 1940 
senesi ı kanunusanisinde çıkarmakla 

işe başlamak laznndır. 

Şu kadar ki, 1925 - 1929 yıllıkları 
geç başlayıp erken bırakıldıklarından 

dolayı bunları nazarı itibara almıya -
ıak, 1920 den başhyarak 1938 aencsi 
sonuna kadar olan zaman için ayrıca 

bir methal hazırlamaklığımız da zaru
ridir ki bu senelere ait bütün resmi 
malumatı, tarihçeyi ve değişiklikleri 
ihtiva etmesi lazrm gelen bu methalin, 
bir taraftan mutat yıllıklar çıkarken, 

bir taraftan da Başvekalet neşriyatı -
nın eski ve yeni düsturları tertip ve 
tabıda kullandığı muvaffakiyetli usul
le hazırlatmak suretiyle temini müm
kündür. Pek küçük puntolarla, gayet 
mütekasif münderecatlı bir büyük 
cilt bu methal kısmı için kafi bir ha -
cimdir ve bunun nihayet iki sene zar -
fında da ikmali mümkündür. 

Bu iş korkulacak kadar kolosa.1 de
ğildir. Çünkü bugün ait olduğu şu -
belerden doğru malümat almak kati -
yetle mümkün olduğu gibi, rakamın 
rn sıhatlisine de malikiz. Bunda bütün 
marifet şemayı güzel çizmek ve meto
dik çalışmaktadır. İstemek, muvaffak 
olmaktır. Hemen karar vermek ve baş
lamak, bize bugün pek lüzumlu olan bu 
hazineyi de kazandıracaktır. 

Bu eser, yanlışlara meydan verme
mek ve pek çok yanlışları düzeltmek 
için bize de, yabancılara da bugün la
zımdır ve bilhassa, yarın için de lü -
zumludur. Unutmamalıyız ki, tozlu 
"köşelerin ve çamurlu kaldırımların 
<ioksan senelik kir ve mikrobunu ta -
şryan es.ki salnameleri biz de bugün 
lcütüpanelerimizin baş raflarmda sak
lıyoruz. Kaldı ki cümhurivet idaresi<ıin 
~skilerle kabiLi kıyas olmıyacak bir 
mükemmeliyette çıkaraca~ı şüphesiz 
bulunan yıllrk, müstakbel nesil elinde 
daimi bit" müracaat k1tahı olaı::.ıtktır. 



' manya mn yayı ası karşısında 
Orta Avrupa'nın son kalesi de düştü: 

Çekler'in meşhur "Söber /1 hattından görünüşler 

.şöber hattının alman kıtalanna te•liminden sonra, siidet mıntakasında bir seyahat yapan B. 
Hitler istihkamlan teltİ§ ediyor 

r anklar için de kapanlar ihmal edilmemqtir: 
Şimdi bunlar Almanya tarafından 

tahrip edilmektedir 

Şöber hattının ilk maniaları, bütün dağlar ve 
ovalar boyunca uzanan dikenli tel örgülerdir 

ônüntleki araziyi mitralyözle tarayabilecek §ekilde inşıı eJilmi§ bir beton sığınak 

_l _J :I 

l b
. l t uzana kar•ı birrok tedbirler alml§lardı. Yukarda, dinamitle atıl-

ç kl muhteme ıra man aarr :s' ~ • • • d bi k ol. dak" e er B I k.. ··.:;, ... ü görüyor.unuz. infilakın tiddetın en, r me teP.. an yan ı 
nus olan rayten urt oprıı_.. . 
··~ bina da kısmen luırap ol.mu§tur. 

Tel örgüler ve Bİ.perler, boyuna uzuyor ve i§in garibi, bunların bazan südet aLmanlariyle me .. 
kii.n köylerin içinden de geçtikleri oluyor • 

HARP ve EKONOMİ: 

8 eş~r!~etin baş~a geJmiş olan felaket1erin en bü· 
yilgu olan Cihan harbı, 1914 ağustosunun ilk 

günlerinde başladı. O imtihan ve istrap günlerinin 
ani olarak yarattığı hadiseleri ayrıca tebarüz ettirme· 
ğe hacet olmasa gerek. Çünkü sonsuz münakaşalara 

mevzu teşkil etmiş olan bu hadiselerin hatırasını can· 
landırmak, üzüntüden başka bir işe yaramıyacaktır. 

Modern harbın ruhu: 

Büyük devletlerin harp ilanı, tarihin bir faslını 
kapıyarak, ye.ni bir fasJını açtı. Bu mücadeJede en 

mükemmel r::ıg-da 

PA ' ••• 
~a~~a:rk:;;1;-0c:; , ..... ,,,.,., ,, ,.,~~·;~·~"'~"'"''""" ... , 
verdi; ve onlarla • 

Askerler ıephede 11rpı1ırken 
asrın bile telafi et- • rowman birlikte, koca bir D 8 1 

~~: :~:::iiı·'. I.. .. ~~!~ .. ~~~~ .. ~~~~.!:~~~ ... 
di. 

Para da cephe gerisinde 
mühim bir rol oynar 

Hodbin hükümdarlar, yaşlanmış 
devlet adam.lan uzun bir sulh dev • 
resinde, hiç aksamadan işliyerek 

faydalı olmuş olan dünya ticareti • 
nin nazik makinesinin hurda haline 
sokulmasını emrettiler. Tüccarla 
müşteri arasındaki dostluk müna • 
sebetleri hiç tereddüt edilmeden 
bozuldu. En sağlam esham ve tah • 
viller kağıt sepetine atıldı. Munta
zam bir inkişaf halin.de olan birçok 
müesseseler mahvolup gitti. 

Daha harp patlamadan bir ay e • 
vcl, bazı bankaların içtima ve direk
törlük salonlarında korku yaratan 
musibetin tehdit edici alametleri se
ziliyordu. Bos.na • Hersek faciası, 
korkunç bir kara bulut g~bi Avrupa 
kıtasmı kaphyarak, en kuvetli op
timistleri bile sarstı. Hele 23 tem. • 
muz 1914 de, Avusturya Macaristan 
Sırbıstan'a bir ültimatom vererek, 
Bosna • Herkes hadisesi için maddi 
ve manevi tazminat isteyince, bu 
emniyetsizlik hissi katmerleşti. Dış 
politikayı takip eden bir çok kimse
ler, Avrupa'da bir harp çıkacağına 
kanaat getirmişlerdi; fakat, bu Bal
kan harbmın bütün ıbir cihanı tutuş
turacak bir yangın halini alacağını 
düşünmemişlerdi. 

Felaket, şaşılacak derecede sürat
le inkişaf ettiği için, tüccar, hadi • 
senin seyrini büyük tasa içinde ta
kip ediyordu. Mal ve kambiyo bor
salarında korkunç rivayetler dola • 
şıyor, enternasyonal esham ve tah
viller büyük zararlar görüyordu. 
Avusturya - Macaristan ültimato. 
munun gönderildiği tarihten dört 
gün sonra, yani, 27 temmuzda Paris 
ve Brüksel'deki kambiyo borsaları 
kapandı. 28 temmuzda Avusturya -
Macaristan Sırıbıstan'a harp ilan et
ti. Bunun üzerinden iki gün sonra, 
rus hükümeti kısmi seferberlik em
retti. Aynr gün, İngiltere bankası 
iskonto fiyatını yüzde dörde, Rus
ya'da umumi seferberlik ilan edildi
ği anlaşılınca da yüzde sekize yük
selttiği gibi, Londra'nın Stock Ex
change'i tatil edildi. 

Bu arada Hamburg borsası kapan
dı; 1 temmuzda Berlin borsasınını
dare meclisi reisi, kambiyo kayıt 
muamelesinin kesilmiş olduğunu a• 
zalara bildirdi. Fransa'da altın ta
lebi büyüdükçe büyüdü; bankaları 
müşteriler muhasara altına aldı. 
Fransa bankası 31 temmuzda iskon
to fiyatinı 3 buçuktan 4 buçuğa çı • 
kardı. O güne kadar 200 milyon al
tın tediyesinde bulunan Rayhsbank 
iskanto fiyatını yüzde 4 den yüzde 
be§e yükseltti, 

Harp ilanından iki hafta evci, ma
li piyasanın pek az euarı kendile -
rinden gizlenebilen bazı borsacılar, 
Dresdcn bankasının Londra şubesi, 
ingiliz eshamını çıkardığını ve müş· 
terilcrinc de aynı suretle hareket 
etmeleri için tavsiyede bulunduğu
nu öğrenmişlerdi. Zamanın alfünet 
ve işaretlerini tefsir ve tahlil kud· 
retinde olanlar, bankanın bu hare • 
kctini büyük bir ikaz diye telakki 
ederek, en kötü ihtimalleri göze al
dılar. 

Buhran son derecesini bulmak Ü· 
zere iken, İngiltere 1bankasına ve di· 
ğer bankalara tazyik arttıkça arttı. 
Altın talebi o kadar büyüdü ki, bu 
müesseseler kredileri kesmek zo -
runda kaldılar. Bu tedbirden bilhas
sa çek üzerine iş yapanlar çok zarar 
gördüklerinden, İngiltere bankası • 
nın yardımına baş vurdular. İngil· 
tere bankası, her ıbuhran devresinde 
olduğu gibi, ananesine sa~ık kala
rak müşterilerinin dertlerıne der · 
man bulmak için elinden geleni yap
maktan çekinmedi. 30 temmuzda 
Brokerslerin çekleri başlangıçta 
yüzde 6 ile, akşama doğru ise yal • 
nız yüz.<ie 10 ile iskonto edildi. 1 a
ğustosta iskonto fiyatı yüzde 10 o
larak tesbit edildi. 

Bundan sonra gelen üç gün için
de dünya tarihinin yeni bir sayfası 
başladı. Perde açıldı; büyük facia
nın birinci perdesinde rol alanlar 
birer birer sahneye çıkmıya başladı
lar. Bilahare kendileri de bu sahne
de bir rol almağa çağrılmış olan se
yirciler, olup bitenle~i f~kalade 
büyük bir dikkatle takıp edıyorlar-
dı. 

lnsan ve milletler için her devir
de ehemiyetli olmuş olan para, har
be girişmiş olan milletler için mu -
azzam bir rol oynuyordu. Para, har
bın ruhudur. İngiltere de o günle
re kadar para işlerinin tanzim edil
miş olduğu sistemin nezareti, ban • 
gerlerin elinden alınarak devlet a -
damlarına verildi. 

Bereket versin, 4 ağustos günü 
bankaların tatil günü idi. Bu tatil 
iki gün daha uzatıldı. Bu müddet 
zarfında, hükümet ve banka idaresi, 
hiç görülmemiş bir vaziyete çare 
bulabilecek kadar nefes alabildi. 
Hükümet, 4 ağustosta, 1844 tarihli 
banka kanununun tadiline muvafa -
kat etmiş olduğunu bildirdi. Bu va
ziyete göre, banka, icabında altın 
karşılığı olmadan da !banknot çıka -
rabilecekti. 

Parlamentoya gelen lyuıun proje-

si alelacele müzakere edilerek, 6 a -
ğustosta meriliğe geçti. Bu kanuna 
göre, hazine, altın para yerine bir 
ve yarım ingiliz liralık 1bonıknotlar 

çrkarabiJiyordu. Kısa bir müddet i
çin, posta çeklerinin de kanuni tedi
ye vasıtası olarak kabul edilebilece
ği ilan edildi. Bu tertip para hava
leleri, İngiltere bankasından diğer 
bankalara verildi. Bankalar, depo • 
zisyon ve cari hesap teaahhüdleri • 
nin azami yüzde 20 nisbetini İngil
tere bankasından ödünç olarak ala -
bildiler. İngiltere bankası, bu müna
sebetle, bu avanslarm, tamamiyle 
veya kısmen tediyesinde hür olduk
ları bankalara temin edildi. 

Bankalar emrine amade kılınmış 
olan bu kredileri uzun müddet kul
lanmadılar. İlk önceleri, topu topu 
13 milyon ingiliz lirası avans ver
mek icap etti. Ü zerinden altı hafta 
geçtikten sonra, tekmil avans yekü
nu 380.000 ingiliz lirasından ibaret· 
ti. Çok geçmeden de ,bankalar bu 
imkanı kullanmaktan vazgeçtiler. 

Hadiselere karşı koymak için a
lınan tedbirlerden biri de, 6 ağus
tosta ilan edilmiş olan moratorium 
idi. 

Borç1ular, bu resmi tebliğ üzeri· 
ne, tebliğ tarihine tekaddüm eden 
ay içinde vadesi gelmiş olan borç· 
larını, ikinci bir tebliğe kadar tehir 
edebiliyorlardı. Fakat, bundan evel 
de, 3 ağustos tarihinde vadesi gel -
miş olan bütün bonolar için de bir 
moratorium ilan edilmek suretiyle 
para piyasası takviye edildi. Alınan 
bu tedbirler neticesinde ,vaktiyle 
bono kabul etmiş olanlara, vadele
ri bir ay uzatmak salahiyeti veril
di. Umumi moratorium 4 ikinci teş· 
rin 1914 de kaldırıldı. 

Harbın patlaması, enternasyonal 
tediye makinesini durdurdu. Enter
nasyonal para akıntısı, dünyanın 

her tarafında, sanki sözleşilmiş bir 
işarete tabi imiş gibi bir anda kesi
liverdi. Çek üzerine iş yapanlar fa. 
aliyette bulunamıyorlardı; çünkü, 
tediyeden istinkaf edildiğini göz ö
nünde tutan banker1er, bonoları ar
tık iskonto etmiyorlardı. Birdenbi
re durmuş olan makineyi tekrar iş
letebilmek için, hükümet, 4 ağustos 
1914 tarihinden evel memleketin i
çinde veya dışında iskonto edilmiş 
olan bonoların zararlarını kabul et
meğe karar verdi. İngiltere banka
sı bu karar üzerine ödemiş olduğu 
120 milyon ingiliz lirasının 115 miJ
yonu, sulh akdinden itibaren üç yıl 
içinde tekrar bankanın kasalarına 
avdet etti. 
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Muhalızgücü müdalaan bir hücumu pii•kürtmeğe ~alıfıyor 

Lig maçlarının üçüncü haftasında 

Harbiye İdman Yurdu -Güneş 
3 - 3 berabere kaldılar 

Demirspor da Galatasaray 
takımını 3 -1 mağlOp etti 

Dün Ankara halkı üç yerde üç muh
telif spor hareketini seyir fırsatım 
buldu. Ankara Gücü sahaı>ında futbol 
maçları yayıldı:.-..1podı<omd.-': 7~ı.

rına devam edildi. Celbeci'deki Yeni· 
doğan sineması bahçesinde profesyo
neller arasında serbest güreş müsaba
kaları vardı, 

Bu üç spor yeri de fevkalade kala
balıktı. Bilhassa Ankara Gücü sahası 
futbol meraklılariyle doluydu. Bura
da yapılan maçlardan birincisi ( Gü
neş - Harbiye İdman yurdu) 3-3 bera
berlikle, ikincisi (Demirspor - Gala
tasaray) 3-1 Demirspor'un kazanma
siyle neticelendi. 

Günet ·Harbiye idman Yurdu 
Bu maçın hakemi B. İhsan Tilze

men'di. Güneş, tanınmış bir kaç oyun
cusundan mahrum olarak şöyle bir ta
kım çıkarm~tı: 

Nedim - Sedat, Nihat - Tevfik, Mu
zaffer, Cezmi - Cahit, Reıat, lskender, 
Salih, Hayri. 

Harbiye İdman yurdu da diğer haf
t.alardan daha düzgün olan~ takımla 
oynuyordu: 

Fethi ·Abdurrahman, Şükrü - Şe -
rif, Muhterem, Sabahattin • Mücahit, 
Zeki, Habip, Süleyman, Fazıl. 
Maçın birinci devresi 3-1 Güneş'in 

gal~biyetiyle bitti. Güneş'in bu golle
rini Salih, İskender ve Cahit atmışlar
dı. Harbiyeliler de Fazxl'ın ~ttığı bir 
golle buna mukabele edebilmişti. 

İkinci devrede harbiyeliler gevşi
yen Güneş hatlarını kolayca geçtiler. 
Habip ikinci golü attıktan sonra for
vert hattına çıkan Abdurrahman, ü
çüncü beraberlik sayısını da yaptı. 

Dünkü maçta Güneş takımı birinci 
devrede iyi, ikinci devrede fena idi. 
Bilhµsa kaleci üç golü de hatalı hare
ketlerle yedi. 3-1 lik bir vaziyet kaza
nan takımın hiç olmazsa müdafaaya 
çekilerek oyunu öylece bitirmiye ça
lışması gerekti. Buna muvaffak ola
madıklarına göre, takım içinde bir 
baş olmadığı anlaşılıyor. 'Güneş for
vert hattı birinci devrede üç dört tane 
de muhakkak gol fırsatı kaçırdı. Bil
hassa tskender bir defasında üç dört 
metre mesafeden topu kalecinin eline 
attı. 

Harbiye takımı mağlilp vaziyetinde 
dahi fütur getirmeden çalıştı. Takım 
her zaman olduğu gibi enerjikti. Eğer 
haf hattı ile forvert hattı arasında, 
her dakika göze çarpan, açıklık olma
saydı, netice belki de galibiyetti. Ek
zersizlerde en çok buna dikkat eder
lerse Haııbiye takımı geçen seneki ha
lini bulacaktır. Bilhassa yan haflar 
muhterem'i çok yalnız bırakıyorlardı. 

Demirspor - Galatasaray 
Hakem B. Ömer Ürel'in idaresinde 

ikinci karşılaşmayı Demirspor'la Ga
latasaray birinci takımları yaptılar. İ
ki taraf takınılan şöyle kurulmuştu: 

Demirıpor: İsmail - Gazi, Necati -
lbrahim, lbrahim, Şemsi • Zekeriya, 
Arif, Orhan, Fethi, Zeki. 

<lal __ .,.. l--U. - c--a. ~ 
dettin. Hilmi, Halit, Ahmet • Rifat, 
lhaan, lbrahim, Hqlln, Süleyman. 

İstanbul Galat.asar ayının ve milli ta
kımın tanınmış oyuncularından Haşi
min iltihakı ile kuvetli bir manzara 
arzeden Galatasaray takımı oyunun 
başlamasiyle beraber sağaçık Rifatın 
ayağiyle ilk golünü kazandı. 

Demirsporlular ıbu gol üzerine bir 
şaşkınlık devresi geçirdiler. Fakat 
k~ndiletini çabuk topladılar. Forvert
ler Galatasaray yarı sahasından çık
maz oldular. Bu arada Fethi güzel bir 
şiltle birinci golü attı. 

Birinci devrenin son dakikalarıydı. 
Sağaçık Zekeriya topu korner hattına 
yakın bir mesafeden ortaya doğru at
tı. Top çok kuvetsiz bir vaziyette ka
leye kadar geldi. Kaleci yere atıldx. 
Fakat top üstünden aştı ve kaleye gir
di. Devre 1-'2 Demirspor lehine bitti. 

tkinci devrenin ilk on dakikası zar
fında maç açık ve güze~ bir seyir arze
diyordu. Fakat Orhan•ın attığı bir şil
t " kaleci oldukça içeriden çevirmiş 
olmalı ki hakem üçüncü golü de ver
di. 

Bundan sonra Galatasaray takxmı 
altüst oldu. Cemil santrfora geçti. Bir 
aralık Haşimi santrhafta gördük. Hal
kın sempatik tezahürlerle alkışladığı 
İbrahim ise mütemadiyen yer değişti
riyordu. Takım bu vaziyette tabii hiç 
L · · şey yapamadı. 

Maamafih Demirspor takımı tla a
henksiz ve çok fena bir oyunla aynı 
vaziyette kalll •. Maç bir kördöğüşü ha
liad. 4---. ~ 'U' ~ nemi:rano le
hine neticelendi. 

Galatasaray takınu gün ,geçtikçe y e
ni elemanlar kazanıyor. Fakat bu fer
den değerli oyuncular takım içinde 
kayboluyorlar. Dün böyle oldu. Ce
mil, Haşim, Halit ve Süleyman t.akım 
içinde görünmez oldular. Çünkü arka
daşları onların oyunlarını ıbozuyor
lardı. Takını bir arada çalışa çalışa bu 
halden herıhalde kurtulacaktır. 

Demirsporun geçen iki haf tadaki 
takımları daha düzgündü. Dünkü 
maçta iki İbrahimlerle Orhan ve Ze
keriya hiç oynıyamadılar. Nefsine iti
mat çok iyi bir haslettir. Fakat sola
çık Zeki de rakiplerini mütemadiyen 
çalımla geçmek uğruna epiyce fırsat 

kaçırdr. 

Muha/ızgücü sahasında 
Muhafız gücü sahasında C. takım

ları arasında yapılan maçlarda Güneş 
Harbiye'yi 2-1 yenmiş ve Demirspor
Galatasaray ikişer sayı ile berabere 
kalmışlardır. 

Kulüplerin puvan 

vaziyeti 
Maç. Ga. Be. Mağ. At. Ye. Pu. 

M. gücü 3 2 1 o 6 1 8 
D. spor 3 2 o 1 8 5 7 
Güneş 3 1 1 1 6 '1 6 
G.birliği 2 1 1 o 4 1 5 
H.t.Y. 2 o 2 o 4 4 4 
A.gücü 2 o 1 1 4 6 3 
G.saray 3 o o 3 3 9 3 

Kadıköy stadın da 

Fenerbahçe Vefa'yı 
1-0 mağlOp etti 

İstanbul, 16 a.a. - Mıntaka futbol 
şampiyonası maçlarına bugün de de~ 
vam edildi. Şehrin dört stadında oy
nanan müsabakaları havanın güzelli
ğinden istifade eden büyük bir kala
balık takip ediyordu. 

Oynanan maçların en mühimi Ka
dıköyünde yapılan Fener bahçe - Ve
fa maçı idi. 2000 e yakın bir seyirci 
kütlesi müsabakada hazırdı. İlk maçı 
Beykoz - Hilal takımları yaptılar. 
Birinci devrede 2-0 galip vaziyette o
lan hiUU maçı 5-2 kaybetti. 

Saat 15,10 da Vefalılar sahada gö
ründüler. Şu kadro ile oynuyorlar
dı: 

Ahmet - Vahit, Saim - AbduJ, Lüt-

fi, Şükrü - Muhteşem, Hüseyin, Sul
hi, Latif, Recep. 

Buna mukabil Fenerliler şöyle bir 
takım teşkil etmişlerdi: 

Hüsamettin - Yaşar, Lebip - Reşat, 
Ayten, Esat - Saim, Naci, Yaşar, Şa
ban, Fikret. 

Hakem Şazi Tezcan. 

J1 efa mü'daf aada 
Oyuna V cfahlar başladılar. Rüz -

gara karşı oynamak vaziyetinde ol
dukları için kuvetli hasımlarına sayı 
fırsatı vermemek üzere, sıkı bir mü
dafaa tabiyesi takip ediyorlardı. Sarı 
lacivertliler bu vaziyetten istifade de 
gecikmediler ve iki cenahtan yaptık
ları hücumlarla Yefa kalesini t~lik~ 

İstanbul'da 5000 

seyircinin önünde 

Sonbahar konkur 
İpikleri dün yapıldı 
İstanbul, 16 a.a. - Sonbahar )tonku

ri p i.kleri bugün Sipahiocağı sahasın
da yapılmıştır. Hava güneşli ve fevka
lade güzeldi. Saıbayı 5000 ki~iye yakın 
bir halk kütlesi çerçevelemekteydi. 
Müsabakalara saat 14.30 da İstiklal 
marşı ile başlandı. 

Birinci müsabaka: 
Bütün Sipahi ocakları ve Atlıspor 

kulüpleri taleıbelerine mahsus Ziraat 
bankası mükafatı için mania adedi 10, 
azami yükseklik bir metr.e. 

Birinci Cavit Tuılça. Doğan'la bir 
dakika altı saniye 3/.5. 

İkinci; Hasan Yücesoy, Şanilayik'
le bir dakika 17 saniye 2/ 25. 

Uçüncü; Bn. Jale Hacıbekir, Efe
kızı ıle \bir dakıka 41 saniye. 

Bu müsabakada Bn. J alan danın bin
diği Mebruke son manıde kapaklan
mış, Bn. Jalanda hafitçe zedeienaıgi 
ıs;in hastaneye kaldırılmıştır. Bir saat 
sonra iyileşerek hastaneden çıktı~ı 

bildirilmiştır. 

l kinci müsabaka : 
::>ubaylaraan maaua .her nevi atlara 

binmiş bütün binicilere mahsus, mer
hum üülsün ilhan mükafatı. Mama 
adedi 12 azami y_ükseklı.k 1,10 metre. 

Tekirdağlı Hüseyin. Manisalı Halil maçında heyecanlı bir an 

Birinci: Jale Hacıbekir, Efe.kızı ile Otuz beş dakika içinde 
1 dakika 15 saniyede. 

İkinci; Bayan Melahat Aksel, Mu
rat'la ı dakika 27 saniyede. 

U s;üncü: Cavit 'l'uls;a, .Uogan'la 1 ~ 
kika 24 saniyede, 

lJ çüncü müsabaka : 
.c-ıer nevi atlana outun binicilere 

mahsus lş bankası mukcl.f atı. Mania a
dedi ı2. azami yükseklik 1,20 metre. 

Birinci;. Tegmen tJ:ısan Akal, Hm.

Kara Ali Kiro'nun 
sırtını yere getirdi 

cal'la l dakika 23 saniyede. 

Tekirdağll da Manisa'll Halill yendi 
İkinci: Teğmen Sala.hattin, Hilal'le 

1dakika27 saniye. 
Uçüncü; Teğmen Avni Karaca, Ley

la ile ı dakika 38 saniyede. 
Uçüncü: Teğmen Avni Karaca, Dün Cebeci,de otobüs durağının yanından Kayaş'a doğru uza. 

Leyli ile l dakika 38 saniyede. naın kötedeki bahçede bulunan yeni doğan sinemasında prof es • 
Dördüncü müsabaka :. yoneller arasında serbest güreı müa~ba·kalan yapddL Ankara 

Zati atlara ıbinmış butün binicileı-e halkı bu çok sevdiği spora kartı büyük bir alaka göatermiıti. Öğ
mahsus Sipahiocağı mükafatı. Mania leden sonra büyük bir kalabalık bahçeye doğru akın ediyordu.. 
adedi 12, azami yü.kaeklik 1,20 metre. 1k ek b 1 
Birinci~ Orhan A.ziz, Mebruke ile ı İ gifed i memur i et ver-

dakika 21&aniye1/.5 de. meğe yetiıemiyorlardı. Hallan 
İkinci: Orhan Aziz, 01.ga ile bir da· bu tehacümü güreı aaati yakla-

ı.,;.~_.7--'- ~---'"--' -"*-n~.a..Uw ve iL.avet. lca.ıu • ..,__.,......,,,,1H~-=~i'i1"!1',ıi""-...,_-...._......,_~ 
Üçüncü: B.n. Melahat Aksel, Mu- lar tazyika dayanamadı. .Oraya 

rat'la ı dakika 36 saniyede. birikenler hep birden içeri dal
dılar. 

Son müsabaka Polis memurları vaziyete müdaha-
Her nevi atlara binmiş bütün bini- le etti.Jer ve hmcaıhınç dolan bahçeye 

cilere mahsus suvari binicililk okulu kimseyi almadılar. Bundan sonra du
mükafatı. Mani adedi 14, ;yüks.eklik varlar.dan aıthyanla-rm hesapları yok -
1,140 m. tu. Bir çok çocuklar hatta yaşlı başlı 

Birin<:i: Yüzıbaşı Cevat Gürkan, adamlar bile ağaçlara tırmanmı~dı. 
Yıldız'la bir dakika 46 &aniye Z/5 de. Masa ve sandalyalar ~rinde 

lkind; Yüzbaşı Saim Polatkan, Ka- Bahçenin içinde başka bir alem 
nat'la bir dakika 53 saniyede. vardı. Orıta yerdeki ringin etrafını bi~ 

Üçüncü: Yüzbaşı Cevat Kula, bir ribiri üzerine yığılan kalabalık sarmış-
dakika 58 saniyede. tx, Yerden bakarak bir şey seyrine im

başladılar. Naci ile Şabanın topu mü
temadiyen ezmeleri Vefa müdafaası
nın vaziyetini kolaylaştırıyor. Yedin
ci ve dokuzuncu dakikalarda, Naci ile 
Şaban kaleye iki zayıf şilt gönderdi
ler. Vefa müdafaasının sert oyunu 
Fenerbahçelilere üstüste friıkik fır
satları kazandırıyor. 

Fener hlikim 
14 üncü dakika: Esat bir frikik vu

ruşu yaptı. Top Fikrete, oradan da 
Saim'e geçti. Saim vole bir şiltle topu 
ağlara taktr. 

Fenerliler golden sonra hakim o -
yunlarınr devam ettiriyorlar fakat üç 
ortanın cansız oyunu bilhassa Fikre
tin hazırladrğı fırsatların kaçmasına 

sebep oluyor. Şabanın ayağına geçen 
topları kaptırıncıya kadar uğraşması, 
Nacinin de her vaziyette şüt çekmek 
tecrübesine kalkması san laciver hü
cum hattının netice almasına mani 
oluyor. 

26 dakikada gene Saim'in attığı sı
kı bir şüt Vefa kalesinin direğine 
çarparak geri döndü. 

J1 efa tekrar canlanıyor 
Devre sonlarına doğru vefalılar 

canlandılar. Üstüste yaptıkları hü
cnrnlar Fener kalesi için tehlikeli ol • 
madan savuşturuldu. Birinci devre bu 
şekilde bitti. 

İkinci devrede rüzgarı arkalarına 
alan vefalılar çok canh oynadılar. Ha -
kemin sertliğe bir dereceye kadar mü
samaha etmesi yeşil - beyazlıların le
hine oluyordu. Fener kalesi birkaç de
fa tehlikeli vaziyete düş.tü. 

Devrenin ikinci nısfında Fener'in 
orta muhacınıi Yaşar, sakatlanarak dı
şarıya çıktı. Buna rağmen fenerliler 
üstün bir vaziyet tesis ettiler ve Ve
fa kalesini sardılar. Mamafih gol çıka
ramadılar ve maç birinci devredeki ne
tice ile 1/0 Fener lehine galibiyetle 
bLtti. 

Vefalılar canlı ve azimkardılar. 

FenerHler top kale önüne geldiği za -
mm bçs ~ K wnük ~ııaı:. 

kan yoktu. Herkes masa ve sandalya 
üzerine çıktığından aym çareye baş 
vurmak da beyhude idi. Ara sıra masa 
veya sandalyalardan bir.i fırlıyor, şiş
man bir vücut yerlere yuvarlanıyor
du. Diğer tarafta bu hale gülen zayıf 
bir adam da biraz sonra aynı a.Jı:ıbetıe 
uğrıyor, ona da başkaları gülüyordu. 

Kimler güre§ecek 
Rahat bir yer tedarirk edebilenler 

aralarında hasbihaller yapıyorlar, gü
reşlere ait tahminler ileri sürüyorlar
dı. Fakat kimler güreşecekti? Bunu 
orada dolaşan organizatörler de bilmi
yorlardı. Nihayet muayyen saatten 
çok sonra ortada iki pehlivan görün -
dil. Takdim ettiler : 

Tekirdağlının ağabeysi Bekir -
Ahmet .. 

İki pehlivan malfun jestlerle orta
da biraz dolaştılar, sonra tutuştular. 
Bu güreş, profesyonel güreşlerde çok 
defa görülmiyen bir müddette, yedi 
dakikada bitti. Bekir Ahmetin sırtını 
yere getirdi. 

Büyük güre§ ba§lıyor 
Sıra ilan edilen büyük güreşe gel

mişti. Fakat görünürlerde kimse yok
tu. Hakem Cemal pehlivan ortada do
laşıp duruyordu. Nihayet çok kısa sü
ren bir alkI§ sesi arasında bulgaristan
lı Kiro ringe çıktı, halkı selfunladı. Bu 
esnada Ce:rnal pehlivan caketini, yele
ğini çıkarmıya başladı. Seyirciler Kıi.
ro'ya rakip bulunamadığmdan Cema
l'in tutuşacağını zannetti. Etraf·t.an 
teşvik sadaları duyuldu: 

Yaşa, haydi Cemal 1 
Fakat Ceımal'in maksadı başka i

miş. Çetin bir güreşe hakemlik yapa
cağı için hafiflemeık istemi§ .. 

Savulun, Kara Ali geliyor 
İşte: "Açılın, savulun," sesleri a -

rasmda Kara Ali geliyor. Halk TUrıki
ye pı-ofesyonel serbest güreş ikincisi
ni coşkunca alkışlıyor ... Kiro nefsine 
itimat ettiğini gösteren bir tavıcla kö
şede bekliyor, fakat heyecanı yüzün -
den okunuyordu. 

Kara Ali'yi rmgte Türkiye proies· 

Dünkii maçın galibi Kara Ali 
yoııc~l baş pehlivanı tekia:dağlı Hüse -
yin takip etti. Halk baş pehlivanı daha 
sürekli ve caından alkışladı. Orta ha • 
kemi vaziyeti seyircilere izah etti: 

" - Avrupa şampiyonu Dankılof 
bizim Hüseyin'i defiye emıiş... O da 
ben seninle ancak Kiro'yu yendikten 
sonra tutuşabilirim demiş .. Tekirdağ
lı da "peki,, cevabını vermiş .. 

''K" b · · d ıro enı yensın e ••• ,, 
Bu sefer de Kara Ali söze karıştı: 

- Hele Kiro beni, Türkiye ikincisini 
yensin, ondan sonra baş pehlivanla 
güreşsin," dedi. İşte bu biribirini ta -
ki pedcn "miş, miş' ler Kara Ali ile 
Kiro'nun karşılaşmasına sebep oldu ve 
maç başladı. 

Birinci devre 
İlk hamlede bulgar şampiyonu ol

gun ve teknik jestlerle Kara Ali'ye 
hücuma geçti. Kara Ali bu hii<;;umları 
"tırpanla,. karşılıyor. 

Dakikalar geçtikçe oyun halk ü -
zerinde hazan sinir, hazan heyecan ya
ratan çetin bir şekil alıyordu. 

Hamlelei karşılıklı ve sert olmak
la beraber her iki pehlivan da netice 
almak için esaslı bir oyun tatbik ede -
miyor. Kiro Kara Ali'nin gırtlağını 
tek kol sarma ile sıkarken halk h eye -
canla bağırmıya başladı. Hakem oyu
nu durourdu ve bulgar şampiyonuna 
bir ihtar verdi. 

Bu ihtardan fena halde sinirlenen 
Kiro Kara Ali'nin yüzüne tokatla en
sesine bilek direni vurmıya başladı. 
Hakem bir ihtar daha yaptı. Kara Ali 
de sinirlenmiş vaziyette, bir kafa kol 
kapışiyle bulgar şampiyonunu altına 
aldı. Tuşlar tevali ediyorsa da sırun 

(Sonu 9 uncu sayfada) 
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Büyük bir kalaballk 
Dünkü At yar1şlarını 
heyecanla takip etti 

Taksim Stadında Biyik Bayranu nasll kuthyacağız 1 

Güne§ 3 • İstanbulspor O 
G. Saray 1-Süleymaniye O 

Beıiktaı ta Topkapıyı 11 -O yendi ! 

(B;qı 2. inci sayfada) 
b) latiklal ve in.kılip için canlarını 

ve w:uvlarwu vennit olan kahraman
ları temsil etmek üzere her rütbeden 
subay, erat, malOlgazilerle, ihtiyar 
gaziler ve tehit anaları bayraklarla 
geçeceklerdir. (Geçit resminde yürü
yemiyecek veya güçlükle yürüyecek 
malul gazilerin rahatsız olmamaları i
çin bunlara k&hramanlara saygı nişa
neai olmak üzere ayrılan tribünde yer 
verilir). 

la ve marş söyliyerek gezintıleri (el
lerinde gunduzleri bayram ve inkıla
bı anlatan yazılar, resimler ve levna
lar, gece meşalelerle). 

g) Maçlar, spor müsabakaları, gü
reşler, cirit oyunları, at yarııları. 

Dün sonbahar at yarıtlarının üçüncüsü ıehir ipodromunda ya
Pılclı. Y arıt yeri her zamanki gibi çok kalabalıktı. Batbakan Ce
lil Bayar ve vekillerimizden bazıları da yant yerinde idiler. 

Dün mii§terek ha.biate oynanan pa
ta yekQnu yirmi iki bin lirayı geç -
lbittir. Bu miktar daha fazla olabi
lirdi. Fakat ıeçen hafta giıe adedi -
ilin fazWattırılmasına mukabil bu 
hafta tribünün altındaki kapalı gişe
~r kapatılınııtı. Bu yüzden çifte ve 
ılc:ili bahis gişelerinin önündeki izdi
haından bilet almak imkinı hemen 
henıen yok gibiydi. Gelecek hafta 
dünkü izdihamı na.zarı itibare alarak 
İdarenin mevcut gitelerin hepsini 
&çık bu1.u:ndwmuının münasip olacağı 
kanaatindeyiz. Kofu1ara ııaa.t tam on 
dörtte ba,landı. 

htanbul, 16 a.a. - Taksim stadında 
da lik maçlarma devam edildi. Günün 
ilk maçı evveli, en mühim karşılaşma
lardan biri olan Günet - latanbul apor 
takımları arasında yapıldı. 

niye arasında yapıldı. 

Birinci koıu : 
Uç yqında ve hiç koşu kazanma

lbıt yarım kan ve halis kan arap tay
lara mahsus aatıt koıuau idi. M eaa
feai 1200 metre ikramiyesi 190 lira 
idi. Bu kotuda iki tay koftu. Bay Ga· 
lip Yüksel'in Yavuz ismindeki tayı 
kolaylıkla birinciliği kazandı. Cey -
lan ikinci oldu. 
Koıunun zamanı 1,31 dakikadır. 

Takynl.ar sabaya fU kadrolarla çık
tılar: 

Güneş: Cihat - Faruk, Hristo - Yu
suf, Rıza, Jbrabim - Melih, Salahattin, 
Haklu, ô~r, Murat. 

latanbulspor: Saim - Ali, Sami - E
nis, Seyfi, Tarrk - Bahri, Rıdvan, Or
han, Enver, ismet. 

Hakem Ahmet Adem. 
Oyuna İstanbulsporlular başladılar. 

Fakat güne91iler derhal hücuma geçe
rek latanbulapor kalesini aıkıştırmı
ya bqlad.ıar, San - Siyahlılar, geçen 
haftalardaki canlı oyunlarının aksine 
tutuk bir oyun oynuyorlardı. 

Hakem Kemal Halim'in idare ettiği 
bu maça takımlar 9u kadrolarla çıktı
lar: 

Galatasaray: Sacit - Lütfi, Saim -
Ekrem, Bedii, Ce/'lü - Ne-cdet, Süley
man, Mehmet Yılmaz, Eşfak, Bülent. 

Sülcymaniye: Muvaffak - Ruhi, 
Burhan - lbrabim, Orhan, lbrahim -
Muzaffer, Necdet, Daniş, Nizamıettin, 
Raif. 

Oyunun ilk dakikasından itibaren 
Galatasaraylılarda bariz bir üatünlük 
göze çarpıyordu. Fakat oyun çok ka
rıF:C bir cereyan takip ediyordu. 

Galat.a8arayın golü 
14 üncü dakikada, Süleymaniye ka

lesi aleyhine verilen bir ceza vuruıun
da, Süleyman müdafaanın mütereddit 
vaziyetinden istifade ederek aanlur
mızılılann ilk ve son golünü yaptı. 

Müıterek bahiste Yavuzun ganyanı 
'175 kurut verdi. Dördüncü koıucla birinci gelen 

18 inci dakikada bir Gilneş hücu
munda Murad'ın ortalayııını yakalı -
yan Melih aerbeıt bir ıekılde Güneş'
in ilk golünü yaptı. Oyun ilerledikçe 
Güneı akınları daha 'iddetli bir şekil 
alıyordu. Fakat Murad'ın sıkıpk of
saytta kahtı latanbulapor müdafaası
na nefea almak imk&nını veriyordu. 

~O dakikada mükemmel bir hücum 
yakalıyan Süleymaniye Raif'in hemen 
hemen kale çizgisi önünde havaya 
diktiği topla mükemmel bir gol fırsa
tını kaçırdı. Devre bu suretle 1-0 bit
ti. 

İkinci devrede top aarı - kırnu.zılı
ların tamamen hakimiyeti altında geç
mekle beraber, birinci devrede daha 
karışık bir şekilde devam etti 

SpringborJ 
I kinci kotu : 

1938 senesi zarfında 400 liradan 
fazla ikramiye kazanmamış halis kan 
ingiliz at ve kıaraklara mahsuatu. Me
safesi 1600 metre ikramiyeai 255 lira 
idi. Bu koıuda tahminimiz gibi Bay 
Asım Çırpan'm Dandi ismindeki atı 
birinci, Şıpka ikinci, Taıpmar ilçiln
tü oldu, Şıpka'nın Dandiye ~ok ya.· 
lc:ın ikinci gelitini görenler bır an ı
çin ko,uyu kazanmak ihtimali oldu
ğunu .zannettiler. Halbuki Dandi ra
kiplerinin önünde ayrım kuvetle git
mekte idi. Yalnız Taşpınar ile Şıpka
nm ikincilik için mücadeleleri pek 
heyecanlı oldu. 

di. Çifte bahis üçüncü ve betinci ko
şular arasında idi. Nona - Alderviı 
ve Ayhan - Aldervit çiftine oynıyan
lar 20,10 lira ikili bahiste de Alder -
vi' • Güven çiftine oynıyanlar 21,40 
lira aldılar. 

Kotunun .zamanı 1,45 dakikadır. 
Mütterek bahiste ganyan 135, plise 
sıruiyle 135 ve 330 kurut verdi. 

Vçüncü koıu : 
Dört ve daha yukarı yaftald yerli 

yarım kan ingili.z at ve kısraklara 
ınabsua handikaptL Mesafesi 2600 
tııetre ikramiyesi 255 lira idi. Bu ko
ıuda bet yarım kan JıııoftU. Bunlarm 
arasında mütterek bahiste Ceylan, 
Olgo ve Gülcan üzerine fazla oyna
nıyordu. Geçen mevsimde çok zayıf 
lc:ilolarla koflDUına raimen bir var· 
lık pteremiyen Bay Şaban Atlı'nın 
Nona'aı ile Ayhan ismindeki atından 
bir teY beklenmiyordu. Halbuki ko -
fU Uınidin hilafına bir netice verdi. 
Ayhan ahır arkadafı heubına koıu
yu önde ve çok seri götürdü. Kendi
sini kaçırmamak için koğalıyan ra
kipleri ise düz yolda ağırlattılar. Bu 
vaziyetten istifade eden cokey Mus
tafa Nona ile öndekileri teker teker 
geçerek güzel bir koıu kazandı. Cey
lan ikinci, Olgo üçüncü oldu. Nona • 
nın bugünkü birinciliği at yarııların· 
da idmanlı ve formunda bir atın ko
§usuna güzel bir misaldir. 

Koıunun samanı 3,04 dakikadır. 
Müt,erek bahis ganyan 365 plise 265 
ve 155 kurut verdi. 

Dördüncü kotu : 
Uç ve daha yukarı yaıtaki halis kan 

ingilia at ve kısraklara mahsus han
dikaptı. Mesafesi 2200 metre ikrami
yesi 320 lira idi. Bu kot~ya üç ha~.iı 
kan ittirlk etti. Bay Salih Temel ın 
Spring Bord ismindeki kısrağı battan 
aona kadar ko,uyu önde götürer~k 
kolay bir birincilik k~an~ı. Komı -
aarj ikinci 0.zdemir üçuncu oldu. Ge-
çen hafta güzel bir koşu kazan~ O~
demir'in bu hafta da muvaffakıyetı. • 

. beki" 1 çoktu Fakat Ozdemır 
nı ıyen er · • . . ün 
dünkü kilo farkı ile ve ıyı bır g ~-

K · r1"'ı geçebı -de olsaydı ancak omısa. . . . .. 
lecekti. Birinci gelen rakıbı .ıçın m~
hiın bir tehlike olabileceğinı tahmın 
etmiyoruz. dakikadır. 
Koıunun zamanı 2,24 

Müıterek bahis ganyan 225 kurut ver-

di. 

B~nci kofdahu : karı yaıtaki yerli 
Dört ve a yu t 

yarım kan arap ve halis kan ar.ai~ 
ve kısraklara mahsustu. M~ı~fesı k 
metre ikramiyesi 255 lira ıdı. Bu o-

h · in ko,ması 
ıuya yazılı on atın epsı~ . 
koıuyu çok güzelleıtirdı,_ . ~anıyei~ 
çifte bahsin bir ayağı ve ıkılı ~.k 
bu kotuya konması k~şunu~ bUyu 
bir heyecanla takip edılmeııne ıebeP 
oldu. 

1 
. 

B. Fehmi Ural'ın Aldervit .•mın· 
deki atı rakiplerinden fazla a~k~etl.e 
kopnaama rağmen k~l~ylıkla bırın~~
liği kazandı. Güven ıkınci Duman u-

çüncU oldu. . 
Kotunun zamanı 1,54 1/2 dakıka • 

dır. 'Mil,terr-k bahis ganyan 390 pll
.e aıruiyl~ 190 '170 ve 315 kurut""" 

Kara Ali Kiro'nun 
sırtını yere getirdi 

( Btlfl 8. inci .aylada) 
gibi sert, lastik gibi Ç41Vik Kiro'nun i· 
ki omuzunu birden 3 uniye yer· 
de tuıtmak imk&nı basıl olamıyordu. 

I kinci <levre 
ikinci devre başladığı zaman Kiro 

Kara Ali'nin kafa kolundan büyUık 
bir alııkanlıkla kaçtığuu ve Ali'ye 
oyun vermedilini, buna mu:lrabil mii
temadiyea Kara Ali'ye oyun tatbik et
tifini, battl bir aralık tup bile getir
diğini heyecanla görüyorsak da bu 
tuılar evelce Kiro'ya olan tu9lardan 
baJJka bir fey değildi. 

Bu tehlikeli vaziyetten Kara Ali 
mcthur dünya fCUJlpiyonu Cek9eri'nin 
"katır,, tekme&i ile kurtulduğu zaman 
halk u.ıun u.zun alkışlarla Ali'yi tctei 
ederken hakemin düdüğü ikinci dev
renin sonunu haber verdi. 

Vçü.nci.i de"re 
O' çüncü devre hatladığı zaman Ka

ra Ali hasmının hiç de bot bir adam 
olmadığını anlamış, her an tehlike bu
lunduğuna kanaat getirmit bir halde 
idi. Ve bunun neticeai olarak bütün 
kuvetiyle Kiro'nun üzerine yüklendi. 
Düdük sesiyle beraber bir 9im,ek.gibi 
saldıran Kara Ali'nin hasmını salto
dan müthit bir gürültü ile ıert bu
randanın il.zerine sermesiyle kurt ka
panına takması bir oldu. 

işte bu kapan Kara Ali - Kiro maçı· 
nın Kara Ali lehine kapanışı oldu. 

Saate bakıyoruz: 3 üncü devreııın 
be9inci dakikasındayız .. Netice 'u o
luyor: Artık Dankılof, Tekirdağlı be
le benim ikincimi bir yensin, diyemı
yecek. Kiro Tekirdaglı'yı yenmek 
töyle dursun, Türkiye profesyonel 
aerbeat güref ikınciai Kara Ali'ye bi
le yenilmiştir. 

Son maç 
Bundan sonra hakemın Türkiye bi

rinciliğine namzet olduğunu ilan et
tiği genç Manisalı Halil ile Tekir -
dağlı Hilaeyin ringe çıktılar. 

Ve hakikaten henüz 24 yaıında ve 
80 kilo olmaama rağmen Tekirdağlı 
Hüseyine çok tehlikeli anlar yatatan 
Halil ikinci devrenin beıinci dakika
sında tufla mailOp oldu. 

Burada yumadan geçemiyeceğimi.z 
&ü.zel bir jest oldu. Halil yenildikten 
sonra, Tekirdağlının elini, Tekirdağ
lı ise kulağından akan kanla kucakla
yıp Halili alnından öptü. Halk her 
ikisini de alkışladı. 

lzmir'de incir ve 

Üzüm satışları 
t.zmir, 16 a.a. - Bu hafta borsada 

yedi kuruıtan on yedi buçuk kurup 
kadar 75.501 çuval üzüm ve altı bu
çuk kuruştan on yedi kurup kadar 
U.961 çuval incir satıkmftır. Satqlar 
hararetlidir. 

Birinci de11re bitiyor 
25 inci dakikad;a ha.kem '\.ıünct aley

hiııe olan bir penaltıyı görmedi. 30 un· 
cu dakikada tehlikeli bir lstanbulspor 
akını da avutla neticelendi. Devre so
nuna kadar cansız bir oyunla devam 
ederek 1-0 bitti. 

Birinci devredeki cansız tempo i
kinci devrenin ıs inci dakikasına ka
dar devam etti. Bu sırada aleyhlerine 
olan bir ceza vuruıu 1atanbulspor ka
lesini karıftırdı. Bundan istifade eden 
Hiikkı Günet'in ikinci golünü yaptı. 

Gene aynı hakimiyeti devam ettiren 
güııetliler oyunun neticesine bir iki 
dakika kala ıeııe Hakkııım ayağıyle 
Uçilncll pllerlnl de çıkararak maçı 
.s~ pHp bitirdiler. 

Bu maçta İatanbulapor gayet dur
gun bir oyun çıkarmakla beraber gü
neşlilerde de bir fevkaladelik yoktu. 

Galatasaray - SiUeymaniye 
maçı 

lkiııd maç Galatasaray - Süleyma-

Gaılatasaray muhacimleri kapalı bir 
oyun takip etmek yüzünden bu haki -
miyetlerinden istifade edemediler ve 
oyun birinci devredeki vaziyet değiş -
meden 1-0 Galatasarayın galibiyetiy -
le neticelendi. 

Şeref stadında : 
Beşiktaş - Topkapı takımları kar -

şılaştılar. Hakem Tarık'ın idaresinde 
sahaya çıkan iki takım tU kadrolarla 
karşılrklı yer aldılar : 

Befiktat : M. Ali • Nwi, Faruk -
Fuat, F..nftr, Ri.fat, Hayati, Rıdvan, 

Na.nm. Halda, Etnf . 
Topkapı: Abdiilkadir - Semih, Sa

bahattin· Hayri, Hakla, Oaman • Yu
nus, Ziya, Kamil, Tahsin, Hamit. 

Beşiktaş takmu ba§tan nihayete ka
dar hikim bir oyunla ilk devrede 5 i
kinci devrede de 6 gol atarak maçı 

11 - o b.zatWDl'ftlr. 

Portekiz nıüstemlekelerinde 
kimsenin gözü olaınaz ! 

B. Salazar'ın beyanatı 
Liabon, 16 a.a. - B. Salazar vercliii bir mülakatta qajıclaki 

beyanatta bulunmuftur: . 
"-Bazı devletlerin Portekiz müstemlekelerinin pefinde ol

dukları fikri bana muiden kalına bir fikir olarak geliyor. 
Bu müıtemlekelerin kiın peıinde --------------

olacak? Bunları müdafaayı muahede
lerle deruhte etmit olan İngiltere 
mi? Fransa mı? Hiç bir zaman hiç bir 
kimse onu böyle bir ıeyle itham ede
memittir. Almanya mı? Fakat B. Hit
ler alman müstemleke isteklerinin 
yalnız eski alman müstemlekelerine 
taallOk ettiğini ve diğer herhangi bir 
memleketin müstemlekelerine tümu
lü olmadığını bildirmemi§ midir? 

B. Sala.zar, bu kabil maksatların İ
talya, Belçika veya Holandaya da at
fedilemiyeceğini ilave etmiş ve söz
lerini bitirirken demittir ki: 

"- Portekiz hakimiyeti münakaşa 

kabul etmez bir §eydir. Bizim müs
temlekelerimiz bafka bir milletten 
fütuhatla alınmıt değildir. Biz onla
rı keıfettik ve daima bizim olmuılar
dır.,, 

lngili:s - Porıekü 
münaaebeıleri 

B. Sala.zar, İn&ili.z - Portekiz mü
nasebetlerinden bahsederken, bu mü
nasebetlerin her .zamandan daha iyi 
olduiunu, lapaııya harbinin iki mem
leket aruındaki ittifaka &arar verme
diğini, bu ittifakın terazinin kefele
rinde hak ve vecibeler tevazün hasıl 
ettikçe daha kuvetli olacağını aöylü
yerek demittlr ki: 

F.aaaen, lngiltere'de blzlm açık ha
reketlmia umum! hayatımızdaki istik 
rar takdir edilmekte ve hiç bir .zaman 
yalana çıkm•mıı olan hiliaane hattı 
hareketimizle güvenilmektedir. 

B. Salazar'm otomobili bütün ıü -
ratiyle ciden bir tabiye çarpmıı ve 
araba hasara uğramı9tır. B. Sala.zara 
bir teY OkMm'ftlr. 

Fransız - Alman 
kültür yakınlaşması 

Berlin, 16 a.a. - Muhtelif meslekle
re mensup 43 alman Paris'e hareket 
etmişlerdir. Oradan Malmaiıon ve 
Verdun'a, oradan da Loirel'a gidecek
lerdir. Bu seyahat, turizm sayesinde 
alman ve fransızlara komfu memleke
ti daha iyi tanıtmak imkanını vermek 
için alman halk kültürü ofiıinin fran
sı.z makamlariyle yaptığı anlatma çer
çevesine dahildir. 

Sivas'ta yeni okul 

binalar1 
Sıvas, 15 (Husual muhabirimizden 

telefonla) - Bugün Sıvas'ta vali ve 
Cümhuriyet Halk Partiıi batkanı B. 
Nazmi Toker büyük bir kalabalık ö
nünde, törenle merkez iatiklll ve clim
huriyet ilk okulu binalarının temelini 
atmııtır. 

~···••ıııııııııııııııııııııııııııııııııa. 
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h) Balo; 
i) Her türlü ulusal oyunlar (Cirit 

teşvik edilmeli) ve toplu eglenc;eler. 

~te ve mecmualar : 

c) Üniformalı yedek subaylar; 
ç) Polis ve jandarma kıtaları; 
d) Mektepliler (en yüksek kültür a

mirinin aıralryacağı üzere), 
f) Sporcular, apor kulüpleri, idman 

cemiyetleri; 
g) Ulusal cemiyetler (Kızılay, Ço

cuk Eairgeme, Türk hava, Türk kül
tür, Ulusal ekonomi ve artırma cemi
yetleri, Basım kurumu ve aaire). 

h) Köylü, tehirli ve it bölümüne gö
re ayrılmıt meslekler erbabı ve halk 
yığınının ulusal kıyafetleriyle geç
meleri uygun olur. 

Bütün vatandaşlar ulua camiası i
çinde hizmet ve mevkileri ne olursa 
olsun biri ötekine kartı hiç bir üstün
lük sahibi olmıyan halk kütlesini teş
kil ederler. 

Bu itibarla büyük bayramm geçit 
resminde bu kiıtle, ödev, hizmet ve it 
farkı gözetmeden bir birlik halinde 
bulunacak ve geçeceklerdir. 

Her kasaba veya tehre yakın yer
lerden gelecek köylüler de bu arada 
bulunur. Yalnız yaya ve atlıları biri
birine karıttırmamalıdır. Yayalar ön
de, atlılar arkada ve toplu bulunmalı
dır. 

Geçiı resminaen ıonra : 
2-t. - 'ı ören bıttıkten sonra halk 

kutlama komitesi tarafından sıralan
mış ve belirtilmif programa göre, eğ
lenceler, konferanılar, ve toplantılar
dan faydalanır. 

Her yerin durumuna ve imkinları
na göre bu program şu maddelerden 
istifade edilerek sıralanır. 

a) Konferanslar: Konferansların 
verilmesi için okullardan, halkevle
rinden, bel diye salonlarından, ku
lüplerden, cemiyetlerden ve sahiple
rinin · .1i ·le sinemalardan ve hatti 
.kahveleı- ğa,ı hususi yerlerden istifa· 
de olunmthdır. 

Nerelerden istifade edileceği ve 
kimlerin konferana vcreceii dahı e
velden kutlama komitesi tarafından 
tayin olunarak program için belirtil
mit bulunmalıdır. Bu konferansların 
konuları Cümhuriyet ve inkılabın e· 
ua ve f eyi.zlerini halka anlatmak ol· 
malı. On bet yıl içinde memlekette 
yapılımf, bqarılmıt itler hakkında 
tenvir edici malam&t verilmelidir. 
Partice baaılıp ·Parti bafkanlıklarma 
gönderilen <Aknburiyetin 15 yılmda 
yapılmıt itleri ihtiva eden kitaptan 
iatifade olunacaktır. 

Bayram gününde aalon ve küraüler
de Atatürk'ün büyük aöylevlerinden 
alınacak parçalarm da okuOIDMI ye· 
rinde olur. 

Müik oe göıtsriı 
b) Muzuc:: bayram ırer.uasın:. artır· 

mak içın her yerde muzikten istifade 
edilmelıdir. 

c) Göeterit: konferanalarm verilme
si için iatifade edileceğini konferans 
bölumunde ipret ettigımiz yerle_r?e 
gösterit için de iatitade oluna?ılır. 
'Göaterıtler bava iyi olursa tehır ve 
kasabaların kalabalık yerlerinden ay
rılacak halk meydanlarında da ayrıca 
yapılabuır. :buyuk tehirlerin bir ka~ 
yerınde ,kasabaların bepainde gôıte
rit verıJmelidır. }'arti, halkevlerı un
surları, ogretmenler, talebe .. ile me
murlar uc:vlet kurumları ve ozel ku
rumlar' ve cemiyetlerden ve diğer 
mümkün olan ber vasıtadan gösterıt 
için ıatıiade edılecektır. ~ehir ve ka
sabalarda ozel uyatro varsa onların 
da bayram ıçın buauai bır programla 
çalışmaları, ulusal aavap ve inkılaba 
ait konuları göstermeleri temin olun
malıdır. Göaterit için C.H.P. ainın 
Halkevlerine göndermit olduğu eseı-· 
lerden ve Kil1tur bakanlıgınm baatı
rıp okullarda oyn~k üzer_e K~ltür 
idarelerine göndermıt oldugu pıyes
lerden iıtifadc edilmelidir. Tezahür
lerin telkin bakımından önem ve tesi-
ri çok yiıkaek oldu&undan Cümhuri
yet bayramı günle.rinde ın.kdap anla
yıtının yayıımuına yarıyacak eserler 
tercih edilmelidir. 

..4 bükleri siyareı 
ç) Her fehir ve kaa .. uaua Büyük 

Önder'in ve yurdun kurtulut ve yük· 
selit hareketinin hatıraları olan bey· 
kel ve anıtlarla tehitlere toplu olarak 
gidilir ve bunlara hürmet ziyaretleri 
yapılır ve çelenk konur. 

Bu ziyaretler sırasında uluul dev
rimi anlatan ve cümhurlyeti, ve inkı
llbı iuh eden, vatandqlara düfen ö
devleri öğreten söylevler verilir. 

Bu arada hayatlarını vatan ve dev
riın uğrunda veren vataııdqlarımızın 
hatıraları anılmaJıcJır. 

d) Halk kilratlleri (öfreneğlne gö
re). 

e) Sergi ve mibelerin dyareti. 
f) Gündüz ve gece cadde ve mey

danlarda balk yıiınlarmm mızıkalar-

25. - Her vilayettekı gazete ve der
giler bayram günleri her .zamankin
den büyük, resimli çıkmalıdır. Dev
rim ve istiklalin büyük değer ve öne
mini anlatacak konular ve yazılar bu· 
lunmalıdır. Devletin ve huausi idare 
ve belediyelerin cümhuriyet devri e
serlerine sütunlarında yer ayırmalı
dırlar. 

26 - Her vilayet bu bakımdan ter· 
tip edilmiş ıs inci yıl kitabı nctrede
cektir. 

Köylerde kutlama : 
27. - Komitalar köylerdeki kutla

ma şekillerini her yerin gereğine U• 
yacak yolda sırahyarak tatbik prog -
ramını kendilerine bildirir. 

28. - Köylerin Cümhuriyet mey -
danları bayramdan önce düzeltilecek 
ve fimdiye kadar meydanlarnı buır
lamamış köyler kalmıpa onların da 
bayrama kadar meydanları hazırlattı
rılacaktır. 

29. - Şehir ve kasabalarda olduğu 
gibi bayramın birinci günü köyde bu
lunan halk bu meydanlarda (bava bo
zuk oluna köyün müsait kapalı yer· 
terinde) toplanarak meydanda dire • 
ğe bayrak çekme suretiyle tören ya
pacaklar ve biribirlerine bayramları
nı kutlayacaklardır. 

30. - Köylerimizi bu milli törene 
alıştırmak için nahiye müdürleri, ka
za kaymakamları gibi idare Amirle· 
riyle umumi meclis ve belediye üye
leri halk mümessillerinin bayram gün 
lerinde köylerini ziyaret ve bu ba
kımdan teftişte bulundurulmalarının 
vilayet ve parti batkanlarınca temi· 
ni mühim görülmüştür. 

M üıef errik maddeler : 
31. - Cümhuriyet bayramının yük· 

sektiğini ve özelliğini korumak için 
bu günlerde herhangi bir cemiyetin 
rozet dağıtması, para toplamMı doi· 
ru değildir. 

32. - Bayram, kanununa gare bi • 
rlnciteırinin 28 inci günü öğleden 
sonra batlayıp 30 uncu günü Upmı 
bitecektir. Reamt merasim 29 uncu 
günü yapılacaktır. Programda yazılı 
diğer maddeler hiç bir gün bot kal
mamak O.zere diğer günlere dağıtıla· 
cak tekilde tertip olunacaktır. 

33. - Vali ve C. H. P. tıy&ıkurul 
Batkanları bayramın bu öğreııeğe uy
gun olarak yapıldığını öğrenekteki 
fasıl ve madde sıraları.na cevap tetkil 
edecek surette bayram ertesi Genel 
Sekreterliğe bildirecektir. 

Harp Akademisini 
bitiren subaylar 

1.tanbul, 16 (Telefonla) - Bu ee
ne, Deniz Akademisini muvaffakiyet
le bitirenlerin isimleri ıunlardu: 

Dz. ön yü.zbqı Sadi Erk, Fuat Ba
pk, Tevfik Sorıut, Ekrem Erman. 

Harp Akademisi Kara kısmını biti-
renler : 

Piyade yü.zbqı Şevket Doğu, Bur· 
banettin Türsoy, Mustafa Ereıwel, 
teğmen Zeki İlter, Ferit Gökçek, Nad 
Aıkun, Kenan Kocatürk, Ethem Ta • 
lay, Osman Canberk, Kemal Talay, 
Faik Yüniül, Nuzhet Bulca, Cavit 
Yenicioğlu, Cemal Yıldırım, Kbım 
Altıok, Topçu yilzbaşı Ethem Boran • 
sü, Cemil Uluçevik, Abdurrahim Bu • 
lak, Mehmet Atakan, Selim Türkan, 
teğmen Nail Akarau, Sabri Alkm, aü -
vari önyüzbqı Mustafa Arbak, yüz • 
bqı Memduh Tağmaç, teğmen Emin 
Dirvana. 

Yüksek levazım okulunu bitiren • 
ler : 

Piyade yüzbafısı Rasih Kunter, 
Raşit Erkartal, levazun yilzbapaı Ca • 
vit Oralı, Hüanü Çağlar, Ihsan Bulat, 
levazım Uateğmeni Abdurrahman Er -
soy, Saim Hacıoğlu, Hüseyin Koçak. -

Samsun'da Belediye 
seçiminin neticesi 

Samaun, 16 a.a. - Samaun merku 
belediye intihabı sona erdi. 4189 ka
dın 3936 erkek olmak üzere 8125 rey
le ve ittifakla parti namzetleri seçil
diler. Bu devredeki intihaba halkın 
ı,tiraki ve alikaaı evelki intihaplarla 
kıyu kabul etmiyecek derecede fu. 
ladır. 

Dr. Muzaffer Sineler 
Cebeci Hastanesi 

Göz Haıtahkları Mütebauw 
Adli1e Sarayı SUUI, 

Sarraf Hakkı Aoartmam 
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RESMi iL.ANLAR 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Muvakkat teminatT "2708" li
ra "56" kuruş olup şartnamesi ko -
misyondan ""181" kurU§ bedel muka -
bilinde alınabilir. 

Milli Müdalaa Bakanhğı 

Muhtelif kitaplar ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
ı - Eksiltmeye konulan 7169 adet 

Nurmblatt ile 265 adet Formadin 
kitaplarına 5.10.1938 günü verilen fiat 
pahalı görüldüğünden yeniden açık 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 3284 lira ve ilk teminat miktarı 
246 lira 30 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 18.10.1938 salı günü 
saat 11 de Vekalet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Mezkur formaların listesi her
gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat mektup veya makbuzlari
le komisyona müracaatları. ( 4279) 

7576 

Bisiklet alınacak 
M. M. Veki.leti Satın Alma Ko -

misyonundan : 
938 senesinde vekaletçe satın alına -

cak bisiklet eksiltmesine bisiklet sa· 
tan firmaların iştirak edebilmeleri i
çin mezkur firmaların M. M. V. fen 
ve sanat umum müdürlüğüne müra · 
caat ederek 10.11.938 tarihine kadar 
tecrübelerini yaptırarak fenni şartla · 
rını tespit ettirmeleri ve bu tarihten 
sonra vaki olacak müracaatların ka -
bul edilmiyeceği ilan olunur. 

(4251) 7562 

Matra ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alına Komi• -

yonundan : 
1 - Yerli fabrikalar mamUlatından 

ve beher adedine tahmin edilen fiyatı 
180 kuruş olan 10.000 on bin tane bar
daklı ve kılıflı aleminyum matra ka
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 20 birinci teşrin 938 
perşembe günü saat 11.30 dıa Ankara
da M. M. V. satın alma KO. da yapı
lacaktır. 

3 - İlk teminat 1350 lira olup şart
name ve nümunesi her gün öğleden 
sonra M. M. V. satın alma KO. da gö
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 saydı kanunun iki ve 
11~11u'-\:& -•.lo.lc.\._.,u,...ıc. .,..~~ 1...\g•l.c.• 

le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatından behemehal bir saat eve
tine kadar Ankarada M. M. V. satın 
alma KO. reisliğine vermeleri. 

(4653) 7205 

Hangar nakli 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko 

misyonundan : 
ı - Eskişehir tayyare alayından 

Eskişehir fabrikasına iki saç hanga
rın nakli kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli (30362) 
lira (19) kuruştur. İlk teminatı 2277 
lira 15 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 24.10.1938 pazartesi 
günü saat 15 de Vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi J.52 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ka
nunda yazılı vesikalariyle birlikte ilk 
teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat eveline kadar ko· 
misyona vermeleri lazımdır. (4169) 

7349 

Çanta ara bezi olanacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komis

yonu&dan: , 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (55) elli beş kuruş olan 300000 
üç yüz bin metre arka çantalık ara be
zi kapalı zarf ~uliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (9500) dokuz bin 
beş yüz liradır. 

3 - İhalesi 5-ikinci teşrin-938 cu -
martesi günü saat on birdedir. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (825) se
kiz yüz yirmi beş kuruş mukabilinde 
M.M.V. satın alma komisyonundan a
lınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ü~ ·.:ncü mad
delerinde gösteril· n vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(4321) 7699 

1 
...................................................... , 

Kamutay 
... ,, .••••••••••• u.,, ............................. . 

Münhal 2 vazife 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka

tibi Umuıniliğinden : 
Büyük Millet Meclisi kanunlar ka

leminde 25 lira maaşlı bir ve zabıt ka
leminde 30 lira maaşlı iki vazife açık
tır. 

Bunlardan, kanunlar kalemine gir-
mek için yüksek bir mekt~~ mezunu 
ve zabıt kalemine girmek ıçın de sto -

nograf olmak şarttır. 
Memurin kanununun 4 üncü mad

desinde yazılı şartlarla birlikte yuka
rıdaki vasıfları haiz olanlar arasinda 
19.10.1938 tarihine tesadüf eden çar
şamba günü saat 10 da bir müsabaka 
yapılacaktır. 

Taliplerin mezkilr saate kadar Bü
yük Millet Meclisi Umumi katipliği
ne vesikalariyle birlikte müracaat ey-
lemeleri ilan olunur. (4295) 7585 

1 ................................... : ................ 1 
Ankara Levaum Amirliği i. ....... ' ............................... 1 ......... .. 

Hangar ve garaj 

yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - 30.9.938 cuma günü saat on bir

de kapalı zarf usuliyle ihale edilece
ği ilan edilen D. Bakır'da tayyare da
fi taburu için iki hangarla obüs batar
yası için iki garaj inşaatına muayyen 
gün ve saatte talip çıkmadığından 
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi 
mucibince bir ay zarfında pazarlıkla 
yaptırılacaktır. 

2 - Xeşif bedelleri tutarı 25579 li
ra 12 kuruş, 12528 lira 96 kuruştur. 

3 - 13000 lirası 938 mali yılı bütçe
sinden kor muhasebeciliğindeki mev
cut tahsisattan verilecek geri kalanı 
939 senesinde ödenecek bonolara bağ
lanacaktır. 

4 - Keşif ve şartnamelerini görmek 
i· t-ivenler istekliler her gün mesai sa
atl~rinde yedinci kor inşaat şubesinde 
ve D. Bakır levazım amirliği satınal
ma komisyonunda görebilirler. 

5 - İstekliler keşif ve projeleri 11 
lira 28 kuruş mukabilinde M.M. Ve
kaleti emakin inşaat şubesinden ala
bilirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edenler Na
fıa talimatına uygun bu işe ait vesi
kaları ile kanunun diğer te'Spit ettiği 
vesaik ve teminatlariyle birlikte ko
misyona müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (4210) 7437 

Sade yağı alınacak 
Ankarıa Levazım Amirtiği Sa.tın 

Alma Komisyonundan: 
İhale günü talip çıkmadığından tü

men birliklerinin senelik ihtiyacı olan 
29000 kilo sade yağının tekrar kapalı 
zarfla ihaJ.esi 3-11-938 perşembe günü 
saat 15 de yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 30450 lira ilk teminatı 2283 lira 
75 kuruştur. Şartnamesi her gün ko • 
misyonda görülebilir. 

İsteklilerin ilk teminat ve makbuz
lariyle birlikte 2490 sayılı . kanu.nun 
2 3 maddelerinde yazılı vesıkalarıyle 
ihale günü belli saattan bir saa.~ eveli
ne kadar teklif mektuplarını Lulebur
ğaz tüm. satın alma komisyonuna ver
meleri. (4350) 7703 

Et olanacak 
Ankara Levazım .Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : . 
1 _ tslahiyedeki kıtaatın 939 hazı -

ran sonuna kadar ihtiyacı olan 120.000 
kilo sığır veya bu mikdar keçi eti ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul -
muştur. · 

2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara 
levazım amirlikleri satın alma ve 1s
lilıiyede tugay satın alma koı;nisyon
larındadır. Şartnameler komısyonda 
okunabilir. 

3 _ Muhammen tutarı 21600 lira · 

dır. 
4 - İlk teminatı 1620 liradır. 
5 - Kapalı zarf usuliyle e.~s~.ltme

si 2 II. ci teş. 938 çarşamba gunu saat 
15 de İslahiyede tugay satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin teklif mektupları
nı en son 2 II. ci teş. 938 çarşamba gü
n Ü saat 14 de kadar lslahiyede tugay 
satın alma komisyonu başkanlığına 
vereceklerdir. Bu saatten sonra veri -
len mektuplar kabul edilmez. 

(4267) 7563 

Pavyon inşası 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al • 

ma Komisyonundan : 
1 - III. ncü kor mıntakasında Ba

baeski'de noksan kalan ikişer bölük
lük iki pavyonun münakasasr kapalı 
zarf usulile 24-10-938 pazartesi günü 
saat 11 de Çorlu'da kor satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - İlk pey parası 2864 liradır. 
3 - Şartname ve projeleri 1 lira 90 

kuruş mukabilinde Çorlu'da satına! -
ma komisyonundan alınabilir . 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerindeki belgelerile 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
eve! teklif mektuplarını komisY'Ona 
vermiş bulunmaları. (4218) 7443 

Tamirhane binası yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
1 - Askeri fabrikalar umum mü

dürlüğü namına Çorlu'da inşa edile· 

cek tamirhane binası münakasası ka
palı zarf usuliyle 24.10.1938 pazartesi 
günü saat 16 da Çorlu kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - İlk pey parası 4033 liradır. 
3 - Şartname ve projeler 2 lira 78 

kuruş mukabilinde Çorlu kor satınal
ma komisyonundan almabilir. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve ü
çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evel teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. ( 4217) 7442 

Un alınacak 
Ankara Levazım Anıirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Karaköse'deki birliklerin ihti

yacı için 200 ton un kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 30000 lira 
ilk teminatı 2250 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28.10.1938 cuma gü
nü saat 12 de Karaköse'de satmalma 
komisyonunda yapılacak ve teklif 
mektupları saat 11 de komisyona ve
rilmiş olacaktır. 

4 - Şartname ve evsafı görmek is
tiyenler 150 kuruş mukaıbilinde k?
misyondan alabilirler. 

5 - İsteklilerin mezkur gün ve saat
te Karaköse'deki komisyona müraça-
atları. (4282) 7577 

Keten ipliği ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al • 

ma Komisyonundan : 
400 kilo 25 No. lu 2800 kilo 60 No. lu 

bej renkte keten ipliğinin kapalı zarf
la eksiltmesi 24.10.938 pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. a
mirliği satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 35.000 lira ilk 
teminatı 2625 liradır. Şartnamesi 175 
kuruş mukabilinde komisyondan alı
nır. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evel komisyona ver-
meleri. (4187) 7394 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
1 - Kayseri gar.nizan kıtaatının 

430.000 kilo unu kapalı zarfla satın ~ 
lınacaktır. 
2- Muhammen bedeli 53750 lira. 

....... -loolca• --•nah :ıoa? ı;.,.,.. S6_lrnrua-

tur, 
3 - Şartnamesi İstanbul, Ankara 

levazım amirliklerinde ve Kayseri kor 
satın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - Eksiltmesi 26.10.1938 pazarte'Bi 
günü saat 16 da Kayseri kor satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2, 3. maddelerinde yazılı vesaik ve te
minatlariyle birlikte kapalı zarflarını 
ihale günü ve saatinden bir saat evel 
satınalma komisyonu başkanlığına 

vermiş olacaklardır. Postada olacak 
gecikmeler muteber değildir. 

(4209) 7436 

Pavyon ve hangar yaphrılacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 

ma Komisyonundan : 
Gebzede yeniden yaptırılacak bir 

pavyon ile bir hangarın ikmali ve ye
niden iki hangar inşaatı ayn ayrı ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltmeleri 26-10-938 çarşamba gü
nü saat 16 da Eskişehir levazım amir
liğinde satrnalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Pavyonun keşif bedeli 15500 lira, 
muvakkat teminatı 1162 lira 50 kuruş 
tur. 

İnşaatı ikmal edilecek hangarın ke
şif bedeli 24329 lira 02 kuruş muvak
kat teminatı 1825 liradır. 

Yeniden yaptırılacak bir hangarın 
keşfi 24526 lira 83 kuruş her iki han
garın keşif bedeli 49053 lira 66 kuruş 
olup muvakkat teminatı 3679 lira 02 
kuruştur. 

Bu inşaata ait keşif ve şartnameler 
Ankara, İstanbul ve Eskişehir leva -
zım amirlikleri satınalma komisyon -
larrnda ve lzmitte tümen satınalma 
komisyonunda görülebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ya
zılr vesikaları ve bu mikdarlarda bun
lara benzer işler yaptıklarına dair ve
sikaları ve bu mikdarlarda bunlara 
benzer işler yaptıklarına dair vesaiki 
ve Nafıa vekaletinin 938 yılı ehliyet 
vesikasile teminat makbuz veya ban
ka mektuplariyle beraber teklif mek
tuplarını havi kapalı zarflarını ek -
siltme gününde saat 15 e kadar mez
kGr komisyona vermeleri. ( 4203) 7432 -r ö~~.i-~ ~·~e~~~.~~J 

Sabun alınacak 
Deniz Lew.zmı Satın Alma Ko

misyonundan : 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatr dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarım en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveli~ 
kadar Kasımpaşada buluna."1 komis • 
yon başkanlığına vermeleri. 

(7452/4334) 7701 

Askeri Fabrikalar 

305 kalem makkap, eğe, 
feslere, freze erkek ve pafta 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilep bedeli 92.957 lira o
lan yukarıda mikdarr ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 5.12 938 pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (4) lira (65) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(5897) lira (85) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkQr günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mez
kiir gün ve saatte komisyona müra -
caatları .(4261) 7696 

~Demiryolları 
Çimento ah nacak 

D. D. Yollan Satın Alına Komiıyo
nundan: 

Muhammen bedeli 52500 lira olan 
3000 ton çimento 25.10.938 salı günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3875 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerim 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 260 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (4189) 7483 

Kayın ağacı ahnacak 
D. • TOJJai't ;,atın Alma Komll~ 

nundan: 
Beherinin muhammen bedeli 320 

kuruş olan 1600 adet ıkayın ağaç 27.10. 
938 perşembe günü saat 15.45 de ka
palı .zarf uslü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 384 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.45 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak An kara

da malzeme dairesinden, Haydarpa -
şada tesellüm ve sevk şefliğinden, İz
mir ve Eskişehir mağazalarından da-
ğıtılacaktır. (4212) 7485 

Ray ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komi& -

yonundan: 
Muhammen bedeli 576009,93 lira o

lan 100 kilometrelik takriben 8000 
ton ray 25.11.1938 cuma günti saat 
15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 26790.40 

liralık muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 2880 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (4131) 7499 

Münakasa tehiri 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyo

nundan: 
17-11-938 tarihinde yapılacağını i-

lan ettiğimiz 79 kalem lastik fren 
ve şofaj hortumlarına ait eksiltme 
görülen lüzuma binaen feshedilmiş-
tir. ( 4342) 7702 

Alev ve duman borulan ah nacak 
D • .O. Yollan Satın Alma Komi&

yonundan: 
Muhammen bedeli 199000 lira olan 

alev ve duman boruları ve teferruatı 
bagalık borular 28-11-938 pazartesi 
günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 11200 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 995 kuruşa Ankara ve 
Haydarpa~ veznelerinde satılmakta -
dır. (4236) 7543 

1 - Tahmin edilen bedeli 36114 li
ra 13 kuruş olan 107900 kilo sabun 1 
ikinci teşrin 938 tarihine rastlıyar 

sah günü saat 11.30 da ka,ealı ıaı:fla 1 

Vagon vinci alınacak 
D. D. Y alları Sat111 Alma Komb

ndaa ı 
Ilk ck§iltmeıi f~ 18.000 Ji -

ı:a muhaımnea beddii 3 adet 6 tonWk 
bu.hatlı vagon vioci ~o.ı ~ 1 -
12 - 1938 perşembe günü sat 15 de ka
palı zarf usuliyle Ankara'da ~ bi
aası:nda satın almacaktır. 

Bu işe gimıeık istiyenler 4750 l:iza • 
1ık muv~kat teminat ile ka.mınun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon re. 
isliğme vermeleri lizıımdır. 
Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dmr. (4289) 7697 

~ -
Gümrük ve İn. 8~ 

Palto diktirilecek 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den: 
1 - Vekilliğimiz müstahdemleri i

çin kumaşı Vekaletten verilmek üze -
re 18 adet palto diktirilecektir. 

2 - Muhammen bedel beher palto 
için 8 lira olup muvakkat teminat 10 
lira 80 kuruştur. 

3 - İhale 18. 10. 938 salı günü 6ğle-
den sonra saat 15 te Vekalet binasında 

17-10-1"31 

misyonda hazır bulunmaları lazuıı 
dır. (4207) 7484 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vek.i.letinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka 
rada jandarma subay okulu arkasınd 
ki jandarma matbaası ikmali inşaat 
dır. 

Keşif bedeli: 19757 lira 50 kuru 
tur. 

2 - Eksiltme 1.11.1938 sah günü s 
at 11 de nafıa vekaleti yapı işleri ek 
silıtme komisyonu odasında kapalı zar 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is 
teklilerin 1481 lira 85 kuruş muvakka 
teminat vermeleri lazımdır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve bun 
müteferri evrak bir lira bedel muka 
bilinde yapı işleri umum müdürlüğün 
den alınabilir. 

5 - İsteklilerin teklif mektupla · 
rını ikinci maddede yazılr saattan bi 
saat eveline kadar yapı işleri elle;iltıne 
komisyonu reisliğine makbuz muka· 
bilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. ( 4303) 4698 

levaznn müdürlüğünde yapılacaktır. ---------------
4 - İsteklilerin teminat akçelerini 

Vekalet veznesine yatırarak alacak
ları makbuzlarla belli gün ve saatte le
vazım müdürlüğünde hazır bulunma -
ları. (4343) 7681 

Ambar ve aparllman 
yaphrrlacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartname ve projesi mucibince 

Adana'da yaptırılacak tuz ambarı ve 
baş müdürlük apartımanı inşaau 

19-ıx-938 tarihinde ihale edilemedi
ğinden yeniden kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 22.917 lira 15 
kuruş ve muvakkat teminatı 1718 lira 
79 kuruştur. 

III - Eksiltme 20-x-938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat 1 S de 
Kabataş'da levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Şartname ve projeler 115 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar U
mum Müdürlüğü levazım ve mübaya· 
at şubesiyle Adana ve Ankara baş mü
dürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is -
tiyenlerin fenni evrak ve vesaikini iha
le gününden 3 gün eveline kadar İn -
hisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şu
besine ibraz ederek ayrıca ehliyet ve
.;ır-. a1.-......aar lbnndrr . 

VI - Milhürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile V inci maddede ya • 
zılr inşaat şubemizden alınacak ehli -
yet vesikası ve % 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektu -
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfla -
nn eksiltme günü en geç saat 14 de 
kadar yukarda adı geçen alım komis -
yonu başkanlrğma makbuz mukabilin
de verilmesi lazımdır. (7140 - 41 51) 

7307 

Tahta kar küreği ahnacak 
Nafia Vekaletinden : 
25. teşrinievel. 938 salı günü saat 15 

de Ankarada nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğü odasında toplanan malze
me eksiltme komisyonunda ceman 
1820 lira muhammen bedelli Haydar-

İnşaat yaptırılacak 
P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremize ait otomobil garajı am· 

bar haline sokulması açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli 1259 lira 21 kuruş mu
vakkat teminat 94 lira 44 kuruştur. 

Bu işe ait şartname ve keşif evrakı 
müdürlük kaleminde görülebilir. 

Eksiltme 21.10.1938 cuma günü sa
at 15 te P.T.T. müdürlüğünde t.opla
nacak komisyonda yapılacaıktrr. 

Taliplerin o gün teminatlarını ya
tırmış olarak komisyona müracaatla-
rı. (4253) 7513 

Bakır tel alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için (89) ton 

3 m/ m, (1) ton 1,5 m/ m ki ceman (90) 
ton bakır tel kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (90.000), 
muvakkat teminatı (5750) lira olup 
eksiltmesi 8 teşrinisani 938 salı günü 
saat 15 de Ankara'da P.T.T. umum 
müdürlük binasrndaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
llJclml,11ız~ycs U411K4 l~Luuıy1c 11.4" 

nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları
nı, o gün saat 14 e kadar mezk:ilr ko
misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P.T.T. 
levazım. İstanbul Beyoğlu'nda P.T.T. 
ayniyat şube Md. lüklerinden (450) 
kuruş ibedel mukabilinde verilecektir. 

(3808) 6855 

Bir memur ahnacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 

Merkezinden : 
Münhal olan istatistik ve propa

ganda müdürlüğüne bir memur alına
caktır. Yüksek tahsilli, ve bir ecnebi 
lisan bilmesi ,askerliğini yapmış ol
ması şarttır. Taliplerin umumi mer-
keze müracaatlan. 7666 

paşada vinç altında teslim şartiyl~ i marn ve hatı"p alınacak 
kuru gürgen ağacından yapılmı, 700 
adet tahta kar küreğinin açık eksilt- Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
mesi yapılacaktrr. Ankara merkezinde Hacıilyas ca • 

Muvakkat teminat 136.50 liradır. miinin sekiz lira asli aylıklı açık bu -
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı lunan imamlık ve hatipliği için 3- teş

Ankarada nafıa vekaleti malzeme mü- rinisani - 938 perşembe günü saat ilci
dürlüğünden parasız olarak alınabi - de müsabaka imtihanı yapılacağından 
lir. , talip olanların istiıda ile müracaatları 

İsteklilerin muvakkat temınat ve ve mezkur gün ve saatte de Ankara 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir- merk .. ft .. 1 .. ~ ·· d · ..,.,.,. ·· t _... 
likte aynı gün saat 15 de mezkQr ko . meleri ilan olunur. 

1 
ez mu u ugun e ıst-.... ı vucu .... 

____________ _,_ (4329) "" 

T aşd~len ve Defneli 
suları fiyah 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Menba Sulan İ§letme Müdürlüğünden: 

Vakıflar idaresinin Taşdelen ve Defneli sularının Ankara bayii An
kara'da Hal karşJSında 3 No. da Aziz Teze'dir. Menbarnda fenni ve sıhhi 
şerait altında otomatik makinalarla el dokunmadan doldurulmuş olan şişe, 
galon ve damacanaların depoda satış fiyatile evlere teslim fiyatı aşağıda 
gösterilmiştir. 
Taş delen 
Kuruş 

4 
4,75 

16,00 
95,00 

105,00 

Defneli 
Kuruş 

4,50 
5,25 

16,50 
100,00 

110,00 

Şişe 0,30 Litrelik .. 0,50 .. 
Galon 3,00 .. 

30,00 " Damacana 
Depoda 
Damacana 30,00 
Evlere teslim 

.. 
Galonlar umwn bakkal dükkanlarında 17,50 kuruşa satılacaktır. Bu fi

yatlardan fazlasına alınmaması, fazla talep edildiği takdirde Vakıflar U
mum Müdürlüğüne veya lstanpul Vakıflar Başmüdürlüğünde sular işlet-
mesi MüdWlüğüne ma1emat YCl'Hmcai rica ohmm. .(4201) 7403 
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An"ara Belediyesi 

Kirahk 2 dükkan 
~Bel~ı 
ı - Saihlr balauıblt otobla durak 

IDllhallinde yaptırılan iki dUkkinm 
Mı aeneaine kadar icara verilmeai on 
l-1'!) gün müddetle açık arttırmaya ko
nulmu9tur. 

2 - Muhammen bedelleri (1550), 
(IOIO) liradır. 

S - Muvakkat teminatları (116,25). 
(81,38) liradır. 

4-lartnameainl ,ermek l•tiyenle· 
rin her gün yası itleri kalemine ve iı· 
teklilerin de 1.11.938 ulı günü aaat on 
buçukta Belediye encümenine müra-
caatları. (4286) 7578 

H..-ta Genel DinktörlQünd.a: 
1 - Harta kıtaaı hayvanatı için 

60000 kilo arpa, 25000 kilo kuru ot, 
15000 kilo aaman, 200 kilo yem tuzu 
pazarlıkla ve defaten alınacaktır. 

2 - Pazarlık Cebeci'de Harta Gn. 
Drık. binHında SL Al. komiayonunda 
22.10.1938 cumuteai cbil uat ıo. da 
yapılacaktır. 

3 - Arpanın ın11h....,,,.ıı tutarı üç 
bin lira, mUftkkat teminatı l1rl yüz 
yirmi bet lira, kuru otun muhaminen 
tutarı aekis yib: yetınit bet lira, mu -
valrkat teminatı 65 lira 153 kuruf, aa
manm muhammen tutan as yib: lira, 
muvakkat teminatı 22 lira 50 kuruı, 
yem taunun muhammen tutarı 14 li· 

Aalmra a.ıecU,..w.nı ra, muvakkat teminatı 105 kunat oluo 
- OtobGI blnumda bulunan 300 banka mektubu veya -ıeme makbuz~ 

Sllıllk le... n ııriller 

-11t Jal tenekalyle 200 adet uç varil kabul olunur. 
• bet &Un mtlddetle açık arttırmıya 4 - Taliplerin yasılı &tın ve uatte 
kcmulmuftur. teminatlariyle birlikte komiayona 
ı - Xuhammen bedeli 130 liradır. gelmelerL (4222) 7456 
1- Muvalrkıt !emiııatı 9,75 liradır. 10. 938 cuma pnU aut on buçukta be-
4 - .Görmek iatıy~nleri~ her gün o- tediye encümenine mUracaatlan. 

ULUS 

Malatya bez ve iplik fabfilıa11 

T. A. Şirketinden : 

Şirketimiz Adana fabrikası mamulôtı 

Kaput bezi fia~: 

Cimi Tip No. Geniılik a. Beher top m. Beher top 

Çiftçi 

Astarlık 

2 

14 

75 
85 

36 

36 

630 

877 

20 toptan aıağı siparislere yüzde 2 
zam yapıhr. 

KOCOK iLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

S.tr .. 1 s...ws-•nhn'-• ... Kiçük ilan 1Grtlar1 
paneUeamit ..aar -- ...... " 
aprtmma akp ....-~ Tlı 
3563 Ali Cenp Bayram Cad. No. l 

6902 
Saldık Aparbma - Asimet dolayı

llyle a11p1r _... _.. ....-. 
lametpaİa mabaDeel mektep cinrm
da ylbek iradı 3 daire büyük bahçe-
li. H. Dilman Tel: 2181 7425 

Acele SabYı - Etlik App Eğlen -
ce ufalt ib:erinde meyn1ı ana ucu 
verilecektir. Koç Ap. No- 4 H. Dilmen 

Dlrt .... lak kicD lllDludln: 
Bir defa.lcla • Kanat 
!ti defa için 50 Kıınt 
Uç defa için 70 Kan&1 
DlSrt defa için IO Karat 

Devamlı küçük illnlardaD ber defuı 
ltlalO ... almll'.M...ıllOdla. 
aeendftteelr bir ntn ldn 140 --. 
ahnac:aktır. Bir kolaylık olmak bere 
ber utır. kelime aralarmdaki botl~ 
lar mflateana. 30 bad itibar ~ 
tir. Bir küçük illD 130 Uıften ibuet 
olmabdır. 
Dört utırdaia fula Mı ll&u için .,.. 
nc:a 11 lnınll alnm. 

Tel-2181 '1611 ., • .ut.a, ~ n Mlylk behçf'll ._... 
Slılııllll w - 01U Ali tncı ye at ft dır. Görmek için bahçıvana koa ..... 

Ankara -..pır maluıllelincle Dedebey için 1377 No: ya telef cm. 7623 
JOkutUmll 117 No. lu iki katlı elek - Kinldt ~ willl - ~·
trik .,. MI ..uatı mevcut abpp ev de İtalya sefaretaneli karpamda M -

18 - 10 • 918 ea1ı &ilnil uat ~O da . U- falttaa yis metre pric1e üs •t Yilll, 
çUncl ealh hukuk mahkemesinde bil - on oda • kalorifeT .. garaj, bahçe, mo • 
mltsayede utılacatmdan taliplerin o dern ıuhht teaiaat. Ösdemir caddeei 
cin o saatte müncUtlarL 7709 No. 65 telefon 1810 7630 

Satılık acas oeıımollil - Kapalı, te- Kinbk üin - 4 oda, 1 bol. kon -
mis bir otıomobl acele utıbktır. Ipk- forlu, havadar. Kbım Özalp caddesi 

Satılık an kaz 040 ldlametreleri arumda llç -cı.ıı mubbilincle Kemııl- lıclediyeain. ... llenolqe ....- No. 9 da ı. - Atoç oolıak dükklnh ·- Th a.ı..ıı,. r- mllteplddl ft 7349 - tulUncle fO- den ahnacoktır maU"e - 7710 
3329 

7649 
..... ,l<ol Ada~=-" Nuh- B. oe ami- .....ı,..ıdlr. Kqlf lıccleli 3 - Elnil...;. gün& 15-11-938 ııob ICinlılı - 2 oda, ocıfo. _.bok. 

'°'61 ı4are91De ve ıateklılerin de 21. (4156) 7312 

---- - - !bole wllıl 20069 Un 6 lıımıftur. günü ,.., 14 de olup holedl)'C eııc&- IUrııldı 1 heli. kiler elektrllr. bnopa -.O 

Cehocl 52Z 14 Alıpp lmıe ZO Lir• 27-10-938 .:.ı-:• ı .. ıılt -ler " nnk meni busnrwıda ppıluoktrr. K1 _,...,,, iki ~re. ~ IWrbru.ı. cod. 23 
B. 'lloyrom Sl il • tıs lmıe l500 • 27-10-938 1 or ır: 4 - Bbll- bpolı ORf uoullyle RAUlt.., • u .. KAT - • ııl : _, nllnB Cod. nlboyednde) 7569 

Yubrda yuılı ıılıpp 1ıme1oriıı menkul oloıı en1ruı on bet gün mlld- A - ıı:ınıı- .....,_ı yapdocoktır. leye otndfll, IW -. bet oda, l1ıi Xinlık ....,. - llon-r codcleol 
detle mtla,ecleye konulmuı olduğundan taliplerin teıııhuıtbırlwle !mor ~ - =~~!.'.'! • 5 - lluvakbt teminot mi!Nn ..ton, ımttıolr, ..... lıismetçl odur,. Lıbiurı.r bııf miidUrlUlil ,....ı clolr • IDiWQrliliilaıe Ur , 

0 

_ _.:; a.,-ır .- pnel tut· (2085) liradır. Havuzlu &lsel bir ..... kinde· Ylllfr tor Sallhi 41>. 4 oda, mutbak banyo, 
m acaatları ilh olunur. (4306) 76115 - 6 - btekliler 2490 uyılı kanunda tehir Tuna .Sdnl Dbml IGbk Ro. elektrik, lıılvapn au. Tl· 1490 71528 
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~ ;- T~.:.:1 !tin.biye '°" ve klr- yazılı veutkle berataer bu ıibi elek. 10 telefona 1676. 7412 ~ - Ye~tehir YWaıel Clld. 

:::::Y.!:!~!!!!!~::::::::::ı :::.; ·- ..-;;04- :~ -3! ~ ~ ~~ı~:y::::_~: :~:S·nE ~~ ::::7;: 
Hükümet konağı in111sı Kapalı zarf UIUliyle G - 11o1zeme ıırafltı 1 - Telrlif arf1an oçıın. ııl1ııil .,. 7 

oda. --. ı.ıı.JOlıı. lırıdodlenlla Kinılık - Oç oc1a, 1ı1r bol y....,. 
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1 _ Kapo1ı ORf -17h elralltml)'C Matla Vil&~ı delala olaralı: cörebilirler. (42S2) ' 7544 '""°;1'- 7411 1Cina: .. _ iç Cebeci'de eer-
-ıılmut ibD VI• _...ındekl i. 1 - ElnU-ye foııulaıı 

11
. Ula' 3 -1hale 24. 10. 938 tarihine müaa- KDolılıc W - OWb>• - - - No. 12 de ı ..ı.. l ......... 

Jlnlarm lruun'en muayyen günler da yaptırılacak 19776 lira 
27 

·inanı· dif puaıtai ,unu uat ıs te villyet Satıhk büyük bina da malt 8wWe 
5 

oda. 
1 
...., 1--~ senit dayı iMi. 7871 atfında nqredllmemesinden dolayı ketif bedelll Ula ilk okul in t makamında toplanacak daimi endi 
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forlu orta Irat. IO Irada. Tll lla tııoıaı Y•P- surbaniye hlikü- ı.apo11 .. rı ııau111 u. ebll-,. ::!' mende yopdo<oktır. Garaj vesaire 

7118 IClnlık - -........ N........, 
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Ankara umum salıs yeri: Talil ve Hüseyin Orta~ Tüze caddesi No: 16 - Tel : 1226 7316 

Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine 
fabrikamızın BAŞKURT markalı 

yerli mamulilımızı görmeden: ÇA
T AL, KAŞIK ve BİÇAK takım

larınızı almayınız. 
Bütün mallarımız bem kalite itibarile 
Avrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satıf merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. - -= KONTES V ALEVSKA : 
:; Greta Garbo - Charles Boyer : 
-:;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,~ 

~] 
ULUS - 19 uncu yıl - No: 6184 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umuml Neıriyatı İdare Eden 
Yazl İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basrmevi : ANKARA 
Matbaa Mildilrü: A1i Rıza BASKAN 

Tababetin yüzünü güldüren ve umum doktorlarımız tarafından takdirle milyonlarca va
tandata tavsiye edilen emsalsiz kan, kuvet, ittiba turubudur. Bir §İte sizlere bayatın bütün 
zevk ve net'elerini tattıracak ve yafadığınız müddetçe halsizlik, yeis, ıstırap, dütünce, kor
kaklık, tembellik göstermiyecektir. 

FOSFARSOL'u diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran baılıca hassa; devamlı bir surette 
kan, kuvvet, i,tiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde te
sirini göstermesidir. 

FOSF ARSOL; muhakkak bir surette hayatın esasını teşkil eden kanı, daima tazeleyip 
çoğaltır. Tatlı bir ittiha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusuzluğu, fena 
dü,ünceleri, yorgunluğu giderir, mide ve barsak tembelliğinden doğan inkıbazlan geçirir. 
vücuda daima gençlik ve dinçlik verir, zeka ve hafızayı parlatır, belgevtekliği ve ademi ikti· 
darda büyük faydalar temin eder. Velhasıl İnsan makinesine lazım olan bütün kuvetleri ve
rerek tam manaıile hayatm zevk ve net'elerini tattınr. FOSFARSOL; günef gibidir. Gir-
";;;; vere sıhh .. t. saadet ve nes'e sacar. Her """"nede bulunur. 6512 

- --~ ~~. 
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Aı*ora Actliye Sarayı caddesi 

&izeliğinin 
Stm yok 
Sebebi var 

---RADYOL1N--~ 

Genç Ağa qpartımanı No : 6 
Telefon : 2208 

Haslahk, ö1im we pislik getiren fareler 

FAR Hasan fare zehir~ 

ile öldürünüz 

Dişleri mikroplardan, çürükler
den iltihaplardan koruyarak 
sağlamlaştıran, hem de mineleri
nin bozulmasını ve sararmasını 

menederek daimi bir güzeUikle 
muhafaza eden asrın en kuvetli 

diş macunudur. 7705 

Her sabah, öğle ve akıam 
yemeklerinden sonra 

M~cun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa
relerı, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz 
~uğday nevile~in~ aerpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek

mege ve herhangı hır gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruttur. 7537 

RADYOLİN 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Haataneaı cerrahı Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartrmanı No.9 D.S. 744 

Harp Okulu Hastanesi 
Asabiye Mütehassısı 

ı- Kadın terzisi-• 
Ziya K. Darcan 
l:'arıs terzı aKaaemısı yuxsec 

atölyeler mezunu. Adliye Sarayı köşesi sarraf 
Hakkı Ap. Saat 3-7 Ti: 3912 

Ankara Postane Cad. Hanef 
Ap. 3 7377 
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YEN i SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

Mevsimin en güzel filmlerinden 
PARİSTE BULUŞALIM 

Baş Rollerde 

~·········~ -- ---- -- -- -- J'''- = - . . -
Claudette Colbert • Melvyn Douglas - • • : "\,,r -

Fransızca sözlü -- -Gündüz: 2,45-4,45-6,45 seanslarında - : 

BU GÜN BU GECE 

Dünya Patinaj şampiyonu Sonja 
Hennic'nin en son çevirdiği fransızca 

sözlü 

SAADET DURACI 

Seanslar: 2.Jll-4.30-G.30. Gece 21 de 

------------------ - -_ Sırnaşık Kadınlar :_ _:; AyrıcaH-alPkarMamatuı· nnetsdı· ü
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hdaveadisleri =: 
- Gece programına ilıiveten: = Paraınunt Dünya havadisleri \ııııııııııİ Rose Marie § = UÇ AHBAP ÇAVUŞLAR § 
_ Pek yakında Halk Sinemasında = 
- Türkçe sözlü = 
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Eskinazi Müessesesi Kıshk sapka modellerinin bütün son yeniliklerini gösterecek olan sergisine 
15 • 10 • 938 tarihind(;l itibaren ıaıın müıterilerinin teref vermelerini rica eder 7664 


