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Peqembe 

12 
MA Y l S 

1 9 3 8 

Ulus Baaımevi 
Çankın caddesi, Ankara --Telgraf: Ulus - Ankara -TELEFON 

Şehir stadyomunda 
ve hipodromunda 

5 KURUŞ 

Başmuharrir 1111 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı işleri 1062-1063 
ldare müdürlüğü 1061 
Atölye 1064 

AOIMI% ANCIMIXCIR. 

14-5-938 Cumartesi ATA TÜRK kupası An
kara Bölgesi Güreş Birincilikleri 

15-5-938 Pazar ATATÜRK kupası Anka
ra Bölgesi Güreş Birincilikleri 

15-5-938 Pazar Saat 16 da İlk Bahar At 
yanşlan ikinci haftası. 

• Boy f
. . . 

.......... e mıızın eşsız jestleri 
millete hediye ettikleri Atatürk, 

bağ ıslama 
çiftliklerinin 
buyurdular • 

vesikalarını dün ımza 
Cumhur reisimiz C. H. 

Partisine ve Ankara 
l>elediyesine yeniden bazı 

mülkler hediye ettiler 
Dün, Ulu Önder Cumhur Reisi Atatürk, beraıberlerinde Salih 

Bozok ve Batyaverleri Celal Üner bulunduğu halde çiftlikte Mar
mara köşkünü teşrif buyurmutlar ve Umumi Katibleri Hasan Rı
za Soyak, Dahiliye Vekili ve C. H. Partisi Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya, Ziraat Vekili F. Kurdoğlu ve Ankara valisi Nevzad Tan-
doğa111 huzurlarına kabul etmişlerdir. (Sonu 8. inci sayfada) 

Yeni sergide 
gördüklerimiz Büyük Ônder'in dün Orman Çiftliğinde bulundukları 

sırada alınını§ resimleri 

Kamutay dün büdçe 
görüşmelerine başladı 

İnhisarlar idaresinin büd~esi kabul edildi 

B. Rônıô Tarhan yeni fabrikalar 
açılacağını, inhisar maddeleri 

fiatları n ı n ucuzl ıyacağ ı nı söyledi 
Kamutay dün B. Refet Camtezin re

isliğinde toplanmıştır. Celse açılmca, 
İktısad vekili B. Şakir Kesebir söz al
mış ve "Bugünkü gelen evrak arasında 
6 numara ile iktısadi devlet teşekkül
lerinin idare ve mürakabesi hakkında
ki kanun 13.yihası Büyük Meclise tak
dim edildiği bildiriliyor. Bu kanun la· 
yihası gerek bükümet programında ve 

F. R. ATAY 

mıştır. Demir delen ıu makkap, 
onu işleten motörünün son par
çasına kadar türktür. 

Ziraat vekilinin beyanah ....--------------- gerek Başvekilin nutkunda ehemiyeti 

Holün yan duvarları üstünde 
Atatürk'ün düsturlarını okuyor
sunuz: "Sanatsız kalan bir mil
letin hayat damarlarından biri 
kopmuf demektir . ., 1

' ••• Vasıl ol
mağa mecbur bulunduğumuz se
viyeye bugünkü kadar uzak ka
liftmızın mühim •ebeblerinden 
biri, sanata ve aanaılıarlara la
yık olduğu katlar ehemiyet veril
memi§ olmaaıclır.,, " .... Bir millet 
sanattan ve sanatkardan malı-
1Um•a tam bir hayata malik ola
maz. Ve nihayet ıu kati hü-

Celal Bayar'ın nutkundaki 
fıkrayı hatır)aya.cakaınız: 1

' Ke
malist rejimde mekteb, yalnız 
" mahreci aklim " değildir. 
Büyük tarihimiz, büyük mil· 
letimizin her ihfiaas sah<uıncla 
en büyük adamları yetiftirmif ol
duğunu gösteriyor. Mesleki tetl
risahn vazilesi, bu kabiliyeti ye-

Atatürk 
En hakiki, en iyi 

yolu ıös rmlı r 
Atatürk•ün büyük jestleri dolayrslyle 
Ziraat Vekilinin beyanatı 8 irıci sa.y
f adadrr. 

,, k nd 0 • 

küın: "Her ıeyimizi e ımız 
., , 

yapacagız.,, 

Ankam Sergievi'nde sanat ve 
meslek mekteblerinin eserlerini 
bize tanıtmak teıebbüsünde bu
lunan Kültür BakanlığmıIZI he
yecanla tebrik etmek isterim. 21 
mayısta bu sergiyi dolatanlar, 
bana hak verecekler, ve türk ço
cuklarmın, pek az zamanda, A
tatürk.ün ümitlerini yerine getir
mit olduklarını göreceklerdir. 

Sergi, sanat mekteblerinin, kız 
enstitülerinin, aı1qam meslek o
kullarının, ve Ankaradaki inşa.at 
usta mektebi ile buna benzer 
müesseselerin eserlerine tahsis 
olunmuftur. Tertib planından en 
küçük ite kadar, sergi salonların
da ne görüyorsa.ruz, hepsi bizim 
sanat gençliği tarafından vüc~
da getirilmiıtir. Masrafın 14 b"!1 
lirayı geçmediğini öğrenmek sı
zi hayrete dütürecektir: Fakat 
bu masraftan on bin lirasının 
bez, kereste ve malzeme olarak, 
tekrar kullanılmak üzere, geri a
hnacağmı duyduğunuzda hayre
tiniz inanmazlıkla karıp~· 

• Ev eşyasmda en son işçilik 
tekniği ve sıhatli bir tekil zevki 
göze çarpıyor: Güzel, sağlam ve 
rahat her türlü oda takımların
daın ince sepet işlerine kadar, 
ucuz pahalı, ne kullanıyorsanız 
hepsi var. Kızlarımızın elinden 
çrkan kadın efyası karıısında ken 
dinizi ileri bir garb tehrinin ma
ğaza camekanlan önünde zan
nedeceksiniz. inşa kısmında ça
lışır halde göreceğiniz gençler, 
Türkiyenin yapı davasının halle
dilmek üzere olduğuna sizi inan
dıracaklardır. Sergide motörü
nün son parçasına kadar ~nat 
mekteblerinde yapıbnıt makına
larm itlediğini, derin bir di~at, 
bilgi, ve el ustalığı ~ste~en ın~e 
laboratuvar aletlerinm yuzde JU2 

türk olduğunu göreceksi?iz. ~p
ğı katta bir tesviye v_e bır ~ogra
ma tezgahının teknııl makinala
n çocuklarımız tarafından yapıl-

(Sonu 6. rncr sayfada) 

Karıehirzel Prof. Hamid Nafiz 
ıeleslnin 

sebebi eri 

Pamir dün bir 
konferans verdi 

Zelzelenin sahası, mahiyeti, 

tesir ve tohribleri tesbit edildi 
Kırşehir zelzele mıntakasında yeni

den yapılacak olan köylerin yerleriy
le, zelzelenin mahiyetini, sebeıblerini 
ve şümuF'\ derecesini tesbit etmek ü
zere hükümet tarafından teşkil edi
len heyetle beraber ve bu heyetten 
önce tetkikler yapmak üzere zelzele 
mıntakasına gitmiş olan İstanbul ü
niversitesi profesörlerinden B. Ha-

mid Nafiz Pamir dün Halkevinde çok 
enteresan bir konferans vermiş.tir. 
Kıymetli profesörün bu konuşma

sını Halkevi salonunu dolduran se~
kin 've münevver bir dinleyici ka~~
lığı alaka ile takib e~iştir. AB;ıtun 
memlekette bıraktığı akısler bala de
vcını etmekte olan zelzelenin sebeble-

(Sonu 7, inci sayfada) 

Amerika ticaret heyeti 
şerefine ziyafet verildi 

Şehrimizde bulunan amerikan ticaret heyetiyle müzakereler gayet müsaid bir 
ıekilde ilerlemektedir. Dün heyet azal arına Çubuk barajında bir ziyafet ye
rihniıtir. Resmimiz, çok neteli geçen ziyafette bulunanları bir arada gösteri
yor. Haberlerimiz 2 inci sar.faciadır. 

B. Stoyadinoviç, relikcui.yle bir
likte vilUmnın bahçesinde 

Baıbakanımızın 

yugoslav 
milletine hitabesi 

Belgrad, 11 (A.A.) - Başvekil Ce
ı.a.1 Bayar, bu a~şam, Belgrad radıyo
sunda yugoslaıv milletine hitaben a
şağıdaki mesajı okumuşlardır: 

''-Biz, Yuıgıoslavyaya. doS't ve müt 
tefik asll millete Türkiyenin samimi 

(Sonu 8. inci sayfada) 

PJ10000JPCtiNlJ'11'JOliJWUT~ 

Ha tayda 
Delege Garo'nun Ankara'yı zıyaretin
de verilen kararların tatbikine ba~la
nacaktır. Tafsilat 3. cü sayfamızdadır. 

Piyango dün 
çekildi 

Tayyare piyangosunun 
25 inci tertibinin çekiliıi 
dün yapılml§tır. 34352 nu
mmaya 15.000, 34531 numa
raya 10.000, 24287 numara
ya 2000 lira çıkmı§tır. Diğer 
numaralar 2 inci saylamız
d adır. 

tebarüz ettirilmiş bir kanundur. Bir an 
evet çıkar:rlmasını iltizam etmekteyiz. 
Uç encümene havale edilmiştir, adliye 
encümenine havalesini noksan gördük. 
Eğer müsaade buyuru} ursa Adliye en
cümenini de ilave etmek suretiyle bir 
muhtelit encümende tetkikini rica e
diyorum." demiştir. Reye konan tek
lif kabul edilmiştir. 
İzniğin Mesudiye köyünden Tufan

oğllu Ahmed Turanın ölüm cezasına 

çarptırılması hakkındaki Adliye encü
(Sonu 6. rncr sayfada) 

Dün Kamutaycla inhisarlar l·' Ja 

resi büdce.-inin esaslarını m.lt 
eden B. Ali Rana Tarhan 

Başbakan ve Dr. Aras 
bugün Belgraddan 
hareket edecekler 

B. Celal Bayar dün akıam Belgrad radyosunda 
dost millete hitaben bir nutuk verdi 

Yazı İşleri Müdürümüz Mümtaz Faik Fenik hildiriyo~ 
Belgrad, 11 (Telefonla) - Bugün 

Başbakanımız, yanlarmda Doktor Aras, 
Bay Stoyadinoviç ile Türkiyenin Bel
grad elçisi, Yugoslavyanın Ankara el -
çisi ve diğer zatlar olduğu halde Ople
netzeye gitmişlerdir. Orada B. Celal 
Bayar, Sen Jorj kilisesinde kahraman 
Kıtal Aleksandr'xn mezarına bir çelenk 
koymuştur. Türk misafirler, kiliseyi, 
şatoyu ve Kıral Malikanesini gezmiş -
ler ve buradan Avalaya hareket etmiş -
ler.dir. B. Celal Bayar burada merasim-

le karşılanmış ve orada meçhul asker 
mezarına bir çelenk koymuştur. İki 
dost ve müttefik hükümet reisine bu sc
yahatta refakat eden türk gazetecileri 
de Oplenetzede bir çelenk koymu§
lardır. 

Avala dağ otelinde Başvekilimizle 
refikası şerefine büyük bir hususi .ziya
fet verilmiştir. 

Oplenetzede türk hükümet reisine 
yollarda .samimi tezahürlerle karşılan -

(Sonu 8. inci sayfada) 

Kırkpına·r güreşleri 1 

Trakyada yapılan Kırkpınar güre§ müsabakalarına lç Bakam ve Parti 
Genel Sekreteri B. Şükrü Kayayı temsil etmek üzere giden Kırklareli me
busu B. Şevket Ôdül dün Ankaraya dönmüş ve bir arkadaşımıza intibala
UIJI aolatmı:ılardır. Bu husustaki taisi1itı 7 inci sayfamızda bulacaksmrz. 
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NEŞE 
Neşeli bir yüz, güneşli bir hava gibidir. Hem kenCıi.. hem başkası için 

aydınlık vericidir. Ruhun ışıklanması, ısınması neşe ile olur. İçteki ha.. 
har iklimi, ancak onunla çehrede bir tebessüm halinde çiçeklenir. Ka
yıdsız ve kaygısız akan derelerin sularındaki şakrak ahenk, neşe ile bir 
kahkaha çağlayanı olur. 

Neşe ve bahar .. ikisi de yeni bir doğuşu ve taze bir oluşu müjdelerler. 
ihtiyar tabiat, baharla gençleşir~ ölümlü hayat, neşe ile yeniden canla
nır. Neşe, yaratıcı ruhlar için yeni bir alemin güneşi; hayırsevenler ve 
başkalarına sevgiden gayri ilgi duymayanlar için de gönül huzur ve sü.
kununun fecridir. 
Çocukluğun saflığı ve gençliğin ateşi, en ileri çağlarımızda bile neşe 

ile yeniden doğar. Neşe, fenayı iyi yapar; iyileri büsbütün semavileşti· 
rir. Ruh nete ile yükselir, neşe ile bü}rür. Kötü ihtiraslar, zararlı düşünce
ler, neşeli anlarda kalblerden silinir. Neşeli bir ruh, faziletin yetişip üre
yebileceği bir en müaaid iklimdir. 

Fakat unutmamalı ki neşe de bahara benzer; bir müddet sürer ve son
ra söner. Mahzun ve elemli demlerim izde, bir zaman eveİki kahkahala
rnruzrn titrettiği hançereler, hıçkırıklarla nefesimizi kesecek hale gelir. 
Gö:ı yaşlarımız, gülmelerimizde topraklaşan yanaklarımızın derin iz. 
lerinden >ıkıp yuvarlanır. 

Sıcak ve atetli göz yaşlan .. Onlar, hayatı hilen ve ölümü anlayanlaı 
için nisan yağmurlandır. Ruh iklimi, irfan ehli için onun sularından.yeni 
bir hayat feyzi alır. Gözü yaşarmayanlar, yağmur düşmez, kurak top· 
raklar gibi içleri şahrem şahrem çatlamaya mahkum biçarelerdir. 

Göz yaşlan hiç bir zaman neşeyi sürükleyip götürecek bir sel değil
dir. İçimizdeki bulutlu ve yağışlı anlar geçtikten sonra doğan beşl>ş ~
neşip. manevi alemimize vereceği berrak, billif r canlılığın z.evkini duy
mak için bu geçici fırtınalara katlanmasını bilmeliyiz. Eğer hakika
ten yaşıyorsak, en derin ıstıraplar bile bizdeki neşeyi yok edemezler. 

Ha•an - Ali YÜCEL 

Tayyare · piyangosu 
dün çekildi 

Tayyare piyangosunun yirmi betinci tertib birinci çekilişi dün 
yapılmı1tır. Dünkü çekilitte büyük ikramiyeler çıkmamı§tır. İkra
miye iaabet eden numaraları yazıyoruz: 

15000 lira 34352 numaraya 
10000 lira 34531 numaraya 
2000 lira 24287 numaraya iaa-

l>et etıııiıtir. · 

1000 lira kazanan numaralar : 
5572, 5593. 

500 lira kazanan numaralar: 
742 1696 4467 7978 8583 13485 

14802 18023 24116 30943 33548 34030 

150 lira ka:xınan rwmaralar: 
1096 1217 1681 3158 3566 4215 
4817 5770 6476 6508 7634 9000 

10266 13589 14772 14832 15196 16847 
17186 19111 199~7 20729 22196 22211 
25809 25969 27495 28100 30106 30130 
30701 33622 35968 39030 

100 lira kazanan numaralar:· 
424 891 2441 2781 

4445 4541 8400 8622 
9847 11984 12921 15242 

555 16855 17956 18024 
694 977 19242 21105 

22548 23236 938 963 
25843 27373 28384 30240 

223 791 32001 078 
33053 180 34229 35513 

808 

3300 3483 
8682 9554 

284 293 
546 583 
376 498 
977 24859 
336 31205 
192 798 
983 37388 

SO lira kazanan numaralar : 

368 395 535 1353 667 815 
. 84 s 963 972 2503 7 50 3277 
335 685 7~7 4074 478 5100 
587 882 096 484 639 940 

7386 630 653 807 8159 8178 
517 862 915 9018 025 048 
186 556 792 813 839 845 
914 10060 315 544 585 955 

11495 550 886 12001 008 191 
308 629 693 717 732 978 

621 741 844 7015 151 204 
573 665 833 441 713 745 
946 9088 101 308 527 672 
888 10090 114 199 367 478 
590 645 696 758 11297 416 
449 488 893 946 983 12169 
449 488 893 946 983 12169 
335 420 477 489 525 666 
711 785 849 922 989 13037 
420 947 957 14152 159 181 
269 392 409 506 582 926 
979 15069 104 166 266 409 
432 16095 103 331 456 477 
655 702 766 17155 348 372 
391 512 661 664 674 940 
990 18114 238 300 470 547 
564 807 881 19080 264 293 
382 467 522 540 876 914 

20183 191 195 302 341 368 
434 464 645 701 21009 057 
240 323 390 570 759 899 
916 22051 066 270 424 481 
545 570 582 871 902 23024 
069 070 338 451 469 473 
425 584 24387 393 461 525 
824 933 957 25286 291 393 
570 716 727 748 876 878 

26062 158 64.. 768 860 27159 
715 794 soı 976 28033 o4o 
412 567 583 637 643 29224 
325 672 704 847 858 890 

so142 310 5~- 733 94631085 
217 425 542 633 671 845 
87 5 900 32071 330 668 690 
708 902 923 962 33207 267 
392 723 892 34139 446 35318 
651 579 585 633 856 963 

36459 805 838 858 965 37034 
174 209 379 485 528 ~44 

643 882 913 38123 437 905 

972 39358 468 ' 686 725 839 

e~ - 958 940 9so 

ULUS 

Halkevinde: 

Zelzele felaketinin ikinci günü 
Ankara Halkevinde Karagöz ve hu

susi surette getirtilen (Sevimli pren
ses) filmiyle renkli Miki Maus zelze
leden felakete uğrayanlar menfaatine 
Ankara halkevinin bir haftalık prog
ramından olmak üzere 13.5.1938 cuma 
günü akşamı saat 21 de gösterilecektir. 
Bilet fiatları ucuzdur. Hergün halke
vinde satılır. (T. 2399) 

Localar 200 kuru~ 
Koltuklar 50 kuruş 
Balkon 25 kuruş 

Halkevinde konferans 
Macar Etnoğrafya müzesi memurla

rından Bn. Certrud Palotay yann saat 
15 de Halkevinde türk el işlemeleri
nin orta Avrupadaki tesiri mevzulu 
projeksiyonlu bir konferans verecek· 
tir. Bayan Palotaym bu sahaya dair 
birçok makaleleri muhtelif ilmi :ı:nec
mualarda çıkmıştır. 

Yarınki konser 
Cumhur başkanlığı filarmonik ..-r· 

kestraın, yarın saat 20.30 da ve cumar
tesi gilnü saat 15.30 da halk konserle
rinden 22 incisini Müzik Öğretmen o
kulu salonunda verecektir. Program 
şudur: 

Şef: Ernest Praetorius 
1.- Max Trapp (1.11.1887): 

Konçerto Oakestra için, op. 32 
a) Uvertür, Allegro 
b) Larghetto 
c) Finale, Allegro moderato 
10 dakika dinlenme 

2.- Mik106 Rozsa (18.4.1907) : 
Tem, Varyasionlar ve Finale. 
op.13 

3.- Richard Wagner (1813-1883): 
İmp~rator Marşı 

Kamutay 

encümenlerinde 
Kamutay encilmenlerinde dUn qağı· 

daki mevzular müzakere edilmiştir: 

Adliye encümeninde : 
Avukatlık kanunu projesinin görU· 

şülmesine devam edilmittir. 

Arzuhal encümeninde : 
Encümene verilen arzuhallerden ruz

nameye alınmış olanlar hakkında encü~ 
menlerden gelen cevaplar tetkik edil -
dikten sonra bu arzuhaller karara bağ • 
lanmıştır. 

I kıisaı enı:ümeninde : 
Toprak mahsulleri ofisi hakkındaki 

kanun projeısi :rpilzakere edilmiştir. 

Bir memurun icat ettiği 
musluk 

İstanbul, 11 (Telefonla} - İnhisar -
memurlarından biri damacanalardaki 
sulara hile kanştırrlmamasmı temin i • 
çin hususi tertibatı haiz bir musluk i
cad etmiştir. Belediye bunu tasdik et • 
m.iştir. 

fstanbulda kabakulak 
. İstanbul, 11 (Telefonla) - Şehri

mizde kabakulak vakalan görülmüş ve 
tedbirler almmıştır. 

Marangozlar Ankaraya bir 
heyet gönderdiler 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Maran -
gozlar muamele vergisinin kalclınlma -
:>ı hakkında dileklerde bulunmak üzere 
Anliaraya bir heyet göndermiştir 

Rakamlarla Türkiye 1 

Vilaye.flerimiz: Muğla 
Rakamlarla Türkiye aeriainin vi

layetlere aid kısmı üzerinde bugün 
Muğlanın rakamlarını veriyoruz. ls
tati.3tik Umum Müdürlüğünün 935 
ıaymımdan sonra, çok genitlemiı 
olan neşriyatı üzerinde takdirle bir 
daha dururz: Geçenlerde Ankaraya 
gelen bir vali, kendi vilayetine aid 
mufassal v ekati neticeleri ihtiva eden 
kısa bir cildi eline aldığı zaınan : 
"- Bundan sonraki itlerde benim 
rehberim budur. Bu kitab kadar ba
na yapacağun itlerin doğruluğunu, 
tam yerine tahsis edilmi~ olup olma
dığını gösterecek ne vardır?." 

••• 
Muğlanm yedi kazası vardır. Bü. 

tjin vilayet nüfusu, 93.356 erkek, 
103.416 kadın olarak 196.772 dir. 
Yüz nüfustan 47.4 erkek, 52.6 ka
dındır. Mer.kez kazanın nüfusUt 
5.123 erkek, 6.860 kadın olarak 
10.983 dür. 
Muğlada tehirlerde yaşayan nü

fus, 15.644 dü el"kek, 16.909 zu ka
dın olarak 32.553 dür. Nöfusun asıl 
mühim kısmı köylerde ve nahiyeler
dedir: 72.712 erkek, 86.507 kadın 
olarak 164.219 kişi... Vilayetin nü
fus kesafet vasatisi 15 dir. Bu mik
dar merkez kazada 21, Bodrum da 
26, Datçada 9, Fethiy~de 14, Köy
ceğizde 6; Marmarisde 10; Miluda 
21 dir. 
Muğlada evli ve bekar erkek nis

betleri arasındaki oldukça mühim 
rakam farkma rağmen evli ve bekar 
kadın rakamları arasında oldukça 
bir yakınbk vardır. Bekar erkek 
PYllI 54.424; evli erkek sayısı 
37.472; bekar kadın sayısı 45.616 , 
evli kadın sayısı 39.150 dir. Bekar
larm yekiinu 100.040; evlilerin ye
kunu 76.622 dir. 
Muğlada nüfusun büyÜ.k ekseri

yeti, çok verimli olan topraklarda 
ziraat mahsulleriyle uğratmakta
dll'. 38.538 erkek, 37.677 kadm ola
rak 76.215 kiti ... Sanayi ve küçük 
sanatlarda çalııanların yekUnu 
6.965 ti erkek, 2.258 zi kadın ola
rak 9.223 kitidir. 

Çağrı 
XZiraat encümeni bugün 

da toplanacaktır. 
Xİktisad encümeni bugiln 

de toplanacaktır. 
XMillt mUdafaa encUmeni 

saat 14.5 da toplanacaktır. 

saat 10 

saat 15 

bugün 

Hava sıcak geçti 
Dün şehrimizde hava yarı bulutlu 

ve sıcak geçmiştır. Rüzgar garbtan bir 
metre kadar hızla esmiştir: En düşük 
ısı 10 en yüksek ısı da 24 derece ola -
rak kaydolunmuştur. 

Yurdda hava Eğe, Kocaeli bölgele -
rinde kapalı, diğer bölgelerde bulutlu 
geçmiştir. 

24 saat için.deki yağışların karemet
reye bırfaktıklan su mikdarı Emette 16 
Turğudluda 8, Manisada 7, Van ve 
Karsta 6, İzmir ve Giresunda 2, Diyar
bakırda 1 Yeşilköy ve Akhisarda cüzt 
mikdardadır. 

En dtişilk ısılar Kırşehir, Erzurum 
ve Karsta 5, Kayseri ve Sivasta 4 dere
cedir. 

En yüksek mlar da Balıkesir ve İz
mirde 28, Adanada 29 derece kaydedil
miştir. 
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Amerika ticaret heyti 
şerefine ziyafet verildi 

Görüşmeler, müsait bir 
şekilde inkişaf etmektedir 

Şehrimizde bulunmakta olan Ame· 
rika Birleşik Devletleri ticaret heye
ti şerefine, tUrk heyeti reisi ve %inat 
vekili Faik Kurdoğlu tarafından dün 
Barajda bir dyafet verilmiş, Amerika 
ve türk heyetleri azası haricinde, ha
riciye, iktisad ve ziraat vekaletinin 
alakalı erkanı da hazır bulunmu'Ştur. 

Ziyafet son derece nefCli olmuş ve 
bilhusa "SJ:lf Service" denen şekilde 
tertib edilmiş bulunması, iştirak e
denler için hususi bir cğlenco ve neıc 
menbaı halini almıştır. Filhakika bu 
şekil son derecede güzel ve mümasil 
ziyafetlerde tekrar ve takibi ve mem
leketimizde yayılması tavsiyeye değer 
bulunduğu için, hazır bulunan muha
birimizin aldığı notları aynen neıre
diyoruz : 

En neşe veren yemek 
Bu gibi 1iyafetlerde mutad olan, 

protokol sıralı ve muayyen masa et
rafında tesbit edilmiş yerler yoktu. 
Büyük bir masa üzerinde yenecek ve 
ikram edilecek şeyler sıralanmış ve 
her birinin geri hizasında, gayet te· 
miz giyinmiş garsonlar sıralanmıştı. 
Bir çok küçilk masalar vardı. 

, Davetliler yenecek ve ikram edile
cek şeyleri havi büfenin baş tarafın
dan bizzat bir tepsi alıyor ve içerisi
ne ka§tk , çatal, biçak, bardak ve ek
me~ini bizzat koyduktan sonra ne al
mak istiyorsa onun önünde durup 
garson tarafından tabağına konuyor· 
du. En sonda çay, sütlü kahve, bira 
kısmı vardı. Tepsinin son hamulesini 
de bunlar teşkil ediyordu. Bu suret· 
le ana büfe masasından geçenler ar
tık büfe önünde durmayarak, ellerin
de tepsi beğendikleri masaya oturu· 
yorlar ve tekrar almak veya yeniden 
almak istedikleri şeyler için yine biz
zat kendileri kalkıp büfeden getiri· 
yorlardı. Diğer bir kısım garsonlar 
sadece küçük masaılardaki boş ta.bak, 
ve saireyi toplamakla uğraşıyordu. 

Bütün yiyecekler döner kebab haricin 
de tamamen soğuk yemekler olarak 
tertib edilmitti. Bunlar çeşitli yerli 
peynirler, terayağ, yoğurt, soğuk ta-

vuk, konposto ve meyva ve sütlü kah
ve ve Çaydan ibaretti. İçki olarak sa
de bira vardı. 

Amerika maslahatgüzarı ve harici
ye müsteşarı, istisnasız bütün Ameri
ka heyeti azası bu şekil ziyafetten en 
çok neşelenenler arasında idi. 

Bir kaç 'defa yiyecek seçenler 
İkinci ve i.içüncü defa büfeye gidip 

yeniden yiyecek seçenler her defasın· 
da çeşidli latifelerle karşılaşıyor ve 
bu suretle herkes istediğinden ve is
tediği kadar seçmiş ve yemiş oluyor
du. Dönr ve yoğurt büyük muvaffaki
yet yaptı, ve bütün davetliler saat üçe 
kadar süren yemeği devamlı kahkaha, 
latife, neşe içinde geçirdiler. Bir ara, 
Atatürkün huzurlarında hulunmakta 
olmaları dolayıs.iyle gelememiş olan 
ziyafet sahibinin telefonla gönderdi
ği itizar ve iştiha temennisi geldi. 
Amerikalılardan birisi şöyle diyordu: 
"Bu kadar sade ve güzel tertib edil
miş bir ziyafette iştiha ve neşe azami 
haddindedir. En güzel ve en sade 
şeyleri istediğimiz kadar ve istedi
ğimiz gibi alıp yiyebiliyoruz. Bu gü
zel yerde bundan daha güzel bir şekil 
olamazdı. Kurdoğlu yemekten sonra 
burada müzakereye devamı vadetmiş-

ti. Hazim yorğunluğu içinde 
trktan sonra görüşmeğe devam etme 
istiyordu. Gallba bu iştihamızın v 
midemizin böyle olmadığını gördüğ"" 
içindir ki gelmiyor.,, bu sözlerde ay 
rıca bir nete vesilesi olmUJtur. 

Görüşmelerin saf hası 
AnlaJıldığına göre, görüşmeler ço 

ilerlemiş ve neticeye yaklaşılmıştır. 
İki heyet arasında tattı bir partne 
ruhunun ve mesaisinin hakim oldu -
iki tarafın da ifadelerinden anlaşılı 
yor. Bu suretle Türkiye şarkt Avrupa 
memleketleri içinde Amerika ile, kar 
şılıklı kolaylık ve tarife tenzilatı 
sasına istinad eden ilk anlaşmayı ya 
maya muvaffak olmuş memleket ola 
caktr. 

MalUındur ki Ameııika bu şekil 
anlaşmayı timdiye kadar sadece Fran 
sa, Belçika ve Çekoslovakya ile ya 
mıştır. İngilizlerle görüşmeleri d 
vam etmektedir. Şarki Avrupada 
görüımeleri yalnız Türkiye ile kab 
etmiş bulunmaktadır. 

Amerika heyeti azası son dereced 
entelektüel ve çok sempatik kimselerdi 
Türkçeyi gayet iyi konuşmakta o 
ve çehrc&i de bir türkü tamamen an 
dıran ve memleketimizde çok tanm 
mrş ve sevilmiş olan Bay Silespi d 
bu heyet arasında bulunuyor. 

Turist celbi 
• • 
ıçın 

teşebbüsler 
Hükilmct, yurdumuza turist gelm 

sini fazlalaştırmak üzere esaslı tedbir 
ler almaktadır. Bu tedbirler arasmd 
gelecek turistlere gümrük, patis muay 
neleriyle diğer hususlarda aza.mı kola 
lık gösterilmesi de bulunmaktadu. T 

rizm hareketinin yurdumuzda inkişafli 
nı temin için bütün vasıtalardan fayda 
larulacak ve lüzumlu propagandalar 
yaptlacktır. 

Belgradda Balkan antantına da 
dört devlet delegeleri arasında müşte 
rek turist çahşmaları yapılması etra 
fında tesbit olunan kararların tatbild • 
çin tilrkofisçe çalı§ihnaktadir. 

Balkan memleketlerin<Je karşı: 

olarak ve mühim yabancı şehirlerind 

kurulacak turizm ofisleriyle yapıla 
reklam ve propagandanın yurd ... .., • ....,.""'I 
gerek Balkan antantı memleketlerin 
den ve gerekse yabancı memleketle · 
den mühim mikdarda turist ge · • 
temin edeceği kuvvetle ümid olunınal~ 
tadır. 

Alakalt daireler muhtelif ya 
memleketlerindeki turist hareketle • 
dikkatle takib etmekte ve turist! · 
daha ziyade ne gibi yerleri tercih ettik 

lerini tesbit etmektedirler. Bu arada: 
yabancı memleketlerindeki turist ha 
reketlerine aid istatistikler de getiril
mektedir. 

l634 898 934 14358 552 664 
899 15145 314 416 426 498 
695 712 16323 525 800 8GO 
899 17057 107 360 705 734 
803 822 18069 454 581 792 
835 19020 223 353 963 20189 
349 461 893 944 21007 257 
535 604 958 22404 723 774 
827 903 23221 388 800 892 
913 24004 258 620 877 25071 
175 359 452 518 783 26318 
454 658 800 938 27027 096 
343 447 676 798 28268 819 
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Yugoslavyadan gelen istatistiğe 

göre 1937 yılında Yugoslavyayıziyaret: 
eden turist mikdan 907.936 kişiyi bul

muştur. Bu turistler Yugoslavyada 
5.289.113 gece geçirmiş.terdir. 

29022 199 484 603 634 30000 
102 141 983 31379 518 670 
990 32159 403 422 436 867 
993 33590 677 732 829 894 

34028 084 114 169 279 707 
845 853 910 35504 941 36158 
239 412 548 733 799 810 
994 37001 026 058 059 079 
454 595 696 899 38289 845 
934 39011 203 369 576 739 
936 

30 lira kazanan numaralar:· 

258 309 . 375 702 886 1215 

351 642 691 747 913 2178 

350 507 624 687 689 3280 
297 574 665 802 862 886 

932 4042 132 295 564 609 

723 795 742 891 5089 129 
581 736 864 952 6064 342 

Kara yazı 
Milletler 'cemiyeti Konseyinin 

yüz birinci toplantısına Negüs de 
iştirfıke karar verdi 

Cemiyet mahfilleri de gelen Ne
gils'ün Habeşistanr değil, kendi ken~ 
<!isini temsil edeceğini söylüyor
lar/ 

Eski kırallar kıralının alın yazısı 
ne imiş, öğrenmiştik. Şimdi bu siyah 
renkli hükümdar, kendisini ve mem
leketini Cenevrede temsil.de ısrar 
etmek suretiyle A vrupanın alnında 
bir "kara yazı" mı olmak istiyor, ne
dir l-T. l. 

Silah fabrikatörleri t 
,:,ilah fabrikatorlcri tikiyetçi 

imitler, ''bu giditle çocuk topu 
yapıp ıatmaia mecbur olacatm!" 
diye ıızlanıyıorlarmıı. 

Ne buyurulur? Eter bu bara· 
retli ailihlanma yarıımda da iı 
bulamıyorlarsa bundan ötesi can 
sağlığı! 

Delilik balui ! 
Her gün yazı yazanlar araam

da bazı mevzular, epidemi halin
dedir. Ben, geçenlerde Belçika· 

nm, bütün halkı deli olan bir kö. 
yÜnden bahsetıniı, bu vesile ile 
Bernard Şov'a bir espri aöylebnit
tim. 

Gene o günlerde Turhan Tan, 
deliliğin bir fen olduiunu ıabat 
etti. 

Dünkü Ulus'da da ''Hayat ve 
Sıhat" Kronikörü aaym dostumuz 
''C. A." Büyük lngiliz ~u-i Şekis
pir'in kahramanları arasındaki 

delileri, yan delileri, yalancı de
lileri kalemine doluyordu. 

Delilik sari değildir; ama deli· 
lik bahsinin sari olduğu anlafıh
yor ! 

s;ıı ifi ı 

1atanbul belediyesi aüt ve aütcen 
yapılmıt maddeler satanlar hak
kında yeni bir talimatname bazır
lamııtır. Bu yeni talimatnameye 

göre bu kabil müeaaeaeseler, be
lediyenin sıkı bir kontrolü altnı· 
da bulunacak ve bu ticaret ancak 
belediyenin izni ile yapılabilecek· 
tir. 

O halde hükmedebiliriz: Ar
tık, ısüt iti sütçülerin 5Üdl.İD.e ha
vale edilıniyecektir. 

Fakat bir takım sütçüler: 
- Bize belediye karııamaz; bi

zim, sular umum müdürlüğüm: 
tabi olmamız lazım gelir 1 derler
" ne yaparız? 

Gülü tarif I 

Bizim ''Yeıil Köte" muharriri, 
bir kaç gündenberi. gülden, gül 
dikiminden, gül çetidlerinden 
bahseden güzel güzel yazılar ya
zıyor. 

Bahar günlerinde çıkan ve o
kurken insanın burnuna türlü tür
lü gül kokuları getiren bu yazıla-

rı okuyunca eaki ıairlerden birisi· 
nin: 
Gülü tarife ne hacet, ne ı;iı;ektir.ı. biliriz. 

Mısraı iflas etmiyor mu f 

Büyük maçtan .anra futbol 
ıampiyonu riiya görüyor 

1936 yılında Yugoslavyaya 944.916 
turist gelmiş ve bu turistler 5.265.600 

gece geçirmişlerdir, Bir sene evvelkine 

göre Yugoslavyaya gelen turist sayısı 

36.981 kişi eksilmi§ ise de, turistlerin 

Yugoslavyada kalışları 23.503 gece art 

mışur. 1937 yılında Yugoslavyamn 
muhtelif şehir ve kasabalarını ziyaret 
eden turistlerin 634.038 i Yugoslavya 
tebaasıdır. Bu rakam yugoslav milleti -
nin kendi yurdunu tanımak için ne ka -
dar fazla gezdiğini göstermektedir. Ge
ri kalan 273.897 turist ise yabancı mem 
leketlerinden Yugoslavyaya gelmiştir. 

fstanbulun imarı için 
ödünç para 

atanbul, 11 (Telefonla) - Beledi
ye şehrin imar işlerine sarf edilmek üze
re ödünç para almağa karar vermiştir. 
Salahiyet vennek içıin bu ay içinde 
'ehir meclisi toplanacaktır. 

lstanbula getirilen 
kasablık hayvanlar 

İ&tanbul, 11 (Telefonla) - Bugün 
İstanbula Eğe nuntakasından 3600 ka
sablık hayvan getirilmiştir. 
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İlalya seyahatinden sonra 
Alman devlet reisi ve Nazi Şefi Hit

ler'in ltalya seyahati, büyük debde~ 
\'e ihtişam içinde yapıldı. Kabul resma
nin ihtitamı hakkında beş günden beri 
gazete muhabirlerinin Roma' dan ver
dikleri malfunııt peri hikayelerini hatır
latıyor. Filhakika kabul yalnız ihtifımıı 
bakımından göz kama§brıcı olduğu ka
dar intizamı bakmıJndan da teıkilatçılı
ğm bir ömeği o]muttur. Bu bet gün 
zarfında alman devlet reisi, 1 talya as • 
kerlerinin ınane"Vrasmda bulundu, 
Dört yüz tayyarenin hava oyunlanru 
aeyretti. l talya deniz kuvvetlerinin ge • 
çid resmini gördü. l talyan müzelerini 
gezdi. Kırk beş orkestranın bir arada 
verdiği konseri dinledi. Ziyafetler, nu
tuklar, bütün bu gürültü ve niimayİf 
arasında birkaç saatlik siyasi müzakere. 
Bu beş günlük yüklü program nihayet
leınmiş ve Hitler evvelki gün Almanya· 
ya geri dömnii§tür. 

Hitler seyahatinin nihayetlendiği 
bu sırada herkes tarafından sorulan 
MJal ıudur: 

- Acaba bu ziyarttte neler görü • 
'1i}dü? Almanya ile İtalya arasında as· 
keri bir ittifak imzalandı mı, Gizli bir 
anlaşmaya varıldı mı? 

Bir defa iki lider arasında neler gö
rüşüldüğünü uzun bir zaman ve belki
de hiç bir zaman öğreneıniyeceğiz. Fa
kat bu ziyaretin Avrupa muvazenesini 
olduğu yerde bırakbğım anlamak için 
ne görüşüldüğünü bilmeğe lüzum yok
tur. Doğrusunu söylemek IUımsa, 
Hitlerin bu seyahati eanasnda ıöyle
nen sözlerden ziyade söylenmiyen söz
ler dikkate layıkbr. Mesela italyan ·al
man dostluğundan çok bahsedildi, Fa • 
şist ve nazi karde§liği tebarüz ettirildi. 
Fakat ltalya ·Almanya münasebetleri 
bahiı mevzuu olduğu zaman daima ile
ri sürülen Ronıa • Berlin mihveri üze -
rinde ısrarla durulmadı. Bu çok dikka· 
te layık olan bir noktadır. Çünkü iki 
devletin münakaşa kaldırmayan dost· 
luğundan ayn, bazı gayelere matuf o • 
lan bir siyaset birliği vardır ki Roma -
Berlin mihverinin ınani.sı da bu idi. Ve 
ltalay - Almanya platonik bir dostluk 
bakımından değil, bu münaaebet bakı ~ 
mındandır ki dünya kamoyunu alaka • 
dar ebnektedir. Hakikat ıudur ki eğer 
Hitlerin ziyareti anşluıtan ve İtalya ile 
İngiltere araımdaki itil8fta? ~el Y~ • 
pılımı olsaydı, Roma • Be~lın mih~~~ • 
nin kuvvetini tebarüz ettırmek, butün 
seyahatin ağırlığını tetkil edecekti. Al
manya Brener'e gelip dayanchk tan 
sonra bu nokta üzerinde pek o kadar 
durulmamıttır. Bunun yerine Hitler'in 
ısrarla üzerinde durduğu bir nokta~~ 
dır ki alman • ltalya münasebetlenrun 
psikoİojik noktası da budur. Hitler bir
kaç vesile ile Ahnanyarun. ~ ~rener 
den cenuba doğru ilerlemıyecegı hak
kındaki teminabnı tekrar etmif, hatta 
bu teahhüde kendisinden sonra gelecek 
olan alman nesillerini de bağladığını 
anlabnak için bu yolda vasiyetnamesi 
olduğunu da ilave etmiştir. Bu sözler 
Jtalya kam.oyunu tatmin etmit olabilir. 
Fak.at bu münasebetle Musolininin meş 
bur sözlerinden birini de hatırlamak ce 
rektir: 

_ Hududlar münakqa edilmez, mü-
dafaa edilir. 

Daima bu realist politikadan ilham 
alan Musolini, bugün ltalya dı, politi
kasına yeni bir istikamet vermiı daha 
doğrusu harbtan evvelki yoluna sevket
rniş bulunuyor: Bu da AJınanya ile 
dostluğu muhafaza etmek; fakat lngil· 
tere ve Fransa ile de çok iyi münasebet
te bulunmaktır. Hitlerin ziyaretinden 
evvel, ltalya dış politikasmın bu yol 
üzerinde yürümekte olduğuna delalet 
edecek iş.aretler vardı. Ziya.ret bunu te
yid etmittir: Alman dostluğundan 
kuvvet alarak demokrat devletlerle iyi 
pazarlık yapmak. Almanya ile girİ!e • 
ceği münasebetlerde de demokrat dev
letlerle idame ettiği dostluktan kuvvet 
almak. 

A. Ş. ESMER 

Romen milli bayramı 

esnasmda bir hadise oldu 
Bükrcş, 11 (A.A.) - Rador ajan

ıının bildirdiğine göre dün kıralın 
huzurunda tertib edilen askeri bir ge
çit resmi eına<Jında bir bıidise ol
muştur. Spiriden ismi~dek~- p~l~~ mc: 
m runun tabancası polıs muduru Brı-

u ~ dü 
anu'nun otomobilinin basamagına -
şerek ateş almış ve polis memuru a
yağından yaralanmıştır. 

İngiliz sömürge bakanı 
çekiliyor mu? 

Londra, 11 (A.A.) - Parlaınent:o 
mahf'll . B Onnsbi Goro'un baf ta 

ı erı, . . t 
sonunda istifa edeceğini tahmın e -
mektedir. . 

Kendisine halef olarak iki ıatın uı-
mi zikredilmektedir: Malkolm Ma~
donald ve Lord Vinterton. Ba~vekıl 
henüz kati bir karar ~rmif değildir. 

-- - --- - - -

ULUS 

Amoy adası ile Hongkong 
arasında nıtınakale kesildi 

Cenevre konseyi 
habeş işini 

bugün konuşacak· 
Şiddetli . muharebeler oldu 

Hongkong, 11 ( A.A.) - Dün japon lataları tarafından iıgal edilen Amoy Negüs Cenevreye vardı 
adası ile Hongkong arasında münakalat ta:mamiyle kesilmittir. 

Japon latalar: Amoy'a asker çıkarmadan önc:e tiddetli bir bombardıman 
yapılım§ ve bu bombardımana harb gemileri ile tayyareler ittirak etmiıtir. Çok 
ıiddetli bir müsademeden sonra japon askerleri Amoy ıehriııe girmeğe muvaf. 
fak olmuılanhr. Amoy adumın iızalinden maluat, japonlarm ilerde cenubi 
Çin'de yapacaktan askeri harekatta kuvvetli bir baz temin ebnek istemelerine 
atfediliyor. Hongkon~da Amoy adası civannda bulunan Kulaksu adasmdaki 
ecnebi nuntakaamm akibetinden endişe edilmektedir. İngiliz donanmasmm 
mezkUr adadaki ecnebileri himaye etmek üzere hareket mrini almaları bekle-
niyor. ' ~ 

l şgalin sebebi 
Tokyo, 11 (AA) - Japon deniz mahfilleri, AnM>Y'un ıevkulceyı~ 

ler dolayısiyle işgal edildiğini çünkü bu adanın japonlara kar§ı bir üs 
kullanıldığım beyan etmektedirler. 

Şiddetli yağmurlar 

İspanyada askeri 
harekatı durdurdu 

ıebeb

olarak 

Salamanka, 11 (A.A.) - Franko karargi.ıhınm resmi tebliği: 
Son günlerde yağan fevkalade tiddetli yağmurlar toplu askeri 
hareketler yapılmasına imkan bırakmıyacak bir ~kilde toprağı 

~nevre, 11 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti konseyıinin halleş mesele.sini 
konuşmak üızere yapacağı tnplantıda 
bul l1DılDak üızere, N egüş, bu akşam Ce
nevreye vasıl olmuştur. 

Londra, 11 (A.A.) - Hail~ Sel~i· 
yenin Milletler Cemiyetinin içtima
ında hazır bulunmak hususunda ver
diği Ani kararın Cenevrede bir haıbcş 
delegasyonunun bulunmaama karşı 
vaki olabilecek itiraızlara sed çekmek 
gayesine maıtuf olduğunu Londranın 
Habeşistan mahfillerinde söylenmek
tedir. 

Bu mahfiller ba'beş delegasyonunun 
mevcudiyetine yalnız Cenevre.de mü
samaha edildiğini acı bir lisanla ~ 
yan etmekte ve bu heyetin içtimalara 
iş.tirak ettirilmiyerek ilerde faaliyet
te bulunmasma da mani olmasından 
korkmaktadırlar. 

Sanıldığına göre Haile Selasiye'nin 
mevcudiyeti iıtimadname meselesini 
halletmeğe kafi gelecektir. Haile Se
la'Siyenin Lord Halifaksın beyanatına 
cevaben söylediği nut1kun henüz te
reddüd edenler üzerinde müessir ola
bilecek <lelilleri ihtiva etmesi ihtimal 
dahilindedir. 

Dr. Şaht 

Almanya yalnız 
kendi vasıla ve 

kaynaklar1na güvenir: 

Dr. Sahtın bir nutku 
Berlin, 11 (A.A.) - Alman ban

kerleri asamblesinde bir nutuk s(Yy
leyen B. Şaht, Almanyanm ecnebi 
memleketlerin halen yardımı isteme
mekte ve yalnız kendi vesait ve me
nabiine güvenmekte olduğunu söyle
miştir. 

ıslatmıştır. 
Bununla beraber, Aliaga'uın şimali r-----------------=----------------

Mumaileyh, bundan sonra kontrola 
tabi iktisadiyatm sitayişinıde bulun
muştur. Hatib, devletin krediyi srkı 

bir kontrola t3ıbi tutması 13.z:ım oldu
ğunu s(Yylemiştir. 
Şaht netice olarak şöyle demiştir: 

şarkisinde mevzii muharebelerle orada
ki mevzilerimiz ilerletilmiş ve ıslah o • 
lunmuştur. 

Sahilde Şivert civarında harekatta 
bulunan müfrezelerimiz dahi ilerlemiş
lerdir. 

Katalonya cephesinde, düşman Pi
rene mıntakasm.da Lavorsi civarında 
bir taarruzda bulunmuşsa da bu taar
ruz kolayca püskürtülmüştür. 

Gönüllüler meselesi 
Londra, 11 <A.A.) - Deyli Tel

graf gazeteai, Lord Ulymaue ile Fransa 
büyük elçisi Korben'in lepanyada gö
nüllülerin geri alınması meselesiyle ala 
kadar olmak üzere İspanya hududla
nnda kontrol meselesini tekrar görüş • 
müşlerdir. Müzakereler bazı terakki e
seri göstermekle beraber hen.üz bir an
laşma elde edilememi.ttir. 

Tavassut t.e§ebbüsü mü? 
Cenevre, 11 (A.A.) -Azana'run ka

yın biraderi olan İspanya konsolosu Ri 
vas Şerif'in Barselona geri çağırıldığı 
bildirilmektedir. Bu geri çağrılma key
fiyetinin tavassut hakkında son haber
lerle alllidar olduğu zannedilmektedit' 

Küçük Dış Haberler 
•ır •• , ... t ' , ... , Uft 
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X Bern _ Hüıkümet 400 milyon İs
viçre franklık bir Nafıa projesi ~azır • 
lamıştır. Bu para hazine bonoları ihracı 
suretiyle temin edile<:ektir. 

x VaJ'§ova - Polonya ile Litvanya 
ara.smda posta münakal!tı başlalJll§ ve 
ilk posta kolileri Litvanya hududunda 
teati C>lunmu§tur. Telefon ve telgraf 
muhaberatı da açılmıştır. 

X Buenos - Aires - Riyo • dö - Ja • 
neiro'da alınan bazı haberlere göre, 
Brezilya'da bir faşist ihtilali patlamı§ -
tır. 

X Londra - Hava nazın tayyarele -
re karşr baraj balonlan için pazartesin
den itibaren gönüllü kayıdrna başlana -
cağını bildinnittir. 

X Vatington - Mümessiller meclisi 
işsizlere yardım için ilç milyar dÖlar 
msaraf ihtiyarını derpi~ eden kanun 1~
yihasınm müzakeresine başlamıştır. 

X Roma-Roma'daki Estonya ıe
firl Kont Cianoyu ziyaret ederek Eston 
yanın İtalyanın Habeşistan imparator
luğunu tarumağa karar vermi§ otluğu -
nu bildirmi9tir. 

X Vaşington - Kumandan Ekner'in 
burada bulunmasına rağmen dahiliye 
nazın B. Ayks, Almanyaya helyom ve
rilmesinden imtina etmek hususunda 
ısrar etmiştir. 

X Londra - Avam kamarası, reye 
koymağa lüzum görmelen İngiltere -
İrlanda itilafını tasvib etmi~tir. 

X Berlin - Mısırın yeni Londra el -
çisi doktor Hasan Neşe Paşa Mısır se
firlerinin konferansına iştirak etmek 
üzere Napoliye hareket etmiştir. 

X Va~ington - Meksika büyült el -
çisi tayyare ile memleketine gitmeğe 
karar vermiştir. Bu ani seyahatin pet -
rC>l kumpanyalari işiyle alakalı olduğu 
söylenmektedir. 

X Bem - Milli müclafaa komisyonu 
yüksek kumanda meselesini sulh ıama.
runda bir baş kumandanlık ihdas etmek 
suretiyle halletmiştir. 

X Moskove - YUksclc Sovyet diva -
nı, 1937 enternasyonal Paris sergisin -
deki pazyonunun kazandığı muvaffa • 
kiyetlerde anın olanlan muhtelif ni§2.tl
lar1a taltif etmi§tir • . ·• · \ . 

Ha taydaki vaziyet hakkında "Ferdi'. teşebbüse gelince her zaman 
hayati bir ehemiyeti haiz olmuştur. .. " Ve halen de öyledir.,, ·· 

Clelege B. Garonun beyanatı 
Anlakyada tipik 
bir dnayel oldu 

11Seçimin sükun içinde 
Suçlu tevkif edildi 

• • • cereyan etmesı ıçın 
bilhassa çalışacaOım,, Antakya, 11 (AA.) - Anadolu A

jansının husu-si muhabiri bildiriyor: 

Antakya, 7 (A.A.) (Geçikmişti.r) -
Anadolu Ajansının husua1 muhabiri 
bildiriyor : 

İntihabat yüzünden vuku bulan 
kanlı hadiseler, gazetelerin kapatıl
ması, şehirlerin bir nevi askeri ~al 
altına konulması, Halepten bir tabur 
asker celbi, Beruıtta çıkan ve eti türk 
kelimesi "Chaire Turqie" diye tercü
me edecek kadar cahil olan fransızca 
"Oryan" gazetesinin Hatayıdaki bü~ 
tün türklerin Kemalist olmadığı ve 12 
bin antik.emalist türkün hem de Mil
letler Cemiyeti komisyonunun kararı 
ile muhalefet listesine kay<ledilmeğe 
karar vermiş oldukları yolundaki neş
r.iyatI burada oldukça gergin bir ha
va yaratmı~ bulunuyordu. Bu vaziyet 
karşısında Fransanm Hataydaki dele
gesi B. Garonun ne düşündüğünü öğ
renmelc istedim. Kendisine vaki mü
racaatımı dostça ve bilyilk bir neza
ketle kabul eden Garo, muhtelif sual
lerime aşağıdaki cevabları verdi : 

B. Garo'nun Ankara intibalan 

.:... Seyahatıiniz ve Ankara hakkın· 
daki umumi intibamız 1 

- Mükemmel. Bir kelime ile bay
ranlığnnı söyliyebUirim. İnşanın, kal
kınmağa azmetmiş bir milletin neler 
yapabileceğini anlamak .~çin .m~a:k
kak o milleti yerinde gorınesı luz~
muna bir kere daha kani oldum. İfı
tilen, okunan ~yler ve tahmi? kabi~i
yeti Wi i*niyor. Bu sözlerıml~ bı~
diririm ki gördüklerim araamdakı bil· 
yük farkı anlatmak istiyorum. 

Ankara görü§meleri 
- Temaslarınız ve görUştüğünUz 

meseleler ? 
- Rüttü Araa ve Şükrli Kaya ile 

umumi mahiyetteki noktalar Uzerinde 
görüştük ve Menemencioğlu ile seya· 
hatimin mevzuunu teşkil eden mese
lenin bütün noktalarını inceden ince
ye teferruatiyle tetkik ettik. Bir çok 
kararlar verdik. Bunları az zamanda 
yani bir kaç glin içinde tatbik ~dece· 
ğiz. Size, bu kararl&.nn mahiyeti ~ak
kında sarih malQmat verecek vazıyet
te değilim. Gerçi bunların mahiyeti 
hakkında gazetelerde neşriyat gör
düm. Fuat bunlar tatbiklerinden ev
vel efkarı umumiyeye abedecek ka
rarlar olmadığından bu hususta mil· 
tee9air olduğumu söylemeği ıu.zuınlu 
addederim. BunwıJa beraber ıimdiden 
şunu da söyliyebilirim ki, verilen ka
rarlar mıaham hWı:Umeti intihap işle· 
rinde katt olarak bitaraf vaziyete koy 
mağa matuftur. 

Mahalli memurların 
taraf girliklen 

T:ürık haikı ekseriya " ınah~i me· 

murlarm bir kısmı bize karşı taraf- Öğle üzeri burada siyasi biT ehe
girane hissiyatla hareket ediyor" di· miyeti yok gfüi görünen, faka.t haki
ye şikiyet ediyor. M uhakka:k olan bir kattc ~ olan ruhi baleti tebarıüız 
gcy varsa o da, müteaddid hadiseler ettirmesi itibariyle kayda değer olan 
vuku bulduğu ve bunda bir çok me- tipik bir cinayet olmuştur. 
murlarrn da siyasi vaziyet almış bu- Hisar nahiyesinden köse Ali is
lunduıklarıdrr. Bunlar arasında yal- minde bir türk şehrin oldukça kala
nız Suriye taraftarı memurlar değil, bal.tk bir yerinde bisikletle geçen biri 
türk memurlar da vardır. Anc:aık bu tarafından bxçakla yaralanmrş.trr. Va
suretle hareket eden türk memurlar kanm sebebi yoktur. Bisikletli adam 
adedinin çok daha az olduğunu te11- Alıinin elindeki gülleri iıstemiı o da 
Ilın eder.im. Memurlarm bu tarzı ha- itiraz etmiştir. Ali elli beş yaşların
rekcti bilhassa mazide böyle olmu§- da kauetlidir. Yaralayan f~lidiT, 25 
tur. Çünkü o zaman idare doğrudan yaşlarınd~dır. Aliyi hastahane<l~ zi-
doğruya Şama merbuttu ve türk ve a- yare: ~ttım. . . 
rab unsurlar daima biribirine zıd ve Alıiyı yaralayan bı'Sikletlınin !tti-
muhalif idi ve memurların bu anlaş- hıtdı vatanilerin polislerinden Süley
mazlığa dahil olması gayr~ kabili iç· man oğlu Melxned aıdlı olduğunu ve 
tinab idi. Ben eyltllde gelir gelmez tevkif edildiğini bugünkü Atayolu 

radikal tedbir aldım. Hatta bu te<.lbir- yazıyor. 
leri Sancak statüsünün tatbikinden 
daha evvel aldım. 

Bitaraf lığı temin için 

Teşrinievvelde siyasette en ziyade 
kompromi olan suriyeli memurları az
lettim ve ze:rnini, bitaraflığı temin i
çin hazırladım. Bununla tam bir mu· 
vaffakiyet temin etmiş olmakla ö-

vünemem. Parise ve Ankaraya da söy· 
!ediğim gibi bu vaziyeti daima itidal
le ve anlayı§la takdir ve o surette hü· 
küm vermek icab e-der. Çünkü tam bir 
idari bitaraflık temini için muhakkak: 
türk - arap bütün memurlara yol ver
mek lbrmdır. Zira bütün sancak ıi
lihlıdır. ve bu hal uzun ayların kar· 
plıklı itimatsızlığının netic:esidir. Te
cavüz korkusundan ileri gelmiştir. 
'Halbuki silah taşımak ya.saktır. Hüldi
met, ıilahları elinden geldiği kadar 
topluyor. Elinden geleni yapıyor. 

Eeaaen Türkiycnin konsoloslariyle 
daima temas ediliyor. 

Gayretlerimizi telif, nizami barışı 
ve intihabın sükfın içinde yapılması
nı temin için. 

Ben elimden geleni yapacağım. Tür 
kiye hükümetinin bilhassa sancak i~i
ni tak.ib eden Menemencioğlunun tiirk 
unauru Uzerinde, bu unsurun soğuk 

kanldığmı ve müsellem olan vakarıni 
muhafaza ve diğer un$urlarm hMiee 
çkarmalarma vesile verme~i için 
nüfuzunu kullanmasına gilveniyorum. 

Oryan gazetesinin tahrikçi 
ne~riyatı 

- Oryan gazetesinin bugUnkü neş
riyatına ne der-siniz 

- Bu gazete son zamanlarda çok 
tahrikamiz yazılar yaztyor, pireyi de
ve yapıyor. Bunu itiyat haline getirdi 
sebebi anlaşrlımyan bu mübaHiğalr 
neşriyatı fili komiserlik nezdinde e· 
sa.sen P.rotesto etmiş bulunuyorum. 

- Antakyada gördüğüm bir nevi 
askeri işgal vaziyeti hakkındaki mü· 
talealarmız ? 

- A~araıdan avdetimde vaziyeti 
çok gergın buldum. Asay.işin muhafa
zasından mesul mevkide bulunuyo
rum. Bu tedbiri ittihaza mecbur kal
dım. Şehri işgal eden askeri kıta yal
nız disiplinle birleşmiştir. Yoksa 
türk, arap muhtelif unsurlardan mü~ 
rekkebtir. Krta gayet inzibatlı ~hak
kaniyetli hareket için emir almrştır. 

Oldürülen türk jandarmaları 
- Son vakada ölen iki tfirk jandar

ma~ının diğer jandarma arkada'Şları 
tarafından öldürüldükleri söyleni
yor? 

- Asla. Ben çok mühim olan bu 
meseleyi ne dramatize ne de istismar 
etmek istemiyorum. Hadise hakkın-
d.a ~tcdiğiniz gibi tahkikat yapa:bilir
unız. E~n ~alan ve yanlı' fayia ve 
h~crler.ı~ vazıyetin gerginliğinde bü 
yük tesırı vardır. Gayri mesul men
balar her t'araf ta ve bil,hassa Türki~ 
:rede bi~k yanlış haberler gönderi
yorlar. Sı2>den buna mani olmanızı 
rica edeceğim. 

Y erıi Gün gazetesi adını 
değiş tirli 

Antakya, 7 (A.A.) - ••Gecikmiştir,, 
Anadolu ajansımn hususi muhabiri 
bildiriyor. 
Kapatılan Yenigünün yerine bugün

den itibaren intişara başhyan "Atayo
lu,, gazetesi, Antakyada işgal kıtasma 
mensup efrad tarafından silah arama 
vesilesiyle vukua getirilen bazı döğ
mek, hakaret vakaları ve bazı sarhoş 
askerler tarafından atılan taşlardan 
kasap Şuayıp isminde bir tilrkUn 13 
yaşlarındaki kızının yaralandığım kay
dediyor, 

-3-
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ÜRKIYE BASINI ......................... , .................. ...... 
Atatürkün bir cümlesi 

AKŞAM'm "dikkatler" sütununda 
yazılıyor: 

"Haberler geliyor: 
"lskenderunda tıb:yik ve müdahale 

var .•• Bütün bunlar, fransız istihbarat 
bürosunun malfımat ve muvafakatle
ri albnda cereyan ediyor ... Üç gün için• 
de adeta bir tedhit havası esti .. Döğii -
len, yaralanan, hatta ölcfürülen türkler 
var ... " 

Atatürkün teşrinisani nutkunun ha
rici siyas~t kısmında Franıaya müteal
lik §Öyle bir cümle vardı: 

"Y armki türk • fransız münasebetle
rinin dilediğimiz yolda inkişafına, Ha
tay işinin iyi bir yönde yürümesi esaslı 
bir ölçü ve amil olacaktır kana.atinde • 
yim." 

Bu sözleri türk milleti hafızasmm 
en mutena yerinde saklıyor. Türk dost
luğuna Myük küçük bütün devletlerin 
pek yerinde bir kıymet verdiklerini 
maddi delillerle isbat ettikleri ~ sırada 
Hataydaki yolsuzluklardan milletleri • 
ne kartı mesul fransızlarm da bir kere 
daha yukanki cümleyi okumalarını ve 
manaıile avakı'bini düşünmelerini dile-. ,, 
nz.. 

ISTNBULUN iMARI 
CUMHURIYET'te B. Yunus Nadi 

"lıtanbv.lun imarına hüküımetimiz.in 
alakası" adlı ha§ makalesinde ezcümle 
diyor ki: 

"lstanbulun iman çok güzel, hatta 
sözü bile insana zevk ve heye<:an veren 
bedii bir ittir. Ama söylemesi dile ko
laydır. O güzel işi başarmak için büyÜk 
gayrete ve devamlı himmete ihtiyaç 
vardır. Bu tartlarla dahi bu iş, az çok 
zaman istiyen bir iştir. Onu az zaman• 
da ve en mükemmel şekillerde peyder • 
pey tahakkuk ettirmek için planlı çahı
malara bağlamak icab edeecktir. Plam 
tatbik için de mi plan, diyeceksiniz? 
Evet, öyle. Hatta bilhassa plim tatbik 
etmek için plan. lıleri parçahyarak on
ları yıllara taksim ebneli ve her yıla 
iaabet eden parçayı behemehal müdde
ti zarfında bitirmeliyiz. Bu it, §İmdiye 
kadar Türkiyemizde eti görülmemiı 
büyük bir ittir. Onun neticesinde orta
ya İstanbul diye hayali ancak rüyalar .. 
da görülebilen qaiz bir bedia çıkanl
nDf olacakbr. 

İktısadcı Başvekil İstanbul imarın
da turiune ehemiyet veren bir gÖl'Üf 
tarzw göstenniıtir. Bu bir ta§la iki kut 
vurmak demektir. O halde lstanbal 
iman ona tnuvazi diğer çalıımalarla 
takviye edilecektir demek olar.• 

ROMA zty ARETl VE 
TAHMİNLER 

SON POSTA'da B. Selim ~ 
Emeç yımyor: 

" B. Hitler'in İtalya 1eyahati niba -
yete enni§tir. Bu devre, iki devletin 
hükümet reisleri arasında müzakereler~ 
le Te mütekabil cemilekarhklarla geçen 
bir zamandrr ki buna intizar safhası da 
diyebiliriz. Bütün Avnıpada, diploma
si faaliyetinin tam hararetile ite koyu
lacağı zmnan bundan sonradır. Çekoe
lovakya ile yapılacak temaslar, lngı'Jte.. 
re ile Ahnnnyanm müzakereleri, lapan. 
ya işlerinin alacağı reviş, hep, B. Hit
lerin Berline dönü~ünü bekliyor. Bu a
rada Avrııpa matbuahnda İntİfl'I' eden 
yazılar, kimilen bir takım bdıminler -
den ibarettir. Ba:alarma göre İtalyan 
halkı büyük heyecan ile misafirini kar
tdamııtrr. Bazılan ise, bu kat'§damada 
endişeli bir durgunluktan başka bir ıey 
görülemediğini iddia etınektedir. Yani 
her siyasi tezahür karşısında bitar3f ol· 
nuyanlar ne söyliyebilirlerse, Almanya 
ile ltalya arasındaki son tezahürler, bu 
nevi mülaJıazalara vesile veriyor. Fa
kat yukarda da söylediğim gibi bu giiıı
ler intizar ile geçmiye mahkUmdur. B. 
Hitlerin Berline dönüşünü müteakib -
tir ki diplomatik faaliyetler bat göste
recek ve Roma ıörüşmelerinin fili neti
celeri perde perde inkişafa başlıya<:ak
br. Ondan evvel yazılan ve söylenen 
ıeyler kimilen tahminlerden ibaret
tir.,, 

Çek kabinesi ve 

sağcılar grupu 
Prağ, 11 (A.A.) - Demokrat - nn

yonal partisi azasndan devlet nazırı Je
zek g nisanda istifa eden alman sosyaJ -
demokrat partisinden Ludvig Zeh'in 
yerine sıhiye nazın tayin edilmittir. 
Bu tayin sağ cenah grupunu kabinede 
takviye etmektedir. 

Avan sosyal • demokrat partlalnin 
hUkilmette artık mümessili kalmanıIJ -
tır. Bununla beraber bu parti parla • 
mentoda htikilmete mü.zaharet etmeğe 
devam edecektir. · 

Yunan krah 
Makedonyada 

Atina, 11 (A.A.) - Tesalya'dan 
sonra şimdi garbt Makedonyada kıra
ta parlak bir kabul yapılmaktadır. BU 
tün şehirler en ufak köylere varınca
ya kadar taklar kurmu~ ve kıralı mu
azzam tezahüratla karşılamakta bu
lurunu~ur. 



-56- 1' azan: il. Şaıki Y asman 

1 _ _ M_ala_lıe_m_e_rtJpo __ n_GJ_·ıa_n __ I _I _R_A_D_Y_o __ j 
Bir ay•kkabıcı ınotteri•ine~ 

"Ne güzel ayak:larınız var,, 
diyebilir mi,diyemez mi? 

--

Ankara: 

Öğle Ne§riyatı: 
lZ.30 Karışık plik 

neıriyatı - 12.SO Plak: Türk musikisi ve 
halk prkıları - 13.lS Dahili ve harici ha
berler - 17.30 Halkevinden naklen inkilib 
dersi. 

Alqam Neıriyatı: 18.30 Plakla dana 
muaikisi - 19.15 Türk musikisi ve halk pr
kıları (Servet Adnan ve arkadaıları) - .O 
Saat ayarı ve arabça neşriyat - 20.15 Rad
yofonik temsil (Gençler grupu tarafından) 
- 21.00 Konferans: (Cemal Gökdağ; kül
tür bakanlığı bedenterbiyesi direktörü) -
21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1 - Ludwiı 
Siede: Leuchtkaferchens Hochzeit. 2 - Ber
ıer: Licbesleid. 3 • Driıo: Suite du ballet, 
lea milliona d'Arlequin. 4 - Malv ezzi: F* 
d'Analuıia. 5 - Beethoven: Adaıio Sostenu
to. 6 - Eriıh Eineg: En War' mal ein Zi
ıeuner. 7 - Karaakow: Chanson İndoue -
22.00 Ajana haberleri - 22.15 Yarınki proe
ram ve İıtiklll marp. 

İstanbul: 

Öğle Ne§riyatı: 
12.30 Plakla tiirlı: 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plikla 
türk musikisi - 13.30-14 Muhtelif pllk ne1-
riyatı 

Akşam Ne§riyatı: 
18.30 Spor ve 

gençlik bayramı: Konferans, Turıut Kaya, 
Hukuk fakültesinden - 18.45 Plakla dans 
muıikiıi - 19.15 Spor musahabeleri: Eı
ref Şefik - 19.55 Borsa haberleri - 20.00 
Sadi Hoısea ve arkadaıları tarafından türk 
musikisi ve halk prkıları - 20.45 Hava ra
poru - 20.48 Ömer Rıza tarafından arabça 
söylev - 21.00 Radife Neydik ve arkadaş· 
ları tarafından türk musikisi ve halk ıarkı
ları (Saat ayarı) - 21.45 ORKESTRA : 
l - Stravs: Danüb blö, valı. 2 - Aylenberı: 
Lö mulen. 3 - Smet: Promönad an mer 4 -
Dökturtis: Şanzone e Napoli - 22.15 Ajanı 
haberleri - 22.30 Plakla sololar, opera ve 
operet parçaları - 22.30 - Z3 Son haberler 
ve ertesi giinün proıramı. 

Avrupa: 

Oı>ERA VE OPERETL9R: 14.10 Layp. 
zir 19.10 Berlin - 20.30 Paris - 21 Mi
lano. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 12 Alman istas. 
yonlan - 19.45 Bükreş, Kolonya, Varşo
va, Stokholm - 20.30 Brealav, Monte Ce
neri, Prai, Sottens - 21 Roma - 21.30 
Lüksemburı - 22.5 Beromünster. 

ODA MUStKtSt: 16 Münib, Varşova -
17 Berlin - 24 Frankfurt. 

SOLO KONSERLERİ: 13.5 Stokholm -
15.25 Hamburg - 17 Paris - P. T. T., Stutt
ıart - 17.10 Prağ - 17.15 Milsno - 17.30 
Stokholm - 17.40 Kolonya - ıs.ıs Brük
sel - 18.20 Breılav - 20.30 Strazburı -
21.30 Keza - 22.20 Laypziı. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı "'· L): 1%.45 

Prai - 20 Viyana. 
ORG KONSERLERi VE KOROLAR: 

18.30 Pariı - P. T. T. 19.25 Brealav - 20.20 
Bndapeste - 20.20 Prağ. 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburı - UO 

Laypziı ve diier alman iatasyonlan - 8.30 
Frankfurt, Kolonn, K6nipberr, Münib -
ıo.so vı,,._ - 12 Brwla•, Hamb.rs ıco
Jon,.., Münib - 14.10 Frankfurt Koİonya 
- 14.15 Berlin - 15.35 Keza - 'uı Alman 
iıtasyonlan - 16.10 Könipberı - 17.10 
Münib - 18 Bertin, Viyana - 18.30 Frank
furt - 19.10 Münih - 19.15 Stuttrart -20 
Frankfurt, Laypziır, Stuttprt, Talaz - 21 
Viyana - 22.30 Frankfurt, Hamburı -
22.50 Münib. 

HALK MUSİKİSİ: 5 Köniraberı -
11.30 Stuttprt - 18.20 Kolonya - 19.10 
Laypziı - 19.50 Bmo - 22.30 Stuttrart. 

DANS MUZtCit: 19.10 Kolonya - 20 
Berlin - 22 Floransa, Poıt Parizyen -
22.15 Kolonya. Bleırad - 22.25 London -
RecYon&l - 23 Dro:vtviç, Lüksemburı, Ro
ma - 23.10 Budapqte - 23.15 Mitano -
23.55 Tulu. 

Eo lıaJınlan! 
T azo yemiflrin renginden 

ve mitlerinden manilriirlii 
tımalJannızı korumalı U
teraeniz ellerinize ince la.
tik eldiven takınız! 

M anilıiir, reçel ve prap 
yapmafa mani defiltlir/ 

Uluaal Ekonomi ve Arttırma 
Kanıma 

:L-~~~~~~~~-~~-~~~-~~~~~~-~~~-~~ 

:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -E .zamanla gelin kupğı gibi türlü renk-
: ler almıt bir çok küçük camlı dört kö--: fe pencereleri yıkıyor, eğrilmif kapı-

' : ların çivileriyle rezelerini parlatıyor
: lardı. -: Ağaç dallariyle dö,enmif bir sun--: ôurma üzerinde bir horoa ötüyordu. 
E Hava aydınlanıyor, kanaldaki sudan 
: dumanlar çıkıyordu. Bir kıyıdan diğe· 
E rine gerilmif iplerde çamaıırlar - .on 
: derece gen~ donlar, kaba bezden göm
E lekler, yün çorablar - aaıh duruyor, 
: bunların altından geçmek için bat eğ---... = --

mek lazım geliyordu. 
Allah bilir ne münasebetle burada 

duran çürümüş kazıkları, kümealeri, 

rı 1 Böyle aabah aialeri arasında, alel
ade bir sandal içinde, bu kanalda zu
hur ediveren Moakof çarı 1 Garit Kiat 
kumral kirpikli gözlerini kırpıttırdı: 
Hakikaten çar, çarın se&i. .• Ona doğru 
kürek çekmeğe b8'ladı: 

- Ey, sen misin, Pi ter? 
- 'Günaydın. 
- Günaydın, Piter._ 
Garrit, nuırh elini uzatıp ihtiyatla 

Petronun elini aıktı. Alek•fkayı gör
dü: 

- Ey, demek ki aen de buradasın ha. 
çocuğum? Hakikaten onlar; ben de di
yordum ki ... Memleketimize gelmek
le ne iyi ettiniz ... 

M entikol Ue Katerina hangarları, kulü.bcleri. geride bırakıp 
beyaz ve içleri bOf aöğüdler arasından 
yanda bir diğer kanala sapıldı. Kanal 
bir körfezcikte nihayet buldu. Bu köt
fezciğin ortumda bir aandalda, bafı 
omuzları arasına geçmit. önne takke
li bir adam vardı. 

- Bütün kıf, Kist, tezgahlarda ma
rangozluk edip çalıpcağız... Bu.gün
den tezi yok, lizım gelen aletleri "ala
cağız ... 

larda orta cesamette ticaret ve balıkçı 
gemileri in,a edilirdi. Harb gemileriy
le sömürgelere aeyrüaefer eden büyük 
ticaret gemileri Anwterdamda Bahri
ye tezgahlarında inp edilirdi. 

Deri. ve dar körfezde ilerleyen 
sandaldan atefler görünüyor, baltala
rın çatırdısı, direklerin gıcırtısı, de
mirlerin ıangırtıaı iptiliyordu. Yanan 
odunların aydınlığında gemi iskelet
leri, tezgah üzerinde yükselen bir ge
mi batı. kucak kucak tahtayı, kaim ki
ritleri makara yardımı ile kaldıran bir 
bocurgadın kalasları görünüyordu. 
Sahil boyunca kayık ve aandal fener
leri kayıp gidiyordu. Boğuk boğuk 
ıealer geliyordu. Her taraf talq, çam, 
katran, rutubet kokuyordu ... Dart kuv· 
vetli holandalı hem uzun kıvnk a&plı 

çubuklarını içiyor, hem de gıcırdata 
ııcırdata küreklere aaıhyorlardı. 

Gece yarıaı bir handa mola verildi. 
Kürekçiler değiftirildi. Pusarık ve 
nemli tafak söktü. Evler, barakalar, 
sandallar - geceleyin kocaman görü
nen her feY - alçaldı, kurfuni bir kı
racı ile örtülü sahillerde ufacık kaldı. 
Söiiidler dallarını awli sulara doğru 
eliyorlardı. O maruf Zaandam acaba 
nerededir? 

Kürekçilerden biri, dik çatılı, yauı 
dıvarlı, kararmıt ahtab ve tuğla ev
cikleri bafiyle göetererek: 

- İfte Zaandam, dedi. 
Sandal bunların arasından, tıbkı bir 

.okakta gibi, kirli kanalda ilerliyor
du. Köylüler uyanıyor, turada burada 
ocaklar tütmele btıhyordu. Kadınlar, 

Petro bağırarak yerinden fırladı: 
- Demirci Garit Kiat, aen misin? 
Adam ancak oltasını sudan çektik-

ten sonra böyle bağırana baktı. Bütün 
halinden ne kadar soğuk kanlı olduğu 
anla,ılmakla beraber gene hayretten 
kendini alamadı. Felemenkliler gibi 
mu,amba ppka, kırmızı ceket, bez kü
lot giymit bir delikanlı, yaklatmakta 
olan sandalın içinde ayakta duruyor
du ... Fakat dünyanın hiç bir tarafında 
buna benzer, amirce, açık ifadeli, bi
raz çrlğın gözlü bir sima mevcud de
ğildi .•• Garit Kiıt irkildi: Moskof ça-

- OomH ninede iyi iletler bulursu
nuz, hem de ucuz. Ona icab edenleri 
söylerim. •• 

- Daha Moakovada iken ıenin eve 
inmeği kararlaıtırmıştım. .• 

-Sıkıpcağız, Piter. Ben fakirim, 
evim ,c>yle böyledir ... 

- Tezgihda kazanacağım gündelik 
gibi. 

- Ey, görUyorum ki ,akayı hala se
viyorsun. Piter ... 

- Şakalaşmağa vaktimiz yok Kist: 
İki aenede bir filo yaratmağa, aensem
liğimizi ve tenbelliğimizi yenmeğe, 
memleketimizde artık hiç bir Jeye do
kundurulmayan beyaz eller bulunma
maaını temine çalıpcağız ... Soau var) 
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Ne dedim, tövbeler olsun,,, 
Epeyce gün geçti, nasıl dediğimi 

hatırlayamıyormn ama, gene bu sü
tunlarda çıkan bir yazımda, mani
kürlü ellerle reçel ve ıurup kaynat
ınak güç olur, gibi bir ıey aöyledi
iiıni biliyorum. Ulus'da, Sayın Ulu
aal Ekonomi ve Artırma Kurumu
nun, ev kadınlarına, ıurup ve reçel 
kaynatırken ellerine ince lastik el-

. diven takmalan tavsiyesini görün
ce aklım baıona geldi. Onun için 
aözümü geri alıyorum ve özür dili
yorum. 

Doğrusu, manikürlü elleri dilfü
nürken lutik eldiveni hatıra getir
memek büyük bir gaflettir. Lastik 
eldiven hekimlerin ameliyat yap
mak için ve daha bafka itlerde kul
lanmak için pek faydalı bir yardım
cdan olduğu gibi, ev kadmı bayan
ların da çok itlerine yarar. Elleri 
manikürlü olmayanlar bile - hiz
metçilerine izin verdikleri günler
de - odalarını temizliyecekleri va
kit laatik eldiven takınca ellerini 
tozlarla lcirlerunekten korurlar. Za
t~n .diki§ dikmek, biçki biçmek için 
lastık eldiven yahud lutikten par· 
mak kullanan bayanlar da vardll'. 

Şu holde reçel ve ıurup kaynat
mak için de lastik eldiven takmayı 
tavsiye etmek pek iaabetli bir öfüt
tür. Vakıa inaanm odasını temizler
ken kullandıfı eldiveni ıurup kay
natırken de takması ilkin biraz te
reddüd verine de, onun da kolayı 
vardw: Listik ~ldiven au içinde 
kaynatılınca dezenfekte edilmit o
hır. Ancak eldiveni soğuk su içine 
atıp da kaynatırsanız eldiven pek 
çabuk parçalanır. llkin suyu kayna
tıp eldivenin içini de soğuk suyla 
doldurduktan sonra kaynar suyun 
içine atmalıdır. 1..i.stigin, içinde su 
kaynayan kaba yapıpnaması için de 
auyun altına bir bez koymağı unut
mamak lazımdır. 

Bu suretle kaynatılmı§. tertemiz 
lastik eldivenle reçel ve ıurup kay
natmakta - mikroblar bakımm
dan - bir mahzur kahnaz. Toz rı 
mak için kullandıfmn eldiveni, ye
nilecek ..,. içilecek 19yler için de 
takmak hoıunuza gitmezse mahsus 
bir çift eldiven daha ahrsmız. Va
lua, lastik eldiven, bizim fekf:'rİT""İ 
ve yemiılerirniz gibi yerli malı değilse 
de, manikürlü ellerine li&tik eldi
ven takarak ıurup ve reçel kaynı
tUl .., kadmları çotaW•ça, yerli 
bir lastik eldiven fabrikası açılıııa
ama lüzum görüleceğinden ev ka
dınlarmm bu tatlı itleri memlekete 
bir endüstri daha girmesine sebeb 
olur. 

La.tik eldivenle fUJ'UP ve reçel 
kaynatırken küçük bir güçlük hatı
ra gelebilir: Şurubun kıvamını na 
aıl anlayacakamız 7 Ev kadınlan fU• 
rubun kıvamını anlamak için ondan 
bir damla alarak tırnaklarmın üze
rine korlar, yahud iki parmaklan· 
nm araamda tutup biraz açarak ıu
rubun nasıl aynldıiına bakarlar, 
la.tik bu iti inaanm kendi parmak
la.n gibi gördüremez. 

Fakat bu küçük giiçlükten dolayı 
taaa çelaneğe de lüzwn yOktur. Şu
rub ve reçel kaynatmaia mahsus 
li.atiık eldiven alırken, bir de t1lr'W> 
derecesi alırsmız. Onu kaynayan ıu
rubun içine batınnca şekerle suyun 
niabetini, parmaklarmıza lüzmn kal 
madan gösterir. 
Şeker kaynarken, üzerinde topla

nan köprüler alındıktan sonra, bir 

çok duman çıkarır, yüzünde top
lanan kabarcrklyar kocaman olur, 
daha sonra buhar azal .. , kabarcık
lar da küçülür. Bu halinde pannak
la kıvamına bakmala zaten lüzum 
yoktur, l'ÖZ l'ö.terir. O vüüt turub 
derecesi 32 dir, fUl"Ulba ıiNcek y• 
mişler de o derecede atılır. 

Reçelin çetidine l'Ôl'e teker fUl'U· 
bunu, yemİf katmadan daha l.t.ay
natmak isterseniz, ,eker turuıbunun 
kıvamını parmaklariyle anlamayan
lar ondan bir damla alıp iki panna. 
ğm

1 

arasında uzatınca ağdalanmrt 
derler. ~urub derecesi o va.kit :s 
JÖstererek kıvamı daha. iyi biLclirir. 
Şeker ıurubu, lüzumuna l'Öre, da

ha kaynatılıp da üzerinde sittikçe 
çoialan yuvarlak kabarc•lar pey
dah olunca derece 36, 37 olur. Şu
rubun parmağa yapıtacak kıvammı 
derecede 41 de gösterir. Şurubun 
kıvamı pamaklar arasmıda katıca 
bir yuvarlak olacak kadar katılat· 
tığını derece 44 ile göaterir. Zaten 
bu kadar koyu ıeker kıvamı ıurub 
ve reçel için kullanılmaz. 

Böylece, bir çift la.tik eldivenle 
bir de ıurub dereceaiyle, ~anikürlü 
parmaklarınızı bozmadan reçel ve 
ıurub kaynatabilirainiz. Yalnız yi
yeceklere ve içeceklere tenbih edi
niz, onlar parmaklarını ya.hud -
benim &ibi - dillerini ıaaırmasınlar. 

G.A. 

Bir saatte 1 SO 
evlenme tekilli 
alan "kraliıe,, 

Yabancı memleketlerin bazılarında 
bala güzellik kraliçesi seçmek gibi 
çirkin bir işe devam edilmektedir. Bu 
işlerin menecerleri, kraliçelerin husu
si hayatlarına dair malOmatm halka 
yayılmaımı ve bu ıuretle yaptıkları 
iıin daha bilyük bir allka uyandırma· 
ımr isterler. 

Nitekim, geçenlerde, Kateriııa Pe
rin adında bir kız, lngilterenin Dur
ham şehrinde güzellik kraliçesi .seçil· 
dikten kısa bir müddet sonra, hususi 
hayatı hakkırida pyialar ortahfa ya
yılmıf, eazetelere mOıllkatlar wrilme 
ğe başlamıflır. 

Kraliçe, gazetelerden birine yap
mıt olduğu millikatlardan birinde, 
pek kısa bir müddet zarfında 150 den 
fazla mektub aldığını - ve bu. 150 
mektubda hepıinde de ken<llılne ev· 
lenmek teklii edildifini - ıöylemiı. 
Fakat evlenmek sevdasına dU,en bu 
150 erkekten hiç biri kızı ph1en ta
nrmıyormuş. İsteklilerin en genci 18, 
en yaşlısı 70 yqında imiı. Fakat, 
kraliçe, bunların hiç biri~le evlenmek 
niyetinde değilmi§. Kralıçe, bu kara
rı niçin verdiğini fÖyle anlatıyor: 

"Erkeklerin ne derece gururlu mah· 
IQklar oldukları hakkınd.t bugüne k~· 
dar hiç bir fikrim yoktu. ~emleketın 
hemen her tarafından aldıgım evlen
me tekliflerinde, her erkek kendi1iinin 
mükemmel bir koca olacağı iddiasın
dadır. Beni biç görmedikleri, benim
le konutmadıldarı halde, benim, ken· 
dileri için biçilmit kaftan olduğumu 
söylüyorlar. Halbuki bu iddialarla 
ne kadar beyinsiz olduklarını i9bat 
ediyorlar." 

HAK1M ROBlNSONUN 
KATLİ 

Yazan: R. H. GolJman 

27 

_Bir otomobille geliyor, arabaaını aeye aöylemeıp. Hattl Harri'ye bile. 
yolda bırakıyor. Bahçeyi geçiyor. Bi~ - Evet, evet, dedi. Ona da aöylcme· 
kaç dakika binada kalıyor, aonra eh yin, gene hortlaklara inana dursun. 
boş olarak dışarı çıktığını görüyorum. Hızlı adımlarla tekrar bole celdim 
Morgan anayı bin kişi arasında kolay· ve bu sefer Vilka'in oda kapıımı ara-
ça tanırım. lık buldum. Biraz evet konuımut oldu-

- Şimdi de geliyor mu? ğum memur: 
_ Evelsi akşam gene geldi. ~ağmur - Doktor Vilka geldi, dedi. Fakat 

yağsın, kar yağsın, haftada uç defa biraz dışarı çıktı. Neredeyse timdi ıe
muntazaman gelir. Bazan, fakat ~e.k lir. 
nadir olarak doktor Vilkı de kendısı- • lstedifimi yapmaya vakıt bulabi!e
ne refakat eder. o zaman "galiba kadın cekmiyim diye dilfiinerek odaya gir
ha&talandı" derim. Morgan ananın ar- dim .Dosya odaamın kapısı açıktı. lçe-

hul kadının ride kimse yoktu. C harfini tqıyan tık gelmiyeceği gün meç 
olmÜf olduğunu anlayacağım. gözleri aradım. Uzerinde .. Klan-Klay" 

Gardiyan bize qoğru yaklaşıyordu harflerini tapyan gözil çektim. Klay
ton namına tanzim edilmiı hiç bir fit 

Ayağa kalktım. 
- Ne şayanı hayret bir macera 1 De- yoktu. 

dim. Odayı dolqtım. Eğer bayle bir fi' 
_ Evet fakat kimseye açmayın, de- bulabilıeydim, yanıma alıp g8tilrecek, 

di. İşidirl~rse beni başka bir odaya fotoğrafını aldıracak, sonra tekrar ye· 
naklederler. Halbuki odamdan mem- rine koymaya. gayiet edecektim. Ke-

ıJ w uz ı nardaki bir doıavtıı dikkatimi çekti. O-nunum. Harri'nin dostu o ugun • -.r-
zerinde "ölümler" kaydı vardı. Bunu çin size bunları anlattun. • 

_ Hiç merak etmeyin, dedim. Kim· açmak üzereydim ki arkamdan bir ~ 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 
1 

Çinliler tesirli bir çete 
• 

harbine başladılar 
Ç inde gerilla barin yapan kuv

vetler, eyalet milislerinden, 
köy muhafızlarından, eski efkiya
lardan, "kırmızı mızrak" ve "koca 
kılıç" gibi yarı gizli teşekküller 

mensuıblarından vUcuda getirilmiş
tir. 
Bunların savapnalarr, ham edif

leri, baflıca, Uç ıebeb dolayıaiyle 
dehfetlidir: 

1 - Evveli Çinin fimalinde bulu
nan başı bozuk kuvvetler, 9imaldelrl 
kızılorduya yakın oldukııarın<lan bir 
çok bari> usullerini öğrenmitlerdir. 

2 - Bu çeteler araamda telsiz mu
haberesi yapıldığı için atrateji ve 
tlbiye hareketlerinde beraberlik 
ve birlik temin edebilmektedir. 
3- Japonların memleket içindeki 

muvuala yolları ziyad~iyle ve es
kilerine benzemiyecek derecede u
zun olduğu için bunları prueyahla
rın deh'et usulUnü tatbika imkan 
bulabilmektedirler. 

On sekizinci asırda Avrupanın 

meşhur kumandanları bütUn kuvvet
lerin tamamiyle el altında bulundu
rulmaları ve lUzums\ız hiç bir hare
ket yapmayarak ıivil halkı dehfetc 
du,urmemeleri üzerinde ittifak et
mi• gibi idiler. 

Bu deh,et teorisi ise bu telakkiyi 
tamamiyle ortadan kaldırır. • Çinin kızıl ordusu, 1927 senesin-
de Çan Kay Şek, sovyet askeri he
yetini Çinden dıprı çıkardığı za. 
man milli ordudan ayrılmıftı. Ogün 
bugündilr, bu kuvvet, Çinin en di
siplinli qkerleridir. 

S ekizinci yol orduıu adını alan 
bu kuvvet, fimdi timali Çin· 

de hem askeri hem de siya.i iki şah
siyet olan Mao Tze ile Çu Teh ku
mandasında bütün halka askeri bir 
terbiyıe vermekte ve onları tecavüze 
bütün kuvvetleriyle kaqı koymap 
hasırlamaktadırlar. 

Bu Çin krzıJorduıunda bir müd
det bulunrnuf olan payan Smedley, 
Man.çester Guardiyen gazetesine 
yazdığı bir yazıda diyor ki: • 

"Bu sekizinci yol ordusu, her ne· 
reye gidene orada Japon bayraiı 
kaybolur, hainler memametsbce Ce' 
zalarur, idam olunur, ve ahali, he.. 
men a•keri talim ve terbiye görme· 
ğe, silAblanmağa batlar. Bu ordunun 
elinde makineli vasıtalar da bulun
duğundan japon tayyareleri, topla
rı ve hava kuvvetleri tesiraiz kalır 
ve japon ifgali etrafı surlarla çcvril
mit bir takım kulilbelere mUnıhaaır 
ve mahsur bir hal alır." 

Belki bayan Smcdley'in bu .azte
ri biraz mübalağaya ve kızılorduya 
kartı beslediği fazla aempatiye ham
lolunabilir. Fakat başka bir milhim 
ingiliz gazetesi olan "Taymiı"in 
şark itlerinde mütehassıs olan ve 
Şanghayda bir gazete çıkardığı za
man daha ziyade japonlara aempati 
göstermif olan muhabiri de gazete
sine bu hususta yuılar yazıp gön-

dermiştir. • 

B u muhabir, okudukları zaman 
general Hata ile kurmayını 

hayret ve hiddete dilfürdilğilne filP-

hareketimi durdurdu: 

• 

_ Orada ne yapıyoraunuı:? • w. 

Döndüm. Vilkı kapının eııgınde 
duruyordu. 

Gözleri kıvılcım saçıyordu, fakat 
sükılnetini muhafazaya çalışıyordu. 

- Ne arıyorsunuz? Diye sordu. 
_ Hiç. Sizi bekliyordum. Ca~~ sı

kıldı. Evrakı taanif tarzınızın mukem
meliyetine hayrandım. 

Odasına geçtik. Gidip kapıyı kapa· 
dı. Maauına oturdu. 

1 - Spena, dedi, çekilmez ~i~ ha e 
ieldiniz. Ne arıyordunuz,? Sızı entc
reıe eden hangi fiflerdir? 

- Madam ki aoruyoraunuz, pek ~l~ 
ı<Syliyeyim, 16 ıncı daire sakinlerını 
merak ediyordum. Size bu hususta net
riyat yapmak niyetinde olduğumu an
latmıftım. . 

Bir lahza bir tey söylem.eden ~~ 
ıüzdll. Arattırmamın hakiki ı~cb~nı 
aradığı belliydi. Birdenbire dedı ki: 

- Spene, ıize haber vereyim: Rahat 
durunl 
Maeanın yanına bir iskemle ittinı ve 

oturdum. 
- 'Galiba beni tehdid ediyonunuı, 

doktor, dedim. Fakat blöf yaptıfınız 
kanaatindeyim. Sizden korkmıyorum. 

- Sizinle miln&kaf& etmek niyetin
de defilim.. Sadece b8'kalarrnın ifine 
karı~nızı tavsiye ederim. Yoksa .. 

Sustu ve parmaklarmı masa üzerin· 
de tıkırdattı. 

- Haydi, devam etsenize, dedim, 
16zilnüı:il tamamlayuı. 

Ellerlnae telsiz istasyonları Cla . 
bulunan çete reisleri, aralarında 
anlaşarak hücuma geçiyorlor 

1 

YAZAN:~ 

C.J.~I 
he bulunmayan bir mektubunda di
yor ki: 

"Son iki, üç ay içerisinde Hopei 
ve Şansi etrafında yayan olarak 800 
mil kadar bir mesafeyi dolaşmış o
lan' bir amerikan askeri müşahidi. 
Hankov'a geldiği zaman, bir iki ufak 
kasaba müstesna olmak üzere bütün 
bu havalinin yerli Çin kuvvetleri· 
nin işgali altında bulunduğunu ve 
bunların çoğunun telsiz vaııtasiyle 
Hankov'la muhabere ettiklerini söy
lemiştir ki bu sözlere büyük bir ehe· 
.miyet vermek lazım gelmektedir. 

Gene bu müşahidin ifadesine göre 
kızılordu, onun ~mdiye kadar gör
düğü askeri kuvvetler arasında en 
süratlilerindendir. Bu müşahid, bu 
kuvvetlerle birlikte 20 saatte 34 mil 
mesafe katetmif ve bu müddet için
de sekiz dağ af!Tlrştır." 

E velce yapılan gerilla'ların en 
zayıf noktası, biltün baskın 

ve hücumların münferid ve biribir
lerinden ayrı olması idi. 

Böyle baskınlar, eğer ana ordu i
le muvasale halinde yapılacak olur
sa o zaman bunların çok tecirli ola
cağı üzerinde bütün askeri otorite
ler ittifak ederler. 

Rus - japon harbmda, o saman pek 
genç bir çete reiai olan Çang Tao -
lin ruslara bir diken gibi batmakta i
di. Bu adam, çetesiyle bir çok yer
lere baskın yapmlf, bir çok yerlerde 
demiryolunu bozmağa muvaffak ol
muştu. 

Bu gün, butün bu çete reislerinin 
elinde birer telsiz istasyonu bulu
nuyor. Bu istasyonlar vuıtMiyle 
hepsi ar.tarmck hücum •manrnı 
kararlaftınyorlar. 

Ondan ötesini milli istihbarat i· 
le ahval ve vekayi de diğer lunn ge
len malOmatı almalarına yaramakta, 
bu suretle can alacak noktalara ya
pılan bu kınlar, dlipnaıun zaman za
man cephanesiz kalmasına aebcb ol
maktadır. 

· Bu ıuretle Tiyençin - Pukov de
miryolu bir kaç defalar keailmittir. 

Bir defa bu yüzden Tayerçvang'da 
bulunan japon kıtaları, bir müddet 
bütün erzak ve cephaneleri tayyare
ler vasıtaaiyle alaıbilmitlerdir. Çün
kü bu çetelerin Çingtao yolu Üzeri
ne yaptıkları ırk baskınlar, burada 
gidip gelmeyi felce uğratm .. tı. 

Ş imdi, japon kuvvetlerinin Şu
şov'da temerküz ettirilmesi 

bunların Şansi, H~pei ve Şanghai 
bölgelerindeki itgal ve baskmlarmı 
biraz zayıflaştırmıftır. 

Son zamanlarda Şansi'nin merke-

Ccvab venncdı. Gene parmaklarını 
tıkırdatmakta devam ederek, ısrarlci 
bana bakıyordu. 
Ayağa kal.ı.tım ve masa üzerine eii

lerek: 
- Bana niç bir tey yapamazaınu:, 

dedim, anlıyor musunuz, hiç bir fCY· ... 
Yarım saat sonra, otomobilimi apar

tunanmun kaldırımı yanında dufdurdu
ğum zaman beni bekler eibi görünen 
Co Dominik'i gördüm. Bu, ycşilimtrak 
tenli, iri siyah gözlU güzelce bir deli
kanlıydı. Kurfiyu'nun muavini başına 
yumuşak bir panama, sırtına beya.ı 

lıe.zden bir elbise ve mavi ipek bir göm
lek giymitti. Elleri cakctinin ceblerin
dc beni iatihkar dolu bir baklfla süzil· 
yordu. Ondan iki adım mesafede dur
dum ve kendisini birkaç defa tepeden 
tırnağa kadar süzdüm. Sonra gözleri
mi gözlerine diktim. Dominik bir va
zifeye memur edi!d~ği zaman gözleri 
tehdid saçardı. Şu anda vazife icabı o
rada olduğu belliydi. Bazan yalnız bu 
bakışları zaifleri yıldırmaya Wi ge
lirdi. 

Ona doğru yilrUdUm: 
- Fena değil, dedim, muhakkak 

Vilks telefon etti, değil mi? Uat du
dağını ancak hafifçe kımıldatarak de
diki: 

- Siı:e verilecek bir haberim var. 
- Kendinize saklayın onu. 
Ona arkamı döndilni w apartıımana 

girdim. Mitıçel'i telefona çağırdım: 

zi olan Tayuan üı:erine bir bukın 
yapılJll1'tır. 

Japonların tebliğlerine ıöre bu
rada japonlar, çinlilere büyük zayi
at verdirınit ve bunları püskürtmüt
lerdir. Fakat hi.diaede mühim olan 
cihet, iggal edilmiı ve asked hare
katm üssü haline konul.mut olan bu 
şehrin burnunun dibinde Çin kuv
vetlerinin bulbnmuı ve bunların 
böyle cüretkarane hücumlara kalk· 
mağa kudret göatenneleridir. 

Telsiz istasyonl"annın mevcu-
diyeti, bütün bu baskınları, 

bir takım başı bozuk ve mevzii hare
ketler olmaktan çıkarmıt ve hare
kat planlı, muntazam ve mü,ıerek 
bir hale girmiştir: 

Bu satırların yuıldıfı ıırada Şu
fOv yollarının keıiıtiği nokta, ti
malden ve cenubtan tehdid altında 
bulunmaktadır. 

General Hata'nın kumandaaı al
tında bulunan japon ordusunun Ta
yerçvang'daki japonlara yardım e
demeyişi, bu orduyu Şanghayın ce
nub 'Ve prkmdaki Çin gerilla kuv
vetlerinin ne kadar hırpalandığını 
göstermektedir. 

Her ne kadar japonlar, son üç ay 
içinde bu başı bozuk kuvvetleri te
pelediklerini söylüyorlarsa da bu
nun böyle olduğuna dair japon teb
liğlerinden başka hiç bir delili yok
tur. 

Onlnnffede lmllbanl• 
İstanbul, ll (Telefonla) - Hulruk 

fakUlteeinin birinci amıfmda okutu
lan türk hukuk tarihi dersinin imti· 
hanları gelecek ıeneye bıralıılmiftır. 
'Geçen ıcnc birind ımıf ta iken bu ~r
ain imtiıhanında muvaffak olMrWmif, 
yabud bu denin imtihanına ril'IDmllit 
olan talebeler de gelecek Mne girecek
lerdir. 

Yabancı dil imtfbmlamun .adtl o
lanlarına buıgiln batıamm.tır. Bu imti
hanlara 920 talebe girmiıtir. J>iter im
tihanlara aym 15 inde baflanaeütır. 

Batmıt gemilerin çıkanlmaaı 
için tetkikler 

İstanbul, 11 (Telefonla) - İstanbul 
ıahiller'indeki batmıt gemilerin çıka
rılması için tetkiklere baflanmıttır. 
B~ ~emileri ç.rk~~k istiyenlere ge
mırun kıymetı nısbetınde yilzde muay
yen bir mikdar verilecektir. 

Trak vapunı İstanbul 
yolunda 

İstanbul, 11 (Telefonla) _ Trak va
purunun Se~t~ boğazını ıeçtiği ve ma
yısın on xedısıne doğru İstanbul lima
nı~. geleceği alakalı yerlere bildiril
mıflır. 

- Beni bekleyin, dedim, yirmi daki· 
kaya kadar orada olacağım. 
Homurdandı: 

- Karım fena halde kızacak. yeme
ie bir iki ahbabı davet etmitti.' 

- Ne yapalım, mühim hadiseler var, 
acele etmek lazım. 

Gazeteye gidince, Mitçel'e Oliv 
Klayton, hakkında öğrendiklerimi an
lattım. Heyecanıma ~tirak etmeden 
sükWıetle beni dinledi. Kadının hala 
e~ki .. t~marhane~inde tutulduğuna bir 
turlu ınanmak ıatemiyordu. 

Sözümü bitirince; • 
- Fakat, dedi, siz bir delinin aöz· 

lerinden mana çıkarmaya çalı,ıyorau
nuz. 

- Evet, dedim, fakat bu akşam 
Vilks'in yanından ~rıldıktan sonra 
bazı vakıaları bizzat tahkik ettim. O
tomobilin durduduğu yeri buldum. 0-
r:ıdan eski binaya bir yol cittiğini mil· 
phede ettim. 

Mitçel: 
- Hah, bak, bunlar daha ehemiyet

li, dedi. 
- Buraya gelmeden evet salnamede 

Nelli Morgan'ın iemini aradım. Greys
ton'dan 1929 da ayrılmlf. Sen - Reji'de 
bir apartımanda oturuyormUf. Tekaild 
maatiyıle orada oturamıyac:aiı bea bel· 
li bir ,ey. Parayı nereden buluyor? 

Mitçel: 
- Bu malOmat daha ehemiyetli, de

di; fakat bildin bu malQmat pmdilik 
bize ktfi ıeıme.. Hatfildin vuiyotin
deyb. Bir çok fOJl« bili)'ıonu, fabt 

~irler ve hususiyetleri 
Edô eserlerimiz hakkında derin tet

kikleriyle tarummı bir dostum düıı be
yec:an içinde odama girdi: "lstanbul
daki filan bina az kaldı yıkılıyord.&. 
Bunun tarihi kıymeti haiz bir eser ol
duiunu iabat etmek vazifemdi. Kot
twn, geldim, anlattım; o güzel cephe, 
umanın ki yıkıcının kazmuı albnda 

, ld ,, can vermekten kurlu u. 
Bütün güzel sanatları seven ve bun. 

lann eksiklerinde gözlerimizin bugün
kü ve yarınki zevki, ve bizzat güzel •· 
natlann müstakbel faydalan için yü
rekleri titriyerek kıymet arayan ince 
hisli insanların bu telaıını nasıl hakllZ 

örebiliriz? Fakat tehirlerimiz bahse g • • • 
konulduiu zaman hangi maman eaen-
nin tarih ve sanat kıymeti tqıdığıru ta
yin etmek pç olduiu kadar onun kal
dınlmasına veya yerinde bırakılmasına 
karar vennek de zordur. Zira eskite· 
hirlerimizin yamn yumru ve daraak 
sokaklarında havadan mahrum kalam1-
yacajunız gibi yol açıp meydan ~ 
mak gayretiyle de bütün bir teJırin de
ğerinde sayılabilecek herhangi bir .-at 
eserini de ortadan kaldıramayız. Kil
tür Bakanhğnnızdaki anıtları koruma 
heyetinin vazifesi bundan dolayı çok 
naziktir. Bu heyetin bu nazik vazifesİllİ 
ıimdiye kadar salahiyetle yapmrf oldu
ğunu memnuniyetle kaydederken ~ 
defa üzerinde durulmut bir noktaya bir 
kere daha temas edebiliriz. Şehirlilw, 
eski ve yeni güzellikleriyle aevdildeft 
kendi tehirleri ile daha yakından met· 
sut olmalıdırlar: Mesela bir "AnbnJ'r 
sevenler cemiyeti" neden kurulmama· 
lıclır? Bu misali diğer bütün tehirleft 
mize de teşmil edebiliriz. Böyle cemi 
yetlerin yapacaktan hizmetlere gelin
ce; bunlar yalnız güzel sanat eserleı in. 
değil, o tehirlere hususiyet veren a.D• 

zaralar, küçük sanatlar, endüstriler ne
vinden her ıeyİ de ihtiva edebilir: Ba
na misal mi istiyorsunuz? Havluculuk 
Buraa'nm bir hususiyetidir; fakıııt Av· 
rupa bavluculuğunun amansız rekabeti 
k.arfınndachr. ''Danayı eevenler c:eaıi
yeti" Buna havluculuğunu idame ~ 
lerini arayıp bulabilirdi. Bir zamatııld 
Edirne aabunlarmı hanpmz hatırla
mayız? Bugün Edime aabunlannm sa. 
blıp kullaruldığmdan, itiraf ederim ki, 
haberim yOlr. Biledk çatlulan timcli al
hn pahasınadır; ancak, bu sanat Bile • 
ciğin bir hususiyeti olarak rnuhafua 
edilebilirdi. 

A....ı.r cörmilt bir aiacm, Wr • • 
lııir tlneiiJbn, bir köprünün, bir deniz 
1a7ı ....... bir ..... kaç insanı bailmmt 
olduiuna hiç clüıündünüz mü? 

Şehirlerin de şarablar gibi eskidik· 
çe değeri artbğmı, anane aalu'bi oldu• 
iımu onların tiryakileri daha iyi bilir • 
ler. Bunun için, tefıirlerimiz bahis mn
zuu oldukça onlan yalnız tarih ve 1&11111: 
kıymetini haiz eserleri balammdan de -
iil, istisnasız her teY ile, toptan dütin
meliyiz. - N. Baydar 

Ecnebi ve ekalliyet mekteble

rindeki muallimlerin maa'1 
İstanbul, ıı (Telefonla) - Maarif 

müdürlüğü ecnebi ve ekatllyct mek
teplerine bir tamim göndermiş, ttirk 
muallimlerinin maatlarını muntaum 
vermelerini ve bu muallimlerin mnt 
almak için kilise, mağaza gibi vakıf 
veya ticarethanelere gönderilmemesi
ni, it.kıi takdirde tedbirler almak mec
buriyetinde kalacağını bildi~ir. 

isbat için elimizde hiç bir delil yok. 
Tıbkı gilncı huzmesindeki tozlar gibi, 
sözümüzle görürüz, fakat elimizle ya
kalayamayız. 

- Asıl bulmak istediğim Oliv Klay
ton'dur. Zihnimizı ı~gal eden bütüı:ı 
suallere o cevab verecektir. 

_ Fakat Greyston'da olduğundan e
min miyiz? Bir araştırma yaptırtmak 
için birini itham etmek lazım. İddia
mm isbat edemezsek gülünç bir milf
teri vaziyetine düşeriz. Cerri, bir mil
dahaleye teşebbüs etmek için kafi ve
sikalara sahih değiliz. 

- Kabul. Faka:: bu bizi durduramaz. 
Olh Klayton'un :ıerede olduğunu bili· 
yotum. Hemen bu akşam 'Greyston'da 
onu -:ı:-amaya gideceğiz. 

C'igarasından 3ğır ağır bir nefes 
ç~kti. 

- Buna muvaffak olamıyacağız, de
di. Bilhassa eğer Kurfiyu'nun çeteıi 
bizi gözetliyorsa. 

- Bir tecrübe ederiz. Bu akpm 
Milli Anders'i gazinonun dansinğine 
götilreceğim. Orada herkes bizi göre
cek. 

- Sonra? 
- Vilks henüz bir karar vermedi. 

Ne dereceye kadar malOmat ~bibi ol
duğumu bilmiyor. Kurfiyu'nun çetc
ıini beni korkutmak için peşime taktı. 
Bu bir blöften bafka bir ,ey değildir. 

- Hükmünüze pek güvenmeyin. 
- Ben Conaı Hatfild değilim. Hat-

fild bau kartı cebir istimal etmeden 
(Sonu var) 



--· - - - -·-----·---------------- --- ---- - -

-8- tJt:1:JS n. - 5. 1938 

Kamutay dün büdçe görüşmelerine başladı Yeni sergide 
gördüklerimiz (Başı 1. inci sayfada) 

meni tezkeresi kabul edildikten sonra 
İnhisarlar umum müdürlüğünün 938 
yılı büdcesi görüşmelerine başlanmış
tır. 

Söz alan B. Hüsnü Kitapçı (Muğla) 
inhisarlar büdcesinde gelir faslının 
yükselmesinin memlekette alım kabi
liyetinin çoğaldığına ve aynı zamanda 
idarenin daha rasyonel çalışmayı ken
disine bir prensip edindiğine bir delil 
teşkil ettiğine işaret ettikten sonra, 
idarenin maliyeti azaltmak için aldığı 
tedbirlerin büdce projesinde izahmın 
lüzumlu olduğunu söylemiş, ihracat 
işleriyle uğraşmak üzere kurulmuş o
lan tütün şirketinin ne işler gördüğil
nü, şarap istihlak vaziyetini sormuş ve 
demiştir ki: 

••-Böyle 7·8 milyon liralık bir büd
oe için reylerimizi kullanırken daha 
şevk ile kullanmamız için lbnn gelen 
malumatı muhterem vekilin lutfetme· 
sini rica ederim.,, 

Bu.günkü usullerle inhiurların üyi
kiyle mürakabe edilmemekte oldukla
rına kani olduğunu söyliyen B. Emin 
Sazak (Eskişehir), birçok yerlerde 
teşkilat varken lüzumsuz yere fahiş 
misyonlar verildiğine §ahid olduğu
nu söylemiş, fazla satılsın diye rakı 
gibi maddeler için fazla reklam yapıl
masının lehinde olmadığını ilave et
miştir. 

Gümrük ve lnhiwrlar 
V eküimizin izahlan 

Bundan sonra gümrük ve inhisarlar 
bakanımız B. Ali Rana Tarhan kürsü
ye gelmiş, ve şu izahlarda bulunmuş
tur: 

- Hüsnü Kitapçı arkadaşımız büd
cemizde lüzumu kadar tafsilat verme
diğimizi söylüyorlar. Gelecek sene da
ha çok maHimat vermeyi vadediyorum. 
Bunu ihmal etmedik. Zannediyorduk 
ki bilançolarmuzın ne§ri kafidir. Çün
kü bilançolarımızı bir senenin faaliye
tine hasretmiyoruz. Daima 5-10 sene 
eveline kadar giderek mukayeseli ma
lQ.mat neşrediyoruz. Bu kafi gelir diye 
ayrıca büdce layihalarına tafsilat ar
.zetmiyorum. Fakat bundan sonra bu 
malitmatx büdce Iayihalannda da arzet
meyi bendeniz de doğru görüyorum. 
Öyle yaparız. Hiç 'üphe yoktur ki fa
ideli olacaktır. 

Limitedin faaliyetini eordular. Limi
ttd ilk işe başladığı sene gayet mahdut 
bir çerçeve dairesinde tütün ve mamu
lat satmakla meşgul oldu. Az. olan kendi 
paraaiyle il görerek esaslı bir kazanç 
temin etmiJtir. Bundan evelki senenin 
büdcesinde muhtelif gelirler arasında 
yazıldı. 70 bin lira kadar bir kan vir
dı. Ondan sonra Limited gittikçe ehe
miyet ke.betmeye başladı. Artık ma
mul tütün işini teminden ibaret kala
madı. Çünkü tütün piyasası etıaslı alı
cılara muhtaç oluyor. Onun için bu 
sene Limited inhisarlar idaresinin bü
yük bir yardımcm oldu. Piyasa-da fi· 
atlan dü§ilrmcmek ve eyi tütünlere 
revaç vermek için uhdesine bilyük bir 
vazife aldı ve o vazifeyi muvaffaki
yetle ifa etti. Fakat tabii, bu gibi vazi
feleri ya,pa~ken, artrk büyük kar yap
mak gayesini takib ctmeği değil, daha 
ziyade esaslı hizmetler ederek memle
kette tütünün kıymetinin. bilhassa ti
cari kıymetinin düfDlCllluine çalış
mayı şiar edindi. 

Yeni piycual.ar bulmak meaeleai 
Yeni piya$a bulmak meeelesine ge

lince: limitedin bilhassa meşgul oldu
ğu piyasa Londra piyasasıdır. Fakat 
henüz kati bir netice alamadığımız için 
maruzatta bulunamxyacağım. Orada Ü· 
mid ettiğimiz g.iıbi bir muvaffakiyet o
luna esa-sh bir hizmet olacaktır. Yani 
umumi harpta.n evet içinde bulundu
ğumuz halde o vakitten beri dışında 
kaldığımız Londra piyasasına tekrar 
türk tütününü sokmak için uğra~
ta.yız. Arzettiğim gibi netice henüz a
lınmış değildir. Maamaf iıh ümitbahş
tır. Bir takım tecrübeler yaptık. On
larda fenni noktai nazardan yüzde yüz 
muvaffak olduk. Şimdi bunu ticari sa
hada muvaff akiyete götürmek için ça
lıfıyoruz. Fakat neticesinin ne olaca
ğını şimdiden tayin mümkün değildir. 

Şarapçılık için inhisar idaresi, yük
sek maHlmları olduğu üzere, diğer şa
rapçılarla beraber imalatta bulunmak
tadır. İnhisar idaresinin yaptığı şarap
ların piyasaya az gelmekte olduğunu 
görüyoruz. Hususi imalathaneler bu 
eksikliği tamamlıyorlar. Maamafih i· 
dare kendisi de istihsal mikdannı ço
ğaltmak ve piyasanın isteğini karşıla
mak için bunu esaslı vasıtalarla yapa
bilmek için bu sene İzmirde büyük bir 
şarap fabrikası kurmayı düşünüyoruz. 

Bunun için de Büyük Meclisten tahsi
sat rica etmiştik. En yeni vasıtaları 
cami olmak üzere bu faıbrika.yı tetki
katı bittikten sonra İmıirde kurmağa 
ba~lıyacağız. 

l atihsal artıyor 
İstibsalat hem inhisarlar noktasın

dan, hem de hususi amiller nol«asın

dan mahsils derecede artmaktadır. 

1936 da 1.500.000 litre şarap yaptrk. 
1937 de 2.264.000 litre bu sene de Uç. 
milyona kadar çıkaracağız. Husmt ya
P.ııcffar 1936 da 3.700.000 ni balmuıken 

1937 de 4,5 milyona kadar çıkarmışlar
dır. İstihlakten de görüyoruz ki şarap
çılık mütezayid olarak devam etmek
tedir. 

Muhterem Emin Sazak arkadaşmıız 
mürakabenin kifayetsizliğinden bahis 
buyurdular. Eğer bendeniz iyi duya
bildim i&e bizim milraıkabe tal'zınm:ı 

bazı devlet sınai müesseseleri müra
kabe tarzı ile kanştırdılar. Bizde 
müra.ka.be tarzı şöyledir: iki türlü mii
rakabe vardır: birisi büdcemizin mü
raka.besi ki verilen taıhşisatın müra.ka
besidir. Diğeri de mütedavil sermaye
nin mürakabesidir. 

Biidceye konulan taıhsi6atın müra
ka.besi Meclis tarafından yapılmakta
dır. Muhterem Hüsnü Kitapçı arkada
ştmızın söylediği gibi Divanı muhase
bat Encümenine geliyor, orada hiç
bir noktası bırakılmamak üzere ince
den iru:eye tetkik ediliyor .• Divanı 
muhasebattan geldikten sonra - biz de 
bu Encümende emredilen izahatı ken
dilerine veriyoruz. Ondan sonra bir de 
mütedavil sermayenin mürakabesi var
dxr. Onu da hususi kanunu mucibince 
her bilanço bittikçe Divanı muhaseoat 
ve Maliye 'vekaleti mütehassıs mür.ı
kipler tayin ediyorlar, bunlar inhis.ır
lar idaresinde bütün evrakı müs.biteyi 
tetkik ediyor, muamelat hakkında is
tediklerini soruyorlar ve tetkikatları 
neticesinde raporlarını takdim ediyor
lar. Mürakabe noktasında zayıflık ol
duğunu zannetmiyorum. Bence bu mü
rakabe şekli kafidir. İnhisarlar bir ti
caret müessesesi olduğu için bu kadar 
mürakabe çoktur bile denilebilir. 

Fahiş komisyona gelince 
İşaret buyurdukları fahi§ komisyo

na gelince: bunu kendileri bana evel
ce söylemiş olduktan gibi, Sıvasta ve 
Erzincandaki acentelerden dolayı hah· 
setmiJ olduklarını zannediyorum. İda
rede tevhid yaıpılmadan evel bütün 
patlayıcı maddelerin satışları Türki
yenin her yerinde acenteler vasrtasiy
le yapılıyordu. Tevhitten sonra. idare 
acenteleri kaldırdı. Yalnız Siva.ata kal
dı. O da en çok inşaatın bulunduğu 
mıntaka olduğu için zaten yaprlmı§: 

olan be' senelik mukavelenin temdi
dinde idare fayda gördü ve temdit et
ti. Bu mukavele içinde bulunduğumuz 
senenin mayıs ayı sonunda biıt~ektir. 
Mukavelenin artık temdidinc hiç bir 
sebep ~ktur. Bir de Erzi~anda acen
te vardır. Bu da bir sene için tutulmuş
tur. Onun yaptığı nakliyat masrafı, 
heea.p edilmi,, idarenin yapa.cağı mas
raftan aıağıdır. O mukavele sayesinde 
Erzineanda maliyet idarenin yapabile
ceğinden daha aşağı olmaktadır. Bu 
mukavele de hat Erzuruma varır var· 
ınaz yani önümüzdeki sonbaharda ni
hayet bulacaktır. Bu suretle yalnız iki 
tane kalmı' olan acentelik de bitmiş o
lacaktır. Ve bundan sonra hiç bir yer
de acenteliğe ihtiyaç kalmıyacaktır. 

Raıkıya teşvik için söylüyorlardı: 
Biz mümkün olduğu kadar bu hususta 
rakıya, kuvvetli alkoUü içkilere teşvik 
etmemek için çalışıyoruz. Hatta bu hu
susta idarelere verilen talimat şudur: 
memleketin raıkı satılmayan yerlerin
de rakının aatrlması için teşebbüs al
mayınız. Varidatın tezayüdüne muga· 
yir gibi görünen bu talimat memleket 
meseleai olduğu için yani aleli.tlak ve
rilmiştir. İdare bu şekilde talimat al
dığı için bu tarzda hareket etmekte
dir. Ama ticaretin icaıbatından olan, 
nisbeten alkolü az içkileri tanıtmak i
çin ilanlar yapılıyor. Reklim satışın 
bir mütemmimi olduğu için hiç bir ilin 
yapmamak ticari sayılan müessesemiz 
için doğru olmaz, zannederim. Maama
fi yapılan bu ilnlar içinde halkı alko
le teşvik edici mahiyette olanları var
sa tekrar dikkat edermi, önlemeğe ça
lışırım. 

Umumi inatlraf ların yüzdesi 
Zannederim Hüsnü Kitapçı arkada

şımızın bir sualine cevab vermekte ge
ciktim. Büdce encümeni umumi mas
raf için 1930 ile 1936 nınkini yazmış.tır, 
aradakileri yazmamıJtır. 1927 den 1935 
ya doğru umumi masrafların yüzdesi
ni arzediyorum. İlk okuyacağım rakam 
1927 senesine aittir. Sıra ile: 1927 de 
% 14; 1928 de% 15; 19Z9 da %15,15; 
1930 da% 15,68; 1931de%14,37; 1932 
de % 13,25; 1933 de % 12,99 1934 de % 
11,46; 1935 de% 11,13; 1936 da% 10,50 
dir. Masarifi umumiyenin seyri bu
dur.,, 

Yük&ek dereceli rakı 
Rakının yüzde elli ıspırtoyu ihtiva 

etmesinin bir içtimai ve sııhi mesele 
olduğunu izah eden B. Ziya Gevher 
Etili (Çanakkale) bazı memleketler 
hariç olarak dünyanın birçok yerle
rinde yüzde elli ispirtoyu ihtiva eden 
bir içki olmadığını söylemiş, ikinci o
larak varidate temaa ederek geçen se
neden üç milyon fazla olan varidatın 
birkaç misli daha arttmlabileceğini, 
bunun da inhisar idaresinin rakı ima
lttını tamamiyle kendisin.in yapması 
il~ mUmkün olduğunu ilave etmiştir. 

Vaktiyle fransxz sofralarına şarap 

ihraç eden Çanakkalede ve Tekirda
ğında yalnız bir kazada bir buçuk mil· 
yon kilo üzümün heder olduğunu, 1935 
de ~k adı akmda çı-kuılan inhi-

sar şaraplarının çok beğenilmesine nediyocuz. Lutfen bulunmıyan yerleri 
mukabil 1936 da bu şarapların bozul- bana söylerlerse bilhassa teşekkür ede
duğunu anlatan B. Etili, bu hadisev.in rim ve oralara da tuz irsalini temin ede
sebebini öğrenmek istediğini söyledi. rim. Vesa.itimiz vardır, hiç bir yerin 
İnhisarlarm bugünkü vaziyetinin tuzı;uz kalması için sebeb yoktur. 

şükrana değer olduğunu söyliyen B. Sonra Sivas ve Erzincandaki müd -
Ahmed İhsan Tokgöz (Ordu), inhisar- detleri bitmek üzere olan acentalann 
tar idaresinde gördüğü salahı bütün ik- tesislerinin bir gaflet olduğunu söylü -
tısadi müesseseler için temenni etti. yorlar ve bunu itiraf etmemizi istiyor -

.ltzmirde bir şarap fabrikası kurul- lar. Bir gaflet olduğu kanaatinde deği
masının mürakabesizliğe bir misal o- lim, binaenaleyh itiraf edecek bir şey 
laıbileceğini, çünkü İzmir üzümünün yoktur. 
çekirdeksiz olduğundan satılmasının Dinçer arkadaşunrz boş şişelerin 
mümkün olduğunu söyliyen B. Emin başka müesseseler tarafından doldu -
Sazak, tütünlerimizin sarfedilmesi rulmadan evvel İnhisar idaresi tarafm
için iktısadi tetkiklerin bir borç oldu- dan kontrolunu söylediler. Esasen hu
ğunu söyledi, Tuzun her istasyonda susi imalathanelerde kullanılan şişele -
bulundurulacağı kararının tatbikini rin temizliğine sureti mahsusada itina 
istedi ve komisyonların devlet geliri- ediliyor. İnhisarlann fen memurları hu
nin aleyhinde olduğunda ısrar etti. susi imalathaneleri daima teftiş etmek-

B. Osman Dinçer (Mardin) boş şi- tedirder, bu meyanda şişelerin temiz ol 
şelerden bazılarının pis olduğunu ve masıru temin hususu bilhassa vardır. 
bunların bu vaziyette uzun boylu te- Türker arkadaşmuz mütehassıs 
mizlettirilmeden doldurulduğunu söy- mürakabesinden bahsediyorlar. Tabii 
ledi. bizim idaremizde ticari zihniyetle mü -

B. Berç Türker, bütün şubeler üze- rakabe eden arkadaşlarımız vardır. Bil
rinde salahiyet sahibi bir mütehassı- hassa itina ediyoruz ki bunların ticari 
sm faydalı olabileceği mütaleasında evsaf ve kabili.yeti gittikçe artsın. Gö _ 
bulundu. ak"k d rüyoruz ki bunlar h ı aten sene en 

B. Tarhan'ın cevabları seneye ticari mevzuları daha iyi kavra -
Hatiplerden sonra kürsüye gelen maktadırlar. 

Gümrük ve inhisarlar vekili, ~u cevab- Aynca bir ecnebi mütehassıs tara -
ları verdi: fmdan mürakabeden bahsettiler. Sual-
"- Muhterem Ziya 'Gevher arkada- !erinden bunu anladım. Biz bunu yap

şımız geçen sene olduğu gibi bu sene tırmış bulunuyoruz. Vekaletin teşek -
de rakının derecesinin yüksekliğinden külünde ilk yaptxrdığı iş inhisar mües • 
şikayet ettiler. Geçen sene kendilerine seselerini tetkik için bir ecnebi müte -
şu cevabı arzetmiştim: Bu derecenin hassıs heyeti celbi olmuştur. Bunun i
sıhat noktasından ehemiyeti korktuk· ç.in Amerikadan getirdiğimiz bir heyet 
ları kadar olmadığını şundan dolayı Ü· bütün şuıbeleri birer birer gezerek ay • 
mid ediyoruz ki rakı su ile içilmekte- larca tetkik etti ve tetkikatınm netice
dir. (Gülmeler). Su ile içildiği için o- sini de raporla bize bildirdi. Mütehas
nun derecesini herkes istediği kadar sısm tavsiyelerini tatbik ettik ve tat -
indirebilir. Maamafih hiç şüphe yok ki bikte devam ediyoruz. Binaenaleyh ye
kendileri sıhi ve içtimai bakımdan niden bir ecnebi mütehassıs getirtecek 
haklıdırlar. Sıhat vekaleti de bu mese- kadar zaman geçmemiştir. Bir müddet 
le ile sureti mahsusada meşgul olmak~ sonra gene bir mütehassıs ~etirtip •av-
tadır. Bizden şimdilik 45 dereceden •1 ...... 
fazla rakı yapılmamasını istedi. Biz siyelerin ne dereceye kadar yap...._y ·ya-
hunun derhal tatbikini kolay bulma- pılmadığını denemek faydalı olur. Fa -

kat aradan daha bir iki sene geçmesi 
dık. Çünkü derecelerin inmesi malt te-
sirler yapar, onun için henüz başlaya- münasiptir." 
madık. Tavsiyelerini ehemiyetle batı- Ucuz bira 
ımıızda tutarak Sıhat vekaletinin tav-
siyelerini tedriçen yerine getirmeğe Birçok memleketlerin kendilerine 
çalışacağız. mahsus çok uçuz ve bol içkileri olduğu-

(Başı ı. inci sayfada) 
ni hayatın her sahası için yetİ§· 
tirmek, iıini bilir~ YCZ§ama heve
si kınlmaml§, en y.üksek te§eb
büa ve, hayatla müca.dele kabili
yetini haiz, bafarıcı, dayanıklı, 
müabet ıanatPiir ve ihtisas sahi
bi unsur yek.§tirmektir. Bütün 
hayat ve Faaliyet &ah.alan ıçın 
bol, ayn ayrı, mesela tedrisat, 
maarifimizin belkemiği olacak-
tır.,, 

• Eşya, bir hayat tarzı ve bir 
mede'lliyet hali ifade eder. Türk
lerin eski hayat tarzlarıına uyan 
eşyacılıkta ne kadar ileri gittiği
ni biliyoruz. Eski yazı ve yemek 
taknnlarında•n hamam takunyala 
nna kadar, daha dünkü cedleri
mizin kullandığı eşyayı vitrinle
rimizde teşhir ediyoruz. Eski ev
lerden çıkan köşe dolabları ve 
tavan göbekleri en zengi•n frenk 
salonlarına asalet vermektedir. 

Bir kültür ifadesi olan eşya, 
bizde, hayat tarzı buhranı ile be
raber tereddi etmeğe başladı. 
Sathi, ucuz taklitler, türk eviçi' -
ni tahrib etti. Yalnız yapmasını 
değil, yapılanı kullanmasını da 
bilmiyorduk. İki sanatı da kay
betmiştik: Yapma sanatı, kullan
ma sanatı! 
Şarktan garba doğru bütün İn· 

tikal sahalarında aynı kültür 
buhranı son zamanlara kadar de
vam etmiştir. inşa etmeği unut
muştuk: Türk mimarının abide
lerini, yerli yabancı, türk olmı
yan, asaletsiz ve zevksiz kalfala
rın iğrenç çirkinliği altında bo
ğuyorduk. 

Yeni cemiyet hayatı başladık
tan soma, eski ev eşyasına dön
meğe imkan yoktu: Artık ne si
ni, ne yer yatağı, ne de sedir 
kullanabilirdik. Fakat yeni ha
yat tarzını şuursuz bir taklid ol
maktan çıkarıp, kendimize mal-

etmek, ve kendi hususiyetleri
mizle üslublandırmak lazımdı. 

21 mayıs sergisini dolaştığı
nızda, size Anadolunun dört kö
şesinin yolladığı etyaya dikkatle 
bakınız: Sanatkarlarımız artık 
Avrupa eıycmnı taklid etmiyoT· 
lar; kendi eşyalarını imal edk_ 
yarlar. 

• İki intikamı birden aldım: 
Ankarada bir yapı yerinden ge
çerken, kulağıma bin türlü ses 
geliyordu. Sıva bir lisan, taşçı
lık batka bir lisan, elektrik tesi
satçılığı ba,ka bir lisan konuşu
yordu: "- Türk yapısı ne za. 
man türkçe konuşacak" diyor
cfunı. 21 mayıs sergisinde her şey 
türkçe konuşuyor! 

Avrupada tahsilde bulunan ta
lebelerden biri, o memleketli bir 
muallimin şarktan gelen talebe
ye acı bir ihtarda bulunduğun
daın şikayet ediyordu: 

- Şarklılar adetlerimizi tak
Iid etmekle, garblılaştrklanm 
zannediyorlar. Sizler makinayı, 
bir çocuğun oyuncağına baktığı 
nazarla seyredersiniz: Halbuki o 
bizim kültürümüzden bir parça
dır! 

Sergide birçok makinalar llıe 
ince, aletler, şimdi, resmi, planı, 
dökümü ve her şeyi ile türk ka
fasının ve elinin bir mahluku 
olarak duruyor! 

Fakat bunlar henüz çocuklar 
ve talebelerdir: Onların asıl e
serlerini birkaç sene sonra biz
zat hayat faaliyetleri içinde gö
receksiniz ! 

• Bu sahadaıki programımızın 1 
daha tatbik edilmiyen taraftan 
vardır. Bize öyle geliyor ki bu 
sergiyi gezecek olanlar, eksik o
lanları tamamlamak için sabIT
.sızlık göstereceklerdir. 

F. R. ATAY: 
Rakının hepsinin inhisar tarafından nu söyliyen Ruşeni Baııkın (Samsun) 

yapılması işi: bu da yüksek huzuru- yapılan büyük bira fabrikasının çok iyi 
nuzda birkaç defa mevzuubahs oldu. bir istikibal vadettiğine işaret ederek, 
O Vakit Verdig- im cevab c:.u idi: lnhi· bira resminin indirilmesi temennisini de :.ı menniler ve di.lekler karşısında veka- Şark, lıii.kümetin gözün n 
sarlar varidat bakımından rakının e- iz-har etti. · ı ı letin düşüncelerini §OY e an attı : k t t l k tad sası olan somayı yapıp sattıg- ı ir-in va- İnhisarlar Bakanı B. Rana Tarhan uza u u mama - ır. 

:ı "- Muhterem arkadaşımız Abdur- İzmi 
ridatınr bu suretle temin etmiş bulu- hükümet progranunda alkolü az olan İkinci şarap fabrikasını 'rde 

rahman Sami şarap resminin tenzi- ak ·ru .. · ,.; 
nuyor. Hususi amiller de ticari zihni- hafif it-kilerin istihlakinin çoğaltılaca- yapacağız. F at gı ş gostenyor ...., 

:s linden bahsettiler. Evvelcede arzet· k Af ı-
y etle mü~terilerini memnun etmek i- ğırun yazılı olduğunu, onun için gerek . bu ikinci şarap fabrikası da a i ge 

T tiğim gibi bira ve şarap resminın ten- k b . ·· ·· ·· ·· d rin ralışıyorlar, demiştim. Fakat !nhi- şarabın gerek biranın resimlerini indir- miyece , ır üçuncusunu e yapaca· 
:ı :ı ziılini düşünüyoruz. Bunun üzerinde ki ı akt 
sarlar idaresinin imalatına gösterdig-·i meyı' esas itibariyle hükümetin düşün- ğız. Ama bu ne va t o ac n:. 

hükümet işliyecektir. Tabii bu gele- d B ·· ·· ·· f br"ka 
itina yavac:., yav:ıc:. hususi amillerin düg-ünü, bunun yakın vıc münasib bir · · · Tahmine emem. u uçuncu a ı · 

T -r cek mali sene için düşünülebıleceğını · · 1 · d k -
müc:.terilerini inhisarlar idaresine rek- zamanda yaprlacag-ını zannettiğini söy- k yı memleketın ıçer erın e urmaga 

T :s takdir buyurursunuz. Çün ü 1938 M ınl k · · ı · .ı.. 
ti. Ve fili olarak bu işi inhi6arlar ida- ledi. . · düşünüyoruz. e e etın ıçer ermwo 

büdcesi meclıise takdim edilmiştır, · · ş k h " b " 
resine dönmek üzeredir. Yani hususi Derece inmesi keyfiyetini bir an ev- deyince şark da dahıldır. ar ıç .ıı 

İhracat için ise resim alınmadığı gibi h k · · ·· ·· d ak t 
~illeri bırakarak inhisarlar idaresine vel yapmalarının lüzumlu oldug- unu İ zaman ü iımetın guzun en uz u-teşviık için prim de vardır. hracaıt ol· d 
gelen müşteriler o kadar çoğaldı ki çünkü bu işin hüküınet programında madığı i~in pr.im de kullanılmamakta- tulmamakta ır. 
inhisarlar idaresi yeni tesisat yaparak oldug- unu so··yliyen B. Ziya Gevher Eti- Suitefehhümü izale için Ziya Gev· dır. Bununla beraber satışın temini . 
istihsalatı artırmak mecburiyetinde li (Çanakkale) İnhisarlar varken husu- . her arkadaşımıza da cevab verıyorum. 

k b . için malumdur ki yalnız resmin indı- Alkol derecelerinin indir ilmesine 
kaldı ve bu seyre göre ya ın ırza- si şahısların imalatına müsaade edile- rilmesi kafi değıildir. Hususi amille-
manda hususi amillere is, kalınıyacag- ı- r ... k İnhı"saıılar namı altında para kazan- . d. 1 . lA dair hükümet programında bir kayıd 

~ rin maliyet fiatını da in ınne erı a- f"f alk llü 
nı zannediyorum. Bunu tavsiye ettik- dınlmasının doğru olıı?ıyacağıru, zımdır. Yalnız resmin indiııilmesinden yoktur. Oradaki kayıd ha ı o 
leri g~bi bir tedbir olarak yapmadık. B. Sami Erkman (Kastamonu) bağ- bunu beklemek dog- ru olmasa gerek- içkileııde tenzilat yapmaktır. Derece· 
İ 1 ~ ·· d . - · · · · b' · b si yüksek alkollü içki kalmıyacak di-nıa atta goster ıgımı~ ıtına ızı u cıların kurtulması için şarab istihlaki- t. 

· ··t ·· d.. o · · k b. ır. '-'e de bir şey tasrih edilmiş değildir. neticeye go ur u. nun ıçın ya m ır nin rog- altılmasmı, bunun için de şarab r 
b · ·· · lA ·nh· 1 ·d · :ı S k"l" · • · Sonra sihat vekaletinin teklif ve atide iıtun ıma at 1 . ısar ar ı aresıne tan alınan resmin kaldmlma.smı istedi. e ı ı ıstasyonunun vazıyetı 

· "k ı tm" ı k tavsiyesine diğer bir vekalet hayır, 
ıntı a e ış o aca tır. En zengı·n tuz madenlerine sahib 

Sekili istasyonu için muhterem ar· yapmam dem.ek gibi bir vaziyette ka-
Şarap imalatına da inhisarlar idaresi olmakla beraber bunlardan Iayikiyle · 

kadaşımız Süleyman Sırrının ıkazları bili tasavvur değildir. Srhiye veıkale· 
l9J!ı yılındaki kadar şimdi~i imalatına faydalanınadığunızı söyliyen B. Mit - üzerine tetkikatta bulunmuştuk. Vak- ti meselenin tetkik edilmesini teklif 
da dikkat etmektedir. Eğer her hangi. hat Aydın (Trabzon) Koçhisar tuz gö- tiyle Mehmet Somer arkadaşrmız da etti. Bu varidat meselesidir, derhal 
bir hususi sebeple o senenin şarabında liyle Sekili istasyonu arasına bir hat k d b 1 ı d · d d dik bunun için i az a u unmuş ar ı. yapılması büdceye tesır e er, e ' . 
bir nefaseti mahsusa bulunmu§:Sa onu yapılmasını maliyet fiatıru ucuzlatarak Fakat Sekili içeride olduğu için De· Kullananlar esasen bu yüksek derece
ayrıca tetkik edeyim. O sene nasıl bir harice tuz satılmasın temenni ettı.' ı kl - ·· k •-~-rinceye kadar olan yo un uza ıgı yu- de şekli}"le ullanamıyorlar, su ~ 
itina ile şarap yapılmışsa şimdi de ay- Kşın bazı yerlerde tuzun pahalı sa· zünden masrafın çok olması rekabete yorlar şunu da arzedeyim ki % 50 de-
nı itina ile yapılıyor. Yalnız 0 sene şa- tıldığını söyliyen B. Mehmed Somer mani olduğunu gösterdi ki o fiyatla recelik rakı memleketimizde saıtılan 
rabı Tekirdağmda yapıyorduk. Şimdi (Kütahya) Sekili tuzlasına bir dekovil ihraç etmek güçtür. Bunun için 38 miktarın %10 nu teşkil eder, en pa
ihtiyaca cevab vermek için başka yer- yapılırsa ihraç işinin kolaylaşacağını i- bin lira inşaat masrafını göze almadık. halı rakılardır. Rakıya su katılacağı
lerde de yapılıyor. Şişelerde yer etike- lave etti. Devlet namına yapılan mamu- Maamafi bunun üzerinde muhterem nr da nazarı itibara ahrsak bunun acil 
ti yoktur. Tekirdağının şarabını ter- latın sokaklarda toplanan şişelere ko- mebusların tekrar tekrar tavakkuf et- bir tedbiri icabetmedigi neticesine va
cih edenler oluyor. Yalnız kulağıma nulmasmm doğru olmıyacağını söyli - meleri üzerine bunu yeniden tetkik e- rırız. Sihat vekaleti de buna muvafa
geldiğine göre inhisarlar şarabını bu- yen B. Somer; biranın bir mevzu ola - derim, neticesini kendilerine arzede· kat etti. Mümkün olursa gelecek ma.-
gün de herkes takdir ediyor. Ahme~ rak ele alınmasının muvafık olduğunu rim U sene içinde bunun için bir çarei bal 
İhsan Tokgöze, aı-kadaşlarımı teşvi söyledi. Rakının kırk dereceden aşag- ı .,, 1 1 b 1 - 1 -· d 1 kkü. Toplama şişelerin kul anı masını u maga ça ışacagız. 
edici sözlerın en do ayı, teşe r e- indirmenı'n 1'mkaAru olmadıgı-na ı'şaret B. Ş b h kk d k d· ı · d ... ...1. menetmeği iktisadi bulmuyorum. ır ara a ın a, en ı erı e ~-
derim. etti ve köylü tütünlerinin her yerde şişe vardır, temizlenince sihate muzur dir buyururlar ki biz, yaptiğrmız şa· 

M ürakabe vaziyetine gelince bulundurulmasını temenni etti. olmaması imkanı mevcuddur. Böyle raplar dünyanın en iyi şaraplarıdıır. 
Emin Sazak mürakabe noksanlığın- Sekili tuzlasının istasyona nihayet olunca bu niçin kullanılmasm? Kul- ve daha iyisi yapılamaz demediık. 

da ısrar ediyorlar. Fakat gösterdikleri bir kilometre olduğunu ve bir dekovil !anılmamak bilmem iktisadi midir ? Daha iyisini yapmağa biz de çailışa
misaller mürakabe ile alakadar değil· yapılırsa vaziyetin hailedileceğini söy - Şişelerin temizlenmesi tabii şarttır. cağız. Rakının yalnız inhisarlar ida
dir. liyen B. Sırrı İçöz (Yozgad) bir bağ - Bira resmi tenzilatını arzettim. resince yapılması meselesi. Vadettim 

Şarab fabrikasının kurulması için cılık mmtakası olan Yerköy çevresine Beyiye için hüküümet lazım gelen ki bunu yapacağız . Fakat izah ettim, 
İzmirin intihabı mürakabe şekli ile ala- şarab fabrikalarından birisi kurulursa tenzilatı yaptı. Onu demin arzetmeğe biz eskiden bunu yapmağa lüzum gör 
kadar değildir. Ancak bu bir intihab buradaki bağcıların kurtulacağını söy- unuttum. % 20, %10 dan ibaret olan ba- müyorduk. 
mesele.sidir. Tekirdağmdaki şarab fab - ledi. kiyeyi % 1/ 2 a indirdik. Büsbütün in- Çünkü varidatımızı soma satmak
rikası memleketin ihtiyacına cevab ve- Tarihin, orta yaylanın en mühim bir dirilmesini yakında meclise takdim e- la da temin ediyorduk, H adisat sevkte 
remediği zaman ikinci bir fabrika yapıl bağcılık merkezi olduğunu isbat eden deceğimiz ispirto ve ispirtolu içkiler ti ve müşteriler inhisarlar idaresine 
mak için büyük bir bağ mıntakası olan bir. vesika halinde bulunduğunu söy _ kanun layihasma bıraktık. Çünkü büs döndüğü için bu suretle yapmağa za
İzmiri inti~~~. et~il_c· . liyen B. Ziya Gevher Etili (Çanakkale) bütün beyiye almamak hakkı bükü- ruret hasıl oldu. Artık bu yolu tutmuş 

Sonra tutun ıçın ve onun ıhr-:cı İnhisarlar idaresini. · orta Ana.doluya mette yoktur. Meclise takdim edece- bulunuyoruz. Bütün hususi fabrika
noktayı nazarından mahreç bulmak ı - , ehemiyet vermesinin lüzumlu olduğunu ğ.imiz kanun layihası kabul edilirse tarın çıkardığı rakıyı imal edebilmek 
çin, lüzumu kadar çalışılınadığıru söy - ilave etti. bu beyiye tamamen kalkmış buluna- için kafi tesisata malik değiliz. Yavaş 
lüyorlar. Takdir b~yuruıılar ~ bunun- Durak Sakarya (Erzurum) Dünya- caktır. yavaş bunu tamamiyle üzerimize a:l(\· 
la meşgul olan bellı başlı vekaletler var nın en iyi arpasmm çıktığı Erzurumda Köylü tütünü İstanbul, İzmir ve cağız.,, 
dır. Böyle olmakla beraber bu hususta bir bira fabrikası kurulursa 0 havali i- Ankaranın belediye hududlarmı müs Biidce ha.bul e'dildi 
İnhisar idaresi halkı tenvir için elinden cin bir. kalkınma ve refah vastası olaca- tesna addetmek üzere memleketin her Bakan bu izahlarından sonra diğer 
gelen gayreti mütezayid bir surette gös ğıru söyledi. tarafında satıhyor. Bu Uç şehirde de bazı temennilere de cevab vermiş ve 
tererek her yerde bu vazifeyi yapmak - satmak çok mühim bir varidat mesele- maddelere geçilerek idarenin 938 mali 
tadrr. Vekilin yeni izahları si olduğu için şimdilik yapamadık. yılI varidatı 48.250.500 ; masraflMı da 

Her yerde tuz bulunmadığını söy • Tekrar kürsüye gelen giım.· rük ve\ Bir iki sene zarfında bunu da temin, 8.336.248 lira olarak kabul edilmiştir. 
lüyorlar. BU her yerde ttız yar__M ı,an. i~l~ .'ICkiGi ~ RSıllı!l ~ te- ~zi ümtd edi~"um. .K.eıımuıtay yac..m toplanacaktır .. 
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Kırkpınar güreşleri 

Çok muntazam cereyan eden 
müsabakalar T rakyada büyük 

bir alaka ile karsllandı 
Trakyada yapıla~ -~e ."Kırlcpınar gürqleri,, admı alan müsaha

kaların.~~ hakemlıgınt yapmak üzere Kırklareli mebusu B. Şev
ket Cd':'I un Trakyaya hareket ettiğini okuyucularımıza haber 
vermııtık. 

Aynı zamanda Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri B . Şükrü Ka
yanın güreşçilerimize selamlarını ve 
kazananlar~ hediye ettikleri saatleri 
götüren B. Şevket Ödül dün seyaha
tinden dönmüştür. Sayın mebus mü
sabakalar hakkındaki malil.mat ve in
tibalarını rica eden bir arkadaşımıza 
qağıdaki tafsilatı vermiştir : 

• "- Güreşi milli bir spor olarak be
nımseyen halkımız bilhasaa Trakya
Iı!ar Kırkpınar müsabakalarına büyük 
bir ehemiyct atfederler Yıllardanbe
ri yapılan ve tesis tarihi çok eski olan 
bu güreşlerin Trakya havalisinde 
ananevi bir değeri vardır. Geçen 
yıllarda her sene Şibkadan, Koca bal
kandan, yurdun her köşesinden gelen 
pehlivanlar Hızırilyaaı takibeden 
tatil günlerinde burada boy ölçüıür
lcrdi. GüretJer bir kaç scnedenberi 
Edirncde saray içinde yapılmakıta ve 
haraya binlerce meraklıyı toplamak
tadır. Çok eski zamanlarda her yıl ye
niden seçilen Kırkpınar ağaları gü
rq yerine toplanan halkı yatırır, ye
dirir ve her türlü ikramda bulunur
lardı. Kukpınar ağaları bilhasaa pch
livaıılarm davetiyle ve onları civar 
köy ve çiftliklere yerleştirmekle meı
gul olurlardı. Pehlivanlara hediye o
~ bir çok yiyecek içecek gönderi
Jic, bunlar gelenleri doyurmağa kafi 
gelirdi. 

Bir kaç acnedenberi çocuk esirge
me kurumunun yardım ve himayesi 
alıtmda yapılan gUrqler bu yd da 
büyük bir atllca i:te kar,ılandı. Edir
ne şimdiye kadar misli az görülen bir 
misafir kalabalığı ile doldu. Şehir bir 
kaç gün derin bir heyecan içind~ çal· 
k;an<h. Edimeye yalnız Trakyadan de
ğil, İstanbul, Bursa ve yurdun daha 
birçok yerlerinden seyirciler gelmişti. 

Pdtlh'aftlar cuuaı t•I g6nil Sil~ 
Jesden evvd muııtaam bir kafUc h• 
}'inde giderek Atatürk heykeline çe
tCftk :toydular. Çelenği cumhuriyet 
meydanına kadar en küçük pehlivan 
Süleyman Hayrebolu taşıdı ve Hüse-
J!İll Tekirdağlı yerine koydu. • 

Güretlere yüzden fada pchlıvan 
l!tlrMc etti. Bilindiği üzere aılaturka 
gareıler bet katagoriye ayr:ılmakta-
dll:-

])e9te, lriiçtik orta, büyük orta, bat 
altı, b&J. Her gtlr~i kendi sınıf mı 
bırzzat tayin ediyor. Fakat hakem he
ye.ti pehlivanlarm vaziyetlerini göz 
örı.Unde tutarak bazı değitikler yapa
bilmek salahiyetindedir. 

tki günlük çetin müsabakalar ne
ticesinde bu be§ katagorinin netice-

leri alındı 

IJute'de: 
Kırklarelili Mebmed Ot.küp birin

ci, F.dimeli Sabri Domurca ikinci ol
dular. Bu iki pehlivan 24 güreşçi a
rasında en aıağı sekizer kişi yenerek 
birinci ikinciliği kazandılar. 

K~k ort,a' da: 
Subaplı Mehmed Meriç, Kırklare· 

lffi Y.ımp Demir yirmi pehlivan ara
sında ~irinci ve ikinci oldular. Meh
med Meriç istikbali parlak ve çok bü
yük ümidler bealenen bir güretçidir. 

Bü.yük ortada: 
On kişilik bir grup güretti, bilhas· 

sa Süleyman Küçüğün muhtelif güre§ 
leri etraf ta büyük bir alaka ve heye
can uyandırdı. Nihayet Hayre~ul~ 
Süleyman Küçük birinciliği ve Hilmı 
Karamürsel ikinciliği kazandılar · 

8(Jf alıın:da: 
Güretlere birinci gün sekiz pchli· 

van iştirak etmiıti. Bunlardan bir kıs 
mı bata gürepnck istediler. Bir kıs
mı da serbest güretc ayrıldı. Bu au
retıle ha§ altı dört pehlivana inhisar 

etti 
Bunlardan birinci olan Hayati Ka-

racabeyle ikinci olan Mahmu~ Çoba· 
nın güreşi çok cntresandı .• lstıkbald~ 
bap güreımeğe namzed ~lan Hayatı 
Karacabey eski bir güreıç~ 0 1.an Mah
mud Çobana ciddi bir rakıbtı. Mah
mud Çoban, güreti kisbctin. çı~ı 
tehlikesiyle, bıraktı, pc• de~iı. (Gur~ı 
ananesine göre kisbet çıkması yenıl· 
me sayılmaktadır). 

8(1§14: . 
Hüseyin Tekirdağlı gibi şöhret~ı 

bir pehlivan vardı. Diğer altı pchlı
vandan hiç biri Hüseyinle tutuf111ak 
istemediler. Onun kuvvet YC kudreti· 
ni peşinen kabul ediyorlardı. Yalnız 
Arif Şumnu balkın Hmeyin Tekir-

Tekirdağlı geçen .eneki 
Kırkpınar gürqlerirule 

dağlının muhakkak bir güreşini gör
mek hususundaki ricalarını kırmaya
rak birinci ve ikinci gün Hüseyin Te
kirdaih ile birer güreı müsabakası 
yaptı 

Başta asıl çetin güreşi diğer iki çift 
Mustafa pehlivan Köylü ile İbrahim 
Ko.zpınarlı arasında oldu. İki pehli
vanın Uç çeyrek .. t ailretı çolı: ciddi 
ve sert gUreıleri hava kararmuma 
rağmen bir türlü bitmiyordu. 

Diğer taraftan Mehmed Molla Ah
med Muradlıyı yenmiıti. Pehlivan 
Köylü ile Kozpınarhnın galibi 
Molla ile gürepnek mecburiyetinde 
idi. Buna da yorulmuı olmaları dola
yısiyle imkan yoktu. Hakem heyeti 
bu iki zorlu pehlivanı berabere ilin 

etti 
Güreşlerden sonra pehlivanları bir 

araya topladım. Kendilerine Parti. ge
nel sekreterinin sclimlarını ve hcdıye
lerini getirdiğimi söyledim. Milli b~r 
sporumuz olan güreşin memleketı

mizde daıha çok yayılması için çalışıldı 
ğını ve türk ırkına mahsus sayılabile
cek olan pehlivanlığın yurdumuzda 
bundan sonra daha çok kuvvet bula
cağını aa:attım. Birinci vt' ikincilere 
h~di- e;uhi verdim. 

Müsabakalar neticesinde beni en 
çok memnun ve mUha.sis eden halkın 
büyük heyecan ve alakası oldu Diğer 

taraftan Kırkpınar güretleri müna
sebetiyle serbest güreı üzerinde de 

bir deneme yapmak imkanı basıl oldu. 
Tekirdağ mıntalı:aaından 20 ye yakın 
genç gelmitti. Bunlar arzu üzerine 

k_endi. aralarında serbe&t güreş göste
rıtJerı yaptılar. Teknik esaslara iati
nad eden bu güreşler de halkı çok ala
kadar etti. 

Müaabakalar tertib heyetinin him
metiyle intizamla cereyan etti. Ha
kem Myeti benim reisJiğim altmda 
BB. Tevfik Sülün, Çömlek köylü E
min Kara ve Şazi Akından mürekkeb
ti. 

Güretçiler Parti genel sekreterinin 
selamına ve günderdiği hediyelere 
•ilkranlarını arzctmcmi benden rica 
ettiler. Müsabakalar sonunda pehli
vanlar ve binlerce halk bir ağızdan 
İatiklat Marıını okudular. Büyük bir 
tören gelecek seneler için bize büyük 
ümidler vererek böylece nihayet bul
du.,, 

Bir kafa tası bulundu 
Balıkesir, (Hususi) - Diyunu u

mumiye otelinin yanı batında yapı
lan evkaf binasının temelleri kazılır
ken bir insan kafa taaı bulunmuftur. 
Bu aahanın eski bir mezarlıık oluıu 
bu kafanın da o zamandan kaldığı 
hissini uyandırmııtır. Bununla bera
ber müddeiumumiliğin bulunan kafa 
tasını 1stanbula morg müdürlüğüne 

göndenneM muhtemeldir. 

Profesör HGmid Nafiz Pamir dün Kırşehir 
zelzelesi hakkında bir konferans verdi 

(Başı 1. inci sayfada) 

rini ve ilmi karakterini izah eden 
bu değerli konuşmanın bir hulasasını 
sütunlarımıza alıyoruz: 

Korkutacak bir mev.zu 

"- Sizleri korkutacak bir mevzu 
üzerinde konuf8cağım. Filhakika zel
zeleler tabiat hidiaelerinin en kor
kunçlarmdandır. Daha küçük Y"'ft
mızda, emeklemekten kurtulduktan 
sonra ayaklarımum altında sağlamlı
ğına alıttığmıız yerin sallanması, 
sağlam sandığnnrz toprakların dep
renmesi, gözümüzün önünde k06koca 
kayaların, kale gibi duıvarlarm yıkıl
ması insana deh~t verecek tabiat ha
diselerinin en korkuncudur. 

Hiç 'üphesiz ki ne bir kasırga, ne 
bir seylab, ne de bir volkanın indifaı 
insanlara zelzelenin verdiği dehşeti 
veremez. 

Bu saydığımız ta:biat afetlerinde 
insanlar için az çok bir kaçınma ve 
kurtulma ihtimali olduğu halde zel
zelede buna hemen hemen imkan yok
tur. Gerçi insana tarihin saydığı en 
büyük volkan indifalarındaki zayiat 
çok büyük rakamlara baliğ olmuştur. 
Mesela Miladın 79 uncu senesinde 
V ezü indifaında 25,000 kişi kurban 
gitmiştir. Ve Pompei şehri de mah
volmuştur. 1902 de Montpele indifaın 
da Senpier şehri tamamen batmıttır ve 
190000 nüfustan 30 bin ki•i telef ol
muştur. Halbuki bu rakamlar zelzele
nin yaptığı telefat yanında çok az ka
lır. 1730 japon (Ozeka) zelzelesinde 
150.000 kişi, 1755 de Lirbon zelzelesin 
de 60 bin kişi ölmüştür. 1908 Mesina 
zelzelesinde 20000 kişi, 1923 son japon 
zelzelesinde 300 bin kişi ölmii.ftür. 
Diğer afetlere nazaran zelzelelerin 

telefatı mukayese edilemiyecek dere
cede çoktur. 

Zelzele eğer gece vaki olursa 
tahribatı daha fazla olur. 1906 San
fransisko zelzelesi buna bir örnek di
ye zikrolunabilir. Bunda 47 bin kişi 
telef olmu,tur. 

Zelzele hazan pek hafif olur, ve hiç 
kimse hi•etme.z. Arzın hafif bir tit
rcmceinden ibaret kalır. Bunları an
cak en haSU11 aletler kaydeder. Bun
lara mücroaismik zelzele derler. 

Büyük ve ıiddeıli zelzeleler 

Bizim bahsedeceğimiz zelzeleler 
biiyjlk Te fiddetli sel.zelelerdir ki en 
qağı duvarlar çatlar, binalar yıkılır 
veya o mahalde yıkılmıyan hiç bir fCY 
kalmaz. Zelzelelerin devam müddeti 
ekseriyetle mübaleğa edilir. Bazıları 
bunu birkaç dakikadan daha fazla he
aab ederler. O anda kimae saatini çı
kararak bakamaz, herkea kaçaçak de
lik arar. Bunu ancak Aletler vasrtaeiy
le kaydedebiliriz ve en büyiilı: zelze
leler bile birkaç saniyecik sürer. 1812 
de Venezüela'nın merkcsi Karakal.la. 
üç aaraıntı ile çöl haline gelmiftir. 
Bu aanuntılarm en m:unu 3-4 saniye 
sürmii§tü. Sanfranaisko•da üç saram
tı yekf1nu 30 saniyedir. İtalyada 1891-
1910 arasında 20 senede 9535 ve bun
lardan amortismanlar tarhediline 290 
defa zelzele olmuştur. Cenubi Ameri
kanın garb sahillerinde daha fazladır. 
Pero'nun payrta.htı Lima §Chri kurul
duğundan beri on defa batmı,ıır. 

Japonyada miladın 400 üncü aene
sindenberi takriben 230 yıkıcı zelzele 
olm~tur. Tokyo'da son yirmi ~ se
ne içinde 2500 zelzele sayılm~tır; ya
ni takriben üç günde bir. Bütün arz
da bir sene zarfında vuku bulan zel
zeleler 80.000 yani saatte 9 zelzele; 
yanıi yer mütemadiyen sallanmakta
dır. Sarsıntılar muhtelif mıntakalar
da gayri müsavi mikdarlarda olur. Ve 
bunda müsavat yoktur. 

Zelzele nedir, mahiyeti 
İnsanlar bugüne kadar zelzelenin 

esbabını öğrenmeye çalışmışlardır. 
Birçok ilimlerin bu yoldaki çatıpa
larına rağmen, bu scbcbler sarih ola
rak mal\lm değildir. Çünkü bunun t~
sirlerini tetkik çok mütkilldür. E~~
mizdeki materyeller de bize kati ~
kümler vermeyi temine yetmez. Bır
çok yerlerde zelzele kayıd istasyonla
rı kurulmuştur. Bunlar zelzeleyi alca
binde kaydederler ve bugünkü sayıla
rı 250 yi gcçmİftir. 

Zelzele hakkındaki malQmatıınız 
'udur: 

Arz esasında alcstiki sulb bir ci
simdir. Her alestikiyctte olduğu gibi 
arzda da alestikiyet mevceleri vardır. 
Zelzele her yerde aynı mikdarda va
ki olmaz. Arzın bazı yerlerinde Silk 
olur, bazı yerlerinde az, bazılarında 
hiç olmaz. 

Nadir zelzele mıntalwlan 
Şimali Almanya, Rusya ve Sibirya

nın •imali, İskandinavya, Şimalt A
merika, Brezilya, lç Afrika, Avustu
ralya içi gibi bazı yerler, zelzele bil
mezler. 

~ilakiı, Cenubi Avrupa memleket
lerı ! İtalya, İspanya, Balkanlar, Yu
nanıstan, Anadolu, lran, Orta Asya, 
Somatra adaları ft Amel;i.kanm ~ 

fik sahilleri ve Japonya zelzele mm
takalarııdır. 

Zelzelenin sarsılma mıntakasının 
jeolojik büny~iyle olan münasebeti 
arzın muhtelif mıntakalarının sallan
ma kabiliyetleri arasındaki fa:klar -
dan anlaşılır. Bazı yerler sık. bcu:ı yer 
ler seyrek sallanır. Sık sailanan yer
ler yeni t~ekkül mıntakalarıdıı. s~y
rek sallanan veya hemen hiç t:..llanmı
yan mmtakalar da en eskiien tetck -
kül etmi• mıntakalardır. B\\nlar ar
tık aük6nete girmiftir. 

Zelzelelerin devam ettiği yerler 
Zelzele mıntakası olan yeı Jer ise, 

jeolojik en yeni zamanlarında yani 
üçüncü zamanlarda iltiva etmi;ı dağ
ların bulunduğu yerlerdir ve tektonik 
hadiselerin hila olageldiği topraklar
dır. 

Bu mıntakalar Alpların bulunduğu 
yerler, Anadolu ve Şimali İran silsi
lelerinin bulunduğu kıtalar, cenubta 
Atlas, Toros silsilelerinin uzandığı 
toprak parsalarıdır Bu dağlar en yük
sek dağlardandır ve üçüncü zamanda 
teşekkül etmişlerdir ve yeni oldukları 
içio de yüksekliklerini hala muhafa
za etmektedir. Halbuki diğer mınta
kalar daha çok eskidir. 

Zelzele üç neve ayrılır. 
Tektonik, volkanik ve inhidam zel

zeleleri. 
Tektonik zelzeleler bütün dünyayı 

san;anlardır. Bunlar tektonik hadise
lerle alakalıdır. Bu hareketlerle kısır 
içinde bir takım gerilmeler olur ·ve 
bu mütemadiyen artar ve nihayet bü
yük bir çatlak veya yarıkla bu tevet
tür ifna olunur. Bu yarık imtidadın
ca kı,rın bazı kompartimanları biri
birine nazaran yer değiştirir. Böyle 
bir yarığın t~ekkülü ve büyük sahra 
kütlelerinin yeniden teşekkülü veya 
esasen mcvcud bir yarık boyunca ye
rini değiştirmesi, bir sarsıntı ile, 
zelzele ile birlikte vuku bulur. Bina
enaleyh zelzele ve dislokaayonların 
teşekkülü biribirinc sıkıca bağlıdır. 

Zelzele vuku bulur bulmaz - başka 
bir tabir bulamıyorum - tansiyon ifna 
edilmit ve mıntakarun muvazencti 
bozutnıuı demektir. Muhtelif kompar 
timanlar arasında yeniden muvazene
nin teesaüaüne kadar hafif tali sarsın
tılar olur, nihayet sükUnet bulur. 
Bundan sonra yeni tansiyonlu basıl 
olabilir ve zamanla artar da.. Bu da 
yeni zelzelelere meydari verebilir. 

Bundan dolayı yeni dağ silsileleri
nin tefkil ettiği kemerler zelzele faa
liyetinin esasını tetkil ederler. Bun
dan başka büyük yarıklar ve yeni je
oloji devirlerine aid tektonik çökün
tüler .zelzele mıntakalarını gösterir -
ler. Zira bu mmtakalar toprak kabu
ğunun zayıf ve dayanrbu mıntakala
t"ıdtr. lçerde hasıl olan teYettürler aa
tlbıtaki veya aatıha yakın yerlerdeki 
muvazenct halini en evet buralarda 
bozabilirler. 

Halbuıki eski silsilelerin bakiyeleri 
ancak nadiren mikrosiamik sarsıntıla
ra uğrayabilirler. Çünkü buraları mu
kavemetlerini ve muvazenet istikrarı
nı daha çok eski jeolojik zamanlar
danıbcri iktisab etmişlerdir. 

Volkanik zelzeleler 
Volkanik sebeblerle de zelzele ola

bilir. Volkanın indifaiyle olan bu zel
zeleler mevziidirler. Az hissolunurlar, 
gen~ yerlere prnil olmazlar. Tekto -
nik zelzele ise bütün arza şamildir; 
bütün arz bunu duyar. 

Çöküntü zelzeleleri 
Çöküntü zelzeleleri, suların zo-

riyle vücuda gelen bir taknn 
m a ğ a r a 1 a r, boşlukların yı-
kılmasından olabilir ve bazan bu giıbi 
toprakaltı boşlukları çöker. Fakat 
bunlar mevziidir, pek küçük bir sa.ba
ya münhasır kalırlar. Bizim Kırşehir 
zelzelesi bunlardan değildir. 
Kıllehir zelzelesi hakiki bir tekto

nik bir zelzeledir. Bunun tektonik ka
rakterini anlatmak için bu havalinin 
jeolojik tarihini tetkik etmek lazım
dır. 

Üçüncü zamanın iptidasında gra
nitlerden, mermerlerden, billuri jist
lerdcn müteşekkil bulunan mıntakayı 
bütün Anadoluda olduğu gibi geniş 
bir deniz istila etmi,tir. 3 üncü za
man ortasında bu deniz çekilmi§ ve 
yerinde hemen hemen deniz seviye -
sinde kapalı göller kalmıştır. Bugün
kü tu2: gölü gibi. Bu kapalı göllerin 
kurumasiyle mıntakadaki tuzlu jistli 
tabakalar teftkkül etmi§tir. Olikoscn 
devrine aid olan bu tabakalar teıek
kül ettikten sonra bunlar cenubi Av
rupada, Asyada vuku bulmu' olan 
Alp orojenesi ile birlikte iltivalan
m~lardır. Bundan sonra bu iltiıvab 
mıntakayı tatlı su gölleri istila et
mittir. Neojen devrine aid olan bu 
g?llerin bıraktıkları rüsublar Kırte
hır mıntakasında bir taraftan eski 
granit, mermer ve jiatlerin üzerinde 
diğer taraftan üçüncü bir zaman~ 
başlangıcına ve ortasına aid iltivah 
tabakalar üzerinde göriiknektedfr. Ba 

tabakalar hafif meyilli, Mmcn hemen 
ufki vaziyettedirler. İlk tereasüıb et
tikleri göllerin seviyesi hemen hemen 
deniz seviyesinde olduğu halde bu
gün takriben 1.000 - 1.200 metre irti
faı bulurlar. Demek ki neojen deov
rindenberi bir takım hareketler geçir
mişler ve yavaş yavaş bu irtıifaa ka
dar yükaclmişlerdir. Bu yükselme 
yandan, cenubtan fimale doğru gelen 
tazyiklerle olmU§tur. Dağ ailsileleriy
le karaların yükselmesini intaç eden 
bu yan tazyiklere tektonik tazyikler 
denir. Bu yan tazyiklerinin tesiri al
tında bütün bu tabakalar ve kaidele
rindeki eski ' ıilsileler büyük mevce 
tullü bir iltiva ile yükselmişlerdir. 
Bu yükselme hareketleri ve bunları 
peyda eden yan tazyikleri hiç şüphe
siz hala da devam etmektedir. Bunun 
neticesinde tabakaların içerisinde ha
sıl olan tevettürler yarıklar, dislokas
yonları husule getirmektedir. İşte 
zelzele de bundan hasıl olmuştur. Bu 
hareketler arz kışrının arşitektürü

nü yapan, bünyesini vUcuda getiren 
tektonik hareketler olduğu için zel
zeleye de bu ismi veriyoruz. 

Kırşehir zelzele!inde 
Kırşehir zelzelesinde bir takım 

faylar hasıl olmuştur. Bu yarık
lar jeolojik fayların bütün evsafını 

göstermektedirler ve granitten müte
şekkil bir masifi kateder. Akpınar 

timalinde bu faylardan bir tanesi ıs.. 
20 kilometre kadar takib olumnu!tur. 
Burada bazı yerlerde 60-70 santimlik 
ufki bir yer değiştirme, bazı yerlerde 
30-40 santimlik şakuli yer değiştirme 
tcsbit ettik. 

Bunlar hiç şüphesiz daha derine 
mevzu dislokasyonların satıhdaki te
zahüratıdır. Yan tazyiklerin husule ge 
tirdiği tevettür burasını hafif buldu
ğu için burası yarılmıştır. Tıpkı bir 
tabaka klğıdı gerdiğimiz zaman ka
ğıdın en gevşek en çUrük olan mahal
linden yırtılması gibi. 

Yarıkların iat11umıeıi 
Bu yarıklar KırfChir mmtakasmda 

muhtelif istikametlerdedk. 
Akpmarda W. N W istikametinde. 

Hacıaelimlide N 12° E iatikametinde 
Karaovada N S istikametinde Han-. , 
yerınde N 35° E iatikametindedir. 

Binaenaleyh zelzele mıntakası muh 
telif istikamette çatlaklarla katolun
muş ve müteaddid koırnpartimanlara 
aynlmqtır. hte bu kompartimanların 
yekdiierine nuaran tebdili .mevki et
~ olmaaı sel.zeleyi husule getinnit
tır. 

Episantıral saba: Bu sahanın hakiıld 
hududları henüz katt surette tesbit 
edilmi' değildir. Te9bit editmit olan 
tahribat sahaSinın hakiki hududları 
dır. Bu iki sahanın daima biribirleri
ne tetabuk etmesi icab etmez. Hakiki 
episantral saha, yaptığımız muhtelif 
'ekilde anketlerin ve tetkiklerin ne
ti.ce~eri tasnif edildikten ve tesıbit e
d.ıldıkten sonra, zelzelenin İttoaeit ha
rıtası ha~ırlanacaktır. Görünü'e na
zaran epısantr sahası Ankara ·1A . . K . vı a-
yetının eskın kazasiyle Ma .. 
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M Ü§ahedeler 
Sağlam olmıyan zeminler: Alevi

yonlar, dolmalar, ebolisler inşaat ais-
temleri. ' 

Zel~eleA maatteessüf içtinab edile
cek bır hadise değildir. Esbabı az çok 
aranılsa bile, zelzelenin vukuundan 
cvel ha~r~ar olmanın imkanı yoktur. 
Hatta ılmın bir gün buraya kadar 
v~rabil~ği bile şüphelidir. Fakat 
bır mıntakada zelzele oluyor diye 
orasının tamamen terk olunduğu 

da vaki değildir. Japonya mütemadi
yen sarsılan bir mıntakadır. İtalya. 
~eza sık sık sarsılan bir yerdir. Ne 
Japon adaları, ne de İtalyan yarmı a
da6ını zelzeleden dolayı terketmek 
kinwenin hatırına gelmit değildir. 
Yegane alınacak tedbir inşaat tarzla
rında zelzeleye az çok mukavim tip
ler bulunmak, ve temel zeminleri 
mümkün mertebe zelzeleden en az mü 
tcceeir olacak yerlerde intibah etmek
ten ibarettir. 
Amdohanutı bu a..a-IDdlıW ı.öy 

ler, tmkı her yerde olduğu gibi daha 
ziyade köylünün biızzat pratik tecrii
beleriyle meydana gelmişlerdir. He
nüz hiç bir yerde bu kadar küçük bir
likler için cumhuriyet hükümetinin 
göstermiş olduğu büyük müzaheret, 
ilmi tetkiklere istinad eden insani 
düşünceler, köylüye ka!'lı gösterilen 
sevgi ve ,efkat bu derece hassasiyetk 
ifade edilmemiştir. Türkiycde·· vıe 
belki de bütün dünyada ilk defa o)a. 
rak ilmi bir tetkik, köyterin ~mdeQ 
tesisine esas ittihaz edilmiş, jeolojik, 
sıhi, coğrafi, iktısadi, zirai ?C meteo
rolojik cihetler gözetilerek yeni ya
pılacak tesislerde her birinin noktai 
nazarı ayrı ayrı araştırılabilmiş 11e 

her birinin yardımı ile memleketi kö
yü ve köylüyü alakadar eden şu nm.. 
talar üzerinde bilhassa durulmuştur. 

1 - Köyün istinad ettiği .-mİn, 
bu zeminin sağlam olması, 

2 - Su ihtiyacı, bilıhassa içileıceık 
iyi su temini, 

3 - Sıhi vaziyeti, 
4 - Mevzii (iklim sert olduğunda 

kış için nisbcten mahfuz cenub ,.. 
maçlarının tercihi), 

5 - Köylerin arazisine, mcraema. 
nakil yollarına yakın olması, 

6 - lnşa malzemcei, taş, kireç, kwn 
ve maden kömürünün temini yolları. 

7 - Sağlam, temiz, arhi, kul~ 
h ve ucuz bir inşa sistemi. 

8 - Köyün ilerde büyüdüğü tm
dirde işgal edeceği sa.ha. 

Görülüyor ki tekmil bu noktallır 
gözetilerek sesilecek bir köy meı9'lııİi 
cidden ideal olacak, mcmlC'kete vıe 
köylüye azami istifadelerin temini 
hususunda en mühim rolü oynay~ 
tır. 

Ne büyük bir bahtiyarlıktıl" ki Tfir
kiye cumhuri~ti ilk defa olarak böy 
le bir ~eıbbil&te b'lriunmUf ve ~ 
niye yolundaki şahsiyetini ve inaani
yetini beteriyete ve dünya ilemine 
parlak bir misalle isbat etmiş ve yep
yeni bir çığırda rehberlik etmiftir. 

Büyük minnet ve teşekkürlerimiml 
cumhuriyot hükümetine su~rız._ 

Kızılaya yardım 

devam ediyor 
Türkiye Kızılay Ce~ 

Umumi Merkezinden: 
Yerısarsmtısından felake\e uığta • 

yan "8tan\iaflanmıza yardım yapılmllt 
il.zere apfıda isim ve adresleri yaak 
zevat tarafından hizalarında yanlı pa
ralar veznemize yatınlmıştr. Bu hayır; 
sever zevata gerek cemiyetimiz ve ge
rek felaketzedeler namına tcıekkiirle • 
rimizi sunanz. 

Lira Kr. 

12 Ov Çankırı Güneş ilk ok* 
talebelerinden 

98 Bayraklı birinci okulu 1. Iİ 
sınıf talebelerinden 

2 00 Yalvaç Gazipap okulu öt
retmenlerinden 

18 34 Antalya Gazikcmal okw
lundan 

5 00 Ayvalık müstakil s6"'81İ 
bölüğü komutanlığından 

1 25 Hayrabolu merkez okula 
4 üncü sınıf talebelerinden 

224 00 1skenderiyede Türk l*' • 
dun birliğinden 

163 00 Kızılay Bergama tuf>e9in
dcn 

1900 00 Kızılay lzmir merkezinden 
3 13 İngilterede Lceds ıehrinde 

talebe Bay Sadi Aral'dan 
1 O şilin mukabili. 

6 2 7 Kıbns Lefkoşa' da Bay M. 
Şevki Işın'dan 1 llterlin 
mukabili 

51 44 Kızılay Suşehri şubesinden 
500 00 Kızılay Mucur şubesinden 

38 83 Türk Maarif Cemiyeti ._ 
kulu talebelerinden 

45 00 Ankara Dumlupınar ilk o • 
kulu talebelerinden 

5 00 Bayan Emine Dizginden 
267 70 Yüksek Ziraat En&titiiBii 

talim heyeti ve talebelerin
den 

90 00 Ankara İnönü ilk okulu öğ
retmen ve talebelerinden 

22 70 Müzik öğretmen okulu öğ
retmen ve işyarlarından 

105 00 Cum_hur Başkanlığı Filal\o 
monık Ol'kestrası üyelerin
den. 

58 50 İnönü Türkkuşu kampında 
bulunan memur ve müa
tahdemlerden 

56 lO Ankara İsmet İnönü itk o
, ·•lu talebelerinden. -----

2 • 

Bvvelki listelerden ----
()5129 46 

Kadıköy mekt4?blilerinin 
yardımları 

Kadıköy birinci orta okulunda Kır
§ehir zelzelesinde felakete uğrıyan!ara 
yardım olmak üzere toplanan 14 7 lira 
19 kuruı Kız~ay veznesine yatırılmış
tır. 



ULUS 

Büyük Şefimizin • 
eş sız jestleri Ankara kararları 

(Başr 1. inci sayfada) 

Atatürk, 5.11.1937 tarihli Başveka
lete yazdıkları mektupta Hazneye lie
diye ettiklerini bildirdikleri çiftlikle
rin muamelesi biten evrakını imza bu
yuracaklardı, 

Bir müddet sonra, Ankara Defter
darı ve Tapu mildürü de Marmara köş
küne gelmiş ve kanunun tarifleri dahi
linde tcberril takririni telakki etmiş
lerdir. 

Atatürk, imza ve takrir muamelesin
den sonra, Dahiliye ve Ziraat vekille
riyle Ankara valisini yemeğe alıkoy
muşlar, teberrü buyurdukları çiftlik
lere aid hatıralarını, maksadlarını ve 
tUrk çiftçiliği hakkındaki emir ve di
rektiflerini bu sahadaki yüksek ideal
lerinin büyük neşesi içinde nakil bu
yurmuşlardır . . 

Ziraat vekili F. Kurdoğlu, yemek 
masasından ayrıhmrken türk köylüsü 
ve çiftçisi adına aşağıdaki kelimelerle 
şükranlarını arzetmiştir: 

"Atatürk .. Bugün bir faninin erebi
leceği en yüksek iki mazhariyetle kar
ftla~tım: 

Beni yüksek huzurunuza kabul bu
yurdunuz; sofranıza alıkoydunuz. E
bemi yetini ve vücuda getirilişindeki 
büyük maksad ve kıymeti gelecek ne
sillerin biribirinden daha fazla nishet
te anlayıp öveceği büyük ve alicenap 
tebcrrüünilzün tarihi bir safhasında 
hazır bulundurdunuz. 

Bu asil hareketiniz, yekpare kendi 
yapınız ve eaeriniz olan bu memlekete 
yıptığmız aayı:sız hizmetlerin ve ver
diğiniz yüz binlerce eser ve direktifle
rin arasında bir iştir. Ululuğunu ve 
yüceliğini, eşiğinde bulun~n bizlerden 
çok, ilerledikçe tarih görecek ve min
net ve ş.ükranla övecektir. 

Ben, 9ahsan köylUyüm; köylü olarak 
kendi adıma ve bu memleketin, emri
nizle ziraat işleri başında bulunmak 
mazhariyetiyle ,tiirk köylüsü ve çift
ç~li~i adına, ~u dakikada hepsinin kal
bının tıpkı benim kalbim gibi çarptı
ğından emitt, tetckkür etmeği ve min
net duygularını arzetmeyi en tabit bir 
borç tel~kki ediyorum. Bunun da bir 
ifadeıi olat'ak ellerinizden öpmeme 
müsaadeJerlni dilerim . ., 

Ankara vali ve belediye reisi B. Tan
doğan da BUyilk Şefe şehir adına min
net ve şükranlarını arzetmiş ve Ata
türk Ziraat vekiline ve belediye reisi
ne muvaffakiyetler temenni ederek ta
hassüs ve mcmnuniytlerini izhar bu
yurmuşlardır. 

Belediyeye l>ağı~lanan gayri 
menkuller · 

Şefin dün Ankara belediyesine ba
ğışladıkları gayri menkuller aşağıda
dır. Bunları, ~iz bir tariht vesika de
ğer~ taşıyan resmt senedin bir örneği 
halınıde sütunlarımıza geçiriyoruz: 

11-5-938 tarihine rastlayan çarşamba 
gQnü ben aşağıda imza ve mühUrümü 
koyan ve Türkiye cumhuriyeti kanun
larının verdiği sal§hiyeti haiz bulunan 
Çankaya tapu sicilli muhafızı E~ref 
Tüzüner özel bir surette resmi sened 
tanzimi için Marmara köşküne gittim. 
Yüksek şahsiyetleri malflmum bulu
nan Reisi Cumhur Atatürk resmi bir 
sen~ tanzimini irade buyurarak şöy
lece söze b~ladılar : 

•- Tapu sicillerinde adıma müseccel 
mahal ve vasıfları işbu resmi senedde 
gösterilen A.nkaranın Tülüce mahal
lesinde hükfJmet ve han ardı sokakla
ruıda altında altı dükkAnı bulunan 
otel ile Orman Çiftliği mevkiı'nde 12 
hektar 2497 ve 9460 ve on iki hektar 
3200 ve 30 hektar 8156 metre murab
baı miktarındaki 13, 14, 18 ve 21 par
sel sayılı gayri menkuJJerimi kayıd
sıs ve şartsız olarak bağışlama sure
tiyle Ankara belediyesine terk ve te
berrü ettim. Belediye adına tescilini 
isterı'm.,, 

Diyerek sözlerini bitirdiler. Bu 
resmi sened tanzim edilirken hazrr 
bulunan Ankara belediye reisi Nev
zad Tandoğan da bağışlamayı kabul 
ettiğini söylediler. 

Aşağıda adları yazılı şahidlei ö
nünde bu senedi tanzim ettim ve hu-
zurlarında açıkça okudum. irade ve 

arzuları dairesinde vazrldıiını kabul 
ve tasdik buyurdular. Resmi senedi 
hepimiz imzaladık, 

Şahid 

Riyaseti Cumhur 
Genel Sekreteri 

Hasan Rıza Soyak 
Saat Dakika 

Şahid 

Riyaseti Cumhur 
Baş Yaveri 
Celal Üner 

12 45 Çankaya Tapu SiciJli 
Muhafızı 

Resm1 Mühür 
Eşref Tüzüner 

Mali hazineye bağıılanan 

cif ilikler 
ANKARA'DA: 

1 - Orman Çiftliği 
2 - Balkad Çiftliği 
3 - Çakırlar Çiftli~i 
4 - Macun Çiftliği 
5 - Tahbar Çiftliği 

, 

Atatürkün 
tarihi 

mektubları 
Atatürk'ün çiftliklerini hazine.. 

ye bağıtladıklanm bildiren 
5. 11. 937 tarihli mektublan fU• 
dur : 

BAŞVEKALETE 

Malum olduğu üzere ziraat 
ve zirai iktiaat ıabaımda fenni ve 
ameli tecrübeler yapmak maksa
dile muhtelif zamanlarda memle
ketin muhtelif mmtakalannda 
müteaddit çiftlikler teıiı ebnİJ
tim. 

On üç ıene devam eden çetin 
çalıımalan eınaıında faaliyetleri• 
ni bulundukları iklimin yetittirdi
ği her çeıit mahıulattan bqka her 
nevi ziraat ıan'atlanna da teşmil 
eden bu müe11esat, ilk senelerden 
ba§layan bütün kazançlarını inki
tafına ıarfederek büyük, küçük 
müteaddit fabrika ve imalathane
ler teıiı etmit, bütün ziraat maki· 
ne ve aletlerini yerinde ve faideli 
tekilde kullanmak, bunlann hep
sini tamir ve mühim bir ku.mını 

yeniden imal edecek tesisat vücu· 
da getİrmi§, yerli ve yabancı bir
çok ı:rklan Üzerinde çift ve mahıul 
bakımından yaptığı tetkikler ne
ticesinde bunlann muhite en elve
riıli ve verimli o1malanm teıbit 
elmi,, bir taraf tan kooperatif teş
kili ıuretile veya aynı muhitte 
başka ıuretlerle civar köylerle be
raber faideli şekilde çahımıı, di
ğer taraftan da iç ve dıı piyua • 
larla daimi ve ııkı temasta bulun
mak suretiyle faalivetine ve istih
ıalattnı bunlann isteklerine uy
dumnıt bu ıün her bakımdan ve
rimli, _plgun ve çok kıymetli birer 
varlık haline gelmitlerdir, 

Çiftliklerin yerine göre aruiyi 
ıalah ve tanzim etmek muhitini 
giizellettirmek, halka gezecek, ei· 
lenecek ve dinlenecek ııbhi yer • 
ler, hileıiz ve nefia gıda maddele
ri temin etmek, bazı yerlerde ihti
ki.rla fili ve rmıvaffakiyetli .mlca. 
delede bulunmak gibi hizmetleri 
de zikre ıayandır. ı,.. 

Bünyelerinin metaneti ve mu• 
vaffakiyetJerinin temelini teıkil 
eden ıerbeıt çalııma ve ticari esas
lar dahilinde idare edildikleri ve 
memleketin diğu mmtakalarmda 
da mümasilleri teıiı edildiği tak • 
dirde tecrübelerini miiıbet it &a· 

haımda alan bu müe11eıelerin, 
Devletçe ziraat uıullerini düzeh
me, iıtihaallerine ve köyleri ka}. 
kındmna yolunda alınan ve 81.ına
cak olan tedbirlerin hüınüniyet ...-e 
inkitafma çok müıait birer amil 
ve mesnet olacaklanna kani bulu
nuyorum. Ve bu kanaatla taaar-
nıfum altındaki bu çiftlikleri bü
tün tesisat, hayvanat ve ~r
ba§lariyle beraber buineye bedi· 
ye ediyonım. 

Muktazi kanuni muamelenin İ· 
fasını dilerim. 5 - 11 - 1937 

\.. .. 

Reiıi Cumhur 
K. ATATORK 

..... t v·u 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına ha%1rlanın1% 

20 ağustos 20 eylül 

.J 

1938 3-7041 

Ziraat vekilinin beyanafl 

Atatürk 
En hakiki, en iyi 

yolu göstermlılerdir 
Ziraat · Vekiletinde kendisini gören 

bir muharririmize, Kurdoğlu bu müna
•ebetle fU beyanatta bulunmuftur: 

''-Atatürk, çiftçilik sahasında bizle 
re ve memleket çiftçisine en hakiki, en 
iyi yolu göstermi~lerdir. Bu çiftlikler 
realist düşüncelerden doğmuş, bu 
memleket için hakiki nümune çiftlik
leridir. Yalnız milli değil, beynelmilel 
ölçüde kıymette eserlerdir. Mevcud 
vesait ve şerait içinde azm ile, sebat 
ile, sistem ve teknikle vücuda getiril· 
miş abidelerdir. Maddi kıymetleri 4,5 
milyona yaklaşır. Manevi bakımdan, 
mektep ve model olarak, ülkü olarak 
kıyme'tlerinin, ölçüsü yoktur. Atatürk 
her sahada ve her işte en büyük kıy

met ve hakikat şahikasıdır. Atatürk'ün 
ziraat için söylediklerinin ve filen de 
yaptıklarının erıine dünya tarihinde 
rastlanmaz. Atatürk her sahada, her 
işte ve her fikirde ulu liderdir. Ona 
bin minnet ve şükran.,, 

Bundan sonra vekil, önündeki dos
yadan Atatürk'ün bazı sözlerini oku
muştur ki başlıcası şunlardır: 

Ziraat hakkında At.atürkün 
vecizeleri 

" ... Yedi asırdanberi cihanın dört 
köşesine sevkedilerek kanlarını akıt
tığ1m1z, kemiklerini yabancı toprak· 
Jarda braktrğımız ve yedi asrrdanberi 
ekmeklerini ellerinden alıp israf ey
lediğimiz ve buna mukabil daima tah
kir, terzil ile mukabele ettiğimiz ve 
bunca fedakarlıklarına ve insanlıkla· 
rına karşı nankörlük, küstahlrk ve 
cebbarlıkla uşak menzilesine indir
mek istediğimiz bu asil sahibin huzu
runda bugün itiramla bakik1 vuiye· 
timizi alalım ... ,, 

* 
MiJll ekonominin temeli ziraattir. 

* Askeri zalerlerimizle mağrur ol· 
mayalım. Yeni ilim ve iktisadi zafer· 
lere hazırlanalım. 

•* 
Selimeti hakikiyeye ermek istiyor

sak çok kan dökerek kazandığımız 
muzaffttriyetlerden sonra çok feda· 
kArlık yaparak ziraat, ticaret, sanat 
sahasında ehemiyetli adımlarla yürü· 
meğe bakalım. 

* Siyasi askeri muzafferiyetler ne ka-
dar büyük olursa olsunlar iktrsadi mu. 
ı:sfieriyetler ile tedviç edilmezlerse 
kazanılan zaferler payidar o,lmaz. 

* Eğer miJJetimizin ekseriyeti §.zi-
mesi çiftçi olmasaydı biz bugün dün· 
ya yilzünde bulunmıyacaktık. 1923 

* Hiç bir medeni devlet yoktur ki 
ordu ve donanmasından evvel iktisa
diya_trnı dü~Unmü~ olmasın. 1329 

* Kılıç kuJJanan kol yorulur, nihayet 
kılıcı kınına koyar ve belki kılıç küf
lenmeye mahkum olur. Sapan kuJla
nan kol ise gün geçtikçe daha ziyade 
kuvvetlenir. ve daha çok kuvvetlen
dikçe daha çok toprağa malik ve sahip 
olur. 1923 

* Milletleri vatanlarınaa takarrar et-
ticmenin, millete istikrar 
vasıtası sapandır. 

* 

vermenin 
1923 

Kılıç ile fütuhat yapanlar sapanla 
fütuhat yapanlara mağlub olmağa ve 
binnetice terki mevki etmeğe mec• 
burdurlar. 1923 '" · ·' 

* 

Kararların 

tatbikine 
Hatay da 

baılanıyor 

Bir çok memurlar değiştiriliyor 
ortadan kalkacak tedhiş çeteleri 

İskenderun, 11 (A.A.) - Anadolu Ajansmm hususi muhabiri 
bildiriyor: Delege Garo Berut'tan tayyare ile dönmüştür. lstiana
ıız herkesin dikkati Ankara kararlarının tatbikine dair olaraık 
Berut'ta ittihaz edilen tedbirlerin ne §ekilde tecelli edeceğine me
rakla çevrilmiJ bulunuyordu. 

Garo tayyare ile gel:iikten sonra bil- intihab serbestisi kalmadığını, muha
tün fransız memurlarını toplamış, u- liflerinin hükümetle birlikte ke.ndile
zun müddet müzakerede bulunmuştur. rine karşı tazyik ve tethiş hareketi tat
Saat 17.30 da batkonsolosumuz kendi· bik ettiklerini bildirmişler, mahrum 
sini ziyaret etti. kaldıkları intihab serbestisinin iadesi 
Başkomıolosun delege Garo ile gö- için müdahalelerini isteınışlcrdir. 

rüşpıesi iki buçuk saat sürmüştür. An- 50 Eti türk bitaraf komisyona müra
kara kararları aşağıdaki şekilde tatbik caat ederek kendilerinin türk olduk-
edilecektir: larını fakat tazyik ve tehdit altında a-

Alınacak tedbirler rap veya alevi yazıldıklarından tescil-
Umumi af ilan edilec ... k, bu affın as- !erinin tashihini istemişlerdir. 

keri cürümlere de tatıbi ki Par isten is- İskenderun ve Kmkhan ha valisinde 
tenecektir. Hasan Cehbare ve Alaeddi- tescil muamelesi devam ediyor. 
ne izin verilecek ve her iki vazife ya- lskenderundaki Vahdet gazetesi 11 
ni Hatay katibi umumiliği ile Dahi- inci yıldönümü olan onümüzdeki 18 
liye ve maliye servisleri şefli ğ i mün<ı· mayıstan itibaren Hatay adı ile çıka
kale devresine mahsus clmak üzere caktır. 
mülkiye mektebi mezunlarından Et~- Arab gazeteleri gene taarru%1Cl 
me tevdi edilecektir. geçtiler 
Tethiş çeteleri ortadan kaldırılacak- Eti tilrklerden türk olduğunu bil-

tır. Nahiye müdürleri arasında büyük dirmek niyetinde olanların en az yüz
deği~iklikler yapılacak ve Antakya de 7 5 i şapka tedarik etmiş ve giymiş
kaymakamı Sabahaddin değişecek~ ken temadi eden tazyik ve tetlıiş hare
tir. Maliye başkatibi Fuad tekaüde keti üzerine şimdi bir tane kalmamrş 
sevkedilecektir. gibidir. Arapça Elliva gazetesi "Kara 

lıgal manwrası hafifledi liste,. başlılı yazısını bitirirken "türk-
Antakya, 11 (A.A.) - Anadolu ajan lcre geçen (hain) lerin isimlerini kara 

sının huauai muhabiri bildiriyor: dosyaya kayıtla gazetemizde veya ay-
Şehirde birkaç gündenberi hakim o- rıca ilan ve arap ofisi tarafından tevzi 

lan askeri işgal manzarası tedricen ha- ettireceğiz. Ta ki umum isl~ ve arab
fiflcmektedir. Köprü başında artık lar din, vatan ve milliyetlerini satan 
bir müfreze değil, yalnız nöbetçi ne- bu hainler hakkındaki kararlarını ver
ferler görülmekte, çarşıda ise normal sinler . ., diyor. 
bir hava esmektedir. Hatay meselesi hakkında şimdiye 

"Ata yolu,, gazetesi muvakkaten ge- kadar a.z çok sükuneti muhafaza eden 
len askerin çekileceği hakıkında dün Suriye gazeteleri he.p birden ve gü
verdiğim haberin resmi makamlar ta- dümlü kanaatini veren bir ağu: birliği 
rafından teyid edildiğini bildiriyor. ile taarruza ge~tiler. 

lskenderun ve .Kırıkluında Jandarmaların ölümünden 
türk Ustesi muzaffer! tilrkler mesul tutuluyor I 

Antakya, 11 (A.A.) -Anadolu ajan İki jandarmanın ölmes~:yle neti.cele· 
ımm hususi muhabiri bildiriyor: nen dört ayak vakası ile ala.kadar bulun 
İskenderun ve Kırıkhan mıntaka\a- duklan vesileaiyle 17 türk hakkında 

rında tescil muamelesi türk l~s.tcsine muvakkat tevkif müzekkeresi kesilmiş 
müsaid biT şekilde inkişaf etmekte ve bunların taharrisine başlarun~tır. 
berdevamdır. Tiirk kardeşleri listesi· Bunlar arasında en az 10 tanesinin va
ne yüzde 99 nisbetinde !caydedilmekte ka mahallinde bile bulunmayan kimse· 
olan kUrtlerin gösterdikleri içten ge- ler olduğu teyid edilmekte ve bunla
len şevık ve tehalük hakikaten görüle- rm öteden beri türk propagandası ya-
cek bir manzara arzetmektedir. pan türk ve eti tilrkleri olması ayrıca 

Eti tür1derinin ıikayeti dikkate tayan telakki edilmektedir. 
Antakya, 11 (A.A.) - Anadolu ajan Dün Yenişehir köyünde de vesikalı :v 

ımm hususi muhabiri bildiriyor: tüfeğini hamil üç tUrk mahalli jandar-
Yirmi yirmibeş kadar Eti türk reisi, ma tarafından tevkif edilmi~tir. 

Atatürk'e, milletler cemiyetine ve fili Husuai mahkeme bundan haberdar 
komiıere birer telgraf çekerek burada olmadığını bildirmiştir. 

Başbakan ve Dr. Aras 
bugün Belgraddan 
hareket edecekler 

(Ba§ı ı. ı'nci sayfada) 

m.ıştır. Belgrad'da darbhane devlet ens
titüsü gezilmiş ve çok beğenilmiştir. 

BQ.§vekilimiz Skopçina' da 
Celal Bayar, refakatinde Hariciye 

Vekili Doktor Aras olduiu halde bugün 
saat 17 de Skopçinayı ziyaret etmiştir. 

Binanm kapısında kar§danan türk 
hUkUmet reiai, B. Stoyadinoviçle bera
ber Skopçina reiai B. Y eliçi ziyaret et -
mişler ve binayı tama.men gezmiıler • 
dir. 

yük bir kısmının bu harikulade bahçe
de geçtiğini öğrendik. Bizi hayran hı -
rakacak kadar asil bir zevkle tanzmi e-

, dilmiş olan evin bizzat Bayan Stoyadi· 
noviç tarafından hazırlandığını da öğ -
rendiğimiz zaman, onun bir ev kadını 
sıfatiıyle dinlediğimiz şöhretinin haldı
lığına kani olduk. 

Kılıç ve sapan: Bu iki fatihten bi- B. Stoyadinoviç'in evinde 

Bay Stoyadinoviçin bahçe&inde te -

nis kordu, yüzme havuzu ile spor teala· 
leri de vardır. Bu dekor araaında Ba
yan Stoyadinoviç'in kolay kolay unu • 
tamıyacağımız nezaket ve kibarlığı 
dost memlekette geçen son gUnl\mUzUn 
canlı hatıralandır. 

rincisi ikincisı'n.!! daima mağlııb o-
6 - Gavercinlik Çı'ftliği lur. 1929 Dost ve milttefik memleket başba· 
7 - Etimesgut Çiftlikleri. • , * kanı B. Stoyadinoviç bugUn başbaka -

Bu akşam elçiliğimizde güzel bir 
suvare verildi ve Belgrad'ın bUtUn ta. 
nınmış şahsiyetleri auvar~de bulundu. 
Yarın memleketimize döniiyorur. v- t ld k l b h · 1 • • · nmııza ve maiyetindeki zatlara evinde 

or yo a porta a a çesıy e zçın- TiJrkiyenin sahibi liikikisı' ve e- bir çay ziyafeti vermiştir. 
deki payları ve Karabasamalt ve Hö- fendisi, hakiki müstahsil olan köylü-
yük kasaba mevkiindeki arazileri, dar. 1923 Yugoslav başbakanının villası Tu -

Tarsus: Pi/oğlu çiftliğindeki arazi * naya bakan bir yerde ve harikulade bir 

ve payları: Kl>ylün'iln muhtaç ve semeratı me- tabiat dekoru içindedir. Yugoslav ka -
Silifkede: Tekir, Şovalya <;iftlikle- saisini kendi menfaati lehine haddı dınlığmın mümtaz bir şahsiyeti olan ve 

rindeki payı ve arazisi. azamiye ibll.ğ etmek, siyaseti ikti- ileri zevkiyle bu kadınlığın garblı kli1 -
Ya/ovada: Baltacı ve Millet çiftlik- sadiyemizin ruhu esasisidir. 1922 tUrünil temsil eden Bayan Stoyadino -

Jerindeki payı ve arazi ile Yalovanın * viç bUyük bir nezaketle bizleri karşı-

Balabandere ve Samlıova mevkilerin· ladı ve evini gezdirdi. Çok güzel döıı.en Bence halk devri, iktisad devri :r 
deki gayri menkulleri. mel humu ile ifade olunur. 1923 mi§ olan bu villlnm bahçeai cidden za-* rif tl ve f evkallde idi. Bir çok kıymetli 
Halk Partiıine bağl§lananlar 
Bayük Şef, Ankara Fevzi paşa ma

hallesinde 30 Ağustos sokağında U
lus Matbaasının tamamı ve aynı so
kakta (16290) metre murabbaı mikta
rrndaki arsalarını; Halk Partisiııe 
bağı~Iamıilardıı. 

Memlebtte topraksız çiftçi bıra

lnlmamalıdır. 193'7 

* Memleketi; iklim, su ve toprak 
verimi bakımından ziraat bölgelerine 
qır11J1Jk icaP.. eder, 1931. 

vazolar, şark i~i antikalar salonları 

süslemişti. Benzerine az rastlanan bir 
tanzim zevki, vill!nm bahçesinin her 
köşesinde göz ve gönül alan bir cazibe 
meydana getirmişti. Bilhassa Bayan 
Stoyadinoviçin, bir ziraatçi kadar çi
~ek işlerinden anladıiı ve ıününün bü· 

İtalyan - fransı zmüzakereleri 
tekrar ha~lıyor 

Paris, ril (A.A.) - Fransız gazete . 
leri, bugün öğleden sonra Kont Ciano 
ife Fransanın Romadakl maslahatgil
zarı arasında tekrar başlanacak müza
kereler hussuunda nHcıbin gözüküyor
lar, bununla beraber ha.bet işinin Ce
nevrede teahhüre uğramaamın bu mil· 
zakereler il.zerinde fena bir tuir yapa -

bileceği de kaydediliyor. 

Jur gazetesinin Roma muhabirine 

göre, anlaşmanın bu hafta aonwıda im
zası muhtemeldir. 

.t2 - 5 - 1938 

Baıbakanımızın 

yugoslav 
milletine hitabesi 

(Hafı 1. inci sayfada) 

selamlarını getirmek için geldik. 
Gördüğümüz iyi kabu l ve hakikt 

dostluk tezahürleri milleıtlerimizi bi· 
ribirine bağlayan derin hissiyatın par 
lak bir bürıbanıdır. 

Memleketnizde her adımda müşa
hede ettiğimiz muhteşem başarılar ve 
refah manzarası, bizi hayran brrakıtı. 

Bizim gibi Yugoslavyanm sadrk 
dostları için, başında dostumuz Baş
vekil Stoyadinoviç giıbi güzide bir 
şahsiyet bulunan ve kendi.sini tama
miyle memleketinin hizmetine vak
fetmiş olan bir hükümetin bakinı ida
I'C1Ji sayesinde yıııgoslav milletinin el
de ettiği gıbtaya değer refah derece
sini müşahede etmekten daıha büyük 
bir zevk tasavvur edemiyorum. 

Milletlerimiz için hakiki sulh v.c 
saadet kaynağını balkan milletleri a
rasında kardeşçe i~birliğinde bulaca
ğmııza kaniiz. Balkan antantını, bu 
kanaatimin en yUkaek ve müsbct ifa
desidir. 

Bu idealin umumileşme1'ini ve bil-
tün balkan milletlerinin ideali ohna
sınr bütün kaLbimizle temenni ede"' 
riz . ., 

Vakıflar Umum Md. 

Kirahk daireler 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden ı 

Senelik muhammen 
kira bedeli Teminatı Akar 

Lira Lira ~ası 

1800 135 3/4 
1800 135. 3/5 
1968 146 3/6 

Senelik kira mikdarlariyle teminaıtt 
muıvakkatesi ve numaraları yukarıda 
yazdı Gökçeoğlunda ikinci vakıf 

apartımanındaki üç daire teslim gü
nünden 31 maym 939 gününe kadar 
kiraya verileceğinden 10 gün müddet
le açtk artırmaya konulmuftt.tr. İhale 
21 mayrs 938 cumartesi günü saat ltı 
de ikiru::i vakrf apartmanında varidat 
müdürlüğün~ yapılacaktır'. Tutmak 
ve şartlarını öğrenmek isteyenlerin 
adı geçen müdürlilğe müracaatları. 

(1392) 2814 

Demiryolları 

Patiska ahnacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komiıyo

nundan: 

Muhammen bedeli (3150) lira olan 
4500 metre patiaka 27. 5. 938 cuma gü
nü saat 15. 30 da kapalı zarf usulU. ile 
Ankara<la idare binasında satın alına
caktrr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 236,25 
liralık mu'Vakat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mU
teahhidlik vesikası ve tekliflerini ay
nı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme daireıinden Haydarpaşa
da te&elU.m ve sevk şefliğinden dağıtı· 
lacakbr. (1400) 2815 

Kundura alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğünden: 
1 - Türkkuşu öğretmen ve tal~ 

leri için 50 - 60 çift dahili ve 50 - 60 
çift harici kundura yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedel olarak da~ 
bili kunduraların beher çiftine 400 ve 
harict kunduraların keza beher çifti
ne 500 kuru' kıymet biçilmiştir. 

3 - İhalesi 20 - 5 - 1938 tarihine 
tesadüf eden cuma günü saat ıs de 
yapılacaktır. 

tık teminatı 40 lira 50 kuru~tur. Nü 
muneler, tartname ve mukavele müıı
vettesi her giln kurum binasında gö
rülür. 

it - İsteklilerin muayver. gill". ve 
saatte vesaik ve temi..,,.tlariyle bir
likte hazır bulunmaları. 2752 
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5 apartmanında aaat 13 den: 
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~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 



H 1 K A y E 
Dirilen hatıra 

Mektubunda güzel lstanbulu bıra· 
Jıarak bu ıssız ve cansız kasabaya gel· 
~~ naa.ıı ruı olduğumu, kocamı bu 
·"'•unces d · __, ın en vaz geçirmeye neden 
çahşmaıı;ıış oldu&;umu aoruyorıun. Fa· 
~t, Sadıyeciğim, ufak bir m&af farkı 
'Çin İstaDlıulu bırakarak buraya ıel
-ye kocamı zorlayan ben olduğumu 
llğrenirsen aı:Uıa daha mı az fBt&tak· 
am? 

Evet, tahmin ettiğin gibi burada ne 
bizim t.tanbulun. ne alzin Ankaranın, 
ne de hatt.i bir İzmirin, bir Buraanın 
bayatı yok. Nasıl yaf&dığunızı merak 
ediyo~un.? Blitün gün ev itleriyle ve 
bahçeyı dllzeltmekle uğr.,ıyorum. Ak. 
f&IDlan erkenden yatıyoruz. Ve her 
gün bu •eaaiz ve münzevi hayatı tek
~lıyoruz. Ara ııra kOD1fular biH CC
çıyor ve .. y~ biz onlara ıidiyoruz. Fa
kat bu gorutmeıer de inzivadan daha 
beter. Çünkü bu ahbablarla ne konu
pcağmu bilemiyor onlar söylerken be .. . ' 

n mutemadıyen esniyorum. 

tikçe takatimin kealldiğlnl hia ediyor. 
dum. Bu evlenme taaavvurunu gecik· 
ti.-k için haklı bir mazeret bulamı
yordum. A11l ıebebi aöylemeyi hatı
rımdan bile geçirmezdim. Aileme kar· 
ıı .an derece itaatli ve mahcub bir kız
dım. Sonra, H ... nın da gididen gizli
ye beni takib ettiğini (arkettim. Sadi 
ile aramdaki münasebeti anlamıf. ken
diıine kartı bu yüzden ıoğuk davran
dığımı hia etmitti· Beni sevdiği için 
aeıinl çıkarımmıttı, fakat bazan imalı 
sözlerle kendisine ka111 bu kadar ali-
kaaız durmaı:ıun aebdıini bildiğini çıt
latırdı. O zamanlar ne söyliyeceğiml 
p,ırır, odama kaçar ve ağlardım. 

Bir aralık Sadi ıiaaıalandı, bir iki ay 
baatahanede yattı. Ara aıra ondan bir 
arkad&f vuıtaaiyle mektub alıyordum. 
Fakat bu müddet zarfında en büyük 
iıtinadclhı kaybetmİ§ gibiydim. Çün
kü ne zaman kendimde bir zaaf his et· 
aem, onun sevgiyle dolu ıözlerine 
bakmak, bana mücadelede devam için 
yeni bir kuvvet bahtederdi. Bu eana
da ailemin tazyiki de aon haddini bul
muıtu. Annem, blitün ailemizi müfkil 
bir mevki• koyduğumu, bu hareketi• 
min fena niyetli kimaelerin zihni:ıııde 
klltll piphelere yol açacağmı eöylAl
yordu. Bu .az 5ok ağrıma gitti. Etrafı. 
mı aaran ve hepsi benim aaadetimden 
bafka bir feY arzu etmeyen bu iman
lara karşı nasıl mücadele edebilirdim? 
Nihayet bir gün peki dedim. 

.Anlk her py bi,tmlfti. S&iiıpü geri 
al_ ... _ ÇGnldl _,.. k luıantrı.. 
1amııı ıleıtıaı befl-'llardr. Bu aralık 
Sadi haatalıaneden çılımlftı. Kendlalni 
bir cll:ııı gördllm ve evlenecetlml .ay. 
!edim. Heyecanımdan ve ıatırmımdan 
bu karart hangi prtlar içinde verme
ye modıur kaldıimu aıılata:ıııadım. O, 
derin bir kederle yllzilme baktı, elleri 
titriyordu. Hl<ı bir ..,, Mlyı-dl. upe
ki, meaud olmanı temen:ıııl ederim" de
di ve gitti. Fakat o ayrılık anmm blJ. 
tün fecaatini, aenelerden ıonra dün 
olmuf gibi hali hatırlarım. 

Sonra, biliyonıun, Raaanla evlendik. 

Nöbetçi Eczaneler 
Puar ı Y mi •• Cebocl ecsanelerl 
Puarteal : Hallr ve ~ • 
Sah ı ıı:ıo •• ÇaııkQa • 
Çarpmlıa ı Sebat vo y onltelılr • 
Puıembe ı 1atanlıul ccıı:anoai 
Cuma : Merku .. 
Cuma.rtnt : Ankara .. 

nALK " YENi 
SiNEMALAR 

Seans saatleri 

YENİ 

14.45 
18.45 
11.45 

Her ciln 

Camarteal ııünleri 

HALK 

14.30 
18.30 
18.30 

YENi HALK 

ıs 13 
14.45 14.30 
18.45 18.30 
18.45 ıuo 

YENi 
Puaı silnleri 

HALK 

11 11 
13 13 
14.45 14.30 
16.45 18.30 
18.45 18.30 

Geceleri aut 21 de 
Lüzumlu Telefon 

Numaraları 
Yuıcm lbban: (1521). - Telefon, müra

caat ıehlr: (IOZS.1024). - ŞohlrJenra. 
aı: (2341-2342). - Elolrtıllı •• HaYa8U1 
Anza Memurlatıı: (1846). - MeaaJeri 
Sebir Anban: (3705). - Taka 1 T• 
lefon mımaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, ıoso. 1196). - "amanpaun civa
n: (2806, 3259). - Yenlıeblr, Havazba
"' Bizim tabi ı (2323) - Havasbqı: 
Güven tabi: (3841): Birlik tabi: (2333) 
- Canlan caddesi, Ulaa tar.al: (1291). 
Otobüalerin ilk Ye ıon 

Seferleri 

Sabah Akpm 
İlk Son• 
•eler aefer 

Vlua M. dan K. dere'7e 6.4~ 23.00 
K. dere'den Ulus M. n• 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çaııtaya'J'& 7.25 23.00 
Conlrn•'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulua M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 
Ulaa M. dan Keçiören'• . 6.30 Zl.00 
K~l!lren'den UI• M. na 7.00 11.30 
Ulaa M. elan Etiik'e 6.30 20.30 
B:tlik'ten Ulu M. na 7.00 21.00 
Ulu M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUluı M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den AL fabL ra 7.00 -.-
AL fabL dan Cebeci'ye -..-- 17.00 
Yenlıeblr'dcn Ulaa M. mı 7.00 23.00 
Ulus il. dan Yoniıeblr'e 7.10 23.00 
s. ııuarı"ndaa Alrköprtl'yı 8.4$ 7.SO 
Akköprtldea S. ııuan'na 8.00 9.45 
1 U. M.-C. Uo Jııtuyon a-. lıer 

.... ""- bir ..,. olup - -manian Hferm dalıa .,.., 
1 U~ lleJ'dam: Ue Ymiaeb!r, B•hnl+"• 

Cebeci, Bmmı-nn a-. - a 
... ili ,.. kadar_ .......... ılülJra. 
da; -t 20 doa 21 • kadar lıer ou da· 
klbda; aut 7 den ı e •• 2t dea 23 e 
kadar her 15, 20 •• 30 dalribda bir 
muntazam seferler vardu, 

§ Ak~an Ulus Meydanından aaat 23 
deki son seferlerle bunlarm Ulus :Mey. 
....... Sn r , .. p'z z 

-----. dııirJq Poata Saatleri 
Posta -t 19 a kadar lataıılıal cihetine 
-lr:tub bbal eder. 
Toabhtıtlll 18 ı bclarclır, 

Traa Saatleri 
JIQdarpa .. •ya ı Her alıü l.20.ller 

alı:pm 19.15 •• 19.50 
do ııuartesl:&:ıombe 
-.nal -.._ lıa- sllrat.) 
ı Her.ım 9.15 CX
rl, ..... •=saba 
lıat llserlndodlr.) 

Dlyarlıabr lıattı : Herıtın 9.SS 
.Zmpldalı: battı ı • 15.00 
Kmkble'ya l'Q'OtOble • 16.05 

İspanyanın istikbali 

Sivil harbden sonra çok 
bir politika lazım otoriter 

etmesi, Almanyanın hareketine doğ· 
rudan doğruya yardım ve teşvik mahi. 
yetini arzeder. Çekoslovakyaya lııartı 
Almanyanın yaptığı tehdidler, tıaıya.. 
nm yalnız diplomatik değil, filt müsa. 
haretine de nail olacaktır. Eaaaen tın 
tazyik ve tehdidleri bilhaaaa İngiltere 
terviç eylemektedir. 

LIS Figuo'da Lüsyen Romiye ya- ko, kendi kendilerini bealiyen mmıa-
zryor : katarı fethetmit olduğu için, bu güç-

K.onrıımalar ııe konny topl""'-t 
Roma müllkatı Milletler cemiyeti 

toplant11mın arifesinde vuku bulmak 
ihtimaliyle hususi bir ehemiyet ikti· 
sab etmektedir. Eğer faş;istlerln teca. 
vllz plinları Roma mülakatı bakımın
dan tetkik edilecek olursa, Avnıpınm 
vaziyetiyle 11kı 11kıva al.ikadar olan 
fevkallde mühim ~eaelelerde millet• 
ler cemiyetinin kararlarına hareket 
noktası teıkil etmelidir_ 

İapanyanm iatikbal& bir çok -ç- iliğe hiç rastlamamıttır. Fakat Mad
huller ihtiva eder. Fakat muhakkak rid, Baraelona ve Valanaiya, ve Ak
<>lan bir tarafı vardır: Memlekete bir deniz kıyılarmın diğer kalabalık kı 
yabancı harbı kadar kurban verdir- amları, bir kere harb bittikten, iatia
miı ve aynı niabette aileden aileye, nai itler nihayete erdikten, di'.i"rdan 
ferdden ferde kinler ve husumetler gelen yardımlar kesildikten ve asker· 
doğurmu9 olan bu sivil harbt~ aon- !er terhia olunduktan sonra vaziyet 
ra, millelıln hakild birliğini teala et- değitecektlr. 
-k, n.i~ı devamlı bir pilde te- • • • 
mi:ııı etmek, ve • daha az müfküi olmı· Sivil harb netice,.fnin ona ~mpoze 
yan bir it bütün enerjilerin kallı:ın· edeceği diktatörlük karakterı heaa
ma itinde elbirliği etmelerini hazır- ba katılmazsa lspanyanın yabanrılar· 
lamak için çok otoriter bir politika la ilerdeki milnaaebetleri ı:ıkkında 

Fransa 
icabedecektir. doğru bir fikir edinilemez. 

rlabq itinin ko"""'1m
netlen gecikti? 

İapany<>I harbının bir diktatörlü- Şüphesiz, lspanyada yal•anrıları 
ğe müncer olmama11 imklnsızdır. aevmezler. Her iki tarıf içın bu bir 
z-ımızda, hakiki bir diktatör- hakikattir. Harb bittikten ..-nra bı.. 

ltılı:, memleketin ietihaali, •-ı·hl•'-ı", 

Gazeteler, bllhaaa Milletler cemi. 
yeti konaeyinin toplantısı ile m8flrUI 
olmaktadır. Gazeteler eberiyetle, ha
be' işi müzakeresinin sonraya lllra-- - hia daha da artacaktır. hrın:ta ya-

teıebbüalerin faydası, gelirlerin mü- hancıları kuaacaıJı:tır. Ve bu mllıterel· 
vazeneal, sermayelerin kullanı11f tek hllıumet, hüklimete, lır-~nyalları 
li, kredinin i.ıimali, it rejimi gibi, mllatakll birlikleri ıuuruna eri~tlr· 
ancak bütlin hayat prtları Userinde mek için ilk manivell hizmetini gCS
tam bir kontrol te1iai auretiyle müm recektir. 
kün olabilir. Fakat dli'llnUlen ve ılSylenen ne o-

Fakat böyle bir kontrol, içeriden lana olaun, meaele burada değildir. 
dıtarıya kaçmaları olduiu kadar dı... Mesele, dlktatörlllğlfn, mekanh:maaı 
rıdan içeriye mliaaadesiz auııltıları yok ve kendisini saracak mllfküllt yllzlln
etmek için ıumaıkı bir alU'ette kapalı den hancl ymancı devletlerle mün•e
olmak lizımdır. Hem ekonomik, hem bet teaialnl tercihe mecbur kalacağını 
de politik ""bebler dolayıaiyle lüzum bilmektedir. 
lu hale gelen bu kapalılık, later iete· Şllphesiz, aivit harb nihayetlendik· 
ma.r bir "otartin ye, yani hududlarm tıen ııonra, lapanya, ancak bir yeniden 
çerçevesiyle tahdid edilmİf vaaııtalar· lop ltl:ıııe clrittlii takdirdedir ki 
la mlolletlıı bir kapalı ebaoml içinde -1,,.C. birlik ve bamlaine ı.avup. 
yapmae- ııevlreder. b!JecektV. Bunu lae, hancl harici 

Halbuki, ı.Pllll,., tabii ,.n1an i- yardımllırla " hanaıi mi!badelelerle 
tibariyle, bllyle bir ı:ejfm içinde ,... elde edebnlr ? 
lepneye pek az mllaaid bt.r memle· Bir ymd811 ln&iltere ve diler yan· 
kettir. Sivil harbın omı ıürllkledlği dan (Almanya ile m~teaanld o!arak) 

İtalya t.panya llzerinde kolayca mu
politik rejimle, bu dramı tak:ib ede- tabık kaldılar. Fakat bu mutabakat 
ock olan rejimin ekonomik ve sosyal müphem bir formüle istinad etmek-
aedcaı..tne teı. 3' haauUDdald tedir. 
tabii hDrlnaızlıklan Wında pek va- Gerek 'lnctıtıere, ıerebe İtalya, 
hlm !ık teaıd ~ çarppmaktadız. bw tllrlll mllzakerelerden" dııha ı.-

Bu tezadı ıtsrmeslikten plmek, vetı.ı olan Jıadlmelerln e:ııı bllytlk payı 
1naant tahminlerinde yandtablllr.. kendüerlne ganntıl edecellne inan· 

•• a :ııımkta delil midirler? Hu iklai de 
haaplannı ayrı donelere ı.tinad et
tiriyor!•. 

kılmaaını ve Negllalin birdenbire C.. 
nevreye gelmeğe karar vermeaini hay· 
retle kartılamaktadır. Gazeteler, bul 
entrikalardan balıaediyorlar. Bu tehi
rin melhuz neticeleri hakkında görllf
ler deği9iyor. Gazetelerin bir kımız, 
habet meselesinin ergeç halleditecet> 
nl, binaenaleyh bayle bir +aaı hBı llo 
hiçbir ehemiyeti olmadığını yazarken 
diler bir kıaım matbuat iae F'ranMnm 
da mllzaharet ettiği ingillz realist al· 
yaaetine bunun zarar verdrilecellno 
den ve hatta FranA ve İngiltere:ıııin ı. 
tal ya ile olan münaaebatını milııkflllet
tireceğinden korkmaktadır. 

Nqü'iJn bilmai lbunııelen 
feyler 

Pati Parizyen diyor ki: 
Nftalya ile anlafDl&ya ve Romaya bir 

franaız bllyllk elçlalnln g6nderl1-i,. 
ne mani olmap çal"an ınai\filler ingl
llz • franaız deklar•yonunun eheml
yetlni azaltmağa çatı,ıyor. Habetler. 
ileriye sürülmüş ve bu manevra Ue ı. 
talya aleyhinde bir hareket vücada ge. 
tirilmek lateızmlttlr. Aynı zamanda 
Çe:ııııl>erlayn ve DalacHye hllldlmetJeri.. 
nln de nllfuını baltalanmak isteniliyor. 
Komıey rumameai, habqlerin ve on
ları ilham eden avrupalılarm kaprisle
ri yllzllnden altllst olmuftur. Negtla 
funu iyi bilmelidir ki, onun mukadde
ratı artık taayyün etmi,tir ve impara
torlu la da artık ilelebet ortadan kalk· 
m19tır.,, 

İstanbuldaki mUtevazi fakat rahat 
v~ eğlenceli hayatımızı bırakıp da ne 
diye buralara geldiğimizi anlamak is. 
ti yorsun, değil mi? Sana bu adıebi aft· 
)atabilmek için biraz maziye dönmek 
icab edecek. Hatırlıyor muaun, tam on 
iki aene eve! An& ne hararetli meJıtub. 
1ar yazardım. Seviyordum, aeYillyor
dum. Yirmi yapının ilk sevgisiydi bu 1 
Hayat yalnız bu sevgiye inhisar edi
Jll~ O, hukuk fakülteıiıı.e devam e
diyordu. Ben lrae:ıııln - amdJann. 
daydnn. Senelerce, hatta, blrlblrfaıbe 
ııevmek kelimsinl etellffuz e-.S.n 
HVipniJtik. Gazler bütün hararetiyle 
lııonuturken kelimelerin lllzumsus kal
dığı bir yaftaydık. O kadar ahenkli bir 
çift tetkil ediyorduk ki, herkesin bize 
gobtayla baktığını hiı ediyordum. ze. 
kiydi, yakı,ıklıydı, ve bilhaaaa çok iyi 
kalbliydi. Sonra bana, yaşındaki genç
lerden beldenilmiyecek bir ııdakatle 
bağlıydı. Bu sevgi aenelerce devam et· 
mişti. Senelerce aramızda en küçük bir 
lhtiW, en ufak bir mllnakaf& çıkma
mıttı. Beraber gezer, eonra daima te· 
easürle, iatemiyerek ayrılırdık. Yazın 
bizim için mevcud değildi, yarmı ha· 
tırımıza getirmeden, günün bize ıetir· 
diği Aat paymdan -.ud ya,ıyorduk. 

Yava, yaV&f yeni hayatıma allf19ya G ON DEL IK. 

Evveli Tampe.- -ıe.ı. 
İaPllftyol e.ape-. Dl ıuun, 

ne ıılmımm ,,. ne da ltalJllUD tıııb

penmanma benzer. lapan)'QI aon de· 
rece ferdlyetçldir. Ferdclllli bu de

receye çıbrmıı bir milleti livil Mr• 
bm bumdan vugeçlnceğiııi _,. 
yorum. BUikia. Yangın lltefi ıı&ıdllr· 

tnıııaıııere gllre, tapan,., çok kre
diye, ı.tlkraza, ve kendini toplamak 
için k&rlı bir ticarete ihtiyaç hiuecle· 
cektfr. Şu halde Loadraya bat vur· 
malı: ~yetlncle kalacaktır. 

Fakat llaeyi bitirdikten sonra e.de 
annemle babam beni 11kıftırmaya bat
ladılar. O zamana kadar bana bir talib 
çıktığını aöylediler mi, yanıma yıık
laıtınnaz, bir mekteb kızının evlenme
yi dlifllnmek için vakti yoktur, deyip 
ifin içinden çıkardım. Fakat liaeden 
mezun olduktan sonra bu mazeretim 
kalmanuftı. Gerçi üniversiteye devam 
ecldıilirdim, fakat lise tahıili beni 5ok 
yormu§tu. Hatti aon senelerde mekte
bi terketmemek için kendimi zorlamak 
mecburiyetinde kalmııtım. Eaaaen ba· 
bam da bu tahıllln bana klfi oldutunu 
.c>yllyerek üniversiteye devamım& r• 
zı olmıyordu. 

bafkdım. Bir Mne ııonra Ferhad doğ· 
du. Kalbimdeki yarayı zamanın naaıl 
olaa tedavi ede<:eğini diiflinüyotdum. 
Eaaen o zamandanberi Sadiyi ne gör· 
müt. ne de ondan bir haber almıttım. 
Fakat aenelerden aonra onun hatırası 
tuhaf bir ısrarla beni takibe batladı. 
Daha doktorlutunu almasının hemen 
ertesi •ene ltk mllhim ketflnl yapmıt
tı. Gazeteler ramini basarak uzun 
boylu ondan bahsettiler. Bir kaç aene 
içinde -1eketin en m9fhur hekim
lerinden •e ili:ıııı adunlarından biri ol· 
da. Gazeteler her meaelede fikrini öğ· 
renmek için ona koıuyorlar, ilmi çalııı
malarından, yabancı memleketlerde 
lıazandılı itibardan, eeerlerlnden ve 
ı.e,iflerinden durmadan bahsediyor. 
!ardı. Blltün tanıdıkların ağzında da 
yalnız onun adı vardı. Midemden ra· 
hataı.rlanırmı, hemen bir tawlye ua. 
man hiç ihmal etme derhal doktor Sa· 
di Ertuğrula kof. Uıtllne mlltehuaıa 
yokmutl" Çocuğum hastalanır, Maman, 
mutlaka Sadi Ertulrula ıııatermeli
ain" Ne müfkU bir mevkide lıaldılımı 
his ediyor muaun? Ben onun hayatm. 
dan tamamen •lllnmittlm. Belki artık 
beni büıbütün unutmuftu bile. Fakat 
onun hatır•ı ve laml bir vicdan azabı 
gibi pefimi bırakmıyordu. Bir akpm 
bir baloda ona rastladık. Tam on aene 
aonra. Hep o ayni çocuk batını t&fı· 
yordu. Yanında henllz on yedi ya,la
rmda olan genç ve gllzet karısı nefia 
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Loadra 629.75 
Nevyork 0.719694 
Parla 28.%25 
Milano 15.0090 
Brübel 4.6963 
Atin& 86.71 c....... S.4565 
Bol:ra 63.5966 
Amaterdam 1.4257 
Praı 22.8963 
Madrid 12.7034 
Berlin 1.9666 
Varwon 4.1175 
Bwıa-te S.1196 
Btıkr" 106.2325 
Belll'Od 54.6963 
Yolrolıama 1.7251 
Moalı:ova 25.8175 
ltolıbolm s.oa 

630.-
0. 719380 

28.215 
15.0032 
4.8944 

16.7460 
S.4550 

63.5714 
1.4252 

12.11175 
12.1914 
ı.9651 
4.1157 
S.9"0 
106.19 

54.11125 
2.7250 

IU275 
4.0794 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 tirit borca ı · 

• • • I 
llıvaa-Bmınım 

battı ı .. ı. 
C. llerkea lıankuı 

19.675 19.70 
(V•dell) 

19.65 19.56 
(Petin) 

17,.... 117.-
n.- 92.-

mez. 

Sonra, muhtelif mıntakalarm an· 
ane.Jeri, &clederi ve idealleri arumda· 
ki ayrılıklar gelir. lıpanyanın bu di· 
kenti, her yerden daha dikenli m&n• 

saraaını herkes bilir. Bir diktatörlük, 
anctJ< her 19yden önce, hiç bir zaman 
hakkiyle yapılm•mıı olan birllii vll· 
cude ptirdili takdirde AllAım ola· 

·bilir. Akıi halde, derhal kendi ara· 
ıwıda inkiaama utrayaçaktır. Bu va· 
ziyet, lapanyada, meaell, eaaaen ta· 
hakkuk etmiı italyan birlili llzerlnde 
çalıtmıı bir duçenin, veya ırk te• 
zini -ya atmıı olan bir filhrerln 
ihtiyaç duymamıı oldukları daha bli· 
yllk bir tazyilce lllzum hiaaettlrecek· 
tir. 

İtalyanlar ve Almanlar için, tıpan. 
ya mert bir diktatörlüğe ve totaliter 

rejime mewd bir memlekettir. Ba ı. 
ti.barla, udemokraai'lerin politik 808• 

yal ve ekonomik sirayetine tehlikeeiz 
koynunu açmayacaktır. Yani mllbade· 
leleri, mütavirleri ve Atıcıları için 
tercihan Roma ve Berline bat vura
caktır. 

lapanyanaı, Prenaaya sırf huamne· 
ti yllzilnden bat vurmamı llnlemeye 
çalıtalım. 

Sowyetler birllll 
"Mütterek bir tecav;a pl&nı,. 
Jurnal dö Moaku, Roma mllllkatm· 

Gllç meoeleol. Totaliter rejimler dan bahaederek diyor ki: 
gllçll -nediyorlar: Bu :ruek bu re· "Almanya He İtalya arasıda me.cud 
jimleri kendi içlerine lıapuınwya d rin 
ııevkeden ekonomik ve politik mo- e görllt ayrılıklarına rağmen, Hlt· 
tiflerin umumi heyetine bağlıdır. l~r ve ~ueollni, Roaıadakl glSrllpele
İmdi, lapanyol mlolletl için ıllç da· rınden ıatifade ederek mliıterek bir 
iaıa tabii ve lllzumlu bir hareket ol· tecavlla pllnı tanzim etmiflcrdir. Hit· 
muıtur. İapanyanm, lapanya içinden ler ve Muaollni, lapanyada mO,tere· 
ziyade dııında ahfadı vardır. Bu va· ken yaptıkları aakeri hareketlerin bi· 
ziyetin değipıeai için mil.ti çerçeve llnçoaunu tanıılm etmitler, ileride ı.. 
içinde tabii mervetlerio ve klclı İf 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmft 'eldi 

Soldan ıafu 

Bu sefer evle~ fikrini redde lm
kln bulamayınca bana gllaterllen nam
zedleri beğenmemek için aebebler lcad 
ediyordum. Sadi ile bu mevzu üzeri:ııı
de aramuda en küçük bir muhavere 
ıesmit delildi. Fakat onun beni 
geçici olmayan bir llfkla aevdiğini bi
liyordum. Ona lıatiycn itimad edebi
Jlrdlın. Yalnız daha tıb fakül teainin 
ilk aınıflarındaydı. Mektebi, ıtajını, 
bitirip de evlenebilecek bir vaziyete 
gelmesi için daha bir çok aeneler li
sımdı. Halbuki bizim evdekilerin taz. 
yıkı günden güne artıyordu. Bir ara
lık ıalibler arasına akrabedan bir ıenç 
de karıttı. Zahiren hiç bir kusuru yok
tu. Gençti, çirkin denilemezdi, müte
ftZf bir memuriyete aahlbti. Terbiye
liydi. Sık aık bize gelip giderdi. Kim
den ba.lıaettiğimi anlıyorsun değil mi? 
Kocam Haaan. O, kaflım& çıkan rakib
lerin en tehlikelisiydi. Rakiblerin di· 
yorwn, çllnkü, ben o zamanlar, blltlln 
namzedleri, aaadetime ka?fl çıkan ra· 
klbler teklinde görüyordum. 

bir tuvalet içinde, balonun en lflzel 
kadınıydı. Yanımdan ıeçtiler, glSzleri. 
miz karJılaftılı halde Sadi beni tanı. 
ıııadı, o anda içimden geçen fııııtmaları 
hia etmedi bile. O, takdir ıören, ae.ı. 
len, Ayılan maruf bir adamdı. Ben 
kimdim, mlltevul bir belediye memu. 
runun karıaı. Bir hiç 1 Tali ne tuhaf 
§ey diye dllfllndllı:ııı. •Dalıa bir iki aene 
aileme kartı mukavemet glSaterebllmit 
oleaydım, timdi onun kal"l8ı bendim" 
Diyordum, 

İmkinlarmın yalnu bueiln olandan de panyada yapacakları mllc:llılıalelerlıı 
lil, harbten evvel olandan çok daha pllnlarını hazırlamıtlar Akdenlzdeki 
yllbek olmaaı icabeder. Bunıun için blltün deniz buların~ mllftereken 
endüatriyd vç zira! ..wıat ve tedıi· kullanrlmaı meaeleeinl tetkik etmi~ 

•ydı. lllUdhit bt.r ı.tlrab çekiyordum. 1 b ler ve nihayet iki memleket arMında 
ı .. e ""-tin bır" inde k- gelerek bu zat yo unda muazzam lr gayret il· kurma 
~· •-· zımdır. Çok daha mtluld tanlar için Y t-larının aıkılıtttırıb:ıııuı· 

1- Susuzluk duymak. 
2- Diiimenin seçtiii delik • fınca aa. 
3- Sa)'I - bir nota. 

Her ,eye rağmen aileme mukavemet 
ediyordum. Ancak bu mukavemetin ne 
zamana kadar devam edeceğini kesti· 
re.miyordum. Ailem, akrabalarım. el 
blrHll olmuf, ille beni e-1lendirmek lı· 
tiyorlardı. Tek befına bir genç kır ne 
kadar ımabıvemet edcbiHr? Glla ges-

O gece yatatımda, kendi kendime, 
a ?ladmı, alladmı. Kadim ki artık her 
•ey maziye karışmıştı, bari tesadüf o
nu bu Jcader marla kaıfmıa çıka-

kaabada bir -uriyet teklif ettikte- de on llci eene durmada:ııı &ıayle bir na karar vermlfierdir. 
rlni aö ... edl~'.i zaman aevi...,lebo)'lluııa ÇeL __ , -·-L ____ , • 

ı• - ·-. gayreti gllııtermlt o1a:ııı B. Mueotlni, ...... o.,..,.ya --
Arıldım. Sonradan düfllndOm ki bel· Aynı --·-da •··· mllt ı r ki göç danamm balli için bir i"'-· - -,.ıat earrız a • 0 da lıakiır:atl hle etti de bul& 1ılr teY to ı k aramak randa.._, __ --r-• cenlllıu prki Avrupaaındaki tecavllz. 
e5ylıeaıeden bu çareyi clllttı:ıııcHL r u . ııo -:--,.~r • lericıi artıracak uaulleri de lıOytik bir 

ilimdi burada çok rmatım. ()ııun • Hem ıöçten, hem ~ imparatorluk itina ile pden geçirmlflerdlr. Alınan 
mi ve filhretl gazetelerin blk afram&· tmı mahrum ol~nca, bir yandan da bllttın biberlerde Muııolinl ile Hitle
dılı bu Akin ve -•z ı.uabaya erite- fart~ bucllnkün~ aynı kaldıkça, riıı Çekoalıonkyaya ı.ar,ı Almanya ta· 

me.r. llmdltik, bundaıı bafka bir arzum =e~~:e:tı:ıı!! ~~eti ve rafm~ yapılacak tecaviln İtalyanın 
yok. Maziyi kalbiDM ıı&mnek ve artık ve 1 g ' •. e ae İf ne glbı prtlar altında müzaharet ede
lılç bk feY batrJ-k istiyorum." h~:ı;-~_::...~,:..ek 'tJ, lapanyol ceğlnl ıörllflllllltlerdir. Roma mlllaka· 

. ,,. .. ---, surette gllç ola tı, Prac lnrlnde yapılan dlpl-ik 
Bil it tol Alııbr. liimdi7e ır.lv Gc ı nı P- *>Na ..a b.,ıl•ıtıı tmııdllf 

4" Esirlik. 
5- Aman • bir nota. 
6- Asmaktan emir .. çok titreyen 
7 .. Kırvnzı .. üstün aıddı. 
il- llıııırda liln9' tanruı • 1emia. 
9- Ain • IDll&Dlele 
Yııhrıdu •ı•llJ'•: 
ı. Plim &6aterilen 1er. 
2- Gazot11Dizin adı • 1UD1arta içinin r

e!. 
S- Aruıdolada bir baaba • Alu kelimeo 

ılnin ikinci bacesl 
4" Abrlar. 
5- Plebialt 
ıı. Berbeot bıralanalı: • eıılin kellmealtıt., 

illr b"..ı. 
1- Trenin llserlndcn gltti~i dcıairyol 
8- Sanat - menrbklara dikilen aiaç. 
9- 1ataııbulda orta u,ıınc 7ÜUl ._t. 
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RESMi İLANLAR 
Gümrük ve inhisarlar B. 

tibatı 560 metrelik tünel w ı200 met
relik kanal intaatı kefif bedell 
(560.000) liradır. l Orman koruma l 

Dolu tüfün ye ~i sandıklarllı · 
• ·r1 b"d ki' 1 Yaıhk elbiselik kumaı ahnacak 
ISpl 0 1 On na IJI 1 Orman Koruma Genel Komutan· 

2 - Eksiltme 23 mayıs ı938 tarihi
ne raıtlayan pazartesi günU ıaat ıs de 
nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü 
su ebiltme komisyonu odasında kapa
lı .zarf usuliyle yapılacaktır. AJıkara lnhiaarlar Batmüdürliiiün- bk Satm Alma Komiayonundan : 

tlea ı ı - Orman koruma genel komutan-
Bq müdürlüğümüz merkez ve mül- hk kıtaları ihtiyacı için otuz adet 

hakatından 938 mali yılında dolu tü • 34909 ili 52345 metre yazlık elbise ku
tün ve içki ıandıldariyle ispirto bidon mafı kapalı zarf usulü ile ihalesi 17. 
nakliyatı ve bunların bo9 kaplarının 5.938 aalı günü saat ı5 Ankarada Ye
bir senelik ta9una iti l mayıs 938 t:ari- ni§Chirde komutanlık binasındaki sa
hinden itibaren yirmi gün müddetle a-
sık ekıiltmeye konulmuıtur. tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Bir ıene müddetle icrası mukarrer 2 - Muhammen bedeli 28789 - lira 
nakliyatın sevk mahallen ap&ıda 11_ 75 kuruş ve muvakkat teminatı (2159) 
raaile yazılmıf ve bunların ıenelik mu lira 25 kuruttur. 
.bammen nakliye ücretlerinin tutarına 3 - Şartnameler bir lira kırk be~ ku
ıörc hesaplanan yüzde yedi buçuk ruş mukabilinde satın alma komisyo
muvakkat teminat paraları da hizala- nundan alınabilir. 
rında gösterilmiftir. 4 - isteklilerin şartnamesinde ya. 
Açık eksiltme ve ihale muamelesi zılı vesikıılarla beraber teklif mektub-

20 mayıs 938 tarihinde cuma günü saat larını ihale aaatından bir saat eveline 
15 de Baf müdürlüğümüz binuında kadar komisyona vermeleri ilan olu-
toplanacak komisyon marifetiyle icra nur. (1267) 2544 
edilecektir. 

Tayin edilen gün ve saatte her ma- Kundura ahnaenk 
hallin nakliyat iflerinin açık eksiltm..= uı 
ve ihaleai komiıyonca ayrı ayrı yapı
lacaktır. 
Şimdiden nakliyat prtnamelerini 

ıörmek istiyenler aatıf fubemize her
pn müracaat edebilirler. 
Yapılacak açık eksiltmeye ı,tirik e

deceklerin de tayin edilen günde ba,. 
müdürliiğümüzdeki komiayona müra· 
caat etmeleri ilin olunur. 

ı - Bat müdürlüğümüz namına An
ma ıataayonuna gelecek mamulatın 
l'ldr merkez nakliyatı muvakkat te
minat parası 300 lirL 

2 - Çankırı timendifer iıtaayonun
c!an veyahut Çan.lurı inhisarlar idareaı 
deposundan alınacak mamulatın da 
Şabanözü ve Ilgaz kazaları inhisar i
darelerıne nakli için muvakkat temi
nat parası 29 lira 80 kuru.f. 

3 - Yahtihan 9imendifer iıtaayo
mından alınacak mamulatın Keskin ka 
sası inhisarlar idaresine nakli, mu
vakkat teminat paruı 20 lira 25 kurut 

4 - Polatlı timendifer iatuyonun
dan veyahut Polatlı kuaaı inıhisarlar 
idaresi deposundan alınacak mamull
tm Haymana inhisarlar idareaine nak
li, muvakkat teminat paruı 52 lira 50 
kurut-

5 - Ankara iataayon aatq deposun
dan alınacak mamulatın Ayq kazası 
inhisarlar idaresine nakli, muvakkat 
teminat parası ı2 lirL 

6 - Ankara istasyon satıt deposun
dan Nallıhan kazası inıhiaarlar idaresi
ne nakli, muvakkat teminat parası 42 
lirL 

7 - Ankara istasyon satı9 deposun
dan Bi.11 inhisarlar idaresine nakli, 
mı:vakkat teminat paraaı 35 lira. 
8- Ankara istaayo nsatıt deposun

dan alınacak mamulatın Kızıleahanwm 
inhisarlar idaresine nakli, muvakkat 
teminat parası 54 lira 30 kuru1-

ıo - Ankara istasyon atıf deposun
dan Beypazarı inhisarlar idaresine 
nakli, muvakkat teminat paruı 45 lira 

11 - Ankara istuyon aatıt deposun 
dan Çubuk inhisarlar idaresine nakli 
IDU'Vakkat teminat parası otuz lira. 

(1306) 2630 

TDtDn ve müskirat satıı 
tezkereleri 

Ankara inhisarlar Bqmüdürliiün -
denı 

Bayilerimizin elindeki tUtUn ve 
müskirat tezkerelerinin müddeti 31 ma-
118 938 akpmı bitiyor. 

Tezkerelerin değittirilmeaine 
15-5-938 sabahından itibaren baflana -
cak ve 31-5-938 günü saat 17 ye kadar 
devam edecektir. Günü ceçtikten aonra 
Atıf yapanlardan tütünde dört kat mü• 
Jdratta iki kat resim alınacağından ba -
yilerimizin bugünler arasında aatı1 fU• 

bemize müracaat ederek tezkerelerini 
değiıtirmeleri ve tütün için iki fotofraf 
ile bet kuruıluk pul ve milakirat için de 
25 kuruıluk pul ile iki fotofraf getir -
meleri ve fotoğraflann alaminüt olma-
maıı itin olunur. (1421) 2837 

Bergamut esansı 
ah nacak 

inhisarlar Umum Müdürlüiünden: 
1 - Şartnamesi mucibince 1000 • 

1600 kilo Bergamut ~naı pazarlıkla 
Atın alınacaktır. 
II- Pazarlık 3ı-V-9JS tarihine ras

byan salı günü aaat ı 5 de Kabatafta le
vuım ve mübayaat ıubesindeki alım 

• komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartnameler parasız olarak 

her gün sözü geçen ıubeden alınabilir. 
IV - ı.teklilerin puarhk için tayin 

edilen gün ve saatte % 7 ,5 gUvenme 
paralariyle birlikte yukanda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(2712 - 1415) 2836 

Orman Korwna Genel Komutanlık 
Sabn Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genel komutan
lık kıtalar ihtiyacı için 10000 adet kun 
dura kapalı zarf usulile ihalesi 27.5.938 
cuma günü saat 15 de Ankarada Yeni -
ıehirde komutanlık binasındaki satın al 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4400 lira mu
vakkat teminatı ( 3300) liradır. 

3 - Şartnameler iki lira mukabilin
de satın alma komisyonundan alınabilir 

4 - İsteklilerin şartnamesinde yazı
lı vesikalarla beraber teklif mektupla -
nm ihale saatinden bir aaat evveline ka
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

(1428) 2839 

Adliye b·akanhğı 
Satıhk eşya 

Adliye V eületinden : 
Adet 

1 
18 

Kırmızı eski hah 
Ortası derili tahta koltuklu aan
dalyL 

5 Büyük masa. • 
11 Masa 
ı6 

1 
24 

4 
ı4 

tuı. 

Derili koltuk 
Derili kanape 
Tahta iskemle ve koltuk 
Su destisi dolabı 
Mukavvadan mamul evrak çan-

Yukarıda cins ve adedi yazılı etya
ların bedeli pelin ödenmek şartiyle 26 
mayıs 938 perşembe günü aaat onda 
Yenişehirde Temyiz binasında veka
let kısmı önünde açık artırma ile satı
lacağından taliplerin aynı gün ve sa
atte satıf yerinde hazır bulunmaları i-
lin olunur. (1321) 2625 

Bay1ndırlık Bakanlı~ı 

Kanal in~aatı ikmali 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan İf: Malat
yada sürgü regülatörü tevsii in9aatı i
le regülatörden itibaren takriben 
(12.200) metre uzunluğundaki sürgü 
kanalının ikmali ve imalatı sınaiyesi, 
ketif bedeli (128600) liradır. 

2 - Eksiltme 24 mayıa 938 tarihine 
rastlayan aalı günü saat ıs de nafıa ve
klleti sular umum müdürlüğü su ek
ıiltme komisyonu odaamda kapalı zarf 
uıuliyle yapılacaktır. 

3 - İıtekliler: Eksiltme ıartname
si, mukavele projesi, bayındırlık i9leri 
genel prtnameai, fenni şartname ve 
projeleri (6) lira (43) kurut mukabi
linde ıular umum müdürlüğünden a
labilirler. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (7680) liralık muvakkat 
teminat vermesi, lS0.000) liralık nafia 
ıu iflerini veya buna muadil nafia it· 
terini teahhild edip muvaffakiyetle 
bitirdiği ve bu kabil nafia itlerini ba
prmakta kabiliyeti olduğuna dair 
nafia vekaletinden alınmıt müteah
hitlik vesikası ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektublarmı 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri li
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (ı216) 2537 

lgdmr ovası sulama 
tesisatına aid inşaat 
Nafıa V ek&letinden ı 

ı - Eksiltmeye konulan it: Iğdır 
ovaı sulama tesisatına aid mehu ter-

3 - İstekliler: Eksiltme ıartnameai 
mukavele projesi, bayındırlık itleri 
~cnel prtnamesi, fenni 9artname ve 
projeleri (28) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. Ek
siltmeye guebilmek için isteklilerin 
(26150) lıralık muvakkat teminat ver
mesı, (100.000) liralık nafıa ıu işlerini 
veya buna muadil nafıa itlerini taah
hüd edip muvaffakiyetle bitirdiği ve 
bu kabil nafıa işlerini başarmakta ka
biliyeti olduğuna dair nafıa vekaletin
den alınmış müteahhidlik vesikası ib
raz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektublarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir ıaat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1218) 2538 

M. M. bakanlığı 

M. M. Vekaleti aatm alma komia
yonundan: 

ı - Her bir metresine tahmin edilen 
fiatı 285 kuru9 olan 65.000 metre kıt
lık elbiselik kumaf, kapalı zarf mulü 
ile münakasaya konulmu,tur. 

2 - İhalesi 20-5-938 cuma günü .. -
at 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 10.5ı2 liradıt. 
4 - Evsaf ve prtnameai 927 kurut 

mukabilinde M. M. V. satın alma ko -
misyonundan alınır • 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
aayıh kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplariyle birlikte ihale aaatmdan 
en az bir aaat evvel komisyona verme • 
leri. (ı245) 2550 

Sahra pili ali nacak 
M. M. Vek&leti Satm Alma Ko

miayonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

4240 lira olan 4000 aded sahra ve 2000 
aded anod pili açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 20 mayıı 938 cuma 
günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 318 lira olup prt
nameleri her gün öğleden eonra M. 
M. V. satın alma Ko. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanunt 
teminat ve 2490 aayılı kanunun iki ve 
3 ncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve aaatmda 
M. M. V. satı nalına Ko. da bulunma-
ları. ( ı295) 2589 

Tire fanilô ahnacak 
M. M. V eklleti Satmalma Ko. 
ı - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı 75 yetmif bef kuruf olan ı2000 
on iki bin tane tire fanila kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuftur. 

2 - İhalesi 30 mayıs 938 pazartesi 
günü Nat 15 dedir. • 

3 - İlk teminatı (675) altı yüz yet
miı bet liradır. 

4 - Evsaf ve prtnameaini almak 
isteyen bedelsiz olarak her gün öğle· 
den ıonra M. M. V. satın alma komi•· 
yonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen veaaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatmdan en az bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (1327) 2667 

Yılık kıhfhk bez ıhnacak 
M. M. Veklleti Satm Alma Ko

misyonundan ı 

ı - Her bir metreeine tahmin edi
len fiatı (30) otuz kuruı olan 300.000 
üç yüz bin metre yatak kıhflık bu ka
palı zarf usuliyle ekailtmeye konul· 
muıtur. 

2 - İhalesi ı8 maym 938 sarfUDba 
günü saat 15 dedir. 

3 - Evuf ve ıartnameai ( 450) kuru' 
mukabilinde M. M. V. satın alma kıo
misyonundan alıınır. 

4 - İlk teminatı (5750) bet bin y. 
di yUz elli Uradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve Uçüncil mad
delerinde g&terilen veaaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az bir aaat evet komiıyo-
na vermeleri. (1240) 2539 

FirN gömleği alınacak 
M. M. V ekiileti Sabn Alma Komia

yonunclan: 
1 - ı 7 .830 on yedi bin sekiz yüz o

tuz aded firenk gömleği münalı:aaa gü
nünde beher adedine teklif edilen 224 
iki yüz yirmi dört kuruı fiat vekiletçe 
gali görüldüğünden tekrar kapalı zarf 
usulü ile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi ı-6-938 çarşamba günü 
saat 15 dedir. 

3 - İlk teminatı (2995) lira 44 ku -
ruı iki bin dokuz yüz doksan bet lira 
kırk dört kuruıtur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 200 kuruı 
mukabilinde M. M. V. satın alına ko
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2. ve 3. maddelerinde ya -
zılı vesaik, teminat ve teklif mektubla
n ile birlikte ihale saatından en az bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(1307) 2690 

Yün fanila ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
ı - Beher tanesine tahmin edilen 

fiat (260) iki yüz altmış kuruş olan 
12000 on iki bin tane yün fanila kapah 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 24 mayıs 938 sah günü 
saat on beıtedir. 

3 - İlk teminatı (2340) iki bin üç 
yüz kırk liradır. 

4 - Evsaf ve ~artnamesi (156) yüz 
elli altı kuru§ mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublarile birlikte ihale 
satinden en az bir aaat evel komisyona 
vermeleri. (1330) 2694 

Hiki aslırhk bez ahnacak 
M. M. V ekileti Sabn Alma Komis

yonundan: 
1 - Vekaletçe ihale bedeli pahalı 

görUlen (500000) be§ yüz bin metre 
haki astarlık bez yeniden kapalı .zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bezin beher metresine tahmin 
edilen fiat {30) otuz kuruı olup ilk 
teminatı (8750) ıekiz bin yedi yilz elli 
liradır. 

3 - Şartnameei (750) kuru§ bedel 
mukabilinde M. M. V. satın alma ko
misyonundan alınabilir. 

4 - İhalesi 24 mayıs 938 sah ıünü 
aut on tiirde yapılacalı:tır. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenle
rin 2490 •yılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk: te -
minatlarile birlikte teklif mektubları • 
nı ihale saatinden en az bir saat evel 
M. M. V. satın alına komisyonuna ver-
meleri lhnndır. (1329) 2693 

lıJlık elbiselik kumaı alınacak 
M. M. V ek&leti aatm alma komis

yonundan: 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

f iatı (285) iki yü.z seksen bef kurll§ o
lan (ı02.000) yüz iki bin metre kı,hk 
elbiselik kumq kapalı zarfla eksilt
meye konulmuftur. 

2 - Ekailtmeü 23 - mayıs - ı938 pa
zartesi günU saat 15 de Ankarada M. 
M. V. satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. 

3 - İlk teminatı (15378) on beş bin 
Uç yüz yetmif sekiz lira olup şartna
meıi on dört lira elli dört kuruşa M. 
M. V. satın alma ko. dan alınır . 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
Uçüncil maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatindan behemahal bir saat eıvve
line kadar Ankarada M. M. V. satın al-
ma Ko. na vermeleri. (1244) 2549 

M. M. Vekaleti aatm alma komis
yonundan: 

1 - Her bir metresine tahmin edilen 
fiatı (28S) ikiyüz seksen bet kuruş o
lan (ıOOOOO) yUz bin metre kışlık elbi
ıelik kumq kapalı zarf uıuliyle mü • 
nakuaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 25-5-1938 çarpmba gü
nü saat ıs dedir. 

3 - İlk teminatı (ı5150) on bet bin 
yüz elli liradır. . 

4 - Evsaf ve tartnameai (ı4) on 
dört lira 25 kuru' mukabilinde M. M. 
V. satın alma komiıyonundan almır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
deluinde g&terilen vesaikla teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
aaatındaıı en az bir saat evvel komisyo 
na vermeleri • • (1246) 2S51 

Mahkemelerden 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Hüim

liiinden: 

Siva Divrik Demlryollannda rea
ıam Burhanettine: 

Merkez hazine avukatı Güzide Al
par tarafından aleyhinizde açılan 25S 

lira alacak davbınm yapılmakta olan 
duruşmasında adresinizin meçhuliye
tine binaen tebligat yapılamamJttır. 
Usulün ı4ı inci maddeai mucibince 
ve 20 gün müddetle ilAnen tebligat 
yapılmasına maıb.Şemece karar verll
mi' olduğundan 2. 6. 938 perfCIDbe 
günü saat 915 da mahkemede bizzat 
hazır bulunmadığınıız veya bir vekil 
göndermediğiniz takdirde mahkeme
nize gıyaben bakılacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere illn olmıur. 

(ı403) 2824 

Ankara Adiye Birinci Hukuk Mah
kemesinden : 

Ankarada Orman umum müdürü 
Fahrettin Bük tarafından açılan ve 
Mehmed Fahrettin adının Fahri ola
rak değiştirilmesine karar verilmesi 
hakkında olan davanın yapılan duruş
ması sonunda Mehmed Fahrettin öz 
adının (Fahri) olarak değiştirilmek 
suretiyle nüfusa tescili ve ilanına 

4. 5. 938 gününde karar verilmiş oldu-
ğu ilan olunur. 2819 

· Ankara Belediyesi 

Bir Dini ınof6r8 ıh ..... 
Ankara Belecliyeaind- n : 

1 - Ça.nkaya motör dairesi için alı
nacak olan bir dizel motörü ile pompa 
on beş gün müddetle ve kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (15000) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (1125) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek iateyen
lerin her gün yazı i•leri kalemine mü
rac2atları ve ihale • 24 mayıs 938 salı 
günü saat 11 de belediye encümeninde 
yapılacağından o gün saat ona ka<iar 
teminatlariyle birlikte te-klif mektub
larını beeldiye encümenine vermeleri. 

(1374) 2742 

Kiralık dükkanlar 
Ankara Belediyesinden : 
Halde 27, 28, 37, 33, 47, 49, 65, Sa· 

manpa.zarında 26/1, 24/2, 22/3, 20/4, 
Koyunpazarında 2, Samanpazarrnda 
ı8/5, Saraçlarda 38, Atpazarında 
24/23, 116/20 numaralı dükkanlara is
tekli çıkmadığından açık artırmaları 
on gün uzatılmıştır. 

Şartnamelerini görmek isteyenlerin 
her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de ı7 mayıs 938 salı günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (ı373) 2741 

Satıhk hurda borular 
Ankara Belecliyeainden : 

ı - Su ıdareıi ambarında mevcud 
tahminen üç ton hurda font boru par
çalarına istekli çıkmadığından açık 

artırması on gün uzatılmııtır. 
2 - Muhammen bedeli 106 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (8) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyen-

lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 17 mayıs 938 salı günü 
saat on uçukda belediye encümenine 
müracaatları. (ı37ı) 2739 

Bblse, folll " llh Ilı_. 
An.kara Belecliyeainden : 

ı - Su idaresi itçileri için 73 ta
kım elbise ve 54 takım tulum elbise, 
68 çift postal, 5 çift fotin on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konuiımıt
tur. 

2 - Muhammen bedeli (1149,45) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (87,20) li· 
radır. 

4 - Şartname ve numunesini gör
mek isteyenlerin her gün yazı işleri 
kalemine ve isteklilerin de 24 mayı• 
938 salı günü saat on buçukta belediy.1. 
encümenine müracaatları 

(1370) 2738 

1 Ankara Levazım Amirliği 1 
SıOır eti ahnacak 

Ankara Levanm Amirlifi Sabn Al ııına Komisyonundan : 
Cinsi mikdarı muhammen B. İlk teminatı 

kilo Lira K. Lira K. 
Sığur eti 4600 1150 00 86 25 

Kırıkkale uked sanat mektebleri erlerinin ihtiyacı olan 4600 kilo -. 
tır eti 28 mayıa 938 cumartesi günü saat 12: 12.45 kadar açık eksiltme su
retiyle alınacaktır. 

İsteklilerin yukarıda muhammen bedeline mukabil gösterilen 86 lira %5 
kuruttan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar muhaııebeci
li ği veznesine yatırılarak belli gün ve saatte mektcb aatm alına koınİ8)'0" 
nuna gelmeleri. (1406) 2826 

Koyun eti ahnacak 
Ankara LevU1111 Amirliii Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi mikdarı muhıammen B. tık teminatı 
kilo Lira K. Lira K. 

Koyun eti 7500 2625 00 ı96 87 
Kırıkkale askeri sanat mektebleri talebesinin ihtiyacı olan 7500 kilo ~ 

yun eti 28 mayıa 938 cumartesi günü saat 11 :12 kadar açık eksiltme sure· 
tiyle alınacaktır. 

İsteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedeline mukabil gösterilen 196 
lira 87 kuruıtan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale askeri fabrikalar muha
sebeciliği veznesine yatırarak belli gün ve saatte mekteb satın alma komi~ 
yonuna gelmeleri. (1407) 2827 

Ekmek münakasası 
Ankara Lev&Z11D Amirliği Sabn Alma Komisyonundan : 

Cinsi mikdarı muhammen B. tık teminatı 
kilo Lira K. Lira K. 

Ekmek 24000 2400 00 180 · 00 
Kırkkale askeri sanat lisesi talebesinin ihtiyacı olan 24000 kilo ekmek 

27 mayıs 938 cuma günü saat 13 :14 kadar açık eksiltme suretiyle alınacak
tır. İsteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedeline mukabil gösterilen 
180 lira 00 kuruıtan ibaret ilk teminatlarını kırkkale askeri fabrikalar mu
hasebeciliği veznesine yatırarak belli gün ve saatta mekteb satın alma k~ 
misyonuna gelmeleri. (1408) 2827 

Ekmek münakasası 
Ankara Levazwm Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Cinsi mikdarı muhammen B. Uk teminatı 
kilo Lira K. Lira K. 

Ekmek ı7300 ı730 129 75 
Kırkkale askert sanat mektebleri erlerinin ihtiyacı olan 17300 kilo ekmek 

27 mayıs 938 cuma günü saat 14 :15 kadar açık eksiltme ile alınacaktır. 
isteklilerin yukarıda yazılı muhammen bedeline mukabil gösterilen. l29 

lira 75 kuruıtan ibaret ilk teminatlarını Kırkkale askeri fabrikalar mulia
seıbeciliği veznesine yatırılarak belli &ün ve saatte mekteb satm alına ~ 
misyonuna gelmeleri. (1409) 2829 

Satıhk hurda otomobiller 
Anbra Defterdarlıimdan : 

CİNSİ 

Fort kamyoneti 
Buik markalı otomobil 
Berliye markalı kamyonet (on dıt 

Muhammen kıymeti 
Lira K. 
150 
17S 

Depozito mi.kcıarı 
Lira K. 

11 25 
ı3 13 

lastiğiyle) 2S ı 88 

Lingolen markalı otomobil 350 26 25 
4 piıiklet 6 motisiklet: parça halinde 30 2 25 
Yukarıda cinai ve evaafı yazılı otomobil, kamyonet ve diğer hurda eşya

lar 26. 5. 938 tarihine milsadif perıembe günü saat 15 de defterdarlıkta mil
teıekkil komisyonda ihale edilmek üzere açık artırmağa konuhnuttur. 

isteklilerin dipozito makbuzlariyle birlikte ıözil geçen komisyona müra-
caatları. (1404) 2825 



Türk hava kurumuna ispekter 
muavinleri ahnac~k 

hava kurumu genel· merkezinden: 
Türk Hava Kunımu için (150) lira aylık ve seyahatlerde 

(5) lira yevmiye verilmek üzere imtihanla iı~er muavin· 
lcri alınacaktır. 

Aranılan vasıflar tunlardır: 
A - Memurin kanununun ( 4) üncü maddesindeki vaııf • 

lan haiz olmak, 
B - Yatı (35) ten yukarı olmamak, · 
C- Yüksek mektep mezunu olmak (Mülkiye, Yükaek Ti

caret ve lktıaat Mektebi mezunlan tercih edilir), 
Ç - - Fili aıkerli~ini yapmıt olmak, 
D • Yapılacak tahkikat neticesinde ablik ve ıeciyeai mü· 

ıaid bulunmak, 
A • Nüfu~ cüzdanı veya taıdikli kopye.i, 
B • Kendı el yazııiyle tercümeihal huliaaaı (memuriyet
İıtenilen veıikalar ıunlardır: 

te bulunan~ar için resmi vesikalar), 
C • T ahııl ve aıkerlik vesikası, 
Ç • Türkiyenin her tarafında yolculuğa mütehammil ol

duguna ve hastalıklı olmadığına dair tam teıekküllü hükü
met1 h~ıtclıanesinden alınacak fotoğraflı rapor, 

mtıb::.:::ı prc '.:"rantı· ' "' . • • • 'Ticari hesap, faiz, iskonto, faizli cari heaaplar, 
B • Ticari usul defteri 
C ·Hukuki bilgiler, 
Ç - Tahrir, 
1Dıtiban 20 mayıı 938 saat on bette Ankarada, Türk Ha· 

va Kurumu merkezinde, lstanbulda, lzmirde Türk Hava 
Kurumu tubeıinde yazılı olarak yapılacaktır. 

lıtekliler yukarda yazılı vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile hemen Ankarada Türk Hava Kurumu Baıkanlıfına mü-
racaat etmelidir. 2513 

4 ev yıkhrllacak 
C. H. P. Genci s~kreterliğinden: 

Cinsi Kroki No. Kendi No. Muhammen ketif Muvakkat teminatı 
bedeli Lira K. , Lira K. 

Hane 1 2 '570 93 42 
Hane 2 32 635 1 47 
Hane 3 30 556 .53 42 
Hane 4 ı 488 65 36 

1 - Parti merkezi kuratı yapılmak il.sere Parti adına ,ftkıflar 
idaresinden aatm alınan Büyük Millet Meclisi caddeeinde Gakçe· 
oğlu mahallesinde kain yukarıda gösterilen mevcud 4 hanenin 
yıktırılması ve enkazının belediyece gösterilecek mahalle kaldırıl· 
maaı ayn a,.rı •eya bir-den açık artırma suretiyle iıbale edilec:ektk. 

2 - Yıkma ve enkazının nakil itine ald kqlf bedelleri ve mu.ak
kat teminat mikdarlan hizalarında &(Seterilmiftir. 

3 - Açık artımıq mayısın 20 inci cuma günti öğleden eonra saat 
15 de Parti Genel aekreterliği muhuebeainde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat akıçelerlni ihale gUnU saatin• 
den bir saaat evvel Parti muhasebesine yatırmaları prttır. 

s - İhale parası ihale gününden itibaren nihayet üç pn zarfın· 
da Parti muhasebesine nakid olarak tamamen ödenecektir. 

6 - Yıkılacak binaların partice istekliılne teslbıü tarihinden 
itibaren nihayet bir ay zarfında yıkılması ve enkazının kaldırılma
sı me9ruttur. Bu enkazın muayyen müddet zarfında kaldırılmasını 
temin için partinin her eve göre bildireceği mikdarda banka kefa-
let mektubU vereceklerdir. 2682 

Jandarma 
Ai1r sahra kablosu ıhnıcak 

Jandarma G•el Komutanhtı AD 
kara Satm Alına Komiayonundanı 

1 - Bir kilo metreıi seksen d8rt 
buçuk lira değerlenen iki yüz elll altı 

kilometre vuıf " örneğine uygun • 

ğır sahra kablosu 19·5-1938 perşembe 
günü saat onda kapalı zarf uauliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnametl parurz komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek lstiyenterln 1623. liralık ilk 
teminat sandık makbuzu veya Banka 
mektubunu ve tartnamede yuılı bel-
gele.rl muhtevi ·teklif mektuplarını 
bellı gün saat dokuza kadar komisyo-
na vermfı olmaları. (1241) 2540 

2 rav yıkhrdacak 
C. H. P. Genel ~kreter•lğinden: 

Cinsi Kroki No. Kendi No. Muhammen ketlf Muvakkat teminat 
bedeli 

Hane 5 28 894 60 67 
Hane 6 6/4 1196 77 90 

1 - Parti merkezi kurağı yapılmak üzere Parti adına vakıflar 
idaresinden aatm alınan Büyük Millet Meclisi caddeeinde Gökçe
oğlu mahallesinde klin yukarıda gösterilen mevcud iki hanenin 
yıktırılması ve enkazının belediyece gösterilecek mahalle kaldırıl
ması -ırı ayrı veya birden açık artırma suretiyle ihale edilecektir. 

2 _Yıkma ve enkazının nakil itine ald kefif bedelleri ve muvak
kat teminat mikdarları hizalarında g&terilmittir. 

3 _ Bu iki evde bulunan kalorifer tesisatı yıkıldıktan IOnra ta-

mamiyle Partiye bırakılacaktır. 
4 _ Açık artırma mayısin 20 inci cuma günü öğleden sonra saat 

ıs de Parti Genel sekreterliği muhasebesinde yapılacaktır. 
5 _ isteklilerin muvakkat teminat akçelerini ihale günil eaatin

den bir saat evvel Parti muhasebesine yatırmaları tarttll'. 
6 _ İhale paraıı ihale gUnilnden ltlbaren nihayet S pn sarfında 

Parti muhasebesine nakid olarak tamamen ödenecektir. 
7 - Yıkılacak binaların partice iıteklisine teılimi tarihinden 

itibaren nihayet bir ay zarfında y.:kılması ve enkazının kaldırılma· 
aı mctruttur. Bu enkazın muayyen mliddet zarfında kaldırılmuını 
temin için partinin her eve söre bildireceği mikdarda banka kefa-

let mektubu vereceklerdir. 2681 

ULUS 
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~ BüJük pehlivan güreılerl ---
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----------- Sablık: -- Türk Havo Kurumu 

Ş1.;besinden: 
Pulath =---- Küçük ilôn şartlara - -- -- -- -- -- ---- ----- -=: 19 mayıs perıembe günü saat 14 te Polatlı Spor alanında§ 

EE Türk Hava Kunımu Polatlı tubesi tarafından büYük peh- EE 
EE livan güretleri tertip edilmİştir. Memleketimizin namlı pelı. =: 
=: livanlarmın Avrupa ve Bafüanl~rın en ıöhretli profesyonel E: 
EE ıüreıçilerinin İ!liri.k edecekleri bu güre,lere girmek ieti- EE 
5 yen pehlivanların tubemize ~ vurmalan. 2841 EE 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııı~ 

Vilôyetler -

Kapah zarf uauliyle 

eksiltme ilim 
Manisa Şehri Elektrik Tesisat Bir. 

liğinden : 

1 - Nafıa vekaletince musaddak 
projeleri mucibince Manisa ıehrinde 

yeniden teaia edilecek 14420 lira keşif 
bedelli (santral muhavvilesi ve şehir 
dahilinde üç adet muhavvile merkezi 
ve yüksek tevettürlü yer altı kablosu 
ve bunların montajı) ile 17422 lira kc
pf bedelli (alçak tevettürlü elektrık 
şebeke malzemesi ve bu malzemenin 
montajı ve birlikce mütea!ıhidine tes
lim edilecek olan demir direklerin di
kilmesi ve montajı) işleri kapalı zarf 
usuliyl ayrı ayrı eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bu işlere aid tartname ve ev
rak: Euiltme ve fenni 9artnameleri, 
mukavele ve teaiaat projeleriyle plan
lardan ibarettir. 14420 iira kefif be
delli ite aid evrak 72; 17422 lira keşif 
bedelli iş eaid evrak 87 kuruş bedeli 
mukabilinde (Maniaa şehri elektrik 
tesiaat birliiinden ve İstanbul Takalm 
Şark apartımanmda birliğin kontrol 
müheidiai Huan Hale: !fıkpınardan) 
alınır. 

3 - Her Ud ife aid eksiltmeler ayrı 
ayn olmak iberc 27 mayıa 938 tarihine 
raatlayan cuma &ünü Manisa belediye 
daireainde toplanacak olan i:urlik cn
eümeBiace aaat on altıda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 14420 liralık i~ için 1081 lira 
50 kuruş; 17422 liralık dizer iş için 
1306 lira 65 kuruş muvakkat teminat 
venrielcri ve bunct.n bqk& apğıdıud 
vesikaları getirmeleri lizımdır. 

A - Nafıa vekaletinden ahnmıt e
lektrik tesisatı milteahhidliği veaikuı 

B - 938 aeneaine aid ticaret odaaı 
vcaikuı. 

5 - Bksiltm~ ıtrecelderln bizzat 
milhendlı olmaaı veya bunlardan birı
nin fenni mesuliyeti altında ifin yapı
lacaiını ve te1iaat mUddotince i9in ba-
9ında bulund.uracatını tcahhüd etme
si. 

6 - Her iki ltc aid teklif mektubla
n yukarıda 3 UncU maddede yuıh sa
atten bir aut evveline kadar Manisa 
belediye binası dahilinde huıuai dai
reıdnde toplanacak olan elektrik birli
ği reisliğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mek
tub!arın nihayet 3 Uncü maddede ya. 
zıh saate kadar gelmit olması ve dq 
zarfın mühür mumu il.: ıyice kapatıl
mıt bulunması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

1-Her iki tesisat 15/Teırl • 
nienel/1938 de iıler bir hal
de tesllm olunacakt1r. 

2619 

Su. tesisafl ve depo inıası 
Ordu Belediyesinden : 

1-Eksiltmeye konulan if: Boru ve 
teferrüatı belediyece verilmek üzere 
tehir dahilt ıu teall&tı ve 500 tonluk 
depo inıaatıdır. 

Kefif bedeli 30472 lira 78 kuruştur. 
2 - Bu lfe aid: &arıname vo ıttak 

ıunlardır: 

A - Ekaiıltme tartruımcsl 
B - Mukavele projesi 

C - Nafıa lflerl ıenel prtnamesl 
D - Fennt tartname 
E - Evrakı Iretflye ve projesi, va

hidi flat bordroıau 
lıteyenler bu şartname ve evrakı 

Ankara, fatanbul belediyelerinde ı&
ıebllirler. ve Ordu belediyesinden 152 

kurut mukabllin<H alabilirler. 
3-Ekailtme 17 mayıa 938 tarihinde 

sah etlntı 1&at 14 de Ordu belediyesi 
encllmeıılnde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle o
lacaktrr. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 2285 lira 46 kurut muvakkat 

teminat ventleei ve bundan bafka aşa-ı 
tıdald vealblan bala olup ptermeU 
llallDdır, 

A - Ticaret odasına kayMilı oldu· 
ğuna dair veıika. 

B - 20 bin liraya kadar fehir dahili 
su tesisat ,ebekesi yaptığına dair na
fıa vekaletinden alınmış ehliyet vesi
kası. 

6 - Teklif mektubları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eevline kadar Ordu belediyesi daimi 
encümeni riyasetine götürerek mak
buz mukabilinde vereceklerdir. Poıta
da vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Mektubların dış zarfları mühür mu

mu ile iyice kapatılmı' olması lizım-
1ır. (2333/1228) 2462 

Kap:ıh garf usuliyle 
eksiltme ilônı 

Gümüıane Nafıa Müdürlüiünden ı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Gümüşa
ne villyetinin Pirahmet - Kelkit, Pös · 
ke - Erzincan yolunun muhtelif kilo • 
metrelerinde yaptırılacak 38 adet be
tonarme menfez inıaatı olup bedeli 
ketf~ 17697 lira 23 kuruıtur. 

2 - Bu iıe aid prtname ve evrak 
şunlardır: 

A - Ek&iltme §8.rtnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C- Nafıa itleri ıeraiti umumiycsi 
D - Tesviyei türabiye ve kargir in-

şaatlna aid fenni tartname 
E - Hususi tartname, kefif cetveli, 

metraj cetveli, i.Uyenler bunları Gil
müpne Nafıa Mildilrllii'ündcn alabi -
lirler. 

3 - Eksiltme 23 - mayıs - l938 pa -
zartcsi günü saat 15 de. 
4- Eksiltme kapalı zarf usuliyle ya 

pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek iğn is -
teklinin 1328 lira muvakkat teminat 
vermesi, bundan bqa ticaret odası ve -
sikaaı ve Nafıa yWc:aek Bakanlıtının 
müteahhitlik veılıkuuu göstermesi f8rt 
tır. 

6 - Teklif melatuplan UçUndl mad
dede yazılı saatten bir saat ovveline ka· 
tar GUmügane Nafıa MlldilrlUfUnde te
ıeklrill edecek komlsyona makbm: mu
kabilinde verilmlt olacakttT. Postada 
vuku bulacak gecikmeler kabul edilmes. 

(21598 - 1413) 2635 

Makinist aranıyor 
Y ozaad Sıhhat Müdürlütündm : 
Yozgat memleket baıtahanesi elek. 

trik teçhizat ve tesisatını idare edebile
cek bir makinist alınacaktır. Aylık üc
ret yüz liradır. latek:liler Yoıgad aıh • 
hat mUdilrlüfüne evrakı mllabite cön
derek veya getirerek müracaatları. 

(21572 - 1411) 2834 

Ankara Valiliği 

Kirahk sinema yeri 
Ankara V aliliiine : 

Şehir bahçesi önündeki dükklnların 
Uzeı:indc itletilecek yazlık sinemanın 
i9letilmesi 2490 sayılı kanun hilldlm
lerine tevfikan açık artırmaya konul· 
mu9tur. 

İhale 23 mayıs 938 puartesi gUnO 
aut 15 de vilayet dlmt encümeninde 
yapılacaktır. 

lıteklilerin ihale enmı daim! encil· 
mene &etmeleri şartnameyi ıörmek 
isteyenlerin hususi muhasebe müdUr· 
llllilne müracaatları ilin olunur. 

(1362) 2732 

Arazi tahriri 
Ankara Valilijinden : 

2901 sayılı kanun hUkUmlerine g8-
rt Ankara merkes kuaunda çalııan 
arui tahrir ko~yonu 12-5-938 tari • 
hinden itibaren apiıda yazılı mevkile
rinde tahrir iJinde çalıkacağından bu 
mevkilerde araa veya arazileri bulunan 
ların tasarruf vesikalarile birlikte ko
misyona mUracaatlan UJ.n olunur. 

(1422) 2840 
Mevki islmlerl. 
Aşağı Ayvalı 
Yulcan Ayvalı 
Deliktaı 
Danişment 

Yuku yazısı 
Eylence 
ladrlik 

Sabhk- Yenitehir Cebecide Küçük 
çapta utllık inşaata elvetifli analar. 
Telefon 2406 2427 

Sabbk - Yenişehir Cebecide irat 
ıetirir satılık apartunanlar ve evler Te-
lefon 2406 2428 

Satdık. kiralık ,.Jı - lstanbulda 
Sanyerde piyasada en güzel mevkide 
B. Hasib yalısı. 1 ı büyük müzeyyen o
da. Yanındaki 5l No. ya müracaat. 

2473 

Satılık reniı arazi - Metre 20 K. 
Y eniıehire otomobille bet dakika. Yu
kan Ayrancı, Aıağı Öveç. Emniyeti u
mumiyede tercüman Şefik, 2577 

Acele aabbk - Çankaya mevkünde 
Küçük &at yolu üzerinde 4 yol aizı 
5500 metrelik bir yer Bankalar caddesi 
terzi Atamer. 2724 

Sablık - 3 7 model 2 Şevrole 1 Ford 
acele satılıktır. Bankalar caddesi Çi
çen Yurt sokak No. 9 Ahmet Raif. 

2772 

Sablık arsa - Yeniıehlr Mimar Ke
mal okulu karısında Onınluk sokak ve 
Yüksel caddesi köıesinde 27 M. cephe-
li 1530 M. Murabbaı. Tl. 1477 2786 

Acele sablık arsa - lsmetp&§a ma
hallesinde Aykut aokafmda 302 M. 
Murabbaında bir arsa Sebat otelinde 
Nihat Temlz'e müracaat. 2798 

Acele aatıhk - Müsait ıeraitle 335 
Şevrole 3 kamyon. Görmek için İtfaiye 

Eanaf kahveli yanm~ki garaja görliş -
mek için Suluhan No 21 Hakkı Malte. 
pe'ye TL 3693 2808 

Satılık ana - Kavaklıdered~ en gü
zel yerde asfaltta iki cepheli 0000) 
metre bir arsa satılıktır. Saıbahlan 

(Tl. 2497) ye mUracaat. 2810 

Satılık Motosiklet - Az kullanılmış 
Triumph mar.ka dokuz beygir sepetli 
motoeildet. Ankara Poetreetant Ziyaya 
mektupla müracaat. 2811 

Satılık Yilla - fatanbulda merkeze 
yalan ba91ıclar dmlu bakar ldraldıc bir 
kati havi çiçek ve meyva bahçeli yeni 
bir villa satılıktır. Terk06 gaz, sıcak su 

kalorifer Vardır. Ankara Cihan otelin-

den sorunuz. Tl 177 5 2820 

Acele IAbldc ._ _ Dn1et §Grau 
yanında 800 il. bahçe isinde E1g{ln llO

kağında S No, h haneye müracaat. 
2129 

Acele sabhk n - Dikmende en na -
zır y•rde 6 dCSnüm bajlı. Telefon. 2487. 
Vahdi Dofruer. 2838 

Dört utırlık küçük illnlardan : 
Bir de!a için 30 Kuruı 
İki defa için SO Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dort defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanların her defası için 
ıo kuruş alınır. Mesela 10 defa neşredi
lecek bir ilan için 140 kuruş alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere. her satır, ke
lime aralarındaki boşluklar müstesna 
30 harf itibar edilmi:ıtir. Bir küçük illn 
120 harften ibaret olmahdır-
D8rt satırdan fazla ber satır için aynca 
10 kuruş alınır. 

Kiralık: 

Kiralık- Kayaşta bahçeli kahve ica
ra verilecektir. Yenihal de Altın Kay· 
nak Su deposuna müracaat. 2683 

Kiralık kat - Kavaklıdere fransm 
sefareti karıııında 4 oda elektrik; su, 
bava gazı vardır. Telefon 3843 2700 

Kiralık - Yenişehir otobüs garajı 
k&rflll Enoy apartımanı telefon 3654. 
3710 2748 

Kiralık - Y eniıehir A tattlrk uranı 
Ökmen apartımanı konforlu 2; 3 oda 

möbleli; möblesiz S ay kiralıktır. Saat 
10. 12 müracaat. 2749 

Kiralık daire- Mesken, Yazıhane, 

muayenehane, idarehaneye elverişli ve 
konforlu. Adliye sarayı karşısında Fa· 
ik apartımarunda. Kapıcıya müracaat. 

2771 

Kiralık bağhane - 1 salon, 2 oda ve 
1 sandık odası elektrik, terkos, telefon 

nezaretli. Kavaklıdere ıarap fabrikas 
kal')Isında No. 11 içindekilere müraca-
at. 2809 

Kiralık - Dükkan, mağaza, ardi,. 
ve iki oda posta caddesi Naci Kıcı:man 
apartımaru Pasaajdaki kahveciye mU· 
racaat. 2812 

Kiralık daire - M üdafaai hukuk cad.
deslnde Sakarya Eczanesi yanında No. 
51 apartımanda 2. d kat hava gazı elek
traldi Sakarya eczanesine müracaat. 

2813 

l~ anyanlar : 

lnpat ve Pir planlar tanzim, her yer 
de.n temiz tenim, en kısa zamanda te1-
lim edilir. Mektupla posta kutusu 3Z1 
Ankara. 2730 

Fnnuzca clenleri - Diplomalı .. 
tecrübeli bir bayan tarafından ftrilir. 
İmtihanlara hazırlık. ltıklar caddesi 

Necati bey okulu yanında No. 2 birin. 
ci kat. 2797 

Kirahk dükkanlar 
Ankara V aliliiinden ~ 

193H8us~siüiddare.ye ait olup t&fban ve banlialır caddesinde bulunan ve 31-S
aun n e ıcar "dd i h' .. •- , mu et ıtam bulan diikkinların numaraları ve icar 

muddetlerıyle muhammen icar bed 11 · w da . · . w • h'l 90 
1 k 

e erı qagı aC>aterıldıgı ve~ ı e 24 
ayı ı anunun bük.. 1 · · ;o-

t 
. um ~r~ne tevfıkan açık artırmaya konulmuştur. 

haleaı 23-5-1938 tarıhıne mil d'f · ·· .. d ·1~ .:ıa~ .. . aa ı puarteaı gunu aaat 15 e vtULyet ua-
lmt encumen huzurıyle yapılacaktır. 

~haleye i~tirik etmek iatiyenlerin muhammen bedel üzerinden % 7,5 ni .. 
betınde temınatlariyle birlikte meakQr tarih ve saatte vjliyet daimi encil
men salonunda bulunmaları .. rtn • .. k · nl · h • ·.:ıa ... e f& ameyı gorme ısteye erın ususı ı~ 

re tahakkuk ve tahsil mildUrlüğilııc müracaatları ilin olunur. 
İcar müddetine göre 

!car müddeti Muhammen bedeli 
sene L. K. Emllkin N o. Cf nal Mevkii -12 DUkkln Tafhan Uç sene 4320 

4-64 .. .. 1 une 5548 
19 Bankalar caddesi bir sene 1080 " 23 
27 " • .. 
33 " .. .. 
35 " .. .. 
39 

.. .. • 
40 " .. .. 
41 

.. .. .. .. • .. 
42 

" .. .. 
43 
47 " " .. .. .. .. 
48-1 
48-2 

.. .. .. .. .. .. 
48-3 .. .. .. 
48.4 .. .. .. 
48-5 .. .. • 53 
57 

.. " .. .. .. .. 
58-1 ,, .. .. 
'58-2 .. • .. 
58-3 .. " .. 
3 medrese binası &bllzce Mah. 

&a)lh kanun hüldlmleri dairesinde 
ihale günü saat 14 e kadar villyet da
imi encUmen rlyasethıe teTdi etmele· 
rl ltzmıdır. 

Teklif mektublarım poe• Uı rin· 
dermek lıteyen taHbler ftbu mektub
larmr ihale gtlntl saat 14 de kadar 9'1· 
liyet makammda bulunabilecek bir 
tekilde tıuhhildMl olarak postya wr-

meled Jaslllldlr .. 14 din .,.. ·-

bir sene 
iki .. 
üç .. 
bir .. 
bir .. 
üç .. 
bir " üç " 
Uç .. 
üç .. 
ilç .. 
iki .. 
bir .. 
bir " bir .. 
bir .. 
bir .. 
üç •• 
Uç 
ilç .. 
bir .. 

(1259) 

1080 
3700 
450 
lSo 
150 

31$00 
150 

3600 
3240 
3600 
3280 
2546 
1308 
1200 
1200 
1560 
1800 
4443 
4190 
4054 
206 
2542 

32 
88 

40 
50 

lecek mektublar kabul edilmez. 
Talihler teklif mektublariyle bir

llkte itibari malt vesikalarını da g<Sn· 
dermek mecburiyetindedirler. 
Rüaumaın mikdar ve sureti cibaye

ti prtnamede mUııderiçtir. 
Şartnameyi g1Srmek ve fazla tahl

lit almak isteyenlerin hususi muha
sebe müdürlüğüne müracaatları il&a 
olunur. (t36ll 2731 



acı badem, yataız kar 

HASAN KREMLERİ 
lekeleri kat'iyyen izale eder. 

gençleri güzelleştirir. 

Çilleri ve sivilceleri ve 
lhtiyarlar1 gençleştirir, 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 2819 
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Bilumum aitiın ihtiyacmm 10D derece ucuz fiatlarla temin eclıblliredn•. Uma.tama elbise be§endirmek partiyle yapalar.> 
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TARSUSda · 
Fabrikatirler tarafmdan yapılacak 

HASTANE PAVIYONUNUN 
Hususi Ebiltme bam: 

Tusatıc1a yapılacak yirmi ,uü1ı JalltaA8 ~ temel tıeo
rm-ı. heabatı. betODanDe laıwı.t w ~ w fatut nalmhri 
de mltıeühid tarafmdm iUar ft _ ..... ti rı ., .. tM&Uk etti-
rilmek prtlyle bildlmle yapı tefemaatiyle • anahtar terliml oı.. 
rak !amut eblltmqe çıkarihmfbr. 

Tallblerln 2250 liralık mattıber bir 1-nb -~le w 
noterlikten maaddalr bir~ ile~ 5. 931 ........ mt 
(15) e kadar Tanuıda Çllkwon ftJ& ._... Bey ~ ... 
cllrl,.tıerine mlracut ..,. ....,...ı.n,.. mlddettıea•..-*1 
m8ncllat1arm kMal ~ nan olum. 
....... laıb ............ almlık .... fürilra]ara ..,. 

llenlll Hafa lltkllrlll&M mlracut olu sn 
........... - mmılık ..,.ıtl Jmill tıeldHlul ............. 

beldr. ms 

I t, 

Zayiler 
z..1- KanıoiJan - Sebze hali anin

deki heWar arumc1a içinde ZO lira w 
tMIJik mlbl1rGm bulunan ctbAammı 
kaybettim. Bula1l inanlyet namına a -
ppdMi --- ıetirdiil talrdiMe 
memmm edileclktir. Abi talrıdirde tat-
bik m6hlrtln6n yenili yapdacalmdan 
bUlı:mll olmadığı ve bu mUhUrle kimle -
ye leftet mukabili borcum bulunmadığı 
ilan ohaar. Ankara Atdbey IDllballesi 
Blbabanmn 90lrap No. 109 Süp Altın 
ldUçe 2821 

Sahlllt deri ve batırsak 
Allkara lraablanna aid koyun. lm

n. keçi, tiftik ft aıtır derileriyle ba
tınülan aatılacaktır. Talib1erln An
kara kuablar ~etine m8riM:aatla-
n ilin olunur. 28Z2 

... Sili, ..... 111111 

~ 

tnanu Kmnk ...... llbonta
ftdarmda huslamn Juandn as bo

,.ı.ı - '"9lhkU ma4delerden 
•••• ... ld ., llll1ara tabii nnldıe-
rlai ........... J11ftatha uıg boyalan 
lmmnl w ~ olarak Dr1 tabii Nnk 
berkule tıirdb ediJo>lftir. 
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Sel bt laTANBUL 
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iPEKLi 
ŞiFON 
EŞARPLAR 

En hüyük JU modası! 

Ga~ smıin Ç81id 

·PASAJl'nda 

Muhtelif ev ve dükkan yıktırılacak 
Amara Defterdarhfmdanı 

Ada No. 
340 

Muhammen keılf beden 
Lira KW'Uf 

1910 00 

M'.wak&t teminatı 
Lira KW'Uf 

143 25 

. 1 - Tsp faktllteei lllfa edümek Usere ııbbat wklletlnc:e i8tlmllk omw 
.N'ummıe hastahaneaf clqrıada lıılJa n yakanda m""*" •Ma a,ıı bedeli· • 
yuıh 340 1&ydı ada dahllinde ve llte hududu hariciacle meftUd bllftswww 
n dilkkln banrb ft büçe cHYarlarm~ hedmi ve enbsmm belediJece 
,a.terilecek mah•1Je mu .. yerinin aln°'fd yollu ....,... Uds ... 
.-.. :# c•dlı:ıltı_.. .... _ ... ı·~~ı•~: ~.....,'·Mfl'+-..~iıl;Jo. 

2 Yıkma ve enkazının n,akli i§ine aid ke,if bedeli yubrıda ıötterilmiıfdr. 
S - Bu tı 27. t. m tarUdae 11188adH cmm cBnl aat 15 de deftcrc1arhk· 

ta mltefelddl komi9J011da bpllı Sarf uaullyle yapılacaktır. 

4 - Klıpak lllırfJa artnmaya ~erin ...aldrat tıemlnatlariyle 
birlikte Nefıa midtlrlllhdea. alauklart feaat elallyet .,..ıııa. ıetinae1ed. 

5 - l.teldilerln teklif mektublarmı .a.a pçm uattan bir aut ...ı 
1ııom1aJOG befbnhlma mübm mukabili vermit olmaları. 

S - Talfblerin fenni 1Mtm1e w lııetif rapol'lumı &kmek IHN mm 
emllk mllditrJllUne mllncatıan. (1114) .. 
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Sabcı ıneınur 

aranıyor 

J7i Fnnegc:a n Alna.ac!a bi-
len 1air aba ......... ilıti;raç ftr-

clır. AWta,. ......... Telefon: 

HAZIMSIZLIK 
Mide 

Ekflllk. tffldnUJ~ ft ,_.. 

ma1armı psem. Kide " 
banaldarı ahttumu. A,. 
ludüi fena kokuya. tat
usbiı w dildeki pmblıiJ 
defeder. ................... 
tas olap eftpblh WmU mb-
t8llsarlarla --bbal ....... Horo9 markama diklıat. 

~=-· 3377 2778 
aao 

V L V 8-ıt. aaC9 :rıl.-llo: 8027 
1mt1,.. IÜibl 

........ IClmls-.. 
llmmwt Nefd1ata idare edm 

Yuı lflerl Mlcllrl 
111 ıesF .. F_. 

Ula Bwl: .hbn 

CGID 

Oka•ıa1 ... ................. Katran Hakkı Ekrem 

YENi SiNEMALAR HALK 
BUGON BU GBCB 

BllJOk harptan ne1--.11lroaolf "fle 

Preaa Wromld arMmda seçe baki:ld 
bir • ft beyecank IDllCemJI cuı--

mnn bllyllk film 

ÇARIN CASUSU 

Bit Rolde: LOUIB ltAtıma 

8 arelar: 2,4J • 4,45·1,45 Gece 21 de 
Oeoe ... 21 de: Anbra Pala ..... 
tnmım ltddldJ'le dmm ~ 

sigortaları 

..ılllll~ - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -= = - -= = - -- -- -- -- -- -- -':1111ttF 

BUGON BUGECB 

llftlimbı en ,useı " bOyWıc tOrkçe 
.adil Ye pdaJı filmi 

ARIJN JılAL ALAN 

BClyU.k fark Opereti 

S•ne1arı 2,30 - 4,SO - 6,30 Gece 21 de 
Sut 2,30 da ten.dk: 1l'laıtlM': 

40-30-20 

Halk llllltiıı ... ' ı 2.15 de ı 
Bbt ICADDI YALANI 


