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ROMANLARIMIZ 
Bugün dördüncü sayfamızda "Balık-Tutan
Kedi sokağı,, ve beşinci sayfamızda "Büyük 
Yemin" ismindeki romanlarımızın başların
da şimdiye kadar çıkan kısımların geniş bi
rer hulasasını bulacaksınız. Bu hulasaları 
okuyanlar romanları tıpkı başlarını da oku
muş gibi takip etmek imkanını elde edecek
lerdir. Ayrıca 4 üncü sayfamızda yeni baş
ladığımız "Amerika'da caniler., isimli rö
portajı da zevkle takip edeceksiniz. 

Yazı i§leri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

Fransa'da grev ve sabotaj hareketi gittikçe genişliyor 

Daladiye ciddi ·tedb!rler aldı 
edilenlerin sayısı tevkif Paris'te 

450 • 
yı buldu 

Anıin bölgesinde grevciler 
harp divanına sevkediliyor 

Röno fabrikasında milyonlarla hasar var 
. 

_..___.. .......... ----. 

jjl.,,~ 
Rön~ labrikalarımn önünde ameleler ta§lar atarak memurları içeri sokmak istemiyorlar 

-\ Sulhun korunması için diplomatik sahada gayretler yapmaktan ge-

N'66Y..ım ııe 

h6:kim esaslar 

ri durmıyan Fransa, bilhassa B. Hitler'in Sarbrük'de verdiği nutuktan 
• ki bu nutkunda garp istihkamlarının inşaatına devam olunduğunu 
söylemişti - sonra silahlanmaya da büyük bir ehemiyet vermektedir. 
Ancak, bu gayretin icap ettirdiği büyük masraflar, bir takım mali ka

F. R. AT AY rarnamelerle yeni vergi ve tekalif konulmasına yol açmıştır. 

ı 
B. Daladye, geçenlerde verdiği 

bir nutukta, bu mali kararnamele
rin ısdanm haklı göstermek için di
yordu ki: 

Mül:ialağa dalia fazla bir şark 
fJletidir: Garplı sözü daha ölçü-
u \'t .. h .. rtılı olur. Bundan mı, yok· 

sa da a bh--"' f olduklarını zan
nettiğimizden mı, ... - -l~nse frenk 
gazetelerinin bizim için )'~--1,k
larına merak ile sarılırız. 

Bilhassa son günlerde hafif 
ciddi gazete mecmua, bütün neş
riyat' alemi Kemalist Türkiye ile 
meşgul olmaktadır. Tercüme ve 
hulasalarını takip etmekte oldu
ğunuz bu neşriyatta bütün fikir
leri birleştiren nokta, Türkiye'· 
nin on beş sene içinde (lllustra-
tion'un rakamı ile) beş, altı asır 
ilerlemiş olduğudur. On beş se
nede başaltı yüz sene! Acaba hu 
hüküm yeni devletin maddi eser
lerine mi aittir? Hemen söyliye
lim ki hayır! Çünkü on bet sene
de bu eserlerden daha fazlasrnı 
tahakkuk ettirmek mümkün ol
duğunu, önümüzdeki i?şa ve .u'?'· 
ran yılları içinde . hız .d":hı ıs
bat edeceğiz: Prensıplerımız da
ha kararlıdır; vasıtalarımız daha 
çoktur· kendimize itimadımız 
·daha ~ı1:mıştır; cihanda itibarı· 
mız daha yüksektir. Biz bunların 
hepsinin sıfıra yakınınd~n b~~
ladık. Bir karış ray döşıyece~ı
nıize evela kendi içimizden bır
çok reybileri inandırmak lazım 
geldi. 

Garp aleminin müsbet hük~ü, 
bilhassa inkilabımızın manevı. e-

. · · Ç" k" bu eser ıs-serıne aıttır. un u 
lam şarkında tektir ve . ola -
cağına frenk kafasının asl3: ın~?
madığı bir şeydir. KeID;a!ı:zm ın 
bir nevi muğci:ze telakkısı hll;su
le getirmiş olması da bunda~ ı~e
ri geliyor. Asıl terakki, .. b~zım 
şarkta misli görülmiyen hurıy~t
leri, içtimai serbestlikle~le v~c: 
dan ve tefekkür serbestlıklerını 
tesis etmek ve bunları meneden 
tezatları tamamen tasfiye etmek
le mümkün olmuştur. Bizim orta
çağ işte bu inkilap hamleteriyl~ 
nihayet bulmuş ve türk milletı· 
nin yeni zamanları onlarla baş-

Papanın sıhati 

Roma, 26 a.a. - Vatik.an mahfille
rinde, papanın srhi vaziyetinin bu ak
şam daha ziyade düzeldiği ve fakat 
-~kise vermekte devam ettiği bildiril

me teoa. 

"- 85 milyar tahsilat yapan bir hü
kümet, 135 milyar harcıyamaz.,, 

Kararnamelerden beklenen diğer 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Fransa Ve İngiltere bir 

Askeri iltilak 
yapmaya hazırlanıyorlar 

Paris görüşmelerinde bu hedefe 
doğru büyük bir adım atddı 
Son günlerin mühin:1 siyasi hadiseleri~den ~iri de'. i;rıgiliz başvekili 

B. Çemberlayn'le Haricıye Nazın lort Halıfaks ın Parıs e gelerek fran
sız devlet admalariyle yaptıkları temaslar olmuştur. Neşrolunan resmi 
tebliğe göre bu ziyaret fransız ve İngiliz devlet adanılan iki memleketi 
alakalandıran harici işler ve milli müdafaa meseleleri etrafında görüş 
teatileri yapmışlardır. 

Diğer taraf tan her iki taraf. sul· 
hun muhafaza ve tarsini yolundaki 
umumi siyasetlerinin veçhesi hak
kında da aralarında tam bir mutaba
kat mevcut olduğunu müşahede et
mişlerdir. 

Rir cısk<?ri itıi/nka doğru 
::'aris, 26 a.a. - Paris'in siyasi ve 

diplomatik mahfilleri ingiliz - fransız 

nazırları arasında yapılan görüşmele
rin verdiği neticeler hakkında tefsir
lerde bulunarak iki memleket arasın· 
daki samimi dostluk henüz bir askeri 
ittifak şeklini almamış ise de bu hede
fe doğru büyük bir adım atılmış oldu
ğunu beyan etmektedirler. 

lamıştır. 
Kemalizm milliyetperverliği bu- . 

rada Avrupa milliyetperverlikle- ı ·· 

Temin edildiğine göre Çemberlayn, 
arkadaşlarının tazyiki altında, "iş ve 
mesuliyetin iki devlet arasında taksi· 
mi,, gayesini güden eski ingiliz naza
riyesini terketmiştir. Bu taksim neti
cesinde kara hazırlıkları sahasında 
Fransa'ya bir yük tahmil edi!mekte İn· 
giltere ise deniz ve hava hazırlıklarını 
deruhte eylemekte idi. Şimdi ise, Çem 

rinden şiddetle ayrılmaktadır. . 
(Sonu 7. inci sayfada) lngıltere BCl§vekili Çemberleyn (Sonu 7 nci sayfada) 

Balkan antantı 
Genel Kurmay 

Konferansı 
Atina, 26 a.a. - Atina ajansı bildi

riyor: Türkiye, Yugoslavya ve Ro
manya Genel Kurmay Başkanları ve 
maiyetlerindeki zevat pazartesi günü 
Atina'da Elen Genel Kurmay Başka
nı general Papagos'un başkanlığında 
açılacak olan Balka!l antantı genel 
kurmay konferansLna iştirak etmek ü
zere bu sabah saat 9.30 da buraya gel· 
mislerdir. Başkanlar, garda, general 
P apagos ile deniz kurmay başkanı 

amiral Siikellariu ve hava kurmay j 
başkanı albay Gaziz ve diğer askeri 
erkan tarafından karşılanmışlardır. 

Fon Ribbentrop' a karıı hasmane 
nümayiıler yapılmaması i~in 

Fevkaltıde 
tedbirler 
alınacak 

Alman hariciye nazırı Ribben
trop ve İtalyan hariciye nazırı 
Ciano çekoslovak hudutlarını 

tesbit ediyorlar 

lngiliz devlet adamlarının Paris zi
yaretine muvazi olarak, Fransız - Al
man münasebetlerinde yeni bir merha
le teşkil edecek olan mühim bir hadise 
da~a. olmuştur: Fransa ile Almanya 
Munı.h konferansını müteakip lngil
tere ıle Almanya'nrn yaptıkları gibi 
bir müşterek deklaıasyon imzalıya· 

caklar ve bundan böyle aralarındaki 

anlaşmazlıkları harp yoluyla değil, 

müzakere yoluyla halledeceklerdir. 
Deklarasyonun imzalanması için al
man hariciye nazrrı Fon Ribbentrop 
bugünlerde Paris'e gelecektir. 

Hasma.ne nümayişlerden 
korkuluyor 

Faris, 26 a.a. - Hariciye nezareti 
mahfilleri Fransız - Alman beyanna

(Sonu 7. inci sayfada) 

At~türk için milli cenaze töreni yapıldığı gün Yunanistan'da 
resmı ~atem ilan edildiğini telgraf haberi olarak yazmıştık. Yu
kardakı ~e aşağıdaki resimlerde cenaze töreni günü Atina sokak
ları~da sı_yah tüllere sarılan yunan bayraklarını görüyoı·sunuz. 
O gun Atına'da bütün fenerlere de siyah tüller örtülmüştür. 

Atatürk' ün hastarığı 

Nasıl Ye ne zaman teıhis edildi ! 

Müdavi doktorlardan 
Nihat Retat anlabyor 

Atatürk kendi hastalığı ile yakından alôkodar 

olmuş, hattô bir ecnebi ansiklopedisinin bu 

hastalığa dair kısımlannı tercüme ettirmiştir 
Ebedi Şef Atatürk'" b'"t'" b. ·11 . rak f 

1
.. . un u un ır mı etı derin bir acı içinde hı· 

B~.n .~ku u ~olayısıyle duyulan ıstırap, devam ediyor. 
uyu Şef ın h t l v b"d · d 

d b 
as a ıgmın ı ayetın en ebedi ayrılığına kadar 

yamn a ulunan dokto N"h t R t h ı v • • ı I
A t 'hA . r 1 a eşa , asta ıgın seyır safhalarıy-

e e ım arı ı netıcesı' etrafında k d' · 1 .. .. "C" h · . . . . . en ısıy e goruşen um urıyet 
refıkımızın hır muharririne sunla .. l . . ,, ~ rı soy em ıştır: 
"- Atatürk'ü, ilk defa 1937 hazira

nında Yalova'da muayene ettim. O ta
riht: ken~isin.de Cirrhose (Siroz) has
tahgına aıt ~ıç bir aHimet görmedim. 
Fakat bu tarıhten sekiz ay sonra gene 
Yalova'da yaptığım muayenede k:ıaıra .• 
- d k' cı ger e 1 raha1tsızlığın arazını tesbit et-
tim. Tedavi başladı. Kendisiyle on gün 
kadar meşgul oldum. 

. Bu sıralarda Yalova' dan Bursıa'ya 
gıden ve Bursa'dan da İstnbul'a dönen 
B_üyük _Şef, Dolmabahçeye indiği gün 
bır soguk algınlığından muztaripti. 
B.u .defa pro~esör Dr. Neşet Ömer'le 
bırlıkte tedavısinde bulundum . . Şubat 
s~nlarıydı. Hastalık atlatı1mı~tı. Ata· 
turk Ankara'ya döndü ve mayısta İs
tanbul'a geldiği zaman temmuz ortıa
larına kadar Savarona yatında kaldı. 
Bu müddet zarfında Dr. Neşet Ömer'le 
birlikte tedavisiyle me~gul olduk. Bu 
sıralaTda hastalık Yalova'daki tesbiti
me göre, bir hayli ilerlemişti. 

Hastalığın daha bir müddet tehlike
siz seyrini takip edeceğini umuyor
duk. Fakat birdenbire ateş zuhur et~i 
ve bu tarihten itibaren hastalık, tehli-

keli bir devreye girdi ve çok müessif 
akıbetle neticelendi. Ölüm badisesin· 
den yirmi gün kadar evel birinci defa 
gelen krizi mukavemetle aıtlatan Ata· 
türk, aynı arazla gelen ikinci krize ta
hammül gösteremedi ve 37 saat sonra 
hayata götlerini yumdu. 

İlkteşrinin başlarıydı. Atatürk, ıs
rarla Ankara'ya dönmek arzusunda 
bulunuyordu. Hastalık ilerlediği için 
yola çıkmanın doğru olamıyacağını 
söyledik; kabul etti. 

Atatürk, kendi hastalığiyle yakın

dan meşgul olmuştur. Hatta ecnebi bir 
tıb ansiklopedisinin bu h:a~;>alığa ait 
olan kısmmı tercüme e ttirdiğini, bil
hassa doktor Fisenje ile hastalığın 

mahiyeti etrafında görüşme yaptığını 
duydum. 

10 ikinciteşrin, saat yediden sekize 
kadar nöbette idim. ~enden sonra nö
beti doktor Abravaya aldı. Bir aralık 
kapının önünde doktor Hayrufü{n'la 
görüşürken içeriden hasta bakıcının 
feryadını işittim. Atatürk, bütün mil -
leti öksüz bırakarak, saat 9 u 5 geçe 
gözlerini kapamıştı.,, 
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~ iNSAN VE KÜLTÜR E Kanser 

haftası 
başhyor 

Talebeler ve spor 
kulüpleri 

Askeri fabrikalar mensupları . . . . 
~ . ......................................................................••....•..• ,-

Kaçan sermaye, 
çahşmıyan işçi 

Ulus'un çıkmadığı bayram günle
rinde intişar eden Kızılay gazetesi, 
mektep talebelerinin sivil kulüplere 
giremiyeceklerine dair bir haber ver -
di. Öğrendiğimize göre, Maarif Veka
leti milli talim ve terbiye dairesi, bu 
hususta hazırlanmış olan bir talimat
name ve merbutunu tetkik etmekte -
dir. 

Tekaüt sandığı projesi 
bu devrede görüşülecek 

Fransa ekonomik krizden kurtulmak isterken mali krize tutulmu' 
ve bundan kurtulayım derken hem politik hem sosyal b" k · · · · 
d .. .. .. , ır rızın ıçıne 
uşmuştur. 

Halk cephesi hükümeti teşekkiil ettig·i sıralarda ''her · t ·· - · 

!sıtanbul, 26 (Telefonla) - Bey
nelmilel kanser haftası bizde pazarte
si gününden itibaren başlıyacaktır. 

23 ikinci teşrin bütün dünyada kan
ser haftasının başlangıcı olarak kabul 
edidiği hade, bu tarih Türkiye'de bay
rama rastladığı için tıb fakütesi, kan
ser enstitüsü haftanın 28 ikinciteşrin
de başlamasını muvafık görmüştür. 

Hükümetin, milli müdafaa endüstrimizin ana kadrosu olan af" 
keri fabrikalar için bir tekaüt ve muavenet sandığı kanunu pro
jesi hazırladığını haber vermiş ve projenin mucıp scbepleri11İ 
yazmıştık. 

·ı · ·· l · · b • ıs en once ış-
çı erın ucret erını ve u suretle yıg·mların alım k""bı"l"y ti · ~ · k · ba · ı " ı e erını artırn1a ,, 
garcsıne g anan Blu~ hükümetleri, bir "sermaye firarı,, karşısında 
kalmışlar ve bununla mucadele edemiyerek yerlerı·n ·ı Ş t ·h 

D 1 d k b. . o an ve en nı a-
yet a a ye a ınesıne terketmişlerdi Daladye k· · F ' ·d . · • açan sermayeyı 

ransa ya yenı en celbedebılınenin ekonomik olmıyan 40 tl"k h f-
tanın kaldmlması ile mümkün oldug~ unu görmu·· ı: ve b -~aakı al 
l k b 1 . • 'J1: una gore arar ar 

a ara un ann tatbıkıne geçmek istemiştir Fak t b f · ·ı · 
h k l . · a u se er, ışçı erın 

grev are ·et erı karşısında kalmıştır. 
Dernek oluyor ki, bazı fransız hükümetlen· ... ·ı 1 h. d k ı ] ·· . . ışçı er e ın e ·arar aı 

a mca sermaye,, fırar edıyor, bazı fransız hüküm ti . ·• l 
hine kararl 1 d u· .1 e en sermaye,, e-ar amca a ışçı er grev ya F . d"" b den b · ... ' " pıyor. ransa nm ort eş sene-

crı preshJınden ve menfaatlerinden nel k b tt••· d"' .. ··ı .. 
"fransız · ·ı "f . . . er ay e ıgı uşunu urse, 
he etme;:~~bi~,d~ğ~ldi;ansız ışçısı,, nin vatanperverliklerinden şÜp· 

Şurası yalnız gözden kaç ] ı d k' F • A 

makt l b k 1 
. . m mama ı ır ı, ransa da halen çarpış-

a o an u uvet erı bırb' } · k ı k · A • ı · h d ld _ ır erme arşı nare ·ete getıren umıl er eko-
nomı sa asın a o ugu k d "d l .. . . 
m ktad a arı eo OJı ve dış polıtıka sahasında da yat-a ır. 

Bu tehlikeli çarpı.ımalar ··k·· ·· k · h. D ı d on d"k I . 'J1: ın yu unu çe en ıse, za ıren a a ye ve 
dir~~'B~rha:0;{[t~Erkadaşları fakat hakikatte, sadece demokrasi'-

Dokuzuncu İstatistik yıllığı 
çok yakında çıkıyor 

Son senelere ait bütün hôdiseleri 
rakamlarla veren yılhkta yenilikler var 

İstatistik U M"d'· ı·· -.. d k · · 'k 
1.... mum u ur ugu o uzuncu ıstatıstı yıllığrna ait 

hına umat ve rakamları hazırlamıı ve basılmak üzere Devlet Mat-
aasına · · y · il k J . v~rmıştır. enı yı ı , sene batından önce çıkmış olabi-
ecektır. Bırçok formalar basılmııtır. 
Her sene yeni tekamül eserleri gös- diploma alanlar, bütün okulların büt

teren yıllıkların dokuzuncusunda, he- çeleri vardır. 

Hazırlanan programa göre pazarte
si günü saat 15 te üniversite konferans 
salonunda bir toplantı yapı1acak, top
lantıdan sonra Madam ve Mösyö Curi
nin mesai ve hayatları hakkında halka 
muhtelif konferanslar verilecektir. 
Ayrıca bir de kanser filmi gösterile
cektir. 

Ayın 30 uncu çarşamba günü akşa
mı saat 18 de İstanbul etıbba odasında 
bir toplantı yapılacak ve burada gene 
kansere ait iki konferans verilecek, 
bir filim gösterilecektir. 

Ankara radyosunda da pazartesi 
gününden itibaren üç gece konferans
lar verilecektir. 

Tıb fakültesi mecmuası ft:vkalade 
bir kanser nüshası çıkaracak, pazarte
si günü halka kanser hakkında yazrl
tnış bir risale dağıtılacak, enstitüde 
bir kartser sergisi açılacak, hafta için
de gazetelerde, sinemalarda kanser 
hakkında neşriyat yapılacaktır. 

Proje, askeri fabrikaların deniz, 
Bilindiği üzere, 930 senesinde de hava ve kara teşkilatında çalışan üc-

böyle bir talimatname hazulanmış fa • retli memur ve müstahdemlerinden 
kat kulüplerimizin inkişaflarına mani daimi memur ve müstahdem olanları 
olacağı düşüncesiyle tatbikı geri hıra- B; muvakkat memur ve müstahdem
kılmıştı. lerle askeri subay ve memurları A sr

Yeni beden terbiyesi kanunu mek - nıfma ayırmaktadır. 
teplerde, kışlalarda ve 500 ü müteca • Tekaüt aylıklaı ı, tekaüde sevk ta· 
viz mensubu bulunan müesseselerde rihinde alınmakta olan aylık veya 
birer spor yurdunun teşkilini emreden yevmiyelerin aylık tutarı üzerinden 
hükümler koyduğu cihetle Maarif Ve- hesap olunacaktır. Ancak kendi ta. 
kaletinin bu işi tanzim eden bir tali • lepleri üzerine tekaüdü icra olunan
matname hazırlaması bekleniyordu. tarın bu aylığı iki sene almış olmaları 

Vek51etin bu tabii hükmü yerine şarttır. Aksi takdirde aylık miktarı 
getirişi, azasının ekserisi talebe olan ve hizmet müddeti her ne olursa ol
kulüp idarecilerini teliişa düşürmüş - sun bu aylıktan bir evelki aylık tah
tür. Dün, Ankara'da sporcuların ve i- sisi esas olacaktır. 
darecilerinin toplu bulundukları yer -
terde günün mevzuu bundan ibaretti. 
Ekseriyet, bir müessese içinde vücut 
bulmıyan teşekküllerin bu talimatna -
menin tatbikına geçmesi akabinde ka
panmıya mahkfım olduğu kanaatinde • 
dirler. 

Haber aldığımıza göre, talebelerin 
sivil kulüplerden çekilmesi kararın -
dan zarar görecekleri zannında bulu -
nan kulüplerin idarecileri, bugünlerde 

J' erilecch tcklliit aylıkları: 

Yen 1• şarap ve bir toplantı yapacaklar ve vaziyetleri -
ni açıkaç münakaşa ederek Ankara 

Verilmesi teklif edilen tekaüt ay
lıklarının nispetleri şudur: Sandığa 
iştirak müddetleri on beş seneyi dol
durmuş olanlara son aylıklarının yüz
de 35 şi, 16 sene olanlara 36 sı, 17 se
neye 37; 18 seneye 38; 19 seneye 39; 
20 seneye 40; 21 seneye 41; 22 sene
ye 42; 23 seneye 43; 24 seneye 44; 25 
seneye 45; 26 seneye 46; 27 seneye 
4 7; 28 seneye 48; 29 seneye 49.S; 30 
seneye 51: 31 seneye 52.5; 32 seneye 
54; 33 seneye 56; 34 seneye 58: 35 ve 
daha yukarı seneler için de yüzde 60 
nispetinde verilecektir. rakı fabrl.kaları bölgesi başkanlığı vasıtasiyle ait ol -

duğu makamlar nezdinde teşebbüsler -
de bulunacaklardır. 

inşa ettirilecek'--'-~ 
İnhisarlar mamuHitına hcrgün bir 

az daha artan rağbeti karşılamak ve 
istihsali artırmak suretiyle istihlaki 
de artırmak için İnhisarlar umum mü
dürlüğü mevcut rakı ve şarap fabrika
larını genişletmekte ve yeni şarap ve 
rakı fabrikaları kurmak kararını ver
miş bulunmaktadır. Umum müdürlük 
yeni fabrikaların kurulması için 1938 
finans yılı bütçesiyle lüzumlu tahsi
satı almış ve Paşa.bahçede kurulacak 
büyük rakı fabrikasının inşaatına baş· 
lam ıştır. 

Bah(eli eyler kooperaıill 
mahallesi doluyor 

B. hesabından bağlanacak aylıklar 

her ay peşin olarak •eritecektir. Ya
ni liızmet 15 uneyi doldurduktan son
ra ölen meınsupların ve sandıklardan 
aylık tahsis edildikten sonra ölen mü
tekaidlerin birinci derecede zevcesi
ne ve evlatlarına bunlar bulunmadığı 
takdirde ikinci derecede dul anasına, 
muhtaç veya malUl zevç veya babası
na yetim aylığı tahsis olunacaktır. 

Hizmette iken veya tekaüt aylığı al· 
makta iken ölenlerin dul kalan karı 
veya muhtaç kocalarına tekaüt aylı· 
ğının yüzde ellisi hayatları müddetin 
ce dul aylığı olarak verilecektir. 

60 yaşını doldurduktan sonra veya 
tekaüt edildikten sonra evlenen men-

kadar aylıkları verilecektir. 
Vazife başında vukua gelen kaza· 

1ardan malUl kalan B. sınıfı mensup
larına hizmet müddetlerine bakılmak· 
sızın son aldıkları aylığın yüzde yet· 
mişini geçmemek üzere nizamname i· 
le tayin edilecek dereceler üzerinden 
malUliyet maaşı tahsis olunacaktır. 

Kaza neticesi ölenlerin bırakacak• 
ları dul ve yetimlerinden, muhtaç ka· 
rı veya kocaya hayatları müddetince 
son aylığının yüzde otuzu verilecek· 
tir. 

B. sınıfından olanlara bir defaya 
mahsus olmak üzere tazminat şu hal· 
!erde verilecektir: 

A - Fili hizmet müddeti yirmi sene
yi doldurmadan vazife yüzünden ol
maksızın malfıl olanlara; 

B - Yirmi sene müddeti bitirmeksi· 
zin 60 yaşını ikmal ettiğinden dola
yı hiı:metinden çıkarılacaklara; 

C - ıs sene fili hizmeti bitirmeksi
zin ölenlerin karı veya muhtaç ço • 
cuklarına ve yetimlerine. 

Sandıklara dahil bulunan memur ve 
müstahdemlerden tekaüt maaşı alan· 
!arın tekaüt aylıkları bu projenin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren ke
silecektir. Peşin verilen aylıklar geri 
alınmıyacaktır. 

Bu projenin yürürlüğe girmesinden 
evel, kara, deniz, hava askeri fabrika
lara ve deniz "amele temini istikbal 
sandığına,, intisap etmiş olanların 
geçmiş hizmetleri ve evelce devlet 
hizmetinde maaşlı olarak çalışmış o
lanlardan askeri fabrikalara intisap 
edenlerin devlet hizmetindeki maaş
lı müddetleri aşağıdaki şartlara göre 
dikkate alınacak ve bu takdirde dev
let hizmetinde maaşlı olarak çalışmış 
olanların 1683 numaralı kanun muci
bince tekaüt hakları sakıt olacaktır: 

A - Bunların halen almakta olduk
ları aylıktan kesilecek yüzde beşler
den gayri evelki hizmet müddetleri
ne ait verecekleri yüzde beşlerin ba
liği sandıkça hesaplarına borç kayde· 

men hemen bütün memleket münev • Ekonomik kısmın ilk faslı ziraat. 
v~r~~rini, tetkikçileri ve memleketin tir. Vilayet ve ziraat mmtakaları iti
butun iş sahalariyle uğraşanlara ya· bariyle başlıca istihsalat, ormanlar, 
kından aHikadar edecek enteresan ma- kereste istihsa!atı, hayvanlar, sanayi, 
liırnat ve rakamlar vardır. u?1umi maden istihsatatı, sanayii teş-

Bu seneki yzllrkta evela coğrafi vık kanunundan faydalanan müesse. 
malumatla klimatolojik rakamlar, ha- seter, şeker fabrikaları faaliyeti, ha-

İdare İzmirde büyük bir şarap fab
rikası kuracak ve bu fabrikanın muhi
timize ve mahalli şartlara uygun ol
masına çalışacaktır. İnhisarlar idaresi 
bu fabrika için şarapçılığı ileri bulu
nan muhtelif Avrupa memleketlerin
de büyük şarap fabrikalarına göre plan 
hazırlamış ve dünyaca tanınmış mües
seselere planlar yaptırmaktadır. Önü
müzdeki ay içinde gelmesi beklene11 
bu plfinlar tetkik edildikten sonra İz
mir ~rap fabrikası için en iyi olanı se
çilecek ve münakasaya çıkartılacak
tır. Fabrikanın inşasına ilkbaharda 
başlanacaktır. 

Orman çiftligi yolu üzerinde 157 
evden ibaret "Bahçeli evler koopera -
tifi" evleri sahipleri yarı yarıya yeni 
yuvalarına taşınmış vaziyettedirler. 
Her gün şehirden bu yeni mahalleye 
doğru taşınan kamyon ve yük araba -
ları evlerin pek yakında tamamiyle 
dolacağını göstermektedir. Bugünler
de bazı evlerin boya, elektrik, havaga
zı ve su tesisatı ile uğraşılmaktadır. 

Ana caddelerin inşaatı ise bitmek üze
redir. Haber aldığımıza göre, telefon 
tesisatı da ilkkanunun son haftasına 
doğru yapılmış olacaktır. 

supların dul kdlaıı Aaı 1 vt:ya. 1ut..41&\.'"4l .... 

çocuklarına dul aylığı verilmiyecek- B • Bu borçlar bu kanunun yürür· 
tir. Malfıller bu kayıttan müstesna lüğü tarihinden itibaren üç ay son
tutulmuşlardır. ra başlamak üzere aylıklardan ve B 

Olen mensupların veya mütekaitle- hesabı aidatına ilaveten, aynı şartlar 
rin muhtaç ana ve babası bu proje içinde kesilmek suretiyle tahsis ol\J".'. 
hükümlerine göre dul veya yetimlere nacaktır. 

vai teressübat rasatları, memleketin · k ı · f · vagazı §ı: et erı aalıyeti, dış tica5et, 
muhtelif mıntakalarına göre veril - başlıca ıhracat maddeleri kıymeti, 
mektedir. İkinci kısım 1935 nüfus sa- başlıca maddeler ve memleketler iti
yımına aittir. Bu kısımda 927 ve 935 bariyle ithalat miktar ve kıymeti, 
sayımlarına göre nüfusun yaş grupla· bankalar, yirmi vilayet merkezinde 
rı, tabiiyetler, doğum yerleri, ana li- 26 maddeye göre hayat pahalılığı, ha
sanları, dinler ve medeni hal, yaş ve yat pahalılığı endeksi, ticaret borsala
~a~sil, okuma bilenler ve bilmiyenler rrnda senelik fiat vasatileri, borsa ha
ıtıbariyle ayrılışları vardır. ricinde fiyat vasatileri, lstanhul pc-

Türkiye birincilikleri 
geri bırakıldı bağlanacak aylıklardan veya verile - Proje yürürlüğe girince 895 sayılı 

cek tazminattan dul karıya veya muh 

Bayramdan önce 26 ikinciteırinde 
yapılacağını haber verdigimiz, bölge -
ler arası futbol birincilik müsabakaları 
18 ilkkanun tarihine bırakılmıştır. Bu 
maçlar evelce de yazdığımız srihi .-:ı 
li lrfo,.,o,·o , .. ı..... vermıyen bölgeler 

taç kocaya isabet eden miktarın yüz- ve 2 haziran P..'>o tarihli kanun yürür-
de yirmisini alacaktır. 

. Üçüncü kısım, binalar istatistiği- rakende erzak fiyatları vardır. 
dır. Bu kısımda binaların istimallcri-
~e. ~ö~e ayrılışı, binaların oda adet· /)iğer hısımlar: 
erı ıtıbariyle ayrılışı, irtifalarına gÖ· 

re ayrılıfı, katlarına göre ayrılışı, in- 9 uncu yıllığın i1ıtiva ettiği son kı-
şaat malzemeleri itibariyle ayrılışı, sımlar şunlardır: Devlet maliyesi, va
su, havagazı, elektrik tesisatı tama . ridat bütçesi. Viliiyetler itibariyle 
men veya kısmen mevcut binalara gö- tahsilat, aylar itibariyle masraflar, 
r~ ~~~ılışı, İstanbul §ehri inşaat ista- mülhak bütçeler, inhisarlar, tütün, is-
tıstıgı vila"yet · ·b · h" p· t · · t 1 · k'l · h" k.. • ıtı arıyle kaza, na ıye, ır o ve ıspır o u ıç ı er, tuz ın ısarı, 

oy ve muhtarlık sayısı bulunmakta- kibrit inhisarı, tapu ve kadastro vi-
dır. layet hususi idareleri varidatı, bele-

Bundan son d. 1 ' "d fi . . • ra evlenme, boşanma, ıye erın varı at ve masra arı, me -
adlıye ıstatıstikleri 1 k d" . v· mur ve müstahdemler, gayrimenkul -
1A t .t.ba . geme te ır. ı-
. a"!e .1 1 rıylc evlenme vakaları, ay !er, belediyeler bankasına iştirak his-
ıtıbarıyle evlenme vak 1 d · scleri, tahsilat dereceleri ve idari ma-h 1 .. b . a arı, me enı 

a ıtı arıyle evlenme vakal hiyet itibariyle bütreler, devlet me-• 'b • 1 arı, yaş :ı 
ıtı arıy e evlenme vakala ·1A · murlarr istatistig~i, yeniden yapılan ve .b . 1 bo rı, vı ayet ı-
tı arıy e şan~a sayısı, çiftlerin i. tamir edilen yol ve köprüler, şimen-
kamet mahallen itibariyle boşanma difer hatlarının tulü, devlet demiryol
s~yısı, davanın devam milddeti itiba- lan, devlet hava yolları. ve tramvay
rıyle boşanma vakaları, sebep itiba. lar, liman hareketleri, posta telgraf 

Saldıray geliyor 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Şehri

mize gelen mallımata göre, Almanya'
nın Krup tezgahlarına ısmarlanan Sal
dıray denizaltı gemimiz ikincikanu
nun ilk haftasında limanımıza gele
cektir. 

ve telefon. 
Yıllığın son kısımlarını yabancı 

memleketlerine ait malfımat teşkil et
mektedir. İstatistik Umum Müdürlü
ğil, geçen sene yapılmış olan büyük 
anketin neticelerin ihtiva edecek olan 
memurlar istatistiğini hazırlamakla 

meşguldür. 

şampiyonları arasında olacaktır. Grup 
merkezleri, Samsun, Adana, İzmit ve 
Aydındır. 

Hususi muhasebe 

müdürleri arasında 
Dahiliye Vekaleti vilayet hususi mu· 

hasebe müdürleri arasında ye iden ba
zı nakil ve tayinler yapacaktır. Bu a -
rada bazı hususi muhasebe müdürle -
ri de terfi ettirilecektir. İç Bakanlık 
mahalli idareler umum müdürlüğünce 
hazırlanmış bulunan tayin kararname 
projesi bayram ertesi İç Bakanlığın 
tasvibine arzolunacaktır. 

B. sınıfı mensuplarının vev;ı -·ute· 
kait iken ölenler;~ •"' ı;ekiz yaşını 
l.--·u .. ..ıuıaurmamış öz evtatlarından 
her birine ölenin ölümü zamanında al
makta olduğu hizmet aylığının ve 
mütekait ise tekaütlüğüne esas tutu
lan hizmet aylığının yüzde onu nis
petinde yetim aylığı verilecektir. Dul 
ve yahut yetim bırakmadan ölenlerin 
B. hesabındaki mevduatı tahakkuku 
ile birlikte kanuni mirasçılarına ve -
rilecektir. Bunların hiç birisi yoksa 
mevduatı sandığa kalacaktır. 

Ancak yetim aylığı çocukların on 
sekiz yasını doldurdukları zaman ke
silecektir. 

Ancak <;ocuklar lisenin son sını
fında bulunuyorlarsa on dokuz yaşını 
dolduruncıya kadar, bunlardan yük -
sek tahsile geçen veya yüksek tahsil
de bulunanların bu tahsillerinin de
vamı şartiyle 25 yaşını bitirinciye 

riyle boşanma vakaları vardır. Adliye 
kısmında Temyiz Mahkemesi he t• 

k ·1· dl" · ye ı ve teş ı atı, a ıye teşkılatı, hakimi 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
T • mahk · r er, emyız emesı aaliyeti, bütün 

Devam! Giivercin yerine arı 

"Kemalizmin hususi vas!I de- Güvercinlerin muhabere i§lerin-

mahkemeler varide ve sadireai, hapi&
sancler harekatı, mahkumlar iıtatısti. 
ği, adli tıp işleri vard r. 

vamJılığında mundemiçtir.,, de kullanıldığını hep biliriz. Fa-
Sıhat, 1.ültiir, ckmıomik C kat arıların da harp zamanında 

ümhurreisimizin yabancı gaze-
du runı: teciJere söylediğı değerli sözler a· posta vazifesini gördüğünü, bil-

Dokuzuncu yıllığın en geniş kısmı. r~sında bu cümle, büyük yasm tesi- mem duymuı muydunuz? 

nı bu üç fasıl işgal etmektedir. Sıhat hrı altrnda kendini kapıp koyveren, Se/katlı' l)ı·r h"'mMı"re ·' Bu koskocaman davanın bu ar- Son Japon - Çin harbinde ıa-
ve ictimai muavenet kısmında doktor . ayatı ve muhiti marazi bir adese - r. v d 1 · uh k 1 · 
ve sıhı memurlar. eczaneler. Sıhat Ve. ı/e g6rmiye ba.,lıyan sarsılmış va- 1 sonu ge mıyen m a eme erın ponlar, muhabere iılerinde gÜver-

"' neticesinde ne olmu§tu, hatırlar 

1li t,e.:n kalkacaktır. 
Harp endüstrimizde çalışanlara 

sağlam bir istikbal temin edecek o -
lan bu proje üzerinde Kamutay mali
ye encümeni yeni bir proje hazırlamrt 
ve bazı tadiller yapmıştır. Kanun la
yihasının Kamutayın bu devre top -
lantısında kanunlaşması beklenmekte
dir. 

Adli sicil teşkilôtı için 
haz1rlıklar ~ 

Emniyet işleri genel direktörlüğü 
yurtta işlenen suçların ilmi bir ekilde 
tetkikini ve i~lcnen suçların mahiyeti
ni su~ işliyenlerin sabıkalarım ve suç 
miktarını tesbit etmek üeze.re bir adli 
sicil teşkilatı kurmayı kararlaştırmış
tır. Genel direktörlük muhtelif yaban
cı memleketlerin bu husustaki mevzu
atını getirterek tetkik ve yurdumuza 
en uygun gelen hükümleri tesbit et
miştir. Önümüzdeki günlerde lüzum· 
lu olan kanun projesi hazırlanaacktır. 

~ehrimiıde hava durgun ge~ti 
kaletine bagh müesseseler hareketle- tandaşTara, ebedi ~el'in ba.<:/,..,dıg-1 Siyah matem çerçevesi içinde cinleri değil, arıları kullanmı,ya 

~ " " mıaınrz? Bir odacı, yahut bir an-
ri, hususi idare memleket hastanele· ~a.~~şın durdurulmaması lazım gel- çıktığımız günlerle, o çerçeveyi bar memurunun bir teneke yağ baılamıılardır. Arı aatte 40, 50 Dün şehrimizde hava az bulutlu 
ri faaliyeti, görülen bulaş k hastalık- ıgım anfatmaktadu. kaldırıp çıkacağmırz bugünler a- götürürken görüldüğ üteabit olun- mil yol alan ve arı beyi sabit kal- ve durgun geçmiş, en yuksek ısı gol • 
lar, daillkelp tedavihanesi, çocuk sı. Kemalizm durmıyacak bir ilerle- rasma üç günlük teker bayramı ar- mut ve bu adamcağız mahkUın e- drğı tak•dir<le kendi yurdu olan gede 15 derece olarak kaydedılmiştir. 
hat ve bakımevleri faaliyeti, verem Yurdun Akdeniz sahilleri ve cenubu 

· k k n_ıe, dur~klamıyacak bir sava.<: olc.lu- kı .. tı. Bilirsiniz, llAker ve kurban dilmiıti. kovanına tatınnadan dönen biT dispanseri faaliyetı. An ara mer ez _ "' " ,,- şarki mıntakasında çok bulutlu ve 
hıfzıssıha müessesesi faaliyeti, sıt - guna gore onda her vatandaş, yara- bayramlarmda biz çıkmayıp yeri- Şimdi de Çekoslovakya, hari- haıeredir. Götüreceği haber, fo- mevzii yagışlı, diger mıntakalarda u • 
ma. trahom, verem mücadeleleri, Ö • lanmı§SB yarasını sardırarak, terle- mizi Krzılay'a bırakırız. Bu sene ciye nezareti arıivlerinden bir iki toğraf makineleri vaaıtasiyle ga- mumiyetle bulutlu geçmiştir. Yirmi 
tüm istatistikleri vardır. mişse terim silerek devam edecek- de öyle yaptık. vesikanın kaybolması ve bunların yet küçük bir hale konulmakta- dört saat içindeki yagışların karemet· 

Kültür kısmında okul ve öğretmen- tir. Bir doatumuz diyordu ki: yabancı gazetelerde inti~rr meae- dil'. reye bıraktıkları su mikdarı Antalya-
ler, talebeler, lstanbul üniversitesi, - Ulua'un yüzüne sarılmıı ha- lesiyle meşguldür. Gazeteler, bu- da 61, Bucak'ta 38, Isparta'da 8, Muğ-
Kültür Bakanlığına bağlı yüksek mek En büyüğümüzün eşsiz acısını u- zin ve aiyah sargıyı çıkarmak için nun mesulünü arıyor, ateş püskü- Bir taraftan da bir aulh aem- la'da 5, Dinar'da 3, Islahiye'de 2, Af-
tepler, diger bakanlıklara baglı yük- nutabilir miyiz? Fakat onu gönlü- de, gerçekten, Kızılay gibi tefkat- rüyorlar. bolü olan güvercini, neyse müda- yon'da ı kilogramdır. Rüzgarlar şark 
sek mektepler, Kültür Bakanlığı orta müzle yad ederken kafamızrn li bir henıtireye lüzum vardı! Bu kadar topraklar gitti; bu ka- fa.a harplerinde kullanmak doinı ve cenubu şarkide durgun, diger mın· 
meslek okulları, diğer bakanlıklara - Cümhurreisimizin son sözlerin- Çckoılovak-..·a'claki tel.:!-.' darmın gideceği de uzak değile olabilirdi. Saldırganlık harbinde takalarda şimalden en çok 7 metre ka-
bag-h meslek okulları, bütün ilk, orta d a·1 J • ilıtar d J ~ dar hızla es · t" E d .. ··k f e 1 ege en - zarurı rnı a benziyor. bunun yakıtık alm.adrğmı japon- mış ır. n uşu ısı sı ı • 
okullar ve liseler, yabancı memleket- hatırdan çrkarmıyacağız: rın altında olmak üzere Van'da S, 
lerde bulunan devlet talebelerinin bu- Büyük harp &onunda bir iqe Aranan ıneaul ise iki kağıdm a- lar da takdir etmiş olacaklar ki o- Kar.a'ta 11 derecedir. En yüksek ısı da 
1 d kl 1 1 •t"b 'yle ay - K•malı"zm'ı'n hususı· vasfı, Je- e.uyı' .. tim" al da"va• 1 ı .. hul b. • •w )' "k tt' un u ar mem eket er ı ı arı • .. .. • .. ı açı mrı, uzun za- ıın maama ıoa yum.an meç ır nun yerıne ıgne ı arıyı ı ame e ı- sıfırın üstünde olmak üzere Adana'da 
rılışları, İstanbul üniversitesinden vamlıltğında mündemiçtir! - T. J. man devam edip ıitmitti. memun:IW'l •~~-----~-------.L-I.J;l-J~•ı-L.....:'-..n.<ı....ıı---~.ı--------
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1 DIŞ POLİTİKA_! 
Yeni vaziyete intibak 

ULUS 

B. Metaksas'ın Selanikte yaphlt beyanat 

etrafında yunan basınının tefsirleri 

Türk- Yunan dostluğu 
Doğuda barısın en müsbet teminatıdır 

Panamerikan konferansı 

Lima' da toplanıyor 
Nevyork, 26 a.a. - Amerika Bir -

leşik devletleri hariciye nazın B. Cor
del Hull, dün akşam amerikan heyeti 
ile birlikte, Sanlaclara vapuru ite Li -
ma'da toplanacak panameriken konfe
ransına iştirak etmek üzere hareket 
etmiştir. 

-3-

• 

YAHUDi 
Almanya'nın ekonomik 
hayatından çıkarılıyor 
Bütün Yahudi ticaret evleri kapatılacak 

Münih anlaşmasından sonra ·sür
prizler, a~kası sıra, biribirini takip 
etınektedır : Çekoslovakya'nın sü
detler ile meskun olan mıntakasmı 
~lmanya'ya tea-ketmek içi.n Münih'e 
gıden Çenıberleyn ve Daladiye, 
memleketlerine geri döndükten son
ra, Münih anlcqınasırun neticesi ola
rak, Avrupa rnuvazenesinin temelin
den &arsıldığını görmüşlerdir. Bir ay
danberi, be§ büyük devletin karşı
lıklı müruuebetlerinde görduğümüz 
kararsızlık, M ünih'ten sonra meyda
na gelen yeni vaziyete intıbak teşeb
büsünden ibarettir. İngiltere, Münib 
görü~melerinin akabinde Alnıanya 
ile ''ebedi,, sulh anlaşması yapmış
tı. Fa.kat bu anlatmayı takip eden ıti
lahlaruna hazırlığı ve bilhassa yahu
diler hakkında Almanya tarafından 
alınan şiddetli tedbirlerin İngiltere'· 
d~ uyandırdığı akisler, göstennişti.r 
kı ebedi sulh anlaşması bir teınennı
den ibaretmiş. Alman matbuatının 
İngiltere'ye karşı yaptıkları hücum
lar, 1936 senesin·de ltalya ınatbuatı
run İngiltere hakkındaki ne§r~yat~ı 
andırıyor. Diğer taraftan lngıltere -
nin İtalya ile münasebetleri nonna~
leşmiştir. İlci memleket matbuatı, hır 
kabus vaziyetinde olan habe~ anlal}
nıazhğının ortadan kalkmasiyle ar
trk ananevi lngiliz · ltalyan dostl.u-

B. Hull, vapurun hareketinden evel 
Amerika 'nın Berlin büyük elçisi B. 

Atina, 26 a.a. - Atin~ ajansı ~il~i~iyo~.: Gazeteler, ~· Metak- Vilson ile g.~rüş~üşt~r: ~· Vilson, bu 
, A k 'dan dönüşunde Selanık te turk - yunan munasehet- mülak:atı muteakıp reısıcumhur Ruz -

Almanya, Leh tabiiyetinde olup Almanya' da oturmakta olan 
yahudileri hudut haricine çıkarmağa karar verince, Hanovrct:' da 
bulunan annesiyle bahasınrn bu karar dolayısiyle müşkül vazıye· 
te düştüklerini gören 19 yaşlarında Herşel Feyhel Grinzpan adlı 
bir yahudi, ırkdaşlarının intikamım almak için Almanya'nnı Pa· 

lerinin mükemmel olduğu hakkında yaptıgı eya·nat a n a velt'i görme~ . uzere arrnsprıngs a sas ın n ara ~ b h kkı d ı ·· W · ' 

tefsirlerde bulunmaktadırlar. hareket etmıştır. ris sefareti üçüncü katibi fon Rath'ı öldürmüştü. 

Proya gazetesi diyor ki: ~ 
"B. Metaksas'ın şahseı: dostl~k ~~g-

1 ·i le merbut bulundugu yenı Cum
:~/ Başkanı İsmet İnönü _ve ~i~_er 
türk zimamdarları ile yapt.ıgı goruş-

l rden sonra ~öylenmış olan bu me e . .b. .. k 
.. ler tıpkı türk milletı gı ı, tur -soz , . . . .. 

an dostluk ve teşrıkı mesaısının yun . . . 
k do i'Yudaki ehemıyetını tama -ya ın ., . 

1 
... 

müdik bulunan Elen mıl etı uze-men .. 
rinde derin bir akis hasıl etmıştır.,, 

• ~ b ·· ettır-gunun canlandıgını te aruz . 
ntektedir. Fakat vaziyetin garabet• 
bununla da bitmiş olmuyor. lta!ra 
nıatbuah İngiltere hctkkında cemı e-

k~ k Fransa'ya karar yazılar yazar en, 
.. . l d" fransa' nın, 

tı ateş puskürme de ır. 
İngiltere aibi, habeş ilhakını tanryak-

0 l • u kazanına 
rak İtalya nın dost ~gun .. "' lüvor ki 
için yaptığı teşebbus, goru · . t" 

· · vernıemış ır. 
beklenilen netıceyı · t 

h ip olan vazıye ' 
Bundan da dn a ~~ lngiltere'ye 
alman ga:zctelennın, h k-

.. kılı-ürken Fransa a 
karşı ateş pus 1 azmalandır. 
k d yazı ar Y 
ında osta..°e Ç b rleyn ve Ha-

8 . . anası, eM e 
u Jestın m d 1 l adamlariyle 

ı 'f k f ansız ev e ı a s, r . . P . , itmek ü:zere .. .. k ıçın arıs e g 
goruşme b. da bir Fran· 

1 ktıkları ır sıra 
yo a çı ·• b di" dostluk itilafı-

Alman e e d' 
aız - • hakkında neşre ı-
nın inızalanacagı 

tebliğ ile anlaşılmıştır. . . 
len k karışı't manzara ıçınde 

Bu arına b" . t . ..tebellir olan ır vazıye 
va:ı:rh ve mu • d 
Sovyet Rw;ya'nın yalnızlıgı ır. 

.,. - - • • · ., - - .... L-mclan 
alakadar olan bir devlet olmasına 
rağmen, dört devlet, sovyetleri bu ih
tilafın halli ile neticelenen müzake
relere karıştrrmamışlard1r. Ve neti-
ceye bakılacak olursa, ııovyetleri u • 
:za.kta tutmanın sebebi de anlaşılır. 

~vyetler, böyle bir netice vere
cek kar~ .fu>heıiz ittirô.k etmiye
ceklerdi. Fılhah·• ... Münih'ten ve 
bilhassa Fransız • A1maı. ·~:ıafından 

Vyetlerin siyasi yalnızllh•--· sonra so . . 
büsbütün tebarüz etmı~tır. 

Fakat bugünkü manzara karşı-

d 
• muvazenenin nasıl tebel-

sm a yenı w . ? E w er 
lür edeceğine hükmedecegız · g 
b .. kü zavahire bakılacak olursa: 
ui Roma • Berlin mihveri kırıl-

mış olmalı. 
2 - Fransa ile İngiltere arasında· 

ki tesanüt bozulmu~ olmalı. 
3 _ İngiltere ltalya ile anla§>Jll.IŞ 

bulunmalı. 
4 -Fransa Almanya ile uzla,mı~ 

bulunmalı. 
Vaziyet bu derece basit olmamak-

la beraber, bugünkü politik cereya· 
rım içinde bu elemanların he.psi d~ 
mevcuttur. Roma - Berlin mihverı, 
Münih'ten sonra eski mana ve şünıu
lünü kaybetmiştir. Fransa'da İngiliz 
dostluğu büyük bir hayal sukutu ~
yandınnıştır. halya lngiltere'den ~ır 
şey koparamıyacağına kanaat ge~ır
diğinden fransız ınüstemlekelerın.e 
gö~ •dikmiştir. Fransa da itiraf etmı
ye ce&aret etmemekle beraber, .or~a 

ı .. k 1 u çekmıştır. Avrupa'dan e ını o un .. 
Ve Almanya ile anlaşmak ıstıykor. 

1. · e en 
Al da sarktan e ını ç 

manya ' d 
Fransa ile anla~mıya hazır .. ır. üte· 

F k t bu vaziyetler henuz m 
a a ktIT Dört devle-

bellir olmaktan uza . . M.. 'h-
tin karııhkh münasebetlerı, .. unt.hı a-

d gelen yenı ıs ı 
ten sonra mey ana Hadise -
leye intıbak safhasındad~. . . 

• b .. kü istikamet uzerıne ın-
lerm ugun h .. k.. tinin is-
k.ıır.afı başta fransız u wne 1 

~ ' b · k sart arm t"kran olmak üzere, ırço " 1 
ı bag~hdır. Münih'te bu a-
devaınına 

J r henüz durulmamıştır. 
nan su a A. ş. ESMER 

Amerika'nın ticaret 
. 

muvazenesı 
. 

26 
a a _ Bu senenin ilk 

Balk<ın ufukları tanwnıen 
aydınlandı 

Katimerini ·gazetesinden: w 

"Tarihin çizdi ıı i yolu hatrrlatmaga 
asla ihtiyaç yoktur. Balkan d~v~etle
ri kendilerine barış içinde t.eşr.~kı me
saiyi hedef ittihaz ettiklerı gundcn -
beri Balkan ufukları tam_amen ~y~rn· 
lanmıştır. Balkan teşdkı me.saı.sı.~de 
barış fikıinin genel barış fıkbr.ı uhz:-
inde bir tesiri olması mesut ır a

~isedir. M ünih konferansı bütün bü
yük devletlerin de barış arzusunu or
taya koymuştur. Dört devle~ adamı 
barışı takviye edecek olan hır tarz~ -
hal buldular. Büyilk devletler polı -
tikasındaltl ha kim fikir bundan böyle 
beynelmilel bir teşriki mesai formülü 
bulmaktadır. Balkan devletleri bu ta
rihi görüşmeler esnasında nümune o
lacak bir soğukkanlılık ve tesanüt e
seri göstermişlerdir. Çünkü muazzam 
Balkan müessesesi hiç bir çatlak gös
termemiştir.,, 

Tiirk - yunan dosdujiu iki 
milletin şuuru~ ııiif u::. 

etmiştir 
Eleftron V ima yazıyor: 
"Türk - y unan uzlaşması daha ha· 

şarıldığı ve kuvetlendiği dakikada 
iki memleketin şuuruna mevcudiyet 
ve saadetleri için elzem olan büyük 
bir şey olarak nüfuz etmiştir. İnsan
ların iradesine tabi olmayıp mil1etle
rin mukadderat ve istihalelerini tayin 
eden coğrafi sebepler Ege denizinin 
iki sahilinde oturan iki millete, ya 
mliştereken barrş ve mesai içinde bir
leşmiş olarak yaşamağı, yahut da ku
vetlerini yabancı istilfrlara hedef ola
C' ..... ,_. aijne kadar miitem?t4iyen mem 
leket]ere mu"'.__. .. __ "" büvük tehlike
ve mevcudiyetlerini marıfr uu ... •---e.
tahmil etmektedir. Tarihten ders alan 
iki millet ve onların dirijanları teş
riki mesai icinde müşterek bir suret
te ya~amak ve biribirlerine yardım 
etmek lüzumunu anlamışlardır.,, 

Kronos gazetesi de diyor ki: 
"Başvekil Metaksas'ın büyük ölü -

nün cenaze merasiminde hazır bulun
mak gibi acı bir vazife hariç olarak -
Ankara'dan getirdiği ve ilk beyana.t
larmda bilhassa kayıt ve işaret ettı -
ği mükemmel intiba ~alkı~ hissiya
tında çok sempatik bır akıs bulmuş
tur. B. Metaksas'ın yeni Cümhur 
Başkanı İnönü ile yaptığı görüşme 
elen ruhunu sevinçle doldurmu~tur:. 
Yunanistan'la Türkiye arasmrlakı mu 
nasebetlerin tarsini doğuda barışın en 
müspet teminatıdır ... 

Bir • 
çın zaferi 

Çanaça 26 a.a. - Çin kuvetlerinin 
I:> • h • . 

son taarruzu üzerine, Yueh anın şı-
mal bölgesinde bulunan j~ponla~ Yo
şov'un birkaç mil mesafesıne çc;kılme
ğe mecbur kalmıslardır. Y~şov un ya
kininde demıl'li bulunan Japon harp 
gemileri de bulundukları yerleri ~erk
etmişlerdir. Hupehhanan tepel~.rınde 
japonlar Ki~ling'e yaptıkl~.r~. hucu~u 
kesmislerdir. Düşman 300 olu vermış
tir. H~peh'in merkezinde hiç bir fa
aliyet kaydedilmemiştir. Bununla be
raber Kanton'un hemen civarında mu
harebeler devam etmektedir. 
Şanghay, 26 a.a. - Japonlar cenup 

Çin'indeki yeni taarruzları esnasmd~ 
doğru nehri ile Hongk~ng arasrn~akı 
araziyi dtJşman bakiyesınden temızle 
mişler ve Hongkong'un şimal budu -
duna varmışlardır. İngiliz mıntakası 
çinli mültecilerle doludur. 

Vaşıngtonf • 1 .Amerika'nın ticaret 
on ayı zar ınc a ı k b' • İ 1 l . 9r.0 milyon dolar ı ır Ytı"o~]aY"'a run !'tan •u genc-
muvazenesı o " J 

aktif kaydetmektedir. ral konsolosu tckaül oluyor 
senenin aynı devre- . . . 

lhracat gecen . 1 k b"r nok· Belgrat, 26 a .a. - Nıyabet mechsı 
· · t l 138 mılyon u 1 il b' k sıne nıspe e .1 baliö tarafından isdar ed en ır aramame, 

.k. ·1 ar 573 mı yona ., . k 
sanla ı ı mı Y Yugoslavya'nın İstanbul Jeneral on-
olmaktadır. .1 nok _ losu Radovan Şumenkoviç'in teka-

İ h !" b" · ıyar 39 mı yon l so t a <ıt ır mı . b r· ol- "'tl"'k h kkını kullanmasına müsaade 
sanla bir milyar 613 mılyona a ıg u u k ad. 

etme te ır. 
maktadır. 

Bunun üzerine bütün Almanya'da 

Çek-Leh hududunun tesbiti yahudiler aleyhine büyük bir ha-re -
ket başlamış, bunlara ait mağazalar, 
dükkanlar, evler ve sinagoglar yağma 

de yahudiler aleyhine tezahürler ve 
nümayişler olmuştur. 

Yalıudiler Almaııya'mn eko
rwmik lıayatnulan çık~urılacak 

esnasında bir hadise çıktı 
edilmiş, yakılmıştır. 

Polonya hudut heyeti 
bir tecavüze uğradı 

Diğer taraftan alman hüküıneti, 
yahudilerden yeniden bir takım hak
ları nezeden bazı kararnameler isdar 
ettikten başka, ayrıca bunlara bir mil
yar marklık bir para cezası kesmiştir. 
Yahudilerin gördükleri zarar da bir 
milyar markı bulmaktadır. Bu iki 
milyar mark, alman yahudilerinin ser 
vetlerinin yüzde otuzuna tekabül et
mektedir. Bazı ecnebi hükümetler, 
bilhassa Amerika ve İngiltere, yahu
dilerin vaziyetine çare aramakla meş
gul olurken, Macaristan ve İtalya gi
bi diğer bazıları da, yahudiler aley -
hindeki tedbirleri büsbütün ağrrlaş

tırmaktadırlar. Almanya'daki hadise
lerden sonra Danzig, Macaristan, Ro
manya ve Çekoslovakya gibi yerlerde 

Berlin, 26 a.a. - Yahudilerin alman 
ekonomik hayatıı:ıdan ihraçları hak
kındaki kararın tatbiki bahsinde al
man ekonomi ve adliye nazırlarının 
hazırladığı niazmname neşredilmiştir. 

Bu nizamnameye göre .yahudi tica
ret evleri ve müesseseleri kapatılacak 
ve tasfiye olunacaktır. Bu ticaret ev 
ve müesseselerinin ari ırktan kimsele
re devrine ,ancak halkın iaşe servisini 
temin maksadiyle müsaade edilecek
tir. Nasyonal sosyalist makamların 
tahminlerine göre, halen mevcut ya• 
hudi ticarethanelerinden arileştiril
miş bir vaziyette ancak üçte biri bıra
kılacaktır. Küçük sanat erbabı yahu
dilerin isimleri ikinci kanunun baş
langıcından evel küçük sanatlar erba
bı listesinden silinmiş olacaktır. 

Hadise d'plomafik yolla halledildi 
Varşova, 26 a.a. - Resmi tebliğ: 24 sonteşrinde Polonya - Çe

koslovakya tahdidi hudut komisyonundaki Polonya heyetine Çe
koslovakya arazisinde yapılan tecavüz üzerine tahdit işlerine ta
kip edilen usul dairesinde devam edilemiyeceği anlaşılmıştır. 

500 kişili/\, bir kafile Dün, 25 sonteşrinde, Silezya'nın ha-ı
rekat grupuna mensup kıtalar Polon-\ -~ 
ya'ya ait olduğu t asdik edilen Oza • 
ôea mıntakasmdaki araziyi derhal iş-
gal etmişlerdir. 

llafürk'ün cenaze töreni dolayısiyle 
Prag'daki Polonya elçisi Çekoslo -

Lozan Üniversitesinde 
Türk Talebe Cemiyeti tarafından 

Varşova, 2'6 a.a. - Verilen matbuat 
haberlerine göre Alınanya'dan gelen 
takriben 500 kişilik bir yahudi muha-
cir kafilesi bugün Vilno'ya muvasalat 
edecektir. 

vak hükümeti nezdinde hadiseyi pro-
testo ederek tarziye talep etmiştir. 
Aynı zamanda yeni vaziyet karşısın
da takip edilen usuliin değiştirilme
sini, Çekoslovakya tarafından Polon
ya'ya bırakılan ve henüz işgal edilme
miş olan arazinin derhal tahliye edil
mesini ve bu arazinin ilkkanunda de-
ğil, 27 sonteşrinde Polonya askeri 
makamlarına devredilmesini istemiş-

tir. 

Hud iseler 
Polonya elçisinin bu talepleri Çe -

koslovak hükümeti tarafından kab~l 
edilmiştir. 

Ezadoa mıntakasının işgali esnasın
da jandarma karakolları ve Çekoslo
vak kıtaları ile çarpışmalar olmuştur: 
Çekoslovak ordusunun mümessillerı 
Ezadoa arazisini işgal eden Polonya 
kıtalarının kumandanına müracaat e
derek bu arazinin işgalinin 25 sonteş
rinde bitirilmesine kumandan ile bir
likte karar vermişlerdir. 

l'rtıg ıııır...ıı.,._ ...... :-.. .: .. ··nı.:.ıl'ıi 

tebliği 
Prag, 26 a.a. - Neşredilen resmi 

bir tebliğe göre, bundan birkaç gün 
önce Oravski, Podsamok, Casca'da 
Polonya ile Çekoslovakya arasında 
çıkan hadiseler, normal diplomatik 
yolla tasfiye edilmiştir. Polonya -
Çekoslovakya hududunun tahdidi bah 
sindeki çalışmalar ise, bu tahdit işi
n in 27 teşrinisanide nihayete erdiril
mesiıı i mümkün kılacak bir surette 
süratlendirilmiştir. 

Çeh - macar luuludmıcla 
tevl•ifler 

Burlapeştc, 26 a.a. - Beregszasz·
den bildiriliyor: Salı akşamı rüten 
hududu civarında kain Salank nahiye
sinde hududu geçme~e teşebbüs eden, 
hepsi de Çekoslovakyalı olmak üze
re, dört jandarma ile altı hudut mu· 
hafızı ve 12 asker tevkif edilmiştir. 

Amerika' da büyük 

bir kor fi rtınas ı 
Nevyork, 26 a.a. - 36 saat devam e

den şiddetli bir kar fırtınası netice
sinde mühim hasarat. kaydedilmiş ve 
yoJlarda birçok kazalar olmuştur. 

Şimdiye kadar 34 kişinin öldüğü ve 
bircok kişilerin de yaralandığı anla
şılmıştır. 50.000 kişi karları kaldır· 

makla meşguldür. 

Nöyyi muahedesi 

aleyhinde nümayiş 
Sofya, 26 a.a. - Dün yapılan teza

hürlerden sonra yirminci yıldönümü 
pazar gününe isabet eden Nöyyi mu
ahedesi aleyhinde bu akşam da teza
hürat vuku bulmuştur. 10 binden faz
la bir kalabalık tezahürata iştirak et
miştir. Polis tezahüratçıları dağıtmış
tır. 

Bir toplantı yapıldı 
Lozan, 26 a .a. - Anadolu ajansının ,-

hususi muhabiri bildiriyor : \R k \ 
"Büyük Şefimiz Atatürk'ün cenaze omanya lrQ ının 

merasimi münasebetiyle Lozan türk 
talebe cemiyeti ~niver~it: salonunda Almonyo'doki temoslan 
bir toplantı tertıp etmıştı r. Toplantı
ya Lozan hükümeti erkanından bazı
ları, Üniversite profesörleri, gazeteci
ler, }ozanlı türk dostları, Cenevre ta
lebeleri Lozan ecnebi talebe cemiyet
leri iş;irak etmişlerdir. Hatipl.~re 
mahsus kürsünün arakasında turk 
bayrağının üstünde Atatürk'ün re
simleri asılı idi. Talebe cemiyetleri 
reisleri talebe cemiyetlerine mahsus 
resmi elbiseleriyle ve bayrakları ma
teme bürülü olarak bulunuyorlardı. 
•.r;;~ı- ~::olPh" cemiyeti reisi Ferzan A
ras celseyi açarak hazırunu oıı ..ıa,k.tı.: .. 

sükuta davet etti. Ve ilk sözü Üniver-
site rektörüne verdi. 

""Ne il.adar ağlasanız 
/w/dısuuz.'' 

Rektör, Lozan üniversitesi namına 
türk talebelerine candan taziyetler 
sundu. Ve dedi ki: 

"- Siz türk gençleri bugün Büyük 
Şefinizi kaybetti~inizden dolayı ne 
kadar ağlasanız haklısınız. Üniversite 
sizin bu büyük mateminize iştirak et
mektedir. Atatürk'ün, bu büyük ada
mın hayatını, burada az bir vakit için
de bildirmiye imkan yoktur. Bu dahi
nin vatanının tarihinde işgal ettiği 
parlak sayfaları size hatırlatmak iste
rim. Türkiye'yi yaratan, tarihimizin 
bu en büyük adamını başımı en derin 
hürmetle eğerek seliimlaran.,, 

Bundan sonra profesör Morff, os
manlı imparatorluğunun sukutundan 
başlıyarak türk cümhuriyetinin ilanı
nı, Atatürk'ün yeni Türkiye'yi nasıl 
yarattıgını anlattı ve Atatürk'ün ha
yatına dair uzun bir aöylev yaptı. 

ılsrmıızm bir daha göremiye-
ceği bir deha 

Müteakiben profesör Sekretan, A
tatürk Türkiye'sindeki yeni hukuki 
vaziyetle eski hukuki vaziyeti uzun 
boylu tahlil ederek hazıruna türk 
cümhuriyetinin son sistem hukuki ci
hazını anlattı. Bundan sonra Sevr ve 
Lozan muahedeleri muhteviyatını bu-

Romanya krralı Karo/, veliaht prens 
Mişel'Je birlikte bir müddettenberi 
Avrupa payıtahtlarrnı ziyaret etmek
tedir. Sırasiyle Londra, Brüksel ve 
Paris'i ziyaret eden kıra/ Almanya'ya 
da gelerek B. Hitler'le görüşmüştür. 
Romen, hariciye nazırı B. Komnen ge
çenlerde verdiği bir beyanatta bu ziya
retlerin ehemiyetine işaret ederek 
bunlarrn neticesinin yakrnda belli ola
cağını söylemiştir. 

l,(ıral Karol B. Göring'le 
konuştıı 

Berlin, 26 a.a. - Bugün Romanya 
kıralı Karol ile B. Göring arasında 

Laypzig'de bir mülakat vukubulmuş -
tur. Görüşme bilhassa iki memleket a
rasındaki ekonomik münasebetlerin in
kişafına taalluk etmiştir. Görüşmeden 
sonra B. Göring hususi treninde kıra
la ve veliahta bir öğle ziyafeti vermiş 
ve kırat öğleden sonra seyahatine de -
vam ederek general Göring de Berli -
ne dönmüştür. 

Rir karar 
Paris, 26 a.a. - Fransa'mn Bükres

teki ve Romanya'nın Paris'tcki orta eİ
çilikleri büyük elçiliğe terfi edilmiş -
!erdir . 

Yugosla"·ya' da se<'im _. 

hazırlıkları 

Belgrat, 26 a.a.- Temyiz mahke
mesi 11 kanunuevelde yaptlacak olan 
parlamento seçimi için üç listeyi ka
bul etmiştir. Bu listelerde 381 mebus
luk için ceman 2000 namzet vardır. 
Başvekil Dr. Stoyaıdinoviç'in listesi 
7.46, ~uhalefet reisi doktor Maçek'in 
lıstesı 1.013 ve doktor Jotiç'in diğer 
muhalefet listesi de 242 namzedi ihti
va etmektedir. 

kul.~ cepheden tahlil etti. Lisaniyat, "-Vatanınızda iken Büyük Şcfini
iktısadiyat, içtimaiyat sahalarında zin yaptıklarını görüyordunuz. Fakat 
Türkiye'de tahakkuk ettiril-en şeyler- dışarıdan bunları daha iyi görecek ve 
den bahsetti, dedi ki: daha iyi takdir edeceksiniz. Emin olu-
"- Yalnız bir asker değil, aynı za- nuz ki, aziz arkıadaşlarım, alman tale

manda asrımızın bir daha goremiyece- heleri sizin mateminize candan iştirak 
ği bir dahi idi İnsaniyet O'nun ziya- etmektedir.,, 
ından pek çok müteessirdir. Türk ta- Diğer talebe cemiyetleri reisleri de 
lebelerine candan taziyetler sunarım.,, hemen aynı mealde sözlerle taziyetle-

Bundan sonra ecnebi talebe cemi- rini bildirdiler. 
yetleri reisleri de söz aldılar. Bundan sonra reis Ferzan Aras'ın 

Talebeler andiçiyorla.r daveti üzerine türk talebeleri türk 
Alman talebe cemiyeti reisi aziz 1 cümhuriyetini ve türk istiklalini ilel

türk arkadaşlarına taziyetlerini sun- ebet muhafaza vıe müdafaa edecekle-
du ve dedi ki: rine da ir andiçmişlerdir. 

Slovak hükümeti yahudi partisini 
dağıtmıştır. 

Leh basını ytılıudi meselesini 
ciddi bııluyor 

Var§ova, 26 a.a. - Matbuat yahu
di meselesinin halledilmesi güç oldu -
ğu noktasında şiddetle ıslar etmekte 
ve bu meselenin Polonya içın husust 
tıir ehemıycti haiz olduğunu tebarüz 
ettirmektedir. 

Gazeta l?olska, kesH bir yahudi 
muhacereti teşkilatı vücude getirilme
sine dair yapılan i.stı~ırelert Polonya
ı:ın da iştirak etmcsı lazııngeldiği ka -
nc.<ıtindedir. 

Bu gazete, yahudi muhacereti me
selesinin alman yahudilerine münha • 
sır kalmasının doğru olmıyacağınl 

yazmaktadır. 

ltalya'tla ırk nıiidafaası 
tetl/Jirleri 

Roma, 26 a.a. - Faşist meclisi 30 
sontcşrin salı günü saat 16 da mera • 
simle açılacaktır. Paris Savoie Prense
si Marie'nin Prens Louis de Bourbon 
• Parme ile nişanlandığını bildirecek
tir. 

Ruznamede ezcümle ırkın müda
faası için alınacak tedbirler de vardır. 

Arjantirı'e hicret eden 
yalııuliler 

Buenos - Aires, 26 a.a. - Muhace
ret işleri müdürlüğünden bildirildiğine 
göre bu senenin ilk on ayı zarfında 

ekserisi yahucli olmak üzere 11.000 
polonyalı rus, v gene ekserisi yahudi 
olmak üzere 3.200 alman Arjantin'e 
kabul edilmi~lerdir. 

Hindistan'ın 
Atatürk'e 
ihtiram ı 

Taymis gazetesinin Delhi'deki 
hususi muhabiri 14 ikinciteşrin 
tarihinde gazetesine telgrafla şu 
haberi bilclirmi§tİr: 

Teşrii meclis bugün Atatürk'ün ö
lümü dolayısiyle müttefikan bir tazi
ye teklifini kabul etti ve Büyük Lide
re nişanei hürmet olmak üzere o gün
lük meclisi tatil etti. 

Teklif, kongre partisi lideri Bay 
Bhulabhai Desai tarafından yapıldı ve 
meclisteki bütün diğer liderler tara
fından müzalıaret göı dü. Meclisin re
isi Sir Abdurrahim her ne kadar mec
lis ecnebi devlet reislerinden normal 
olarak bahsetmeınişse de, Atatürk, gü
nün dünya siyasetinde hakim ve bü
yük tesiri olan bir ildamdı ve Asya 
halkının büyük bir kıı:;mımn hayatı ü
zerindeki nüfuz ve tesiri modern za
manda l.ıir eşine tesadüf cdilmiyccek 
kadar büyüktü. 

Mecliste Atatürke karşı yapılan ih
tiramın bir safha~ını da bilhassa bu 
münasebet için bir müslüman aza ta
rafından hazırlanmış olan ordu şiir
lerinin okunması teşkil etti. 
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Amerika' da her bir buçuk dakikada 
bir haydutluk, ir cinayet olur 

Saatin her bir buçuk dakika -
hk tik takında Amerika Bir

leşik devletlerinde vasati olarak bir 
haydutluk, bir hırsızlık, soyguncu
luk, bir cinayet olur. 
Amerika'nın federal istatistikle -

ri şunu gösterir ki 60 yaşınıza ka . 
dar yaşarsanız türlü cinayet, şeka
vet ve hırsızlık gibi bir felakete 
kurban gitmemek imkanı, ancak, 
dörtte birdir. 

Öte taraftan kanuna aykırı iş gö
renler arasrnda esaslı ceza gören _ 
ler~n nisbeti de pek azdır. Bu gibi. 
lerın ceza g?rme~ şöyle dursun ya
kalanmak nrsbetı bile beşte birdir. 
Bu~dan başka muhakemesi yapılan 
c~n.ılerde~ de ancak üç kişide bir 
kışı mahkum olur. Mahkum olanlar 
da giydikleri hükmün ancak kısa 
bir devresini geçirdikten sonra, ya
kayı kurtarırlar. Adam öldürmek 
suçundan dolayı katillerin hapis -
hanede geçirdikleri müddet vasati' 
olarak 43 aydır. 

Bu itibarla Amerika'da canilerin 
kendilerine kanuna aykırı hareket 
e~enler değil de "kaybedenler" is -
mı vermelerine hayret etmemelidir. 
Bu "kaybedenler., den pek azı kısa
sa kısas cezasiyle karşılaşır. 

En aşağı 15 banka soygunculuğu
na, üç da~a kaldırmaya, bir çok ci -
nayetlere karışmış olan Gangster 
Kapris, ancak bir tek cinayeti için 
ceza görmüştür. Giydiği hüküm de 
15 senedir. Eğer bu müddeti mun -
tazaman hapisanede geçirecek olur
sa 41 yaşında serbest kalacaktır. Bu 
adam, namuskarane bir hayat geçir
diği zaman senede 2.000 dolar kaza
nıyordu. Halbuki işi kanunsuzluğa 
döktükten sonra bu kazanç yılda 
60.000 dolara kadar yükselmişti. Bu 
adam, servetinin büyük bir kısmı • 
nm gizlenmiş olduğunu söyliyerek 
öğünmektedir. 

Mahalli politika cereyanlarının 
bütün bu kirli işleri ne kadar kolay 
bir hale getirdiğini göreceğiz. 
Yüz"bankayı soymuş olan şık ca

nilerden Eddi Bentz, 33 yıl hapse 
mahküm olmuş. bunun da yedi sene
sini bitirmiştir. Bu adam, serbesti
ken senede 75.000 dolar kazanıyor 
ve bunu azımsryordu. 

Kendi sayfiyelerinde bir çok 
zabıta memurlarını misafir 

etmiş, onları ağırlamış olan Eddi: 
- Bu işlerde yardıma ihtiyaç var

dır! Diyor. 

Preti Boy Floyd'un mütecavizane 
hayatı da bunun bir başka misalidir. 
Bu sarhoş ve çelimsiz adam, ilk de-
fa Oklah,...,..~·d . 

-~.... a ufak mıkyasta hır
sızlılda işe b ı aş amıstır. Orada etra-
fına bir takım dalk. kl h avu ar ve ay-
ranlar toplanmış, 0 d b 1 bol 
b 1 . k" . a un ara 

o ıç ı ıkram etmek . 
1 suretıy e ma-

hallı idare namzetlerine rey topla -
mağa ve yahut istemediği namzetle
ri mağlup etmeğe muvaffak olmuş -
tur. Aradan bir müddet geçtikten 
sonra artık Floyd'dan yakayı kur -
tarmak için onun intihap işlerinde 
istediğini yapmak lazım geldiği an
laşılmıştır. 

Floyd, nihayet, bu işin Oklaho -
ma'nın ve Misuri'nin daha kalabalık 
şehirlerinde de yürüyeceğini dü • 
şünmüş, buralarda hemen aynı bar
larda bir sulh havarisi kadar rahat 
ve serbest içmeğe başlamıştı. 

Onun gittiği şehirlerden birisi de 
Kansas idi ki orası o sıralarda Con 
Lazia'nın haracı altındaydı. Bu a • 
dam, muayyen bir para mukabilin -
de canilere emniyet ve masuniyet 
:.emin ediyordu. Floyd oraya gitti • 
ği zamım Lazia ölmüştü; fakat kur
duğu makine, kumpanyasının ileri 
gelen azası tarafmdan işletilmekte 
berdevamdı. Bu teşkilat, orada iş 
başında bulunduklarından Kansas, 
bütün caniler için bir sığmak ha -
linde idi. 

Preti Boy Floyd, Toledo şehrin -
de de Likavoli çetesinin kolların -
dan birisi tarafından himaye gördü. 
Aynı haydut Klivland'da da müza
haret görüyordu. Bir hayvan inleri
ni nasıu kullanırsa Floyd da bu nok
taları öylece karargah ve darül'e -
man gibi kullanryor, oradan bir çok 
bankaları soyınağa devam ediyordu. 

A merika'nrn federal tahkikat 
bürosu Floyd'u Kansas şeh

rindeki katliam dolayısiyle arkası
na düşünceye kadar bu adam, de -
vamlı surette takip edildiğini anla
mamıştı. Bu caninin dostları vası -
tasiyle anlaşmak hususunda yaptı -
ğı teklifler kabul edilmemiş, niha -
yet bu takip onun ölümü ile netice
lenmişti. 

Dört defa murahhasları, federal 
tahkikat bürosuna gelerek Floyd' -
un teslim şartlarını müzakere et -
mek istediler; fakat kabul edilme
di. Bu hadise, mahalli idareler ta -
rafından himaye gören canilerin ka
nuna karşı ne tavır, ne vaziyet ta -
krndıklarını gösterir bir misaldir. 
Bunlardan, önceden kendi lehine 
bir itilaf yapmaksızın mahalli ida
reler memurlarına teslim olanlar 
pek nadirdir. 

Floyd gibi banka soyguncuların
dan, çocuk kaçıranlardan, katiller -
den ibaret olan Barker - Kapris çe
tesinin bütün efradı politika adam
larının yardımı ile ceza görmekten 
kurtarılmış, himaye görmüşlerdir. 
Bunlardan bizzat Kapris, eğer ken
di namzetleri ekseriyet kazanacak 
olursa şehirde serbest serbest iş gö
rebileceğini anladığı için, Ohio be
lediye reisliği intihabında 6500 do
lar para harcamıştrr. Bu hadise, 

kendisinin gerek postane müfettiş
leri, gerekse federal tahkikat büro
su tarafından bir tumaralı halk düş
manı sıfatiyle harıl harrl arandığı 
bir sırada olmuştu. Bu cani, silahı i· 
le birlikte ''balayı"nı Mişigan gölü 
kenarında Şikago politikacıların . 
dan birisine ait küçük bir evde ge -
çirmiştir. 

Barker - Kapris-çetesine yıatak
lık ettiğinden dolayı tevkif ve mah
kum edilen Edvard C. Bartolmey, 
Bencenvil'de posta memuru ve ka -
sabanın siyasi hayatında nüfuz sa
hibi bir adamdı. Gene l:iu çete men
suplarından Edna Murray'ın ifşaa
tına göre çetenin bütün azası, bu a -
dam vasıtasiyle biribirleriyle temas 
ederlerdi. Bu çete mensupları beş 
muhtelif yerde beş defa tamam tev
kif edilecekleri sırada haberdar o -
!arak kaçmağa muvaffak olmuşlar
dır. 

(Sonu var) 

ı;, T. T. Umum Müdürlüğü 
300.000 kartpostal bashnyor 
Posta, telgraf ve telefon umum mü

dürlüğü İstanbul'da 300 bin adet resim

li kart postal bastırmaktadır. Kart
postallar üçer kuruşluk soğuk damgıa
lı pullu olacaktır. Yurdun tabii manza
ralarrnı ve abidelerini gösteren otuz 
muhtelit nevide olacak olan bu kart 
postallar cümhuriyet rejiminin yapıcı 
ve başarıcı vıasıflarım göstermesi iti
bariyle enteresan ve aynı zamanda yurt 
propagandası için de çok faydalı bu
lunmaktadır. Yeni kartpostallarrm1z 
önümüzdeki ay içinde tamamlanacak 
ve satışa çrkarılacaktrr. 

Emniyette tôyinler 
Gaziantep emniyet müdürü B. Se -

bati Ataman emniyet işleri umum mü
dürlüğü altıncı şube müdürlüğüne ta
yin edilen B. İzzettin Eraydın'dan açı
lan Ankara polis enstitüsü müdür 
muavinliğine, Balıkesir emniyet mü -
dürü B. Sait Özer emniyet işleri u -
mum müdürlüğü üçüncü şube müdür
lüğüne tayin edilmi§lerdir. 

TEŞEKKÜR 
İstanbul mebusu Halil Etem'in ve

fatı dolayısiyle mektup ve telgrafla 
beyanı taziyet lütfunda bulunan dost
larına ve mebus arkadaşlarına ayrı ay
rı mukabele imkanını göremediğimiz
den teşekkür ve saygılarımızın ibla -
ğına sayın gaeztenizin tavassutunu ri
ca ederim. 

Zevcesi ve kızı 8780 

B Al 1 K 
türlü vesilelerle memleketlerinden ayrılmış çeşit çeşit insan
larla doludur. Bunlardan Bardişinof çarlık taraftarı ruslar
dan eski bir bankacı, Liif, litvanyalı bir matematik profesö
rü Alvarcz bir İspanyol anarşistidir. Bunlar otelin barında 
sıksık buluşur ve politikadan bahsederler. Hepsinin hedefleri 
ayrıdır, fakat bir noktada tam mütabakat halindedirler: 

TUTAN 
K E D İ 

SOKAGI 
Yazan Yolan Földeş Cevıren: Nasuhı Baydar 
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Çıkan kııo;mm hulfü.ıası 

Cihan harbi sonunda Avusturya'dan ayrılıp . parçalanan, 
bu selıeplerle ekonomik bunyesı sarsılan Macarıı;tan halkın
dan, lıususıyle saı•ayide çalışmakta olanlar, meml_eketlerinde 
iş bulamıyarak akın akın yabancr memleketlere hıcret etrniş-
lerdı. .. 

Baba. ana, ve ıki kız ve biri erkek, üı:; çocuktan f!lUrekk_ep 
Barabaş aılesı de Paris'e gelmiş_. B~!ı~-Tutan-~edı so~a~ı-

h b .. J uhacirlerlc meskun kuçuk otellerınden bırın-
nın cp oy e m d' · · gül" de bir odaya yerleşmiştir. Balık-Tutan-Ke ı soı<agt . unı; 
bir sokaktır: iki adım eninde ve beş~n _adım _b~yunda bı~ so
kak. Fakat, her eski şehirde olduğu gıbı, Parıs ın merkezı ta-
raflarında d~hi böyle sokaklar vardır. . 

B:.ırabaş kürkçü ve bayan Barabaş diplomal.ı ebedır. Er
kek iyi bir kürkçü olduğu halde dil bilmediğınden dolayı 
fraı~sıı işçilerinden az bir gündelikle bir yere kapılanmış, ka· 
dın ıse zaten coktanberi bırakmış olduğu sanatını yabancı 
bir memlekette icra edemiyeceğini _dü~~nerek bir çamaşırha
neye girmiştir. On iki yaşla~ıı;ıdakı buyuk .. k:~ları Anna, ev 
işlerine bakmakta, kardeşlerını mektebe goturmekte, çarşı-

dan alış veriş etmektedir. • . 
Balık-Tutan-Kedi sokagındakı otel, Barabaş ailesi gibi, 

Daüssıla cümlesinin yüreğini yakmaktadır. Bu başka başka 
muhitlerde yetişmiş adamlar memleket hissiyle dost olmuş
lar muhacir oldukları için el ele vermişlerdir; biri birine yar
dır:ı eder, biribirinin acısı ile ıstırap çeker, biribiriııin neşe
siyle sevinirler. . . . . 

Barabaş'ın küçük kızı Klan yaramaz, zekı ve çok sevımlı 
bir çocuktur. İhtilal esnasında karısıı;ı ~e tek yavrusunu ka~
betmiş olan Liif, ve torun muhabbetı hıssedecek yaşa gelmış 
bir bekar olan Bardişinof Klari'nin cazibesine kapı_larak ~a: 
rabaş ailesiyle ahbap olmuşlardır. Onu ve kardeşı Ya~ı ~ı 
Bardişinof mektebe yazdırmış, reşit oldukları ~anı~ mı_l~ı
yetlerine avdet etmek hakları baki kalmak şartıyle şımdılık 
fransız tabiiyetine girerek tahsillerine bedava devam etmele
rini o temin etmiştir. Bu sefer, bayan Barabaş hastalanınca 
onu da Bardişinof hastaneye götürüp yatırmıştır. 

Anna'nın şimdi sokağı sevdiğini söylemek müba • 

lağd olur. Onu sevmiyor. fakat ondan artık hiç 

korkmuyor. Kuveti ve aklı ile birlikte kendisi de 

gelişiyor. Her zaman pek masumca değilse bile bir 

takım faydalı bilgiler ogreniyor. İnsan karak -

teri hakkında doğru malumat ve hayat hakkında 
da bir nevi kudretli ve acı laubalilik ediniyor. 

v 

Sıla yermesi mi? ... İkinci yılın sonunda Barabaş'
lara musallat olan darussılanısı şeye, o müphem 
sıkıntıya acaba hakikaten bu adı mı vermeli? 

Halbuki onlar nihayet oldukça muvaffak olu
yor ve bayatları gün geçtikçe istikrar peyda edi -
yor. Baraba~·ın ücreti artırılıyor ve denilebilir ki 
fransız arkaodaşlarınrn kazandıkları kadar para a
lıyor. Bayan Baraba§ da çalı§ıyor, ve, ikisinin üc-

.J•·····························································--: ': 
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200 kilo ağır "'ında 

" Kendine yeterlik11 davası 
1 bir adama ev 

kiralanır nu ! H.A.KUYUCAK 
Amerika'da, Avrupa işlerine karış

manın fayda ve zararıan münakaşa e -
di'lirken ortaya bir de "kendine yeter
lik,, meselesi çıkmıştır. Bir kısım ame 
rikaJilar şu iddiada bulunmaktadırlar: 

da hiç olmadığından tamamiyle ithal 
edilmekte diğerlerinin memleketteki 
istihsali ise otomobil sanaiyiine kifa
yet etmediğinden gene mühim bir kıs
mı hariçten getirilmektedir . 

"Memleketimiz geniştir. lhtiyacımız 
olan bütün gıda maddelerini temin e
den muhtelif iklimli yıerlere, her tür
lü madenlere maliktir. Harice muhtaç 
değilız. Esasen harici ticaretimiz da
hili ticaretimizin ancak onda biridir. 
Orta Avrupa, Filistin veya Uzak şark 
gibi işlerle alakadar olmıyahm. Hu
dutlarımızı bütün dünyaya kapasak 
Lile medeniyetimizi ve bugünkü refa
hımızı muhafaza edebiliriz." 

Bu sözler, kısmen doğrudur: Birle
şik Amerika devletleri arazisi bir 
memleket değil bir kıtadır. He -
men her türlü tabii şartlara malik ık
limleri, kuvetli ziraati ve biribirini ta· 
mamhyan madenleri ve sanayii var -
dır. Fakat iddia, söylediğimiz gibi, an
cak kısmen doğrudur. Çünkü, Ameri
ka için, bugünkü hayat seviyesini ve 
medeniyet derecesini muhafaza etmek 
şartiyle, yalnız yaşamağa imkan olma
dığını iddia ve isbat eCien amerikalı
lar da vardır. 

Bu yaz sonunda Amerika'nrn bin 
kadar şehrinde tesid olunan harici ti
caret haftası münasebetiyle ileri gelen 
bir Nevyork gazetesi bir seri makaie 
neşreuerek Amerika'nın dünyanın di -
ğer kısımlarına iktisaden ne dereceye 
kadar borçlu olduğunu milletin dik -
kat nazarına koymuş ve verdiği ra -
kamlar çok hayreti mucip olmuştur. 

Her kul!andığı şeyin yüzde yüz A · 
merikan malı olduğunu zannedenler 
için büyük bir darbe teşkıl eden bu 
malfımat arasında ekonomi bakımın -
dan çok dikkate değerleri vardır. A . 
merika'da yapılan diş fırçaları kılla -
rının şimali Çin'den, sabun için kul -
lanrlan Hindistan cevizi yağının Fi · 
lipin adalarından, ve kahve, çay ve 
kakao gibi şeylerin de muhtelif dünya 
memleketlerinden gelmekte olduğunu 
bir çokları bildiği halde, bir amerikan 
evinde kullanılan hemen her medeni
yet vasıtasında bir ecnebi memleket 
mahsulü bulunduğunu misalleriyle is
bat eden bu neşriyat, tecerrüt taraf • 
tatlarını da şaşırtmıştır. Fakat şayanı 
hayret olan nokta, Amerika'nm nasıl 

öz malı sayılan otomobilin dahi ancak 
hariçten ithal olunan bir takım madde
ler sayesinde bugünkü mükemmelliğin 

de yapılabildiğidir. Denilebilir ki A • 
merika'mn bütün dünyaya bağlı oldu
ğunun en başlı misali otomobildir. 
Filhakika Amerika'da hiç kauçuk çık
madığı halde dünya istihsalinin yarı -
sından fazlası bu memlekete gitmekte 
ve bu ithalatın % 80 i otomobil sana
yi inde kullanılmaktadır. Otomobilin 
karoseri si ve makinesi ici n ; ,..ı- " -
don ~.uulacHt cıns çelik ise muhtelif 
ecnebi maddelere ihtiyaç göstermek -
tedir. 

Hülasa, bugün gördüğümüz son mo· 
del bir amekiran otomobilinin meyda
na gelmesi için 56 muhtelif memleket
ten 300 den fazla, nisbeten mühim, 
madde gelmekte ve bunların yarısın • 
dan fazlasını muhakkak lazım olan 
madenlerle maden cevherleri, teşkil 

eylemektedir. 
Nikel, krom cevheri, vanadium, ka

uçuk, kalay, kapok, laka, thorium, ko
balt, kryolite gibi maddeler Amerika'-

İşte böyle 56 memleketten gelen 300 
muhtelif maddenin bir araya konul • 
masiyle yapılan amerikan <>tomobilin
den senede ( 400.000.000) dolarlık ih -
racat yapılmakta ve bu yüzden G mil -
yon kişi iş bulmaktadır. 
Bahsettiğimiz makale serisinde tam 

manasiyle amerikan addedilen bir çok 
eşya daha tahlil edilmekte ve ekserisi
nin mükemmelliği için ya tamamen 
veya kısmen hariçton gelen bir veya 
bir kaç maddeye ihtiyaç olduğu tesbit 
edilmektedir. 

Amerikan ekonomisi üzerinde yapı
lan bu etüdler, "umumi bir harp bu -

günkü medeniyeti batırabilir" diyen -
lere hak verdirecek hakikatler mey -
dana koymuştur. Medeniyet seviyesi 
ne kadar yükselirse kendine yeterli -
ğin de o derece güçleşmekte olduğu
na şüphe edilmemelidir. Filhakika ih
tiyaçları basit olan her hangi bir ce -

miyet için bu ihtiyaçların hemen hep
sini yine basit bir şekilde tatmin ede

cek arazi bulmak mümkün ve böyle 

bir yerde bir cemiyetin tam mfuıasiy

le kendine yeter vaziyette yaşaması 

da kabildir. Fakat, ihtiyaçlar arttıkça, 

ve bilhassa, ihtiyaçları tatmin eden 
vasıtalar tekemmül ettikçe bütün la · 
zım olan maddeleri dar bir sahada bul
mak imkanı azalmakta, yani, hndine 
yeterlik için daha geni~ bir sahaya ih
tiyaç baş göstermektedir. Maddı vası
talar bakımından medeniyetçe en ile
ride olduğu kabul edilen ve saydığı -
mız bir çok tabii servetleri bulunan 

Amerika'nın bile harice muhtaç oldu
ğu tesbit edildikten sonra denilebilir 
ki "Tam manasiyle kendine yeterlik 
ancak bütün dünyaya sahip olmakla 
temin olunabilir." İşte milletlerarası 
ticaretinin dayandığı en mühim nokta 
da budur. 

Her memlekette ilerliyen sanayileş
me hareketinin ~nilletlç•·a..-.. u. •;··-·•' 

ni azaltacğı i~diasi da sabit.olamamış
tır. Çünkü sanayileşme yalnız bir ba
kımdan kendine yeterliktir ki o da bil
haıısa ilk maddeleri memlekette bulu
nan şeyleri yine memlekette yaparak 
milli' sayi kıymetlendirmek şeklinde 
tecelli eder. Halbuki, sanayileşme ha
yat seviyesini yükseltip ihtiya~ları 
artırdığı gibi muayyen eşyanın daha 
mükemmel yapılması için muayyen 
ham maddelere de ihtiyaç göst0 nlI -

ğinden ve her ham ..... Jı.rt: de her me~
ı~ ı . ...... uuJUnmadığından dünya harı
ci ticareti üzerinde büyük ve devamlı 
bir tesiri olmamıştır. 

Amerika'da yapılan etüt cinsinden 
başka memleketlerde de yapılacak e
tüdlerin milletler arasındaki müteka
bil ~ktisadi bağlılık hakkmda daha sa
rih neticeler vereceği şüphesizdir. 

Konya emniyet miidiirliiğii 

Dahiliye Vekaleti emir subayı jan
darma yüzbaşısı B. Hadi Eraybar 
Konya emniyet müdürlüğüne tayin o· 
lunmuştur. 

Çekoslovakya'nın Opava şehrinde 
tam 200 kilo ağırlığında bir aclılıtl 

vardır. Kosar adında ve 35 yaşında "' 
lan bu dev cüsseli adam geçenlerde 
bir suç işliyerek mahkum edilmiştir· 

Kosar bundan iki bucuk ay eve! "' 
turduğu evden çıkmak ~istemiş, gidİP 
bir apratman kiralamış. Apartman sa• 
hibi ile pazarltğı bitirdikten sonr• 
peşin parayı saymış ve: 

- Artık anahtarı ver, demiş. 
Fakat apartman sahibi Kosar'ı tepe• 

den tırnağa kadar süzdükten sonra: 
- Affedersin ama birader, derniŞ. 

ben bu işten vaz geçecek gibiyim. 
- Niçin? 
- Hani evin merdivenleri pek sağ• 

lam değil de, korktum, belki bir ka· 
zaya uğrarsın. 

Kosar apartmanı, bilhassa merdi· 
venlerini daha evel gözden geçirdiği 
için ev sahibinin bu sözlerine son de
rece içerlemiş: 

- Peki, daha evel niçin söylem~ 
din bunu? 
Adamcağız, tabii sükut geçmiş. 
Fakat Kosar gittikçe hiddetlenmij 

ve nihayet tahammül edemiyerek c'I 

sahibini yakalamış, apartmanın pen• 
ceresine kadar sürükliyerek, adamca· 
ğızı havaya kaldırmış, boşluğa doğrtl 
uzatmış, fakat bereket versin, boşluğa 
bırakmamış. 

Ev sahibinin az daha ödii kopuyor• 
muş. Elinden kurtulduğu gibi doğru• 
ca mahkemeye müracaat ederek, ken• 
disini ölümle tehdit ettiğini iddia et• 
miştir. 

Yapılan mııhakeme neticesinde, Ko· 
sar'a iki ay hapislik cezası verilmiş· 
tir. lri adam hapisaneye getirilmiş, 
fakat bütün mahkfımlar gardiyana: 

- Aman bizim yanımıza getirme 
başka yere götür! 

Diye bağrrşmışlar. Bunun iizerine 
gardiyan, adamın cüssesine göre ge
nişce bir hücre bulmuş Kosar'ı oraya 
sokmuştur. 

Kosar tam iki ay iki gün hapiste 
yatmış, bundan birkaç gün evel hapi• 
saneden çıkmıştır. 

Herkes, onun hapisanede zayıflrya
cağrnı zannetmiştir. Halbuki Kosar. 
hapisanenin dar rejiminde daha ku• 
vetli ve daha çevik olmuştur. 

Şimdi bu adama bır meraK arız ı.w 
muş: Pehlivan olmak. 

Kendisini doktora muayene ettir· 
mişler, doktor daha zayı~ıan:ası lazı~ 
olduğunu söylemiştir. Şımdı Kosa ' 
yeni bir vukuat daha yaparak tekra_r 
hapisaneye girmek istiyormuş. Istı• 
yormuş ama cesaret de edemiyormuş. 

İstanbul - Ankara 
telef on hattına konacak 

iiçiincii kuranportör 

Şehrimizle İstanbul arasında her 

gün biraz daha artan telefon görüşme· 

lerini kolaylaştırabilmek için posta. 

telgraf ve telefon idaresi Ankara - İs
tanbul arasına üçüncü bir kuranpor -
tör koydurmıya karar vermişti. Bu ko
ranportöre ait hattın inşaatına devam 
olunmaktadır. Gerede ile Adapazarı 

arasındaki hattın inşaatı bitmiştir. A • 
dapazan ile İstanbul arasındaki hattın 
in~asma devam olunmakta ise de esas 
inşaat faaliyeti ilkbaharda başl,ıyacak • 
tır. 

reti ile isterlerse bolluk içinde ya§ıyabilirler. llk 
yÜz franklık para tasarruf sandrğınm yolunu tut
mu§tur. 

Epeyce zaman var ki çocuklar onlara sıkrntr ver

miyorlar. ilk birinci üç ayın ortaınna doğru Yani 

bir gün eve döndüğü vakit anasma gidip muallim 

kadını görmesini söylüyor. Bayan Baraba§ kocası· 

na doğru korku ile bakıyor. Barabaı katlarını ça

tıyor. 

münakaşa yÜrütmektedir. Bunu müteakip, muhak
kak surette bir sene sonra Petrograt'taki evinde 
bir satranç partisi yapmak Üzere Kalinin'den söz 
almaktadır. Nihayet, saat altıya doğru gezine ge
zine Hüşet sokağına dönmektedir ... 

- Gene ne yaptm, külhanbeyi? 
Kendinden pek emin olan Yani: 
- Hiç bir §ey yapmadım, diyor. Bayan öğretme· 

nin, annemi görmek istediğini söylerken yanağımı 
okşadığına bakılırsa muhakkak ki hiç bir tey yapma
mı§ olmalıyım. Ben bir yaramazlık edecek olursam 
sen yanağnnı okşar mısın? 

Barabat bu delil karşısında susuyor. Fakat karı
sının endişesi kolayca dinmiyecek kadar kuvetli
dir. Koridora çıkıp Bay Bardişinof'un kapısmı vu
ruyor. Acaba Bay Bardişinof ertesi gün Y ani'nin 
mektebine kendisi ile birlikte gider mi? 

Fakat, elbette, Bay Bardişinof ona refakat ede. 
cektir. Kendisine yapacak bir iş gösterdiklerinden 
dolayı Bay Bardişinof onlara minnettardrr... Onun 
bütün me§galesi, ekseriya. öğle zamanı rus lokan
tasına gitıneğe inhisar etmektedir. Orada Denikin 
ile Kolçağın muzafferane ilerleyitini dinliyerek 
borç içmektedir. Sonra, aktama kadar devam eden 
bir parti satranç oynanıaktadır. Sefaret ataşesi Ka
linin'in.... feriyle.... ini Kızılordunun erleri İ.mİ§ler

cesine devirmekte, dıt politika hakkmda ve gran
dük Mişel'in imparatorluk tacma ait iddialan hak
kında ve franıuz hükümetinin yaitleri bakkmda 

Bay Kalinin'e gelince; o aksi istikameti tutar. 
Monmartr'da oturur. Vaktiyle o, Stokholm sefare
tinde katipti. Bu mevkii pek severdi. Ve şimdi, 

Stokholm'e avdet lazun geldiğinden ve İskandinav -
ya devletlerini müdahaleye sevketmenin kolay o
labileceğinden bahsetmektedir. Fakat seyahatlar 
pahalıdır ve muhacirlere de para yardımı pek ha
sisce yapılmaktadır. Bu yardım ancak m~tevazi 

bil- mesken tutmağa, sabah kahvaltısı ile akşam 

yemeğini evinde pişirmeğe ve zaman zaman hir 
bardak bira içmeğe kifayet etmektedir. 

İmdi, Bay Bardişinof Bayan Barabaş'a refakat 
etıneği memnuniyetle kabul etti. Sonra, akşamle
yin, kendilerine ne söylenmiş olduğunu Barabaş'a 
anlattılar. Biri fransızca ve diğeri macarca olarak 
mütemadi söylüyorlardı. Nihayet, zavallı adam 
hangisini dmliyeceğini tayin e•demedi. 

- Muallim ona mektebin yemek vereceğini söy. 
ledi ..• 

- Bütün yapacağınız, aziz dostum, bir talepna
me imzalamaktan ibarettir. 

- Her ne olursa olsun ona kitapları, kalemleri, 
defterleri bedava verilecektir ... 

- Bu talepname çocuk için bir tabiiyet talepna
nıesidir ve tabiiyet talebi de daima kabul edilmek
tedir. Bu, fransız hükümetinin o makul nüfus poli
tikasını izah eder. Fakat, tasavvur etmeyiniz ki, 

(Sonu. var) 
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Filistin ihtilGlinin yeni safhası 
on 

F ilistin'deld 1936 arap iıymu yolcuda biç tüPh• 
bırakmıyordu: Mücadeleyi bir parti idare edl· 

yordu, KudU. müfıtüall Hacı Emio Hüaıeyııi'nin par • 
tiai; ve bu mücadele parti menfaatleri için, yahudile· 
re olduiu kadar rakip arap partilerine kartı da yapı
Jıyocdu. Bugünıkü iayan için vaziyet aynı audu? Milf· 
rit milli parti olmak :yolundadıır. Bu büyıilk bir ka • 
zançtır. 

Orada ordusu, kanunları, 
mahkemeleri ve haznesiyle Huriye Hanım 

yahut 

masaba~ı gazeteciliği 
L&hnanm - dolması bile olN -

kibar ziyafet aofralarında yeri bu -
lunmazaa da, pek eaki zamanlar • 
danberi,• kibarlığın üatünde olarak, 
demokrat bir yemek olarak tanm -
mıttır. Hazmı pek kolay, kokmu biç 
de hoı olmamakla beraber, kolay 
ve bol yetittirildiiinden dolayı u -
cuzluğundan ileri gelse gerek, ke
aeleri dar olan aile aofralarmda kıt 

d ~ hekimi-- lolnualara l&h
naan;Ul'fUMI ,.dinnel.-i ,.nlıt ~
dıiı, bu .uretle, bir k_. claba aabıt 
olur. • • • • ı!!.L 
armueı cinlinden -- nm;aı ~

nal b"sde bası kilmel• M lila-
na ~.:...:... ele bu türlü ~ ~
kımmdan pek çok cWaa ~· 
A vitamininclea ~de 288 öl~>:-
kacler bulunduktan batlra - 111111' 
L...t.- _ __._ ..-i~ - B t 

1936 ayaklanması umumi bir grev, harpten si.yede 
bi.r paaif mukavemet 1DM1sara.1 almıttı. Ku.düa'Un, 
Hayfa'ıım, Beytullah'ın arap tacirleri milliyetçi ba
rebtin tesirli o11eatından fllphe ediyorlardı. Mute • 
diller partiainin unıurları bu ıüpheyi kuvetlendinnek 
için oll~rinden gelmi yapıyorlardı. Köylü araplar Hı· 
tilllcilerill kendilerine empoae ettikleri eert ve inıi-

Hükümet i~inde 
bir hükümet var 

Yasan: Naaubi BAYDAR 

Atat&tı '" ,.al Tiırtd7e • '+~ 
ela aal~tli ..,_ 'ıriııa .... 7~ 
zdannclan aoara. ba.aı A.~ ..... 
telerinde, basit sibialsi .-ı bp ..... 
kın ptkm dilfl1nclüren ......,., ..-.. 
be, gülünce yer veriı.. tek, orta halli 
karilerin aandımt olaa ealli' ttt
lerine avdetlerini lııola,llı;ta ccılr,. 
zılar görünmiye betl•d• Bu ailai p.
zılar, vak1a, ikinci bir Mbeple 7ucb
rıl.maktadır: Heyecan Qaacbnaak 
ve aatq yapmak. 

mevaiminde sık ask görülür. a.~-- ~- c . . . 
. • .... 60 :t-A --- • nt•,... en ~.., 

Onun en eaki töhretini ..,.boflu
ğa mani olması, daha dofruaa, ta· 
raba meze olarak yenilcliii •akıt 
aarhot olmadan çokça tar•P içmiye 
müaaaıde etme•idir. Bundan dolayı 
- Bir rivayete göre - bizim pek 
e.ki hemterileremiz olan lyonyab • 
lar lüınayı mukaddea bir nebat ola
rak tanmııılar •• pek kuv~li ~· 
•ermek i•tedikleri zaman lahna u • 
zerine yemin etmeyi adet edinmİt • 
lenlir. Avrupa'nm tiznal taraflann • 
da bazı memleketlerde hi.Ja, çokça 
L,__ :__..ı. 1AL-- t ·-uau yenilme· ._.. ..,,-. .en aıu- - s ski 
ai de, fiiphHiz, lahnanm bu e 
tôhretinclea kaJmrttır. 

Eaki zaman hekimlerinden bir ço
iu - Belki haatalıi• ela .arhoılui~ 
benzettiklsinden - l&haayı türlu 
tüıiü dertı.e deva ol•ak kullanır· 
J---1 K" • • iakıbaza, kimisi de, 
...-.uı. ..... ed". d" 

•kaine, iahate kartı I~ ~ v ini' ı. 
Bazıları ela nezleye, ölnuruge kar· 
tı, bazuı Atma butal•i~ .. -~t
lerine kartı lllana:rı t91irlı ila~ dıye 
tuutnuılardı. Bir • .....,,, ~ _t_.: 
.. loh----1- L---• ~··glb'&D -rm --~ Wr İ· 
için l&lma turfUMI pek ·--
l&ç olmaftu. ...:ı.: -

ZamıMI geçtikçe - her~__. 

lahnaam da::::..-=:':!": 
Bun~ ~ı...ıi bir deva olarak 
ne l~yıecl hekimler çıkardı. Da · 
tavaaye 

1 
:C., AJnerika'ela bekim· 

ha on Y:..C.. lahna kansızbk ha•ta· 
ler ara• .. d b" ilaç ol
lıima kart• adeta mo a ır 

muflU. . b_ı-!-1-..:- ııı.L-•• 
8 ellki " yen• 9KRUA'•- .....-
.:..... teYeccühl.-inin balua• ol -

.,.. _:.-a.; ...,.dana çtluJor· V"ı-
:::':' .:;-..... 1arı ilerledikçe de • _......t lihnenm deieri artıyor. 

e:.. ı . ...,- A "'tİtaroİni bakımından 
ıahna pew: zeng-ın brr sebzedır . .1>u 
vitamin bizi mikroblu hutaJııldara 
brfı makavemet ettirdijinden eaki 

·- lwıümleıinia lohmalara -

elen ele 100 ~ü buıa-ttm'· A'J • 
nca .,üsd• 72 milisnm. uit ........ 
bit bulunur ki ~-- ~ ....... W..
clu yitamİn baU- ptiril'. 

Gen• l&hna _.d• olan k....-. 
bahar da vitamin ~k~~an ~ • 
bca cleterliclirı A fttMnıininclen ~
de 50 8 ı vitamininden JÜzde ı 10 
ölçü bulunduktan bafka: 60 ~lçü el~ 
B 2 vitamini verir. Bu vıtamln yedı-
iimd .--lerin vücudumuza yaN· 
ınaama hizmet ettiği için b8:>:am 
günlerinde çokça §eker yeduuzae 
bayramdan so~ra ka~r .. ı •. 
tası yemekte hıç tereddüt etmeme· 

·=-=-= ..,.....z. . 
Salata diyorum, çünkü bu vıta .• 

minlerin hepai piftikçe asalır. s .. 
de karnebaharıa çiçekli tara= 
:rıİyade ya~r~~ a:-t'Mt ak • 
iyi olur. Çünkü ~ .,...-
larcla daha .ı,.cledir. G. A. 

Sessiz lllr lnfllik maddesi 
Gazeteler, Amerikan pnpterleri

nin hiç •es çıkarmadan patlayan bir 
infilik maddesi bulduklatlaı yuC!t
ıar ,Amenn•aan ielen haberlere ba
kılırH, Samsonit denen bu patlayıcı 
madde ile, haydutlar, çelik kasaları 
gürültüaüzce delerek büyilk ıoygun

lar yapmaktadır. • 
lnearun ilk defa aklına gelen ıey: 

"Se11iz bir infilak tnllddeıi olur mu?" 
sualidir. Halbuki infilak hidiseai bi
raz tetkik ediline, irwana böyle bir 
maddenin mevcut olamıyacağı kana-

ati gelir. 
infilak basit bir yanma hadisesidir. 

Yalnız yanmadan farkı, süratindedir. 
Bir infil&k maddeei olu dlmmitl ele 
alalım. nm-n. klb-

b ....... IUirimisle onları intanclaa ritle tutuıturularık yavq yavq ya-
ıuw.. .-k ben - lihna yedirmek- nar. Halbuki bir çekiçle tiddetle W· 

-....-... old1*1an meydana çıkar ••• rulunca birdenbire patlar, etrafmda 
En Y ~flere söre lümanm ye" 
til yaprakr~'- ,;ime IO ölüçü ne varsa hepsini tahrip eder. 
niabette A vıtamını "'~,.-. Ancak Her infillk da mutlaka tiddetli bir 
bu vitamin havanm oksı~enıı- ..a.. ıtarır. Bunun ıebebi de.cayet ba-
yanaınadıimdan on cla.kika, bava 1 ~tlarken, civarmdald 

ered pitirilince vitaminlwi 40 havayı ı ~ t> kadar tici-
~~~ dZer yarllll .....,t IODI"& 22, detle iter ki bu itit iiıVayı ...... - --
o~uye ' 15 ··ı ·· !•-· saat aoa- tirir. lıte bu patlama, tiddeli bir ha-
bır aaa.t sonra o çu, PLi • d ğ'ld' 

1 5 ol ü vitamin kalır .•. Şu va ihizazından bqka bır teY e ı ır. 
ra yalnı .. z ' ç ,~-•- .. olduguv ka· Barut da tıpkı böyledir. Açık ha-
halde labnayı DIUID&un d ı 1 · Halbu · • · yemek daha iyi ola • vada ses çıkarma ana ev enır. • !: :.:.: 1.ilmeın• tUJ1munda ki tüfeğin içinde tiddetli bir sesle 
da ·· d• 20 ·ölçüye kadar A Yita • patlar. Fakat ıea tlifeiin namluaun
mi,,:Zclen baflra z mililram c vita- dan çıkınc.ıya kadar Cilür. Bu ıuret~e 
mini bulmuhaiuaa göre. yakmda bir namlunun atzından çıkan ıea deiltık 

.. ukwa babk yafl .,...me olarak çıkar. . 
~ çoc İ t • edildiiini da • Binaenaleyh mUtôıuıalannm f ~k
l&haa tur ~ aY~:...C lbandır.. rine göre, Amerika'da bulunduiu ı~-
r,r.:.";.: ;~: C:r vit.,..;nincl• bu- dia edilen Sam_aonlt ~enen ve aeı•1.~ 

B 
"I .. .. henüz bi . infilik maddeu, demır kasaları edı 

lunmuttur. unun o çuau .. Ult" yapacaktır r . da bu vitamin yat"alar - tirken mutlaka gur u . 
dı::'1~:S:kmaama mani olduğun . Çünkü ae11iz infilak olmaz. 

LE &E 
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y aan: Barona Orhi 

Baş tarafının hulasası •• 
[Franaa'da büyük ihtllllden bir l~i :~: 

önce Pol Dölatur iamlnde snıcin bdr bl 
.,. •om en yüksek allelerm CD • 

adamı ~ranaa K d Mami'nm ıenç 
rıne mensup olan ont 0 oda · 
oill11111 onun tahrik ettıil bir düell • ::i 
temiy.;.elr öldtinnüttilr. İbti,.ar •d• ma 
kont bu bldlH userin• benü OD ort 1'•· 
ıın~ olan kuı Jülyet'e, Dölatw"clan aıabe· 
jısının ıntıkamını alacaıını yemihi~1:1"!~
ten 10nra olmüıtür. As 10nra ti pa • 
ymca Pol Dölatur, aerv tani ~alkın aefale
tinı bafıfletmi1e tahsis ettıjı için çok •• 
vılmiı konvansıyon mecll•ine ha seçllerek 
ıtıbar kazanmııtar. Bır ııun Jiilyet, Dolaı:· 
run kap sı onunde bir tecavüe marua b · 

berıkı onu evine almıı ~e balkın ıua· 
:~ndan korumak içın annnı ,.anında mıaa· 
fır etmiıtır. Çok seçmeden Dol~tur'la Jlll· 
yet araaında karıılılrlı bır sevıı batlaınıt-

F k t eminini bir türlü unutamıyan 
tır. : a s!vdiiı adamm aıabeiısiniıı kati
~enç ız, 1 samanda rejim ale,.tıinde 
~· olte'!:~nh~z~:malrta ol~utunu öırenlnlnce 
ır nııak iıtemıyerek onun ev • 

~u f~r-:t:. k::.:ikalar sakladıiını. i~asız bir 
e : P : 

1 h kuınete ihbar etmııtır. Fakat, 
n:1::r•~ ~zırladıiı lromplnun fmbuab1pu• 

l. ..: kurtarmıya matu un· 
bulunan ltıra ı~r· kendisine kartı ili-
dutunu anlı,an ve onun 
cenapça hareketleriyle ka~ılapn J1ill7~t bu bareketıne son derece pışman '! ara ' 
Dolatur'un evi ara,tınlırken, <!nun bır ç~n
ta içınde bulunan tehlikeli vesılr~nnı·!ı: 
nk odasına c;ıkmı' ve bunlan ° ta 1 

etıniıtir. Fakat tahkıkatı idareMedlen ~e 
Döla 'mı pil.ti d\llmam olan er en ... 

. -ı..1an kliıtların ldillerinl 
mlndekı mebus "'J; k&eıtlann sevsili· 
oulunca, Jtll1et ya ~jı Jdutunu ileri süre
sinden ıelen mektup ar ~ metr•ı olduju-
rek kendısinın Dolatur un k lmak · · 
nu ~. otekı .. vcillaıyl• .. rbeat :O ili ~~n 
Dölatur'a ıftirada bulund"f~u ~ ılt•nİn 

Dolatur'un annesiyle ye elanı r'u kurta 
bulunduiu odada JUl1et. Dö t1l r
mak için Merlen'e kartı kasten keacliunı 
ıtbam etmııtırJ 

_Vallahi, mükemmel bir plln, de

di. 
Ve odanm bir kiSfeainde, ıeçen teY· 

!erden bir teY anlamadan, yüderi up 
sarı ve tmorku içinde duran diier iki 
kadına döndü. 

Pol Dölıtur kır'1içenin kaçırılmut 

huıuıundaki projelerinden onlara 
bahactmemitti ve cilzdanm muhtevt • 
yatı ne olabileceiini bilmiyorlardı, 
fakat ıethiKiye bu kadar ıUktnetle 
mukabele eden vakur ve dik bakıflı 
ıenç kuın ıatünmek iltcdili hafif 
meffep mahl'"' olamıyacalmı müp
hem bir tekilde hiasediyorlardı. O 
halde neden bu rolü oynuyordu l 

Merten onlara: 
_ Bu ifler bakkmda abin malQsna· 

e11mu diaiplin akında u.dakatle -
rini kaybediyorlardı: Yavq yavat 
vergilerinı ödemez olmuflardı. Bu 
aene l Bu sefer umumi grev mahiye
tinden çıkarak ihtiJil karakteri a -
lan harekette araplarm maneviyatı 
çok daha kuvetlidir. Halkın hareke
te candan ittirlki git gide kuvetlen
mektedir. 

i ki sene evel askert kıtalar kar
şılarında çeteler buluyordu: 

Bu çetel~r dağıtılıyor ve batkı bir 
tarafta geliti güzel yeniden te,ek
kül ediyorlardı. Bunlar muntazam 
bir plana malik bir 11ra darbeler in
dirmekle iktifa ediyorlardı. O za • 
man bat müftü bizzat bana tethitÇi 
faaliyetten kendi•inin meaul olma
dıiını ıilylemi,ıi. Bu uneki iıyanın 
mahiyeti bafkadır: Bir •kert orga
nbuyonun ve bir gizli idarenin ana 
hatları, yani bir arap devletinin nü
VHi tebarüz etıniye bafl•nıttır. A
rap ıeflerin eylül ayı zarfında Nab
lua'da içtima etıneleri ibtilllin Ade
ta kanunlar manuzmeaini vücuda 
setirmittir. Vukua gıelen~p~a-

vc hiıdiseler, bir hareket progra
mına •e tuarlanmıt bir taktiie ita
at eden ıilihlı unsurlar hakkında 
"çete" tabirinin artık kullanılamıya
catıaı g&termittir: Nıbluı içtima· 
ında Fili•tin her biri bker kuman
daııhğa bağlı dört k11ma ayrılmıt • 
tır. Bat kumandan kimdir? Geçen 
sene Filiatin'den kaçarak LUıbnan'a 
iltica eden ve Beyrut civarında bir 
viüida ikamet eden Hacı Emin Hü· 
ıeyni'dir. Ke.ndwi Lübnan bükü -
metine ve franaız makamlarına kar
tı ıiyaaetle uğraflllıyacağını taah
hüt etmiştir: Fakat son zamanlarda 
ingiliz gazetelerinin Fransa'dan 
Lübnan'm bu misafirini daha sıkı 
bir tarauut altında tutmaaını v• 
hatta dlfarı çıkarmaaını iıtemeleri 
yanhf malGmata mı iMinat ediyor? 

B ir •ivi.ı idare de plice te,ek· 
kül etmektedir. Meseli ingi· 

lizler, mUf.ulııün tefi olduiu dini 
Jilra tarafmdan tayin edilen müal\i
man pd hikimlerinl vazifeden me· 
netmitlıerdi. thdl&lcilerin tefled 
iqillz idareei bikimlerine müra • _.t "1Jmeaini menetmekte ft Fi· 
nwriı- ..__.•••qı iüerini aörmek il· 
zere, gizlice it gorecek dlgt~ n•a-.-
ler tayin etmektedirler. Bu emre i
taat etmemenin cezMJ hançer veya 
kurıundur. İhtil&lin hazinesini bea
lemek için ihdas edi1mit olan bara& 
uaulU yavat yavat bir devlet mali
yesi ,eklini almaktadır; vergi top
byanlar profeeyonel memur hüvi • 
ye-tini ılmı1lardır; imtiyazlar ilga 
edilmittir; zengin olsun fakir olsun 
bütün araplar gizli kl,eye borçla· 
rmı ödemiye davet edilmektedir. 

Bütün bualar gö.terir ki ihtilll 
memlekettıe kemli;e kadar iflemit -

tuıız neydi? Diye ıordu. 
Tltrlyen An - Mi: 
- Hiç bir ftY• diye cevap verdi. 
Jiılyet aoiuk bir tavırla: 
- Burada kimaenin benim i9lerim 

ve pbai mektuplarım hakkında malu· 
matı yoktu, diye müdahale etti. Dedi· 
tiniz gibi bu tasavvur bana iyi cöriln
milftÜ ve muvaffak olacağımı urumı· 
tun. 

Merlen homurdandı: 
- Fakat, güzel aristokrıtnn, bilmi· 

yorsun ki Selameti amme Komitesini 
alaya almak ve bir millet mümenilini 
sebepsiz yere ihbar etmek iyi bir tey 
değildir. 

Jülyet sükO.netle: 
- Zahmetınizin ac•ını birinden çı

lıarmıya karar •erdlilnbl biliyorum, 
dedi. Mebuı Dölatur'a dokunamadı • 
tınız için benimle iktifaya mecbunu· 
nu•. 

Merlen: 
- Gevezelik yeter, diye .a.unu 

kesti. Aristolarla konu,acak ftktlm 
yok. Rica beklemeden ıdaılarnı ta
kip ecleceklin. Mubnmet ancak me
ıullyetln! arttınmya yarar. 

- Onları takibe hazırım. Jl'akat ılt· 
meden nel &bbaplarama bir JMlime 
.ayllyebilir miyim? 
-Hayır. 
- Onları bir daha 18rmlyebillrlm. 
- Hayır, dedim, hayı.rdır. Şimdi, 

haydi bakalım, yola düt- Burada kay· 
bettiiim zaman ktıfidir. 

JW.y:ctrııı pruru dlıba a7ade S.rar 

Glnln pollllk 
meseleleri 

Figaro gazetesinden 

tir ve uııam kökl-ere maliktir. 
Deilten nedir ve bu terakki ne -

dendir? Bunu, 1937 yumda yapıl -
mıt olan takamı projesinin halk üze 
1'indeki akıi tesiriyle izah etmek 
eıUmkiitıdür. Yeni yahudi muhace
cetinin manzaruı da bunda amil ol
'DUftur. 

F ili•tin topraklarında, Versay 
muahedesi bir yahudi ocagı 

ihdas ediyordu. Bu karar 1920de Fi· 
liıtin kıralı emir Faysal tarafından 
kabul edilmifti. Aradan on yedı ıe
ne geçtiktıen sonra araplarla mea -
kun yerlerde bu hakkın tatbik edil
mesi imkinsızhgına ingiliz komi -
scrteri inandılar ve lord Runciman'
dan önce yahudilere aaltılde husu -
si bir mıntaka ayırmak lüzumUı1u 

hiuettiler. 
Bu tekilde bir taksim arap halkı 

üzerinde çok fena bir teeir yaptı. 

Mikdarı 400.000 e çıknut. mümbit 
toprakları ele ıeçirmit ve büyük te
hirler kurmut olan yahudiligin teh· 
likeai idrlk edildi. Senelerden beri, 
ibmalkk arıp, topraklarını yahudi
lere - ıerçi çok pahalıya - utı • 
yor, paralarını harcıyor ve bir kere 
paraaı tükenince bu satıp pişman o
larak onun hukuku esasisini tanı

mamıya kadar gidiyorou. Bu nevi -
den şahsı hoşnutsuzluklar süratle 
mi ıtoe.blike aaf huına çıkabilir : O 
zmnana kadar •OIDurtkan fakat ih • 
malkir olaa Filietin araplarından 
bir çoğu vatanmın tehlikede oldu • 
ğunu idrik ettiler. Yahudi muba -
cirlerhı seJmeıi devam ediyoz ve 
sizli muhaceret yapddılı hakkmda 
bin türlü rivayotler dolaııyorou 1 O 
zaman yahudilerin dogum iltatU. • 
tikleri hakkındaki rakamlar bir kı
yam itareti oldu. Arap artlk biç 
tiipbe etmiyor ki yahudi kolonizaa
yonu durdu~dıiı takdirde on 
iic..aur.dan beri bu tıo~aa çocu-
iu olan kendiaıne ınw~ ....,-. r-'--
kalmıyacaktır. 

Ya ıelen yahudiler kimlerdir? 
Hitler Almanya'eının taz • 

yikleri yahudilere hicret yolunu 
göatermiıtiı. Galiçya veya Ukran
yı'dan gelmi9 olan ilk aiyoniatkr 
zamanla filiıtinli manzaraaı alınlf • 
lardır. Garbm mewdlariyle çalıt -
maklı beraber memleketin karakte
rine ıüratle intibak etmek kabin • 
yetindeydiler. 1933 den beri vaziyet 

etmek~n onu menediyordu. Bir kaç 
•özle madam Dölatur'la An - Mi'nin 
kederlerıni tahfife çalıfln&yı isterdi. 
iki kadın Merlen'e ıoylediıi acınacak 
yalana inanmıtlar mıydı? Her halde, 
timdi Pol Dölatur'u kimin ihbar et -
mit olduiunu biliyorlardı. Son kefa 
ret olarak, Julyet, üstUııde dolaJ&D li· 
net bulutunu dağıtmıya muvaffak o • 
lamadan ve bu evi bu.bütün terketmek 
mecburiyetindeydi. 

Bir iç çekifle, dondü ve iki muhafı
ım kendisini bekledikleri kapıya dog
ru ilerledi. 

O ıaman bir ilham rebanı An - Mi'
ye rehberlik etti. Julyet'in yüzünde • 
ki ifade onu aaramıt w kendiaine kar
ı• hareketine nedamet ettirmişti. Jül
yet ihtilll mahkemesinin itkencele • 
rine katlanmak üzere giderken, An • 
Mi'nin merhametli kalbi nihayetab 
bir ..:na biaaiyle parçalanıyordu. 

Mttlen veya adamlarmm kendiıine 
mani olmalarını vakit kalmadan, An 
• Mi ona dotru kOftu ve J Ulyet'in kol· 
larına atıldı. 

Jülyet bir rüyadan çıkıyormuı gibi 
oldu. Küçük malClle Umit dolu bir na
zarla baktı. 

Ona alçak ••• : 
- Bu bir yemindi, cfecll. Babam a • 

1*1lmln 81UmUnUa intikamını ala • 
calımı bana yemin ettirmittL Kendi • 
ılne a5yleyhı ..• 

Göz yaflan içinde boğulan An • Mi 
bir muvafakat ipreti yaptL 

- Fakat &Onalumm kef aretiııi ha • 

degipnittir: Jımt ve aıll meelekler 
icra eden gözlüklü 00alman" yahu -
dileri memleketi iMiliya batladı. 
Beyaz tehir 'ft beyazlar ,ehri Tel -
Aviv Filistin'in en büyük ıJehri ol -
du. E•kiler yanında yeni ıJehirler 
yükselmiye qatladı; yeni bir iıııa 
hamle6i Hayfa'nın yüzünü deği!Jtir
di, yeni Kudü• tehrinde dev bina -
lar yUkaeldi. Ve yıeni gelen doktor -
lar, baytarlar, avukat veya tüccarlar 
Kudu•'te veya Hayfa'da, Berlin'de
ki bayatlarmı, büyük mai;uaları, 
danaigleri, konserleriyle idameye 
baıladdar. 

O zaman hakiki bir medeniyet 
kavguı arapları ayaıklandırdı: Tek 
batma seyahat eden gwph için arap 
pek nazik yıe miaafirperver bir ev 
sahibidir; fakat timdi bir iakin me
.elesi mevzuubahi.stir. Bazı kimle • 
ter onlara f ıaıldıyorlır: "Siz arap -
lar ve yahudUer aynı aeanitik ırk -
tan•ınız, ırk kardetleriainiz'". Fakat 
Mayana ve Breslav'ın Nbıık aakiıı -
lerini, arap, arzımevudmı eaki ırkı· 
na mmsup •aymaktan iatinkif edi· 
yor. Irak'ta, Bagdad'da, yahudiler 
ve araplar sükun içinde yaşıyorlar. 
Düşünülsün: Filiatin iıyanı da gar· 
be kart•• garp hayatının kendi ara
larında yerlepeaine kartı bir ayak
lanmadır. 

G eçenlerde, mutediller partisi 
tefi, FilWtln'in ubık baki· 

mt Ragıp bey Nappbi alenen müf
tüyü "arap iayanını ,.ı.t maksat • 
larla ve kendi emellerine hi.anet et
mek için M:lame etmekle" itham e • 

diyordu. 
Cesaretli bir hareket. Rağıp bey 

hançere karşı iyi muhafaza altında
dır. Fakat fiftli.Jdorl ayaı derec:ecle 
4-nlyeteıe delUdlr. 32 parça arul
ıinde 3.000 apç lailer tarafmdaıı 

•ökillilp atılmıttır. Bu bir cevaptı. 
Filhakiıka, tethiKi partinin nii -

f uzuna kartı müc:&delcye çalıpn 

mutediller part,,iM &ünden güne tef
leriııi kaybetmektedir. İki seneden· 
beri bunlardan ne çoğu kurıunlar al
tında can vennittir 1 Ölilm tehlikesi.
ne maruz bulunan dijıerleri llyaaı 
bealemek iç.in heftahk q. .ercile
-rınt ~ en usanarak evlerini, 
dükkanlarını kapayıp Filiatin'deo 
hicret etmektedirler, 

itte, yeni iayanın eaki ayaklan. 
malara nazaran vahim fukları bun· 
lardır. Buna bir batkasını da illve 
etmek lizımchr: Evelce uyan, jan
darmaya yakalanmadan yahudilere 
taarruz etmekt-en ibaretti. bucün a
rapl&r lngiltere'ye kll'fl ayaklan • 
mıttır. 

Pari6 - Soir ~· bin A"'-d· 
)IG lımu.i ..,,..,,. aönc:lenait oWıaiw 
O. P. Gilbert adında bir IDUIMıriri 
vudır ki birkaç ıüıaden beri ...... 
mizden Paria'e Eutera ~ 
lstanbul mektupları aöodeamıllt. 
clir. Fakat, yemin edebilirim ki a., 
o. P. GiD>ert, cazetemin Loawe -. 
kaiındaki 37 numandı ~ 
ainden bir tarafa k-n"daı...,.. •• 
belki de odapnclen ç4 ...., ... , ,..lmıa 
miidürünclen •ldıiı emri .,.... .. 
tirmit olmak için çalabJem Türtd,. 
mektupları uydurup ~....-. 8a 
:u.tm - f.kal O. P. Gilbeft .mba W.. 
min müstear numcl .. ? - 22 _..,. 
rin tarihli p...;. - Soir'da ......... 
yaz-.ım bulup~ O...~ 
kuyanlar, hula bir dimaim ..cak 
bu kadar gül\inç te>'ı.. ~-
ceiiıai k•hkehalarla aül_. e='·t. 
yorlar. "Melture kalanlar Hun,. 
baıum liaani:yle kıon~, O. P. 
Gilbert imzumm ikinci .,.mm .... 

Şimdi Huriye IMnnn• cleclilderiDi 
kıaaca nakledeyim: ''Kırk.,. •• 4

-

yam. Annem" 1uz .......... .
ben de haremin ae oldufmm bildİlll. 
Babam hünkar- .,.~ 
Fakat, geç kalacak olana ar e= 
çartafmı giyip çıkar ft o sün Gel.
ta•• ipe çıeldlmit .............. 
ba.b.mı arardı. Buna ralsn• kıMlma 
hüriyet verilmit olmeemı beı-;-

Çüakü ...-.at kMla ~ Wır 
~ür değildir. Hür kadm ile..._ 
dir olar.ak bahtiyardır." 

Şu birkaç cümlede Piene Loti ~ 
mua1anmu bile muhan-1 tellllili .. 
cleceld-i aoldalerı ..... ..,..,.., 

- BusGa lark 711...... laul ._ 
...... i lıiirk lraclml ..... ·=· wta .... 
~ip? 

-Gal&ta'da ............... 
imı yetmıitlilE ihtiyarlar iNie ı&ı•lt 
mıiiclürler 7 

- Haremde 'Jq&yamadıima m6-
te.eif bir tek türk Udmı t.Mnw • 
clilebilir lllİ? 

O. P. Gi8Hri•in k .. cliR '" Amlla· 
ra'clua :ra-hlı ......... i aibi ba,..l 
wri olen Huriye he.....- hıilr lwla 
ve bahtiyar kadm IMkkmdaki Wi
kümlerini mün•k•,.,. bile lafı* 
cörmüyonmı: ileri ~...., 
am hüriyeti cli.-w..aı çald9n JteM .. 
mitlerdir. 

Bu sibi ya:ıu&.nn DİçİD ,...ımı
bilirim; ~ Tmm,. Mk
kmcla ae yasd• olamw; bele 1MI 
,........ çartaf, banın, ...,_.. 
kaclm hüriyeti. &o.far, eski_.,.. 
lar, Gala.ta gibi zibinlel'de yer ellIIİf 
kelimeler MrPİftİl'İlecek ohana... 

(Sonu 7 nci say/ada) 

yatımla ôdiyece gım. Ona bunu da aöy
lcyın, dıye mırıldandı. 

aını ve ihtilal mahkemesine &önder • 
meaıni pek i.yi bildigi o cnmhuri,e& 
bainlerınden birini tanUDiftl-Merlen: 

- Heyi Kanbur, diye haykırdı. Çe· 
kil oradan, ıenı de gotürmolerini ~ti· 
y.oraan o bqka. 

An - Mı, J ulyet'in eliııi öperek: 
- Beni affeduı, diye bJ&kırdı. 
Adamlar onu kabaca keAara ittiler. 

Kapıda, Julyet bir kere daıba dönerek 
dedi ki: 

- Jerttrüd'ü .•• Size cımanct ediyo. 
rum. 

Ve metin bir adımla muhafuları ta
kip ederek odadan çıktı. 
~o~~k .upııınm gurültüyle açıldı· 

i• ıtıtıldı ve evde her te'Y aeuizli&e 
gômuldu. 

XVlll 

Uibemburg bapiSllllSlade 
Jülyot dö Marni'yi, Mart d8 Jıledl • 

ıln'in eıki sarayı, daha dtıne kadar 
kont dö Provanı'ın iJwneıtilbl olup 
9lmdi ••millt emniyet wl" halfa• lfrai 
edilmit olan Ulksanburl'• .-uraıu,. 
lerdi. 

Jülyet yolu yaya yUı8m1ftU. buıu· 
metli ve alaycı bir kalababk kendilinl 
takip etmlftl, bu plb, IDoe •• •il · 
tokratik yilzHl bu pnç kum phlmda. 
Emniyeti Umamlye mtıdllrlUğiiniln, 
sığındıkları yer ne kadar derkı ve lu
yafet deiifmcltti ne kadar mahirane 
oluna oı.un. bulup meydana çıkarma· 

İki millı muhafızın ıowrdüjil Jll
yet, butün yol boyunca baJrar.ıı.e. 
yuhalara, küfürlere maruz lrıalmlfb. 
Bir delikanlı dereden bir aws samur 
alarak beyaz elbiseailıiD üaUlDc atllllf
tı. Ona yaklatmıya çal.,an ıesas bir 
kadın elinden tuttuju IOluk beo11 H 

piç kurusuna: 
- Nahı ükür Ari.tonun auratmal 

Demifti. 
Bu ıöz askerleri giildürmüttü, fakat 

Jülyet itıtmemifti. 
Genç kız, MVdiii adamlı isinde yal· 

nız bqma kaldıtı hayal cibaıuna döa• 
mUJtU. Kındar yuzler, hakaretler, 1' • 
netler, onun nuarmda bunların his 
biri meYCUt delildi. Hüzilnlü kurfu· 
al evler yerine, etraf ıAda btiyük alaıi
lar, rayihalarlyle havayı kokulandaran 
pı ve defne fidanbldarı ıörilyordu. 
Aydınlık bir semana örttüiil bu ars 
ceanetine litif bir muaikl cuibe ve 
aUılı katıyordu. 

JUlyet mesuttu, mutlak surette. IOll 

derece mesuttu. Dölatur'u iılbanmll 
neticeleriaden kurtarmıftı ve, mml • 
yetkıln daba tam olmuı lçia, uiftlı• 
da bayatını verecekti. Pol D6latur u
la qkını blılmiyecelrti - tu anda yal· 
nız ihanetin.l biliyordu, - fakat JW • 
yet dö Mami mahkeme huzuruna çı
karıldıiı -we kesilmit bir çanta ile kar· 
tılqtuıldıiı zaman, kendi kendiaini 

(Soau var) 



Y urlla Yapllan Törenler 
Biiyük acının biitün yurt
ta ne kadar derin akisler 
yaptığını birkaç günden
beri neşrettiğimiz telgraf 
haberleri ve resimler bü -
tiin hiizniyle tebarüz et
tirmektedir. Aşağıdaki tel
graflar, yurdun birkaç kö
şe~indeki hazin töreni can
lanrlırmaktadır. 

Samsun' da 
Samsun, (hususi) - Ata'mızın ce

naze törenine rastlayan pazartesi gü
nü Samsun'un manzarası anlatabiline
cek gibi değildi. Bütün caddeler, tö
renin yapılacağı Anıta doğru akın e
den binlerce insanla dolu idi. 

Aydın'da göz yaşlarını zaptedemiyenler 

Sabahleyin saat 11 de Halkevi salo
nunda Büyük Kurtarıcı'yı tazizen ya
pılan tören çok hazin oldu. Halkevi
nin önü ve civarı, salona giremiyen
lerle dolmuş, içeriye sığmıyan halkın 
da törende söylenilenleri dinliyebil
mesi için Halkevi radyo hoparlörle
riyle tertibat alınmıştı, halkevi bando
su tarafından çalınan İstiklal marşını 
müteakip verilen söylev ve Ata'nın 
g~nçli~e .hitabı göz yaşları arasında 
dınlemldı. Hele üç dakikalık sükfıt ve 
ihtiram vakfesi esnasında salonda 
kimse hıçkırıklarını tutamıyordu. Sa
at 13.30 da Atatürk anıtının etrafı, 
başta vali ve C.H.P. başkanı olmak ü
zere ileri gelenlerin, resmi ve hususi 
dairelerin getirip koydukları yüzler
ce çelenkle dolmuştu. Saat 14 de baş
lıyan merasim cidden hazin oldu. İs
tiklal marşından sonra çalınan "marş 
fünebr,, e binlerce kalpten kopan e
lemli hıçkırıklar sanki refakat ediyor
du. Vali Fuat Tuksal, aziz Ata'nın ha
tırasını taziz ve eserini tebcil eden çok 
beliğ ve heyecan dolu bir söylev ver
di. Belediye'den, halkevinden birer 
zat ile halktan bir genç Büyük Şefin 
ebedi varlığmı tazimlerle andılar. 
Gençliğe hitabın okunmasını mütea
kip ant içilirken, Büyük Kurtarıcı'yı 
kaybetmekle ağlıyan kalpler, gençli
ğin içten gelen imanı ve halkın büyük 
esere karşı inancı önünde ayrıca bir 
iftihar da duyuyordu. Üç dakikalık 
sükutu müteakip heykelin etrafında 
yakılan meşaleler Ata'nın parlak nasi
yesi üzerinde sanki on binlerce yurt
taşın, 18 milyonun imanından dÇ>ğmuş 
haleler vücuda getiriyordu. Heykelin 
etrafındaki geçit çok hazin oldu. B~r 
yandan marş fünebr çalmıyor, bır 
yandan da büyük küçük herkes ağlı
yor ve binlerce insan heykelin etra
fından göz yaşları içinde geçiyordu. 

Adana'da büyük yas günü ağlıyan kadınlar 

Edirne'deki hazin törenden bir görünü§ 

Adana'da küçük yavrular 
hınç kırıyorlar 

"Atatürk" anıtı etrafını sardı. Manisa 
kuruluşundan beri bu kadar kalabalık 
görmemişti. İstiklal marşiyle törene 
başlandı .. Şopen'in matem havası ara
sında yüzlerce çelenk abidenin etrafı
na kondu. Altı izci altı meşaleyi yaktı. 

• 

İlbay ''gözü yaşlı yurttaşlarım" 
diyerek söylevine başladı. Ata'mızın 
yurda çok sevdiği ulusa yaptığı ve ba
şardığı feyizli inkılapları anlattı. 

Aydın'da Atatürk büstüne konan ~elenkler Halk b. - d ·· ··mh · 
ır agız an re1ıme, cu un-

dur, dedi. 1 yete sadık kalacaklarına andiçti. Bunu 

Vedat Orii Bengü 

kutundan sonra altı meşale yandı. Al
tı okla çizilen Kemalist ülkünün gö
nüllerde birer meşale halinde ebedi
yen yanacagmı ifade eden bir ruhla 
ihtifal geçidi yaptldı ve tören göz yaş
ları içinde bitti. 

Finike' de 
Finike, a.a. _ Ebedi Ata'mızın, 

~a.lplerimize bıraktığı sonsuz matem 
ıçınde, Finike halkı bu acı gününde, 
O'nun büstü önünde toplanmış, çe
lenkler koyarak şiir ve hitabeler söy
lemişlerdir. 

Gençlik emanetlerinin sadakatle 
yükseltileceğine tekrar ant içmiştir. 

Kütahya' da 
Kütahya, a.a. - Milli matem günü 

saat 11 de halkevinde büyük bir ihtifal 
töreni ~apıldı. Ebedi Şef'in hayatı ve 
eserlerı c..andan ve yürekten anıldı. 
Gençliğe hitabeleri okundu. Halkın 
ve gençliğin Ul~ Ata'sına ülkü bağlı· 
lığı heyecanlı hır ruhla ifade ed.ld. 

• 1 ı. 

Saat 14 de on bınlerce kütahyalı Ata-
türk anıtı önünde hicranlı ve heyecan
lı bir yürekle toplandı. Ebedi Şef'in 
eşsiz büyüklüğü ve aziz hatıraları göz 
yaşları içinde anıldı. Halk ruhunun, 
gönül ve ülkü bağlılığını ~il~ getiren 
hatiplerin içli nutukları gonul ateşle
ri içinde dinlendi. Duygulu gençlik, 
Büyük Ata'larının kendilerine arma
ğan bıraktığı cümhuriy:ti ko.ruyaca~
larına söz verip and içtı. İhtıram su-

Gümüıane'de 
-------------------Gümüşane, a.a. - Atatürk'ün hatı
rasına yapılacak ihtiram törenindeı.ı 
bir gün önce, bütün etraftaki köyler· 
den halk akın akın şehre indiler. Sa
bahleyin erkenden kesif bir halk küt
lesi Halkevi ve Belediye önlerinde 
toplandı. Bütün yüzlerde büyük ölü
mün derin acısı okunuyordu. Bu mu
azzam kalabalık ayak sesi bile duyul
mıyacak şekilde derin bir sükun için
de halkevinde yapılacak töreni bekli
yordu. Yaralı kalpler büyük ölünün 
manen huzurunda saf saf toplanarak 
hep beraber ağlamak, hep berab~r ~ıç
kırmak, hep beraber eğilmek ıştıya
kında idiler. Salonlar, koridorlar, so
kaklar hıncahınç dolmuştu. Mızıka is· 
tiklal marşını müteakip matem havası 
çalmrya başladı. Derin acılarla akan 
göz yaşları arasında halkevi m~_ze ~~
besi Başkanı Vehbi Okay Ataturk un 
doğduğu günden başlıyarak bütün ha
yatını ve hizmetlerini hazin ve mües
sir bir lisanla anlattı. 

Sözlerini hulasa ederek, Atatürk 
türk milletinden tek bir fert gibi dü
şünen milli menfaatleri birlikte koru
yup kollıyan, birbirini seven kudr~tli 
bir varlık yarattı, dedi ve bu v~.rlı?ın 
r~.alitelerini sıralryarak, işte, Tur~ıye 
cumhuriyeti, işte Atatürk'ün esen bu-

Edirne'de Atatürk heykeli~in etrafında 
toplanan ge~lik 

Sonra Atatürk'ün r:smi~e d~nerek: Halkevi Başkanı Azımi Ön ~kın, bele
" Atam bunların hepsı senındır. Sen diye namına avukat Kamıl Aksoy, 
kuruyan, yaratan ve seven bir babay- gençlik namına Futuvvet Çullu, halk 
dın.,, dedi. namına İhsan Ongun'un söylevleri ta

Vali Ferit Nomer, Atatürk'ün eser- kip etti. 
!eri ve hayat~ hakkında bir saat de;am Şopen matem havası devam eder • 
eden ve hazırunu heyec~na getır:n ken gözleri yaşlı başları eğilmis nt.··1 

söylevinden SOnra, bclcdtye genç}ık taleh!A,.; ağlr~ ..,. , trVt:UKJarı KUCakların
Ve halkevi namına di~er Hç h~tip, mu- da kadınlar ağlıyor, yürüyemiyecek 
essir söylevler verdiler. Derin bir sü- halde hasta yurttaşlar, ayak'larınr mu
kun, intizam ve saygı içinde vec~~ harebe meydanlarında kaybetmiş ma
gelen halk mütemadiyen göz yaşı. d?- lfıller, beli bükülmüş ihtiyarlar hepsi 
küyor, ve her hatibin son sözü bırlı- derin bir yas içinde, Ata'larmm önün
ğin, cümhuriyetin ebediyen muhafaza den saygı ile geçiyorlar. 
edileceği andı ile bitiyor· Saa: 4 ~e. a· İlbay, general, subaylar, memur -
tılan birinci topta de;hal .de:ın ta~ı~ !ar da göz yaşları içinde halkı takip 
içinde üç dakika sükut edıldı. İkıncı ederek ihtifale nihayet verildi. 
topu müteakip meşaleler yandı. Haz~- Saat 16 da atılan topla herkes ol -
run Büyük Ata'sının önünden geçıt duğu yerde Ata'sma son saygısını 
resmiyle dağıld~.' ~eşale~er ~abaha ka- yaptı. Nefes almaktan bile çekinen 
dar yandı. Ve butun şehır agladı. halk ikinci topla göz yaşı dökerek da-

Manisa' da 
Manisa, (Hususi) - Cenaze töre -

nine rastlayan gün Manisa da büyük 
bir yas içindeydi. Her yer kapalı idi, 
caddeler insan almıyordu .. Büyük, kü
çük, kadın erkek bütün halk yaşlı göz
lerle halkevi ve etrafını doldurmuştu. 

İstiklal marşiyle bu hazin törene 
başlandı. Herkes ayakta saygı ile ses 
çıkarmaktan, nefes almaktan çekine -
rek boynu bükük duruyordu ... 

Büyük Önder Atatürk'ün hayatı, 

başardığı ve ulusa emanet ettiği eser -
ler tebarüz ettirildi. Büyük kalabaltk 
halkevinden göz yaşları arasında ayrıl
dı ve saat 14 de ihtifalin yapılacağı 

ğıldı. - Ö. Kaya. 

Trakya'da hayvan yeliJlirme 

iJleri ilerliyor 
Edirne, (Hususi) -Trakya'nm 

tavuk ve yumurta ihracatı bu se
ne bir milyon liraya yaklaşmış
tır. Eti ve yumurtası bol, cins ta
vukların artması Trakya"nın e
konomik hareketlerine destek ol
maktadır. 

Nü.mune çiltliği 
öğrendiğime göre Trakya'da şim

diye kadar 105 feni kümesli istasyon 
açılmıştır. Önümüzdeki sene bu ra-

Burıa'da Y.a~ılan törende büyük halk kütlesi ağlıyor 

Adana'da Atatürk'ün heykelini kuşatan halk kütleıi 

Manisa'da ağlıyan gençlik 

kam bir misli artacaktır. Gene önü
müzdeki sene ziraat vekaletinin 
Trakya'daki bu hareketi teşvik için 
bir müessese açması umulmaktadır. 
Bu gidişin verimini gözü ile gören 
köylü fenni tavukçuluğa sarılmıştır. 

Fenni arıcılık ta iyi bir durumda· 
dır. Bu sene çok kurak giden mınta
kalarda bile arılar beslenebilmiştir. 
Yağmurlu ve çiçekli olan yerlerin ve
rimi ise daha çoktur. 

Bundan sonra arılara her mevsimde 
gıda verecek çiçek ve muhit hazırla
nacaktır. 

Trakya'da kesilmiş tavukların Fi· 
gurfik soğuk hava vagonlariyle Av
rupa'ya ihracı için bir firma hazırlan
maktadır. 

Çorlu'nun Oflas çiftliğinde çok iyi 

yetiştirilmiş olan 110 boğa bir aya 
kadar köylere dağıtılacak ve önümü:ı:• 
deki sene içinde yeni yavruları top
lamak ve satın almak üzere gene bir 
aya kadar bir heyet kazalara çıkacak
tır. 

Bunlar umumi müfettişlik tarafın· 
dan Trakya kalkınmasını gösteren 
filme aldırılacak ve bir seri halinde 
köylerde gösterilecektir. . . v. 

Edirne'deki nümune ağıl çıftlıg1· 
nin büyük koyun sürüsü İnanlı dev• 
let deposuna nakledilmiştir. 

Edirne vilayeti nümune çiftliği de. 
adliye vekaletinin Edirne'deki mo• 
dem cezaevinin zirai kısmı için sa
tın alınmak üzeredir. Bu takdirde ce· 
zaevinin daha randımanlı çalışacağı 
şüphesizdir. 

lzmit'te tören 
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İki haftalık fasdadan sonra 

Sonbahar at yarışlarma 
dün tekrar devam edildi 

Mercan geçiyor, Andrabudin arkada kalıyor 

İki hafta yapılamıyan at yarışlarını telafi etmek için sonbahar 
yarışları programının yedincisi dün yapıldı. 

Y arıt yeri geçen haftalara nazaran daha az kalabalıktı. Bunun 
neticesi olarak mütterek bahis de az oynandı. Koşulara saat on 
dörtte başlandı. 

Birinci koşu: 
Dört ve daha yukarı yaştaki yarım

kan ingiliz at ve kısraklara mah~us 
satış koşusu idi. İkramiyesi 225 lıra, 
mesafesi 2000 metre idi. 

Bu koşuya altı yarımkan iştirak et
ti. Rakiplerinden ağır kilo ile koşma
sına rağmen birinciliği kuvetle tah
min edilen Andranbudin jokeyi Paul
ün seyirciler üzerinde fena bir tes.~r 
bırakan koşusu ile son metrel~rde u
çüncü kaldı. Koşuyu B. Fahrı !"taçe
ri'nin Ceylan ismindeki k_~sragı ka
zandı. Nazlı ikinci oldu. M~şterek ba· 
his: ganyan 730, plase sırasıyle 250 ve 
540 kuruş verdi. 

l kinci l.·o§ll: . . 
Dört ve daha yukarı yaştakı halıs 

kan arap at ve kısraklara mahsus han: 
dikaptı. İkramiyesi 300 lira, mesafe~ı 
1800 metreydi. Bu koşuya yazılı on bır 
attan dört tanesi koşmadı. 
Diğer atlar arasında en çok kazan· 

ması ümit edilen B. Ahmet Geliş'in 
Ünlüsü güzel bir koşu ile birinciliğ i 
ı..cu..cımlı. Şimdiye: k:ı.dnr mühim bir 
varlık gösteremiyen B. Recep Balka
nın doru Ceylanı ikinci, Derviş üçün
cü oldu. Koşunun zamanı 2.10 dakika 
idi. Müşterek bahis: Ganyan 215, pla
se sırasiyle 135, 300 ve 200 kuruş ver-

VcünC'rı~J!:: 
Hiç koşu kazaıtrı--q iki yaşlı halis 

kan ingiliz taylara mahsun ... t1c.raım
yesi 325 lira, mesafesi 1200 metreydı .. 
Koşu üç tay arasında cereyan ettı. 

B. Ferruh Agan'ın Sifkap ismindeki 
tayı kolaylıkla birincil~.ğ~. k~zandı. 
Batray ikinci, Dorukurt uçuncu oldu. 
Koşunun zamanı 1.22 dakika idi. 

Müşterek bahis ganyan 185 kuruş ver
di. 

Dördiincii koşu: 
üç yaşındaki yarımkan ingiliz tay

lara mahsus handikaptı. İkramiyesi 
225 lira, mesafesi 1600 metreydi. 

Bu koşuda altı tay koştu ve tahmin 
edilen bir netice ile bitti. Koşunun iki 
büyük favorisi olan B. İsmail Aksoy'
un Lüksbar'ı birinci B. Hüseyin Atak' 
:m Frig'i ikinci oldu. Her koşuda ken
disinden bir şeyler beklenen Kop ü
çüncüliığü nasılsa rakiplerine bırak
madı. Koşunun zamanı 1.49 dakika idi. 
Müşterek bahis: ganyan 215, plase 

130 ve 135 kuruş verdi. 

Beşinci koşu : 
938 senesi zarfında 800 liradan fazla 

kazanmamış halis kan ingiliz at ve 
kısraklara mahsustu. İkramiyesi 255 

lira mesafesi 2200 metreydi. Bu koşu
ya beş haliskan iştirak etti. B. B.u~ha? 
Işıl'm Komisar'ı kolaylıkla bırıncı, 
Taşpınar ikinci, Ateş üçüncü oldu. 
Koşunun zamanı 2.28 dakika idi.. 
Müşterek bahis ganyan 310, plase 

145 ve 180 kuruş verdi. 
İkinci koşudaki ikili bahsi kazanan· 

}ar ı6 lira, ikinci ve dördüncü koşular 
arasındaki çifte bahsi kazananlar da 
4.45 lira ald ı lar. 

Bugünkü yar1şlar1n 
\.,/ 

programı 

Bugün sonbahar at yarışları?ı~ s.e· 
kizincisı yapılacaktı r. Koşulara ışt~r:~ 
edecek atlar arasında kazanması ıh ı
mali olanları koşu sırasiyle aşağı ya • 

zıyoruı. 

Birinci koşu: 
Üç yaşındaki yarım kan arap ve 

halis kan arap taylara mah.sus satış 
koşusudur. İkramiyesi 200 lıra mesa -
fesi 1600 metredir. Bu koşuya dört tay 
yazılıdır. Rakipleri arasında güzel kcr 
§Ular kazanmış olan Ferhan bu koşu
nun favorisidir. 

Bahai müşterek hesaoları 

Birinci Mercan 

Ankara'ya yeni gelmiş olan Kara
kuş'un kuveti hakkında kati bir fi~r~ -
miz olmamakla beraber Ferhan ıçın 
tehlikeli olabileceğini zannetmiyoruz. 

I kinci koı u: 
Dört ve daha yukarı yaştaki halis 

kan ingiliz at ve kısraklara. m~hsus 
centilmen koşusudur. İkramıyesı 350 
lira, mesafesi 2000 metredir. 

Bu koşuda Dandi 74, Spring Bord 
64 kilo ile koşacaklardır. Rakibine her 
cihetle faik olan Dandi'nin taşıdığı a
ğır kilo dolayısıyle neticeyi kestirmek 
kabil değildir. 

Vrüncü koşu: 
üç ve daha yukarı yaşta ve 938 se· 

nesinde koşu kazanmamış yarım kan 
ingiliz at ve kısraklara mahsustur. İk· 
ramiyesi 200 lira, mesafe.si 1600 met -
redir. 

Bu koşuda beş yarım kan koşacak
tır. Bunlardan üçü yaşlı. ikisi üç yaş· 
lıdır. Bu iki tayın yaşlı rakipleri için 
tehlikeli olabileceklerini zannetmiyo -
ruz. Koşunun muhtemel birincisi A
lemdar veya Semiramis olacaktır zan
nediyoruz. 

Dördiincii koşu: 

Dört ıre daha yukarı yaşta ve şim
diye kadar 500 liradan fazla ikramiye 
kazanmamış yarım kan ve halis kan a
rap at ve kısraklara mahsustur. İkra
miyesi 200 lira, mesafesi 2200 metre -
dir. 

Bu koşuya dört at yazılıdır· Ayağı 
acıdığından beri epi zamandan beri 
koşturulmıyan Kısmet rakiplerinden 
kuvetli bir at ise de idmansızlığı ve a
yağındaki arızanın tamamiyle geçme
miş olmaaı dolayısiyle . kendisind~n 
mühim bir ıey ümit edılmemektedır. 

uı.;u s 

Ntızım 

h4kim 
ve 
esaslar 

(Başı 1 inci sayfada) 

Kemalizmin ananeciliği, türk 
milletinin yalnız zaferlerine ve 
medeni hizmetlerine taalluk e
den tarihi hadiselere münhaaır 
kalır ve bilakis onu, daha sonra
ları, bu ıereflerinden ve hizmet
lerinden mahrum eden butlan 
devrinin miraslarını ananeler 
arasından tasfiye eder. Genç 
inkiiapcıların Kemalizm tabiri 
üzerinde israr edişimizin, ve onu, 
ekseriya pek tehlikeli bir haliyta
ya çevirmekte olan, bazı yabancı 
cereyanların ilhamı altına ıev
ketmek istiyen ''Milli" ti.birine 
tercih ediıimizin sebebi budur. 
Kemalizme sadık kalmak ıçm, 
sağ sol mistiklerinin cazibesine 
kapılmamak, manasız taklidine 
düşmemek, bir terbiye teşettütü
ne meydan vermemek, daima ol
duğu gibi, gene dikkat edeceği
miz başlıca hedef olarak kala
caktır. 

Büyük inkilapçı İnönü, millete 
beyannamesinde bütün yazdık
larımızı bir veciz cümlesine top
lamıştır: '' T e1kilatı Eaa•iyemiz
de ve bugün bütün vatandQflarııf 
vicdanlarında yerlepniı olan la
ik, milliyetçi, halkçı, inkilôpçı, 
devletçi cümhuriyet bize bütün 
ev•alı ile Atatürk'ün en kıymetli 
emanetidir." Kemalizm tabirinin 
ifadesi de bundan ibarettir. Bü
tün hüriyetlerle beraber bütün 
takyitleri izah eden nazım ve 
hakim disiplin! F. R. AT AY 

Birgün • • 
ıçın 

(Başı S inci sayfada) 
Buna rafi'men, Paris • Soir'ın Tür

kiye muhabiri Bay Langa vasıta
siy)e Bay O. P. Gilbert'le tanışmak 

ve Ankara'da, yahut lstanbul'da, 
Huı-iye hanım gibi hayatını yazı ya
zarak kazanan kırk yaşındaki mü
nevver türk kadmları hu7.urunda 
kendisinden sormak İslcl'ıiİm: 

- Bu yazıyı niçin yazdınız? 
Masa başı gazeteciliği, aansasyon 

gazeteciliği, karilerin zevkini bil
diklerini &andıkları halde ancak ken
di b asit seviyeleri hizasmda kalabi
lenlerin gazeteciliği ..• O. P. Gilbert
leri de, Huriye hanımlan da bu s•
zetecilik halk eder. 

Huriye hanım, çartaf, daraiacı, 
Boafor ... Hali. bıkmadılar bu bayat • 
lamış matahlardan! - N. Baydar 

Fon Ribbentrop'un 
Poris seyahati 

( Başı 1. ıncı sayfada ) 
mesini imza etmek üzere Fon Ribben
trop'un ne zaman Paris'e geleceğini 

tayin edememektedirler. Zannedildiği
ne göre Fransa hükümeti, dahili vazi
yet dolayısiyle evelce 28 sonteşrin o
larak tesbit edilmiş olan ziyaret tari
hinin birkaç gün daha tehirini alman 
hükümetinden istemiştir. Bu ziyare
tin umumi grevin arifesi olan bu ayın 
29 uncu salı günü yapılmasına da ihti
mal verilmektedir. Fakat bu takdirde 
fon Ribbentrop, Paris'te öğleden evel 
birkaç saat kalabilecek ve öğleden 
sonra Berlin'e avdet edecektir. 

F(•vkllllitlc Wtlbirler cılın.uccık 
Hariciye nazırı Bone, dün bu hu

susta Almanya sefiri ile görüşmüştür. 
Her ne olursa olsun komünistlerin 

tehdidi dolayısiyle Almanya hariciye 
nazırı tarafından yapılacak olıan bu zi
yaret esnasında hadiseler çıkmasına 
ve hasmane nümayiş yapılmasına mey
dan vermemek için Fransa hükümeti 
istisnai tedbirler alacaktır. 

Bu şerait tahtında koşunun favorileri 
olarak Duman ve Can gözükmektedir. 

Be§nci koşu: 
Dört ve daha yukarı yaştaki yarım 

kan arap ve halis kan arap yalnız kıs· 
raklara mahsustur. İkramiyesi 250 li
ra, mesafesi 3000 metredir. 

Bu koşuya yazılı kısraklar arasın -
da dördüncü hafta 3500 metrelik koşu
yu kazanan Bahtiyar da vardır. Bu 
güzel kısrağın bu koşuyu da kazanma· 
sı en kuvetli ihtimaldir. Bahtiyar'a en 
kuvetli rakip olarak Sarıkuş'u görü • 
yoruz. 

Çifte bahis üçüncü ve dördüncü 
koşular arasında ikili bahis de dördün
cü koşudadır. 

Açık mllhabere : 

İstanbul'da B. Fahrettin Erüç'e: 
Talebiniz yüksek yarış ıalah encü

meni tarafından tetkik olunmaktadır. 
Yakında bir karara varılacafı umu -
luyor. 

Frankocular Barselon'u 
bomladıman ettiler 

Fabrikalarda 
yangın çıktı 

Salamanka, 26 a.a. - Evelki akpm 
umumi karargah tarafından nqredi
Jen bir tebliğde fC>yle denilmektedir: 

"Muhtelif cephelerde kayda değer 
bir şey yoktur .. Hava kuvetlerinin faa
liyeti: 

23-24 sonteşrin gecesi bombardıman 
edilen askeri hedefler şunlardır: Bar
selon limanının Malgat ve Pinera is
tasyonları vt Mongat fabrikaları . Bu 
fabrikalarda yangın çıktığı görülmüş
tür. Dün Barselon limanının askeri 
hedeflerinin bombardımanı esnasında 
iki vapura bomba isabet etmiştir. 

Kartagena limanında 3 vapura bom
ba isabet etmiştir. Cereyan eden bir 
hava muharebesi esnasında bir düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Belçika Franko nezdine 
ajan gi>nderecek 

Brüksel, 26 a.a. - Siyasi Belçika 
mahfilleri Spaak'ın gelecek salı günü 
parlamentoda hükümetin Burgos'a 
karşı ittihaz edeceği tarzı hareket 
hakkında yapacağı beyanatı sabırsız

lıkla beklemektedirler. 
Zannedildiğine göre hükümet reisi 

Franko nezdine bir mümessil gönder
miye karar verdiğini bildirecektir. 
Müfrit sol cenah partilerinin bu kara
ra itiraz edecekleri tahmin edilmekte 
ise de hükümetin ekseriyeti kazanaca· 
ğından şüphe edilmemektedir. 

lsveç Burgos'a ajıın 
gönderecek 

Stokholm, 26 a.a. - İsveç'le milli
yetperver İspanya arasında ticaret a
janları hakkındaki anlaşma bugün im
zci edilmiştir. 

Hariciye nazırı, Fransa'daki gergin 
vaziyet dolayısiyle fransız hükümeti
nin hükümetçi İspanya'dan dönen gö
nüllülerin geçmesine müsaade imka
nını bulamadığını ve bu yüzden İsveç 
gönüllülerinin dönmesinin geciktiği
ni bildirmiştir. 

lliikiimet~·ilf•rin bir nıiiractuıti 
Nevyork, 26 a.a. - İspanya hariciye 

nazırı B. Del Vayo'nun B. Ruzvelt'ten 
bilhassa silah ihracatı yasağının kal
dırılmasını istemek üzere Amerika'ya 
gitmek niyetinde oldu ğu bildirilmek
tedir. 

Bir /rankist lıeyeti ltalya' da 
Roma, 26 a.a. - Bugün Napoli'ye 

bir İspanyol nasyonalist heyeti gelmiı
tir. Heyet bası arasında Primo de Ri
vera'nın kız kardeşi de vardır. 

Macar kabinesi 
hala kurulamadı 
Slovakya'dan yaptığı arazi ilhak

larından aonra iç ve dıt siyaaetine 
yeni bir veçhe vermek i•tİyen macar 
hükümeti istifa ebnit - yeni kabine
yi kurmıya gene B. lmredi menıur e
dilmitti. Yeni kabine parlamentonun 
huzuruna çıktığı zaman bazı parti -
ler itimat reyi vermek istemedikleri 
iç.in, bükümet ekalliyette kalmıt ve 
B. lmredi istifasmı vermiye mecbur 
olmUJtur. Naip Horti istifayı kabul 
etmemi§ ve parlamentoyu tatil et
mittir. 

}'ahudi aleyhtarı tezahürler 
yapılırken ••• 

Budapeşte, 25 a.a. - Nazırlar mec
lisi saat 18 de toplanmıştır. Halk ve 
bilhassa talebeler tarafından yapılan 

tesanüd tezahüratı dün bütün gün de
vam etmiştir. Birçok talebeler esti Ku
rier ismindeki liberal yahudi gazetesi
nin işgal ettiği binanın önüne giderek 
camlan ve pencereleri kırmışlardır. 

Talebeler bundan sonra gene bir libe
ral yahudi gazetesi olan Az Est'in bu
lunduğu binanın önünde nümayiş yap· 
mıglardır. 

• •• Kabine bulırcmı devam 
ediyor. 

Naip Horti istişarelerine devam et
mektedir. Devlet reisinin İmredi'nin 
istifasını kabul edip etmiyeceğinin bu 
akşam anlaşılacağı tahmin edilmekte
dir. 

Başvekalete Darany veya Kont Te
leki'nin getirilmesi muhtemeldir. 

I sıişareler 
Budapeşte, 26 a.a. - Naip Horti 

bugün de muhtelif phsiyetlerle isti -
şaresine devam etmiş ve ezcümle eski 
başvekil Daranyi ile adli.ye nazırı Tas
nady • Nagy'yi ve Kont Paul Teleki'yi 
kabul etmittir. 

.Millctlerarası P. T. T. 
kongresi 

Milletlerarası P.T.T. kongresi önü· 
müzdeki nisan ayında Buenos Ayres· 
te toplacaktır. Hükümetimizin de işti· 
rak edeceği bu kongrede 1934 senesin
denbeti teknik olarak tespit edilen e
saslara göre yeni posta birliği muka
vclenamesi hazırlanacaktır, 
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Fransa'da grev hareketi 
gittikçe genişliyor 

(Başı ı. inci sayfada ) 
faydalar da, hükümctin Fransa banka
sına olan ıborcunun itfasını ve yabancı 
memleketlere kaçan sermayenin geri 
gelmesini temin gibi hususlardır. Fa
kat ötedenberi Daladye hükümetine 
karşı menfi bir vaziyet takınmış olan 
sol partilerle umumi iş konfederasyo
nu, umumi grev ilanına karar vermiş
lerdir. Grev hareketi, fabrika işgalle
riyle müterafik olarak, Fransa'nın her 
tarafına süratle yayılmaktadır. 

B. Daladye, grev hareketini durdur
mak için enerjik t edbirler alacağını 

ve icabında örfi idare ilanından çekin
miyeceğini bildirmiştir. Alınan bu 
tedbirler cümlesinden olarak Paris'te
ki Röno otomobil fabrikaları cebren 
boşaltılmıştır. Grev hareketi 1919 dan 
beri yapılan bu gibi hareketlerin en 
büyüğüdür. Umumi iş konfederasyo
nu, çarşamba günü için umumi grev i
lanını kararlaştırmıştır. 

Grevler gittikl'e umumil~·"i'Yor :.. :.; . 
Paris, 26 a.a. - Valenciennes eya-

letindeki maden müesseselerinde grev 
devam etmektedir. Fabrikalar bir ha -
diseye meydan verilmeden tahliye et • 
tirilmektedir. 4.000 grevci tarafından 
işgal edilmiş olan Anzin'de kain Esca
ut et meuse fabrikasında müdüriyet 
ihtilafın muslihane bir şekilde hallini 
ümid ettiği için tahliye işi tehir edil -
miştr. 

Anzin havzasındaki madenciler, ma· 
den sanayii amelesine iltihak etmişler
dir. Valenciennes eyaletinde dün sa -
bah kısmi olan grev akşama doğru u -
mumileşmiştir. 

Gret•ciler ıliı•tmıluırba 
reriliyor 

Anzin maden kum.panyasının şimen
difer amelesini cebren çalı~tırmak hu
susunda hükümetin verdiği emir yeri
ne getirilememiş olduğu için Lille gar 
nizonunda bulunan birinci kolordunun 
divanıharp heyetini teşkil eden g~ne
ral Doumancet ile diğ;er zabitler dün 
akşam Valenciennes'e gelmişlerdir. 

Divanıharp bugün burada ilk defa 
olarak toplanacak ve daimi surette fa
aliyette bulunarak hükümetin verdi -
ği emirlere itaat etmiyenleri tevkif e~ 
derek bunlar hakkında hükümler ve • 
recektir. 

Kararnamekri protesto etmek üze
re Paris'in bir kaç istasyonunda şi

mendifer amelesi, iş~iler ve müstah -
dimler tarafından yapılan nümayişler 
esnasında polis altmış kişi kadar tev • 
kil ederek mahkemeye sevketmiştir. 

Hiilt-iiml't gafil m.•ltınmıvacak 
Paris, 26 a.a. - Havas bildiriyor: 

Genel iş konfederasyonu tarafından 
çarşamba günü için alınan umumi 
grev karan, hükümeti gafil avlama -
mıştır. Kabine nizam ve sükfinun ida
r.-ıesini ve ıı'Y'umi metlfa~t s,.rvisleri ile 
idari servislerin işlemesini temin bah
sind,. hiitGn tc-clbirlf'ri alacaktır. Ez • 
::ümle, milletin harp zamanı için or -
ganizasyonu kanununa müracaat olu
nabilecektir. Anzin ve şimal demiryol
larının daha dünden itibaren ele alın
masiyle neticelenen tedbirler, diğer 
mı?t.a~alar v~ diğer demiryolu şebeke
lerı ıç.ın tatbık edilecektir. 

Ri>no falJrikalarında l>ir kaç 
milyonluk zarar ı•ar 

Hükümet mümessilleri, yeni emir
namelerle maaşları fazlalaştırılan me
m~~ların un.mmi greve iştirak etmiye
cegı kanaatındedir. Esasen aksi tak
tirde hükümet, her türü tedbirleri al
mak hakkını muhafaza etmektedir. 

Greve iştirak edecek memurlar, hat
ta azledilebilecek ve yerine derhal 
başka birisi alınabilecektir. 

İlk yapılan tetkiklere göre, bir müd 
det daha kapalı kalacak olan Röno 
f~brikalarının işgali esnasında grev
cıler tarafından yapılan hasarat bir
kaç milyona baliğ olmaktadır. 

450 ki§i tevl.-ij ediMi 
Faris, 26 a.a. - - Hükümet tarafından 

verilen emir üzerine tahliye ettirilen 
R.öno fabrikasının işçilerinden nüma
yış yaptıkları için tevkif edilenlerin 
miktarı 450 yi bulmuştur. 
Yar~~ana~la~ın miktarı 40 1 polis ve 

30 u. ~~yışçı olmak üzere takriben 
70 kışıdır. İsyan ve cebir cürümlerin
den dolayı 300 kişi mahkemeye sevke
dilecektir. Dün amele tarafından ya
pılan hasarat dolayısiyle madenler bir 
kaç gün kapalı kalacaktır. 

Hille'de temizlik servisi işçileri de 
grev ilan etmişlerdir. 
Diğer cihetten resmi gazetede nes

redilen bir kararname halihazırdaki 
vaziyet dolayısiyle hükümete halkın 
şiddetle ihtiyacı olan şimendifer hat
larının askeri kıtalar vasıtasiyle iş
lenmesine salahiyet vermektedir. 

Siya.-ci partllerin va:ıiyeti 
Başvekil ile arkadaşlarının iktiham 

mecburiyetinde kaldıkları güçlükler 
ve bunlara karşı soldan gelen hücum
lar karşısında, dünkabine etrafında 
yeniden bir toplanma hareketi kendi
sini göstermiştir. Nizam ve sükünu 
ihlal edenlere karşı B. Daladiye'nin 

enerjik hareketi, bir kısım mütered
ditleri kendi etrafında cemetmiştir. 

Mebusan meclisi koridorlarında alı· 
nan intibalara göre, gerek radikaller 
gerek merkez partilerine ~nsup me
buslar, sırf politik bir mahiyette te
lakki ettikleri tahrikatı müttefikan 
takbih eylemektedir. 

Diğer taraftan şurasını da kaydet· 
mek icabeder ki cümhuriyetçi sosya· 
list birliği grupu, mali kararnamele
rin bazı noktaları üzerinde mutabık 
olmadığını bildirmiş ise de hüküme
te muhalif bir vaziyet almamış, bila
kis partinin kabinedeki azasına gay
retlerine devam etmeleri selahiyctini 
vermiş ve amele sınıfını da her türlü 
nizamsız hareketten tahzir eylemit
tir. 

lliik·iimet JHırlônıentodan 
miiZtıluırf•t gifrecek 

Bütün bu vaziyetlerden çıkan neti
ce, eğer hükümet hattı hareketini par 
lamento karşısında müdafaa mecbu
riyetinde kalsa dahi, parlamentonun 
ekseriyeti tarafından muzaharete mas 
har olacağıdır. 

Nihayet şurasını da kaydetmelidir 
ki son mali kararnamelerde bazı ha
fif değişiklikler yapı'labilecek ve e»oo 
cümle küçük sanat erbabının gelirin
den alınacak yüzde iki kaldırılabile
cektir. Parlfımento koridorlarındaki 
tahminlere göre, son kararnamelerde 
yapılacak bu tahfifler, zihinlere sü
kun getirecek ve tahrikatçıların elin
den tahrik bahanelerini alacaktır. 

Sabotajcıların tcukif i ist,•niyor 
Paris, 26 a.a. - Paris mebusu Ta

itt inger, fabrikalarda görülen ihtilal 
hareketini bastırmanın lüzumu hak
kında hükümetten istizahta bulunma
ğı istemiştir. Mebus, komünistlerin 
tahriki neticesinde başlıyan bu hare
ket esnasında fransız istihsatatına za
rar iras etmek ve bilhassa milli mü -
dafaa için çalışan fabrikalarda sabo
taj yapmak teşebbüsünde bulunanla
rın derhal tevkif edilmesini istemek
tedir. Mumaileyh kökü ecnebi mem
leketlerde olan ve hükümetin sulh le
hindeki gayretlerine engel olmak mak 
sadiyle memleketi sosyal bir karııık· 
lığa sevketmek için yapılan propa
gandayı durdurmak üzere lazımgelea 
tedbirlerin alınmasını istemektedir • 

"Komiinist partisi , 
Jeslıcdilmeli" 

Gazeteler ve bilhassa La RepublDC 
fransız komünist partisinin kanun 
haricine çıktığını iddia ederek be 
partinin feshedilmesini istemektedir
ler. Sosyalist ve komünistlerin orga
nı olan gazeteler hariç olmak üzere 
diğer bütün gazeteler umumi iş kon
federasyonu tarafından gelecek mk 
günü için verilen umumi grev kara
rını takbih etmekte ve bu yeni sosyal 
anarşi dalgasının Fransa'nın felaketi
ni mucip olabilecek neticeler verebi
leceğine işaret eylemektedirler. 

lltn'>lı.-c'ın tekzibi 
Paris, 26 a.a. - Havas ajansı, ge ~ 

neral Doumenec ile kurmayının, harp
divanı tesis etmek üzere Valencicn • 
nes'e gittikleri hakkındaki haberi ya.o 
!anlamaktadır. 

Fransa İngiltere 
(Başı l. ırıc ı say tada) 

berlcy:ı buna mukabil Fransa'nm ha
va kuvetlerini bir an evel ve azami do. 
recede ıslah etmesini talep eylemek • 
tedir. 

l'alwdi me.l(elesi ele giirü~iUdii 
Paris, 26 a.a. - Fransız • ingili.z 

müzakereleri esnasında Daladiye ile 
Bone'nin yahudi muh'l-cereti meı;eleai 
hakkında ciddi tekliflerde bulundukla
rı tasrih edilmektedir. İngiliz nazırla • 
rı bu hususta Londra hükümetinin 
noktai nazarını bildirmişlerdir. 

İki hükümetin mümessilleri Ame
rika Reisicümhuru Ruzvelt nezdinde 
teşebbüste bulunarak bu meselenin 
halline yardım etmeleri için bazı Ame
rika memleketlerinin hükümetleri il· 
zerindeki nüfuzunu istimal etmesini 
kendisinden rica edeceklerdir. 

Ciimlmrreisi /edf•msyon parti-
si ve miistenılt•keler işi 

Faris, 26 a.a, - Cümhurreisi fede
rasyon partisi parlamento grupu, aşa -
ğıdaki tebliği neşretmiştir: 

Grup, İngiliz ve fransız devlet a -
damlarının Faris görüşmeleri sonun
da, müstemleke. himaye ve yahut man 
da altındaki arazinin mülki tamamiye
ti hakkında müşterek bir tebliğin ne~
ri ile neticelenmemiş olmasından dola
yı müttefikan teessüfünü bildirir. 
Fransa ile Almanya arasında görüş -
meler yapılmakta olduğunun ansızın 
bildirilmiş olmasr keyfiyetine gelince 
gurup. parlamentonun fikri alınma • 
dan ve parlamentoya rağmen mcmle -
ketin harici politikasını angaje eden ve 
bu suretle fransızla rı bir kere daha 
emrivaki karşısında bırakması muhte
mel bulunan rnukavel'!r.amc)('r t :ı rızl • 
mini bir kere daha protesto edet. 
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Böbreklerden idrar torbasrna kadar yollardaki hastalıkların 
mikroplarını kökünden temizlemek için 

( HELMOBLÖ ) kullan;nız. 

Helmobleu 

uı;us 

İstanbul Haydarpaşa hastanesi 
sabık göz mütehassısı ve Gülha

ne hastanesi sabık göz baş 
muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun' dan 

27 - 11 - 1938 

KOÇOKiLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık : 

Bekarlar için kiralık 2 oda - Bir 
odası möble, öteki boş. Banyo, elek
trik. Adliye sarayı karşı;sında Ankara 
pasta salonu üstünde Çulhazade apar· 
tımanı No. 1, kat 2. 

r~~~·~~·· .. ~;~:" .. ;·~·~·;;:;;ı 
1 

Dört satırlık küçük ilanlardan : İ 
Bir defa için 30 Kuruş i 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 60 Kuruş 

Böbreklerdeki çalışma kudretini arttırır kad k k "d 
k k . . , ın, er e ı rar 

zorlu larmı, es ı ve yenı belsoğuklug-unu mesane ")t"h b b ) 

Ankara'ya nakletmiştir 
Muayene: Sabah 9 dan 19 a 

kadar Kiralık - Yenişehir inkılap cad, No. 
11 üst katta 2 oda, 1 hol, Adakale cad. 
No. 18 de 1. ci katta 3 oda, 1 hol, elek
trik, hava gazı, banyo. Tl: 2655 8189 

İki defa için 50 Kuruş 1 
! Devamlı küçük ilanlardar. her defası 

1 
için 10 kuruş alınır. Mesela on defa i 
neşredilecek bir j an ıçır. 140 kuruş 
alınacaktır. Bir ıı:olaylık olmak üzere 

- k k · d , ı ı a ını, e 
agrısmı, sı sı ı rar bozmak ve bozarken yanm k h il · · "d . B 1 "d . a a erını, 
gı erır. o ı rar temın eder. Sihhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 
Her Eczanede bulunur. 

DlKKA T: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek ınavileştirir. 

Diş Doktoru diyor ki 

.,!yi bir diş macununda, diş etlerine muzır 

tesirleri olmıyan antiseptik bir madde bulun· 

malı. Asıl dişleri temizleyici madde, mineleri 

sıyırmıyacak şekilde hazırlanmış olmalı. lçin
de hamız olmadıktan başka ağızdaki hamızları 
temizlemek üzere kalevi maddeler ihtiva et-
meli ve nihayet koku ve lezzeti nefis olma-
lrdrr .,, 8547 

İşte Radyo/in Budur ! 
Sabah öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

R A D Y O L İ N Kullanınız . 
t . • ! •' ' , ' ~ .. , • -!... 

EY GENÇ! 
Sağlığını, aileni, vatanını 

FRENGl ve BELSOGUKLUGU 
afetinden koru. 

KÖRLER, SAKATLAR, HAPİSHANE-

8697 

Devlet Hava Yolları 

Beton asfalt yol ve 

pist yaphrılacak 
Devlet Hava yolları Umuın Mü

dürlüğünden: 

1 - Devlet hava yolları umum mü
dürlük binası beton asfalt iltisak yo
lu ile hangar önü beton asfalt pist in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

• 
2 - Keşif bedeli 37.919 lira 70 ku -

ruştur. 

3 - Eksiltme 9.12.938 cuma günü 
saat 11 de Devlet hava yolları umum 
müdürlük binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 95 kuruş mukabilinde 
Ankara ve İııtanbul'da Devlet hava 
yolları acentalarından alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
2844 liralık muvakkat teminat verme
leri, nafıa vekaletinden alınmış ehli -
yet vesikası göstermeleri lazımdır. 

Bu vesikanın istihsali için eksiltme -
nin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evel bir istida ile isteklilerin nafıa ve
kaletine müracatları ve istidalarına 

buna benzer yaptırdıkları işlere ait işi 
yaptıranlardan aldıkları vesikaları ib
raz etmeleri lazımdır. Bu müddet zar
fında vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye giremiyecekler. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü saat 10 a kadar eksiltme ko· 
misyonu reiı;liğine makbuz mukabi • 

l 
linde teslim edeceklerdir. Postada o
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

(4851) 8753 

Belediye sırası, Talas Ap. kat: ı 

1 
.................................................... .. 

Devlet Orman lılelmesi ................................ 
Satılık çam tomrukları 

Devlet Orman işletmesi Karabük 
Revir Amirliğinden : 

1 - Karaıbükte köprü başında istif
te mevcut (1095) adet muadili (631) 
mertre mikap (358) desimetre mikap 
çam tomruğu açDk arttırma ile satıla
caktu. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabuklan soyulmuş 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze
rinden hesaplanacaktır. 

3 - Tomruklara ait satış şartnamesi 
Ankarada orman umum müdürlüğün
de İstanbul, Zonguldak ve Ankara or
man başmühendis muavinliklerinde gö 
rülcL. İr. 

4 - Tomnıkların muhammen bede
li (12) lira (35) kuruştur. 

5 - İsteklilerin% 7,5 muvakkat pey 
akçesiyle 30. 11 938 günü saat (14) te 
Karabükteki revir merkezine müraca-
atları. (8460/ 4843) 8687 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Maksimeli paralöner tertibi 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1)- İdare ihtiyacı için satın alına -

cak olan (5) adet maksimeli paratöner 
tertibi açık eksiltmeye konulmuşttur. 

2)- Muhamemen bedeli (2000) lira, 
muvakkat teminatı (150) liradır. 

3)- Eksiltme 2~1-939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat (15) de An
kara'da P.T.T. umumt müdürlüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4) Isteklilerin, muvakkaE teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki hamilen mezkfir gün ve 
saatte o komisyona müracaatlan. 

5) Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım ve İstanbul'da Krnacıyan ha
nında üçüncü katta P.T.T. levazım 
ayniyat şubesi Md.lüklerinden para
sız verilir. ( 4782) 8599 

1 

.................................................... 1 
Deniz Levazım .................................................... 

Kardif kömürü alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa

tın Alma Komisyonundan : 
1) Tahmin edilen bedeli 52875 lira O· 

lan 2500 ton kardif kömürünün kapalı 
zarfla münakasası 30.12.938 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 14 de veka -
let binasında müteşekkil komisyonu -
muzda icra edilecektir. 

Kiralık - Kalorifer ve fenni konfor
lu 4 ve 5 odalı ucuz daireler. Demirte
pe Emek apartmanına müracaat. 8510 

t ner satır. kelime aralarındaki boşluk- ! 
: lar müstesna, 30 harf itibar edilmiş-

i tir. Bir !..uçuk ilan 120 harften ibaret i 
olmalıdır. : 
Dort satırdan fazla he· satır için ay- i 

ı ... :::: .. ~~.~~:~~.~::::::: ................ ..._i 
Kiralık - Kava.klıdere'de tahta Satıhk : 

köprü Özdemir caddesinde 63/3 nu· ------
marah apartıman daireleri kiralıktır. Satılık - Yenişehir'de jandarma 
Görmek istiyenlerin içindekilere mü • mektebi civarında istasyon arkaların· 
racaatı. 8586 

KiraJık apartıman - Yenişehir Ata· 
türk bulvarında Tuna apartımanında 
kalorifer ve konforlu vebolitten geç . 
miş sıcak sulu daireler. Resmi daire -
lere elverişlidir. 8620 

Kiralık güzel odalar - Bayanlar ve 
baylar veya küçük aileler için ayrı 
odalar. Havuzbaşı yanında müsait ki • 
ra ile. Sclanik cad. No. 16 8628 

Kiralık - Ankara Saime kadın ma • 
hallesi Mamak caddesi 150 numaralı 
apartımanm iki dairesi ucuz kiralıktır. 
Aynı apartımana müracaat edilmesi. 

8629 

Kiralık - Bir Bayan için aile ya • 
nında geniş ve banyolu bir oda kira • 
lıktır. Yenişehir Meşrutiyet cadddesi 
yeni kalık s'okak l O numaraya müra • 
caat. 8663 

Kirabk apartıman - Kaloriferli 6 
oda, muşambalı mükemmel boyalı ve 
badanalı Çankaya saddesi San kö~k 
karşısı No. 49 a müracaat 2 inci kat 
ve şekerci Hacı Bekir'e tel. 3050 8700 

Kiralık oda - Bir bay için möble, 
banyolu oda. Yenişehir, Tuna C. Yi • 
ğitkoşun S. 15. 8714 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apart -
manında 5 odalı, kaloriferli, sıcak su
lu, ve her türlü konforu haiz kiralık 
daireler vardır. Tel: 3223 çe müraca. 
a~ 8655 

Acele kiralık - Yenişehir'de Sıhiye 
ve:kaleti karşısında Cakatay sokak on 
numaralı Yukaruç apartmanının bı
rinci kat altı numaralı dairesi acele 
kiralıktır. İçindekilere müracaat. 

8769 
Sağlık Bakanlığı kar§ısmda - üç 

odalı iki balkon nazareti fevkalade, 
daire kirahk. Çagatay sok. 22 8776 

iş v~renler : 

Mürebbiye aunıyor. - Altı ya -
şında bir kız çocuğuna fransızca öğ
retecek ve bakacak orta yaşlr bir mü
rebbiye aranıyor. Telefon: 3124 8779 

da ve Ankara'nm her tarafmda inşaata 
elverışli arsalar, tel: 2406 Neşet Şe· 
ren. 8176 

Satılık - Ankara'nm her tarafında 
irat getirir beton, ahşap ev ve apartı
manlar ve bahçeli evler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren • 

8177 
Sntılık - Ankara'nm her l!'trafn:da 

apartıman ev arsa almak ve atmak iı;
tiyenlere tavassut. Tel: 2406 Neşet 
Şeren. 8178 

Satdık Arsa - Çankaya caddesinde 
yeni yapılacak B. M. M. ne gidecek 
50 metroluk caddenin karşısında köşe 
başı. Tel: 2884 8268 

Satılık Oda Taknnlan Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odası takımı satılıktır. Görmek 
ve görüşmek istiyenler Havuzbaşı'nda 
Kazım Özalp caddesinde Türk Dil Ku
rumunda Kemal Özerk'e müracaat e -
debilirler. (Telefon: 1975) 8487 

Satılık - Ankara'nın en işlek ye -
rinde yevmiye 140 - 150 lira arasında 
peşin satış yapan bir bakkaliye azimet 
dolayısiyle devren satılıktır. Tl: 2017 
ye müracaat. 8626 

Satılık - İsmetpaşa İlk okulu civa
rında 400 metrelik iki arsa ucuz fiat
la satdıktır. Maarif cemiyetinde Mu -
ammer'e müracaat. Tel: 2816 8666 

Satılık efya - Maltepe son durak 
son apartrmanda battaniyeler kuver -
türler, üç bin liralık cesim Buhara ve 
6air halılar antika kebir İngiliz calar 
sa;ıti h•r5ü... o, J.~· 

Aranrvor : 

Oda aranıyor - Bir fransız profe -
sör Ulus meyd. veya Postane civarııı' 
da banyolu, kaloriferli oda anyor:'Pos--
ta kutusu 206 ya yazılması. 8613 

Zayi - Ankara belediyesinden al
dığım 918 numaralı hususi otomobil 
pilakamı zayi ettim. Yenisini alaca-
ğımdan hükmü yoktur. 8770 

lsmaıl Peğir 

H. M. GHAZANFAR 
TlCARETHANESI 

TESIS T ARlHI 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 

LER! DOLDURAN KATİLLER, Tİ· 
MARHANELERDE İNLİYEN DELİ
LER, MEZARLARA gün görmeden gö· 
mülen masumlar, bütün dejenere İNSAN
LAR ekseriyetle ya kendileri tarafından 
kazanılan veya ana babalarından miras ka· 
lan bu mel'un hastalıkların kurbanlarıdır. 
G_~yr.~~-~şru münasebetlerden çekin. Her 
gor~~-gu~ü temiz sanma ve hayatım kaput 
dedıgımız prezervatiflere teslim etme. 
Nefsine hakim olmazsan PROFİLAKSİN 
kullan. PROFİLA:KS1N bütün mütemed
dinA memleketlerde gençliği yüzde yüz bu 

bela tufanlarından koruyan en birinci silahtır. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı isti -
mali kutular içinde yazılıdır. Her eczanede PROFİLAKSİN, daima ve her zaman PROFİLAKSİN. 8677 

2) 264 kuruş bedel ile şartnamesini 
almak istiyenlerin her gün ve müna • 
kasaya girmek istiyenlerin de 3893 li
ra 75 kuruşluk ilk teminatı ve kanu
ni belgelerini havi kapalı teklif zarf
larını belli günde saat 13 e kadar mak
buz mukabilinde komisyona vermele· 
ri. Postada olacak gecikmeler kabul e-

Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malr ihracatçmı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve TUrkofis 862 

dilmez. ( 4722) 8533 

•ı=============================================================::=;===================== 

Anne:ere pek mül~·-im bir bilgi 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, Meyvaların güzelce yıkanmamasından içilen suların temiz ve saf olmamasın.dan h'asd olan 

solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar, ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek 
yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halıizlik. lcanıızlrk, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, Makat kaşınması, ishal, oburluk, Baş dönmesi, salya ak
ması, aar'aya benzer sinir halleri, görmede ve işitmede bozukluk, •.. hep bu kurtların tesiridir. 

( ismet Solucan Bisküiti ) bu kurtların en birinci devasıdır 

Bü;,uk ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede bir kaç defa ihtiyaten 
Aile doktorunu2a danışınız. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesi·ni haizdir. 

Fiatı her eczanede 20 kuru~tur. (iSMET) ismine dikkat ediniz. 

. . 
verınız, 

Kullanıt tarzı: Bir Bisküvit beş müsavi kısma ayrılmıştr. Beher kısmında bir ıantigram Santonin v~rdır. Büyükler: Gece 
yatarken iki kutu Bisküvit, Çocuklar: 10 • 15 yaşına kadar bir kutu Bisküvit, 10 yaşından aşağı 

~ocuklara her yaş i~in gece ıatarken bir çizgi verilir. 8738 

•==================:==;========================================~================• 
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~Kô'ial.ar~ 
Kapalı arf muliyle 

ekıiltme ilam 
.Na~ye M..ımüdüdüğünden: 
ı ...... Eksiltmeye konulan it: ••Nazi -

miye Jcazaaı hükümet konağı inşaatı -
dır." 

Bu i§in keşif bedeli "31476" lira "63" 
kuruştur. 

2. - Bu i,e ait şartname ve evrak a-
ş.aiuladır: 

A-Elıailtmc fBrtnamesi, 
B - MıBPele projesi, 
C - Baymdırllık ifleri genel şartna-

mt.si, 
D - Huı1uai şartname. 
E - Keşif\ cetveli, silsi1ei fiat cet

veli, metraj ce-tv-eli, proje. 
Ji' - Yapı if)cri genel 'artnamesi, is

' tiyenler bu şartnameyi ve evrakı (2) 
lira nm)nıbiJinde Tunceli nafıa mü -
dürfiiğiindcn aatm alabilirler. 

3 - !halesi l!ıO kanunuevel 938 cu -
martesi ıünil aaat 11 de Nazimiye hü
küınıet konağ;ınd:a yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksilbneye girebilmek için is -
teklile.rin (2365) lira (75) kurut mu -
vak.kat teminzt vcrmcai ve aşağıdaki 
vesikamı haiz~lup göstermesi lazım
Q.u_ 

A - Nafıa ~.kllctindcn almmış 
(93!) senesine ait müteahhitlik ehli -
y&t veıı.ikaa1, ticaret ve &anıayi odaaın
clan a1ıınnıt sicil n•iirası. 

B - Bir taahhütte en az (20.000) 
liralık bina inşaatı yapmış olduğuna 
dair vesika. 

1 
gü daireeinGen eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. P09ta ile gönderilecek mek-
tupların nihayet 3 UrıcU maddede ,._ 
zıh saate kadar gelmiı olmuı ve dıı 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatrl
mıf olması lisandır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dihnes. (8593) 8773 

Elektrik lesisall eksiltmesi 
K.arecab.y Belediyeeinden : 

1 - Nafıa vekileti tarafından mu -
saddak e:lektrik projeleri mucibince 
Karacabey kasabasının (29.844) lira 
( 40) kumıt bedeli keşifli lokomobil 
makine, ve elektrik techizatı, tebekc 
malzeme ve montajı ve bunların Ka -
raca.bey iş mahalline kadar nakliye -

sinden ibaret elektrik tesisatı (45) 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konularak ihale günü olan 
14 teşrinisani 938 tarihinde teklif edi
len fiatlar haddi layık görülmediğin
den 14 teşrinisani 938 tarihinden 14 
kanunuevel 938 tarihine kadar bir ay 
zarfında pazarlık suretiyle ihale edi -
lecektiır. 

2 - Muvakkat teminat (2250) lira
dır. 

3 - istekliler keşif ve projeler, 

fenni ve malt prtnamelerle sair evra

kı fenrıiyeyi görmek üzere Karacabey 
belediyesine müracaatları. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı art

tırma ve eksiltme kanununda mevcut 
vesaik muvakkat teminat akçesi ve 

bugüne kadar bu gibi işleri muvaffa
kiyetle yaptıklarına dair vesaik ile 

bu i§e ait mali prtnamede aranılan 

veuiki hamilen 14.11.938 tarihinden 
14.12.938 tarihine kadar Karacabey 
belediyesi encümenine müracaatları 

illn olunur. 
6 - Teklif mektupları yukarıda 3 

, --'- a zü 10lpn gözleri lazamııştL O gün iDdt ımcl<leolte yanlı eaatten bir saat 
imparator Ch ien Lung un --~:-n -

d d d m Brr a .nizet bir bahar oünü idi. Seftali ve enHne kadar NH~ maf müdürlü- (8570) 8772 
tının tik senelerin e og a ·· - •- • ---J -~·d·~ armutag~~rıç~ekknm~~etraf~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
fiın ailennın en küçük çocu .... ı ı · 
X uk ya unda ikm mesut n.asftd.e na ew•b bir koku saçılmı!tı. Fakat Çank E • 

b bu güzenikleri göremiyor, lıissedemi- __ .......... aya czanesıne 1111111
""_ 

bir hayat ırdim. M~trr ır §3tr 
demıstır in "Hayııt, bir ız bırakma- yordum. Eşini ~betmiş dünyada : _ 
dan kaybolup giden bir ilkbahar rü- yapyalnız kalmış bir kuş gibi idim.. E Taze Balık yaft &eldi. Şark malt hulisasiyle çok kolay içilir. Y. Şc· § 

Sanki bu diiıııı.ya çilanüt ft laıcr taraf : hir Bakanlıklar kaqısı Mqrutiyct caddesi. 8023 : 
y;tsr gibidır." -

Ben de tıpkı bir rüya içinde her şe- zindan kesilmişti. -:;l llllllllHlllllllHllUtlHlllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;:' 
yi pembe gciren bir hayat •\U:üyorum.. Babam gelişimden çok memnun ol
?kumağa karşı çok likay~ oldu.~~~ du, böylece üç ay geçti. Fakat bana 
ıçin iyi bir tahsil görmedım .. K_uçuk tahammülsüz uzun seneler gibi geldi.. 
yaşta iken nışanfandım .. Fakat bır se- Yün müntazaınan mektuplar yazı
ne sonra nişanlım öldü .. Z sene sonra yordu. Bunları aldığım zaman çok se
yeğcnil!I Sa-Yun ile ev-Jmdim... viniyordum. Fakat eski hatıralar ben-

Su &{lnf ve zeki bir kızdı. Aynı de canlanıyor, çok da acı duyuyor

vasta idik. Ev i terinde mahir olduğu dum. 
gibi iyi yazar ve okurdu. Bilhassa şiI- Mehtaplı gecelerde YCiİl muz yap
re karşı büyuk bir hevesi ve kabili ye- raklan aıuuulan parlak sy pcm~crem
ti vardı .. 14 yaşımda iken bir gün on- dea ıtıklann& gönderdiii nya ılık 
bra gftmiJıik .. O zaman bana yazdıiı bir ilkbaha- rüzgarı bamıbo ~lan _ 
şiirleri okudu. Sesi ne kadar tatlı idi. nı okfıyaıak &estiii :ıaman bcp UQU 

. nuturken insanı kendisine çeken dii§ünür va esrarlı w rüya içinde o-
bır · vardı. Bu çocukça ve na doiru sürüklenir giderdim. 

Ayakkabı olanacak 
Gazi Terltiye Emtitüaii Direktir 11ijündea : 

Gazi Terbiye En&ti.tüaü ukek ve kız talebeleri için aşağıda miktar, fiat 
muhammen bedeli ve ilk teminatı yuıh ayakıkabılar açık eksiltme ile alı
nacaktır. 

İhalesi 30-11-938 çarşamba günü saat 15 de Ankara mektepler muhaaebe
ciliğinde Y8Pflacaktu. Şartnmne ft niimunclerini görmek iatiyeaıler Emti
tü Direkt8r!ii .. e miiramt etemlidir. (4800) 8511 

ilk 
Mikt•ı 

Ci•i Azı - Çoğa 

Fiyatı 

Kurut 
Muhammen bedeli teminatı 

Lira K.r. Lira Kr. 

saf arka nde ona karşı 
büyük bir tevecci.ı dı. Eve Benim bu hasta denecek kadar üz· Erkek KJ'l'kkabıaı 

Kız gün halimi babanı farket11ıiljti. Beni 

150 - 160 
75 - 85 

510 
700 

816 
595 

00 
00 

61 
44 

20 
6Z 

aeidiğimizde anneme "evlenec 
sam yeğenim Su'dan başka kimse ile 
evlenmem" dedim. 

Annem onu çok severdi. Bu habere 
çok memnun oldu. Ve aramızdaki ba
ğı kuvetlendirmek için altun bir yü
zük gönderdi. 

2 sene 5011ra düğünümüz oldu- Bü
tün akrabalar ve misafirler muht~em 
ve debdebeli elbiseler giymişler ve in
ciler elmaslar takmışlardı. Su-Yün 
sade ve zarif elbiseleri içinde ince bir 

bambo dalı kadar narin vücudiyle ze
ki ıtıklariyle parlıyan gö%1eriyle ve 
rnütevazi bakışlariyle ne kadar cazip 
ve güzeldi.. Yüzündeki tülü kaldırdı
lım zaman her ikimizde mesut bir 
tebessiımle biribirimize baktık. 

Adet üzere sadakatimizi bir kaptan 
istik. Bir müddet kalplerimlsin çar
pııını dınledık. Elini tuttum ve ku
hğma fı&ladnn.. Kalbin ııiçin o kadar 
•Uratli çarpıyor sevgilim.. 

Su-Yü yüzume baktı ve gülümsedi. 
O zaman anladım k ruhlarımız bir 
heyecan dumanı içinde siırüklenip 
&itmiıti. 

YU §Ok sairin muti ve ten bir zevce 
idi. Büyüklerimize kartı çok hürmet
kirdı. Sabah tafak sökerken kalkar 
ıiyinir ve işine koyulurdu. Bir ~ 
ıulcrak ona takıldım.. "Sen artık eskı 
küçuk Su değilsın niçin böyle erken· 
den kalkıyorsun.. Sana kimse bir fCY 
diyemez artık" Su gUJümsiyerek ya
nıma geldi uAiJm1itin gelinlerinin 
tembel oldu · unu düşünmeleri beni 
korkutuyor . .'' Dedi. 

O gund n itibaren ben de onunla 
kalkmağa başladım .. 

*** 
Babam o zaman ba,ka bir vilayette 

büyiık bır memurdu. Bırkaç ay ıçin 
beni yanına çagır yordu. Bu haber 
beni çok muteesair etti. Ne yapacagı· 
mı P! rdım. Su'nun bu haber karıı
sında ağlıyacağını üzüleceğini diltiln: 
dükçe müteessir oluyordum. Halbukı 
Su bunu i9ittigi zaman neşeli ıörün
me e ıralı tı ve gitmem için iarar et
tt Fakat sabahleyin dikkat ettim. Yü-

":- haf.ta sonra göndereceğipi söyle
dı. Ala b.l......_ı....._ İSiA bir yıl ol-

.. 
1411 00 105 82 

mu~u. _ 

Yün beni baI~o~da bekli!~rdu. Ya- MUhteJiE binalar 
vaşça yanına ~ıttım ve elını tuttum, 

apbnlacak 
ateşli gibi idi. Ateı ve iıtiyaklı bakıı- Ankara Defterdarlığmdan : Muhammen keıif BD. 
farla birbirimizi süzdük. Nereden ol- Ada Panel Lira K. 

Depoalto 

Lira K. 
duğunu bilemiyorum. Sanki ruhtan- 321 13, 14, ıs. 16. 17 1890 
mız bir duman gibi erimi§ uçup &it- 322 1, 27, 28. ı. 4. 23. 24, 2.5, 26 1781 SO 

141 75 
133 62 

mişti. 325 s. 23, ıo ıı. 31 1s40 
J27 ı, 2, l. 4, s. 6. 25 1344 

115 50 
100 80 

Senenin yedinci ayı idi. Semanın 
büyük ogluna ibadet edilecekti. 

o Alrpm YB kokular mey.atar çi
çekler hazırlamıt balkonunnı:ıu renkli 
fenerlerle •tiılen:ritri.. Koya bakan 
balkonumuzda oturduk. U:ıedınizde 
ince ipek elbi9eler ve cllerimi:rde se
rinlemek için yelpazeler vardı. 

Ayın ışıkları altmda koyun ufak 
dalpcddan alt1111 zincir libİ perh· 
yordu. Semaya baktık, bulutlar her 
dakika yeni bir tekil alarak birbiri 
ardınca uçuşuyorlardı. Su'ya baktım. 
dalmıt dü9unüyordu. Yüzüne bakarak 
fısıldadım 1 
"- Bu ayı yıldızları bizim gibi her

kes görüyor, seyrediyor. Fakat öyle 
zannediyorum ki bizden daha mesut 
bir kimse bulunamaz deiil mi sevgi
lim? .• " 

Tatb seaiyle .adecc "Evet!" Dedi
iini itittim. O anda ay bir bulutun 
arkasına gizlendi. Kandilin ıtıklan 
aöndii. Ve biz karanlıkta kaldık. Ni
hayet odamıza çekildik .. Uzun zaman 
uyuyamadım. Bilmem bu gece içimde 
yanan bir ateş var ve kalbimde bana 
haykıran sea ititiyorum. ... Bu bir ha
kikattir ki büyük saadetleri felaket
ler kovalar .. " Biz böyle mesut olarak 
ihtiyarhyamıyacağız .. Ve çok erken
den biribiriınbi kaybedeceiiz-

0000 .... 
Bu beni korkutuyor. Hayır bu ol

mıyacak. Olmıyacak ... 

(Sonu var) 

[:::::::::~:~:~:~:;:.~~~~~:::::::] 

l31 ı, 14, ıs 1862 
331 4, 5 1036 
331 ıo. ıı, 12 1610 
340 Ada dahilindeki bilimum 143 

mebani 

139 6.5 
77 70 

120 75 
143 25 

1 - Tıp fakültesi inp edilmek üzere aıhbat veklletince istimlik olunan 
Nümune hastanesi civarında kiin ve yukarıda ada panel 'ft muhammen ke
şif bedeliyle depozitoları yazılı bilfunum ev, dükkin, baraka ve bahçe dı
nrlannm bediili •e enkazJannm belediyece gösterilecek mahaIJc nakli ve 
yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir tekilde tesviye
si işi 5.12.938 pazarte5i günü saat 15 de kapalı zarf usuliylc arttırması ya
pılauktır. 

2 - Arttırmaya girebileceklerin nafıa müdürlilfilndcn alacaldarı fenni 
ehliyet vesikaları •e depozito makbuzlariyle birlikte sözü geçen günde mu
ayyen saatten bir nat evci teklif mektuplarrnm komisyona •erilmesi; 

3 - Talipler fennt prtname ve keşif raporlarını ve haritasını g6rmek 
&zere milli Emlik ve nafıa müdUrlUklcrinc müracaatları. (4890) 8767 

.::!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

i TÜRK HAVA KURUMU ! - --------------------------

26 cı - Tertip ~ -
BOYOK PiYANGOSU 

ikinci keşide 11 birincikônun 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. 

--------------------- -:: Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrami1e- 5 
:= lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet müklfat vardır... = = Yeni tertipten bir bilet alarak ittirik etmeyi ihmal et- 5 
:= meyiniz. Siz de piyangonun memt Ye bahtiJUlan aruma 5 
=: firmi• olunanuz... 5 
'=:iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

-9-

5 Uı.Jkık,c. Evv.:I ... 

Bir Grıpin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid· 
dctlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kate GRlPlN almaktır. Mide· 
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - tesirli. zararsız 

icabında günde 3 kate alınabilir. lımine dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız. 8382 

Muhtelif spor malzemesi ahnacak 
Gazi Terbiye Enstitüaü Direktör-lüğünden : 
Gazi Terbiye Enstitüsü Beden terbiyesi şubesi için aşağıda adı, mikta

rı, muhammen bedeli yazılı 20 kalemde gösterilen spor malzemesi açık ek
siltme ile satm almacaktır. Muvakkat teminatı 95 lira 20 kuruştur. Eksilt
mesi 28-11-1938 Pazartesi günU saat ıs te Ankara mektepler muhasebecili
ğinde yapılacaktır. Şartname ve nümunclerini görmek istiyenlerin ensti
tilye milrac:aatları. 

Erleelcler ifin 
Muhammen munammea 

Fiatı Bedeli 
Adı Miktarı kuruş Lira Kr. 

Mcdisin Topu 3 kiloluk 18 adet 1350 243 00 
Tabanca (Atletizm için) 1 .. 1000 10 00 
El topu komple 6 .. 350 21 00 
Futbol komple 6 .. 600 36 00 
Antrenman elbisesi Mavi renkli 

(Eşofman) 18 .. 650 1'17 00 

Atlet fanilası Mavi renkli 34 .. 75 25 50 

Spor pantalonu Mavi renkli 34 .. 125 42 so 
Bob eldlvenl 18 Çift 550 99 00 
Deri Iaatlt ayaklrabreı 34 Çift 

KIZLAR IÇf N: 
500 170 00 

Medlsln topu 2 kiloluk 12 adet 1200 144 00 
Disk (bir kiloluk) 6 • 750 45 00 
lçi dolu küçük top 20 • 100 20 00 
Antrenman clbiscıi açık mavi 

(Bfofman) 12 .. 650 77 00 
Spor f anilbı açık mavi 20 " 

75 15 00 
Spor donu açık mui 20 • 125 25 00 
lç listiği No. 4 6 .. 40 2 40 
Atlama ipi (parça halinde) nilmune-

si gibi 20 
" 35 7 00 

Lobut 20 Çift 125 25 00 
Deri lhtik ayakkabrsr 17 Çift 500 85 00 
Ok ve 12 yay (erkekler ve kızlar için) 6 adet 1000 60 00 

4745 8508 1269 40 

Haslallk, ölüm ve pislik getiren fareler 

--" 
f A R Hasan fare zehiri 

ile öldürünüz 

~ Ye buiday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fa
relen, 11çanlan derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Buiday nevilerini ...,,melidir. Macun olanlarını yağlı bir ek. 
mele Ye herbansi bir ııclaya aürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutum 10. büyük 25, ikiıi bir arada 30 kunıatur 8493 

39 model BLAUPUNKT radyolanm dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM ROŞTO 

Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 

a~ 2. el kat No: 6 Tel: 2208 
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SMİ İLANLAR 
Şartnameyi istida ile istiyenlcr 20 

kuruşluk damga ve 6 kuruşluk posta 
pulu göndermeleri lazımdır. ( 4837) 

8684 

Kırıkkalede yaphrrlacak inıaaf 

Pompa ve baraka yaphrılacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Atpazarr su deposuna konacak 

elektrik motörlü pompa ve bunu ihti
va edecek barakaya istekli çıkmadı

ğından açık eksiltmesi on gün uzatıl
mıştır. 

12. 12. 938 tarihine rastlıyan pazar· 
tesi günü saat 15 de Ankara istasyo
nunda ikinci isletme binasında topla· 
nan komisyonda ihalesi yapılacağııı: 
dan isteklilerin kanunun tayin ettigı 
vesikalariyle 1788. 7 5 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya banka mektUP' 
larını ihtiva edecek tekliflerini rn\I" 

ayyen saatten bir saat evetine kadar 
komisyon reisliğine vermiş olmaları 
lazrmdır. l~~~~:~~~~~~~~] 

Üzüm alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ankara garnızon birlik v~ mü . 

esseseleri ıçin 25.000 kilo üzümün ka 
palı zarfla eksiltmesi 28.11.938 pa . 
zartesı günü saat 15 de Ankara L V. a
mirliği satın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5000 lira ilk 
teminatı 37 5 liradır. Şartnamcsı ko -
misyonda görülür Kanuni vesıkalar
da bulunan tekli± mel<tuplarının saat 
14 e kadar komısyona verilmesı 

(4746) 8536 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amıriığı Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Çimi~gezikteki birliğin ihtiya

cı için 140000 kilo un 30.l 1.938 ıcarsam 
ha günü ı:;aat ll de kapalı zarf us~lıy 
le satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 1960u lira 
olup ilk temınatı 1470 lıradır. 

3 - Şartnamesi tüm satın alma ko . 
misy~nunda pazartesi çarşamba ve cu
ma gunlerı öğleden sonra gôrülebile 
cektır. 

4 - İsteklilerin eksiltme günü saa~ 
lO a kadar teklif mektuplarını mak -
buz mukabilinde komisyona vermele 
rı ve kendılerınin de mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları 

(4778) 8542 

Saman ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komısyonundan : ' 
l - Garnizon bırlik ve müessesele

ri hayvanatı ihtiyacı için 2357 50 kilo 
saman açık eksiltme ile satm alına

cak ve eksiltmesi Ankara Lv. amirli
ği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Eksiltmesi 3. 12. 938 cumartesi 
günü saat 10 dadır. 

3 - Muhammen bedeli 4715 lira ilk 
teminatı 354 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla belli vakitte komisyonda 
bulunulması. (4791) 8591 

Saman alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

'.Alına Komisyonwıdan : 

1 İspanak alınacak 
1 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonun·dan : ı 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı için 40.000 kilo ıs
panağın açrk eksiltmesi 6. 12. 938 sa
lı günü saat 11 de Ankara Lv. amirli
ği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen hedeli 2400 lira ilk 
teminatı 180 lira. Şartnamesi komis
yonda görülür. İstekliler kanuni ve
sika ve teminatla belli vakitte komis
yonda bulunmaları. (4804) 8635 

Gaz yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun·.:Jan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü · 

esseseleri ihtiyacı için 10.000 kilo gaz 
yağının 12 2. ci tcş. 938 de yapılan açık 
eksiltmesinde verilen fiyat pahalı gö
rüldüğünden yeniden açık eksiltme i
le alınacaktır. Eksiltmesi 7/1.ci kanun 
938 çarşamba günü saat 11 de Ankara 
LV. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2070 lira ilk 
teminatı 155 lira 25 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve. 
sika ve teminatla belli vakıtta komis-
yonda bulunulması (4815) 8637 

Pancar ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun·dan : 
1 - Ankara serum ve aşı evi için 

20.000 kilo pancarın açık eksiltmesi 
3.12.938 cumartesi günü saat 11 de An
kara LV. amirliği satın alma komis · 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 900 lira ilk 
teminatı 67 lira 50 kuru§tur. Şartna • 
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve· 
sika ve teminatla komisyonda bulu · 
nulması. ( 4816) 8638 

400 fon b:=ğday öğülf ürülece~ 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun•dan : 
1 - Ankaragarnizon birlik ve mües

seseleri için 400 ton buğday öğütülme
sinin kapalı zarfla eksiltmesi 7.12.1938 
çarşamba günü saat 15 de Ankara Lv. 
amirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri hayvanatı için 270.000 kilo 
samanın kapalı zarfla eksiltmesi 5.12. 
938 pazartesi günü saat 15 de Ankara 

1 

LV. amirliöi satın alma komisyonun 
b 

2 - Muhammen bedeli 6000 ilk te
minatı 450 liradır. Şartnamesi komis
yonda görülür. Kanuni vesikalarda 
bulunan teklif mektuplarının saat 14 e 
kadar komisyona verilmesi. ( 4923) 

8645 

da yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 5400 lira mu· 

vakkat teminatı 405 liradır. Şartna -
n:esi kpmisyonda görülür. Kanuni ve
sıkalarda bulunan teklif mektupları • 
nın ~aat 14 e kadar komisyona veril -
mesı. (4732) 8618 

P1rasa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun·dan : . 
1 - Ankara gamızon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı için 40.000 kilo pı
r~a~ın açık eksiltmesi 6. 12. 938 salı 
gunu saat 11 de Ankara Lv. amirliği 
satın alma kom· ısyonunda yapılacak-
tır. 

2 - ~uhammen bedeli 1200 liradır. 
llk temınatı 90 lira Şartna . k . · mesı o-
mıs?'onda gör~lür. İstekliler kanuni 
ve.sıka ve temınatla belli vakitte ko
mısyonda bulunmaları. 

Beton yol ve 

kanalizasyon İnşaatı 
5ihhat ve İçtimai Muavenet Veka

leti Hudut ve Sahiller Sihat Umum 
Müdürlüğünden : 

21 ikinci teşrin 1938 tarihinde ihale· 
si yapılması ilan edilen Umum müdür
lük bahçesindeki beton yolları ve ka
nalizasyon inşası hakkındaki şartna· 

metle değişiklik yapıldığından bu iha
le 2 B. kanun 1938 cuma günü saat 011 

bire tehir edilmiştir. 
1 - Keşif bedeli 13356 lira 70 ku

ruştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

3 - Muvakkat teminatı 1001 lira 75 (4802) 

Lôhna al.nacak 
8633 kuruştur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü~ 
csseseleri ihtiyacı için 30.000 kilo lah
nanın açık eksiltmesi 6.12.938 salı gü
nü saat 15 de Ankara LV. amirliği sa
tın alma komisyonunda yaptlacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 900 lira ilk 

4 - İhale, Umum müdürlük satın 
alma komisyonunca yapılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının ihale saa
tinden bir saat eveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyona verilmiş ol
mast lazımdır. 

6 - İsteklilerden kanunda gösteri
len şartlar aranmakla beraber yaptığı 
en büyük işin bedeli 10.000 liradan a
şağı olmadığına dair de vesika arana· 

teminatı 67 lira 50 kuruştur. Şartna - caktır. 

mesi komisyon<ia görülür. 1steklile · Şartname ve planlar 67 kuruşa Ay-
rin kanuni vesika ve teminatla belli niyat muhası·b·ı m 11 .. ~ ·· d 1 

E 
esu ugun en a ına· 

vakıtta komisyonda bulunmaları. tır. (4825) 8547 
( 4803) 8634 

Sade yağı ve un alınacak 
Ankara l,evazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Cinsı .Miktarı M uhamınen İlk T. 

kil-0 bedeli Lr K' Lr Kr. Günü Saati Şek. 
Un 398000 47760 00 3582 00 30.11.938 Çarşamba kapalı 
Sadeyağ 18000 1800G oc 135Cı 00 30.11.938 Çarşamba kapalı 

1 _ Mersin garnizonundaki kitaatm bir senelik ihtiyacı olan yukarıda 
cins, miktarı, muhammen bedeli ve muvakkat teminatiyle ihale gün, saat 
ve ~ekli yazılı iaşe maddeleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 

2 - Eksiltme Mersin askerlik şubesinin üst katında askeri mahafelde 

askeri satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 
3 - Zarflar aynı günde açılış saatinden bir saat eveline kadar kabul e-

dilir. 
4 _ Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler askeri satm alma komisyonun-

da mevcut olan şartnameleri her zaman görebilirler. (4777) 8541 

Kanal ve regülatör inıaah ve 
smai tesisat 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Manisada Menemen ovası sula
ma ana kanalı inşaat ve sınai imalatı i
le En:iralem regülatörü inşaatı keşif 
bedeli (552.157) lira (68) kuruştur. 

2 - Eksiltme 15.12.938 tarihine rast
layan per~embe günü saat (15) de na
fıa vekaleti sular umum müdürlüğü su 
komisyonu odasında kapalı zarf usu
liy le yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi, fenni şartname ve pro
jeleri (28) lira (61) kuruş mukabilin
de sular umum müdürlüğünden ala -
L lirler. • 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
teklilerin (25.836) lira (35) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile vekale
te müracat ederek bu işe mahsus ol -
mak üzere vesika almaları ve bu vesi -
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu miıG 
det içinde vesika talebinde bulunm 
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar sular umum müdür-
1 üğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeİer kabul edil-
mez. ( 4835) 8741 

Sedde ve regülatör in~aah 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Bursada Manyas gölü seddele

ri ve regülatör inşaatı keşif bedeli 
(531.077) lira (68) kuruştur. 

2 - Eksiltme 21.12.938' tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat (15) de 
nafıa vekaleti sular umum müdürlü -
ğü su eksiltme komisyonu odasında 

kapah zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (26) lira (55) kuruş muka -
bilinde sular umum müdürlüğünden 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin (24.993) lira (15) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yaprlacağt günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve -

I sikalarla birlikte bir istida ile vekale· 
te müracaat ederek bu işe mahsus ol · 
mak üzere vesika almaları ve bu vesi
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd -
det içinde vesika talebinde bulunmı -
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları -
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eevline kadar sular umum mü -
dürlüğüne makb~z mukabilinde ver -
meleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. ( 4834) 8?65 

~ ,, i • .• . ,:. • • 

· !,.·~kefi~: fabrikcilôr<~~·.:. 
• .. .ıt' ' • • • : 

Tabip 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan 

Keşif bedeli (5594) lira (54) kuruş 
olan yuk~rıda yazılı inşaat Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 7.12.938 çar
şamba günü saat 15 de açık eksiltme i
le ihale edilecektir. Şartname (28) 
kuruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(419) lira (60) kuruş ve 2490 numaralı 

2 - Muhammen bedeli (1050) lira
dır. 
3 - Muvakkat teminatı (78,75) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin hergün Yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 29 ikinci kanun 938 cuma 
günü saat on buçukta Belediye encü
menine müracaatları. (7875) 8728 

kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa-

1 

. , ı 
ikle muayyen gün ve saatte komisyona Harta 
müracaatları. (4838) 8685 

50 fon benzin ahnacak ~-...,.....,..-._..,_.,.,,.,.,.,.,.. ........................... ....,.,., .................... 

..... , ....... 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alına Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 
olan 50 ton benzin askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 7.12.938 çarşamba günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edile -
cektir. Şartname parasız olarak ko • 
misyondan verilir. Taliplerin muvak
hıt teminat olan (975) lirayı havi tek
lif mektuptarmın mezkur günde saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu -
nunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa • 
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (4877) 8756 

~.: : . . 
~;;;;~,Orman . Ko-ruma .·. 
" . . .. 

6 Kalem hbbi ecza ahnacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lık Sa. Al. Komisyonu Reisliğinden: 

1 - Aşağıda cins ve miktarları ya
zılı 6 kalem cezai tıbbiyenin açık ek
siltme ile ihalesi 28/2. teşrin/938 pa
zartesi günü saat 11 de Ankara'da Ye
nişehir'de Orman Koruma Genel Ko
mutanlık binasındaki satınalma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (3100) lira
dır. Muvakkat teminatı (232) lira 
(50) kuruştur. 

3 - Şartnamesini her gün parasız 
olarak komisyonda görülebilir, 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzlariyle icap eden vesikalarla 
ihale gün ve saatinde mezkilr komis
yona gelmeleri. (4723) 

100 kilo bizmut su mitrat 
500 tüp Prontozil komprime 

35 Düzüne 13xl8 Filim Kodeks 
35 ., 24x30 " " 
35 .. 18x24 " .. 
35 ,. 30x40 " 8452 

·: · Anl-:ara Belediyesi 

Su saatlerinin soğuklan 
muhafazası 

Belediye Reisliğinden : 

., 

Su saatlerinin iyi bir halde muha -
fazast abonelere ait olduğundan kışın 
bunların donarak hasara uğramaması 
için saat sandıklarının soğuktan koru
yucu maddelerle doldurulması lüzumu 
kendilerine hatırlatılır. 

Bu hususta kafi tedbi ralınmaması 
"Üzünden saatlere gelecek zararların 

•amir masrafı abonelerden istenecek -
ir. (4810) 8608 

Bahk~ı mu~ambası ahnacak 
Ankara Belediyesindton : 

Hesap .nakinesi ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğü Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harta Gn. Drk. ihtiyacı için 

kemiyatı vaziye hesabatında kullanıl -
mak üzere bir adet Bronzviğa marka 
hesap makinesi açık eksiltme ile alına
caktır. 

2 - Açık eksiltme 3-12-938 cu • 
martesi günü saat 10 da Cebeci"de har
ta Gn. Drk. ·binasında Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 7 50 lira, 
muvakkat teminatt 56 lira 25 kuruş
tur. Banka mektubu veya maliye vez· 
ne makbuzu kabul olunur. 

4 - Şeraitini ve evsafını öğrenmek 
;stiyenler her gün, eksiltmeye gir
·pk istiyenler yukarda yazılı gün ve 
"atte teminatlariyle birlikte komisyo-
ıa gelmeleri. (4821) 8643 

.. -~~ -~-üdafa_~. Baka~~~~·- J 
Müzika alat ve malzemesi 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satan Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

(3160) lira olan (69) kalem mızıka 

alat ve malzemesi açık eksiltme sure
tiyle münakasaya konulmuştur. 

2 - !halesi 12/birinci kanun/938 
pazartesi günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (237) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te -
minatiyle birlikte ihale saatında M. 
M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (4530) 8031 

18 kalem elektrik 

malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1-Dıyarbakır tayyare alayı için 18 

kalem elektrik malzemesi kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Muham· 
men bedeli 12.170 lira olup ilk teminat 
miktarı 913 liradır. 
2 - Eksiltmesi 7.12.1938 çarşamba 

günü saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi hergün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatinden bir 
saat eveline kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplarını komisyona vermeleri 
lazımdır. ( 4853) 8703 

: Gümrük ve t n~ ·B: 
, . . . -

5 menfez yaptırdacak 

Şartname ve mukavele projeleri 1· 
kinci isletme ve Sirkeci'deki 9. uncıl 
işletme~ kalemlerinden parasız verilir· 

(4839) 8686 

Yolcu binası inıası ve muhtelif 
tesisat 

Devlet Demiryolları 8. inci işlet
me Müdürlüğünden : 

Komisyonumuzda mevcut proje V'~ 
fenni şartnamelerine göre ve "15540 
lira 98 kuruş muhammen bedel ve va · 
hidi fiyat esası üzerinden Ödemiş'te 
yaptırılacak yolcu binasiyle binaya a
lt elektrik, su ve }ağam tesisat işi 8 • 
xu - 938 tarihine rnüsadif çarşamba gil 
nü saat 16 da Alsancakta 8. ci işletme 
binasrnda toplanacak komisyon tara • 
fından kapalı zarf usuliyle ihale edi • 
lecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin "1165.57 .. 
lira muvakakt teminat vermeleri ..,e 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince i• 
şe girmiye manii kanuni halleri bu • 
lunmadığma ve kanuni ikametgahı 
gösterir beyannameleri ve eğer istek· 
li bir şirket ise şirketin sicille kayıt!' 
ve halen faaliyette bulunduğuna dair 
alakadar makamdan alınacak bir vesi· 
ka, şirket sirküleri ve şirket namına 

hareket edenin noterlikten musadda1' 
şirketin vekaletnamesi ve teklif mele• 
tupları aynı gün saat 15 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri veya posta i• 
le teahhüdlü olarak göndermelt:ri la • 
zımdır. Postada vuku bulacak taahhii • 
rattan mesuliyet kabul edilmez. Bu İŞ 
için ehliyet vesikasına lüzum yoktur· 
!n~a edilecek binaya ait kroki ve şart· 
nameler beşer lira mukabilinde Anka• 
rada ikinci işletme, Haydarpaşada bi• 
rinci işletme ve İzmirde sekizinci iş • 
!etme veznelerinde satılmaktadır. 

( 4138-4856) 8747 

Kireç al.nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis-

yonundan: 
Devlet demiryolları Haydarpaşa iş· 

!etmesi ihtiyacı için şartnamesine gö· 
re aşağıda mikdar, muhammen bedel 
ve TT'U.&Y'A.lclu,41 4ıo .... ;rıCIL\.& TQual.- lı;& ... -ı, .;-
gün zarfında teslim edilmek şartiyle 
açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt• 
me, 7.12.938 tarihine rastlıyan çarşaıxı· 
ba günü saat on birde işletme binası 
dahilinde 1 inci işletme komisyonunca 
yapılacaktır. 

İsteklilerin, eksiltme şartnamesinde 
yazılı muvakkat t ıninat ile kanunun 
tayin ettiği şerait dairesinde yukarıda 
yazılı tarih ve saatte eksiltme konıi..s· 
yonuna müracaat etmeleri lazımdır. 
Şartname Haydarpaşa yol baş mü • 

fettişliğinden parasız istenilir. 
Cinsi Tonu Beher tonun mw 

hammen bedeli 
Kireç 50 1500 kuruş 

Tutarı Muvakkat teminatı 
7 5.000 kuruş 5625 kuruş 

(8514 - 4896) 8759 

Kiremit ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Koına

yonundan: 
Beşinci işletme ihtiyacı için nümu

nesine göre hat güzergahında vagon i· 
çerisinde 15 gün zarfında teslim alın
mak şartiyle 8 kuru§ muhammen be
dell.: açık eksiltmeye konulduğu ve 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüğünden: 

1 - Su işleri yıkama ve sulama ame- · 
lesi için alınacak 40 adet balıkçı mu
şambası ve pantolun ile bir adet posta
başı muşambası on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (216) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (16.50) lira

dır. 

Ankara inhisarlar Ba~müdürlü
ğünden : 

İdaremizin Sekili tuzlasiyle Yozgat 
şosası arasındaki yolda 479 lira 50 
kuruştan ibaret ilk keşif varakasına 
göre beş menfez inşası işi fenni ve 
idari şartnamelerine göre açık ek -
siltmeye konulmuştur. Açık eksiltme 
ve ihale 30.11.938 tarihinde saat 15 de 
baş müdürlüğümüzde toplanacak ko
misyon marifetiyle icra edileceğin 

den taliplerin 36 lira ilk teminat para
lariyle birlikte tayin e<lilen gün ve 
saatte idaremize müracaatları ilan o-

ı 16.11.938 tarihinde ihalesi yapılacağı 
ilan edilen (31.500) adet Marsilya ti
pi kiremit ile (900) adet Mahyalık ki
remite talip zuhur etmediğinden iha
le gününün 30.l 1.938 tarihine müsa.dif 
çarşamba günü saat on bire talik edil
miştir. Kanuni evsafı haiz isteklilerin 
mezkur gün ve saatte Haydarpaşa gar 
binası dahilinde birinci işletme eksilt
m; komisyonuna "194" lira "40" kuruş 
muvakkat teminatla müracaat etmele· 

Kırıkkale, Küçük Yozgat ve Erzu-
rum'da istihdam edilmek üzere üç ta
bip alınacaktır. 

İsteklilerin vesikalarını birer isti
daya bağlıyarak umum müdürlüğe 
müracaatları. (4775) 8589 

200 ton söğüt 
çubuğu 

Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğü Ticaret Şubesinden: 
Küçük Yozgat istasyonunda devlet 

demiryolları vagonlarında teslim şar
tiyle satın aınacaktır. 

İsteklilerin: 2 ikincikanun 9'39 ta
rihli pazartesi günü saat 14 te sekiz 
yüz liralık bir teminatla birlikte aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü ticaret 
şubesine müracaatları 

Şartname her gün saat 13,30 dan 
15,30 a kadar Ankarada ticaret şube
sinden ve İstanbulda Fındıklıda aske· 
ri fabrikalar yol1arna müdürlüğünden 
parasız alınabilir. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin hergün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 2.12.1938 cuma günü saat 
on buçukta Belediye encümenine mü-
racaatları ( 4836) 8650 

Satılık arsalar 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde 1166 ada 6 parselde 
809 metre murabbaı ve gene Yenişe
hirde 1166 ada 9 parselde 1009 metre 
murabbaı arsalar ayn ayrı açık aI"ttır
mrya konulmuştur. 

2 - 6 parseliın muhammen bedeli 
( 4045) liradır. 

3 - 6 parselin muvakkat teminatı 
(303,38) liradır. 

9 Parselin muhammen bedeli (4036) 
liradır. 

9 Parselin muvakkat teminatı 203,70 
liradır. 

4 - Şartnamesini görm~k istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 6. 12. 938 cuma günü sa
at 10,30 da bel'!diye encümenine mü-
racaatlıa.rı. ( 4842) 8671 

lunur. (4734) 8580 

Demiryollar~ ,·-~:_\· 

Elbise ve palto yaphrılacak 
Devlet Demiryollan ikinci l~Iet

me Müdürlüğünden : 
Kumaşı idare tarafından verilmek 

üzere personelimize yaptırılacak ve 
muhammen bedeli 23850 lira olan kış
hk tahminen 1800 takım elbise ile 900 
adet paltonun harç ve imaliyesi işi 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka
rılmıştır~ 

ri ilan olunur. (8567) 8771 

Dersane levazımı yaphrllatak 
Müzik Öğrebnen Okulu Direk· 

törlüğünden : 
1 - Müzik öğretmen okulu için 

dersane levazımı yaptırılacaktır. 
2 - Münakasa açık eksiltme sure~ 

tiyle 5-12-938 pazartesi günü saat ı5 
de Okullar Sağışmanhğında teşekkül 
edecek komisyon tarafından yapıla· 
caktır. 

3 - Muhammen bedeli 1788 lira 20 
kuruştur. Talip olanlar % 75 güvetl 
paralariyle aynı gün ve saatte komis· 
yonda bulunmaları ve teminatı bir ~
at evveline kadar yatırmaları, 

4 - Şartnameyi görmek istiyenle
rin okul direktörlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (4845) 8672 
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Vilôyetler 

! .................................................. .. 
Muhtelif yol inşaatı 

Şartname ,keıif .., nnki uİa'e ~ 
rum nafJa müdürlüğünden 344 kWUf 
bedel mukabilıinde verilir. Muvakkat 
teminat miktan (4685) lira 70 kunış

tur. 
İst.cklıilerin bu işe ait müteahhitlik 

ehliyenamesi vuair evraklariyle bir-
Manisa Valiliğinden : likte teklif mektuplarmı ihale günü 
ı _ Akhisar - Kırkağaç yolunun saat on dörde kadar Çorum nafıa dai-

0 ooo _ 11 + 100 üncü kilometrele- resinde toplanacak ihale komisyonuna 
ri arasındaki toprak tesviyesi, şose vermeleri lazımdır. (482 ) 86/9 
halinde inşası ve aynı zamanda onbeş , • , ,. 
menfez yapt ırılması (87856) lira (85) Kapah zarf usulde eksiltme ilam 
kuruşluk keşifnamesi üzerinden ka-1 N f M""d"" ı·· -- den· . . k 1 Antalya a ıa u ur ugun • 
palı zarf usulıyle eksıltmeye onu - . k 1 · • Elmalı 

ı - Eksıltmcye onu an ış. 
mu~tur. - · t 

. . k 'f k hükümet konagı ınşaa ı. 
2 - Bu ışe aıt eşı evra ı ve te- "f d l' 22651 l"ra 23 kuruıluk 

ferruatı 4 lira 40 kuruş mukabilinde Keşı be e 1 1 

·1 · f "' d "' r· ··· d l kısmi inşaat. vı ayet na ıa mu ur ugun en a ına- 1 "dd .. İh 1 tarihinden i-bT nşaat mu etı. a e 
ı 3ır._ İhale bir incikanunun birinci tibaren 31.8.939 tarihine .kadar (31.5. 

939 tarihine kadar 1000 lırahk kıamı
perşembe giınü saat on birde Manisa nın bitirilmesi mecburidir.) 
vilayet daimi encümeni önünde ya-

2 
_ Bu işe ait şartnameler ve evrak 

pılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat miktarı şunlardır: · 

A- Eksiltme şartnamesı, 
(5643) liradır. B- Mukavele projesı, 

5 - İsteklilerin ihale gününden en C- Bayındırlık işleri genel şartna-
az sekiz gün evci usulü .dairesinde 
Manisa vilayetinden alınmış ehliyet 
vcsikalariyle 1938 yılına ait ticaret 
odası vesikasını ve muvakkat temina
ta ait banka mektup veya makbuzu 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi 
dairesinde hazırlıyacakları zarfın 
içine koyarak ihale gjnü saat ona ka
dar Manisa valiliginc vermeleri ve 
postada vukubulacak gecikmelerin 
nazarı itibare alınmıyacagı ilan olu-
nur. (4710) 8399 

Muhtelif yol inşaatı 

Samaun Valiliğinden : 
Açık eksiltmeye konulan iş: Muka

velesi feshedilmiş olan Samsun - Baf
ra yolunun O 658 - 33 + 000 kilo
metresi ara.ııındaki şosenin esaslı ta
miri ile on adet bir metrelik ve lıir 
adet üç metrelik menfez ve 2 -+ 137 
- 2 349 kilometreleri arasında 
varyant inşaatının müteahhit tarafın-
dan ifa edilmemiş kısmıdır. . 

1 _ Keşif bedelleri (136.764) lıra 

(94) kuruştur. . 
2 _ Muvakkat teminat (8.088) lıra 

(25) kuruştur. . . . 
3 _ lhalc 1 lıirincikanunun bırıncı 

Perşembe günü saat (16) da vilayet 
daimi encümeninde (2490) numaralı 
kanunun (51) inci maddesinin (1) in
ci fıkrası geregince açık eksiltme su
retiyle yapılacaktır. 

4 _Bu iJe ait evraklar şunlardır: 
A) Keşifnameler 
"R) ~Jrıı il tmr. sartnamesi 
C) Fenni sartnameler 
D) Hususi şartname 
E) Projeler 
F) Mukavele projesi 
G) Bayındırlık itleri genel fartna-

1 
. . . · tmeye girebilmek için ca-

rı sene ıçın odasında kayıtlı 
bulunduğuna dair vcs undan 
evel bir defada yüz bin liralık ıı 
mış olduğuna ait vesika ibrazı şart
tır. Bu husustaki talimat gereğince 
ehliyet vesikasının ihale tarihinden 
sekiz gün evel Samsun vilayetine mü
racaatla istihsali lazımdır. 

6 - İhale 2490 sayılı kanun hüküm
lerine göredir. 

7 - İstekliler bu işe ait evrakı sc· 
kiz lira 11 kuruş bedel mukabilinde 
Ankara, İstanbul. ve lzmir vilayetle
ri nafıa müdiırliıklcrinden alabilecek-
lerdir. (8229/4766) 8562 

Gayri mamul kereste sahıı 
Denizli Vilayeti Orman Çevirge 

Müdürlüğünden : 
1 - Denizli vilayetinin Acıpayam 

kazası dahilindeki Bozdağ devlet or
manının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Nu h mak -
taalarından 15940 metre mikfi.p 905 de -
ıirnetrc mikap gayri mamul çam ağacı 
bir senede ormandan kat imal ve ihraç 
edilmek üzere ve kapalı zarf usuliyle 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 _ Arttırma 10 birincikanun 938 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 
10 da yapılacaktır. . 

3 - Arttırma Denizli orman cevırğc 
müdürlügil binası içinde toplanan or
man satıt komisyonunca yapılacaktır. 

4 _ Artırmaya konulan çam a.ğ~ • 
cının beher gayri ma~Ctl met~e mıka . 
bının muhammen tarıfc bedclı 505 ku· 

rustur. . 
5 _ Muvakkat teminat 6037 hra 62 

kuruştur. 
6 _ İ st eklilerin t eklif mektupları-

nı ikinci maddede yazılı saatten bir s:ı· 
at evetine kadar Deni zli orman c.e~ır 
gc müdürlügüne m::kbuz mukabıhn . 
de 1ermeleri lazımdır. Şartname ve 
mukavele projesini görmek ve al~ak 
istivenlerin ücni zli orman çe~~r ~e 
müdürlügüne müracaat etmel •rı ılan 
C'lı.•rıur (4807) 8601 

Ceza evi yaptırılacak 
Çorum Vilayeti Nafıa Müdürlü

tünden : 
12. 12 93g pazartesi günü. saat 15 te 

Çorum naha eksiltme komısyo.nunda 
ihalesi yapılmak üzere (6~7.14) lı~a ke· 
1if hedefli Çorum ceza evı ı~mal mşaa
tı kapalı zarf uıuliyle ekıiltmiye ko· 

nulmuştur. 

mcsi, 
D- Hususi fenni şartnameler 
E- Keşif cetveli 
F- Proje 
1stiyenlcr bu evrakları 2 lira muka

bilinde Antalya nafıa dairesinden al
dırabilırlcr. Bu evrak bila bedel daire
de görülebilir. 

3 - Eksiltme 5.12.1938 tarihinde pa
zartesi günü sat 15 de Antalya nafıa 
dairesinde eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1698 lira 84 kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermeleri bundan baş
ka aşağıdaki vesikaları haiz olup gc
tinneleri lazımdır. 

Antalya Nafıa müdürlüğünden alın
mış müteahhitlik vesikası ticaret oda
sı vesikası yaptığı işlere ait bonser-
visler. (8466-4844) 8688 

Hükümel konağı yaphnlacak 
Manisa Nafıa Müdürlüğünden: 

1) Salihli hUkümet konagı in!)Clatı 
46329 lira 78 kuruşluk keşfi üzerin -
den kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmu~ur. 

2) Bu işe ait eksiltme f8rtnameıi i
le proje ve keşıf kağıtları ve bunlara 
mütefcrri kağıtlar 232 kuruş mukabi • 
lindc Manisa nafıa müdürlüğünden a
lınabilir. 

3) İhal e bir inci kanunun sekizinci 
ıper cmbc günü aat on he§te Manisa 
vilayeti nafıa müdürlüğü odasında ya
pılacaktır. 

4) Muvakkat teminat (3474.73) lira
cıır. 

5) İsteklilerin ihaleden en az sekiz 
gün evel Manisa nafıa müdürlüğün -
den bu iş için alacakları ehliyet vesi -
kası ile 938 senesine ait ticaret odası 
vesikasını da teklif mektuplarının içe-
1 'ft-• ltoymaları lazımdır. • 

6) lstekllıeu •• a..tQQ sayılı kanuna 
göre hazırhyacakları teklif ~-r _ 
!arını 8. birinci kanun. 938 perşembe 
günü saat 14 e kadar nafıa müdürl~ğü
nc makbuz mukabilinde vermelerı ve
ya bu saate kadar gelecek surette pos: 
ta ile göndermeleri ve postada vakı 
teahhurlarm •kabul edilmiyeceği ilan 

olunur. 8764 

Hükümet konağı inşası 
Manisa Nafıa Müdürlili~~ıs: 

l) Turgutlu hükümet konag~ ~.nşa
atJ 46329 lira 78 kuruşluk kcşfı uze -
rinden kapalı zarf usuliylc eksiltmeye 

konmuştur. . . 
2) Bu işe ait eksiltme şartnamesı ı-

le pro'c ve keşif kagıtları ve bunla~a 
miltefcrri kagıtlar 232 kuruş mukabı
linde ~anisa nafıa müdürlü&ündcn a· 

lrnabilır. . . . 
3) İhale birinci kanunun sckızı~cı 

perşembe günü saat on altıda Manıaa 
vilayeti nafıa müdürlüğü odasında ya
pılacaktır. 

4) Muvakkat teminat (3474.73) lira-

dı~ . 
5) İsteklilerin ihaleden en az ackız 

gün eve] Manisa nafıa ~üdürli•~ündc~ 
bu iş için alacakları ehlıyet vesıkaıı ı
lc 938 sencsıne ait ticaret odası vesi
kasını da teklif mektuplarının içeri -
sine koymaları lazımdır. 

6) İsteklilerin 2490 sayılı kanuna 
göre hazırlıyacakları teklif mektup -
}arını 8. birinci kanun 938 perıembe 
günü saat 15 c kadar nafıa müdürlü: 
ğüne makbuz mukabilinde vermelerı 
veya bu saate kadar gelecek surette 
posta ile göndermeleri ve postada va
ki tcahhurlarm kabul cdilmiyeceği i-
lan olunur. 8727 

İdare binası yaphrllacak 
lnhiaarlar Karı Müstakil Müdür

lüğünden : 
Kars'ta yapılacak idare binası inşa-

atı ihale edilemediğinden inşaat evcl
ki şerait dairesinde ve kapalı zarf uıu
liyle yeniden münakaaay:. konulmu'° 
tur. İhale 1.12.1938 perşembe gUnü aa
at 15 de Müstakil mUdUrlUkte yapıla
caktır. Teklif mektuplarının muayyen 
günde aut on dörde kadar komisyona 
verilmiş olması lbımdır. (4884) 8730 

u~us 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilônı 

Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan it : 
Of hükümet konağı 12000 liralık 

knıım in,aatı . 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 

JUnlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Yapı işleri umumi ve fenni şart

namesi 
E) Vahidi fiyat listesi, hususi şart

name, keıif huliaaaı cetveli 
F) Projeler. 
lateklilcr her gün bu prtname ve 

evrakı Nafıa müdiirlüiündc görebilir. 
3 - Eksiltme 9. 12. 938 cuma günü 

saat 15 de Trabzon nafıa müdürlüğü 
odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 900 lira muvakkat teminat 
mektup ve makbuzu ve bundan baıka 
aşağıdaki vesikaları kapalı zarflarına 
usulü veçhile koyması lazımdır. 

Trabzon vilayetinden bu iş için a
lınmış ehliyet vesikası 1938 mali ıe
ncsinc ait ticaret odaıı vesikası. 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde bu
unanlar 9.12.938 tarihinden en az 8 gün 
evel istida ile vilayete müracaat ede
ceklerdir. Bu zaman zarfında vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
giremiycccklerdir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar komisyon riyasetine ge
tirilerek makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olmaları ve dıt 
zarfların mühür mumu ile iyice kapa
tılmı§ olması lazımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

(4548/4899) 8762 

Kapalı zarf usuliyle 
eksiltme ilônı 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evelinc kadar Denizli Orman çevirge 
müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri lizımdır. Şartname ve mu
kavele projesini görmek ve almak is
tiyenlerin Denizli Orman çevirge mü
dürlüğüne müracaat etmeleri illin olu-
nur. (4893) 8734 

Sose inşaatı 
Tekirdağı Vilayeti Daimi Encü

meninden: 
1 •-Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

çıkarılan ve ihale gününde talibi bu
lunmıyan Malkara - Keşan yolunun 
58X 40o-65+630 kilometreleri arasın
daki şosa inşaatı bir ay içinde görüne
cek istekliıine pazarlık suretiyle iha· 
le edilecektir. 

2 - Keşif bedeli (35287) lira 52 ku
ruştur. 

3 - Eksiltme pazarlık usuliyle ya· 
pılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartname ve sair ev-
rak şunlardrr: 

A - Keşif hulasa cetveli 
B - Keşif tevsilat cetveli. 
G - Grafik. 
D - Mesafeyi vasatiye cetveli. 
E - Mukavele projesi. 
F - Eksiltme şartnamesi. 
G - Hususi ve fenni şartnameler. 
K - Bayındırlık işleri genel şartna· 

mesi. 
İstiyenler bu şartnamedeki evrakı 

Tekirdag Nafıa mi.ıdürlüğunden ala· 
bilirler. 

5 - Pazarlık 2.11.1938 tarihinden 
başlar 2.12.1938 tarihine kadar devam 
eder. Bu müddet içinde zuhur edecek 
taliplerin Tekirdağ daimi encümeni· 
ne müracaat edebilirler. 

6 - İsteklilerin pazarlığa girebil· 
meleri için 2647 lira muvakkat temi· 
nat vermeleri lazımdır. 

7 - İatcklilerin pazarlığa i§tirak e
debilmeleri için Nafıa müdürlüğüne 
müracaatla bu işi yapabileceklerine 
dair vesika almaları lazımdır. 

8550 

Bina yaptırılacak 
İstanbul Belediye&irvden : 

Keşif bedeli 15467 lira 93 kuruş o
·Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: lan Üsküdar belediye tahsil ve tahak-

1 - Eksiltmeye konulan iş: kuk ıubcsi için yaptırılacak bina ka-
Akçaabat hükümet konağı. pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
15 bin liralık kısım inşaatı. Eksiltme 9. 12. 938 cuma günü saat 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 15 de daimi encümende yapılacaktır. 

şunlardır. Ke~if cvrakiyle şartnamesi levaz ıııı 
A - Eksiltme şartnamesi müdürlüğünde görülebilir. l s tekl iler 
B - Mukavele projesi 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 
C - Bayındırlık işleri genel §artna- başka fen işleri müdürlüğünden i . a-

mesi leden Uç gün evci bu iş için alacakla-
D - Yapı itleri umumi ve fenni rı fen ehliyet vesikuiyle 1160 lira 

şeartnamcsi (9) kuruıluk teminat makbuz veya 
E - Vahidi fiat listesi, hususi 9art- mektubu ile beraber teklif mektup -

name, keşif hülasası cetveli. larını havi kapalı sarflarını yukarda 
F _ Projeler. yazılı günde saat 14 de kadar Jctimi 
lateklilcr her gün bu prtname ve encümene vermelidirler. Bu Hattan 

evrakı nafıa müdürlügünde görebilir. sonra verilecek zarflar kabul olun -
3 - Eksiltme 9.12.938 cuma günü mu. (8613) 8774 

ıaat 14 de Trabzon nafıa müdürlüiü 
odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için ı

teklilerin 1125 lira muvakkat teminat 
mektup ve makbuzu ve bundan batka 
aşağıdaki vesikaları kapalı zarflarına 
uıuli veçhiyle koyması lazımdır. 

Trabzon vilayetinden bu iş için a -
lınmış ehliyet vesikası 

1938 mali senesine ait ticaret odası 
vesikası. 
6- Ehliyet vesikaları talebinde bu

lunanlar 9.12.938 tarihinden en az 8 
gün evci istida ile vilayete müracaat 
edeceklerdir. Bu azman zarfında ve -
sika talebinde bulunmıyanlar eksilt • 
meye giremiyeceklerdir. 

7 - Teklif mektuplan yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
cvelinc kadar komisyona riyasetine 
getirilerek makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mek -
tupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olmaları ve dış 
zarfların mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

(8549/ 4900) 4763 

Satılık gayri mamul 

çam ağacı 
Denizli Vilayeti Orman Çevirge 

Müdürlüiünden ı 
1 - Denizli vilayetinin Çivril kaza

sı dahilindeki Akdağın Karanlıkderc 
devlet oramnmm 11,12,13,14,15 numara 
h maktalarından (1624) metre miklp 
gayri mamul çam ağacı bir senede or
mandan kat imal ve ihraç edilmek il· 
zere ve kapalı zarf uıuliyle artırmaya 
çıkarılmıftır. 

2 - Artırma 16.12.1938 tarihine rnU
sadif cuma gi.ınü saat 15 de yapılacak
tır. 

3 - Artırma Denizli Orman çevirge 
müdürlüğü binası içinde toplanan Or
man satış komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Artırmaya konulan çam ağacı· 
nın beher gayri mamul metre mikabı· 
nın muhammen tarife bedeli (505) ku· 
ruJtur. 

5 - Muvakkat teminatı (615) lira 9 
kuru,ıur. 

Um. Müfettiılikler 

Sa sun bölgesinde yapılacak 
yol, köprü ve binalar 

inıaah eksiltme ilam 
Birinci Umumi Müfettitlikten: 

1 - Eksiltmeye konan iş: Birinci ~
mumi mufettışlık mıntakası dahilinde 
takrıben 60 kılometre tulınde "Mala
badi - Pısyar - Zıyaret" yolunun tes
viye ve smaı ımalatı ve Hazo - Harpa ... 
- :Sasun yolunun mergı deresi uzerın1. 
kopru ınıasıyle Sallapoa~ Harpi, Qcr
hu, Silint, Girih, Herruk, Norşın, Pıs
yar, Mangig, Temok, Belan, Harbak, 
Sasun, Boyunnoktası, Kedır, Evırdos, 
mevkilerinde karakol ve hazo ııyaniı 
mevkilcnndc bırer kıJla ve sıyanistc 
bir ahır olmak üzere ceman 18 bina in
şaaıdır. 

Keşif bedeli yekünu 679138,11 lira
dır. 

2 - Eksiltme 22 birinci kinun 938 
perşembe günü saat 11 de birınci umu
mi mufettişlikte eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usulilc yapıla • 
caktır. 

3 - Ekıiltme prtnamesile buna mu· 
tcferri evrak 33.96 lira bedel mukabi
linde ve Diyarbakırda birinci umumi 
müfettişlikten alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
tcklilerin 30915 lira 52 kurufluk mu
vakkat teminat vermeleri ve bu in!)Cla· 
tı yapabileceklerine dair birinci umu
mi mi.ıfettiflikten alınmış ehliyet ve -
ıikaıı ibraz etmeleri lazımdır. 

Bu ehliyet vesikaaı için eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e· 
vcl bir iıtida ile Diyarbakırda birinci 
umumi mUfcttifliğe mi.ıracaat cdilmc
ıi şarttır. Cart sene ticaret odası veıi· 
kası. 

5 - isteklilerin teklif mektupları -
nı eksiltme günü olan 22 birinci kanun 
938 perşembe günü saat ona kadar ek
siltme komisyonu reialiğine makbuz 
mukabilinde vermeleri Jlzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dlknes. (8224/.4764) 8575 

-tt-

Maliye Vekôleti ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankasından 

28/5 ve 15/ 12/ 1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı kanun
lar mucibince ihracına salahiyet verilen ve geliri tamamen 
Sivas - Erzurum demiryolunun inıasına tahıiı olunan o/o 7 
gelirli Sivas - Erzurum iatikrazrnın 20 senede itfası metrut 
4.5 milyon liralık betinci tertibinin kayıt muameleıi 
5-12-38 aktamı nihayet bulmak üzere 19-11-38 sabahından 
itibaren baılamıştır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira 
itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmq
tır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak büdcelerle idare olunan 
daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve beledi -
yelerce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukaveleler
de teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan 
milli emlak bedellerinin tediyesinde bata baş kabul olu -
nacakları gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tah
villerin tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resim -
den muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiatı o/0 95 <?larak tesbit edilmiştir, yani 
20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil 
bedeli de 475 liradır. 
Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 

Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye iş, Emlak ve Eytam, Halk, 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti ve De
niz Banklar tarafından icra edilmektedir. Diğer bankalar 
vasıtasiyle de tahvil alımı temin olunur. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir geti -
ren sahalarda itletmek istiyenlere keyfiyet ilin ve 15 gün
lük suskripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatla
rının kendi menfaatları iktizasından bulunduğu işaret olu-

8693 

Sivil elbise yaptınlacak 
Emniyet Müdürlüiiünden : 

Muhammen bedeli Teminat 
Cinsi Takım Lira kuruş Lira kuruş 1hak günn Saat 

Sivil elbise 185 22 00 306 00 28-11-938 pazarteai gUnü 11 
Yukarda yazılı elbise bir ay müddetle temdit edilerek pazarlık suretiy

le ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin gösterilen gün ve saatte Emriiyet Mü· 
dürlüğünde toplanacak komisyona gelmeleri. (4548) 8061 

..., 
Sade yagı ah nacak 

Bayramiç Aakcri Satın Alma Komİ&yonu Bafkanlığmdan "ıl 
Teminatı 

Cinsi 

Sade yağ 

Miktarı 

Kilo 

22000 

Tutarı 

Lira 

22000 

muvakkate Günü lhale §Ckfi l8llıtl 
Lira 

1650 2-12-938 Açık eksiltme 14 
cuma 

ı - Bayramlçte bulunan kıtaların ihtiyaçlarJ olan 22.000 kilo ude N 
bir ay içinde ekıiltmeai yapılmak üzere ihaleye konulmuttur• 

2 - Talipleri 2-12-938 cuma gününe kadar müracaatları. 
3 - Komisyon 2-12-938 cuma günü ıaat 14 de tekrar toplanacafmd.a 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vcsikalariyle birlikte llıo• 
misyona müracaatları ilan olunur. (8408/ 4809) 8607 . 

NEVROZiN 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA. 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keHT. .. .. icabında aünde 3 kate alınabilir. 8525 .. .. 

Ankara Valiliği 

Kum parseli 

icara verilecek 
Ankara Valiliğinden : 

Çubuk çayı mecrasında olup ldarei 
husuııyece 505 lira bedelle icara ve
rilmiş olan 4 No.lu kum parselinin 
ihalesi daimi enrümence feshedilerek 
yeniden artırmıya konulmuttur. 

ihalesi birincikanun 938 gününe 
müsadif perşembe günü saat 15 de en
cümeni daimide icra kılınacağından 
taliplerin 37 lira 87 kuruşluk teminat-

1 lariyle birlikte mezkf1r gUn ve tarih
e daimi encümen salonuna ve prtna• 
neyi görmek istiyenlerin de huaual 
ıdare tahakkuk ve tahsil müdürlü~ 
ne müracaatları ilan olunur. 

(4806) 8597 

Tamirat yaptır1lacak 
Ankara Valiliğinden: 

1 - Onuncu yıl yatı okulunun tami· 
r . 939 lira 68 kuruş kc!if bedeli üze
rinden açık eksiltmeye konulm~tur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Kültür Direktörlüğüne 
ve ihale giınü olan 5.12.1938 pazartesi 
günü saat 15 de ve yüzde 7,5 muvakkat 
teminat akçesini Hususi muhasebe 
veznesine yatırarak vilayet daimi en• 
cümenine müracatları. (4862) 8706 

Muhtelif elbiseler yaptırılacak 
Ankara Vali1iğinrden : 

1 - Etimesğut yatı okulu talebeleri için apğıda yazılı elbiseler yaptı-
rılacaktır. . 

2 - Bu elbiselerin bedeli (1607) liradan ibaret olup açık eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

3 - isteklilerin şartnameyi ve nümuneleri görmek üzere her gün kültür 
direktörlüğüne ve ihale günü olan 5. 12. 1938 pazartesi günü saat 15 de " 
% 7,5 muvakkat teminat akeçaini huıuıi muhasebe veznesine yatırarak vi-
layet daimi encümenine müracaatları Fiyatı Tutarı 

Adı Takım Adet Li. Ku. Li. Ku. 
Elbiıe erkeklere 70 13 20 924 
Rop kızlara 30 9 50 285 
Mintan 70 1 50 105 
Erkeklere don 140 45 63 
Erkeklere gömlek 140 60 84 
Göğüslük 40 2 30 92 
Kızlara don 60 45 27 
Kızlara gömlek 60 45 '1!I 

(4871) 8726 1607 
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Şimdiye kadar muhtelif marka bir çok radyo E;5 
dinlediniz. Bugün de TELEFUNKEN radyo- E;5 
larımn 939 modellerini · dinliyerek kati kara- ~ 
rınızı verebilirsiniz. ::i 

Ankara satıı yeri: 

Elektrof en Türk Anonim Şirketi 
Anafartalar caddesi No: 10 

~ ::::::; 
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::::::; :::::; 
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::::; 
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1 ------- Elektron Türk Anonim Şirketi 
--- -

Galata Voyvoda Caddesi 58 - 62 -::=~-: 
Telefon : 41460 Telgraf Elektron - İstanbul 

Ankara umum sallı yeri: Talat ve Hüseyin Orta( Tüze caddesi No. 16-Tel: 1226 -
8350 = -

HASAN 

~ 
! ~iJ@fi) 
ö~/ü 

unları 

----= :::: 
§ Anadofunun bütün mühim şehirlerinde b"ayilerimiz vardır. ~ 

Dr. M. Şerif Korkut - ::::: = 8625 ~ 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartnnam No. 9 D.5 8242 
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,. Jandarma -----

Veteriner ecza ahnacak § 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satm Alma Komiayonwı
dan: 

----
--1 - Temamının tutarı bin yüz on li- = 

ra tahmin edilen doksan bir çeşit ve- :: 
teriner ecza açık eksiltme usulü ile = 
2.12.938 cuma günü saat onda satın a- = 
lmacaktır. = 

2 - Şartnamesi parasız komisyon - = 
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye = 
girmek istiyenlcrin seksen üç lira yir- = -mi beş kuruşluk teminat makbuzu ve- = 

ANKARA PALAS 
PAVlY N 
HER AKSAM 

DİNE DANSAN . 

HER PAZAR 

-------

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

ya banka mektubu ile şartnamede ya - = 
111111111111111111111 zılı belgelerini saat ona kadar komis - =: :,:: yona ibraz etmiş olmaları. (4784) 8617 =: -- DANSLI ÇAY 

i l U : 11 ~ 1 ıJınaııımıııol 
~~~.~~·~ = · .. ~~~LitsAüfssEsATi ~ı&oe;::: -

Yavrularınızı Hasan özlü unları ile besleyiniz 
Hasan unları. ya~rularımza sıhat, neşe verir. Yavrularınızın 

.. neşesı evınizin, yuvanızrn neşesini doğurur 
k.IE~ ~~ken;mel çocuk gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20, yarım • 

1 0 u ulu ar 35 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 8346 

Halk Bakteriyoloji ve Kimya 
Laboratuvara 

Belediye sırası, Talas apartıman 
1 No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 

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

! Marco Baben' s Swing Fi ve! 
- -- ----Orkestrası lıllrikiyle ------ ------------------

Lokanta Paris'in en büyük 
Sefin idaresinde 

------·--------
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Yeni 
BUGÜN BU GECE 

NE ŞEKER ŞEY 
Canlandıranlar: 

Deanna Durbin - Hcrbert Marshal 

Seanslar: Öğleden cvel UCUZ 
HALK MATİNESİ 10 ve 12 de 

Öğleden sonra 14.45 - 16.45 - 18.45 
Gece: 21 de 

SİNEMALAR 
Halk 

BU GECE 
KARA KORSAN 

Frcdric March - Franziska Gaal 
Türkçe sözlü muazzam 

sergüzeşt filmi 

ULUS - 19. uncuyu. - No.: 6222 
İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kimi.1 SUNER 
Umumt Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Mildürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BAS KAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Sus 
BUGON BU GECE 

NE ŞEKER ŞEY 

Baş rollerde: 

Deanna Durbin - Herbert Marschal 

Seanslar: Öğleden evel UCUZ 

HALK MA TlNESİ 10 ve 12 de 

Öğleden sonra: 14 - 16. 18. 
Gece : 20.30 da 

ODEON - No. 5 ODEON - No. 1 ODEON - No. O 
Her gece 21 de filmden cvcl 

zengin varyete 

Mr. Moto Haydutlar Peşinde 
Baş rolde : Pcter Loov 

Seanslar: Öğleden evci UCUZ 
HALK MATİNESİ 10 ve 12 de 
Öğleden sonra: 14.30 - 16.30 • 18.30 

Gece: 21 de Telefon: 3589 


