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AC>IMI% A.NCIMl'ZC>IR. 

Tınmll medeniyete 
a~ıhyor 

Yakında, yazıları arkadatımız 
Nqit Uluğ tarafından hazırla
nan güzel bir ilave neıredeceğiz. 

Dörtler anlaşmasına doğru bir adım! 
l (emlıerl111 te lonl Hallfıb'ıı Pırls'te 1 

tetkik edecekleri mevzular ıunlırdır : 

1-Almanya ile münasebet 
2-lspanyol ve Akdeniz işi 
3-Fransız-İngiliz iş birliği 

Atatürk 
Balveklllmlzl 
kabul eHller 

lstanbul, 5 (Telefonla) -
Baıvekilimiz Celal Bayar, bu
gün .. at 11.35 re Ankara' dan 
ıehrimize gelmiılerdir. 

Baıvekilimiz Haydarpafa 
garmda birçok kimseler tara
fından karıılanmıttır . 

••• 
latanbul, 5 a.a. - Bugiin An

kara' dan gelen Baıvekil Celal 
Bayar, Haydarpata'dan motör
le doğruca Dolmabahçe sarayı
na siderek Atatürk tarafmdan 
kabul buyurulmuı ve kendile
rine muhtelif itler hakkında 
maruzatta bulunmuttur. 

iki aydanberi sulh siiküna ve asayİfe lıavuıan Hatay'dan bir manzara: lskenderun liman& 

Hatay meclisi toplandı 
Hatay' a dühul 

vizesi lağvedildi 

Hat~ pasaport 
ihdas etmiyecek 

Devlet Reisi iki ay i~inde 
basarllan isleri izah elli 

• 

lnııiliz bafvekili B. Çemberleyn Franaz bQfvekili 
B. DalaJiye ile lıonuıuyor 

~ S a.a. - Çemberleyn ile Lort Halifab'm Pariı'e ya
pac• an aeyalaatin hedefi Frwız - lnsiliz doatlupnu teyit et
mek ~e i!" memleket nasırlarına ma.takbel i,.ueti derDit et-

Antakya, S a.L - Pasaport işleri 

hakkında bir kararname neşredilmit -
tir. Bu kararnameye göre Hatay'a du
hul vizesi mülgadır. Hatay'a gelecek 
yabancılar ellerindeki milli hüviyet 
\OU .. 0.a&al01. lll& UUlUUUw'b.'\u&. a ua-1.-\. -

·Hatay meclisi Atatürk'e sonsuz 
sayğı ve minnetlerini ifade etti 

mek ımk•nım •ermekten ibarettir. 1 

bıtasına göstereceklerdir. Hatay hü • 
lriimeti timdilik bir pasaport ihdas 
etmiyeceğinden harice 11eyahat etmek 
istiyen Hatay vatancla9larmm arzula
rına göre Türkiye Cümhuriyeti veya 
Fransa cilmhuriyeti makamatr aide -
sinin kendilerine verecekleri pasa
portla seyahat edeceklerdir. Bu husu
sun temini için Türkiye cümhuriyeti 
fevkalide murahhasına ve Fransa 
cümhuriyeti mümessillerine nota tev· 
di edilerek garant sıfatiyle bu cihetin 

Memleketçi 
gençlik 

F.R. ATAY 
Ankara~ya ıelen izcilerimiz, 

bu ıene, iç Anadolu'ya doğru üç 
silnlük bir gezintiye çıktılar. 
Baılarmda 93 muallim ve mü
dür bulunan ~150 genç, Kmkka
le ve Kayıen de harp f abrikala
rımızla dokuma kombinumı ıör
düle~: ~ü!tür Bakanlığımn bu te
t-:bbuıun'! ne kadar övsek yeri
dır: Hatta bunun bundan eonra 
~a'~a gelen mektep ıençli
ii ıçın bır anane olmasını arzu 
ederiz. 
Osmanlı gençlikleri bir niha

yet iki tehirde mahpus blmıt • 
lardı. T qrada mektebe girmek 
demek, ana baba yurdundan kur
~ fıraab elde etmek demek
ti: Bır defa latan.bul veya ona 
benzer bir kalabalığın içine abl
dıktan eonra, bütün ömürlerin
de ııla borcunu ödiyenler bile ne 
ka~ar azdır. Büyük tehirlerin ö
teıı, oımanlı eliti için, menfi ve 
gurbet ıayılmıtbr. Bu elit, mem
leketi öğrenmiyerek, bilmiyerek, 
onun hakkındaki bütün yabancı 
telakki ve telkinleri gözü kapalı 
kabul ederek yetiıti. Oamanlı 
devrinin ne idareıinde, ne politi
kaıında, ne de edebiyatında 
memleket davası görülmez. 

Eier hiç kimıe saray ve Babı
ali eıiklerinden uzaklqmak iıte
mezae, eğer zeka ve kabiliyetleri 
az çok itliyen her türk hazır te· 
birlerin hazır zevkleri içine atı -
lıp kalına, Anadolu'yu kim ya
pacaktı? Yahut Anadolu kimin 
olacaktı? Büyük harpte iıter iı
temez taıraya çıkanlar, her ta -
rafta çarıının, mamur mahalle -
nin, it ve ticaretin kimlere ait ol
duğunu gördükleri zaman, bu ıu
allerin cevabı ne olduğunu anla
dılar. 

Ankara rejimi, oımanlı dev-

( Sonu Bt inci sayfada). 

İngilizler tot.aliter devletlere kartı 
takip edilen sük(inet siyasetinin ingi
Jiz - fransız münasebetlerini haleldar 
etmediğini göstereceklerdir. Yapıla
cak istiprelerin ba'lıca iki noktasını 
almanya ile münasebetlerin il'tikbali 
ve iapanyol ve Akdeniz meaeleei t~ 

(Soau 8. inci sayfada) yaprlmaıı istenecektir. 

Macarlar dün 
işğale başladılar 

MACARİSTAN BAYRAM YAPIYOR 
Budapefte, 5 - Macar telgraf ajanıı macar lutalarınm saat 

10 da "Orta Avrupa saati,, Tuna üzerinde kurulan iki köprüden 
Macar - Çekoılovak hududunu geçtiklerini bildirmektedir. 

Hatay devlet reisi elıselan• Tay
lur Sökmen Albay Şükrü Ka
natlı ve Hatay btıfvelıili Abdür-

ralaman Melelt'le beraber 

\ 

(Sonu 8 inci say/ada) 

,---------~----~~~ 

Romanya ve Filistin için yeni bir 
Bütün meselelerde 

Yugoslavya plOndan bahsediliyor! 
, Arasında 

Tam fikir llerılıerllll 
Bükreı, 5 a.a. - Hariciye nezareti 

tebliğ ediyor: S teıriniaanide, Bük
ret'te kıral sarayında kıral Karol ile 
Yugoslavya kıral Naibi Prens Pol a
ra11nda, Romanya hariciye nazırı B. 
Komnen'in de iştirakiyle, bir konfe
r~ns a~ted!lmit ve umumi politik va· 
zıyet uzerınde fikir teatisinde bu
lunulmuıtur. Bu münasebetle tetkik 
edilen bütün meseleler üzerin.de tam 
bir fikir beraberliği bir kere daha 
mü,ahede edilmiı ve Uu memleket a
rasında anlaşma ve itbirliğinin balen 
her zamankinden daha 11kı olduğu 
görülmüştür. 

Kırat Karol, Naip Prens Pol ve ha· 
riciye nazırı B. Komnen, bilahare, bir 
av partisi için Arada mıntakaıına 
gitmiılerdir. Prenı Pot oradan Bel
ırad'a dönecektir. 

Filistin laalılnnJa ileri sürülen yeni plana ve Fili•tin'Jelıi son 
batlüelae ait talailat 8. inci saylamızJadır. Yukarıda son laôlli
.ela anaMnJa u..iJü askerlerinin arap_ların üerini na..I «ra
Jılılannı sörüyor.alllU. 

Antakya, 5 a.a. - Hatay Millet 
meclisi saat 15 de birinci rew vekili 
Vedi Karabay'ın reisliğinde toplan
mı,tır. Dovlet reiai Ekselans Tayfur 

Sökmen, yıllık nutkunu söylemittir• 
Devlet reisi demi.tir ki: 

- Hatay varlığının bütün aalihiye· 
tini ellerinde tutan Millet meclisinin 
sayın azaları, 20 sene bir çok hadise
lere sahne olan Hatay'ın, nihayet kur· 
tarıcı ve koruyucu Büyük Atatürk'üıı 
yüksek azim ve iradesiyle nasıl te,ek
kül ettiği muhtelif vesilelerle arudil· 
mittir. Eylülde teşekkül eden &tay 
devleti geçirdiği bu iki ay zarfında 
neler yapmış ve daha neler yapacak. 
bunu huzurunuzda izah etmeyi lii· 
zumlu gördüğüm için bir kaç dakika
nızı ifgal edeceğim. Bu iki ay i~nde 

(Sonu 8. ıncı s:ayfada) 

Temi~ ve çalııkan bir memleket çocufa 

Mustafa Arif Akgün'ün 
cenazesi törenle kaldırıldı 
Cenue töreninde B. Şükrü Kaya, Mebualar 

ve bir çok doatlan hazır bulundular 
Ölümü hallerini, biiyük bir teessür

le vermit olduğumuz Devlet Şurası a
zaımda? B. Mustafa Arif Akgün'ün 
cenazesı, cuma günü öğle nemazmdan 
sonra Hacrbayram camiinden törenle 
kaldmlmııtır. 

C~e töreninde Dahiliye Vekili 
ve ~artı Genel Sekreteri B. Şükrü Ka
ya ıle mebuslar, Develt Şürası reis ve 
azalan, mektep ve hayat arkadatlan, 
~ostla~ hazır bulunmuılardır. Bir po-
111 ve Jandarma miifrezesi de törene 
ittirik etmiş ve merhumun cenazesi 
göz yqlan arasında toprağa verilmit -
tir. Cenazeye bir çok çelenkler kon -
muıtur. Merhumun ailesine taziyette -
rimizi sunarız. 

••• 
B. Mustafa Arif Akgiln, 319 da 

mülkiye mektebini bitirmittir. Devlet 
Şurası umumi reisi B. Rept ve Bqve
kilet müsteşarı B. Kemal Gedeleç'in 
sınıf arkadqıdır. 

Eveti birçok kaymakamlıklarda 

bulunmuı. mülkiye miifettifliği, dahi-

(Soau J. aaca sayfada) 
Verhum Mu•tala Aril Akgiin'illl 

.an resimlerinden biri 

• 
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~ DÜŞÜNÜŞLER ~ 
'"'· ························~······················································,: 

Klôsik meselesi ? 
Bir İstanbul gazetesinin açtığı "Türk edebiyatının klasikleri var 

mıdır?,, mevzulu anket dolayısiyle iki zıt görüş ve tezı"n ça 
h. 1 o· . rpışmasına 

şa ıt o uyoruz: ıvan edebıyatı üstatlarını klaA sı·k added ı b k t · · Ak · l en er u ana-
a e ıştıra etmıyen ere taassuba delalet eden bir şiddetle hücum edi-
yorlar. Onları haksız bulmak güctür Çünkü klas ·k d b" N ıı ı. 
A~aç ve Agah Sırrı'nm dedikleri gibi: mekteplerd~ ş:rhe tıyfa~, urudria. 
edıle d bA l l . ·. .. , e sır ve te s n, e e ı ça ışına ar ıçm ornek d · .. .1 . 

1 · b b d b. ıye gosterı en edebıyattır. Onlarsa 
yaş arı ıca ı, u e e ıyatla mekte l d v ' 

müddet üzerinde dü ündürülü · P. sıra ar~~ a . yugrulmuşlar, uzun 
mahsullerini k '" lt" ş l .. P.zevkme erdırılmışler ve bu edebiyatın 

u ur anane erı ıçıne almış! d b . 'b 1 o· d 
biyatı üstatlarının onlara türk klA 'kl . ar ~r; u .~tı .. ara . . ıvan e e• 
mak lazımdır. ası en şeklınde gorunmesıne şaşma-

F akat dediğimiz gib" kIA ·k d k 
bugünkü k"lf" .. d ı ası eme yaşıyan, okunulan, anlaşılan, 
~uza , uk~r~n e temel taşını teşkil eden ve kültürel olgunluğu-

erışme ıçın hazmed'l · h · 1 d b' zılarmm ıddia et . ~ · . . . ı mesı?e ı tıyaç o an e e ıyat demektir. Ha-
ile sıkı b" . fb tıgı gıbı bu edebıyatın mutlaka grek ve latin mitolojisi 
da artık ~J~:i~t7t ~uha~aza :tmesine mutlaka ihtiyaç yoktur. Balzak 
metinden ! Hr. 1 u ~la~ıkhgın va_shnı, taşıdıgı yüksek örneklik kıy-

a ır. a bukı Uıvan ed b t .. 1 b ·· · nm tü k t . . . e ıya ı ustat arı ugunüıı ve hele yan. 
örnek r l ~~~ı~ ~rı ıçın artık anlaşılır olmaktan bile çıkmışlardır, değil ki 
birbiri o at ıbsın er. t.sasen aradaki büyük dil tarkı' bulunmasaydı bile 

ne a an tabana zıt ik" t ı · ' olunabT d"? . . ı sana an ayışınm ımtızacı nasıl tasavvur 
se esk.1 ı~.1 l ~k~ hatta.~larımız nasıl tÜrk resminin klasikleri değiller-

' o· le ~ erı.mız de turk çdebiyatmın klasikleri olamazlar. 

b 
ıvan ebıyatını seven ve onun yüksek sanat kıymet· . ..d "k 

ulunan! h .. .. . . . mı mu rı 
. kt .~ın re ev.vuru yanlış hır tefsırden ileri geliyor. Eski eserleri-
~ e ası sa~~iamaz demek onların aşikar olan sanat kıymetlerini in
k d tmek degıldır. Arapça yazmış olan lbni Sina'nm ilmiyle olduğu 

t
.ah ar osmanlıca yazmış olan Divan edebiyatı şairleriyle de türklu··k ·f-
ı ar eder. ı 

d"" Türk z_nilleti, ili~ ~e sanat sahasında da büyük adamlar yetiştirdiğini 
u~~aya ıspat etmıştır. Ancak bu hakikati itıraf etmek, bugün için ar

tık ?rnek o~maktan çıkan okunması kadar tercümesi de kabil olmıyan 
~~ı e~e~~erımizin t~r~ edebiyatının klasik temelini teşkil edemiyeceği
nı ılerı surmekten hızı menedemez. - Yaşar NABl 

En ıyiyi en ucuza maletmek 

iktisat Vekclleti sanayii 
yakından kontrol edecek 

Sanayiin kontrolu hakkında hükümetin hazırlamııı. ld v k · · K . :r o ugu a -
~un pr~Je~ı . amutay ıktısat encümenine gelmiştir. Bu proje, 

her ~u.n ınkışaf eden sanayiimizde en iyiyi en ucuza maletmek,, 
prensıpıyle hazırlanmıştır. 

Hükümet, mucip sebepler lay?ha -\ nel neticelerden istifadelerini de te-
•~nd::l sun.lG."R& ci-\ylo-'IL'Wlt.•1...~i_~ . un~l'-ıı' """"":- -1,...,....,ı,..,,.,.. • 

güzel hiç bir teknik ve iktrsadi kon - p · • la 
trola tabi olmadan kurulan bir sana- roıenın esas rı : 
yi, himaye tedbirleri kaldırıldığı ve 9 ma~d:den i.baret . olan projenin e-
normal şartların avdet ettiği zaman; s:slı .h~u~lerm~. gô.re, lktısat Ve
ne beynelmilel çarşıda, ne iç pazarda kaletı, mı~lı endu~trı muafiyetinin 
tutunabilir. Maliyeti yüksek olan, rasyonel ılerlemesı gayesiyle gerek 
mamulü aranılan evsafta olmıyan bir hus~si sermayeli olan, gerek serma
sanayi için alınac~k her tedbir .ve ya- ye~ı~d~ kısmen ve~a tamamen devlet 
pılacak her fedakarlık beyhudedir. l§tırakı bulunup bılvasıta veya bila-
Sanayile~me hareketimizin muvaf _ vasıta kendisine bağlı olan bütün mü

fakiycti ancak iç ve dış pazarda tutu- esseselerin işletme, idare ve işleme 
nabilecek kuvetli ve sağlam bir sana- şartlarını, ekonomik vaziyetlerini ve 
yiin teessüsü ile mümkündür. Bunun bu maksatla bunlara a.it evrak ve ve
içindir ki sanayiin teknik ve iktısa- saiki tetkike salahiyetlidir. 
di kontrolunu bir devlet vazifesi 0 • Yapılan tetkikler neticesinde görü
larak ele almak zaruridir ve zamanı len noksanlıkların ıslahı İktısat Ve -
gelmiştir. Teknik ve iktısadi kontrol kaletine" bilvasıta veya bilavasıta bağ
ile temin edilecek neticeler, ilmi iş_ lı olan sınai müesseselere İktısat Ve -
letme ve milli ekonomi esaslarına da- kaleti tarafından emredilebilecektir. 
yanarak israf menbalarını bulup ifna Vekalet, lazım gelen ıslahatı hususi 
etmek, maliyet fiatlarrnı düsürmek müesseselere tavsiye edecektir. 
~a~asite~eri ve kaliteleri yük;eltmek'. İktı.sat V~kiiletince herhangi bir 
ıstıhsal ıle sarfiyatı tevazün ettirmek, sanayı şubesınde tatbiki lüzumlu gö
müteşebbüs tüccar ve müstehlikin rülen ısliihat" projeleri bu sanayi ile 
karş~lıklı ~enfaatlerini birleştirmek aliikadar müessese ve kimselerin mü
ve bır kelıme ile her işte iktısadiliği taleası alındıktan sonra hazırlanacak
ve verimi yükseltmek suretinde hu - tır. 
lasa olunabilir. Kanunun tatbiki için yukarda ya -

Büyük sanayi memleketlerinin tec- zlı müesseselerden °lüzum görüldük -
rübeleri, bize teknik ve iktısadi ıs- çe istenecek her türlü malfımatr bu 
lahat ya~i rasyonalizasyon bakımından müesseseler İktısat Vekaletince tayin 
elde edilen büyük faydaları göstermek olunacak şekil ve müddetler içinde 
tedir. Yalnız Almanya'da devlet tes
kilatı ve hususi teşkilatla beraber hi
ne yakın rasyonalizasyon enstitüsü 
işlemektedir. Sanayii ve sanayi şart
ları ileri memleketlerin duyduğu tek
nik ve iktısadi kontrol ihtiyacı, mem
leketimiz için daha şiddetle hissedil
mektedir. Prensip olarak bu kontrol 
neticesinde ;Vınmasrnın gerekli oldu
ğuna hükmedilecek ıslahat tedbirleri
nin bütün sanayie tatbik edilmesi i -
cap eder. Fakat hususi sermayelere 
bu tatbik mecburiyetini yüklemek im
kanlarına şimdilik malik değiliz. 

tık adım olmak üzere devletin ser
mayesi ile alakadar olduğu fabrika
ları yani sanayi, maden ve deniz işle
riyle uğra!lan bilmum müesseseleri el
ele almak ve bu suretle bir an evel ya
pılmasında umumi menfaat görülen 
sanayii gene bir an evel en rasyonel 
oir hale getirmekle bu işin başlangıcı
nı ve büyük saQayiimizin normal iş
letme şartlarını temin etmiş oluruz. 

Projede hususi müesseselerde ya_ 
pılm:ası .lazın:ge_len ıs!iiha~ın devletçe 
tavsıyesıyle ıktıfa edılmiştir. Yalnız 
devletin bu tavsiyelerini dikkate ala
rak ittihaz edeceği fiyat nispeti' gibi 
iktısadt tedbirlerin bilvasıta bu su _ 
retle bu müesseseleri ıslaha 'Sevkede
ceği gibi, bu projenin hükümlerini 
tatbik ederek ıslah edilmiş bir dev
let fabrikalarının elde edeceği rasyo-

Biz yazıyoruz; onlar yapıyor
lar. Fakat bizim yazdığımız tenkit 
yazıları, onların yaptığı ise otomo
bil kazasdır. 

Ehliyetsiz bir adamın elinde bir 
eşek, bir at, bir araba da bir tehlik~
dir. Fakat makineyi, motörü ehli· 
yetsizin eline teslim ettiğiniz za
man .0 tehlikenin hacmi de büyür. 

Bırkaç vatandaşın hayatına mal 
olan, birkaç aileyi mateme veren bu 
kazaları bildiren haberleri dikkatle 
okuyorum. Hepsinde ihmalin, ehli
yetsizliğin, dikkatsizliğin hem ken
dilerinin, hem de başkalarının ha
yatına ehemiyet vermiyecek kadar 
cahillık ızleri vardır. 

Dördü ölü, 011U ağır, sekizi hafif 
yaralı olmak üzere yirmi iki kurban 
verdiren yeni bir otobüs faciasının 
tafsilatını da dünkü gazetemizde 
aynı endişelerle okudum: 

Bir şoför, yirmi iki kişi yüklü 
otomobilini bir başkasınrn eline bı· 
rakıyor. Netice otobüsün seksen 
metrelik bir u çuruma yuvarlanma
sıdır. Cehalet ve ehliyetsizliğin ce
zasını yirmi iki vatanda§ neden çek· 
melidi.c2 

ULUS 

Enerji kaynaklarımız 
üzerinde elüdler 

Elektrik işleri etild idaresi yurdun 
zengin enerji kaynakları üzerinde 
çalışmalarına devam etmektedir. İda
~e ilk defa olarak ele almış bulundu
gu Sakarya, Fırat, Kızılırmak, Yeşil
xrmak nehirleriyle Adranos ve Kir. 
masti ırmaklarında, Adana - Kayseri 
mmtakaları suları üzerinde etüdler 
yapmaktadır. İdare bu suiar üzerinde 
müte.addit tarassut istasyonları tesis 
etmiş ve enerji istihsali için birçok 
baraj yerleri bulmuştur. Esas Mende
res n.ehri ile Çine ve Banaz çayların
da bırer, Sakarya'da iki, Gediz'de 1, 
Fırat'ta beş, Murat suyunda iki ol. 
mak üzere 13 yerde baraj tesisi etra
fında tetkikler yapılmaktadır. İdare 
şimdiye kadar biri Çatalağzı'nda 45 
bin kilovat takatinde diğeri Kütahya
d~ 60 bin kilovat takatinde yurdun 
bırçok mıntakalarına ve yeni kurulan 
fa~rikalara enerji verecek iki mrnta
ka elektrik santralına ait projeleri ha
zırlamış bulunmaktadır. 

Dün hova bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

çok l>ulutlu geçmiş ve rüzgar şımali 

garbiden saniyede en çok 2 metre hız
la esmiştir. En yüksek ısı 15 derece -
dir. 

Yurtta Trakya'da hava kapalı ve 
sisli, Kocaeli ve Ege bölgeleriyle orta 
Anadolu'nun garp kısımlarında çok 
bulutlu, diğer yerlerde kapalı ve ya • 
ğışlı geçmiştir. 

24 saat içinde yurtta Trakya ve 
Kocaeli bölyelerinden başka yerlerde
ki yağışların metre murabbaına bırak
tıkları su mikdarı Rize'de 111, Zon -
guldak ve Urfa'da 13, Trabzonda 10, 
Balıkesir'de 6, Ankara ve Dinar'da 4 
diğer yağış gören pek çok yerlerde d~ 
1 - 3 kilogram arasındadır. 

Rüzgarlar Kocaeli, Ege bölgeleri
le orta Anadolu'nun şark kı.stmlarm· 
da şimalden diğer yerlerde•umumiyet
le cenup istikametinden en çok beş 
metre kadar hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek ısılar, İzmir'de 
l~::ı.Ar1::ın::ı'r1.::t_ 19. Antalva'da 23 dere -
Couır. 

göndermiye mecbur olacaklardır. 
İstenilen mallımatz mazeretsiz mu

ayyen müddet içinde vermiyen, nok
san veya yanlış bildiren şahıslar, şir
ket ve müesseselerin müdür veya mü
messilleri 5 liradan 25 liraya kadar 
hafif p:ra cezasiyle cezalandırılacak
lardır. Tekrarlanması halinde bu ce
za iki kat olarak alınacaktır. 

Vasıtalı veya vasrtası.z !ktısat Ve. 
kaletine bağlı bulunan müesseselerin 
bilançolarının bu teşekküller idare 
merkezlerince teferrüatlı tetkiki lk -
tısat Vekili veya tayin edeceği kim
selerin huzuriyle yapılacaktır. Bu ka
nunun tatbiki için lktısat Vekaleti -
nin tayin eylediği memurlar 3003 nu
maralı endüstriyel maır{uıatın maliyet 
ve satış fiyatlarının kontrol ve tesbi
tiyle alakalı kanun ile 3008 nu
maralı iş kanununun sanayi müesse -
selerinde yapılan teftişler hakkında 
vereceği setahiyet ve mesuliyetleri 
haiz olacaklar ve bu kanun•. hüküm
lerine göre cezalandırılacaklardır. 

Projenin tatbiki için İktısat Veka
leti bütçesine 50-130 bin lira tahsisat 
konacaktır. Llyihanm Kamutay'ın bu 
devresinde kanunlaşması muhtemel -
dir. · 

Şoförler, göz yaşı, karbüratör
den sızan benzin gibi kolay siline· 
mez. - T. 1. 

Bunu '1.uydunuz mu idi? 

Gençliğinden beri gözlük kulla
nan yaıhca bir adaının muhtelif 
senelerde ahnmıı re~imlerine ba· 
karsanız, gözlüklerin de birçok 
§eyler gibi, modaya uyduğunu za
manla değİ§tİğini görürsünüz. 

Kırtasiyecilikle mücadele 

Prensip şudur : 

(ok iş! Az söz ve yazl! 
Hazr rlanan • 

iŞ talimatı 
. . 

pro1esı 

mühim esasları ihtiva ediyor 
Hükümetimiz devlet daire ve müesseselerind~ kırtasiyeciliğin 

önüne geçmek için esaslı kararlar almak üzeredir. Bürokrasiyi 
kökünden kaldırmak yolunda atılan adımların başında kayıt, ya
zı ve dosya itlerinin tanzimi gelmektedir. Hükümetimiz bunun 
için, bütün Vekaletler ve devlet dairelerinde kayıt, yazı ve dos
ya muamelelerinin birleş.tirilmesini ve aynı esaslar dairesinde iş 
görülmesini temine çalışmaktadır. Bu maksatla bir iş talimatı ha
zır lanmıştır. 

İş talimatının esasları Dahiliye Ve
kaletinde Emniyet umum müdürlüğü 
ar~ıivinin tanziminden elde edilen 
müspet neticelere dayanmaktadır. Bu 
talimat- Başvekalet'te vekaletlerin 
salahiyetli mümessillerinden mürek
kep olarak toplanan komisyonda tet
kik ve az bir tadille kabul edilmiştir. 

Talimat bütün vekfı.letlerde, vila
yetler ve devlet dairelerinde meri o
lacak ve ihtimamla tatbik oluna~k
tır. Talimatın tatbik olunacağı ma
kamlar, mesleki hususiyetlerine ve 
teşkilatlarının icaplarına uygun ol
mak veya talimatnamedeki maddeleri 
tavzih eylemek üzere hususi talimat
nameler tanzim edebileceklerdır. Yal
nız bu hükümler ana prensipleri ihlal 
edemiyecektir. 

Talimat projesi pek yakında Baş

vekalete takdim kılınacak ve Başve
kalet tarafından tetkik ve kabulün
den sonra meriyete girecektir. Bun
dan sonra talimatta yenilikler ve ta
diller yapılabilmesi Başvekaletin mü
saadesine bağlı olacaktır. Bu taktirde 
üç senede bir toplanacak komisyon i
cap eden tadilleri yapacaktır. 

Memurların vazife ve 
mesuliyetleri : 
Memurların bütün kudretleriyle 

mevcut vazifeyi, keyfiyete halel gel
meksizin, azami süratle bitirmeleri, 
bu hususta mesul olan amirler tara
fından ehemiyetle taki~ ve ~emin ~-
, •• _ .... __ ı... TT - -----•••1- --'•" 
kelle{ olduğu işi, derhal ve iatizansız 
olarak yapmıya meoburdur. İstizan 
·ancak kanun, nizamname ve emirna
melerde sarahat olmıyan ve bunlarda 
yeri buluırımıyan yeni işler ve kanun 
veya nizamnamelerin sarahaten isti
zana talik ettiği hususlara münhasır 
olacaktır. Usulsüz istizanları itiyat e· 
dinen memurların bu hareketi acemi
lik v,eya bilgisizlik sayılarak ısicilleri
ne geçirilmekle beraber haklarında 
memurin kanunu hükümleri tatbik e
dilecektir. Yersiz istizanlarla iş sa· 
hiplerinin işlerinin gecikmesine sebe
biyet verenler hakkında ayrıca inzi
bati ceza verilecektir. 

Viwyetler'de tatbik : 
Talimat hükümlerinin tatbiki vila

yet ve kazalarda vali ve kaymakamlar 
tarafından takip olunacaktır. İşlerin 
geç kalmasından da her teşekkülün 
kendi müdür ve şefleri mesuldür. Ma
hallin en büyük mülkiye amiri kendi
lerine bağlı bulunan bütün teşkilatı 

kontrol ederek talimat hükümlerinin 
tatbik edilip edilmediğini tetkik ey
lemek saliihiyetini haiz olacaklardır. 

Evrak teati bürosu : 
İ§ talimatının en mühim hareketle

rinden biri de merkezde pastahanede 
bir Başvekalete bağlı (Evrak teati bü-

mu§ gibi göıı.terecek gözlüklerin 
çıkacağını tasavvur eder miydi
niz? 

Bugün Amerika'da, hiç olmaz
sa, 3000 ki§İ bu dediğim gözlükle
ri takıyor. 

Göz kapaklarının içine yerleı
tirilen bu ince ve muhaddep adeae
leri göz oyuğunun kemikleri gü
zelce tutmakta ve bu yeni moda 
gözlük hiç bir feY yapmadan göz
de on saat durabilme·kte imİ§. 

Fakat, bi,lmem, durup durur
ken bu türlü gözlükleri taknuya 
büyük bir lüzum var mı? 

rosu) teşkilidir. Cümhur başkanlığı, 
Başvekalet ,'Genel Kurmay başkanlı
ğı, bütün vekaletler ve daireleri, müs
takil umum müdürlükler, milli banka
lar, diğer ehemiyetli resmi müessese
ler ve cemiyetler, şirkei.ler bu (Evrak 
teati bürosu) teşekkülüne bağlana

caktır. Taşrada büyük vilayet mer
kezlerinde fayda görüldüğü taktirde 
gene bir (Evrak teati bürosu) kurula
caktır. 

Büroda daimi bir memur bulundu
rulacak ve bu teşkiliit sayesinde teati 
yerinde her saatte evrak alınıp veri
lecektir. Mecburi teati saatlerinde 
her vekaletin mesul memurları hazır 
bulunacaklardır. Müstacel işlerle 

zarfların açılması, · şifreler, tekitler, 
doğrudan doğruya makamlara ait o
lan evraklar, işaretler, mahrem kağıt
lar ve bunlara benzer diğer hususlar 
hakkında iş talimat projesine vazıh 
hükümler konulmuştur. 
1'akip ve tef ti§ : 

Merkezde her dairede umum müdür 
m~avinleri ve muavin bulunmıyan 
daır~~erde.şube müdürleri veya şefler 
hergun. daıreye g-elen ve giden evrak
tan takıp ve cevabı müstelzim olanla
rı not edecekler, muamelelerinin mu
ayyen müddetlerinde neticelendiril
?1esini ve harice yazılanlardan tekidi 
ıcap .edenleri de yaptıracaklardır. 
Mesaı saatleri bittikten sonra memur
ların masaları muayene edilecektir, 
Muayyen müddeti geçmiş evrak bulu-
.... .... _ - .. -
Yazı işleri : 

İş talimatının mühim maddelerin
den biri de, yazılarda umumi tahrir 
esaslarına ve hassatan sadelik ve ica
za çok dikkat edilmesini emreden hü
kümdür. 

İşlerin çok sözle ifadesinden bir 
fayda hasıl olmıyacağı .ve böyle bir 
hareketin amir ve mafevkler üzerin
de iyi bir tesir bırakmıya<:ağı memur
lara bildirileceMir. Talimat, yazı me
selesi?de (çok iş, az sö~ ve yazı) yı 
prensıp olarak almıştır. 

Plan ve ihzarlara, hulasalara, ma
fevk vwe madunlara yapılacak hitapla
ra, kagıtlarm şekillerine ve renkleri
ne, kopyalara, başlıklara ve buna ben
zer hususlara dair iş talimatına sarih 
maddeler konulmuştur. 

I mza salahiyetleri : 
Bugüne kadar muthelif vekalet ve 

resmi müesseselerde imza salahiyeti
ne ait türlü şekiller cari olmaktaydı. 
Bürokra~inin önüne geçecek olan bu 
talimatname bu esaslı noktayı da kö
künden halletmiştir. 

Talimatlar ve talimat mahiyetini 
haiz tamimler, Başvekalet'e, Genel 
Kurmay başkanlığına yazılaçak mu
harrerat, vekaletlere yazılacak ehe
cmiyetli yazılar, yeni bir hak ve vazi-

Fakat bu yeni gözlüklerden yüz
de ellisi kadınlar tarafından satın 
almmııtır, deraem ne dersiniz? 
Sahnede gözünün iyi görmediğini 
belli etmemek istiyen, fakat göz
lüksüz de yapamıyan bir aktris, 
bu yeni icattan faydalanmak husu
sunda hiç bir fedakarlıktan geri 
kalmıyor. Sonra, gözlük takarsa 
güzelliği bozulacağını düıünen 

herhangi bir kadın da bu adeıele
ri daha muvafık buluyorlar. Bu 
yeni gözlüklerin bebek ve renkli 
kısım üzerine gelen kısmı ~effaf 
göz akına rastlıyan kısmı da be: 
yazmı~. 

Kulağa takılan madeni ve gÜ~ 
mü§ gözlüklerden, burnun üzeri
ne bir köprü ile takılanlardan, 

gene burunun iki tarafını sıkı§tı
rarak tutturulanlardan sonra §İm· 
di bağa ve kaim kenarlılar moda 
olmuştur. 

Çünkü bunların çifti Amerika'
.. da 55 ile 150 dolar arasında satı
lıyormuş. 

Kadınların güzellik uğruna 
katlanmıyacakları hiç bir zahmet 
olmadığını bu vesile ile bir defa 
d~ha anlı!oruz. Fakat göz ya§ı 
dokmek lazım gelince: 

- Müsaade edin gözümün için
deki adeseyi çıkarayım da öyle 
ağlıyaymı! Fakat bir gÜn gelip de göz ka· 

paklarmm içine sokulacak, böyle~ 
ce sizi a:özünüzde hiç bir feY. yok-

Ancak tenis oynıyanlar, yÜzÜ
cüler bu türlü gözlükleri faydalı 

buluyorlar. Gözlüğe ihtiyacı olan 
ve bildiği gözlükler, gözlerinde 

mı diyecekler? Burasına aklım 
eremedi. 
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Peıte demiryolları 

kongresi toplantısın 
Bağdat - Londra yolu 

24 saat kısaldı 
Peşte'de toplanan Avrupa sürat 

tarlan Toros ve Semplon ekspresle 
beynelmilel kongresine giden dele 
terimiz şehrimize dönmüşlerdir. K 
gre Toros ve Semplon ekspresleri 
beynelmilel Avrupa demiryollarr v 
kit hareket ve münakalesi olmak ü 
re üç konferans halinde çalışmıştı 

Kongre yurdumuzu alakalandır 
enteresan kararlar almrştır. Sempl 
ekspresi hareket ve varış saatl 
Londra'dan itibaren her geçtiği me 
Iekette tesbit edilen nispetlerde k 
saltılacak ve bu suretle Londra yo 
24 saat azalmış olacaktır. 

Toros sürat katarları da Sempl 
ekspresine uymak suretiyle Suri 
kısmına 25 dakika evel varacak 
böylelikle Bağdat yolcularının h 
durmadan yollarına devamları tem 
edilerek yolcular Bağdat'a 24 saat 
vel varmış olacaklardır. Konvansiy 
nel de şimdiden sonra saat 17 ye 
ne sabah saat 6.40 da İstanbul'a gel 
cek ve Konvansiyonel yolcuları 
Toros sürat katarına günü günü 
yetişmiş olacaklardır. 19 mayrsta ta 
bikine geçilecek olan bu yeni tarif 
den başka kongre türk arabalarını 
haftada iki defa doğrudan Paris ya 
malarını kabul etmiştir. Bu suret 
Paris yolculuğunda ecnebi arabalar 
nrn yanında Türk arabaları da y 
almış bulunacaktır. 

Bundan ayrı olarak haftada bir ·· 
Viyana'ya da türk arabaları tahrik 
lunacaktır. 

Aynca Mısır demiryollar idaresi 
le doğru Toros eşya anlaşması yap 
mıştır. Bu anlaşma ile Mısır'la do 
ru münakale temin edilmiş olacaktı 
Bundan ayrı olarak İran, Mısır 
Suriye'den yurdumuza gelecek yolc 
lar için bu memleketlerden daim! o 
mak üzere yüzde 33 nispetinde b 
tenzilat elde edilmiştir. Bu tenzil 
dolayısiyle bu Uç memleketten yur 
dumuza fazla miktarda turist gelın 
si beklenebilir. 

Kongre gelecek sene yurdumuz 
toplarunağa karar vermiştir. 

fe tevlit ve tahmiJ...ed~n !..~h.!..i!E.z ~ 
sip edeceği evrak ve mühim şifreler 
bizzat vekiller imzalıyacaktır. 

Bunun haricinde kalanları umu 
katip veya muavinleri, müsteşar! 
muavinleri, şube müdürleri imza ed 
bileceklerdir. 

Evrakın ehemiyeti ve vekilin, uDl 
mi katip, muavin, müsteşar ve müdü 
lerin imzalıyacakları evrakı vekale 
makamı tayin edecektir. Vilayetlerd 
valiler vekaletlere yazılacak muh 
rerat ve telgrafları bizzat imza ed 
ceklerdir. Sair makamlar ile ol 
muhabereler için muavin ve mektu 
çulara imza salahiyeti verilebilec 
tir. 

Vekiller herhangi bir suretle me 
kezden ayrıldıkları taktirde d 
Cümhur riyasetine ve Büyük Mill 
meclisine yazılacak tezkereler beh 
mohal kendilerine imza ettirilecekti 
Bir emri veya kanun teklifini ihtiv 
eden hususlarda muhakkak vekille 
tarafından imzalanacaktır. Bunun h 
ricinde vekalefü:re veya Başvekilet 
yazılacak yazıların umumi katip .., 
müsteşarlar tarafından imzala 
kabul edilmiştir. 

Dosya işleri : 
İş talimatnamesinin tatbik edildi~ 

dairelerin dosyaları, mevzularına g· 
re, ilmi bir şekilde ve desimal siste 
üzerine tasnif edilmiş plan ve şema! 
ra tevfikan tutulacaktır. Dosya pla 
ve şemalarının ne şekilde tertip 'V 

tasnif edileceklerini tavzih maksad 
le ayrıca bir nümune talimatname 
hazırlanmıştır. 

Ar§iv işleri : 
Vekaletlerde, müstakil umum mil• 

dürlüklerde, diğer resmi teşekküller• 
de, hulasa iş talimatının tatbik edildi· 
ği bilılmum dairelerde teşkilat "V« 
malzeme noksanlığından doğan ihti• 
yaçLar itmam edilir edilmez (arşi' 
müdürlükleri) ihdas edilecek ve doS· 
ya, evrak, daktilo işlerinin birleştiri• 
!erek tedviri vazifesi bu müdürlükle-
re verilecektir. Bu müdürlükler doğ• 
ru.d~n doğruya dairenin en büyük a· 
mır.me ~erbut ve müstakil bir şubC 
halınd~ ıdare edilecektir. Arşivleril1 
ne şekılde tutulacağı da talimatname· 
de mufassalan izah edilmektedir. 

Bu işin masro/ı : 
İş talimatına tal>i olacak daire 11e 

müesseseler şimdiden bu işin icap et· 
tireceği masrafı tespit etmektedirle!· 
Bu iş için sarfı icap eden para tayin o· 
lunduktan sonra talimat Basvekalete 
takdim olunacak ve verilec~k eınre 
~öre derhal harekete g~ilecektir. 
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DIŞ POLiTiKA J 
Amerika ve Filistin 

Filiatin'de araplerla yahudiler a • 
raaındaki boğU§Jlla devam ediyor. 
Kanlı ihtilal mahiyetini alan bu bo
iU§lllıya nihayet vermek için manda-
ter devlet aıfatiyle İngiltere tarafın
dan alınan tedbirler müabet netice 
vermekten uz.aktır. İngiltere bükü
nıeti, bir taraftan Filiatin'deki aske· 
ri kuvetlerini arttırırken, diğer ta· 
raftan da imparatorluğun yanında 
bir çıban halini alan bu meselenin 
halli için bir takım projeler üzerin· 
de iılemektedir. Bu projelerin en e • 
hemiyetliıi de geçenlerde Irak hari
ciye vekili tarafından ileri aürülen 
tekliftir: Teklife göre, Filistin İn
giltere'ye muahede ile bağlı müsta· 

nı- kil bir devlet olacak ve memlekette
ki yahudi nüfuıuna ekalliyet bakla
n temin edilecektir. 

Teklif yahudi mahafilinde çok de
rin bir heyecan uyamlırm.ııtır. Çün • 
kü İngiltere hükümeti, bu proje ile 
Filiatin'de bir yahudi yurdu kurma
ırı istilzam eden Balfour beyanname
ainclen ayrılmaktadır. Yahudiler Fi-
liatin'in tamamiyle kendilerine tah • 
aiaini istiyorlar. Ve ekalliyet vaziye
linde kalmayı kabul etmiyorlar. 

Milletler cemiyetinin mandalar 
komiayonu, mandater sıfatiyle ln
ailtere hükümetinin yahudi muhace
retini tahdide salahiyeti olup olma -
dığını münakaıa ettiği gibi, İngiliz 
yabudileri de projenin tatbikini ön
lemek için tedbirler almıılardır. 

Fakat yahudiler için en büyük 
yardım Amerika'dan gelmektedir. 
Ve bu yardım da Amerika cümhW' 
reiai Ruzvelt gibi büyük bir aalahi -
yet tarafından yapılllllfbr. Cümhur 
reiai, Konetikat eyaletinde ki.in 
Hartford ıebrinin belediye reiaine 
yazdığı bir mektupta Amerika'nm 
Filiatin bakkmdaki yakm alakaamı 
tebarüz ettirmekte ve bu alakaya 
lngiltere hükümetinin nazarı dikka
tini celbetmek fınatmı ula kaçır
maıdığmı bildirmektedir. Diğer ta-

raftan ayan azaaından Wagner de 
Filiatin hakkında ciioıhur rem ite 
yaptıli' ~atm hülaaaamı A
merika gazeteleriyle neıretmiıtir. 
Ruzvelt'in muvafakatiyle neıredilen 
bu hülaaaya göre cümhur reiai, A
ınerika'nm Fili.tin'de bir yahucli 
~-------------· ·---..tan alaka-
dar oldujuau ve Filiatin'e ya.puaca.k. 
yahudi muhaceretinin t•Midine m&• 

llİ olmak için lnciltere hiildimeti 
nezdinde letebü.te bulunacaimı 
aöylemiıtir. 

Amerika büyÜk harpten beri, Av
rupa itlerine kartı lakayt kaldığı 
halde Filiatin hakkında cümhur reı
ainin aözleriyle tebarüz eden bu ya -
km alaka garip gibi görünür. Bu a
lakanın aebebini, Amerika'nm iç po
litikasında aramak lazımdır. Ameri
ka' da seçimler üzerine müeaair olan 

büyiik bir yahudi nüfuau vardır ki 
hiç bir aiyaai parti bu kuveti ihmal 
edemez. Eaaaen Londra'da çıkan ve 

netriyatı ciddi olan Ekonomiat gaze
teainin yazdığına bakılacak olur: ·, 
lnailtere, 1917 aeneainde Balfour 
beyannameaini Amerika yahudiliği -
nin tazyiki altında kabul etmittir. 
Mecmua aon gelen aayıamda diyor 
ki : 

"Büyük harp baıladıiı zaman A· 
merika yabudileri Almanya'ya te• 
mayÜI ediyorlardı. Çünkü Çar'ın a -
leyhinde idiler. Almanya hükümeti, 
çar aleyhindeki yahudi hiuiyatmı 

ekapluvate etmek için Amerika 7a
hudi gazetecilerinden bir delesaa
oynu henüz itııali altma aldığı Po
lonya'yı gezdirerek çarlık Ruayaaı• 
nm yahudiler hakkında tatbik ettiği 
muameleyi kendilerine gö.terdi. 
Çarlık Ruayaaı lngiltere'nin müttefi
ki olarak kaldıkça lngiltere hükü
ıneti yahudi aempatiaini kazanmak 
için bir tetebbü.te bulunamazdı. Ni
hayet 1917 aeneainde çarlık yıkddı. 
Bunun üzerine lnailtere derhal Fi
liatin hakkmdaki Balfour beyanna· 
nıesini netretti. 

Amerika'nın harbe girmeaiyle bu 
Balfour beyannameai ~raaın~a mü

aebet görenler de ekaık değılae de 
:~ mübalaga olaa gerek~ir. F~ka! 
u muhakkaktır ki Amerıka aayuı 

' d'l . . ta partileri, Amerika yahu 1 e~nın ~-
yiki altmda Filiatin mandaaıyle. ala
kadar olmak mecburiyetindedırle~. 
Ruzvelt'in sözleri de bu alakanm bır 
ifadeaidir. Bilhaaaa Amerika'nm, 
bütün mebualar mecliai ve ayan mec:
liainin de üçte bir azalıktan için ya
pılacak büyük ve ehemiyetli bir ae -
çimin arifeainde bulunduğu hatırla· 
nacak olursa, bu sözlerin tümul ve 
manası daha aarih olarak anlatılır. 

A. Ş. ESMER 

toyadinoviç elçimizi 
j{ahul etti 

Belgrad, 5 a.a. - Stoyadinoviç, dün 
Türkiye'nin Belgrat elçisini kabul ct
mİftir. 
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DÜNYA HA'BERLERİ !TÜRKiYE BASINI 1 
Atatürk'ün nutku ve 

dünya sulhu 

1 • Bu sene basılan eserleri 

Polonyalı talebeler 
kanii bir 

Çinliler Kanton'a mUkabil 
bir taarruz hazırhyorlar 

1 - Zeytindağı 
Yeni ilavelerle ikinci ve 

kati tabı 

KURUN'da B. Aaım Ua bu hat
lıkla yaz.dıiı bat yazıaında ıunlan 
aöylemektedir: 

niimıylı yapttlır 
Varşova, S a.a. - Dün öğleden son

ra Lvov'da polonyah nasyonalist ta -
lebelerlc Ukranya ahalisi arasında çar
pışmalar olmuştur .. On~v~r~tc ~.arafı?
dan tertip edilen bır ~tıngı mu~eakip 
talebeler bir alay tcfkil ederek bır Uk
ranya otelinin önüne gitmi§ler ve ote
lin camlarını kırmışlardır. Otelden a
teş edilmesi üzerine talebeler de ayru 
suretle atcı ederek mukabele etmiş -

}erdir. 

Bu taarruz ı~ lsllkameHen yaptlacak 
2 - Tuna kıyıları 
En eıki zamanlanndan bu
güne kadar Yuıoılavya ta· 
rihine bir bakıı-Yugoslav-

Kamutayın bcıinci devreainin 
dördüncü toplanıt yılı açılırken Bü -
yijk Önderin Baıvekil Celal Bayar 
vaaıtasiyle millet vekillerine aöyledi
ği nutuk her zaman olduğu gibi ge
rek dahili siyaaet bakımından, gerek 
harici ve beynelmilel itler noktaam
dan mühim bir hadiae oldu. Cümhu • 
riyet hükümetinin ve türk milletinin 
umumi vaziyeti hakkmda bir fikir e
dinmek için doğrudan doğruya bu 
nutku derin bir dikkat ve alaka ile 
tetkik etmek lazımdır. Zira burada 
bahse mevzu t ·tkil eden milli ve 
beynelmilel itler çok teferriiathdır 
ve bu teferrüattan bir kıammı ihmal 
etmek nutkun ifade etmek iatediği 
maksadın tamamiyle anlaıılmaamı 
imkansız kılabilir. Tabii olarak bu 
maltaadı ifade etmek için nutku bir 
iki sütunluk bir gazete makaleainde 
hülasa etmek kabil değildir. 

• 
Yngyung, 5 a.a. - Çin ajansı bildiriyor: Çin kumandanlığmın 

nezareti altında, Kanton'a kartı bir mukabil taarruz için seri su
rette hazırlıklara devam olunmaktadır. 

Polis nümayişçileri dağıtmış otel 
de araştırmalar yapmış ve üzcrlerin -
de tabanca bulunan 10 ukranyahyı 
tevkif etmiştir. Talebeler Ukranya ti
caret merkezinin önünde tekrar top • 
ıanarak mağazalara hücum etmislcr • 
dir. Halk, nümayişçileri taşa tutarak 
mukabele etmiştir. Polis 30 talebevi ve 
10 ukranyalıyı tevkif ederek sükuneti 
iade etmiştir. Sokaklarda polis devri -
yeteri dolaşmaktadır. Birçok kişinin 
yaralandığı söylenmektedir. 

ŞiMAL DENiZiNDE 

lspanyol vapurunu 
kimler batırdı 1 

N ümunc kıtalarından mürekkep l 
mühim miktarda Çi? takviye ~uve~le -
ri, Kanton'un 80 kilometre §tmalınde 
ve Kanton - Hankov dcmiryolunun 20 
kilometre şimalinde Tsinguyana gel -
miştir. Aynı zamanda meşru müdafaa 
kıtalan ve milis ve partizan kıtalan 
da nehrin §8rk ve garp sahilleri bo
yunca tahşit edilmektedir. Bunlar, lü
zumu takdirinde, muntazam askeri 
kuvctlere yardım edecek ve Kanton, 
bu suretle üç iatikametten mukabil ta
arruza maruz bırakılacaktır. 

Şunghnig, 5 a.a. - Çin ajansı bil -
diriyor: 

Yantgsin mıntakasına karşı yapı -
tan mukabil bir hücum neticesinde 
Hupcpin cenup şarkisindeki çin kuvct
leri, Yangtsc nehri sahilinde ve Yang
çinin 35 kilometre cenubunda kain 
Lungkang şehrini geri almışlardır. 

Prağdaki Alman üniversitesi 
Prag, 5 a.a. - Toledni List gaze -

tesinin salahiyettar bir menbadan öğ -
rendiğine göre Prag'daki alman Unıi -
vcrsitesi ipka edilmiyecektir. Bu ga
zeteye göre alman üniversitesi ile 
Prag'daki alman mektepleri Südet 
memleketine nakledilecektir. 

Japonya ve 
Cenevre 

müesseseleri 

ya içinde bir seyahat. 

3 - Denizaşırı 
Türkçe seyahat edebiyatı
nın bathca eaeri olan bu ki
tabın ikinci ve kati tabı 

neırolunmuftur. 

Hepsi Remzi kütüphanesinde 

bulunmaktadır Cenevre, 5 a.a. - Japon hükümeti-
nin Cencvre'nin beynelmilel müesse- \..: _____________ J_ 
seleriylc her türlü işbirliğinden vaz 

Mustafa· Arif 
Akgün'ün cenazesi 
törenle kaldırddı 

geçilmesi hususunda verdiği karar 
derhal tatbik edilmiştir. Tokyo hükü
meti, büyük Okyanus adalarında tat
bik edilen japon mandası hakkındaki 
senelik raporun tetkikine iştirak eden 
mümessillerini geri çektiğini millet
ler cemiyeti umumi katibi Avenol'a 
bildirmiştir. Bu karar mandalar ko- ( l:Jaşı ı . ıncı sayla<.1a) 
misyonunun şimdiye kadar görülme- liye teftiş heyeti reisliği yapmıştır. Vi
miş müşkül bir vaziyet karşısında bı- !ayetler idaresi umum müdürlüğünü 
(akmıştır. muvaffakiyetle ifadan sonra Kırklarc-

Mandalar komisyonu mandater li valisi ve daha sonra Samaun valisi 
devlet mümessilinin bulunmamasına 
rağmen Japonya'nın ç~kilme?en cvcl 
gönderdiği raporu tctkık ctmıye ve bu 
rapor hakkındaki müHihazal~rı.nı kon
seye bildirmiye karar vennıştır. 

Berlin, 5 a.a. - Şimal dinizindc in
giliz sahillerinde batan ispanyol Can -
tabria vapuru hakkında Strazburg 
radyosu tarafından dün akşam Alman 
ya aleyhinde müftcriyane neşriyatta 
bulunulmuştur. Bu rdyo, batan vap!'r 
tayfUJJllA il~lerine tstmatıen gemt -
nin bir alman zırhlısı tarafından batı -
nldığını ilan eylemiştir. 

Siidet partisinin ıasyonal sosyalist 
paHlslrle blrleımesl minasebetlyle 

olmuştur. Bu son memuriyeti sırasın
da mideainde ü .ser olmuştur Müptela 
olduğu hastalığın mesaiyi kısaltan bü
tün tezahürlerine rağmen, devlet hiz • 
metine girdiği günden beri devam c -
den şuurlu ve programlı çalıımasını 

terkctmemiş, Samsun'a, bugün dahi is 
mini takdir ve ıükranla andıran cacr -
ler hediye etmiıtir . 

935 seneai sonkinununun ilk günü, 
şnra umumi katibi B. Cemil Ethem ile 
birlikte Kamutayça Devlet ŞQraaına 

aeçilmiıtir. Mülkiye dairesinde azalık 
ile birlikte bir taraftan da ŞQra kanu
nu muciıbincc mütepkil olan deavi 
huausi heyetinde balık vazifesi gör -
müıtür. 

Bu sabahki alman gazeteleri bu if-
tiraya karşı şiddetli neşriyatta. bulun -

maktadır. 
Fölki§cr Bcobahter gazetesi eliyor 

ı..; ·strazburg radyosu bu masalı komü
nist tayfalann verdiğini zikrediyorsa 
da ütira fiili gene bakidir. Bu radyo 
mahiyeti tavazzuh ct:mif bir haber 
hakJrmda dinleyicilerine yalan malB • 
mat vermittir. Mezkar vapur bir Fran 
ko muavin kruvazörü tarafından batı -
nlmıştır. Almanya enternasyonal bir 
cinayetle itham olunuyor. Fransa bat
vckili Daladiyc'nin 6 teşrinievcldc 

vermiş olduğu aözü tutup tutmıyaca -
ğını ve bu iftirada bulunan)an fransız 
hükümctinin eczalandırıp cezalandır -
mıyacağını bilmek isteriz. Eğer ceza • 
landırılmazlarsa franaız bafvekilinin 
sözlerinin ciddt tellkki cdilcmiyeceği
ne hükmcyliyeccğu. 

İngiltere Yugoslavya 

ticaretinin inki~afı 
Bclgrat, 5 a.a. - Londra ticaret ~ 

dasının murahhası Stevens gelece.ıt 
hafta içinde Yugoslavya'ya gelecek-

tir. 
Yugoslavya'ya hareket etmeden e

vel Stcvens, İngiltere hariciye nazırı 
ile birkaç kere görüpıüştür. Nazır, 

yugoalav piy•aaını derin ve etraflı 
bir şekilde tetkik etmeai için mumai
leyhe bazı direktifler vermi9tir. Stc
vcna, son .zamanlarda bir ingiliz - yu
goslav ticaret odasının açılmı§ olduğu 
Zağrcp 9chrinde bir müddet kalaak
tır. 

Mumaileyh bundan sonra Yugoslav
ya'nın diğer mühim iktısadi merkez
lerini ziyaret edecektir . 

Stevena takriben Yugoslavya'da bir 
ay kadar kalacaktır. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Brüksel - Belçika sosyalist par

tisinin Brüksel, Liegc ve Charleroi 
mıntaka federasyonları Burgos'a Bel
çika'nın bir mümessil göndermesi a
leyhinde karar vermişlerdir. 

X Londra, - Geçen akşam Fins
burg - Park mahallesinde bir otobüsle 
bir kamyon çarpıpnııtır. Çarpıpna ne
ticesinde 17 kişi yaralanmııtır. 

X Atina - Elen Otoaefal Ortodoks 
kilisesinin altımı bir yükaek ruhanisi, 
bugün Atina büyük kiliaesindc top
lanmışlar ve 22 tcşrinieveldc vefat e
den Hrisostomas'm yerine Atina met
ropolitliği ve elen kilisesi ruhaniliği
ne Korent metl'opolidi Damaakinoe'u 
aeçmif}crdir. 

Hitlerin muavini Hess 
diin bir nutuk söyledi ııGeçen cumartesi gUnü gene mide -

6inde~ rahatsızlık hissettiğini söyli
yen merhumun hastalığı çarşambaya 

Rcichenberg, 5 a.a. - D.N.B. a - bdar devam ctmiıtir. Birçok kan kay-

Fr1111'111 1111 ,. 
lklısadl siyaseti 

Parla, 5 LL - Salihiyettar mah • 
fillerden verildiii kaydiyle dün neıre
dilcn bir haberde bilhuaa hükUmetin 
"mali ve iktıaadi siyaset aahaamda li -
beral bir hareket tarzı ittihu ettiği ve 
cebir tedbirlerinin biç olmazsa fimdi
lik bertaraf edildiii" kaydedilmekte 
idi. 

Bu haberin tamamiyle asılsız oldu
ğu maliye nezaretince bildirilmektedir. 
Cebir tedbirlerinden tamamiylc vazge
çilmi1tir. 

Buhranı izale için çareler 
Paris, S a.a. - Reynaud, vaziyet 

hakkında yaptığı tetkikatın neticesi -
ni pazartesi akgamı Daladiye'yc bildi -
rccektir. Reynaud'nun buhranın izale
si için bulduğu çareler şu suretle hu
lisa edilebilir: 

Masraftan kısmak, yeni varidat 
mcnbaları bulmak, iktısadi kalkınmayı 
temin edecek tedbirler almak. 

Mali sahada Reynaud, hiç bir cc • 
bir tedbirine müracaat etmiyccck, eı
hasın ve mUcsscaelerin aarfetme kabi • 
liyetlerini azaltacak olan ağır vergi -
ler ihdu edilmesini teklif etmiyecek -
tir. Mumaileyh memleketi iktısadi sa
hada yükseltecek ve inkişaf ettirecek 
tedbirlerle bilhaaaa iktııadt sahada ye
ni varidat menbaları ve imkinlan bul
mıya gayret edecektir. 

Rcynaud, geniş bir kredi siyaseti 
takip edecek ve sermayenin avdctini 

kolaylqtıracak milaait bir hava yarat

mıya çaııpc~r. "'Açık pazar'' siya -
seti devletin mübayaalan aayeaindc 
devlet eshamının yükselmesi için en 
makul çare olarak kabul edilmiıtir. 

Macarlarla yapılacak 

ticaret anla~mösı 
Macar hUkilmctiylc hUkUmetimi% a

rasında yeni bir ticaret ve kliring an
ıa,maıı yapılması etrafında müzakc -
relere yakında baılanacaktır. Yeni ya 
pılacak anlaJIWl mevcut anlapa esas
larını daha gcnitletecck ve her iki 
tarafın ticari mübadcleainl artıracak 
bir tekilde olacaktır. 

janaı bildiriyor: bettiğindcn kendiaine kan verilmİf fa-
Südet partiainin naayonal eoayaliat kat bu kayıp, kolaylıkla teWi edile

partisi ile birlqmeai münuebetiyle B. medifbıden aynı kan gnıpundan muh
Hitlcr'in muavini nazır Doktor Heu telif kimıaelere müracaat edilmiıtir. 
bir nutuk aöylemiı ve ezcümle demit- Hayata gözlerini yumacağı gün. 
tir ki: Merkez Banakaı İdare Meclisi basın-

.. _ İki bin yıl önce ccrmen,kabile- dan eski dostu B. MUni.r'i yanma di -
lcri bu memleketi işgal etmişlerdi. O vet etmiı ve ona son arzularım söyle -
zamandan beri bu memleket, daimi miştir. Doktor ve mühendis olan eski 
mücadele ve fedakarlıldar ocağı olmuı arkadaımı bu buhranlı lnınıda bile tc
tur: Bu memleketin her tarafmda, geç selli etmiştir. 
mit asırlarda yapılmıt alman faaliyet Muhakeme ve ıuurunu hiç kaybet
ve çalıpnasmın eacrlcrinc rastlanıyor miyen merhum, saat 18 i geçirebilirse 
Şehirlerdeki abidelerin gilzclliği, al - bir müddet daha Y&Jlyacağıru söyle -
man mimarlannın eseridir. İlk alman mit ve fakat 18 e çeyrek kala aramız
ünivcrsitesi, bundan altı asır evci dan ebediyen ayrılmııtır. ÖlilmUndcn 
Prag'da açılnuıtı. Bohcmya ve Morav- birkaç dakika evel. yatağın üzerine 
ya'nım göhrctini dünyanın dört tara • düşen batını düzeltmek iatiyen kardc
fına yayan daima alınanlar olmuştur. şine rahatsız olmamasını aöylemiştir. 

FUhrerin sayesinde bu asırlık mü- B. Mustafa Arif Akgün, elli beş 
cadele, milliyet hukukunun galebesi i- yaı gibi, çok ihtiyar aayılamıyacak bir 
le bugün kati hal suretine varmıştır. çağda aramızdan aynlmıştır. Arkasın
Si.r:lerin ve Avusturya'nm büyük Al - da henüz 14 yaşında bir kız çocu
manya'ya ilhakı, tabii bir hukuki va- ğunu ve çok sevdiği hayat arkadaşını 
ziyct yaratan ve asırlık haksızlıklara bırakmııtır. Yirmi iki yaşındanberi 
nihayet veren hadiselerdir. tam 33 sene memlekete, temiz 

Halen hariçte, adilctin tecellisine ve vatanperver memleket çocuğu ola
mUsaade etmekten ise bir harp kopar- rak emek vermiştir. Ölümünün bırak
mayı tercih eden insanlar bulunduğu- tığı bO§luk ve acı çok derindir. 
nu biliyoruz. Ailesinin, yakınlarının, Devlet Ş\1-

Hitler hukukunuzu müdafaa ettiği rasının, dostlarının bu büyük acısını 
zaman Bencşlcr. Litvinoflar, .Çörçiller paylaşır, hafsağı dileriz. 

Edenler hiddetlerinden köpürüyorlar- -

dı. Fakat onların bu hiddetleri hiç bir y ann gece 
netice vennemi,tir. Fakat parlamen-

ter rejimde her şey birdenbire değişe- ay tutuluyor 
bilir. Bu sebepten dolayı daima müte-
yakkız bulunmalıdır. Her halde Füh- • 
rcr, gafil avlanmıyacaktır. Bu sebep- Raaatanedcn bildirildiğine göre bu 
ten dolayıdır ki, Führer'i; istikbalde ayın 1 inci pazartesi gUnU akşamı kül
daha iyi ve daha ziyade ailihlı buluıı- li huauf olacak ve memleketimizin her 
mamızı istiyor. Zira bu efendiler her tarafından görülecektir. Husufun 
dakika iktidar mcvkiinc gelebilirler. muhtelif safhalarına ait zamanlar ıun-

Biz, rejimleri h<>§umuza gitmiyen lardır: • 
diğer devletleri mahvetmek iatcmiyo- Ayın tutulnuya başlaması saat 
ruz. Fakat bizim rejimimiz bazılarının 22,41 de, kUııt husuf başlaması saat 
hoşuna gitmediği iç.in Almanya'ya hü- 23.45 de, küllt husuf ortası saat 24.26 
cum edilmcıini de arzu etmiyoruz. da. küllt huauf nihayeti saat ı 07 de, 
Buhranlı aaatlerde, biz diğer millet- huaufun bitmesi saat 2.12 de .. ' 

len hakir görmedik ve tahkir etme-

d~k. !ngilt~re ve Franaa'ya karıı ·to vücuda getirmiye değil fakat kıs
kin ~~tmcdik •. Fakat lüzumunda vazi- mi ıeçim yapmıya divet edecektir. 
femızı sonuna kadar yapacaktık. Bu ı~r~tle bütün dünya, aüdet mem-

. Almanya, en modem ıilihlara ve lcketının katt aurette Almanya'nın 
~iln!anın en kuvctli hava filoauna ma- ayrılmaz bir parçaaı haline geldiğini 
lıktır. Yanında faşist İtalya'nın aaker görecektir. 
lcri vardır. Alman - İtalyan dostlu - Doktor Heas'in nutkundan evet B. 
ğu buhranlı haftalar zarfında tccrü- Henlayn, bUtün sildet partisi bası, 
beden geçmi§tir. Daha son günlerde adına, B. Hitler vl naayonal SOBya -
mihverin nazım tesiri, Viyana tah- list partisi için ant içmiş ve Dr. Hea
kimnamesi ile teyit edilmi,tir. se slldet partisinin bayrağını teslim 

Führer, •izleri ayrı bir parllmen • ctmiıtir. 

Türkiye'nin beynelmilel hayatta 
en büyük kaygıaı kendi aulhunu mu
hafaza edebilmektir. Zira milletleri 
refah ve aaadete eriıtiren bu yoldur. 
Şu kadar var ki, herhangi bir mille
tin aulhaever olmaaı aulhu mubafa· 
zaya kafi gelmez. . 

Atatürk, Türkiye'nin aulh aayase-
tini tarif ederek: 

"- Memleketimizi her 1ıün daha 
çok kuvetlendirmek, her aahada her 
ihtimale karı• koyabilecek bir halde 
bulundurmak ve dünya hadiseleri
nin bütün aafhalarmı büyük bir te -
yakkuzla takip etmek aulh aiya ... 
timizin dayandığı baıhca eaular

dır.,, 

Dedikten aonra bazı garp dipl• 
matlarının yegane sulh vaaıtaaı sibi 
göatermek iatedikleri prenaiplerİD 
bu huauataki kifayetaizliiini de çok 
açık bir ifade ile anla~ıyo~: .. 

"- Milletlerin enuuyetı ya iki la• 
raflı ve yahut çok taraflı umumi 
müıterek anlaımalarla temin edile -
bilir diye mutlak mahiyette ortaya 
atılan ve her biri diğerine zıt addedi
len prensipler aulhun mubafazua 
emrinde bizim için kati ve isabetli 

değildir ve olamaz.,, 
diyor. 

Türkiye ,beynelmilel ha,..tta 
dofrudan doiruya, yahut. dol•J'_l
aiyle kendini ali.kadar elmiJ'Ml hiç 
bir meaeleye kanpnaz. Ancak bey • 
nelmilel aulh batka memleketler i
çin olduğu kadar türk milletini de 
alakadar eden bir bayat ıartı oldu • 
ğuna göre aulhu muhafaza ~e 
kendi düJüncelerini açlkça eoyle
mekten de çekinmez. 

DENlZ ÇOPÇOLOCO 

AKŞAM'da "Dikkatler,, IÜtıa
nunda bu b&flıkla çıkan bir yaucla 
deniliyor ki: 

Marmaca'mn en güzel aayfİJ• yer
lerinde, Boiazın en mutena noktala
rmda. aahil sazinolarmm önlerinde, 
Galata nbtmu civarmda, Haliçte. 
inhiaar binalannın bitııiiinde. Ka
batat havuzunun içinde zaman za· 
man çöpler birikir, ortalığa koku aa
lar ..• Kim bilir aularm ne tekilde bir 
cereyan almaaa lazımdır ki, bunlar 
buradan kıamen kalkıp gitain. •. Ya
h ut zamanla çürüyecek, dibe çöke
ceklerdir. 

Beı altı merkezde deniz çöpçülü
ğü a .. rviai ibdaa etmek, bu mutena. 
yahut kalabahk sahillerimizi de,_a· 
na caddelerimiz kadar olsun tenuz • 
leme" mümkün deiil midir? 

"Bat edilmez ki! Deniz ıene •· 
tar!,, itirazı, bektaıinin "Ben dÜDJ'&
ya çamqır mı yıkamıya ılecliml .. 
hikayeaine benziyeceii içın varit d .. 
ğildir. 

Aleni teşekür 
Erzurum'un ispir kazasını teftiş et· 

mekte iken haatalanan zevcimi cnit· 
temiz mülkiye müfettişi Kamil Ergi
ni her turlü tedavi ve vesaitten mah
rum bir 9ekilde Norgih karakolunda 
kaybettik. 

Bu çok acı ve elemli günümüzde bi· 
ze el uzatan ve kederlerimizi payla
pn, taziyet lutfunda bulunan Dahili
ye vekili ve C.H. Partisi gcnd sekre
teri sayın B. Şükrü Kaya'ya, Tcftif 
heyeti reiai Tevfik Talat Hitay'a, 
Trabzon, Gilmü9hanc valilerine, mes
lek !lrkadaşlarma, başta Ulus olmak ü
zere matbuata, aziz ölümüzü kucağına 
emanet ettiğimiz Bayburt kazası mül
ki ve askeri erkan ve mcmurlariylc 
halkına, akraba ve ahaplarımıza derin 
teşekkürlerimizi sunarız. 

E§i: A. Suna Ergin, kayın biraderi: 
Z. Naci Akamaç, baldızları: Eltaf, Ha-
tice Akamaç. 8373 
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Kemal ÜNAL 

-6- Kısaltıp nakleden: Nurettin ARTAM 

Tahaf görülmesin hastanede 
tam üç tane Napolyon vardi! 

Fransız Akademisi azasından Ge
orges Duhamel "vazıı kanuna nasi
hat'' başlığiyle geçenlerde neşrettiği 
yazısına Paris tahsil bürolarından bi -
rindeki müşahedesiyle başlıyordu. Ar
kasında kadın erkek birçok memurun 
defterlere kapanıp çalıştığı demir par
maklığın beri tarafında, vergilerini ya
tırmak için gelmiş beş altı kişi var. 
Bunlar hafif, hafif konuşarak sıralan
ru bekliyorlar. Para gişesinin önünde 
duran siyah elbiseli kadın, sesini biraz 
yükseltince herkes susuyor. Onun gi -
yinişinde fakirce denecek bir sadelik 
ve fakat tabii bir kibarlık var. Bu 
mahzun ve sakin bakışlı kadın, ya
nındaki kumral saçlr küçük çoruğun 

elini bırakmak istemiyerek serbest ka
lan tek eliyle memura bazı kağıtlar 

göster:miye çalışıyor. Onun heyecanı
nı yenemiyerek titrek bir sesle yük
sekçe söylediği söz şu idi: 

Herkes susuyor. İşini görüp he
men dönecek olan beş altı kişi bu bek
lenilmiyen mania önünde sabırsızlan
mıyor, hatta kendi işleri~ unutarak 
kadının ıstırabiyle alakalaruyor. Kadın 
yavaşça soruyor: 

- Vergimi yatıramazsam eşyala -
rım satılacak değil mi? 

Gene hazin bir süküt 
- Demek satılacak!.. 
Nihayet en ihtiyar memur, biraz 

mahcup bir tavır, yumuşak bir sesle 
cevap veriyor. 

PAZAJ< • 6.11.1938 - 12.30 Müzik 
çük orkestra): Der gotter Triumphm 
(Hartman) .• Chant nuptial (Rimsky • 
sakoH), - Chanson triste (Tschaikovv 
- Musette (Offcnbach). - Narcissus (E 
bert Nevin) , - ideale (Paolo Testi) 
Saat ayarı ve haberler - 13.10 Muzik ( 
havaları ve muhtelıf şarkılar) - 14 Ko 
ma (ev kadını saati) - 14.15-14.30 M 
(Operet seleksyoııu). 

17.30 Müzik (Danslı pazar çayı) -
Saat ayarı ve haberler - 18.40 Müzik 
cesaz faslı) - 19.15 Müzik (Halk oy. 
ve turkuleri) - 20 Mtizik (Riyaseti 
hur bandosu - Şef: İhsan Kunçer): Z 
lin-ınarş (C. Tcike). - Vals de concert 
Glazounovv), - Richilde-uvertur (G. P 
Homoresk (Anton Dvorak). Callirhoe 
4 pas de cymbales (C. Chaninade). - T 
ta et Fugue en Re mineur. (J. S. Bacb 
21 Saat ayan ve arapça soylev - 21.lS 
yete - 21.35 Muzık (kıiçuk orkestra): 
gcunerliebe-potpuri (F. Lehar). -
einst im Mai-potpuri (A. Eckstein). • 
bouche-potpuri (M. Yvain). - Die zir 
prinzessin-potpuri (E. Kalman) - 22. 
Son haberler ve yarınki program. 

Bunlardan başka bir de Jül Sezer mevcuttu 
Sonradan anlaşıldı ki Kings

ton'un dimağından diline 
gelen asap birbirine karışmıştı. Ve 
bu hadiseye akıl hastalıkları müte
hassıslarmca, göz asabı karıştığı 
jçin eşyayı çifte görenlere göz mü
tehassıslarının verdiği ehemiyet
ten fazlası verilemiyordu. Burası 
öğrenilince karı koca, her ikisinin 
de korkusu, hicabı, endişesi zaıl ol
muştu. Adamın bir sene kadar te
davi altında kalması icabediyordu. 
Fakat karısı, şubat ayında çarşam
ba ve cuma günleri muntazaman ge
liyor, neşeli neşeli konuşuyor ve 
kocasının hastalığından, dirsek ke-

ınıgı kırılıpta ufak bir sargı ve te
davi ile geçecek bir adamdan bah
seder gibi bahsediyordu. 

Komedi - trajedi 
Şubat ayının başlarında hastalı

ğım iyiliğe yüz tuttuğu için, beni 
iki numaralı koğuşa kaldırmağa ka
rar verdiler. Burada ağır hastalar 
yoktu ve burada yatanlara daha bü
yük bir hüriyet verilmiş, buna mu
kabil daha büyük mesuliyet de yük
letilmişti. 

Hala, çakı, kibrit, ustura taşıya
miyorduk. Fakat bilek saatlerimiz, 
kemerlerimiz, kitaplarımız ve elbi
selerimiz iade olunmuştu. Fakat 
ben, artık hastaneden adam akıllı 
bıkmıştım. 

Canımız sıkıldığı zaman, bütün 
akıl doktorlarının beş para etme
diğini mUşterek bir tez ha1inde a
ramızda konuşuyorduk. Paşaı bana 
bir aralık, etrafımı korkunç görme
ğe başladığım için iyiliğe yüz tut
tuğumu söylemişti. 

Ben üç ay tedavi gördüğüm hal
de hiç iyileşmediğime kaniydim; 
doktor bu sözlerle beni iyiliğime 
ikna etmcğe uğraşıyordu. 

H astanede bir takım emniyet
li kimseler vardı ki bunla

ra istedikleri zaman dışarıya çık
mak müsaadesi verilirdi. Fakat bun
lar gidemezlerdi. Artık akılların
dan zoru yoktu; fakat tımarhane
nin dışındaki alemle karşılaşmak 
cüretini kaybetmişlerdi. 
Nisanın sonlarına doğru, yalnız 

azılı deliler de dahil olmak üzere 
hepimizi, bütün koğuşları bir arada 
bahçeye çıkarmıya baş~adılar. Bura
da birbirimizle eğlenıyor ve bun
dan da hiç bir hicap duymuyorduk. 

Mesela Spayk ile ben, kendisini 
Napolyon sanan bir mezeci ile eğ
leniyorduk. Tuhafınıza gitmesin, 
bizim hastanede tamam üç tane Na
polyon Bonapart vardı. Bunlardan 

başka bir tane de Jül Sezar'ımız 
vardı. Ayrıca bir deli daha vardı ki 
kendisini telefon çıngırağı sandığı 
için gezip dolaıtığı yerlerde çıngı
rak gibi sesler çıkarırdı. 

Burada böyle zavallı, biçare a
damlarla eğlenmenin kalpsizlik o
lacağı iddiasına karşı kendimi mü
dafaa etmek lüzumunu duyuyorum. 

Bu hastanede bulunan has
talardan, en azılıları da dahil, onda 
dokuzu şimdi tedavi edilmiş ve a
kıllanarak dışarı çıkmışlardır. Mo
dern akliyecilik, bir takım tedavi 
kabul etmez sanılan delilerin de 
iyi olabileceklerini isbat etmiş bu
lunuyor. 

Burada bu müessesede bulunan
ların hemen hepsi, Eksleben'de bir 
sanatoryomda yatanlar gibi, ken
dimizi eğlendiriyorduk. 

Fakat aramızda bir grup vardı 
ki onların hali feciydi. 

8 ir gün bahçedeki salıncak

lardan birisinde oturuyor
duk. Bu sırada gezdirmeğe çıkarı
lan üçüncü koğuş hastaları yanı
mızdan geçtiler. Bunlar sessiz ses
siz yürüyen on dilsizin, on hortla
ğın, on yaşıyan ölünün geçişi ile 
geçiyorlardı. Bir sıra halinde idi
ler; Başları göğüslerinin üzerine 
dü'111üştü. Bunların en önlerinde 
beyazlar giymiş solgun, san saçlı 
bir kızcağız bulunuyordu ki bu pe
ri§an kıyafeti ile onu Alman peri 
masallarını yazan kitaplardan biri
sinin bir sayfasından fırlamı!J zan
neaer<lın z. 

Arkada!Jım KJark, yavaş bir ses
le dedi ki: 

- Bir insan için en korkunç hal 
bu haldir: bu haldeki insanlar, de
rinliklerin derinliğine inmişlerdir. 

Oyle bir sis içinde idiler ki hiç 
bir şey Üzerlerinde bir tesir bırak
mıyordu. Fakat bu yaşıyan ölüle
rin galerisinde birkaç ay kalmış o
lan Klark, bunların müthiş ıstırap
lar çektiği hakkında beni temin e
diyordu. 

- Bu ümitsizliğin, şifasızlığın 
son kertesidir. İntihara teşebbüs e
den bir adam, gene bir şeye aldırış 
ediyor, bir şeye kıyemt veriyor de
mektir. Hayatla ölümü karşılaştırı
yor ve ölümü tercih ediyor demek
tir. Fakat bu hale düşen bir adamda 
hiç bir şey yapmak enerjisi, duygu
su kalmamıştır. Cehennemin ta di
bine düşmüş bir adam, kendi canı
na kıymasını düşünebilir mi? Bun
lar, artık ölüdürler; fakat daima ıs
tırap çeken ölüler ... 

Burada bundan 20 sene önce par
maklıklar içinde muhafaza altına 

alman bir takım delilerle tenis, 
kriket oyunu oynamağa ve yahut 
çiçek açan ağaçları dolaşmağa da
vet edilmek bana çok garip geliyor
du. 

B u müessesede çeşit çeşit·de
liler, daha hafif hastalar 

ve ziyaretçilerin yanına serbest o
larak bırakıldığı halde bunlardan 
bir zarar geldiği vaki değildi. 

Bunun sebebi de güllabilerin güç
lü, kuvetli, hastabıkıcılann usta ve 
pehlivan olması idi. Hastalar, az
gınca bir harekete kalkışırlarsa he
men bu güllabiler tarafından sım
sıkı yakalanırlardı. Bu yüzden bü
tün hastalarda şiddetli hareketler
de bulunmak cesareti kalmamış, or
talık sütliman olmuştur. 

Buradaki hastabakıcılardan öğ
rendiğime göre bağlanmak, hayvan
lar gibi muameleler yapmak sure
tiyle akıl hastalarını böyle bir sü
kunete ulaştırmak mümkün olma
mıştır. 

Yaz geldiği zaman, uzun müd
dettenberi artık hiç zevk alamaz ol
duğum şeylerden hoşlanmağa baş
lamıştım. Eskisinden çok daha iyi 
tenis oynuyor, yeniden golf oyu
nundan zevk alıyordum. 

Yıllardanberi, unuttuğum şeylere 
başlamıştım: Sabahleyin erkenden 
kalkmak, her sabah muntazaman 
kahvealtı etmek gibi. 
Artık yazılan mektuplara cevap 

veriyor, dışarıya çıktığım zaman 
orada bir takım dostlar bulacağımı 
düşunere& lll'C'luu ..... vıuyuu .... -

Haziranda daha iyileştiğimi, ne
şemin daha fazla yerine geldiğini 
görerek beni ikinci koğuştan neka
hat halindeki hastalara mahsus vil
lalardan birisine naklettiler. Bu
rada müessese parkının dışına çık
mamak şartiyle bir otelde imişim 
gibi serbest bulunuyordum. 

Hele ayık bulunmaktan, erken ve 
rahat uyanmaktan dehşetli zevk 
duyuyordum. 

Fakat, acaba, dışarıya çıktıktan 

sonra viskiden gene korkacak mıy
dım? Onu tamamiyle bırakacak 

mıydım? Bunu bilemiyordum; an
ladığıma göre doktorlar da bunu bi
lemiyorlardı. 

H aziranın sonunda beni ta
burcu ettiler. Çıkmadan 

önce de altı ay müddetle ağzıma 
bir damla alkol almıyacağıma dair 
bir taahhütname imzaladım. 

Tarihleri ıyıce hatırlayamıyo

rum. Fakat bu kağıdı imzaladığım
dan beri altı ay geçmiş bulunuyor. 
Yazın fazla sıcak günlerinde bir iki 

BAL 1 K 
binlerce kilometre uzakta, onlarm hayatını, mem
leketini, yuvasmı teıkil ebnit olan her ıeyden bin· 
lerce kilometre uzaktadırlar. Liif cüzdanmı çıka
rıyor ve fotoğrafiyi macara uzatıyor. 
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lar... Bir seneye kalmıyacak, biramızı bizim evde 
içeceğiz. 

Liif, mihaniki bir hareketle bardağını kapıyor. 
Bu hulyanın tahakkuku ıerefine içmek onun ade. 
tidir. Bardiıinof elini, sevgi ile, Llif'in eli Üıtilne 
koyuyor. 

- Ben, dostum Liif'ten fazla talihliyim. Zira 
kendim için aziz hiç kimseyi kaybetmedim ... Beka
run. O, zavallı çocuk ... Liif, haydi §U fotoğrafiyi 
macar dostumuza gösteriniz. 

Liif kıpkırmızı oluyor; Barabaı'ta öyle. ikisi de 
bu sevimli ve geveze ruatan tedbirlidirler. Liif'de 
bir tek fotoğrafı vardır, ve onu müteessir olduğu 
bir akıam Bardiıinof'a göatermiıtir. Şimdi, ate§ 
içindeki yüzünü öte tarafa çevi:-1,"it °.lan mac~r it· 
çiye bakıyor. Şimdi onlar Parı& te çıfte kabırden 

Esmer bir kadın, beı yaılarında ve gülümsiyen 
bir kız, ve bir ağaca dayarunıı, yüzünü yapraklar 
arasından süzülen güneıle aydmlanmıı, kerdanı 

çıplak, profesör Liif. Bardiıinof şöyle diyor: "Fi
kirlerimi paylaıan adamlar onları ölüme gönder
miılerdir. Onun fikirlerini paylaıan adamlar benim 
de bütün varımı yoğwnu elimden almıılardır. lıte 
§İmdi ikimizde birer serseriyiz, ve hazan, en yük
sek ideal namına ikimizden hangimizin mağlUp ol
duğunu öğrenmek için münakaıa ederiz." 

Llif, fotoğrafiyi yerine koyup baımı kaldmyor: 
- Ben bir ideal namma mağlup olmadım. Kapİ· 

talizmin ideali yoktur. Bizzat bir gaye alarak te
lakki edilen ve ancak kendi inkitafmı istihdaf e
den kapitalizm ... 

Barabat anlamaksızın, ıatkm, ~akıyor. Kel?ne
leri anlamıyor, ve demin her kelımede kekelıyen 
Liifin, timdi hangi mucize sayesinde, böyle s~u: 
let ve sarahatle fikirlerini fransızca beyan ettigıru 
de hiç anlamıyor. Nasıl bilebilir ki profesör timdi 
kendi ihtisası sahasındadır, ve sayısız fransızca ki
taplardan öğrenilip bitmez tükenmez manazıralar 
esnasında kıvraklattırılmıı bir terminolojiyi kul
lanmaktadır? Nasıl bilebilir ki sosyolojiye mahsus 
lehçe, atölye arkadaılarınm kendisine çoktan öğ
rebnit oldukları dib~gat lehçesi kadar sarihtir? 
Sosyoloji ve dibagat ... Hayır, hiç bir zaman bu iki 
ıubeyi mukayeae ebnek Barabat'm aklma gelmiye
cektir. Oracıkta oturup gittikçe hararetlenen mü-

- İkibin frank? .. İki bin frank mı 
vereceğim? ... 

- Evet Madam. 
- Evelce daha az veriyordum. 
- Evet ama, geçen yılki taksitleri, 

bazı müsaadelerden istifade ederek 
vermemiştiniz. Bu yıl iki bin frank ve
receksiniz. 

Vergi yatırmıya gelenler ve içeride
ki bütün memurlar artık bu konuşma 
ile alakadardır. Kadın ıstıraplı sesiyle 
birkaç şey daha söylüyor bunlardan 
anlaş.ılıyor ki zavallı dulun küçük bir 
iradı ve mazide mesut günlerde alın -
mış bir de evi vardır. Güzel ve temiz 
gözleıini açarak şunları tekrarlıyor: 

- Elime geçecek on bin frankla 
bir yıl yaşıyacağım. İki bin frangını 
veremem. Niçin bu kadar çok, anla
mıyorum? Evelce daha az veriyordum. 

Kadın erkek diğer memurlar da 
gişeye yaklaşıyor, her biri sabır ve 
şefkatle kadına vergisinin vaziyetini 
izaha çalışıyor; defterler açılıyor, ra
kamlar dökülüyor, gecilCen taksitlere 
ait hükümler anlatılıyor, hatta birçok 
misaller de veriliyor. Kadın, hayret ve 
haşyet içinde bütün bu izahlardan 
uzaktadır. O, bir yıllık geçim masrafı
nın ağırlığını yeniden duymuş gibi 
başını hafifçe sallryarak: 

- Ya veremezsem? .. diyor, 

rin''ğ&;;;~~ 1fi~;; ~ğ;na. ;ğile·r~k 
ilave ediyor, . 

- Bir de küçük oğlum var. 

defa bir iki kadeh içtiğim soğuk bi
ra müstesna olmak üzere hiç içki 
içmedim. 

Bir defa da birisi bana bir İspan
yol şarabı getirmişti. Bundan biraz 
tattım. Once hoşuma gider gibi ol
du. Fakat ondan sonra tekrar ca
nım çekmedi. Bir gece de geç vak
te kadar satranç oynadıktan sonra 
bir iki balon bira içtim. Fakat artık 
içkiyi aramaz olmuştum. 
Ayyaş olduğum zamanlarda vis

kiyi büsbütün başka maksatlarla 
özler ve başka türlü isterdim. 

Tek tük içki içtiğim günlerin ü
zerinden aylar geçti. Elan tek tiık 
içtiğim oluyor. 
İçmediğim için de bir sıkıntı 

duyduğum yok. 
Şurası muhakkak ki ayyaş oldu

ğum zamanlarda olduğu kadar bed
baht değilim. 

(SON) 

- Hemen satrlıvermez Madam. 
Genç kadın, parlak, güzel gözlerin

dan ufak yaşlar döküyor ve perişan 
bir sesle : 

Evelce daha azdı.. Anlamıyorum, 
anlamıyorum diye mırıldanarak gidi -
yor. 

Georges Duhamel yalnız kalınca 
kadının bu sözlerini kendi kendine tek 
rarlıyor ve diyor ki. Bütün fransızlar 
ve medeni milletlerin bütün fertleri 
hep "anlamıyorum,, diyip gidiyorlar. 

Toplanan vergilerin nasıl sarfedil -
diğini de herkesin anhyamadığına kı
saca temastan sonra muharrir, gene 
vatandaşların harp ve ihtilalden kur
tulmak için bütün variyle vergilerini 
ödediğini söylüyor, ancak verginin ne 
kadar, ne zaman nasıl verileceğiıı 
kimse anlamıyor demek istiyor. Aka
demi azasının istediği vuzuhtur, sade
liktir; istikrardır. 

Duhamel esefle söylüyor ki garp -
ta, garp kültürü içinde yaşıyan her 
memlekette artık vatanda§ın iki mes -
leği vardır: Birisi kendisinin seçtiği 

ve iyi kötü onunla geçindiği meslek, 
dğeri de hiç hazırlanmadığı ve daima 
da üstesinden gelemediği kırtasiye
cilik mesleği. Vatandaş, diyor, her bü
roya müracaatte birçok beyannameler 
dolduracak, sayısız vesikalar hazırlı -
yacak, yemin hükmünde imzalar koya
cak adeta bir memurluk vazifesi yapa
cak. 

Büyük biyolojist sozu mesle -
gıne intikal ettirerek hayat ha
diseleri tetkik edilirse görülür ki diyor 
complexire- her zaman bir terakki 
eseri ve hatta bir hayatiyet unsuru 
değildir" muharrir, yüklerin hafifletil-

•• ..1 •• ·-· ' t • • :t 

maktan kurtarılmasını istiyor. ''Eger 
diyor, vatandaşın yükünü büyük bir 
yorgunluk duymadan taşımasını ve 
ileride kendisinden aranacak büyük 
hamleleri baıarmasını istiyorsak, ba -
na öyle geliyor ki onun yapmıya mec -
bur olduğu fedakarlıkları, beyhude ye
re muğlaklaştırmadan, kolayca kavra
nan bir dille çok açık olarak istemeli
dir." 

... * * 
Ödeyeceğimiz vergiyi çoğumuz bil

meyiz. Bunu biribirimize .söylerken bu 
bilgisizliğimiz tabii hatta zaruri bir 
!Jeymiş gibi davranırız. Maddi menfa
atimize de temas eden bir mevzua 
mutlak Iakaydi gösterdiğimizi iddia 
edemeyiz Bu kayıtsızlığı nihayet bir
kaç kişi her işinde yapar bu hal ver
ginin mahiyetinden geliyor denebilir. 
Halbuki mali, iktısadi işleri başaran -
!arın birçoğu da vergi işlerini kavra -
madıklarını söylerler. 

Şu halde bu ne bir anlayış hatası 
ne de bir cehit noksanlığıdır. Vergile -
rimizi anhyamıyacağımıza inanmış 

bulunuyoruz. Bize bu inanı veren yal-

nız başkalarından dinlediğimiz 
okudugumuz şeyler değildir. Hep' 
de her zaman vergiyle temas i · 
yizdir. Hiç degilse yılda bir defa 
verginin üzerinde durduğumuz o 
tur. Ancak bu kadarcık temas bize 
retmiştir ki kanunla baş başa kalı 
da vergiyi anlamak mümkün değil 
Fransız muharriri de dul kadında 
şahede ettiği hali, onun bir noksanı 
larak görmüyor bunu kanun ya 
ra, kanunlara atfediyor. Niçin böy 
dir? 

* * * 
Vergi prensiplerinden biri de 

tandaşın odiyecegi vergiyi niçin, 
ve ne kadar verecegini vuzuhla bi 
sidir. Buna ilim diliyle vergide 11111 

yeniyec denir. Euradaki niçin, ver 
nin hangi maksatlara ne kadar sa 
lunacagı değildir. Bununla, ver 
hangi kanuna göre alındığının 
bilinmesi ve kanundaki hükümler 
kunduğu veya söylenildiği zaman 
layca anlaşılması kastolunur. Y 
derebeylerin herkesten, dilediği 1' 
man canının istediği kadar vergi 
ğı ortaçağ nizamından şüphesiz 
uzağız. Muayyeniyet prensipinin he 
fi de, franıuz muharrir.ininki kadar, 
nunlardaki açıklrk ve adeliktir. Bö1 
le bir prensipin bulunması ve k 
eserlerde devamlı münakaşa edi 
de gösterir ki vergi kanunlarında 
zuh kolaylıkla temin olunamaz. fe 
zorluk bir g,lueB&W&r~~aru.nnı t 
bir vergiyle karşılamak mümkün oı 
saydı herkes bunu kolaylıkla öğre · 
verilmesi icap eden parayı yanı 
zın zamanında öderdi. Yeni hayat §öl 
lar:ına göre, artık bu mümkün değil · 
Mütemadiyen artan amme masraf! 
na, her istihsal şubesinin knedini 
mıyacak ölçüde iştirak etmesi lazım 
dır. İktısadi hayattaki devamlı ve gi 
rif t inkişafı kovalıyarak her yeni il 
tihsal zümresinden istifade etmek 
li bir prensiptir ve bu kovalayış ver 
kanunlarını sık sık değiştiren başlı 
amildir. 

Vergi son devirlerde yalnız devl 
geliri olmaktan çıkmıştır. Onun bir 
çok iktısadi ve içtimai vazifeleri 
vardır. Milli istihsali koruyacak ha 
memlekette yeni iktısadi faaliyet! 
yaratacak unsurlardan biri de ve 
olmuştur. Verginin içtimai vazifesi · 
yurtta kültürün, ekonominin hul 
milli faaliyetin inkişafı istikametin 
değişmektedir. İş bölümlerine ayrıl 
yurttaşlar arasında amme hizme . 
iştirak müsaviliğini, - buradaki müal 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

nakaıayı dinliyor, fakat bir feY anlamıyor ve alit
kalanmıyor. Düıünüyor: Bunlar iki düıman ... Ve 
ikisi de serseri. Fotoğrafi hayatı temsil ediyordu; 
Petrograt'taki eV'de hayat vardı. Ve timdi hepsi 
kaybolmuıtur. Şimdi sosyalizm ve kapitalizm mü
nakaşası yapıyorlar. Barabaı içini çekjtyor, ılınmıt 
olan birasının son yudumunu içiyor ve üçüncü kat
taki küçük odaya kota kO§a çıkıyor. Orada Klari, 
tekme vurmuı olduğu bahanesiyle Y ani'yi tiddetle 
döğüyor; Yani bunu ağlıya ağlıya inkar ediyor; 
Anna kulaklarmı tıkıyarak bağıra bağıra susma
larını istiyor; ve bayan Barabaı ise, Üç çocuğu iki 
eliyle nasıl döveceğini bir türlü tayin edemiyor. 

kendi oldu. Küçük karnesi daima iyi notlarla do
lardı; muallimin bazan §Öyle ihtarı ifade eden: 
''Klari, son sözü daima kendisi söylemek ister·• gi
bi mütalealarını kaydettiği" tavur ve hareket'' sü
tunu müstesna ... 

llI 

Bay Bardiıinof ile Anna, Klari'yi ellerinden tut
mUf, mektebe götürüyorlar. Her bangi diğer bir 
vaziyette Klari bu çifte aahabete itiraz eder, yalnız 
batına yürümeğe muktedir koca bir insan olduğu
nu söylerdi. Fakat bugün, munis, muhafızlarmm 
ellerinden sıkıca tutarak yavaı yavaı yürüyor. Kla
ri mektepten korkmuyor. Geçen yıl, Budapafte'de, 
anası onu Hernad sokağındaki ana aınıfma götür
düğü zaman, bütün smıfa atıfetli biT eda ile §Öyle
ce yukarıdan bakmıı, yerini göatermeğe giderken 
saçını okıaması için müsaadekar daVTanmıf, ve ye
rine oturduktan sonra da hel"kesin kendisini eğ
lendirmek için ne yapacağmı seyre terbiyeli bir 
kayıtsızlrkla hazırlanmrftı. Günler geçtikçe Klari 
orada keyfince hareket edebileceğini anladı, ba
ğırdı çağırdı, döğüıtü, muallime kartı geldi, Mag
da Marer'in kahvealtıaını aıırdı ve kara tahtaya, 
halı üstünde oturan kedinin hikayesiyle kurt ve 
kuz umaaalmı yuvarlak aüzel harflerle jlk yazan 

Fakat bu sefer Klari biraz cüretsizdir. Bu cüret
ıizliği~ en bariz harici tebarüzü ise küçük çenesin
deki titreyittir. Ne de olsa bir &ansız mektebi baı
ka bir ıeydir! Klari sınıfa aksi bir tavurla giriyor; 
fapkası elinde, muallime bitmez tükenmez izahlar 
veren bay Barditinof'a kızıyor ve diğer talebeleri 
de kavgacı bir halle battan atağı süzüyor. 

Muallim kadm küçük kızlardan en yumuşak huy
lusunu, en sevimlisini, yüzü en güzel olanını çağı
rıyor, ve küçük macarı gÖ$tererek: 

- Bunun da adı seninki gibi Kler'dir. Yanma ~ 
turt ve kendisine her hususta yardım et. Kendisini 
evinde imitcesine rahat hissetmelidir; anladm mı? 
Jinet, sen de yerini bu küçük yabancı arkadata bı
rak ve git, Fransin'in yanına otur. 
Fransalı Kler Macaristanlı Kler'e gülümsüyor ve 

omuzlarından tutup götürüyor. Sıraya gelince Ji
net'in Öte berisini alıp çıkarmakta olduğu göze 

doğru onu yavaşça iterek sevkediyor. Klari atet 
saçan gözleriyle birdenbire Kler'e doğru dönüyor: 
-İtme 

Kler ne diyeceğini bilemiyor. Jinet kahkahalarla 
gülerek: 

- Dikkat et, ıssıracak seni! Benim yerime küçük 
bir vahıi ile komşuluk edeceksin. 

O vakit mülhit bir hadise oluyor. Klari topuklan 
üzerinde geriye dönüyor ve bütün ımıfın, mualli-

(Sonu var) 
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Madde ve kuvet 
Filozoflar arasında pek eski bir! yemekleri nebatlarda da, hayvanlar

da va dır: Acaba, madde mi önce da da bulabiliriz. Yakın vakitlere 
meydana çıkmış, yok•a kuvet mi? gelinciye kadar, azotlu gıdaların ne
Kimisi kuvet maddedt:n çıkar, mad- batlarda da, hayvanlarda da aynı 
de bulunmadan kuvet olamaz, der. şey olduğunu zannettiğimiz için et
Kimisi de böyle düşünmeyi adeta 1 le, sebze veya yemit yemek arasın· 
bir ısa fi ık sayarak, madde kuvetin da hiç bir fark olamaz diye sanırdık. 
görünüşünd n başka bir şey değil- Halbuki nebatlı.rın azotlarını ge
dir, kuvetin daha önce meydana çık· ne hayvanlardan aldıklarını öğren -
mış olmau z ruriodir diye iddia eder. diğimizden beri iki türlü albüminin 

Meraklıları için, ıüphesiz, pek en- aynı şey olmadığı meydana çıktı. Bu
tereaan bir dava. Halledilebilseydi, nu bize öğreten, mikroplar ilmini 
belki, gayet pratik neticeleri de çı· kuran gene o büyük Paıteur'dür. Ne
kardı. Kuvetin önce olduğunu iddia btalar da azotlarını, yani albüminli 
edenlerin dedikleri doğru çıkarsa, maddelerini hayvanlardan alırlar. 
her türlü kuvctin kaynağı olan gÜ· Nasıl aldıklarını anlatmak tabiatın 
netin ıııklarını kullanmak yolunu pek meraklı itlerinden olmakla be -
Öğrenerek, meaela, ıimdilik en paha· ı raber burada anlatılamıyacak ka
h maddelerden biri diye tanrdığımız dar çirkindir. 
e~maa yapmak, yahut, daha i·yi•i, Yalnız şu kadarı hatırımızda kal
hıç Yemek yemeden yalnız güneı ı • malı ki, nebatlar hayvanların azotlu 
tıklarııu kullanarak yaıamak, hare- maddelerinden ancak kendi itlerine 
ket etmek ve dütünınek mümkün o· yarıyacak kadarını alırlar. Biz de 
lurdu. yalnız nebat yediğimiz vakit ancak 

• Fakat, doğrusunu isterseniz, bu o kadarını bulabiliriz. Bize lüzumlu 
davanın halledilmesi hayatın zevki olan azotlu maddelerin hepsini yal· 
hesabına pekde istenilecek bir ıey nız nebatlarda bulamayız. Onun için 
değildir. Bir keı e, insan oğlu o ka- yalnız nebat yemekle vücudumuzun 
dar derin şeylere kadar öğrenince kuvetini temin ett.ek bile maddesini 
bu dünyada bilmediği bir ıey kalmı- tamamı tamamına temin edemeyiz. 
yacak demektir. Halbuki bilmemez· Vücudumuzun şekli eksik kalır, bi
lik insanın hayatına zevk verir. ln- çimsiz, endamsız olur. 
aan bilmediği ıeyleri öğrenmiye çalı· 
ı:ırken de, bilmediği bir ıeyi öğrenin-

G.A. 

ce de büyük zevk duyar ... Sonra, da, 
herkea güneı ıııklarından elmas 
Yapmasını öğrenince elmasın değeri 
k~lmaz, ıimdi onu pahalı bir matah 
dıye göğüslerine yahut parmakları· 
na. takanların keyfi kaçar ... Hele hiç 
Yeıııek yemeden yatamak mümkün 
olunca tabii hayatta ikinci derecede 
büyük zevkimiz olan yemek zevki 
kaybolur. Bu zevki inceltmiş olanla
rın rivayetlerine göre, nefis sanat· 
lardan biri olarak sayılması lazım 
gelen atçılığın da kaybolacağı bat -
ka .•. 

Onun için, §İmdilik madde ile ku· 
vetin - hangi&i önce... hıı.np ..onra 
__,.dana çı'Ktıgını Öğrenmeden -
ayrı ayn ıeyler olduğunu bilmek, 
hayatın zevki bakımından, daha iyi
dir. 
Şu kadar ki, bu kadarcık bilgi bi • 

' ' • • - 1:.=- ....... rl ..... ivat vükletir. Ma
demkı vucudumuzun maddesını u" 
kuvetini de verecek, kısa aöz.le haya: 
tnnızı devam ettirecek olan ıeyler 
gıdalarımız.dır. O hal·de vücudumu -
zun maddesini ve kuvetini muhafa
za etmek için ayrı ayrı gıdalar ye
miye mecburuz. 

Kuvet tarafı daha basit olduğu i
çin ilkin vücudumuzun kuveti için 
lüzumlu gıdaları aöyliyeceğim. 

Bilirsiniz. ki vücudumuzdaki ku
vet vücudumuzun sıcaklığı, adalele
rimizin hareketi, zihnimizdeki fi
kirler, bütün uzuvlarımızın işle
mesi demektir. Bunların hepsi ku· 
vetıe olur. Bize kuveti temin eden 
gıdalarımız da karbonlu olanlar ya
ni Yağlarla ıekerlerdir. Bunların ter
kibinde bulunan karbon nefes alır• 
k~ vücudumuza giren oksijenle 
bırle§ir, karbon yanar ,kuvet hasıl 
olur ve vücudumuz itler. Bu taraf
tan i§İmiz, ıimdilik basittir. 

Fakat vücudumuzun maddesi ta
rafından iıimiz gittikçe karıımakta
dır. Vücudumuzun maddesini debi
ze azotlu gıdalarımız, yani albü
ıninli Yemekler temin eder. O türlü 

~ 

BÜYÜK 

Bugünün babil kulesi · 

Filistin 
Zannediliyor ki Filistin'de yalnız 

yahudi ve arap vardır. Hakikatte bu-
rast dünyanın en kozmopolit bir yeri

dir. Çünkü burada yahudiler, hangi 

memleketter geldilerse yahudiyim 

demekten ziyade oralı olduklarını id

dia etmektedirler. Orada öyle yahudi

ler vardır ki, Y.ahudidcn _cok..ro•"'•la 
ingUIZOır, fransızdır, lehtir, alman -
dır. Her yahudi, geldiği memleketin 
adetlerini, ananelerini hatta harici 

manzaralarını beraber getirdikleri i

çin Filistin bugiln alacalı bulacalı bir 

memleket halindedir. 
l<;ı; •• ; .. ·~- .. _,,,,.." Jit". nil kullanı

lır: İngilizce, arapca, ibranice. Fakat 
orada o kadar çok dil vardır ki, efsa -
nenin Babil kulesine taş çıkartır. 

Dükkanların vitrinlerinde en az altı 
dille yazılmış yazılar vardır. 

Almanların Çekoslovakya' da 
bulduklar1 güzel sigaralar 
Alman kıtaları Çekoslovakya'ya 

girdikleri vakıt, alman rejisinin çı -
kardıklarından güzel, her birisinin ü· 
zerinde 1918 • 1938 tarihleri yazılmış 
enfes sigaralar bulmu,ıardır. Halbuki 
bunlar, çek topraklarına ilk girdikle
ri vakıt bu nefis sigaraları, sanki 1938 

de kurtarılacaklarını bildikleri için 
"Südet kardeşleri" tarafından. hususi 
surette hazırlanmı' zannettiler. Hal
buki hiç de öyle değildi. Ne garipte
cellidir ki bu güzel sigaralar, Çekos· 
lovakya'nın yirminci devir senesini 
kutlamak için hazırlanmıştı. 

YEMİN 
'===============================-22--==== 

Yazan: Baronea Orkzi 

var. Onlara da bir bakın . Deliller bu-, ğer bizi yok yere taciz ettinse herifin 
radadır fakat onları meydana çıkar- seni mahvedeceğine emin ol. Bura • 
mak sizin işinizdir" der gibi kapıya dan bir yere kımıldama. Birazdan 
doğru bir jest yaptı. belki sana soracak şeylerim olacak . 

Merlen onunla Dölatur'un arasında tır. 
bulunduğu için, beriki bu sakit diya
loğu görmedi. 

Merlen ona doğru dönerek: 
- çok maharetlisin, vatandaş, de

di. lhanetinin delillerini gizlemek i
çin çok itina göstermiş olduğuna şüp
he yok. fakat anlarsın ki yazıhane-

ni araştırmakla iktifa edemeyiz 
Müstehzı bu nezc1ketle ılave etti, u
marım ki bu vatanda~ların evinin di
ğer odalarını da gezmelerine bir iti
razın yoktur. 

Dölatur kuru bir tonla: 
- Nasıl istersen, dedi. 
Öteki kısaca emretti: 
- Şu halde bize refakat et, vatan· 

daş • mebus. Bizi odana götüı. 
Dört milli muhafız kapının iki ya

nına sıralandılar. Merlen, Dölatur'u 
aralarından geçirdi, kendisi de arka . 
!arından çıkmak üzere iken, Jülyet'e 
döndü, hiddetle: 

- Sana gelince, vatandaş, ded:, e-

Xlll 

İpucu bulunamıyor 
Jülyet, altı adamın ayak seslerinin 

meşe merdivende kesilmesi i!rin bir 
kaç saniye bekledi. Demoklcs'in kı • 
lıcı düşelidenberi ilk defa olarak 
kendis~~!e baş başa kalıyordu. ' 
_.Bu muhlet uzun süremezdi. Sevdi
gı adamın etrafında kendisi tarafın • 
dan örülmüş ağlardan bir mahreç 
bulmak için bu kısa andan acele isti
fade etmesi lazımdı. M erlen'le adam· 
ları neredeyse döneceklerdi. Aynı 
komedi ikinci bir defa oynanamazdı 
ve, el~ verici vesikalar hususi yazı : 
hanesınde bulunduğu müddetçe Dö
latur düşmanın ellerinde ve aynı teh· 
likenin tehdidi altında kalıyordu. 

Jülyet bir lahza, keşfedildiği tak
dirde bütün meıuli.vetini üzerine al • 
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\..IUO IQın İngiltere'nin harekete müheyya bir 
Bir teklif 

ordusu olması gerektir! Yazan: Nasuhi Baydar 
- Dün cum rtesi, bugün pazar ... 

Bir buçuk günlük hafta tatilinin dü
nünü nasıl geçirdiniz, bu gununu 
nas,l geçirmek niyetindeainiz? Ç emberleyn, geçenlerde parlS.

mentoda söylediği bir nu -

tukta, bugün, !ngiltere'yi geniş bir 
ölçüde kaplamış olan sükünetten 
istifade ederek l:iiyasi bir şöhret te
min etmek istemediğine işaret etti. 
İngiliz başvekili bunu söylemekle, 
şimdilik seçimlere girişmek isteme
dğini murad etmişti. Onun çok a -
kıllıca ve dürüst olan bu kararını 
herkes hürmetle telakki edecektir. 
Ancak, hemen hemen aynı nisbette 
İngiltere'ye yayılmış olan diğer bir 
hisle, parti politikası menfaatine 
değil, milletin nefine olmak üzere 
bir an evci yeni bir çığır açmak çok 
faydalı olacaktır. Bu his, çok ku • 
vetli bir şekil almış olan vatana hiz
met arzusudur. 

Büyük Britanya'nın hiç vakıt 
kaybetmeden harp hazırlıklarını 
hızlaştıqp takviye etmel:ii liizımgel
diği kanaatini, kendisini en çok al
kışlıyan mahfillere bile vermiş olan 
hükümetin sulh po1itikasmdaki mu
vaffakiyeti karşısında, bu biçim bir 
~ef.sirde bulunmak, belki bir parça 
ıstıhzayı andırır. Ancak, bu hissin 
de en kestirme yoldan ifadesi, Bil • 
yük Britanya'da askerlik mükellefi
yetinin tatbik edilmesini istemek • 
tir . . 

Bazı kimseler var ki, bu sihirli 
sözü söylemekle, vazifelerini yap . 
~ış old.~k.~arın~ sanıyorlar. Bu gi
bıler, hukumetın bu hususta alaca
ğı tedbirleri sabırsızlıkla bekle . 
mekten başka hiç bir işleri yok -
muş kanaatindedirler. 

Tenkitlere boyun eğmek mecbu • 
riyetinde kalanlar arasında uzun 
müddet hizmet ettiğim için, tenkit
cilerin pek az hesaba kattıkları güç
lükleri göz önüne getirerek, hala 
onlarla birlikte teessür duymakta -
ynn.~aff, bu türlü bir çok güç
lükler vardır. Bunun en ba~ında, 

başbakanın, bu parlamento devre • 
sinde ve sulh halinde iken askerlik 
mükellefiyetini tatbik etmemeği va
detmiş olması bulunmaktadır. 

Başbakan, vermiş olduğu sözü ge
ri almak için, atlatmış olduğumuz 
buhrandan istifade ~tmemiştir. Ben 
onun çok doğru hareket etmış oı : 
duğuna kaniim. Demokrasiler mev
cut oldukları müddetçe, gerek iç, 
gerek dış politikada muayyen pren
siplere riayet etmek mecburiyetin
dedirler. Bu pernsiplerin en ehemi
yetlilerinden biri, resmi bir teahhü· 
dün, riayet edilmesi keyfiyetidir. 
Fakat, böyle bir teahhüt, seçicilere 
hitap ederken, her hangi bir hükü
meti başka bir politika takip etmek
ten hiç bir suretle menedemez. 
Bundan başka, böyle\ bir hitapda 
bulununcıya kadar geçecek olan ay
lar içinde, efkirıumumiyeyi bu tarz
da bir politikaya hazırlamamak ve 
bu politikanın tatbik vasıtalarını 

emre amade bulundurmamak için de 
en ufak bir sebep yoktur. 

A sker.lik .. mükelefiyeti, ingiliz-
lerın otedenberi nefret et -

n:~ş oldukları bir şeydir. İngilizler, 
duşmanın ana vatana her hangi bir 
baskında bulunamıyacağına emin -
dirler. 

Demokrasi ile idare edilen mem
leketlerin çoğunda, hiç itirazsız tat· 

mak üzere çantayı üzerinde saklama· 
yı düşündü, fakat ikinci bir düşünce 
ona bu. teşebbüsün imkansızlığını is
p~t ettı ve evrakın muhteviyatını bil
mıyordu; belki bunlardan bir kısmı 
Dö!atur'un el yazısiyle yazılmıştı 
ve ıhanete .k?fi bir delil teşkil ediyor
lardı. Bu ıtıbarla, bir şey bulama -
maktan kızarak, Merlen kendisinin 
de üstünü aramalarını e:ıırederse -
Jülyet bu düşünceden titriyordu -
vesikalar derhal meydana çıkacak 
tetkik edilecek, ve muhakkak surett~ 
menşelerini ifşa edecekti. 

Hayır, yapılması lazım gelen ilk 
şer,, bu~ları odadan dt arı çıkarmak, 
Dolatur un üzerinde hiç bir süphe bı
r~kmamak için tamamen yok etmek
ti:. Yarı aralık kapıdan dışarıya bir 
goz atmak için kanapeden kalktı. 

Medhal dehlizinde ve merdivende 
kimse yoktu. İlk katta adım sesleri, ö
teye beriye çekilen eşyaların gürül -
tüsü ve, zaman zaman, Merlen'in kaba 
homurdanması 51rih surette işitili -
yordu. Jülyet, ne yaptıkl;ırını anla • 
mıya çalışarak, bir lahza ortalığı din· 
ledi. Muhakkak ki Merlen'le adamları 
sahanlığın nihayetinde solda olan Dö
latur'un odasındaydılar. Belki de ta • 
sarladığı pllinı yerine getirmiye vakıt 
bulabil~cekti. Bu tehlikeli bir teşeb
büstü: Merdivenin başında adamlar -
dan. biri tarafından yakalandığı tak -
dirde, ne Dölatur'u, ne de kendisini 
hiç bir şey kurtaramazdı Diğer taraf
tan. bir ~ey yapmadan, olduğu yerde 

1 Duf~az~~per 
1 

Britanyu "nın esld Bahriye Hakanı 

Ben size Miyliyeyim: Tatile cumar
tesi baılıyanlardan iseniz işinizden 
çıktınız; belki o.kınma kadar eviniz
den bir tarafa ayrılmadınız; yahut 
çarıı ve pazara uğradınız; bir sine
maya gittiniz; belki de bir iki dostu• 
nuzla bulU§tunuz: Briç veya poker 
oynadınız. Güneıli havadan istifade 
ederek - kırlara diyerniyeceğim -
asfalt caddelerde, &0nbahar bahçe • 
}erinin göz kamaıtıran çiçeklerini 
doyadoya seyrederek bir hayli dolaş.
tınız. /ıcaba? aranızdan bazınızm 
futbol maçların•da bulunduuğnuzu 
tahmin ed bilirim. Baıka ne yapabi
lirdiniz? Fakat, bugün ne yapacak· 
aınız? Mevsim yağmurlarından biri 
sabahleyin sizi odanıza kapıyacak 
oluna yerinizden kımıldanmadan 
ak§am edeceğiniz akla gelir. Fane
delim ki hepimize ılık bir güneı mev• 
uttur. At ynrıılarını gönniye gidebi
lirsiniz. Yukarıda saydıklarımın ve 
bunun haricinde gününüzü sıhatini:ı: 
ve neıeniz lehine ltullanmnk için ne
ler tasavvur edebilirsiniz? 

___ , 
bik edilebilmiş olan askerlik mü -
kellefiyetine, İngiltere'de, eskiden
beri zulmun bir başlangıcı göziyle 
bakılmıştır. Fakat, bugün zaman o 
zaman değildir. İngiltere, diğer Av
rupa devletlerinin artık istifade et
medikleri bir imtiyazı muhafaza e
deceğini uzun müddet hesaba kata· 
maz. Memleketin siyasetini idare e
denler bugünden itibaren düşen en 
ehemiyetli vazife, millete bu yeni 
vaziyeti anlatmak yapmak mecburi
yetinde olduğu fedakarlığın zaruri 
olduğuna onu ikna etmektir . 

Hükümetin, harp potansiyeli ba -
kımından milletin belli başlı rolü
nü tayin edecek olan bir "'milli si
cil" hazırlamağa karar verdigini ga
zeteler yazdı. Böyle bir sicilden 
maksat, ciddi bir vaziyet karşısın
da hizmete muktedir her vatanda
şın, milli camia nefine olarak üze
rine alabileceği işi daha sulh za
manında b1lıııesi ve una göre hazır· 
lıklı olmasıdır. • 

Bu projenin tatbiki, her hangi 
bir partinin taahhüdünü bozacak 
mahiyette değildir. Hatta, tatbik e
dilebilmesi için, projenin, ayrıca 
bir kanuna da ihtiyacı yoktur. "Mil· 
Ji sicil" yeni seçimlerden evel ta • 
mamiyle hazırlanabilir ve hazırlan
malıdır. Fakat, bununla, davanın 
yalnız yarısı halledilmiş olur. Asıl 
meı.ele, 1ngiltere'deki insan malze· 
mesinden en muvafık bir şekilde 
nasıl istifade edilebileceği keyfiye
tidir. Bu meselenin, biri arz diğeri 
de talep olmak üzere ifade edilebi
lecek iki cephesi vardır. Arz bakı
mından, .'Milli sicil'' mufassal ve 
şümullü malCı.mat verebilir. Ancak, 
ondan sonra, mevcut malzemenin 
en muvafık bir surette kullanılma
sına karar verebilmek de ayrı bir 
davadır. Bu itibarla, yukarda sözü 
ı;;Ç~1:"u cıaıli'\nTIHJ.\nılıı \J\rllkte, mem
leketin ihtiyaçları da tesbit edil -
melidir. Bu hususta en basit metot, 
üç muhtelif müdafaa bakanlıkla -
riyle iç işler bakanlığını, ihtiyaçla
rını tas tamam olarak tesbit etme -
ğe davettir. 

Bu bakanlıkları her biri, ihtiyaç 
gördükleri insan mikdarını ve bun
ların ne gibi işlerde kullanılacak
larını gösteren listeler hazırladık • 
tan sonra, bunlar, genel kurmay ve 
her hangi bir anlaşmazlığın önüne 
geçmek için müdafaa dairelerinin 
i~lerini tanzim eden bakana gönde
rılmelidir. Bu işler yapıldıktan son
r~, iht.iyaca karşılık bulmak için, ka
bınenın, icap eden tedbirleri alma
sı lazımdır. Deniz bakanlığına ou 
hussuta düşen vazife nisbeten ha -
fiftir. 

Deniz bakanlığı, memleketin 
emniyeti l>akımından donan

manın ne kadar büyük olması 13.zım 
geldiğini, tayfasının kaç kişiden i
baret olacagını hiç zorluk çekme -
den tesbit edebilir. Hava bakanlı -

kalmakla, vesikaların meydana çıkma
sı anını ancak geciktirmiş oluyordu. 

Taliini tecrübeye karar verdi. 
Kocaman deri zarfı elinden geldiği 

kad~r etekliğinin plileri arasında giz
lemıye çalışarak, gürültüsüzce dışarı 
çıktı ve bir gölge gibi merdivenler • 
den tırmandı. Dölatur'un odasında a . 
raştırmalariyle meşgul olan Merlen'
le adamları, arkalarında olan bitene 
dikkat etmiyorlardr. Jülyet güçlüğe 
uğramadan sahanlığa eı işti ve, hızla 
sağına dönerek, kalın halısı adımları
nın sesini hafifleten koridor boyunca 
koşmıya başladı. 

Bütün bunlar bir dakikadan az bir 
zaman içinde olmuştu. Odasına daha 
yeni girmişti ki Merlen'in bir askere 
merdivenin başında nöbet beklemesi
ni emrettiğini işitt. Kapısını gürültü
süzce kaP.adı. 

Öğleden sonrayı hareket hazırlık -
tarını yapmakla geçirmiş olan Jertrüd 
bir koltukta uyuya kalmıştı. Şu anda 
evde biribirin.i takip eden vahim ha • 
diseleri hatırına bile getirmeden, mert 
kadın, geniş göğsü üstünde elleri çap· 
razlanmış, sükfinetle horluyordu. 

Jülyet ona dikkat etmedi. içeri gi
rer girmez, bir makas yakaladı ve el
çabukluğiyle kalın deri zarfı yırtmı
ya çalış_ıyordu. Bir an sonra çantanın 
muhtevıyatı masanın üzerine dökül -
dü. Bu kağıtlardan ekserisi, Sir Persi 
Bley~ni'nin dediği gibi, sahibini mah
~etmıye kafiydi. Bu vesikalardan ço
gu vatandaş - mebuıoun el yazısiyley-

ğının da vazifesi pek çapraşık de • 
ğildir. İç bakanlığının esaslı işle -
cinden biri başka işlerde daha mü
him vazifeler başarmak kudretinde 
olan kimselerin, hava müdafaası kı
talarına sevkedilmemesidir. En güç 
vazife, daima olduğu gibi, harp ba • 
kanhğına düşmektedir. 

Askerlik mükellefiyetini iste -
mekle, davayı halletmi' olduklarını 
s~.nan!.a~: hakikatte, bu meseleyi he· 
nuz duşunmeğe bile başlamamışlar
dır. Avrupa kıtasındaki devletler -
de tatbik edilmekte olan örnekte 
bir .as~erlik mükellefiyeti, memle
ketımıze, anayurdun mi.idafaası em· 
rinde, kısa müddetli muazzam bir 
ordu meydana getirmiş olur, bu or
du, çok değerli bir şey olur ama, bu 
da kafi değıldir. 

İngiltere'nin sınırları donanma· 
siyle korunmaktad'ır. A~cak, bu do
nanma, yurdu koruyamıyacak bir 
hale gelece kolursa, onun yerini ka
r~ ordt:su tutamaz. Çünkü, böyle 
bı~ vazıyet karşısında, 1ngiltere'nin 
d~şmanları, açlıkla boyun eğdire • 
bılecekleri bir memleketi işgal et • 
mek zahmetine katlanmağa lüzum 
görmezler. 

Artık kıt da, ayaklarının gürül
tüsü işitilecek kadar hızla, yaklap
yor. ilk soğuklar bizi evlerimize ka
pıyacaktır.Sonra.kııa ve kı§ın karına 
ve donuna yavaş ya.v ı alı~acağız.. 
Dikmen sırtlarında ilk kayak hare• 
ketleri, kııın devamınca, ta.raftarla.
rını çoğaltacaktır. 

Fakat, bunlarla iktifa etmeli mir-
dik? 

lngiltere'nin bugünkünden çok 
daha büyük bir orduya muhtaç ol -
d~~una ka~iim. Ancak, bu orduya, 
bızım, ~ngıltere'de değil, yurdun 
dışında ıhtiyacımız vardır. Zaten 
bugiınkü vaziyette de kuvetlerimi ~ 
zin büyük bir kısmı ana vatan dışın· 
dadır. Bundan başka, askerlik mü • 
kellefiyeti.n!n tatbikine geçilince, 
kışlasız: sılah ve teçhizatsız, talim 
ve terbıyeyi gösterecek unsursuz 
muazzam bir ordu ortaya çıkacak -
tır. Bundan dolayı, ordu kuvetinin 
adım adım genişletilmesi lazımdır· 
lakin, bundan, davanın yavaşça yü: 
rütülmesi lazımgeldiği anlaşılma • 
rnzıhU1T. 

Biz, - tnbir caiZ&e - iç t im a i 
r.por kulüpleri açmalıyız: Çoluk, ço
cuk, ltadın ve erkek, hepimizi kırla• 
ra, dağlara ve ynzın deniz kıyıları
na, oval ra; göllere sevk edecek spor 
ve aile kulüpleri ...• Bu kulüplerde a· 

ı nıatörlüğe yan bnknn bütün aporla • 
1 ra hiç yer verilmezdi. 

Lakin mütehassıs beden terbiyesi 
muallim ve hekimlerinin nezareti 
altın·da, küçük ve büyük, herkes bi
ze en uygun jimnastik hangisi i&e o
nu münferit ve müşterek surette ya• 
pabilmeli, yazın alpinizm ve kıım 
kar aporları tatbik etmeli idi. Bu ko
lüplerde bir nevi iç turizm cemiyeti 
mahiyeti de verilebilirdi. önce tehir
ler civarında, ve .onra, ~ıra ile yakm Britanya ordusunun esaslı üç 

vazifesi vardır. Bu ord~ evele~r -
de, ~ngiltere'nin hava müdafaasını 
temın etmekle müxelleftir. Ve ser
best zamanlarını n yalnız bir kıs
mını bu hayati işe tahsis edebilen 
vatansever halktan teşkil edilmiş 

~.lan ~~tal~ra b~ vazifenin yükleti
dıp ydu letılemıyeceği de ayrı bir 

ava ır. Onda . 
··ık 1 . . . n sonra, denız aşırı 
~ d~ e~~ızın muhafazası gelmek . 
e kır. b.' ayet, Avrupa kıtasında 

ya ın ır mazid . 
teahhütl . e genışletilmiş olan 

1
.. •• er ıcabı, bir harp halinde 

ro unu adam k J • · 1 . a ı lı yapabılmesi i • 
çın . ngıltere'nin harekete .. h 
ya hır ordu . mu ey-

t .
1 

yamalık olması Jazrmdır 
ngı tere'nin bu .. . · 

ceg~ i kuvetl gun çıkarabıle -
erden en a ğ ·k· . . daha büy"·k şa ı ı ı mıslı 

u olması ıa 1 • 
rağmen, bö 1 . zımge mesıne 
Hid Y e hır ordunun fevka _ 

e muazzam bir 
zum yokt şey olmasına lü -

ur. Ne var k" b d 
1914 oldu~ ... ı, u or unun, 

gu gıbı, cıhanın en kabili-
yetli ve en modern bir şekilde si • 
lfihlanmış olması lazımdır. 

Ben şu kanaatteyim ki, bugüne 

di. Tabii Jülyet'in bunları daha dik
katle tet.kik edece-k vakti yoktu; bun
lardan bır kaçını yırtıp ve buruştırmı
y~ v~. hepsiin karma karışık, odanın 
hır k~şe~ındeki sobanın güllüğüne at
mıya ıstıcal etti. 

Mevs!min kış olmaması, Jülyet için 
esef edılecek bir şeydi. Eğer kış or
tasında olsalar ve sobada bol ateş bu· 
lunsaydı işi çok daha kolay olacaktı. 
Fak~t kararmı vermişti, ve kendisini 
tahrık eden kuvet insanlığı kahra -
mantığa sevketmiş müşevviklerin en 
kuv~tlisiydi. ~undan kendisi için çı
k~b~~ec~.~ .?etıcelere aldırış etmeden, 
duşundugu yalnız bir şey vardı: Dö • 
lautr'u kurtarmak, her ne bahasına 0 _ 

lursa olsun onu kurtarmak 1 
Yatağın karşısında, mavi kadifeden 

bir dualı.ğın ~zerinde, dıvara takılm:ş 
Meryem le oglunu temsil eden bir gti
~üş ta~?i~lik ~ardı. Heykelciğin üze· 
rınde .. kuçuk bır yağ kandili yanıyor • 
du. Julyet, onu, ateşinin sönmesin -
den korkarak, ihtimamla aldıı evela 
yağı kağıt parçaları üzerine döktü, 
sonra yanan fitille bunlara ateş verdi. 
.. Alev fışkırdı ve yağın yardımiyle, 

suratle yayıldı. Ateşten çıkan acı ko
ku .ve etrafında Jülyet'in gidip geliş· 
len Jertrüd'ü uykusundan uyandndı. 

Jülyet, kendisine meraklı gözlerle 
bakan hizmetçisine: 

- Bir şey değil, Jertrüd, dedi. Es· 
ki bazı mektupları yakıp imha ediyo
rum. Fakat şimdi bir lahza yalnız kal
mak istiyorum. Seni çağırınc~a ka -

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

kadar olduğu gibi, gönüllü sistemi
ne dayanılacak olursa, bütün ihti· 
yaçlar tatmin edilemez. Belki, as • 
kerlik mükellefiyetinin tatbiki ile 
endüstrinin yapmaga mecbur ola • 
cağı büyük değişikliı;e de lüzum bı· 
rakmryacak olan başka imkanlar 
bulunabilir. Zira, elde mevcut in
san malzemesinin tevziinde, endüst
rinin ihtiyaçları büyük bir itinayla 
göz önünde tutulmak gerektir. Çün
kü, çok lüzumlu olan cephaneyi ha
zırhyan fabrikaları boşaltarak, ih· 
tiyaçtan fazla a ker yetiştirmeğe 
kalkışmak bir çılgınlık olur. Dava 
basit değildir: böyle olmakla bera
ber, beşerin aklını, fikriin allak bul
lak edecek bir ölçüyü bulmıyacak • 
tır, sanırım. Ancak, bundan böyle 
bütün varlığımız, bu davanın esaslı 
bir surette halline bağlıdır. Onun i· 
çin, hiç vakıt kaybetmed-en işe baş· 
lamakla mükellefiz. 

dar mutfağa iner misin? 
Genç bayanının her istediğini yap

mıya alışkın olan J ertrüd kalktı. 
- Eşyalarınızı topladım, şekerim, 

dedi. Fakat bu kağıtları yakmayı ne
den bana bırakmadınız l lşte güzel el
leriniz kararmış ... 

Ji.llyet geveze hizmetçiyi usulca 
kapıya doğru iterek: 

- Sus! Sus! J ertrüd, dedi. Şimdi 
mutbağa koş ve ben söylemeden gel
me. 

Sonra onu tutarak: 
- Ha! Bir saniye, dadı, diye ilave 

etti, belki evde ask-erlere rastlarsın. 
- Burada askerler 1 Rabbım sen bi

ze acı 1 
- Sakin ol, Jertrüd ! Böyle korkuya 

kapılma. Her halde sana sualler sora
caklardır. 

- Sualler mi, bana ha! Ne soracak
lar? 

- Pek iyi bilemem. Mesela, benim 
hakkımda ... 

Zavallı kadın endişe içinde: 
- ':'av.rucuğum, diye haykırdı, yok

sa bu ıblısler ki.m olduğunuzu biliyor
lar mı? 

- ~ayır, h~yır. Hiç bir şeyden ha· 
berlerı yok. Fakat bilirsin ki bu de -
virde, her yerde tehlike vardır. 

- Rabbım! Azize bakire Meryem! 
Ne olacağız ...• 

- Sen sükunetini muhafazaya ve 
tam dediklerimi yapmıya çalışırsan 

(Sonu var) 



laı '' lnas dllrelerlılı yeniden 
llııl11 Ye tenslklne dair lelklkler 

lsviçreli mütehassıs Prof. 
Dr. Leemann'ın Adliye 

VekGletine verdiği .rapor 
Memleketimizdeki icra ve iflas da- edilmesini (mesetla icra kanununun 

irelerinin yeniden tanzim ve tensiki- 61 inci maddesinin linci fıkrasiyle 79 
ne dair tetkiklerde bulunup mütalea- uncu maddesinin 1 inci fıkrasına ba
larını bildirmek üzere adliye vekaleti kınız) ve harçların istifasını muraka
tarafmdan celbolunan İsviçreli müte- ba edecekti. Müfettiş bir icra daire -
hassıs Prof. Dr. A. Leemann, bu mev- sinin muamelatını vaktinde intac et -
zua dair hazırladığı raporu adliye ve- mediğini tesbit ettigi takdirde, lazım 
kale tine takdim etmiştir. gelen tedbirleri teklif ve dermeyan e-
. Profe.sörün raporunda yaptığı tek- decektir. (Memur ve müstahdemin 
lıfler bır taraftan Ankara, Ödemiş, mikdarının tezyidi yahut bir memu -
Bayındır, İstanbul, Beykoz ve Oskü- run tahvili). ŞüJ:>hesiz, bu suretle iş
dar icra ve iflas dairelerinde yaptığı lerin ifası tesri edilecektir. Bundan 
telti~ler, bu teftitler münasebetile ic- başka, müfettiş icra kanununa dair ni
ra reisleri ve icra memurlariyle giriş- zamnameleri hazırlıyacak (14 üncü 
tiği mubahasa ve münakaşalara isti - maddenin 1 inci fıkrasına bakınız) ve 
nat etmektedir. Diğer taraftan profe- bilhassa icra memurlarının tenvir ve 
sör, Ankara icra reisi Talat, İstanbul irşadı hususunda dikkat ve ihtimam 
icra reisi Hamdi ve icra hakimi Kur- gösterecektir. Bundan müsteban oldu
kut, İstanbul iflas dairesi, İzmir icra ğuna gör~ böyle bir müessese büyük 
hakimi İsmail Hakkı, lzmir icra me · faydalar temin edecek ve mühim bir 
muru Ahmet Tekçen, Adana icra rei- hatve teşkil edecekti (Bu baptaki mü
si, Edremit icra memuru, Adapazarı, taleam Zürich kantonunda tapu ve 
Antalya, Bergama, Denizli, Gazian - iflas dairelerinde on iki sene müfet
tep, Giresun, Kayseri, Manisa, Maraş, tiş sıfatiyle edindigim şahsi tecriıbe
Muğla, Ordu, Tokat, Urfa, Zongul - lere istinat etmektedir). 
dak baroları, Ankara, Adana, İstanbul, 3. Madde: 19. 
İzmir, Eskiıte-hir, Samsun, D~yarbakır 4 üncü fıkra olarak ilave edilecek -
ve Trabzon ticaret ve sanayı odaları, tir: 
Ankara Ziraat bankasiyle bu banka - "Tebliğat posta vasıtasiyle yapıldı
ların •ubelerinden birisi, İzmir İş - takd . d t t d . "ddetı ıı gı ır e, pos aya ev un mu 
bankası, profesör Sabri Şakir Ansay zarfında vukuu, müddete rıayet edil
ve Mustafa Retit Belgesay tarafların- diğiM karine teşkil eder." 
dan hazırlanıp kendisine tevdi olunan 
raporlardan istifade etmiştir. 4 Madde: 21. 

Rapor sahiplerinin ekserisi meri - "İcra dairelerince yapılacak teb -
yette bulunan icra ve ifln kanununun liğler yazı ile olur." Cümlesi şu suret
iyi olduğunu kabul etmekle beraber le tamamlanacaktır: "Bu tebligler te
bir çok noktalarda kanunun ıslah edi- ahhütlü mektuplarla veya makbuz mu
lebileceği kanaatını taşımaktadırlar. kabilinde dıoğrudan dogruya tevdi su
Profesörün kanaatı da bu merkezde - retıyle yapılır." 
dir. Kanunun yeniden tetkik ve tashi- Madam ki kanun postadan bahset -
hinde takibedilen esaslı kaide aşikar- miyor, tebligler her yerde mtibaşirler 
dır: Borçların mefru menfaatlarını vaaıtasiyle yapılır. Bu ise alelekser 
muhafaza ve vikaye etmekle beraber mühim teahhürata sebebiyet verir. 
icıvı usulünün tesri edil~si ve daha Mübaşirin, bilhassa köylerde, ödeme 
müessir bir bale getirilmesi icabeder. emrinin tebliğini, aynı mahalle ya -

Profesör diyor ki : pacağı diğer tebliğlere intizaren, te • 
Bu maksatla apğıda teklif ettiğim hir ettiği görülür. Alacaklılar haklı 

yenilikler meyanında bilhassa şunlar olarak bu usulden şikayet etmekte ve 
tamamiyle ameli bir ehemiyeti bajz • posta ile tebliğatın daha seri ve emin 
dirler: olacağını ileri sürmektedirler. Bina-

No. 5: OcJeme emri tebll11D6 lmc111t hı!BamK""lll_..,_oH. __ "'l~lU J.:7 ve 
kalmaksızın ilamların icrası; 21 inci maddeleri yukarıda arzedilen 

No. 13: Ehli vukuf vasrtasiyle tet- şekilde ikmal ve itmam etmek icabe
kikat yapılmasına karar vermek ve decektir. Bu teklifleri İsviçre kanu
yemin kabul etmek hususunda tetkik nunun 32 ve 34 üncü maddeleri ahka-
merciinin aalihiyeti; mına tekabül eder. 

No. 18: Önee ödeme emri tebliğine 
hacet kalmaksızın haciz ; 

No. 24: İstihkak iddiaları; 
No. 59: İflls dairesinin vazifeleri 

ve iflas idaresinin salihiyetlerinin 
tahdidi. 

Profesör bundan sonra, 9 haziran 
1932 tarih ve 2004 numaralı icra ve if
lis kanununun tadiline müteallik tek
liflerini serdetmektedir: 

BiRiNCi BAP 
Teıkilaı ve muhtelif hükümler 

1. lladde: 4 - Fıkra 2, lladde: 172, 
fıkra 1. -

Dördüncü maddenin 2 inci fıkraaı
na göre, 172 inci maddede derpiş edi
len itirazların tetkik mercii ticaret 
mahke~sidir. Bu hüküm emsali bir 
kıymet haiz değildir. Bilhassa bahis 
mevzuu olan teyin alelekser ebemi
yetaiz bir mikdardan ibaret olduğu 
göz önüne getirilirse tetkik mercii -
nin salahiyettar mer~i olarak göster
mek şayani terciJ, olacaktır. Bu kabil 
~dil~-~ usul t~ri edilmiş olacaktır, 
çunku ıcra hikımi daima hazır ve ic
ra dairesinin bulunduğu bina dahilin
de bulunur. Binaenaleyh, 4 üncü mad
d~nin 2 inci lıkraııının ilgası icabede
cektir, taki 172 inci madde hakkında 
da 4 üncü maddenin 1 inci fıkrasında
ki kaide ta!bi~ edilebi~in. Aynı za _ 
man<la 172 ıncı maddenın l inci fıkra
sı da ikinci cümlede .. Ticaret mahke
mesine" tabiri yerine "Tetlcilc ınerci
ine" ibaresini ikame edecek tekilde 
tadil edilecektir (Bu teklif İzmir icra 
hakimi İsmail Hakkı, Adana icra reisi 
ile İstanbul icra reisi Hamdi tarafın
dan terviç ve teyit edilmiştir). 

. 2 Madde 13, Fıkra 1. -
İkinci cümledeki "Bu daireler cum

huriyet M. umumilerini.1 daimi mu. -
rakabası altında olup en az senede bır 
defa teftiş olunur". İbaresi y~rıne 
.. daimi bir murakabenin ifası içın va
zife ve salahiyetleri icra vekilleri ~e
yetinin çıkaracağı bir nizamname _ıle 
tanzim edilecek hususi bir müfettış -
Jile mevcuttur." İbaresinin konulması 
yerinde bir şey olacaktır. 

Teftitlerim 111raaındaki müşaheda
trma göre icra kanununun tatbikini 
temin için hususi bir murakaba ihda
sı mutlak bir zarurete tekabül eder. 
Mevcut murakabe, pek umumi bir ma-
hiyet auetmesi itibariyle kifayetsiz 
gibidir. Bir çok raporlarda bu nokta
ya temas edilmiftir. Müfettiş evvele
mirde muhtelif kayıtların tutulması
nı ve icra ve iflas meuilinde müsta -
mel nümunelerin (Forbulaires) kulla
nıf tarzını, ev~a~ ve .Yesaikin ta:nzim 
ye hıfzedilmcaını, muhletlere rıayct 

iKİNCİ BAP 
Para ve tem inat verUmeai 
hakkındaki ilamların İcra8ı 
5. adde: 32. 
Meriyette bulunan kanuna göre pa -

ra ve teminat verilmesi hakkındaki i
limların icrası borçluya icra emri teb
liği ile hatlar. Bununla beraber bu, za
it V'C lüzumsuz görülmektedir. Ye -
dinde kabili icra bir ilam bulunan a
lacaklının ödeme emri tebliğine bacet 
kalmadan cebri icraya tevessül etmek 
hakkını haiz olması icabeder ve esa -
sen borçlunun menfaatları 33 üncü 
madde ahkamiyle kafi derecede vika
ye edilmiştir. Bir ödeme emri tebliği 
lüzumunun kaldırılması iki fayda tev
lit edecektir: Usulde sürat temini ve 
bilhassa borçJunun yakın zamanda bir 
haciz vukua geleceğinden haberdar e
dilmemesi ve mallarını kaçırmağa im
kan bulamaması. Alacaklının, ilam su
retlerine istinaden aynı zamanda mü
teaddit mahallerde cebri icrada bu -
lunmaaına mani olmak için ilamın as
lını ibraz etmesi icabedecektir. 

Binaenaleyh, 32 inci madde aşağı -
daki hükümlere tebdil edilecektir: 

"Alacak para ve teminat verilmesi 
hakkındaki bir ilama müstenit bulu -
nursa, alacaklı, ilamın aslını ibraz et
mek şartiyle, derhal ya hacu yahut 
borçlu iflasa tibi ı,ahıslardan olduğu 
takdirde salahiyettar ticaret mahke
mesine iflas talebinde bulunabilir. A
lacaklı bu bapta talepte bulunduğu 
takdirde, borçlu 74 üncü madde mu -
cibince mal beyanında bulunacaktır." 

6.Madde: 33 Fıkra 2. 
Madem ki alacak kabili icra ve ila
~ rnüıtenit bulunuyor, temyiz tale -
ınde bulunan borçludan teminat is -
~emek yerinde bir şey olur. Borçlu
karın hemen hemen daima sırf zaman 
azanmak rnaksadiyle temyiz talebin

de bulund':'kları göz önüne getirilin
ce bu_ t~ky_ıdatın lüzumu bir kat daha 
kendını hiasettirir ş d .1A · k. · unu a ı ave e-
delım ı 72 inci -·dd "b' 

1 1 - e mucı ınce 
borç u . o ~ığı bir parayı ödemek 
me_cb~rdıyetdınd"e-kalan borçlu tabiatiy
le. ıstır at av-ı açmak hakkını haiz
dır. 

Binaenaleyh 33 ün~ü maddenin 2 
inci fıkrası aşağıdakı hükümle tebdil 
edilecektir: 
"İcranın geri brrakrlmaıı talebinin 

kabul veya reddine mütedair olan ka
rarlar yedi Şfiln içinde temyiz oluna -
bilir. Şu kadar ki borçlu anca~ para 
dipozite etmek veya muteber bır ban
ka teminat mektubu ibraz etmek şar -
tiyle temyiz yoluna gidebilir." 

(,Sonu var) 

Kaçakçıların 

kullandıkları 

yeni usuller 
Kaçakçılar, sanatlarını yapabil -

mek için akla havsalaya sığmıyan ted-
birlere baş vurmaktadırlar. "Örop -
Nuvel" de ltalya'da yapılan kaçakçı
lık faaliyetine dair dikkate değer bir 
yazı çıkmıştır. Bu yazıyı aynen alıyo
ruz: 

Sermaye kaçakçılığı, ltalya"da gü
nün başlıca mevzuudur. Birkaç hafta
dan beri, gazeteler eski bir italyan 
diplomatının karısiyle bir yahudi bor
sa dellalınrn karışmıı oldukları bir iş 
etrafında büyük gürültüler kopar
maktadırlar. Esasen faşist hükümeti, 
halkın nefret ve gazabını bilhassa 
bu yahudi üzerine tahrik etmiye çalı
şıyor. Ve alelade bir hadiseye - dip
lomatik pasaport sayesinde bir vagon
li yatağında bir milyon liretin ka -
çak olarak ihraç edilmesi - yapılan 
muazzam reklam hem rejimin ırkçı 

mücadelesine hizmet etmek, hem de 
milli paranın yabancı piyasalarda bir 
miktar düşmesini mazur göstermiye 
matuftur. 

• • • 
Hakikat şudur ki, iktisadi ve siyasi 

cazyik sistemlerinde ister istemez va
ki olduğu gibi, ltalya'da sermaye ka
çakçılığı birkaç aydan beri geniı bir 
şümul ve işitilmemiş bir meharet kes
betti. 

Hudut istasyonlarında, banknotlar, 
esham, kıymetli mücevher ve elmaslar 
akla gelmiyecek yerlerde bulunmuş
tur: Bavulların çift d ibi arasında, 

mahir bir şekilde hazırlanmıt ayak
kabıların tabanlarında ve hatta bir 
körün cam gözü içinde 1 Otomobille
rin hususi bir makyajla bu işte kulla
nılması klasik bir usul haline gel
miştir: İtalyan gümrük memurları o
tomobillerin minder ve yastıklarını a
raştırmakla iktifa etmiyorlar; ekseri
ya, madenin cinsini anlamak için ça
murlukların ve motör aksamının bo
yasını kazıyorlar. Çünkü mahir ka
çakçılar içinde seyahat edecekleri o
tomobil için altından malzeme imal 
ettirmişlerdir. Nihayet, dağların bazı 
tenha köşelerinde ihracatçrlar, anla
şılan boyunlarında saklı bir paket 
banknotla hududu geçmiye alıştırıl
mıı köpekler kullanıyorlarmış. Güm
rük üniforması tafıyan bir kaçakçı
dan günlerce muooet uayaac yewıı .. 
lan köpekler bir gUmrUk memuru . gö
rünce alabildiğine kaçacak şekılde 
terbiye edilmiş. 

Bütün bu hileleri önlemek için, u
zun hudut mıntakalarına sağlam ma
deni levhalar germek mecburiyeti ha
sıl olmuttur. Hudut bekçileri muay
yen yerler haricinde hududu geçmiye 
kalkıpcakların üzerine uzaktan ateş 
etmek emrini almışlardır. 

Bu haıin tedbirlere rağmen liret 
kara borsada dütmekten geri kalmı
yor. Reami kuru 198 frank iken, Pa
ris'te ve diğer yerlerde 135 franka ve 
hatta daha ucuza istenildiği kadar li
ret bulmak kabildir: Eylülde, hatta 
lCJ liret 112 franka kadar düşmüştür. 
Mark da ayni akibete uğramıştır. 
Resmen 15 frank kıymetinde olan 
mark, serbest sahada, 5 franka veya 
5.50 franka elde edilmektedir. 

Bir gün • • 
ıçın 

(Başı S inci sayfada) 

kasabalara ve köylere, daha .onra 
memleketin her tarafına yaya ola· 
rak, b iaikletle, motoaikletle, otomo
billeri olanlar otomobille kısa ve u 
zun gezintiler tertip etmeliyd i. Bu 
auretle rüzgarla , güneıle, hava ile 
hepimiz ülfet peyda eder, ta til gün 
ve aylannda evlerimize kapanıp 

kalmryarak memleketin bütün gü
zelliğini yakından görür, temiz h ava 
alır, yürür, kotar, yama9lara tırma
nır hep beraber ıarkılar söyler, giİ· 
ler ve oynar, aıhatimizi eczaneden 

değil, tabiattan beklerdik • 

Bilmem bu ihtiyacı h iaaediyor 
muawnu? Fakat, clün7anm her ta· 
rafmda, phirliler, oilteftt Adikleri 
hafta tatilini bu suretle geçiri:rorlar. 
Vikend, tahai tefebbüalerle bir ana • 
ne halini alıncıya kad ar yıllarca 
bekliyeceğiz. Eğer, bahaettii~ ~İ· 
bi, aile kulüpleri açarak teıkil&t· 
lanırsak zaman kazanırız. 

Bu teklif, beden terbiyesi kanunu

nu meyd ana getiren hükümet prog -

rammm ruhuna muvafık b ir teklif -
tir. Vatandaılarm da te nsibine maz
har oluna kurulacak ömek cemiyet 
ikinciainin, iiçünc:üsünün ve nihayet 
her kaaaba .. tehrimizd e birçoklan
nm teaiaine vesile olabilir. 

Bu pazarı naaal seçireceksinia? 

JI. BaPu: 

2.000 iz<i ile beraber 
Ki RI KKALE VE KA YSERi 
FABRİKALARINI ZiYARE 

•• zciler bu seneki geçit res-
minde çok muvaffak oldu

lar. Düzgün geçişleri, sert adımla
rı ve umumiyetle hareketlerindeki 
birlik bütün seyircilerin takdirini 
kazandı; uzun uzun alkıtlandrlar. 

Fakat 2150 memleket çocuğunu, 
onları yetiştiren muallimleri, ana 
ve babaları sevindirecek nokta ne 
bu alkıılar, ne de halkın takdiri
dir. Onlar asıl ıununla sevinsin ve 
öğünsün: Geçit resmini kabul eden, 
şeref tribününde bulunan memle
ket büyükleri de askeri bir disip
lin havası içinde önlerinden süzü
lüp akan bu gürbüz evladlar selini 
takdir ve tebrik ettiler. 
Yalnız bu, haftalarca süren yor

gunluğu unutturmağa, onları mü
kafatlandırmağa yeter. 

Muvaffak olanı teşvik, vazifede 
ihmal göstereni tecziye terbiye 
prensibidir. Büyükler, teşvike ve 
tebrike hak kazanan izcileri müka
fatlandırmak istediler. Kültür ba
kanı, takdir sözleriyle dolu olan 
bir tebliğ yaptı ve Başvekilimiz 
gençlerin küçük bir memleket seya
hatı yapmasını münasip gördü. 

2150 izcinin Ankara - Kayseri -
Ankara seyahati bu iltifatın eseri
dir. 

••• 
Küçük bir memleket seyaha-

ti... Fakat bu seyahat için 
Ankara - Kayseri yolunun tercih 
edilişi bir tesadüf eseri sayrlma
mak lazımdır. Memleketin uzak ya
kın bütün mekteplerini yan yana 
getiren izci alayı İstanbula da rön
derilebilir, yurdun oaşka güzel kö
şelerinden biri de onlara gösterile
bilirdi. 

Kayseri yolunun hususi ve müm
taz bir manası vardır. Kırıkkale ve 
Kayseri fabrikaları ... 

Geçit resminde, kendilerinden 
biraz sonra geçen ordu çocukların
dan farksız denilebilecek bir can-
&-& ..... --··"'· ..... -~,.... -
göeterllmek iatendi. Onlardaki ruh 
salabeti bu fabrikaların manasını 
ve değerini anlıyacak kadar olgun
du. Türkiye'ye ''kuvetli" vasfını 
veren eserleri izcilerin daha yakın
dan görmesinde ve tanımasındaki 
faydanın büyüklüğü seyahatin 
maddi külfetini hiçe indirecek mer
tebedeydi. 
Yarın, cümhuriyeti teslim alacak 

olan neslin kafasında vazife ve mc
suliyet duyguları yan yana yqatı
lıyor.. Gürbüz ve kültürlü gençlik 
vazifenin ağırlığı nisbetinde mesu
liyetin geniıliğini de müdriktir. O
nun bütün gücü, mukaddes emane
tin üstünde bir çelik zırh olmuı 

ve maddeleıpniftir. 
Büyüklerimizin, gençlerin gör • 

mesini arzu ettikleri yerler, gö -
rüldükten, gezildikten ve öğrenil
dikten ıonra şu söylenebilir: Mü
kafat çok değerli ve istifadeli ol -
muştur. Büyük memleket meselele
rini, Jayik oldukları ehemiyet ve 
hassasiyetle duyan ve düşünen genç
lik bu itibarla büyüklerinin iltifatı
na karşı minnet duymuıtur. 

••• 
K ırıkkale adı, söylendiğine gö-

re, bir dağa izafetle veril
miş, daha bundan bir kaç se?e 
eveline gelinciye kadar genit mık-
yaslı haritalara bile adı geçmiy~ 
bir köymüf ... Fakat son yıllar ıçın
de memleketin en kıymetli köıe -
terinden biri oldu. 
Kırıkkale harp sanayiimizin te -

kisüf ettiği noktadır. Oradaki fab
rikalar türk ordusunun gıdasını ve
rir. Çelik yürekli çocukları, mede
niyetin en yeni harp vasıtalariyle 
cihazlandırır ve kuvetlendirir. 

Türk ordusunun kuvetinden bah
sederken, biraz da, Kırıkkale'nin 

ehemiyetinden bahsetmif oluruz. 
2.150 izci Krrrkkale'de general E

yüp Sabri'nin ve kıymetli subayla
rm deliletiyle çok ıey gördüler, 
öğrendiler. Fabrika kapısından çı -
karken içlerinde daha lruvetli bir 
kalbin çarpıntıaını duydukları mu
hakkaktı. 
Yarım mahrut ıeklindeki kırık 

dağ vaktiyle buraya Kırıkkale de
dirtmit; fakat şimdi yan yana, sıra 
sıra bacaları tüten fabrikalar bu va
diyi Çelikkale'ye çevirıfli~ler. Ad
varsın gene ad olsun.. Manası de -
ğişmiştir. 

Bu bacalar, türk kara ordusu -
nun kuvetli bir sembolüdür. Fakat, 
biz yalnız bununla övünmüyorduk. 
Bu ziyaret, izci kafilesinin Kay -
seri'deld gezintileriyle tamamlan -
dıiı ammsls ki U«li '.l'ürki.,e' • 

Yazan: 

Kemal Zeki 
Gencosman 

nin manası daha iyi anlatılır. 

K ayserililer timdi iki eserle if
tihar ediyorlar: Şehrimiz • 

de biribirinden kıymetli iki fabri
ka var; Sümerbank'ın mensucat 
fabrikası ve tayyare fabrikası ..• 

İzciler öğleden evci mensucat 
fabrikasını dolaıtılar; milli ekono
minin, cumhuriyet hükümetinin, 
programlı endüatrileımenin ana e
serlerinden birini gördüler. Fahri • 
kanın bir tarafına yığılan pamuk 
balyalarının, atelyelerde sistemli 
bir iatihaleden geçtikten sonra ö
bür yandan nasıl kumaf olarak çık
tıiını öğrendiler. Tezgih bqlarm-

if&~tNPtlllrJf ~Mı'D!ular. 
Tayyare fabrikası da aşağı yu

karı günün son yarısını i1gal etti. 
Fabrika Kayseri'nin iki kilometre 
kadar uzağında, muntazam bir fO -
sanın sonunda ve cidden güzel bir 
bahçenin içindedir. Gruplara ayrı
lan talebeler genç tayyare subayla
rının deliletiyle fabrikayı tefer· 
ruatlı noktalarına kadar dolattılar 
ve izahat aldılar. 

2.150 genç türk çocuğu 51 saat 
süren bu seyahat sırasında daha bir 
yerler ve şeyler gördüler. Fakat 
kolayca tahmin edilebilir ki onlar 
da en kuvettli intibaı bırakan gör· 
güler Kırıkkale ve Kayseri fabri
kalarında toplanmıftır. 

Dönütte, izcilerin arasında, kü • 
çük bir anket yapmak istedim. Şu 
suali sordum: 

- En kuvetli ihtiaaaınız? 
Çocuklar çok heyecanlı konuıtu

lar. Fakat biribirine pek yakın ke
limelerle apğı yukarı aynı fikri i
fade ettiler. 50 izcinin cevabını şu 
kısa cümlede toplamak mümkün
dür: 

- Çok kuvetliyiz. Bunu kulağı
mızla duymadık, gözümüzle gördük. 

T ürk gençliği yeni bir nizam 

ve bir organiza&)'!>n içinde 
yoğruluyor. Mektep elbisesi, kitap 
yığını içinde, kara tahta önünde ve 
sıra üstünde bir ordu ... Fakat ku -
vetli ve kültürlü bir ordu .. Cumhu
riyet bu kadar amansız bir kütle
nin omuzlarında ebedileftirilecek, 
ve Atatürk, güvendiği kütlenin ver
diği emaneti muhafaza ve müda -
faadaki kudretini görecektir. 
Şimdiye kadar hiç bir merasimde 

iki bini mütecaviz izci yan yana 
gelmemiıtir. Bu yıl bunun da ör -
neğini verdiler. Görüldü ki çokluk, 
gençlerin teker teker içferine sin
miş olan emre itaat, disipline ri -
ayet, büyüklere aayıı &ibi necip 
hisleri - zayıflatmak fC>yle dur -
aun - kuvetlendiriyor. Bütün yol 
boyunca çocuklar tarafından en kü
çük bir aksaklığa sebebiyet veril -
medi. Aynı vakur kafile gittiği gi
bi dönmüt bulunuyor. 

Bu fırsatla, memleket gençliği -
nin müme1111illerini gittikleri yer -
lerde cidden büyük bir nezaketle 
karıılryan zevatı da saygıyla anmak 
lazımdır. Kayseri valisi B. Adli 
Bayman ve vilayet ileri gelenleriy
le, mensucat ve tayyare fabrikala
rı direktörleri gençlerin az zaman
da daha etraflı maH1matla dönme -
teri için gayret sarfettiler. 

Ye gençliiin büyüklerimUc min-

l'ieti ... Bunu onların n;:sıl ifade e 
deceklerini bilmiyorum. Fakat 

J.Ar~rınrn samimiliğıni 
ve derinliğini ifade ederken lüsum
lu bir vazife yapmıı olduğuma ka
niim. 

Denizlerimiz kadar, toprakları • 
mız ve onlar kadar göklerimiz e .. 
niyet altındadır. 

Bir parmak 
mukabilinde bir 
lmpa seyahati 

Amerika' da Blinghamton şehrindd 
bir genç kız, elinin parmaklarındaıı 

birisini zengi.n bir adamın karısına 
1000 dolara satmıştır. Teksaslı zen.gill 
bir fahrikaerün karısı olan bu b
dın, bir kaza neticesinde orta parma.., 
ğını sakatladığından Nevyork hasta
nelerinden birisine nakledilerek ora
da tedavi edilmekte idi. 

Doktorlar kadının parmağının ke • 
silmesini "lüzumlu göstermi1lerdir0 

Fakat kadının o güzel parmakların• 
uygun bir parmak bulmak güç olmut
tur. Çünkü parmak kesilerek yerin• 
batka bir parmak takmak lazım geli• 
yordu. Hastaneye on kadar kadın mü• 
racaat etmit. 500 dolar mukabilinde 
bir parmaklarını bağışlıyabilecekleri• 
ni söylemişler, sakatlığa razı olmut .. 
]ardır. 

Fakat hiç birisinin parmağı kadınıtı 
par.mağı kadar güzel olmadığı içiıs 
beğenilmemiş, reddedilmiştir. Niha " 
yet on birinci isteklinin parmakları 

muayene edilmi9 ve çok muvafık bu • 
lunmuştur. 

Bu parmıt ;y ını ssıtmıık iottiven. gen9 
bir kızdır. Kendisine 1000 dolar par• 
verm"k' istemisler, fakat kız itiraz et• 
mif ve şu teklifte bulunmustur: 

- Paris'e kadar hir sevahat edece
t im. Eğer bu seyah!ltimde lazım o
lan parayı temin edf'rek olursanılt 
parma~rmı ha i'7ışhvabi1irim. 

Genç kız, bir Avruna s,.vahati içlfl 
bir parmağını feda etmiştir. 

balyadaki yahutli1erin vaziyed 
Roma, 5 a.a. - Öğrenildiğine göre. 

büyük faşist konseyinin kararlarınl 
tevfikan, memlekete ve yahut rejinı• 
yaptıkları hizmetlerden dolayı, yahd"' 
dilere karşı konan memnuiyetlerdell 
istisna edilecek yahudi aileleri, 3SZZ 
dir. Hilen İtalya'da oturan bütün ya· 
hudiler.in ailelerinin adedi 15 bindeO 
biraz fazladır. 
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Dünkü lik maçlarında 

Demirspor Güneşi güzel 
bir oyunla 3-0 yendi 

Dün Ankara gücü ve Muhafız gü~ü 
sahalarında lik maçlarına devam edıl
di. 

Ankara gücü sahasındaki ilk oy~n 
saat 13.30 da başladı. Bu maç, Demır
spor - Gi.ıneş C takımları arasında~dı. 
B. Sami'11in idare ettiği bu zevklı o-
yunu 3-1 Demirspor kazandı. .. .. 

Bu karşılaşmadan sonra sıra gu~un 
beklenen oyununa gelmişti. Dakıka
lar ilerledikçe saha doluyor, geç ge
lenler de ayakta kalmakla cezaları.ıı 
çekiyorlardı. Saha dışında kalanlar ~a 
tellere dayanarak maçı uzaktan takıp 
ediyorlardı. 

B. Muzaffer Er:uğun düdüğiyle eve-
la demirsporlular az sonra da gü.nei~ 
liler sahaya çıktıkları zaman vakıt 
dakika geçmişti. 

Her iki takım aşağı yukarı son kad-
rolarını muhafaza ediyorlardı. 
Güneş takımı: 
Necdet - Nihat, Orhan - Muzaf

fer, Sedat, Cezmi - Cahit, Mehmet, 
lıkender, Salih, Sadettin. 

Demirspor takımı: . 
lamail - Necati, Gazi - lbrahım, 

lbrahim, Şemsi - Zeki, Fethi, Or-
han, Arif, Zekeriya. . .. 

Oyuna saat 15 de güneşlilerın hucu-
miyle başlandı. İbrahi~. ~lk ak_ın~ 
durdurarak Zckeriya'nın onune dogr 
uzun bir vuruş yaptı. Zekeriya. topla 
beraber güneş kalesine kadar ın~rek 
Arife pas verdi. Hasım t:rafın m~da
halesiyle korner oldu: Sagdan çek:le? 
korneri Necdet müsaıt boyundan ıstı
fade etmek suretiyle kurtardı. İlk da
kikalarda atlatılan bu tehlikeden son
ra güneşliler, müdafaanın derin ve 
yerinde bir pasiyle topu lskender'e 
kadar yolladılar. İskender'le Salih 
paslaşarak Demirspor kalesi önüne in
diler. Fakat gol atamadılar. 

Demir spor· Ull bırincf soW: 
9 uncu dakikadayız .. Güneş aleyhi

ne firikik cezası çekiliyor. Nihat bu 
tehlikeyi kornerle önliyebildi. Sola
çık Zeki enfes bir korner attı. Kale 
direği üzerine doğru yüksekten yav.aş 
yavaş inen topu Necdet yakalamak ıs
tedi. Fakat Necdetten hiç de kısa ol
mıyan Arif, kalecinin elinden kaçır
dığı topu karışıklıktan istifade ede
rek yerden l)ir vuru~la ağlara ~a~tı. . 

Beklenilmiyen hır anda yıdıklerı 
bu gol güneşlileri. ga~re~e getirecek 
yerde bilfikis asabıleştırdı. Oyun bu a
sabiyet havası içerisinde bu?dan son· 
ra çok sert olarak devam ettı. 
Takımında daima bek olarak oynı

yan Mehmet bu hafta sağiçte oynatı~ı
yordu. Arasıra şilt çeken Mehmedın 
hareketleri forvert hattına faydadan 
ziyade zarar veriyordu. 

Mehmet 30 uncu dakikada gene 1s
kenderden aldığı pası kalenin sağın
dan dışarı attı. O~u_r_ıun ilk dakikala
rında sakat gibi gorunen İskender bu 
nıaçta gol çıkartamıyacağmı anlamış 
olacak ki yakaladığı pasları hep ya
nındakilere veriyordu. Fakat arkadaş
ların hiç birisi bu güzel pasları go
le çe~~erniyorlardı. Buna mukabil de
nıirsporluların her hücumu hasım ka-
lesi .. .. d tehlikeler yaratıyordu. onun e .. .. .. d 
Bug·· z k iya şanssız gorunuyor u. un e er G"" .. 
Çok defalar kaptığı topla uneş. ~u-
dafaasını kolayca aşarak kalecı ıle 
karşı karşıya kaldı. ı:a~at ne pas vere· 
bildi; ne de gol atabıldı. 

Devrenin sonları yaklaşıyordu .. 4~ 
üncü dakikada Sadettinin kornerını 
lsnıail tuttu. Top ortalarda ~olaştı. 
durdu. Son dakikada Sedat b~r .ceza 
vuruşu ile Salibe pas verdı . . salıhın de 
nıir gibi şütü avuta ~a~tı. Bırkaç sanı
Ye sonra da devre bıttı. 

ikinci lıa/wyım 
B · !ular basladıu devreye demırspor · . 

lar ve ilk inişle beraber Güneş kalesı 
Önüne yerleştiler. 

ikinci gol 
Orhan Ariften aldığı pasla kaleye 

girmek üzereydi. Nccdetin ı_nü~ahale
siyle ilk tehlike bertaraf edıldı. Kale
c'inin uzun degajiyle top Salihe kadar 
geldi. 'Gazi hasmına fırsat bırakmadı 
ve Fethiye pas verdi. Sedad'~ atlat~~ 
suretivle tekrar topu Orhan a geçırdı. 
Bu ar~ lık Güneş kalesi önü adamakıl
lı sıkışmıştı. Necdetin hatasından isti
fade eden Orhan hafif bir vuruşla ta
kımına ikinci golü kazandırdı. Bu gol
den sonra Demirspor baskısından ken
dilerini kurtaran güneşliler mukabil 
hüıeuaı.a &eçtiler. 

Dünkü maçları heyecanla takip edenler 

11 inci dakikada Güneş bir firikik 
vuruşu kazandı. İskender'in yerden 
çektiği şilt oyunculardan birine çar
parak geri geldi. İbrahim yetişerek 
topu uzaklaştırdı. 

Demirspor'un son golü: 
14 üncü dakikada Zekeriya'nın sola 

doğru uzun bir ortasiyle top Zeki'ye 
kadar geldi. Kaleye pek yakın bir me· 
saf ede pas bekli yen Arif. kolaylıkla ü
çüncü golü de yapıverdi. 

İki dakika sonra Dcmirspor bir pe
naltı kazandı. Güneşliler bu penaltıya 
itirz ettiler. Hakem İskender'i oyun· 
dan çıkardı. Şemsi'nin sol köşeden 
atmak istediği topu Necdet yumrukla 
uzaklaştırdı, got olmadı. 

Bundan sonra iki taraftan kaçan 
fırsatlar biribirini kovaladı ve netice 
değişmedi. Maçı 3-0 demirsporlular 
kazandılar. 

Nasıl oyııadıfor? 
Dünkü maç. bilhassa birinci devre

de seri ve güzel oldu. Gi.ıneşlıler ra
ki~lerine göre daha çok hücum vazi
yetinde olmalarına rağmen gol ~ıka· 
ramadılar. Demirsporlular dünkü ga
libiyetlerini soğukkanlılıklarına bor~
ludurlar. Forvert hattında Orhan mu
kemmel oynadı. Arif ve Fethi de iyi i
diler. 
Şemsi haf hattının her zamanki gibi 

belkemigi oldu. İki bek ve kaleci de 
vazifelerini yaptılar. 
Güneş kalecisi ekseriya iyi olmakla 

beraber, iki golü hatası yüzünden ye· 
di. Bekler çok asabi ve lüzumsuz sert 
oyunlariyle takımlarının ahengini 
bozmuşlardır. 

Haf hattında Sedat iki yan hafın 
yardımından çok uzak kaldı. Bek hat· 
tı da vazifesini yapamadı. Bu şartlar 
dahilinde takım bocaladı. 

Hakem B. Muzaffer Ertuğ, geçen 
hafta işaret ettiğimiz gibi yetişecek 
bir hakem olduğunu gene ispat etti. 
Kararlarında mütereddit oluşu belki 
tecrübesizliğindendir. Zamanla bunu 
da telafi edeceği şüphesizdir. Otorite 
tesisi bakımından dün çok iyi hareket 
etmiştir. 

Diğer mtıçkır : 
Muhafız gücü sahasında yapılan 

Gençler birliği-Ankara gücü B. takım 
!arı maçını 2-1 Ankara gücü kazanmış 
ve Harbiye ile Muhafız gücü B. ta
kımları maçı 0-0 beraberlikle netice
lenmiştir. 

Razı notlar ı 

Dünkü maçta hiç de hoş görülmiye
cek bazı hadiseler oldu. Bunlardan bi-

risi, oyun esnasında ve saha içinde ol
du. Hakem tabii raporunda vakayı zik
redecek, alakalı heyet ve federasyon 
da icabını yapacaktır. 

İkincisi saha kenarında ve seyirci
lerden biriyle oyundan çıkarılan bir 
futbolcu arasında geçti. Bu hadise de 
polise intikal etti. Tabii haklı ve hak
s: ~meydana ljıkarılacaktır. 

Futbol gibi hem oyunculara hem de 
seyircilere heyecan veren, sinirleri 
tahrik eden bir spor maçını yaparken 
ve takip ederken bu gibi uralç tefek 
hadiseleri biraz da tabii görmek iktiza 
eder. Fakat hadiseler sıklaşırsa, itiyat 
halini alırsa, bu bir hastalıktır. hem 
de tehlikeli bir hastalıktır, tedavisi la
zımdır. 

Dünkü maçta dikkat ettik Evvela 
bazı seyirciler yakın olan sahaya çok 
ağır hitaplarla bağırıyorlardı. 

Oyunculardan biri de hakemi kale 
direği dibine kıstırmış, tekmeliyor
du. Bu kafi gelmiyormuş gibi: 

- Ulan böyle penaltı mı olur? diye 
yüksek sesle onu azarlıyordu. Bunu 
biz de, bizimle beraber maçı seyreden 
futbol federasyonunun reis ve katibi 
de duydular. 

Hiç şüphesiz bir sporcuya yakışmı
yacak olan bu gibı ha11ere karşı alaka· 
darlar derhal şiddetli tedbirler ala
caklardır. 

Bugünkü maçlar 

Muluı/ı:::.giicii saluısıncla : 

Demirspor • Güneş B. takımları, sa
at 10.45. Hakem Necdet Ulutan. 

Ankara gücü - Gençler birliği C ta
kımları, saat 9.30. Hakem Hüseyin 
Serter. 

A.nk.aragiicii salımunda : 
Harbiye idman yurdu: Muhafız gü· 

cü A takımları, saat 13. Hakem Servet 
Dz. 

Ankara gücü - Gençler birliği Ata
kımları, saat 14.45. Hakem t. Onuk 

Bugünkü iki maç da fevkalade en· 
teresandır. Demirspor'dan sonra en 

yüksek puvanı olan Muhafız gücü e· 
ğer bugün galibiyeti temin ederse 

mevkiini sağlamlaştırmış olacaktır. 
Takımlarında hiç bir değişiklik olma
dığı söylenmektedir. 

Buna mukabil Ankara sporunda bir 
canlılık ve faaliyet merkezi haline ge
len ve her türlü sporda muvaffakiyet 
kazanan Harbiye idman yurdunun bu 
gün kuvetli bir takımla alana çıkacağı 

.. 

Merhalesiz u~uı 

rekorunu kırmağa 

uğraıan tayyareciler 
Londra, 5 a.a. - Merhalesiz dünya 

uçuş rekorunu kırmak üzere üç tay
yarenin saat 3,55 de "Grenviç saati" 
lsmalia'dan hareket ettiği hava neza
reti tarafından bildirilmektedir. Saat 
5,50 de tayyareler Arabistan'ın bü • 
yük Nefud sahrasınm üzerinde 30 d:
rece arzı şimali ve 37 derece 10 dakı
ka tulü şarkide bulunmakta idiler. 

Tayyareler, bulutlu ve fırtınalı bir 
havada 3300 metre yükseklikte saatte 
288 kilometre süratle uçmakta idiler. 

1
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(İstanbul, 5 T elefonla) 

X Seyrisefer ışarctlen - İstanbul 
belediyesi beynelmilel nakil vasıtalar\ı 
işaretlerini İstanbul'da da aynı büyük
lükte ve aynı şekilde yaptırıruya karar 
verdi. 

X Kaçakçılar - Yabancı memle-
ketlerden uyuşturucu madde getirdi -
ğinden şüphelenilen Zeynep adında 

• 

Güneı kalecisinin iki kurtarı§ı 

At yarışları 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün son baharın büyük 
koıulanndan biri koşuluyor 

.... 

Kabatepe koşusunu koşacak taylar ve jokeyleri 
bir kadınla Reşat adında bir memur Bugün yüksek yarış ve ıslah en-
yakalandı. cümeni tarafından tertip edilen son-

Vçiincii ko§u.: Kalxıtepe 
kO§llSll : X Askerlik dersi - Kızların hafta- bahar at yarışlarının altıncısı yapıla

da bir saat askerlik dersi görmeleri ! caktır: :rograrnda mevcut beş koşu
hakkındaki emir İstanbul mektepleri- 1 da~. hırı 1939 senesi ilkbaharında A· 
ne tebliğ edildi. tatur~ koşusunu koşacak olan iki yaş

lı halıs kan İngiliz taylara mahsustur. 
Aşağıda tafsilatı ile yazdığımız diğer 
koşular da çok güzel ve heyecanlı o
lacaktır. Koşulara saat tam on dörtte 
başlanacaktır. 

lki yaşındaki halis kan İngiliz tay
lara mahsustur. İkramiyesi 1400 me -
safcsi 1200 metredir. 

Bu koşuda yazılı taylar şimdiye 
kadar kazandıkları ikramiyeler nis -
petinde kilo almaktadırlar. Karanfil 
59 - Seigneur 58 - Yılmazkaya 56 -
Yatagan 56 - Oya 55,5 - Ece 54,5 kilo 
ile koşacaklardır. 

X Konferans - Bertin üniversite • 
si profesörlerinden, Dr. Kanihs tıp fa
kültesinde bir konferans verdi. 

X Yeni vapurlar - Denizbank'ın 

Karadeniz hattı için yaptıracağı 5.200 
tonluk gemilerin sayısı altıya çıkarıl -
dı . 

X Havagazı tarifesi - İstanbul'da 
havagazı fiatları 1 O para indirildi. 

X Haydarpaşa lisesinde - Haydar

paşa lise.sinin deniz tarafındaki saha

ya ağç dikilmesine ve deniz kenarına 

rıhtım yapılmasına karar verildi. 

haber verilmektedir. Eğer bu haber 
doğru çıkarsa maç zevkini bir kat da
ha artıracaktır. 

//.-irıci 11W~ : 

Yıllardan beri futbol sahasında çe
tin ve temiz bir rekabet havası yara
tan ve yaşatan Ankara gücü - Gençler 
birliği maçına gelince; bu müsabaka 
muhitte büyük bir merakla beklen
mektedir. Birer mağlubiyetle geçen 
sene oldugu gibi biraz geriye kalan i
ki kulübün bugün vaziyeti telafi için 
çok çalışacaklaııı şüphesizdir. 

Ankara gücünün geçen hafta Demir 
spor'la yaptığı hususi maçtaki kadro

yu muhafaza edeceğini öğrendik. Bu
na mukabil Gençler birliği forvert 

hattında ufak bir değişiklik olacağını 
ve kalede de Rahmi'nin duracagını 
haber aldık. 

Muı.:·ın luıkemi : 

Bölge Futbol Ajanlığından : 
Bugün yapılacak Ankara gücü -

'Gençler birliği A takımları maçına 1. 
Onuk hakem seçilmiştir. Evelce de i· 
lan edildiğ i veçhile bu maç bugün tam 
saat 14.45 de Ankara gücü sahasında 
yapılacaktır. Maça muayyen zamanda 
başlanması zaruri olduğundan hake
min yan hakemleriyle ve maç yapacak 
takımları belli saatte sahada bulundu
rulmaları tebliğ olunur. 

Birinci koşıA: Ornuın 
Çiftliği ko§usu. 

3 yaşındaki yarım kan ingiliz tay· 
lara mahsustur. İkramiyesi 445 lira 
mesafesi 1800 metredir. 

Bu kosuda koşacak atlarla taşıya -
cakları kilolar şunlardır: . 

Alceylan 59 - Lüksbar 57 - Uğur 56-
Kop 55 - Jönkız 53 • Uçar 51 - Güzel 
50 - Frig 48 - Kahraman 47. 

Bu taylar arasında Alceylan şimdi
ye kadar yaptığı koşularda rakipleri
ne faik olduğunu göstenniştir. Yal • 
nız taşdığı fazla kilo birincilik şan
sını rakipleri derecesine düşürmek -
tcdir. İlkbaharda güzel koşular yapan 
Frig bugün aynı formda olmuş olsay
dı koşunun en büyük favorisi olurdu. 
Fakat idman noksanlığı bu tayın da 
şansını azalt:naktadır. Bununla bera
ber bu iki tayın ve uzun mesafelerde 
daha iyi koşan Kop'un diğer rakiple
rinden biraz fazla şanslı olduklarını 
zannediyoruz. 

ikinci koşu. 

Üç ve daha yukarı yaştaki halis kan 
ingiliz at ve kısraklara mahsustur. lk
ramiyesi 225 lira mesafesi 2400 metre
dir. 

Bu tayların ilkbaharın sekizinci 
haftasında müsavi kilo ile yaptıkları 
800 metrelik koşuyu B. Sait Halimin 
Seigneur'u kazanmıştı. lstanbul'da 
yaptıkları 1000 metrelik koşuyu ise 
B. Ahmet Atman'ın Karanfil isminde 
ki tayı kazandı. Yalnız kuvetli raki
binden beş kilo noksan sikletle koşu
yordu. Gün geçtikçe tekamül eden ve 
büyüy en bu tayların bugünkü koşu
ları kilo farklarına ra ğmen merakla 
beklenmektedir. 

B. Sait H alimin tayı babası Alinari 
gibi sürat kabiliyeti fazla olduğun -
dan bu koşuda rakipl erinden şanslı 
gioizükmektedir. En t cl•likeli rakibi 
Yılmazkaya ev Karanfildir. 

Difrdiincii l:oşu : 
Dört ve dalıa yukarı yastaki yarım 

kan İngiliz at ve kı~raldara ma?sus -
tur. lkramiyesi 470 lıra mesafesı 2600 

met redir. 
Bu koşuda Sa~nnk. Andranbudin, 

Mavzika ve Nona isminde dört yarım 

kan koşacaktır. 
Uç yaşından beri yarım kan İngiliz 

atları arasında hiç geçilmiyen B . Sa-

it Halimin Sa.,nak ismindeki atının 

bugünkü koşuda bir arıza olmadığı 
takdirde bermutat ko lay bir birinci
liğini seyredeceğiz. 

Bu koşuya yazılı halis kanlardan 
Spring Bord'un ayağındaki arıza do
layısiyle bugün koşmıyacağ ı söylen -
mektedir. Diğer atlar şunlardır: 

Komisar 57 - Özdemir 52 - Taşpı· llf•şiııci koşu : 
nar 47 _ Şıpka 42. Üç yaşındc:ıki yarım kan ve hal!s 

Evelki hafta daha müsait kilo p~ kan arap taylara mahsustur. 1kramı -
aynı rakiplerini geçen Ozdemir'in bu- : yesi 210 li ra mesafes i 1600 m etr edir. 
günkü kilosu biraz aleyhinedir. Bil - Bu koşuda Yavuz, Akın ve Ferhan 
hassa kendisinden ıo kilo noksanı i- isminde ü ç t ay yazılıdır. Bunlardan 
le koşacak olan Şıpka normal koşusu- Ferhan rakiplerine nazara n daha şanı 
nu yaparsak birinciliği normal bir ne- hdır. 
tice olur. Aksi takdirde koşunun Oz- Bug ünkü programa nazaran ci fte be 
demir ve Komisar arasında paylaşı- his birinci ve üçüncü koşular arasın-
lacağını zannediyoruz. da ikili bahis de birinci koşudadır. 
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Posta pulu nedir? 
· - İlk pul, ilk defa olarak 6 mayıs 1840 
tarihinde İngiltere'de kullanıldı. De· 
mek iki yıl sonra mektuplarda .PUl 
kullanılmasının usuJ ittihaz edilişinin 
ilk yüz yılmı idrak edeceğiz. 

Bundan başka daha ufak çapta aynı 
resmi havi iki pul daha çıkarılmıştu 
bunların kıymeti de 20-30 qindor'dur. 
Arnavutluğun 25 inci istiklal yılı 

hatırası olmuş, 9 puldan ibaret 14 1/2 
tırtıllı bir seri mevkii tedavüle kon
muştur. Bu serinin kıymetleri aşağı
da yazılıdır: 

Memleketçi 
gençlik 

<Başı 1.inci sayfada) 

rinden kalma güzideleri, bir iki 
sahil tehrinin bağrından sök
mek, hatta.' Ankara'ya getirebil
mek için hayli müşkülat çekmiş -
tir, Mebuslarımız kendilerine ge
len tavassut ve iltimas ricaları -
nın yüzde doksanının bir tek şar
ta, latan bur dan ayrılmamak şar
tına bağlı olduğunu hatırlıyacak
lardır. 

Cümhuriyetin on beşinci yıl
dönümünde vaziyet başkadır: 
Anadolu'nun en ücra yerlerinde 
cümhuriyetin memleketçi gençli
ğinin her türlü it kadrolarına 
artık hakim olduğunu görmekte
yiz. Bu gençlik, ilk zamanları, 
oldukça ıert bir muhit mücade
lesi . yapmıttır ve kendinden son

Hatay meclisi 
toplandı 

(Başı ı. inci sayfada >. . 
inzıbat kuvetleri Hatay devletıne ın
tikal ederek hudutlarda jandarma ka
rakolları tesis edilmi~, dahilde otomo
billi seyyar jandarma devriyeleri g_ez
dirmek ı;.uretiyle asayiş tahtı temıne 

alınmıştır. 

Sulh ve sükun 
Sayın halkımıza teshilat ~lınak _üze

re Ordu ve Reyhaniye nahıyelerı ka
za~a tahvil edilerek birer sulh mahke
mesi de teşkil edilmiştir. Baz_ı sebe~
lerle ve ilcaatı zaman dolayısıyle, bır 
kaç ay evel ihtilal sahası olan bu aziz 
yurdumuz, alınan kuve~li . t~dbirlerle 
bir darüleman olmuş, bırbırıne hasım 
olan halk adilane hareketle bir '\ile 
kayaşmasI haline gelmiştir. 

Mali du.ru.m 

İlk pullar Üzerlerinde ya devlet re
isinin resmini ,yahut da devlet arma
sını taşırlar ve mektupların sevkin
den başka. işe yaramazlardı. Lakin 
1893 yılında Birleşik Amerika cüm
huriyetleri Kris.tof Kolomp tarafın

dan Amerikanın keşfi hatırasını teb
cilen bir seri pul çıkarınca bir çok 
devletler aynı izi takip ederek hatıra 
serileri çıkarmıya başladılar. Bu seri
ler geçmişteki büyük hadiseleri tespit 
ediyor ve onları bütün dünya kollek· 
siyoncularına tanıtiyordu. Fakat 

. pulların ifa ettikleri vazifeler bundan 
ibaret kalmadı. Kolombiya g~bi, Bul
garistan. gibi bazı devletler ihracat 
malları için propaganda yapmak ga
~siyle seriler tertip ettiler ve bu seri
leri terkip eden pulların üzerine ihra
cat mallarının resimlerini ·koydular. 
lş bu kadarla da kalmadı. Büyük dev
letler yalnız geçmişteki hadiseleri de· 
ğil, devrimiz hadiselerini de pullar 
vasıtasiyle tespit etmeyi usul ittihaz 
eylediler. 

~~~,:...:..;~~;..ı_ \-'=-=~~~;..::.:....s_ . . ra gelenlere daha ·iyi imkanlar 

Devlet reisi bütün halkın sükftn ve 
huzurla i§i ve gücü ile uğraşması ve 
kimsenin teşvik ve iğfaline kapılma
masını tavsiye ettikten sonra, Hatay'
m mali durumu hakkındaki izahatına 
geçerek, mali durumun .h~r se.n~kin
den daha iyi ölduğunu, ıkı ay gıbı pek 
kısa bir zamanda mall sahada oldukça 
mühim işler başarıldığını, dar bir vi-
13.yet kadrosu ile bir devlet \tadrosu 
yapıldığını, maliye kadrosunun 6enç 
ve daha bilgili elemanlarla teçhiz e· 
dildiğini eski memurların hukukunun 
memurin kanunu ve mali teşkilat ic:a
nunlarıyle tahtı temine alındığını 
söylemiş ve sözlerine şu suretle de
vam etmiştir: Filvaki bugün dikilen bir abide ya· 

rın herhangi bir sebeple yıkılabilir. O 
kadar azim masraflar ihtiyariyle vü
cuda getirilen bu abide ile tespit edil· 
mek istenen tarihi hadisenin izi de bu 
suretle ortadan kalkmış olur. Fakat 
pul öyle bir abidedir ki onu hiç bir ~l 
yok edemez. Bütün dünya kolleks;· 
yoncularmda mevcut olan pullar o ha
disenin tarih ve cereyan şekli hakkın
da en kuvetli delili teşkil ederler. 

Bir misal.. Alman devlet reisi · B. 
Hitler'in Viyana'ya ilk geldiği gün 
Viyana postanesi "Hitler in Wien • 
Hitler Viyana'da,. diye bir damga bas
tı. Avusturya'nın resmen Almanya ile 
birleştiğini bütün cihana haber ver.: 
mek için aynı bayrağa sarılmış bir a· 
vusturyalı ve'bir alman gencini tem· 
sil eden bir pul mevkii tedavül~ kon
du ve etrafına bu h!disenin ideolojisi 
tarihiyle beraber yazıldı: Ein Volk, 
ein Reich, ein Ftihrer. 10. april 1938. 
Yani "Bir millet, bir devlet, bir önder 
10 niaan 1936,. Bu pu\dın~ b!;ı.9\c.o. o gl\n 

Viyana da gene aynı ibareyi taşıyan 
posta damgaları kullanıldı ve hadise 
ebediyen tesbit ve. tesçil edilmiş oldu. , 

Biz fimdiye kadar bu hususta bir 
çok fırsatlar kaçırdık. Fakat ar~ık ye· 
ni çıkarılan pullarla bundan sonraları 
için pulculuğumuza geniş mikyasta 
yardım imkanları elde edilmektedir. 
Biz bu sütunlarda haftad~ bir, yeni çı· 
kan pullar hakkında geniş izahat ver· 
miye çalışacağız. . 

Onbeşinci yıl ve harf 
inkılabı pulları 

1 qindor eflatuni 
• 2 qindor sepya. 

5 qindor yeşil 
10 qindor zeytuni, kahverengi 
!5 qindor karmen 
25 qindor açık mavi 
50 qindor koyu mavimsi yeşil 
1 frank açık eflatuni 
2 frank ceviz 

Yunanistan 
Yunnaistan'ın tarihteki azametini 

meydana koymak için İsa'dan 2000 yıl 
evelindeki hadiselerden başlıyarak 
yunan tarihini takip eden resimleri 
havi 12 l/4 X 13 3/4 yahut 13 3/4 
X 12 1/4 tırtıllı bir pul servisi vücuda 
getirilmiştir. Tabı ve resimleri cidden 
çok nefis olan bu seri berveçhi ati 13 
puldan ibarettir: 

l tal ya: A ugüst luıtıra pulları 
· Augüst İsa'dan evel 63 yılında 23 
eylülde doğdu. Binaenaleyh 1936 yılı, 
doğumunun iki bininci yılına tesadüf 
etmekteydi. İtalyanlar bu münasebet
le Augüst'ün, eski Roma'nın ve Au
güst'ün eserlerinin '['esmi..ı.i taştyan 10 
pulluk bir seri tedavüle çıkardılar. Bu 
pulların kıymeti sırasiyle atide yazı
lıdır: 

10 cent, 15 cent, 20 cent 25 cent, 30 
cent, 50 cent, 75cent;1,25liret,1,75+1 
liret, 2,5.5 ..ı...2 liTet. 

Cümhuriyetin on beşinci yıldönU
mU ve harf inkılabının onuncu yıldö
nümü dolayısiyle P.T.T. idaresi altı
şar kıymetli iki seri çok güzel pullar ~ 
çıkarmıştı. Cümhuriyetin on beşinci 
yıldönümüne ait seri, 29 birinci teş
rinde tedavüle çıkarıldığı halde Çok 
kısa bir zamanda pul meraklıları tara
fından hemen tamamen denecek bir 
şekilde satın alınmıştır. Mevcudu tü
kenmek üzeredir. Harf inkılabının 0 • 

nuncu yıldönümü hatırası pulları da 2 
ikinci teşrin 1938 de tedavüle çıkarıl
mıştır. Bu seri de kolleksiyoncular ve 
meraklıları tarafından aynı tehalükll! 
alınmaktadır. Bu seri pulların mevcu- ' 
dunun da pek az bir zamanda tükene
ceği tahmiı1 edilmektedir. 

Arnavutluk 
Arnavutluk kıralı Zogo'nun düğünü 

dolayısiyle 7 puldan mürekkep bir se
ri tedavüle çıkarılmıştır. Bu pulların 
üzerinde Kıralla kıraliçenin başları 
mevcuttur. Kıymetleri aşağıda yazılı· 
dır: 

1 qindor koyu eflatun, 
2 qindor kırmızımtrak, kahve rengi 
5 qindor yeşil, 

10 qindor yeşil, kahve rengi 
15 qindor kırmızı 
25 qindor mavi 
SOqindor kurşuni, yeşil 
1 frank koyu kırmızı 

~ 

3 5 bin nıarluJ bir pul 
~·~arn?urg, 5 a.a. - Bugün burada 

pul uzerıne toptan bUyük muamele ya
pan Mohrman ve şürekası firması ta -
rafmdan tertip edilen büyük bir mil _ 
zayede satt§ında gayet nadide bir pu _ 
la, ilk söz olaraş, 35 bin mark Uzerin _ 
den talip çıkmıştır. Bu pul, bütiin dün 
yada bir tanedir ve turuncu renkte 
Franklin'in büstünü havi bir sentlik 
"Carriers" puludur ve kırnuzx "Nev
york'' damgasınr taşımaktadır. Bu
günkü müzayedede bu pul, satılma -
mtştır. Kati satıştan evel, bu pula bü
yük bir alaka gösteren Nevyork milli 
müzesine, görüp tetkik etmesi için, 
gönderilecektir. 

hazırlıyarak piyoniyelik şerefini 
kazanmıttır. Demiryollarmın, şo
selerin ve endüstri yahut ma-
0den faaliyetlerinin uzaktan ya
kından dokunduğu her yerde, 
şimdi, memleketçi cümhuriyet 
gençliğinin şevk ve sayi. göze 
çarpıyor; mazi hasreti ile yıpra
nan osmanlı güzidesinin yerini, 
istikbal rüyası içinde kendi zah
metlerini unutai:ı Atatürk genç
liği tutuyor. Eğer tabir sadece ile
ri gelenler meselesine alınırsa, 
eşraf artık onlardır; memleket ve 
halkın kuvet kaynakları ile doğ
rudan doğruya onlar temastadır
lar. 

Ecnebiler cümhuriyetin eserini 
tanımak için İstanbul' dan uzak -
la~malı, derler. Gözü görenler ve 
aklı anlıyanlar için cümhuriyetin 
eseri İstanbul' da dahi bütün ge
nişliği ile görülebilir. Vakıa ora
da harap mazi, henüz genç Tür
kiye'nin umran eseri·ni perdeli -
yor. Fakat İatanbul'un iş ve ka -
zanç kaynaklarına, endüstri fa
aliyetlerinin rakamlarına, hususi 
inşalarına dikkat edilince, cum· 
huri yetin İstanbul' daki eserinin 
adı dahi, sadece ve kısaca "1s
tanbul'u·n kurtuluşu", Balkan 
na.roınocu\,---:. ..1--- -..1-- .. - 1.l. 

rım hızlı ıukut ve inhitatın yeri-
ne süratli bir kalkınma kaim ol
duğu anlaşılmamak imkansızdır. 
Fakat bu eser, cümhuriyetin ese
ri, zihinlerde bombo!f bir harabe
den başka hayali · ve hatırası ol
mıyan, Anadolu' da en .sathi ba
kı!ları dahi batarcasına kendi
ne çekiyor. Şark - şimal ve ce· 
nup taraflarından Ankara'ya 
doğru gelenler, umumi bir mem
leket intasmm insicamlı manza
rasını görürler ye içlerinde milli 
kudret itikadı her türlü tereddüt 
ve zafları kökünden giderir. 

Memleketi dolatmak, eskiden, 
ümitsizlik ve yese düşürürdü; 
şimdi, ümitsiz ve meyus olanları 
tedavi ediyor. Parti ve Kültür Ba. 
kanlığı, türk gençliğini memle -
kette dolaştırmak için fırsat icat 
etmelidirler. Bize hak vermek 
ıçın, bugünlerde, Türkiye'nin 
yüzlerce mektebinde 2150 gen
cin arkadaşlarına anlattığı hika
yeleri toplayınız! 

F. R. ATAY 

Fransız Sosyalist 
partisi milli 

konseyi toplandı 
P~ris, 5 a.a. - Sosyalist partisinin 

milli konseyi saat 10 da açrlmıştır. 
Münhasıran istihbarat mahiyetinde 
bir toplantzdan ibaret olan ve müzake 
releri kararlara bağlanmıyacak olan 
konseyin mesaisi iki gün devam ede
cektir. 

Milli konsey öğleden sonra saat 
14.30 da ikinci içtimaını yapmıştır. 

B. Blum, konseyin üzerinde acilen 
karar vermesi icap eden üç mesele 
mevcut olduğunu bildirmiş ve bu me· 
seleleri şu suretle tavzih eylemiştir: 

ı - Konsey, parlamento grupuna 
ekonomik ve mali politika hakkında 
sarih direktif vermelidir. · 

"- Tütün fiatların!n geçen· sene
kinden % 10 fazlasiyle mübayaası 
ve istihlakimizin bir buçuk misli taz
la tütün istihsal ed~rek reji idaresine 
satışının temin edilmesi gibi memıe
kete çok hayırlı işler de görülmüş bu· 
lunmaktadır. 

Gümrük işi 
Şu günlerde bütün h'alkımızı alaka· 

dar eden gümrük işinin nasıl ele gc:ç
tiğini iki kelime ile hula51l edeceğim: 

Cenevre anaşması mucibince Hatay 
gümrüklerinin Hatay devletine ınti
kali lazım geldiği için lskenderun'da· 
ki gümrüğü memurlarımiz tesellüm e· 
dince, Suriye idaresi müteessir olarak 
Suriye hemen gümrük koyarak oizi 
tazyik etmek için Hatay'dan Suriye'
ye giden eşyadan gümrük almıya baş
ladzğı gibi un ve buğdayı ve eşy'lları 
bırakmadı. Mukabil tedbir olarak biz 
de hudutlarımızda gümrük t~şkiiatı 

yaptık. Fakat giren ve çıkan eşyadan 
,,.~ .. :----~·· , .... 
birçok müşkülleri yendikleri gibi bu-
nu da yenecektir. Sayın halkımız bu 
cihetten emin ve müsterih olsun. Bu 
kürsüden sayın millet vekillerine şu
nu da söyliyebilirim ki, genç Hatay'ın 
mali sarsıntılar geçireceği iddialarına 
rağmen hükümet gerek harice ve ge
rek dahile on para bile borçlanmadan 
teahhildatını muntazaman ve zama
nında ifa etmiş olup hiç bir vergi de 
ihdas etmiyeceğimiz gibi 937 senesıne 
kadar vergi bakayalarını da affetmeyi 
düşilntiyoruz. 

Bu meyanda · banka borçlarını da 
taksite bağlıyacağız. Altmış senedir 
200 bin hataylının bilvasıta katili o
lan ve yüz binlerce dönüm erazinin su 
altında kalmasına sebebiyet veren dal· 
yan işinin kanuni yollardan ytirUne
rek halli muhakkaktır. 

Adliyede yapılan yeni 
teşkilat 

Devlet reisi adliyede yapdan y-:ni 
teşkilatın faydalarından, maarif ve 
sıhiyedeki yeni işlerden, naha ve vol 
işlerinden, ziraat kalkınmasını.lan, 

posta ve telgraf muamelatından ve 
fransız askeri tarafından idare edil
mekte olan telefon şebekesinin Hatay 
devletine devri tekarrür etmi§ oldu
ğundan bahsederek sözlerini şu cüm
le ile bitirmiştir: 

"Daha mesut neticelere erişebilme
mizi temenni ile cümlenize saygılar 
sunarım.,, 

Devlet reisinin nutku süreklı bir 
surette alkışlanmıştır. Bundan sonra 
Meclis reisi bir nutuk söyliyerek Ulu 
Önder Atattirk'e hatayhların soı~suz 
saygı ve minnetlerini ifade et!nİ~ ve 
bu beyanat coşkun tezahüratla kaışı
lanmıştır. 

İki aylık tatil devresi içinde hükü
metin haiz olduğu salahiyete bınaen 
çıkardığı 24 muvakkat kanun Meclıs 
reisi tarafından Meclise arzedilmiş, 
bunlar tetkik edilmek üzere a!t olduk
ları encümenlere gönderilmıştir. 

Ruznamede müzakere edilecek baş
ka bir şey olmadığından perşem':>eye 
toplanmak üzere içtima dağılmıştTr. 

Ana vatandan gelecek eşyacan 
glimrük ahnmıyacağı hakkında bir 
kanun neşredilmiştir. 

Müellifler hukuku 
Antakya, S a.a. - Hükümet bir mu

vakkat kanun neşrederek müellifler 
hukuku namiyle hükmi veya hakiki 

2 - Konsey, halk toplantısı milli 
komitesindeki delegelerine, halkçı 
cephe bahsindeki politikayı tasrih e· 
den katı direktifler vermelidir. şahıslar tarafından alınmakta olan pa 
. 3 - Konsey, umumi politika bah- raların bundan sonra ne şekilde olur· 

sınde, sosyalist partisinin par lamen. sa olsun alınarntyacğını ilan etmişati.r 
to grupuna, parlamento toplanınca a- Bu suretle sinemlardan ve plaklardan 
lacağr hattı hareket hakkında da di- ı ecnebt müellifler adına alınmakta o -
rektifler vermelidir. lan P,ara alınmıyacaktır. 

Filistin'de hadiseler devam ediyor 

Filistin için yeni bir 
plandan bahse~iliyor ! 

lnglliı kontrolü altında bir meclis kurulacak 
Kudüs, 5 a.a. - Araplarrn umumi grevi devam etmektedir. Fa· 

kat bilhassa Nablus ve Hayfa' da gevşeklik eserleri görülmeğe 
baılamıştır. Dün yeniden bazı hadiseler cereyan etmiştir. Bomba· 
lar atılmış ve telgraf telleri kesilmiştir. 

1 Askeri kıtalar memleketin 
1 muhtelif noktalarında araştırma-Dörfler anlacmasına lar yapmağa devam etmektedir-

. 'l ler. Nablus'ta mühim evrak elde 
edilmiştir. Araplardan bir kişi• 

doğru bir adım ! nin öldüğü, bir kişinin de yara• 
!andığı haber verilmektedir. 

( Ba!iı ı. inci sayfada ) 
kil edecektir . 

İngiliz başvekili ile hariciye nazırı
nın yakmda Paris'i ziyaret edecekleri 
haberi bu sabahki ingiliz gazetelerin
de büyük bir alaka ile bahis mevzuu 
olmaktadır. 

Gazetelerin umumiyetle mütaleası
na göre, bu ziyaret esnasında görüşü
lecek meselelerin başında dört devlet 
arasında bir anlaşma yapılması ihti~ 
malleri, almanlarm sömürge istekleri, 
İspanya dahili harbi ve nihayet mil
letler cemiyetinin istikbali vardzr. 

Deyli Telegraf, Fransa ile sıkı iş -
birliğinin ingiliı: ha-rici siyaa.etinde 
bir esas olmakta devam edeceğL1i ehe
miyetle kaydeylemektedir. 

Deyli Heralt gazetesi de Fransa ile 
Almanya arasında bir ademi tecavüz 
paktının akti görü,üleceğini yazmak
tadır. Gene bu gazeteye göre Fransa 
ile İtalya arasında da bir Akdeniz an
laşması yapılması bahis mevzuu ola
caktır. 

Çembcrlcyn'in tatili 
Lonura, 5 a.a. - Hafif bir soğuk 

algınlığından muztarip olan Çember • 
leyn'in sıhi vaziyetinde büyük aalah 
hasıl olmuştur. Başvekil, hafta sonu -
tatilini veçirmek üzere bu sabah Lon
dra'dan Çekreş'e gitmigtir . 

Fransız komünist partisi 
sekreterinin nutku 

Lyon, 5 a a. - Burada nutuk söy -
liyen komünist partisi sekreteri Moris 
Toreyh Münih anlaşmasmrn şiddetle 
aıcynı ae ouıunmuş, mıuc:nn ı:umnu -
riyetçi İspanya'ya konan ablokayı kal
dıracak bir hüktimet istediğini ıöyle -
miş ve nihayet sözlerini §öyle bitirmif 
tir: 

Vazifemiz yalnız halkçı cepheyi 
takviye etmek değil, fakat bu cephe
nin etrafında hakiki fransız birliğini 
genişletmek için ~ahtmaktır. 

Fransız gazetelerinin yaptığı 
tefsirler 

Faris, 5 a.a. - Matbuat, Çember -
leyn ve Halifaks'ın Faris seyahatleri 
hakkında tefsirlerde bulunmaktadır. 

Lö Jurnal gazetesinde Sen Bris 
şöyle yazıyor: 

" Bu büyük ve iyi bir haberdir. A
radaki samimi itilafm bu yeni tezahü
rü bu anlaşmaya bütün kıymetini ve -
riyor. Beynelmilel hayatın yeni bir 
safhasının başında buhınuyoru~. Bu
nun aksülamelleri Avrupa'nm çerçeve
sini fazlasiyle aşacaktır. Bizim eski kı
tamızda evcla Münih itilafının, İtalya
ya yaklaşmanın ve ispanyol meselesi -
nin neticelerini derpiş etmek lbımdzr. 
Bunlardan başka Fransa ile lngiltere'
nin arapların galeyanı meseleıı.iyle de 
uğraşmaları lazım geliyor. Bu pek na
zik bir meseledir. 

Samimi itilaf pek nadir ahvalde da· 
ha faideli bir şekilde tezahür etmiştir. 
Bunun iyi semereler vereceği muhak· 
kaktır. 

ispanya meselesi 
Le Jur-Eko-dö-Pari İngiliz ve fran· 

sız nazırlarının meşgul olacakları İs· 
panya meselesinden bahsetmekte ve 
§Öyle demektedir: 

Yeni bir İngiliz planı 
Londra, 5 a.a. - Daily Expres ga

zetesi Kudüs arap mahafilinde yeni 
bir ingiliz pliinı hakkında dolaşan şa· 
yiaları nakletmektedir. 

Bu şayialara göre, Filistin'e yahudi 
muhacereti senede bin kişiye inhisar 
edecektir. Ancak Filistin'deki yahU" 
dilerin adedi mecmuu halkın üçte bi" 
rini geçmiyecektir. 

Her 100 bin kişiye bir mebus hesa
biyle bir meclis teşkil edilecektir. BıS 
suretle bu mecliste 8 müslüman arap. 
1 h :ristiyan arap ve 4 de yahudi me
bus bulunacaktır. Umumi vali unva• 
nmı alacak olan fevkalade ingiliz ko
miseri de bu meclise 5 ingiliz murah" 
has tayin eyliyecektir. _ 

Nahiyeler kendi kendilerini idare 
edeceklerse de asayişi muhafaza içi.ıı 
kuvetli ingiliz müfrezeleri daimi o
larak Filistin'de kalacaktır. 

İngiltere araplarm iktısadi kalkın· 
masını temin için uzun vadeli 5 ınil• 
yon İngiliz liralık bir ikraı:da bulu• 
nacaktır. 

Macarlar dün 
işğale başladılar 

(Başı 1. inci sayfada) 

Macar kıtaları bugün yafll1~ 
dört tıahl"(A "f'•~"'"' l'-':_ı.__..,y -~h.,. 
va eaen aar oır arazı parçasını 
İ!gal edeceklerdir. Bu mıntaka" 
nın İHali bugün öğleden sonJŞ 
tamamlanmıt olacaktır. 

İlk olarak Medve ve Bodjava nahi· 
yeleri civarında kain Şut adası i~gal 
edilmiştir. Karpatlar Ukraynasında 
rnacar kıtaları bu sabah Uzhorod, Mw 
kasevo ve Berehovo mmtakalarn'1a 
girmişlerdir. Bu şehirlerdeki Karpat• 
Ukrayna idart teşekkülleri çekildik· 
ten sonra mim komiteler vücuda ge-" 
tirilecektir. 

Milli komiteler macar ordusuna tet 
lim edilmek üzere umumi binaları iş• 
gal etmişlerdir. Bu komiteler bası 
sokaklarda inzibatı temin edecektir. 

(a.a.) 

Bütün macar şehirleri 
donatıldı 

Budapeşte, 5 a.a. - Macariıtan'l1l 

bütün !ehirleri donatılmış ve her kUi• 
setle ruhani ayinler yapılmıgtır. 

Kıral naibi amiral Horty, elde edi• 
len arazi halkına hitaben neşrettiği 
bir emirnamede şöyle demektedir: 

Istırap seneleri artık nihayete er" 
miştir. Sen - Etyen tacının ,uaları. 

artık hepinizin üzerinizde parlamak· 
tadır. Macar milleti, siıi i~tiyak 11e 

aşkla bekliyor. 

Hitler bugün bir 

nutuk söyliyecek 
"Emin bir membadan öğrendiğimi- 1 Vaimar, 5 a.a. - Partinın onunctS 

ze göre Çemberlayn Fransa, İtalya ve kongresini açmak üzere Hitler bur~· 
İngiltere müttehiden hareket ettikle· ya gelmiştir. Bu münasebetle yarın ~ı· 
ri taktirde pek yakında bir tava&Buta yasi mahafüde büyük bir alaka ıle 
teşebbüs etmek imkanı.hasıl olacağın- beklenen nutkunu söyliyecektir. 
dan emindir.,. 

Sömürgeler meselesi 
Aynı gazetede Pietri şöyle yazıyor: 
"Bir gün eğer Almanya'nın sömür· 

ge talepleri ileri sürülecek olursa şu· 
rasmı iyi bilmelidir ki Fransa bu hu· 
susta yalnız kendisine müracaat edil
mesini hiçbir zaman kabul etmiyecek 
ve bu teklifi ancak İngiltere, Belçika 
ve Japonya ile birlikte tetkik etmiye 
razı olacaktır.,, 

Epok gazetesinde Donnadiei diyor 
ki: 
"Asıl mesele demokrasilerin dikta· 

törlüklerle münasebetlerini tayin et
mektir. Fransa ile İngiltere'nin hangi 
şartlar altında diktatörlUkle idare e. 
dilen memleketlerle uyuşabilecekleri
ni tespit etmek lazımdır. 

İngiliz ve fransız nazırlarının mü-

lakatından yeni bir dörtler konferan• 
sı çıkarsa, buna biz hayret etmiyece• 
ğiz.,, 

Ekselsiyor, yazıyor: 
"Çemberlayn'la lort Halifaks'ın zi• 

yaretleri bütün dünyaya Paris - Lon· 
dra mihverinin metanetini ve fransıı· 
ingiliz İ§obirliğinin devam ettiğini i•· 
pat edecektir. Marsilya'da söyledikle· 
ri nutuklarda başvekille hariciye na· 
zın pek haklı olarak bu işbirliğinin 
"Fransa'nm harici siyasetinin temeli· 
ni., teşkil ettiğini tebarüz ettirmişler• 
dir.,, 

Er Nuvel gazetesi, töyle yazıyor: 
"İtalya ile normal diplomatik mü· 

nasebetler tekrar teessüs ettiği taktir· 
de Paris görüşmelerinin son derecede 
kolaylaşacağını unutmıyahm." 
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1 H K A y E 
"Garip bir doğum gecesi,, 

lngüizceclen ç~viren : Perihan PARLA 

Betty gece saat üçte kocasını uyan
dırdı. 

Tom gözlerin · . :. .. ı açınca onu bır a:: te-
l.aşlı gordu. Sebebini .. _ d·-· man: ogren ıgı za -

- Sahim' ' D' k 
1 

1 • ıye sordu ve uykulu 
uy u u devam etti: 

- Bu gece gelişi de ne oluyor? Ba
b~sının uykusunu hiç düşünmemiş 
mı? 

- Ya annesininkini? 
Tom fazla telaş eseri göstermiyor· 

du. Bu haliyle karısını sükunete sevk 
etmek istediği anlaşılıyordu. Zır.ınen 
ona diyordu ki: "Bu gayet tabii bir 
hal, hergün bir sürU, çocuk dün} aya 
geliyor." 

Sonra Betty'ye dönerek: 
- Demek geliyor ha? Şu halde ö 

nünıüzdeki salı dansa gidebileceğiz. · 
Betty: 
- Evet dedi, ve arkasından doğru 

süzülen tere ve istirabına ehcmiyet 
vernıiyerek ilave etti: 

- Onu da dansa götürürüz olmaz 
mı? 

Tonı; bir tarafum aıdanıyor. bir 
taraftan düşünüyordu: Ne zamandan 
beri onun ismini Zigfrid koymu,ıar 
d~. O da V!lgner'in Zigfrid'i gibi hiç 
bır §eyden korkmıyacaktı. 

Karısına sordu: 
- Bir baba oğlunu karşılamak için 

naaıl giyinmelidir? 
Sonra rica etti: 
- Betty bir az bekle, şimdi iskar -

pinlerini getirir giydiririm. Sen hiç 
bir iş yapma. 

Ve onun korkusunu unutturmak 
tna.kaadiyle latifelerine devam etti. 
Betty: 

- Bunları hastaneye giderken yol· 
da konuşuruz. Sen doğum evine bir 
telefon etsen dedi. 

- Doğru söylüyorsun; belki odayı 
hazırlamak için zamana ihtiyaçları 
vardır. 

Tom, telefon etmek üzere merdi • 
venler_i .inmeğe batladı. Numarayı ez
bere bıhyordu. Çünkü günlerden, hat
ta haftalardan beri kendi kendine kaç 
defa tekrarlamıştı. Telefonda: 

- Ben Mrs. Marş'ın zevciyim. .. De
di. 

- "Evet" diyen hemşiresinin önün
deki listeye baktığını görür gibi olu
yordu. 

- Biz Mrs. Marş'ı ayın on dördün
den evci beklemiyorduk. 

- lıte bir fevkaladelik olacak. 
- Fa~t odasını hazırlamış de~iliz 

Tamamıylc emin misiniz? 
Tom sert sert: 
- Tabii eminiz 1 Dedi bağırdı. Bir 

haylı söyleıtdikten sonra: 
- Benimle münakaşa etmeyıniz. 

Çocuklar dünyaya gelirken zaman ve 
zemin bilmezler. İstedikleri vakıt ve 
istedikleri yerde doğarlar, dedi. 

Bu muhavereyi merdiven başmdf\ 
dinliyen Betty her şeyi anlamışt. Za· 
vallı sevgili Tom'u asabiyetinden ne
zaket kaidelerini bile unutmuştu. 

Betty yavaşça: 
- Telefonu kapa 1 Diyebildi. .:om 

eliyle mikrofonu kapıyarak: 
- Llıf anlamak istemiyor. Ne kadar 

kızdım bilmezsin, Zigfrid'i hastane • 
den başka bir yerde karşıl.ımak ister· 
dirn. 

- Acele etmeliyiz Tomi .. Otuz mil 
yolumuz var. 

- O kadar değil canım. En fazla 
yirmi sekizdir. Tekrar telefona döne
rek: 

- Size diyorum ki: Biz hareket et
mek üzereyiz. Cocuk da yola çıkmış 
tır. Ümit ederim ki hepimiz zamanın
da orada bulunuruz. 
Yukarı çıkarken söyleniyordu. Ka

rısı: 

- Bundan sonra daha sakin konuş
mağa ve daha tedbirli olmağa mecbu
ruz degil mi sevgilim? Dedi. 

- Söz veriyorum karıcığım. Artık 
fıaıltı ile konuşacağım. 

Betty valizini yerleştiriyordu: Bir 
cımbız, bir şifon yeşil mendil, hiç gi
yilmemiş bir gecelik, manikür takımı, 
opeı ..ı dürbünü v. s. 

Kocası takıldı: 
- Ne o gezintiye mi çıkıyôt'sun? 
- Zaman nasıl geçecek? Tırnakla-

rımı manikür yaparım, biraz iyileş.in
ce uzaklardan geçenleri seyrederim .. 

On dakika sonra her şey hazırlan • 
mıştı. Tom: 

- Gidip otomobili getireyim, dedi. 
Bir şey düşünmüyorsun değil mi? 

- Hayır. Zigfrid'e şarkı söylemek 
istiyorum. 

- Kahraman oğlumuza bir harp 
türküsü söylesen iyi edersin. 

Tom otomobili getirdiği zaman 
Betty geçen seneki paltosunu giymiş 
kapının önünde bekliyordu. Ay ışı • 
ğmda büsbütün sarı görünüyordu. 

Tom onu arkaya yerleştirdikten 
sonra tekrar direksyona geçti. 

Süratle yollarına devam ediyorlar· 
rlt. 

Bir zaman geldi ki birden bire ben
zinleri bitti ve durmağa mecbur kal -
dılar. Tom hemen atlamı' yakınlarda 
bir benzin, istasyonu vardır diye bo§ 
yere oraya buraya koşmuştu. Umitle· 
ri suya düşünce gecenin bu saatinde 
geçebilecek bir otomobil beklemeğe 
karar verdiler. Bu sırada arabanın ya
nında uzun boylu genç bir adam pey
da olmuştu. Tom seslendi: 

- Sen benzinci misin? 
- Hayır. Otomobilinizi almağa gel-

dim. Hemen ininiz. 
Tom hayretle gözlerini açmı\>tı. 

Dikkat edince adamın midesi hizasın· 
da bir rovelveri kendilerine tevcih 
ettiğiin gördü. 

- Beni korkutma yahu 1 Gangster 
oyunu oynamanın sırası değil. Hatti 
bize yardım etmeni rica edecektim. 
Yabancı adam bir an tereddüt ge • 

çirdi, sonra: 
- Müteessirim. Fakat sizin araba

nıza da §iddetle ihtiyacım var. Şaka 
yapmadığıma emin olabil~rsiniz. Tom 
sordu: 

- Gece yarısı buraya nereden gel • 
din? 

- Orası benim bileceğim iş. Oto • 
mobilinizi ve üzerinizde mevcut para· 
yı derhal teslim ediniz. 

- Paraya hoş geldin. Üzerimdeki -
ler hep senin olsun. Altın saatimi de 
takdım edeyim. Fakat otomobile şid -
detle ihtiyacımız var! Onu bize bırak. 

Bu sırada Betty başını dışarı çıkar
mıştı. Tatlı bir sesle: 

- Size rastladığımızdan dolayı çok 
memnunuz dedi. Çocuğumuzun doğu
mu için hastaneye gidiyorduk. 
Yabancı adam f&Şırmıştı: 
- Hay allah. Demek aiz lohusası 

nız? 

- Hayır, daha değil. 
- Doğru mu söylüyorsunuz? 
- Çok doğru. 
Bunu Tomi söylemişti, ilave etti: 
- Bize biraz benzin bulamaz mısı-

nız? 

Kısa bir müzakereden sonra her 
şey yoluna girmişti: Benzin bulun • 
duktan sonra hastaneye kadar bera • 
ber gidecekler ondan sonra otomobil 
yabancı adamın olacaktı. Onu yakalat 
mak için de en ufak bir teşebbüste 
bulunmıyacaklardı. Hırsız arabayı 
kendi kullanmak taraftarıydı. Bunu 
da kabul ettiler. Haydut, buralardan 
uzaklaşması lazım geldiği için araba
yı çok hızlı sürüyordu. Yolda Betty 
dedi ki: 

- Zamanında hastanede olmak is
tiyoruz. Çocuğun kaldırım kenarında 
doğması hog bir şey olmaz tabii. Ya
bancı adam: 

- Çok sinirlisiniz, dedi. 

ULUS 

Giresun' da 
frengi 

mücadelesi 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Veka -

leti, hazırlanmış olan program muci -
hince firengi mücadelesine devam et -
mektedir. Bu arada geçen sene firengi 
bakımından tarama muayenesi yapıl -
nuş bulunan Alurca kazasının bazı 
köylerinde tes.bit eciilen firengili sayı
sının mücadeleyi icap ettirecek kadar 
çok olduğu görülmüştür. Bunun üzeri
ne bu sene Giresun vilayeti merkezi -
ne nakledilen Ordu mücadele heyeti 
vasıtasiyle bu köylerde iki sabit dis • 
panser ve altı tedavi istasyonu kurula
rak mücadeleye başlanmıştır. Bu sene 
Giresun viliyetinin merkez kazası ile 
bağlı üç nahiyesinde mücadele heyeti 
tarafından yapılacak umumi tarama 
muayenesinin ve laboratuvar tetkikle
rinin bitirilmesinden sonra tesbit edi
len firengililer için köylerde lüzumu 
kadar sabit dispanser ve tali tedavi is
tasyonları açılmak suretiyle mücadele 
heyetinin faaliyeti Giresun kazasının 

bütün hudutlarına §Üinullendir~lmiş 

olacaktır. 

Meksika'nın kabul 

etmediği yahudiler 
Havana, 5 a.a. - Meksika'ya kabul 

cdilmiyen 21 almanyah yahudiden 
mürekkep bir grup Oromoco vapuru 
ile Havana'ya gelmiştir. Mültecilerin 
burada karaya çıkmalarına müsaade 
edilmiştir. 

Küba'da ikametlerine müsaade edi
lip edilmiyeceğine dair bir karar veri
linciye kadar Tiscornica muhaceret 
istasyonunda misafir olarak kalacak
lardır. 

Amerikanın harp sanayii 
.Haydpark, S a.a. - Rciaicümhur 

Ruzvelt, Nevorlean deniz tezgahlari -
le V estvirjiniya devlet arazisinde bu
lunan zırh fa.brikalarınan tekrar açıl , -
dığıru matbuata bildirmiştir. Bu fab -
rikalar harp esnasında faaliyette bu
lunmuş idi. Ruzvelt, hükümetin yeni 
harp gemileri inşaatım arttırmıya gay
re.t ettiğini ilave eylemiştir. 

FİNANS 
( Ba§ı 4 üncü sayfada) 

vatta hakkaniyet mefhumu dahildir • 
vergiler yapmaktadır. 

Teknik ve siyaset, dünya bünyesini 
hızla değiştiriyor inkılap yapan mem
lerde bu değişme ayrı bir hız içinde -
dir. Dıştan ve içten gelsin, devletin 
fonksiyonunda, memleketin iktısaıdi ve 
içtimai varlığında bu deği§meler olur
ken bunların her biriyle alakalı vergi 
mevzuatının da sık sık yeni şekiller al
ması bir zarurettir. 

Bir verginin arttırılması Hlzım ge
lir halbuki bazı iktısadi teşebbüsler 

için bu zararlı olabilir, cemiyetin bir 
iş zümresini ağır bir yük altına koya
bilir. Vergiyi bütün bu muğlak mese -
leleri içine alarak artırmak Iazımdır. 

Bunun için kanuna şimdiye kadar alı • 
şılmamış birçok kayıtlar koymak, ba
zı eski ve başka kanunlarda yaşıyan 
hükümleri muhafaza ctmek;yeni bir 
işin veya zümrenin kanun diliyle tari
fini bulmak icap edecektir. İşte bu a
yırmalar ve toplamalar arasında me -
tinlerde kendinden evelki birçok hü -
kümler içinde kelimelere ve cümlele • 
re başka bir hüviyet vermek lazım ge
lecektir. Mevzuda bir değişiklik veya 
yeni terimlere alışıklık hasıl olunca • 
ya kadar yeni metin bir türlü sadeliği
ni ve vuzuhun ubulamaz. • *. 

Bu mülahazalardan sonra vergi ça
lışmalarımızdan bir misal alalım. 

Son kazanç kanunu 1934 de yapıl
dı bunu takip eden senelerde aynı 

vergi mevzuu üzerine yani kazançlar 
veya ücretler üzerine, buhran, muva • 
zene, hava vergileri konuldu. Şimdi bu 
dört verginin nisbetleri, muafiyetleri, 
tahakkuk ve tahsil usulleri biribirin • 
den ayrıdır. Birisinde mükellefiyet 
muayyen bir hadden sonra diğerinde 
hemen başlar. Birinden muaf olan di • 
ğerinden değildir. Bir şey kazanan ve
ya bir ücret alacak olan kimsenin, eli
ne geçecek paradan dört ceşit ver
giyi sıhatle ayırabilmesi için bir yığın 
bilgi tazımdır. Biraz hazırlanılmamış 

ise bu kolay kolay da öğrenilemez 
Halbuki vatandaş, ya serbest ka -

zanç yapan biridir yahut ücretle çalı • 
şan bir memur. Her iki şıkta da bu 
vergilerin mlikellefidir. Ve onun bun
ları bilme.si ve anlaması lazımdır. 

Ancak derhal ilave ettneliyiz ki 
vergilerin bu şekilde konuluşu da za -
ruridir, çaresizdir. Yeni iktısat şartla • 
rına göre hazırladığımız kazanç kanu
nu henüz bütün tazeliğiyle dururken 
y eni bir vergiyle buhranı önlemek zo

--------------- randa. kaldrk. Arkasından büdçe mu· 
- Öyle mi? Çünkü kahraman bir 

yavrunun anncaiyim de ondan. 
- Onun "kahraman" olmaaına se -

bep nedir? 
- Tehlike: Büyilk tehlikeler bü -

yük kahramanlar doğurur. 
- Yanlış. Bazan da \IZUn bacaklı fi

rariler doğurur. 
Betty'nin istira.bı fazlalaşmıştı. Fa

kat doğum evine de yaklaşıyorlardı. 

Tom: 
- Bir az daha gayret, Betty 1 Cesur 

ol. Diye karısını teselli ediyordu. 
Direksyondaki adam: 
- Çok gayretli sizin gibi ve ciddi

yetle ilave etti: 
- Eğer cesur bir çocuk olursa, ce

sur anne ve babaya malik olduğun • 
dandır. 

Betty'nin sık sık nefes alışı, hafif 
iniltileri iki adamı da bir zaman sus
turdu. 

Betty hırsıza sordu: 
- Sizin kimseniz yok mu? 
- Vardı fakat onu terkettim. 
- Tekrar birleşseniz? .. 
- Çok geç! Onun istemediği o ka· 

dar çok şey yaptım ki. .. Beni.m de bir 
bebeğim vardı ve babası ile iftihar e
debilecekti. Ne yazık! ... Betty: 

- Muhakkak dedi ve eliyle tarif e
derek: 

- Sola sapın ... Doğru gidin ... Ta • 
marn, geldik. Tomi'ciğim tam zama
nında yetiştik. Size de çok teşekkür 
ederiz. 

- Bana teşekkür etmeyin. Yapmak 
istediğimi daha tamamlamadım. 

Bu manidar cümleyi dinliyecek hal
doe değildiler. Tomi bir eliyle arabanın 
anahtarını adamın avucuna bırakır -
ken diğer koluyla da Betty'ye sarıl -
mıştı. 

Kapıyı bir hasta balacı açtı. 
İçeri girdikleri zaman yabancı a -

dam merdivenleri koşarak çıktı: 
- Bir dakika bekleyin. Cesur yav

ruya ben de bir doğum hediyesi ver• 
mek istiyorum, dedi ve Betty'ye bir 
menıdil uzattı. 

- Siz bana: "Büyük tehlikeler bil· 
yük kahramanları doğurur" dediniz, 
ben bu cümleyi f()yle değiştirip bir 
düstur olarak kabul ediyorum: "Ce • 
sur ve mert insanlar kaf1ılarındakile
re de aynı hasleti aşılarlar." 

Betty'nin gözleri sulanmıftı: 
- Siz cidden iyi bir insanmışsınız. 

Dedi. 
İçeri girdiler. 
Mendilin içinde şunlar varldı: Ro • 

velver, fifCklik Y.C otomibiliıı anahta· 
rı-

vazenesini korumak lüzumunu duy -
duk. Hava müdafaası için aüratle ted
bir almalıc lizımdı. BUtün vergi mev -
zularına yeniden ilittik böylece biribi
ri üzerine ve muvakkat mahiyette ka
nunlar çıkmıt oldu. 

Birkaç yıllık tecrübe gösterdi ki 
bunlardan derhal vazgeçilemez. Böyle 
olunca vatandaşın kazancı ve ücreti 
üzerindeki dört vergiyi birleştirmek, 
mükellefler kadar memurlar için de 
öğrenilip anlaşılması kolay bir hale 
koymak tabii bir yoldur. Geçen hazi • 
randa hükümetin Büyük Millet Mecli
sine verdiği bir layiha da bu maksadı 
gütmektedir. 

Bu da gösteriyor ki kanun yapan 
da vergilerin vatandaşlarca bilinmesini 
ister ve buna çalı~r. Şüphesiz zaruret
lerin müsaadesi nisbetinde. 

Kemal ONAL 

Ruzvelt'in seçicilere 

yaptığı tavsiyeler 
Hy<le l'ark, 5 a.a. - 8 sonteşrındl. 

yapılacak intihabat münasebetiyle 
Kuzvelt, diın akşam bir nutuk aöylü
yerek müntahıplere "ırklarını, renk -
Jerini ve dinlerini nazarı itibare al -
mıyarak liberal olarak tanınmış olan 
nam.ze~lere" reylerini vermeyi tavsiye ı 
etmıştır. 

Reısıcümhur eski kafalı cümhuri -
yetçilerle komünıstler tarafından ta -
kip edilen "menfi gayeler" aleyhinde 
bulunmuştur. 

Vapurda yangın 
Montpellier, 5 a.a. - Stanburg -

Bili vapuru dün öğleden sonra Sete 
limanında ateş alnuştır. Vapurdan Ü· 

mit kesilmiştir. Akşam itfaiye efradı 
yangınla mücadele etmekten vazgeç -
miştir. Geminin mürettebatı sağ ve 
salimdir. 

İngiliz mallarına boykot 
Managua, - Nearagua • 5 a.a. - Ni

earagua'daki yahudi tacirler ingiliz 
cmtiasına karşı boykotaj yaprnağa 
ve lngiltere'ye yapılan siparişleri ip
tal etmeğe karar venni§lerdir. 

Nakit i~1eri miidiir muavini > 

Maliye Vekaleti nakit işleri müdür 
muavini B. Rüştü'nün Etibank'ta açık 
müfettişliklerden birine tay.ini karar
la§mıştır. 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

- -- Ankara Borsası - ---- -- 5/11. tetrin/1938 fiyatları -- -- -- -- -- ÇEKLER --- -- -- -- Acıhs Kapanıs -- -- -- -- -- Londra 5.98 5.98 -- -- Nevyork 125.6225 125.6225 -- Pariıı 3.345 3.345 -- -- Milano 6.6125 6.6125 --- Cenevre 28.4a25 28.4825 -- -- Amsterdam 68.315 68.315 --- Beri in 50.315 50.315 -- -- Bruksel 21..25 21.25 -- -Ati na 1.0925 1.0925 
Sof ya 1.5325 1.5325 --Prag 4.3275 4.3275 -- Madrit -- 5.98 5.98 -- -- Varşova 23.6175 23.6275 -- -- Budapeşte 24.7875 24.7875 --- Bukreş 0.9125 -- 0.9125 -- Belgrat 2.8075 2.8075 -- -- Yokohama 23.9125 23.9125 -- Stokholm -- 30.8025 30.8025 -- Moskova 23.7025 -- 23.7025 --- ESHAM VE TAUV1LAT --- -- -- -- Sıvas • Erzurum -- --- hattı ls. 1 -- 20.20 20.20 
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An~ara Belediyesi 

Motörlü pompa ve baraka 
yaphnla<ak 

Ankara Belediyeaindeo : 
1 - At pazarı su deposuna konacak 

elektrik motorlu pompa ve bunu ihti
va edecek baraka onbeş gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 ...:... Muhammen bedeli (1050) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (78,75) ku· 
ruştur. 

. ~ - Şa~tname ve sairesini görmek 
ıstıyenlerın hergün yazı i§leri kalemi
ne ve isteklilerin de 11.11.1938 cuma 
günü saat 10.30 da belediye encUmeni-
ne müracaatları. ( 4574) 8101 

Saksı alınacak 
Ankara Belediyesin<len : 

1 - Bahçeler idaresi için alınacak 
(10.000) adet saksı onbeş gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (412,50) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (31) liro
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen· 
lerin hergün yazı işleri kalemine ve 
itotckli\cTin d• 15.10.193& ah günü be
lediye encümenine müracaatları. 

(4644) 8234 

Su saati sandığı 

alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su i§leri için yaptırılacak 100 
adet saat sandığı ı 5 gün müddetle açrk 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kıymeti muhamminesi ( 450) 
liradır. 
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3 - Muvakkat teminatı (33,75) lıra
dır. 

4 - Şartnamesini gormek için her· 
gün Belediye yazı işleri kalemine o1e 
isteklilerin de 18.11.1938 cuma günü 
saat on buçukta Belediye encümeniııe 
müracaatları. (4646) 8235 

İmdadı sıhhi otomobil alınacak 
Ankara Belcdiye&ind~n : 

Belediyemiz için benzin motörlü 
biri tek ve biri çift yataklı son model 
iki adet imdadı sıhhi otomobili alına· 
caktır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin 
her gun yazı işleri kalemine müraca
atları lazımdır. AUikadarların teklif 
edecekleri otomobillerin marka, fiyat 
ve teslim müddetlerini teşrinisani 938 
sonuna kadar belediye reisliğine ver-
meleri ilan olunur. (4669) 8355 

5 Motopomp alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

Belediyemiz itfaiyesi için beş adet 
Motopom alınacaktır. Şartnamesinıi 
görmek istiycnlerin her gün yazı it
leri kalemine müracaatları lazımdır. 
Bütün firm1ların teklif edecekleri 
ınotopomların fiyat ve evsaflariyle 

1teslim müddetinin ve diğer müraca
atların nihayet teşrinisani 938 sonu
na kadar belediye riyasetine yapılma-
sı ilan olunur. (4670) 8356 . 

Akimlal.ôr plakları alınacak 
Ankara Belediyesinden ; 
1 - Otobüs idaresi için alınacak o

lan 1000 adet müsbet ve 1000 adet 
menfi akimütatör plakaları on beş 
gün müddetle açık «9ksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 600 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 52,50 lira

dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 22. 11. 938 salı günü 
saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. (4696) 8365 

Satıhk eşya 
Ankara Belediyeainden : 

Adedi 
1 
2 
4 

Cinsi 
Tahta koltuk 
Sandal ya hazanın 
Tavla (içindeki iletleri
le birlikte) 

3 Çerçeveli resim 
Belediyeye ait bor4$\annı vcreme

dil~lerinden haczedilen ve yukarıda 
cins ve nevileri yazılı eşya 7.11.938 de 
aaat 10 da Belediye me.zıat salonunda 
artırma ide satılacaktır. lstiyenlerin o 
günü ve o saatte orada bulunacak me
muruna müracaatları. ( 4708) 8371 

Zayi - Ankara İltekin ille okulun
dan 934 senesinde aldığım §ehadetna
memi kay:bettim. Yenisini alııcağrmdan 
eskisinin hükmil olmadığı ilan olunur. 
Ankara Ön Cebeci Bilim sokak 80-81 
numarada Mustafa Gürleyen. 8375 

T. C. Z i R AA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 8 O liıa iiırami~e verelek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 •• 500 .. 2.000 

" 
4 ,, 250 " 

1.000 .. 
40 100 .. 4.000 .. 

" 100 50 " 
5.000 

" 120 .. 40 " 
4.800 .. 

160 " 
20 " 

3.200 

DlKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan atağı düpniyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 
fazlaıiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikfinun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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RESMİ İLANLAR l:_A_nk_ar_a_L_ev_az_ım_A_m._i;i_ia_·ı· ....ı, 
Odun ah nacak 

• ..,'O 

~inans B.akanhğı . 

Asansör tamir ettirilecek 
Maliye Vek8.letiırden : 

1 - Pazarlığa konulan iş: Başveka
let binasınadki asansörün tamiri. 

2 - Keşif bedeli 400 liradır. 

3 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı görmek ve izahat almak is· 
tiyenler Maliye Veka.Jeti milli emlak 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltme pazarlrk suretiyle ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltme 7. 11. 938 pazartesi sa
at 14 te Maliye Veka.Jeti milli emlak 
müdürlüğünde yapılacaktxr. 

6 - Pazarlığa girişmek istiyenler 
30 lira teminat akçesini yatırmış olma
lan ve Ankara Nafıa Müdürlüğünden 
bu i§ için ehliyetname almaları şarttır. 

(4688) 8308 

·,: C. H. Partisi 
Satıhk otomobil 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 

1 belli günde eksiltme saatmdan bir saat 
::veline kadar usulü dairesinde kapatıl
mış zarflarını makbuz mukabilinde 
T~rkkuşu levazım bürosuna teslim et-
mış olmaları lazımdır. 7964 

Muhtelif malzeme 

ah nacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün

den: 

Tayyare ve planör imalat ve tami
ratında kullanılmak üzere (alurnini
um, aluminium halitası ve elektron 
malzemesi), (bakır, pirinç ve bronz 
malzemesi) ve (çelik malzemesi) sa
tın almacaktır. 
Yukarıda yazılı üç kısım malzeme

nin şartnameleri birer lira bedel mu
kabilinde her gün Türkkuşu levazxm 
bürosundan alınabilir. 

İsteklilerin mezkur malzeme ıçın 

toptan veya her kısım için ayrı ayrx 
olmak üzere teslim müddetleriyle be
raber tekliflerini en kısa bir müddet 
zarfında vermeleri ilan olunur. 

8353 

Kanat bez ve şeridi 

alınacak 

Partiye ait açık (Kraysler) marka Türıkku~u Genel Direktörlüğün. 
otomobil açık arttırmaya konulmuş- den : 

tur. • 
1 - Muhammen bedeli 250 lira • 

dır. 
2 - Otomobili görmek istiyenler 

her gün Parti kalorifer memuru Ka • 
zım Yay'a müracaat etmeleri. 

3 - İhale 8.11.1938 salı günü saat 
16 da Parti Genel Sekreterlik binasın
daki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek istiyen
lerin belli gün ve saatte on dokuz 1i • 
ralık muvakakt teminatlariyle komis • 
yonda hazxr bulunmaları. 7784 

GÜmrük.ve İn. B. 

Beton döıeme yaphnlacak 
lnhlsarlar Umum Müdurlugun• 

C:len L:ı 

I - İdaremizin Paşabahçe müski· 
rat fabrikasında şartname ve projesi 
mucibince yapılacak betonarme döşe· 
meler ile sair müteferrik i~ler kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Heyeti umumiyesinin keşif 
bedeli 15202 lira 40 kuruş ve muvak· 
kat teminatı 1140.18 liradır. 

il! - 21.xı.1938 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat 15.45 de Kabata'Ş
ta levazım ve mübayaat şubesindeki a
lım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname, keşif ve projeler 
76 kuruş bedel mukabilinde !n\ıisar
lar umum müdürlüğü levazım ve mü· I 
bayaa şubesiyle Ankara ve İzmir baş
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin diplomalı yüksek mühendis 
veya yüksek mimar olmaları, olma· 
dıkları taktirde aynı evsafı haiz bir 
mütehassısı inşaatın sonuna kadar da· 
imi olarak iş başında bulunduracakla
rını noterlikten musaddak bir teahhüt 
kağıdı ile temin etmeleri ve bundan 
başka asgari on bin liralık bu gibi in
şaat yapmış olduklarına dair fenni ev
rak ":e vesaiki ihale gününden 3 gün 
evelıne kadar inhisarlar umum mü
dürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek 
ayrıca bir fenni ehliyet ve eksiltmeye 
iştirak vesikası almaları lazımdxr. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kahuni vesaik ile inşaat şubemizden 
alınacak eksiltmeye iştirak vesikası 

.. d 7 5 .. ve yuz e . guvenme parası makbu 
b k 

. zu 
veya an a temınat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltm 
gilnü en geç saat 14.45 e kadar yukarı~ 
da adı geçen alım komisyonu başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmesi 
lazımdır. (8114-4682) 8359 

Planör hangan yaptırılacak 
Türkku§U Genel Direktörlüğün

den : 

İnönünde ''C" tepesinde yapılacak 
planör hangarı inşaatx kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 46259 lira, ilk temi -
natı 3.4 69.42 liradır. 

Buna ait plan, proje, umumi şart
name lahikası mukavele müsveddesi. 
keşif evrakı ve münakasa şartnamesi 
7 lira bedel mukabilinde Türkkuşu le
vazım bürosundan alınabilir. 

Eksiltme 7·11-938 pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin 

Türkkuşu için alınacak muhtelif 
tip ve ebatta ceman 23500 metre ka
nat bez ve şeridi açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Şartnamesi her gün Türkkuşu le
vazım müdürlüğünden alınabilir. 

Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 

4.089.75 lira, ilk teminatı 306.73 lira
dır. 

İhalesi 19. 11. 1938 cumartesi günü 
saat 10 da Türkkuşu levezım bürosun· 
da yapılacaktır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte vesika ve teminatlariyle bir
likte hazır bulunmaları. 8354 

ı .... Mi.iii···M~d~ı~;··e~k~·~i;ö~····ı ..................................................... 
Havvan sahsı 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan 

1 - Çürüğe çıkarılan iki beygir ile 
bir katir artırma suretiyle ve 14 ikin
ci teşrin 938 pazartesi günü saat 10 da 
M. M. V. satın alma Ko. da satılacak
tır. 

2 - Artırmaya girecekler satış gü
nü ve saatinde M. M. V. satın alma 
Ko. na ve hayvanları görecekler her 
gün genel Kur. D. Md. ne ve Asker 
konağına müracaatları. (4620) 8258 

iç işler Bakanhğı 

Memur ahnacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Açık bulunan 14-20 lira asli maaşlı 
memurluklara imtihanla memur alı -
nacaktır. İmtihan 11. 11. 938 cuma 
günü saat 14.30 da yapılacaktır. Talip· 
lerin evrakx müsbiteleriyle birlikte 
vekalete müracaatları ilan olunur. 

(4693) 8353 

Ekonomi Bakanhğı 

Bir mühendis alınacak 
lktısat Vekaletinden : 

lktxsat vekaleti ölçüler ve ayar 
müdürlüğü Trabzon mıntakası ölçü
ler ve ayar müfettişliğine (200) lira 
ücretle bir mühendis alınacaktır. 

Mühendis mektebi mezunu olanla
rın evrakx müsbiteleriyle birlikte An
kara'da ölçüler ve ayar müdürlüğüne 

ı müracaatları. (4701) 8368 

Demiryolları 

Umumi idare binası inıaah 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan: 

Ankara istasyonunda yapılacak dev

let demiryolları umumi idare binası 

inşaatı yeniden kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye 

konmuştur. 
1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 

(1 000 000) liradır. 

2 - !stekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı devlet demiryollarmm 
Ankara ve Sirkeci veznelerinden (50) 
lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 16.11.938 tarihinde 
çarşamba günü saat 15 de Ankarada 
D. D. yolları yol dairesinde toplana -
cak merkez birinci komisyonunca ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubu ile birlik
te aşağıda yazılı teminat vesaiki aynı 
gün saat 14 e kadar komisyon reisli -
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy • 
gun 43750 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

c) Bu gibi inşaat işlerinden en az 
400 000 lira kıymetinde bir inşaatı mu
vaffakiyetle başarmxş olduğuna dair 
vesika, 

d) Nafıa vekaletinden musaddak 
ehliyet vesikası. 

Ehliyet vesikası için vakit zayı et· 
meden tahriren nafıa vekaletine mü-
racaat olunması. ( 4607) 8185 

Pencere demiri yaptırılacak 
D. D. Yolları Satın Alına Koınis

yonundan : 

Muhammen bedeli 2500 lira olan 
Ankara garı gazino binası üst katın
da yaptırılacak pencere demirlerinin 
imal ve yerlerine vazı işi açık eksilt
meye çıkarılmıştır. 

İhale 22. 11. 938 tarihine müsadif 
salx günü saat 11 de Ankara'da ikinci 
işeletme satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

İsteklilerin kanunun tayin ettiği 
vesikalarını hamilen 187,5 liralık mu
vakkat teminat makbuzlariyle birlik
te muayyen gün ve saate kadar ko
misyona müracaatları lazımdır. Bu 
baptaki şartname ve resimler ikinci 
işletme kaleminde görülebilir. 

(4695) 8364 

1 

Orman Koruma 

2 Muhasip ahnacak 

Umum müdürlüğe bağlı Devlet or· 
man işletmeleri revirlerinde istihdam 
edilmek üzere 150 lira ücretli 2 muha
sip alınacaktır. Şartlar şunlardır: 

1) Memurin kanununun dördüncü 
mddesi şartlarını haiz o}mak, 

2) Yüksek ticaret mektebinden me· 
zun bulunmak, 

3) Umumt muhasebeye ve sanayt 
muhasebesiyle devlet muhasebesine 
vakıf bulunmak, 

A - Bu muhasiplikler için 21 ikinci 
teşrin 1938 pazartesi günü saat iki 
buçukta Ankara ve lstanbul'da talip· 
ler arasında müsabaka imtihanı açıla· 
caktır. 

B - Yukarıdaki şartları haiz olup da 
imtihanda müsavi not kazananlardan, 
müesseselerde çalışmış ve tecrübe 
görmüş bulunanlar tercih edilecektir. 

C - Müsabaka sonunda vazifeye alx
nacak muhasibe aylığından başka ay
rıca ayda 15 lira mesken kira bedeli 
verilecektir. Şu kadar ki kendine u
mum müdürlükçe mahallerinde ika
metgah gösterildiği zaman bu bedel 
verilmiyecektir. 

D • Muhasipler kıdem kazandıkça, 
çalışma vaziyetleri ve kabiliyetleri de 
nazarı dikkate alınarak Devlet me
murları hakkındaki mevzuatın tesbit 
ettiği müddetlere kıyasen terfi ettiri
lecek ve Umum müdürlül{çe tayin ve 
Ziraat vekaletince tasdi kolunacak 
miktar üzerinden maaşları artırıla

caktxr. 
E - Talip olanların aşağıdaki fıkra

da yazılı evrakla 18 ikinci teşrin 1938 
cuma günü akşam saat 17 ye kadar 
Ankara' da umum müdürlüğe ve İstan
bul da vilayet binası içinde İstanbul 
orman işleri çevirge müdürlüğüne 
müracaatları lazxmdır. 

F • Müracaat edenlerin ibraz ede
cekleri vesaik şunlardır: 

1) Hüviyet cüzdanı. 
2) Orta ve yüksek tahsil diplomala-

rı, 

3) En son ikamet ettiği yerde ma· 
halli zabıtasından alacağı iyi hal ve 
tezkiye varakası, 

4) Tam teşekküllü resmi bir hasta
neden alacağı umumi sıhat raporu. 

5) Halen çalıştığı ve ev·eke çalışmış 
bulunduğu müessese veya resmi bir 
daire varsa buralardan alacağı durum 
vesikası ve bonservis, 

6) Kendilerini tezkiye edebilecek 
tanınmış zatların sarih adreslerini 
gsterir muhtıra, 

7) 'Gelirlerini ve en son kazanç mik
tarım (irat veya maaş olarak) göste-
rir bir not varakası. (4689) 8361 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

Tümenin Edremit'teki birliklerinin 
ihtiyacı olan 1000 ton odun kapalı 
zarfla alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 8000 liradır. 
Eksiltmesi 10.11.1938 perşembe gü

nü saat 15 dedir. Teminatı 600 liradır. 
Evsafını ve şartlarını görmek isti yen
ler Edremit Tüm. Sa. Al. Ko. da her· 
gün ve eksiltmesine iştirak edecek 
taliplerin teminat mektuplariyle tek
lit mektuplarını muayyen saatten bir 
saat evel Edremit tüm. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri ilan olunur. (4497) 7937 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin senelik 

ihtiyacının 400 ton yulaf kapalı zarf
la münakasaya konulmuştur. İhalesi 
7. 2. inci teş. 938 pazartesi günü saat 
11 de yapılacaktır. Yulaf umum tah· 
min tutarı 18000 lira olup muvakkat 
teminatı 1350 liradır. Şartnamesi her· 
gün komisyonda görülebilir. İstekli
lerin bildirilen ihale gününe saatin
den bir saat evel teklif ve teminat 
mektuplarını makbuz hazırlığı İzmir 
Bornova askeri satın alma komisyo
nuna verilmesi ilan olunur. ( 4498) 

7938 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sıvastaki birliklerin ihtiyacı 

için 110000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli 23100 lira ve muvakkat 
teminatı 1732 lira 50 kuruştur. 

3 - 10. 2. teş. 1938 perşembe günü 
saat 15 de Sıvasta tümen satınalma 
komisyonunda ihale edilecektir. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesika ve ilk teminat makbuz
larını ve teklif mektuplarını havi 
zarfı kanunun 32 ve 33 üncü maddele
rindeki sarahat dairesinde hazırlıya· 
rak ihale günü saat 14 de kadar ko· 
misyona vermiş bulunmalıdırlar • 

(4499) 7939 

Cıg11 1""1.İ ulınu,.. ... h: 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Eskişehir birliklerinin ihtiya
cı için 100000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla elisiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 10.11.1938 pazartesi gil· 
nü saat 16 da Eskişehir levazım amir· 
liğinde satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Şartnamesi komisyonda görü
lebilir. 

4 - Muhammen bedeli 24000 lira
dır. Muvakkat teminatı 1800 liradır. 

5 - İsteklilerin ticaret odasına ka· 
yıtlı olduklarına dair vesikalarile bir
likte teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat eveline kadar komisyona 
verilmesi ( 4500) 7940 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - İğdirdeki birliklerin yıllık ih
tiyaçları için 300 ton ekmeklik un ka
palı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 51000 lira 
ve ilk teminatı 3800 liradır. 

3 - Eksiltmesi 7.11.1938 pazartesi 
günü saat 10 da Karaköse'de satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları saat 9 da ka
bul edilecektir. 

5 - Evsaf ve şartları komisyonda 
255 kuruş mukabilinde alınabilir. 

6 - İsteklilerin Karaköse'de belli 
gün ve saatte komisyona müracaatla· 
rı ( 4516) 7941 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sürbahandaki kıtalarm yıllık 

ihtiyaçları için 300 ton ekmeklik un 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 51000 li· 
ra, ilk teminatı 3800 liradır. 

3 - Eksiltmesi 7.11.1938 pazartesi 
saat 11 de Karaköse'de satmalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Evsaf ve şartnameleri komis
yon'da 255 kuruş mukabilinde alına
bilir. Teklif mektupları saat 10 a ka
dar kabul edilir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
komisyona kanuni vesikalariyle bir-
likte müracaatları. (4511) 7942 

Arpa ve ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - Karakösenin 840.000 kilo arpa

siyle 660.000 kilo otuna teklif edilen 

fiyatlar pahalı görüldüğünden bir ay 
içinde pazarlıkla alınacaktır. İstekli
lerin eski şart ve vasıfları dahilinde 
pazarlık için Karaköse satın alma ko
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

(4550) 8086 

Kuru ot alınacak 
\ 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - İstanbul komutanlxğına bağlı 
birlikler hayvanatı için 844000 kilo 
kuru ot satın alınacağından kapalı 

zarfla ihalesi 18/ 2. ci teşrin/938 cuma 
günü saat 15 te yapılacaktır. Muham
men kıymeti 24898 liradır. llk temi· 
natı 1868 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

ilk teminat makbuzu veya mektupla
riyle 2490 sayılı kanunun 2 veya 3. cü 
maddelerinde yazılı vesikalariyle be
raber ihale günü ve ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklı'da komutanlık 

satınalma komisyonuna gelmeleri. 
(4609) 8171 

Saman ahnacak 
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saman satın ahnacağmdan kapalı ıJ 
la ihalesi 18-11-938 cuma günü saat 
şi otuzda yapılacaktır. MuhaIJUl! 
kıymeti 10160 liradır. llk temiıı-
837 liradır. Şartnamesi her gün ~ 
misyonda görülebilir. İsteklilerirı 
teminat makbuzu veya mektuplarİ1 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü mad 
terinde yazılr vesikalariyle bera 
ihale günü ihale saatinden en az 1 
saat evveline kadar teklif mektuP 
rmı Fındıklı'da komutanlık satnıalr 
komisyonuna vermeleri. (4610) 81' 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sııl 

Alma Komisyonundan : 

1 - Karaköse'deki birliklerin f 
lık ihtiyacı olan 200 ton una günüll 
teklif edilen fiyat pahalı görüldüğil 
den yeniden münakasaya çıkarılııı
tır. 

2 - Tahmin bedeli 30000 lira 
teminatı 2250 lira. 

3 - İhalesi 22. 11. 938 salı günü 1 
at 11 de Karaköse'de satın alma ~ 
misyonunda yapılacaktır. Teklif f111 

tuplarının ihaleden bir saat ever 
kadar teslim edilmesi şarttır. Şart~ 

Ankara Levazım Amirliği Satın me ve evsafı 150 kuruş mukabilil1 
Alma Komisyonundan: komisyonda görülebilir. 

İ v v 1 4 - İsteklilerin gününde Karak' 
. 1 .- stanbul kom~t~lıgma baglı satın alma komisyonuna müracaattı 

bırlıkler hayvanatı ıçın 496000 kilo ilan olunur. (4705) gj' 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Mikdarı Tahmin bedelı" 1 Kilo lk teminatı 
Cinsi Lira kuruş Lira kuruŞ 

15000 .. . Sade yağ 14250 00 1068 75 
. 1 - .Tumenın Hozat'taki birlikleri için mikdarı, cinsi, tahmin bedeli 
ıl~ temınatı yukarda yazılı 15000 kilo sadeyağı Elazığ tüm satmalma Jel 

mısyonunca 10-11-938 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesi1 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde • 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 10 a kadar kanun ve şartnaınes 
hazırl~yacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ~ 
melen ve kendilerinin de mezkilr gün ve saatinde komisyona müracaatıı 

... (4410) 7928 

Kuru ot ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Mikdarı Tahmin bedeli llk temirıa11 

Kilo c· · ınsı Lira kuruş Lira kuru§ ____ __...,, 

660,000 Kuru ot 39600 00 2970 00 
. ı. - Tü~enin Elazığdaki birlikleri hayvanatının ihtiyacı için ıni1'08f1 

cınsı, tahmın bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 650.000 kilo kurtl \ 
ı . ~11 • .,.;;. o:-•·--t-- V-!-... -----..-...t..., 11 11 n?n - , -- o.-•&lı4 ga.a."t. ıq Ud. -p..6.~ 

zarf eksıltmesiyle alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde ad 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnaınesi~ 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ,.e 
meleri ve kendilerinin de mezkfrr gün ve saatinde komisyona müracaatl.r 

(4476) 7931 

Yulaf ahnacak 
. Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Mıkdarı Tahmin bedeli llk teminatf 
Kilo ./ ~~-l. Cinsi Lira kuruş Lira kurut - ./ 

110,000 Yulaf 6600 00 495 00 
. 1 - Tümenin Elazığ'daki birlikleri hayvanatının ihtiyacı için mikdl 

cınsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 110.000 kilo yulaf Elıf 
satınalma komisyonunda 11-11-938 çarşamba günü saat 10 da kapalı .sJ 
eksiltmesile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi sah perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde ' 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve sartnameS~ 
hazırhyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde ko~isyona 'lef 

meleri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaat!-' 
(4477) 7932 

Arpa ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Mikdarı 

Kilo Cinsi 

Alma Komisyonundan : 
Tahmin bedeli tık teminatl 
Lira kuruş Lira kuru9 ____ ,,,/ 

825000 Arpa 49500 00 3712 00 
1 - Elazığ birliklerinin hayvanat ihtiyacı için mikdarı, cinsi, taJıd' 

bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 825.000 kilo arpa Elazığ satınaltna ~ 
misyonunca 11-11-938 çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesif 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salr, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde ' 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 10 na kadar kanun ve şartnamesi 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona "~ 
meleri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatll 

(4479) 7934 

4 Kalem yiyecek ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - M_alatya. garnioz~unda bulunan birliklerin ihtiyacı için satın 11 

nacak aşagıda cıns ve mıktan gösterilen iaşe maddelerinin kapalı zat! 
sulile münakasaları yapılacaktır. Erzaklarm hizalarında teminatı ını.ı(f 
kate. mikdarları ve ihale günleri gösterilmiştir. Taliplerin ihale giillii 
saatınde komutanlık binası içindeki alay satınalma komisyonuna miirııcl 
atları. Kapalı zarfların ihale günleri en geç saat 10 na kadar komis}'oıt 
kabul edileceği ve şartnamelerin her gün öğleden sonra komisyonda g 
terileceği ilan olunur. 
Cinsi Mikdarı Muv. tem. !hale günü Saati 

Un 689,000 8009 62 10-11-938 10,30 
Arpa 720,000 2700 00 ,, ,, ,, ,, .. 
Kuru ot 560,000 1995 00 ,, ,, 

" 
,, • 

Sade yağ 26,000 1803 75 .. .. ,, ,, • 
8170 
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Kiralık : 

Kıralık aparbman - Yenişehir'de 
Atatür kbulvarmda Tuna Ap. Kalori -
ferlı daireler Resmi dairelere de elve-
rişlidır. 8048 

Kiralık - Bahçeli evler kooperati
fi mahallesinde 123 No. beş odalı iki 
kat müstakil B. 4 tipi ev kiralıktır . 
Merkez Bankasında R. Bolevin'e mü· 
raca at. 8050 

Yeni kaloriferli apartıman - 5 oda 
ayrıca hizmetçi, sandık odaları geniş 
hol, ofis 15. il, teşrinden kiralıktır. 
Yenişehir İzmir Cad No. 10 8057 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında yenı yapılan Uraz apartı
manında 5 odalı, kaloriferli, sıcak su • 

.................................................... 
Küçük ilôn ~artları 
Dört aaurhk küçük ilinlardan : 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçiık ilanlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli on defa ı 
neşredilecek bir i'in içir. 140 ~uruı i 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak uzere ı 
aer satır, kelime aralar~~daki b~şlı:k- t 
lar müstesna, 30 harf ıtıbar edılmıı- f 
tir. Bir kuçük ilin 120 harften ibaret i 

l olmalıdır. . . i 
Dcirt satırdan fazla her satır ıçın ay-
rıca on kuruş alınır. .. ............................. . 
Kiralık oda - Karaoğlan Merkez 

apartımanı. Hizmetçi, merkezi teshin, 
radyo var. Apartıman önündeki gaze • 
teciden ıual. Telefon 2828 İsmail Hak· 

8316 
lu ve her türlü konforu haız kiralık kı. 
da1rclcr vardır Telefon 3223 e müra • Kiralık daire - 3 oda, bir hol, 

kiralıktır. Sıhiye Vekaleti karşısın · 
da Arman sokak. AKBA'da Adil Tel: 

caat. 8080 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 
caddesi Türe sokak No. 6 da 3 oda 1 
hol. 50 lira. Çatı katında ev sahibine 
müracaat 8157 

Kiralık apartıman - Kaloriferli 6 
oda ~uşambalı Çankaya caddesi No. 
~~ gormek için ikinci kata, görüşmek 
ıçın şekerci Hacı Bekir'e müracaat 
Tel: 3050 8190 

Kiralık daire _ Ferah, taksimatı 
modern 5 oda, bir hol. Havagazı, ban
yo, al~t.urka, alafranga 2 hela. 2 bal • 
kon hırı arkada oda kadar geniş, mu · 
hafazalı, mükemmel nezaretli. Zarif 
cephe, bahçe, Altında bakkal. Bakan • 
lıkların, asfaltın yanı başı. Yenişehir. 
Demirtepe, sefaret karıısı Akbay a. 9 

8191 

Kiralık oda - Bir bayan için 2 ha· 
yandan mürekkep aile yanında güzel 
manzaralı. yeni tehir SeUlnik caddesi 
No. 40 da 3 cü kat. 8202 

Kiralık oda - Sıhiye Vekaleti 
karşısında Çağatay sokaktan Arman 
1/ A apartımanda elektrik, banyo, me
sai harici kapıcıya dahili içindekilere. 

8205 

Kiralık - Meırutiyet ve Selanik 
caddelerinin birleıtiği köıede Ergene 
apartımanı. 6 odah geniş daire. Daimi 
sıcak ıu. Kapıcıya veya Tel: 3114 e 

8214 

Kiralık -..Demirt_J;ne'de Havuzba· 
ıına 5 dakikada mobilyalı bir oda. 
Postane cad. No. 53 de üçüncü kat da
ire 5 akşam 7-8 aruı müracaat. 8224 

Kiralık Ev - Yeniıehir'in mutena 
yerinde İsmet İnönil ve Kazım Özalp 
aıfalt caddelerinin birlettiği noktada 
7 oda mutfak banyolu kaloriferden 
batka her türlü konforlu ev hemen 
kiralıktır. 1162 numaraya telefonla 
mUracaat. 8246 

Kiralık - Kooperatif arkaaı Yusuf 
Esendemir apartmanı ı No:lu daire • 
de 1 oda kiralıktır. Öğleden ıonra i · 
Çindekilere mUracaat. 8251 

Kir.aık - Havuzbaıı Karanfil so • 
kak Adalar apartman 2-3-4-5 odalı ve 
konforlu daireler. Kapıcıya mUracaat. 

8267 

Kiralık - Orta Ayrancı'da Harbiye 
okulu karşısında bakanlıklara yakın i
çecek suyu bulunan havadar bir bağ 
ve evi kiralıktır. Ulua Basımevinde 
mücellit Şinasi Özbeğe müracaat. 8269 

Kiralık daire - 4 geniı oda, kiler. 
banyo, ala~urk.a ve alafranga hela kon
forlu. Yenışehır Yüksel cad. No. 14 
Berker Ap. tist kata müracaat. Ti: 
3583 8279 

Ki~alı.k oda - Mobilyasız güzel 
gUneşh hır oda kiralıktır. İtfaiye mey 
danı lhsanbey apartımanı ikinci kat s 
numaraya müracaat. 8280 

. Kiralık müıtakil odalar - Yenişehi
nn en güzel yerinde Emniyet abideı;i 

yanında bahçeli ve güzel manzaralı. 
Çok mUsait kiralar. Selanik cad. No 16 

8281 

Kiralık daire - Yenişehir Selanik 
caddesi 1-2 No. lu Kuğu apartımanın
da. Aynı apartımanın 7 numaralı dai • 
resine müracaat edilmeıi. 8282 

Kiralık 2 daire - Yenişehir Yük
sel cad. Ataç sokak Özenç apartımanı 
dükkanlar ustunde 3 ve 4 oda hol ·.,e 
banyolu daireler. 1 el: 3319 8283 

Kiralık - Yeni§ehir Yüksel cadde
sinde 7 No. lu evın üst katı 5 oda bü
tün konforlu. Alt kattakilere sorulma-
•~ 8300 

Kiralık - Yenişehir'de Menekşe so
kağında 12 numaralı apartımanda ha . 
va, ziya ve nezareti bol, geniş daıreler 
ehven bedelle. 8309 

Kiralık - Yenİ§ehir Orduevi arka
sı Arman sokak Turan apartıman 4 o
da, 1 hol, konforlu muntazam bir dai • 
re derhal kiralıktır. Aynı apartıman 

No. 6 ya müracaat Tl: 1252 8314 

3377 8317 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti karşısın
da Bomonti'ye giden sokaklardan İl· 
kız sokağında Dr. Feyzi apartımanın
da kaloriferli 5 odalık daireler Tel: 
1764 8318 

Kiralık - Cebeci'de Yenidoğan 
sineması yanında No. 5 evde üst kat· 
ta dört oda bir hol. Müracaat alttaki -
lere. Tel: 2650 8340 

Kiralık - Yenişehir'de Bakanlık • 
lar karşısında Konur sokağında No. 9 
bir daire dört oda, iki hol, müracaat 
telefonu No. 2368. · 8341 

Kiralık - Havuzbaşı civarında çok 
ucuz dört odalı konforlu mükemmel 
bir ev acele kiralıktır. Demirtepe Fev
zi Çakmak ıokak No. 7 ye müracaat. 

8343 

Kiralık - Yenişehir Tuna caddesi 
Yiğitkoşun sokak 5 numarada 4 oda 
bir hol, banyo ve mutfak: Müstakil 
iki daire. Tuna caddesi 40 numaraya 
müracaat. 8344 

Kiralık oda - Mobilyalı ve konfor
lu bir oda kiralıktır. Müdafaai hukuk 
caddeai Kanber apartıınaru No. 3 (ço-
cuksuz aile için) 8376 

Kiralık apartıman - 4 büyük oda 
otomatlı banyo dairesi mutbak v. s. 
prası 60 lira Demirtepe köprüsünü ge
~ince sa~da No. 15 Nehiy a artıma -
nı. 8377 

IS oclalı ıılaire - Bahçe içi yeni, mu· 
§ambalı ve yeni tekmil konforlu Y. ıe-
hir Kbım Özalp cad. Onovluk aokak 
8 Behiç Tümer Tl: 2612. 2-5 arası ce--
zilir. 8378 

Kiralık - Uç büyük oda, bir hol, 
kaloriferaiz, diğer konforu tamam 
• Halkevi karııaında, kahve yanındaki 
95 Nr. 1ı apartıman - kapıcıya veya 
3993 telefona müracaat. • 837S> 

Satılık : 

Sablık - Bahçeli evlerden asfalta 
en yakın yerlerde muhtelif tiplerde 
uygun fiat. H. Dilman. Koç apartıma -
nı No: 4 Tl: 2181 8163 

Sablık - Yeniıehir'de jandarma 
mektebi civarında üıtuyon arkaların· 
da ve Ankara'nın her tarafında inşaata 
elverişli arıalar, tel: 2406 Neşet Şe • 

8176 ren. 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
irat getirir beton ah§ap ev ve apartı · 
manlar ve bahçeli evler yapı koopera· 
tüi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren 

8177 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
apartıman ev arsa almak ve satmak i1-
tiyenlere tavuıut. Tel: 2406 Neşet 
Seren 8~ i t: 

Acele satılık arsa - istasyon arka
sında 593 M. Maltepe'de 644 M arsa 
acele ve uygun fiyatla satılıktır Tl: 
1538 Hayri Alıcıoğlu. 8187 

Kelepir Apartıman lımetpata 
mahalleıinde bol güne9li üç daireli 
Hrgir büyük bahçeli. H . Dilman Koç 
Ap. Tl:2181 8208 

Satılık ar .. tar - Maltepe istasyon 
jandarma okul civan Cebeci Karanfil 
sokak blok ve serbest. H. Dilman Koç 
Ap. 4 Ti: 2181 8209 

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

Acele satılık ev - Yenlıehir Cüm
huriye• mahalleli eski İnkrlip, yeni 
Kalık sokağı 3 No. lu S>65 metre mu -
rabbaı arsa üzerine inp edilmiş 4 oda
lı ev arsa fiyatına satılıktır. Diyanet 
i~lerinde levazım müdUrU Bay Ziva'ya 
müracaat. 8298 

Satılık piyano - Belçika markalı az 
kullanılmış bir piyano ucuz satılıktır. 
Kooperatif arkası meçhul asker sokak 
Kurıuncu apartıman No. 4 de mUra -
caat. 8342 

ULUS 

Satıbk - Kabili nakil garaj. Tahta
dan (Lift den yapılmış) Yenişehir A
taç sokak No. 24 de müracaat. 8345 

Sablık arsa - Bakanlıklar karşı
sında Karanfil 10kağında 7 50 metre 
murabbaı yeri çok güzel bir arsa ucuz 
fiatla satılıktır. Telefon: 2858 e mü -
racaat. 8374 

iş verenleı: : 

Aranıyor - Orta mektep mezunu 
askerliğini yapmış bir gence ve ga -
yet seri yazan bir daktiloya ihtiyaç 
vardır. Telefon: 1152 8243 

Aranıyor - Kasyerlik yapacak 
daktilo bilir bir bayana ve lisan bilir 
bir muhasebeciye ihtiyaç vardır. Ha-
raççı Kardeşler. 8284 

f., arıvanlar : . 

Mühendiı - Diplomalı (Su, yol, 
demıryol, köprü inşaatı) için iş ara
maktadır. Mühendis W . D. Ankara 
Yenişehir Birlik oteli 8160 

Tecrübeli bir banka muhasibi -
Akgamları bir tüccar yanında veya hu
susi bir müessesenin muhasebesini tut
mak istiyor Ulusta (A. K) rumuzu • 
na müracaat 8180 

lt anyor - Almanya'da lise tahsi
li görmüş, muhabere ve tercümeye 
muktedir bir türk genci günde 3 saat 
veya daim? olarak iş aramaktadır. 
Ulus'ta H. M. mektupla müracaat,.. 

8299 

Huıuıi dersler - Budapcşte'den 
mezun diplomalı profesör bir bayan 
Kültür fizik jimnastik, modern ve rit
mik dans dersleri veriyor. Posta kutu-
su 1046 8301 

Kur~lar 

Daktilo kursu - 52 inci devresine 
te§rinisaninin ilk haftasında başlıya • 
caktır. 2 ayda diploma verilir. Koope • 
ratif üstünde Tel: 3714 8167 

.\ramyor : 

Aranıyor - 2 bayan Taşhan, Sıhi
ye bakanlığı ve Havuzbaşr semtlerin -
de banyo ve konforlu boı bir oda ara· 
maktadırlar. Ulus'ta R. A. rumuzuna 
mektupla müracaat. 8206 

G - Malzeme grafiği 
İstiyenler bu f8rtnameleri ve evra

kı Çanakkale Nafıa müdürlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 21.11.1938 tarihine müsa· 
dif pazartesi günü saat 15 de Vilayet 
makamında toplanacak daimi encü
mende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1505 lira 18 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve ihale gü
nünden 8 gün evetine kadar vilayet 
makamına müracaatla alacakları ehli
yeti fenniye vesikasını ibraz etmeleri 
ve 938 yılına ait ticaret odası vesikası· 
nı ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - İnşaat müddeti mukavele tari
hinden itibaren on aydır. 

7 - Teklif mektuplarının yukarıda 
yazılı gün ve saatten bir saat evetine 
kadar makbuz mukabilinde daimi en
cümene verilmesi lazımdır. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet sa
at 14 de kadar gelmiş olmaları lazım
dır. Postada olan gecikmeler kabul <'· 

dilmez. (803+4641) 8231 

Şose yaptırılacak 
Çanakkale Encümeni Daimisin • 

den: 

1-Eksiltmeye konulan iş: Gelibo
lu • Eceabat yolunun 0000 - 4232 
kilometreleri arasında 4209 metre tu
lünnde şose inşaa,tı keşif bedeli 12586 
lira 68 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A • Eksiltme şartnamesi 
B. Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnıı· 

mesi, 
D • Tesvjyei turabiye, ıose ve kar· 

gir inıaata dair fenni şartname, 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli metraj cetveli fiat 

bordrosu 
G • Malzeme grafiği 
lstiyenler bu şartnameleri ve evra· 

kı 'Çanakkale Nafıa müdürlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 21.11.1938 tarihine müsa· 
dif pazartesi günü saat 15 de Vilay<'t 
makamında toplanacak daimi encü
mende yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmc kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek i~in iı;
teklilerin 944 liralık muvakkat temi
na vermeleri ve ihale gününden nih2-
yet 8 gün evetine kadar vilSyet maka· 

Garaj aranıyor - Hususi spor mına müracaatla alacakları ehliyeti 
Fort otomobili için tenviratı ve suyu fenniye vesikasını ibraz etmeleri ve 
bu.hınm.a.sı la ı ır. . Ulus'ta H. H:.. -9~ yılına ait ticaret odası ve .. ika.,.ını 
rumuzuna mektup1a müracaat. 8249 ibraz etmeleri lazımdır. 

idare binası inşası 

6 - İnpat müddeti mukavele tari· 
hinden itibaren on aydır. 

7 - Teklif mektuplarının yukarıda 
yazılı &ün ve saatten bir .aat eveline 
kadar makbuz mukabilinde daimi en· 
cilmene verilmesi lazımdır. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet sa-

Kars lnhiaarlar Müatakil Mü- at 14 de kadar gelmiş olmaları lazım· 
dürlüjiinclea: dır. Postada olan gecikmeler kabul e· 

ı - Şartname ve projeıi mucibince 
Karata yaptırılacak idare bina inpatı 
kapalı zarf usullyle eksiltmeye konul 
muıtur. 

2 - Ketif bedeli 40237 lira 20 ku· 
ruş muvakkat teminat 3017 lira 79 ku
ruştur. 

3 - Efcıiltme 15-11-938 salı günü 
saat 14 de Kars İnhisarlar Müstakil 
MüdUrlüfilnde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi ve projeleri 201 ku
rut bedelle Karı İnhisarlar idaresiy· 
le İstanbul, Ankara BaımildUrlükle • 
rinden alınabilir. 

5 - Ekıiltmeye iştirik etmek iıti· 
yenlerin Nafıa Vekaletinin 12·8·938 
ve 67 numaralı tamimi mucibince eh
liyet vesikasını haiz bulunması lfızım· 
dır. 

6 - Mühürlil teklif mektubunu ka· 
nuni veıaikile Nafıa Vekaletinden a· 
lınacak ehliyet vesikasını yUzde ye· 
di buçuk güvenme parasını ve yahut 
teminat mektubu ihtiva edecek ka· 
palı zarfların eksiltme gUnU en geç 
saat 13 e kadar Kars İnhisarlar MUs· 
taktı MUdUrlUğUne makbuz mukabi
linde verilmiş olması ve posta ile gön 
derilecek mektupların da bu saatte 
komiıyonda bulundurulması lbınt· 
dır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e· 

dilmez. (8035-4642) 8232 

Açık eksiltme ilônı 
Antalya P. T. T. Müdürlüğün-

~n: 1 

Antalya P.T.T. binasında yapılacak I 
tamirat ve inşaat işi 31. 10. 938 de a
çık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bedeli keşif 7000 lira, muvakkat te· 
minatı 525 lira olup eksiltme 18.11.38 
cuma günü saat 15 de P.T.T. binasın
da yapılacaktır. 

İsteklilerin şartname ve teferruatı
nı P.T.T. ve nafıa müdUrlilklerinde 
görebilir ve ıuretlerini alabilirler. 

İsteklilerin ihale tarihinden sekiz 
gUn evvel nafıa mUdürlUğUnde ehli· 
yet vesikası almaları ticaret odasında 
kayıtlı olmaları ve teminatlarını ver-
meleri. (8089/4679) 8358 

Kalörifer tesisatı 

Tunceli Nafıa Müdürlüiünden : 

1 - E.!kıiltmtye konulan iş: (Ela· 
ıığ'da dördilncü umumi müfetti§lik 
binaaı kalorifer teıiaatı infll&tıdır. Bu 
işin keşif bedeli 19079.05 liradır. 

2 - Bu ite ait şartname ve evrak 
1unlardır. 

rebilmcleri için ehliyet vesikası ,tica
ret ve sanayi odasından alınmış sicil 
vesikası. 
6-Teklifler yukarıda 3 üncü mad

dede yazılı saatten bir saat evetine 
kadar Tunceli Nafıa dairesindeki ek· 
siltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde vuilecektir. Poeta ile 
gönderilecek mektupların nihayet Ü· 
çüncü maddede yazılı saate kadar gel· 
mit olması ve dıt zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmıt olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. ( 4690) 8362 

Kalörifer tesisata ve saire in11ah 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarıldığı halde talip zuhur etmiyen 
ve bedeli keşfi 16473 lira 55 kuruş bu
lunan Trakya umumi müfettişlik dai
ı es•nin buharlı kalörifer tesisatı iJe 
binada yapılacak bazı tadilat ve inşaat 
isleri tekrar 20 gün müddetle eksilt
rr.eye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme şartnamesi mukavele 
projesi hususi ve fenni prtname ke
şif evrakı ve projeler Ankara'da yapı 
i§leri umum müdürlüğünde Edirnede 
nafıa müdürlüğünde grülebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 22 ikinci teşrin 
salı günü saat 15 te Edirne nafıa mü· 
dürlügü odasındaki komisyonda yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için 1236 li
ralık teminat vermek ve aşağıdaki ve
saiki haiz bulunmak lazımdır. 

A - 938 senesine ait ticaret odası ka
gıdı. 

. B - İsteklilerin 17 ikinci teşrin tari
hı~e ka~ar kalörifer işleri yaptığına 
daır vesıka ve diger kağıtlarını Edir· 
ne vi~a~etine gcindererek bu işe gir
mek ıçın alacakları ehliyet veıikası 
2490. sayılı kanuna gcire hazırlanmış 
teklıf mektuplarının mezkur günde 
saat 14 e kadar komisyon başkanlığı
na verilmesi veya gönderilmesi lazım
dır. Postada gecikmiş mektuplar ka-
bul edilmez. (8152-4697) 8366 

Matbacılara 
İ&tanbul Orman Baımudürlüiün • 

den: 
ı - Orman umum müdürlüğü hesa

bına malzemesi İstanbul Orman çe
virge müdürlüğü tarafından verilmek 
şartiyle nümune ve şartnamesi veçhi
le 4865 lira bedeli muhammen ile 80 
kalem evrakı matbuanın tab ve teclidi 
açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve nümuneleri bedel
siz olarak İstanbul orman çevirge 
müdürlUğUnde görülebilir. Yapılacak 
işler çevlrgc müdürlüğünde mevcut 
numunelere a-öredir. 

3 - Eksiltme 2 inci teırin 18 inci 
cuma günü saat ıs de icra edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat 364 lira 88 
kuruştur. Teminatlar İstanbul Or~ 
meaul muhaaipliğinden alınacak mak
buz ile Ziraat bankaaına yatırılacak
tır. 

5 - Eksiltme • ki . . ye gırece erın gımdi-
ye kadar beş bin liralık b "b" • 1 . u gı ı ış erı 

>:aprnış olmaları ve ehliyetleriyle bir· 
lıkte belli gün ve saatte •. U komi soz geçen 

syona gelmeleri. (815i-4698) 8367 

Ankara-Valiliği 

Hipodrom'da inşaat 
Ankara Valiliğinden : 

Şehir hipodromunda 20 adet satış 
ve ZO adet tediye gişesiyle 4 büfe in
şası:. 7· 11· ~38 pazartesi günü saat 15 
de vıliyet bınası d h·1· .• .. . a ı ınde vılayet en-
cumenın~e ihalesi yapılmak Uzere 
açık eksıltmeye konulmu9tur. 

. Keti= bedeli 6924 lira 78 kuruıtan 
ıbarettır, 

Muvakkat teminatı 519 lira 37 ku
~uştur. ıs:eklilerin ticaret odası vesi
. ası,. temınat mektup veya makbuzu 
ıle; ıhale tarihinden en az sek' .. 
evel vilayet m k .. ız a-un 
1 . a amma muracaatla a-
acakları ehlıyet veıı·k . 1 b" l'lc 

k .. aııy e ır ı te 
yu arıda sozü geçen gil t , • n ve ıaat e vı-
l~yet en~ümenine müracaatları. (Eh
lıyet vesıkası irin ı"hale t .h. d 

• ;r arı ın en se-
kız giln evelrlen sonra vaki olan mü-

dilmez. ( 4628) 8200 A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projeai, 

racaatla~ ~~zarı itibare alınmıyacak 
ve bu gıbı ıstekliler eksiltmeg·e . , kl . gıre-
mıyece erdır.) Buna ait keşif evrakı 
ve şartname nafıa müdürlü~ilnd .. 

Şose tamiri 
Çanakkale Encümeni Daimi&iıı -

den : 

1 - Ekıiltmeye konulan iı: Gelibo· 
Iu - Keşan yolunun 12+00<>--48+040 
kilometreleri araıında üç parçadl'n 
mütetckkil ve 7349 metre tulilnde ŞO· 
se tamiratı eıaaiyeıidir. Ke9if bedeli 
20069 lira 6 kuru9tur. 

2 - Bu işe ait prtnameler ve evrak 
şunlardır: 

A - Ekıiltme 9artnameei 
B - Mukavele projeıi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna· 

meıi, 
D • Teaviyei turabiye, ıoıe ve kir· 

gir inpata ait fenni şartname, 
E - Huıusi şartname 
F - Ketif cetveli metraj cetveli fiat 

bordroıu 

C - Bayındırlık i'leri genel prtna· 
mesi, 

D - Sıcak sulu ve buharlı kalorifer 
tesisatı için umumi ve fenni şartname 

E - Ke,if cetveli. 
F - Proje. 
J · İstiyenler bu şartnameyi ve ev· 

rakı Tunceli Nafıa mildürlUğünde be· 
delsiz olarak görebilirler. 

3 - Eksiltme 21.11.1938 pazartesi 
gUnü saat ıs de Elazığ'da Tunceli 
Nafıa müdilrlüğU binasında yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 :-- ~ksiltmeye girebilmek için is· 
teklılerın 1430.93 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

İhaleden en az 8 gün evel Tunceli 
vilayetine müracaat ederek bu iıe gi-

··ı b"l" li e go-ru e ı ır. ( 4394) 7794 

Baraka yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif be<leli 1095 lira 86 kuruıtan i
baret bulunan Ankara _ İstanbul 0 _ 

lunun 45 inci kilometresinde Ayaş be
li n_am mevkiinde yapılacak olan bara
ka ınşaatı 7.11.1938 G. saat 15 de daimi 
encümence ihalesi yapılmak Uzcre a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 82 lira 20 kuruş· 
tur. 

İstekliler teminat mektubu veya 
makbuzu ve ticaret odası veıikaııiyle 
birlikte sözü geçen gün ve saatte dai
mi encümene gelmeleri. 

Bu ite ait keşif ve prtnameyi her
gUn Nafıa müdllrlilğünde görebilir-
ler. (4491) 7907 
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İnşaat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

ı - Keşif bedeli (9866) lira (62) ku
ruştan ibaret bulunan Yenişehir'de 
hususi idareye ait binada ilaveten ya
pılacak inşaat işleri 7.11.1938 pazarte
si günü saat 15 de ihalesi yapılmak ü
zere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiluneye girebilmek için i1-
teklilerin (740) liralık muvakkat te
minat vermesi, ve eksiltmenin yapıla
cağı günden en a zsekiz gün evel elle
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
ıstida ile vilayete müracaat ederek bu 
işe mahsus oJmak üzere vesika alma
ları ve vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 
Bu müddet içinde vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye iştirflk ede
mezler. 

3 - İsteklilerin ticaret odası vesi
kası, teminat mektup veya makbuzu 
ve ikinci maddede yazılı ehliyet vesi
kasiy le birlikte yukarıda yazılı gün 
ve saatte vitayet encümenine müraca• 
atları. 

4 - Buna ait prtname ve keşif ev
rakı her gün Nafıa müdürlüğünde gö-
rülebilir. ( 4492) 7908 

Yar öğretmen Ahmet hakkında 
Ankara Valiliğinden; 

Vilayetimizin Ayaş kazası Güdül 
nahiyesi merkez okulu yar öğretmeni 
Ahmedin 8.9.938 tarihinden bugilne 
kadar vazifesine izinsiz ve mazeret -
siz devam etmediği anlatıldığından 
vilayet killtür yasal komisyonunun 
20. 10. 938 gün ve 296 sayılı karariyle 
mumaileyh 8.9.938 gününden itiba -
ren istifa etmiş sayılmıştır. Sarih ad
resi ve ikametgahı mallım olmadı -
ğmdan tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. 

(4645) 8264 

Matbacılara 

Ankara Valiliğinden : 

1 - Sonbahar at yarışlarında kulla
nılmak üzere (21000) cilt bahsı müt
terek bileti 15 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Biletlerin muhammen bedeli 
( 4200) lira muvakkat teminatı (315) 
liradır. 

3 - İsteklilerin ihaleye iştirak ede-
bilmeleri için kanunun lüzum göster
diği veıaikle beraber bu gibi itleri 
yaptığına dair vesika ibraz etmeleri 
lazımdrr. 

4 - lhale ıı. 11. 938 pazartesi güntl 
saat 15 de vilayet daimi encUmeninde 
yapılacaktır. 
Şartname her gün hususi muha9ebe 

müdürlüğünde görülebilir. 
(4678) 8357 

Askeri Fabrikalar 

AO Ton mükelles soda ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Miclür

lüfü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (8200) lira 
olan 40 ton mükelles soda Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 22. 11. 938 sa
lı günü saat 11 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola• 
rak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(615) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkCtr günde 11aat 14 de kadar ko-

misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkCtr gün ve 
saatte komisyona milracaatları. 

(4686) 8360 
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HASAN 

Y avrulannızı Hasan özlü unlan ile besleyiniz 
Hasan unları yavrularınıza sıhat, nete verir. Yavrularınızın 

neıesi evinizin, yuvanızrn nefesini doğurur 

. En mükemmel çocuk gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20, yarım 
kıloluk kutular 35 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 8346 

H. M. GHAZANFAR 
TICARETHANESI 

TESiS TARI Hl 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

Sivil elbise yaptırılacak 
Emniyet Müdürlü~ünden : 

Muhammen bedeli Teminat 
Cinsi Takım Lira kuruş Lira kuruş İhale günü 

11 Kalem erzak ahnacak 
Hukuk Fakültesi Direktörlüiünden: 

Saat 

Cinsi En çok En az Tahmini fiat Muvakkat teminat 

Ekmek 40000 50000 9,50 365,25 
Limon 8000 10000 5 37,50 
Pırasa 3500 4500 10 33,75 
Labna 1000 1500 7 7 ,88 
Ayva 650 750 15 8,44 
Havuç 200 250 15 28,13 
Salamura yaprak 250 300 25 5,63 
Maydanoı 2000 2500 2 3,75 
Elma 800 1000 25 18,75 
Karnabahar 300 350 15 3,94 
lspanak 4500 5000 15 56,25 

Ankara Hukuk Fakültesi için Mayıs 939 nihayetine kadar alınacak olan 
yukarda miktarlariyle muhammen fiatları ve muvakkat teminatları yazılı 
11 kalem erzak on gün müddetle münakasaya konmuştur. İsteklilerin 
16-11-938 çarşamba günü saat 11 de müracaatları. (4703) 8369 

Kömür cürufu devredilecek 

Ankara elektrik T. A. Ş. 
İnşaat işlerinde kullanılmıya müsait, vasati olarak 1000 ton kadar kömür 

cürufu müsait şekilde isteklilere devredilecektir. Arzu edenlerin mübaya-
at şubemize müracaatı rica olunur. 8372 

-

Kapah günler 
Sümerbank Yerli Mallar Pazarı 
Müdüriyetinden : 
Pazarımızın bankamız binasına nakli dolayııiyle satıt 

kısımlanmız ikinciteşrin 7 pazartesi ve 8 salı günleri kapa· 

lı bulunacaktır. 
Muhasebe kısmının pazartesi sabahından itibaren ban • 

ka binasının birinci katındaki dairesinde muamelata de • 
vam edeceğini sayın halkımıza arzederiz. 

Telefon: Santral : 3437 
Müdüriyet: 1618 8313 

1 

ULUS 6 - 11 - 19-38 
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-
BAS AGQISI GRiP NEZLEI 
IROMATIZMAYA KAQSI 

Grip Salgınlarında Fena 
havalarda soğuk günlerde 
Her sabah bir tek ka~ 

NEOKÜRİN 
almakla sıhatinizi sigorta 

etmiş olursunuz 

NEOKÜRİN 
Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 

Tek kaşe 6 kurut 
6 lık ambalaj 30 kuruş 

Her eczanede bulunur. 8349 

, 
YENi RADYO , 
iSTASYONUNU 

&U:ic 
1939 

/ 

MODELi 

Ankara umum sallı yeri: Talat ve Hüseyin Orta~ Tüz~ caddesi No. 16-Tel: 1226 8350 

----------
'111111111111111111111111111111111111111;: 

PRAGDA 
Bir Ecza ve Müstahzerat 
Fabrikasını temsil için 

Bir mütehassıs aramyor 
Mufassal tekliflerin Alman
ca olarak fU adrese gönde -
rilmesi: 

"P. O. 1893'' a Rudolf 
Mosse A-G, 

Prague 1. Tchecoslovaquie 
8352 

Birinci sınıf GÖZ 
mütehassısı 

Dr. Sıtkı Fırat 
Muayenehanesini SAMSUN 
dan ANKARA'ya nakletmiı
tir. Kabul saatleri: 

9 - 12 - 13,5 - 19 
An af artalar Kınacı han 

kar~ısı Talas apartman. 7825 

Halk Bakteriyoloji ve Kimya 
laboratuvan 

Belediye sırası, Talas apartıman 
1 No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 

--•Peşin ve Taksitle--• 

Odun kömür 
İstasyon silo karşısında 

YENİ YAKACAK PAı.ARI 
Tel: 1475 8045 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6204 
İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 
Umumt Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

.i Dis doktoru divor ki -
:Kısa bir müddet "RADYO-
~LlN,, kullandıktan sonra, 
:dişleriniz inci gibi parla-
:dıktan baıka mikropların 
:kamilen mahvolduğunu, za. r.!!!!!!!!!!~ 
:rarh salya ve ifrazatın ke
:ıildiğini, dit etlerindeki il
:=tihapların durduğunu ve 
:nihayet ağzınızda latif bir 
:rayiha baıladığını duya
:cakımız. --E Gayet temiz-gayet -E sıhhi-gayet ucuz --: Her gün sabah, öğle ve ak-
=: tam yemeklerinden sonra 
: d i tlerinizi lmiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiii~ -
~Radyolin ile fırçalayınız 
-.,, 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

• Bedia Terzihanesi 
[ 

939 Pariı modellerinden mürekkrop zengin kolleksiyonu ile işe 
başladığını muhterem müşterilerine bildirir. Yenişehir Havuzbaşt 
Kınacı Ap. No: 3 Tl: 3837 7892 

Ki
. ra 

11 
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- = Yen i SİNEMALAR Sus 
Yenişehir' de Memurlar Ko- :: 

BU GUN BU GECE 

KONTES V ALEVSKA 
operatifi arkaımdaki ev ki- =: 
rahktır. Kooperatife müra- := 
caat edilmesi. 8250 := Baş Rollerde .. ____________ ~ Greta Garbo - Charles Boyer 

iiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ :=Na pol yon' un husu si hayatını can= /andıran tarihi muazzam film 

Dr. Nejat Kulakçı =: Seanslar = 2.45 - 4.45 - 6.45 - Gece 21 de -Harbiye hastanesi kulak, burun = 
ve boğaz hastalıkları mütehassısı =: matineleri 
Paris kliniklerinde uzun müd- =: Fiatlar 

Saat 10 ve 12 de ucuz halk 

Halk 
BU GON BU GECE 

lki film birden 

1-VATANSIZLAR Cehennemi 
Baş rolde: Jak Holt. 

2 - YOL KESEN HAYDUT 

Canlandıran: Ken Maynard 
Ucuz halk matinesi 10 ve 12 de 

BU GUN BU GECE 

Napolyon'un hususi ve siyasi ha 
yatınr, aşklarını bütün hakayikiyl 

canlandıran 

KONTES V ALEVSKA 

Baş Rollerde 

Greta Gorbo - Charles Boyer 

Seanslar: 2 - 4 - 6 • Gece 8,30 da 
Sabah saat 10 ve 12 de ucuz 

Halk matineleri det yaptığı tetkikten dönerek __ Balkon 35 - Salon 20 kuruş BiR MİLLETİN iSTİKLALİ 
kuruş 

Atatürk Bulvarı Kızılay biti. = Numaralı yerlerinizi Fiyatlar: Balkon 35 - Salon 20 
şiği Sönmez Ap. 5 No: de hasta· = gündüzden alınız Fiatlar: Balkon 35 • Salon 20 k 

iiıımlll~rllllınıllllkllllahıllllılellllballllslallllmliıııııştllllır 1111711183~1111ii ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1;~;111111111111111 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı Ya:u Gençağa 
apartnnanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 


