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ADIMIZ ANDIMl'ZDI~ 

Yakında, yazıları arkadaşımız 
Naıit Uluğ tarafından hazırla
nan güzel bir ilave neşredeceğiz. 

Macar askeri bugün Tuna 
bölgesini işgal ediyor 

BAŞVEKİLİMİZ 

BUGÜN GELİYOR 

-I Askerler her yerde büyük 
tezahürlerle karşılanıyor 

' ' ~ 
~ 
ı , 

•' 

İstanbul, 6 a.a. - Baıvekil Ce . 
lal Bayar, bu ak§am saat 19.10 
da eksprese bağlanan hususi 
bir vagonla Ankara'ya hareket 
etmi§tir. 
Baıvekil Acar motöriyle Dol • 
mabahçe sarayından Haydar • 
paıa'ya gcln.iı ve hareketi es • 
n~smda istasyonda Riyaseti . 
cumhur Katibi Umimisi Hasan 
Rıza, Seryaver Celil Vali ve 
Belediye Reisi Muhit;in Üstün
dağ, General Halis Bıyıktay ve 
Osman Tufan, şehrimizde bu • 
lunan mebuslar, Emniyet Di · 
rektörü, Üniversite Rektörü, 
Parti, vilayet ve belediye erka
nı, iktisadi ve mali müesseseler 
ileri gelenleriyle kalabalık bir 
halk kitlesi tarafından ugurlan· 
mı ıtır. 

Dostlanmızın 

ba_vramı 
F. R. ATAY 

Dost Savyetler Birliği vatan
daşları bugün ihtilallerinin yir
mi birinci yıldönümünü kutla
ttıaktadırlar. Lenin iktidarı 1917 
ikinciteşrinin 7 ınc unu ı,~_,u., 
etti. Geri bir ekonomi, iptidai bir 
aoayal bünye, apğı bir kültür 
seviyesi: Baltık ve Karadeniz su
larından Uzak • Doğuya kadar 
her kant toprak yeniden fethe -
dilerek, ve yalnız içerdeki irtica 
ordul~rı ile değil, dı§ardan gelen 
ecnebı kuvetleri ile mücadele o-
lunarak k ·· · · · b • omunızm nızamı ı,te 

öyle bir memlekette kurula
caktı. 

Aksi tahminlerin hepsi boşa 
&~ktı .. 1~38 deyiz. Bir rejim için 
yır~ı hır yaş, istikrar ve olgun
luk ıf ade eder. Bir de fransız ih
tT 1" ~ a: tarihini hatırlayınız: Bas· 
tılle in alınışmdan yirmi bir se
ne sonra, Napolyon'un impara. 
torluğu bile sukut zamanlarına 
yaklaşmak Üzere idi. Lenin'le bir 
avuç. arkadaıınm eseri, yekunu 
~n mı~yonları geçen inkılap genç
lıklerı~e. mal<?lmuştur. Bugün or
du ve unıveraıteyi dolduran genç
ler, 1917 de henüz doğmamışlar
dı. 

Savyet ·Türk dostluğu Ata. 
türk'le Lenin tarafından' kurul _ 
muştu! ve. ihtilallerimizle yaşıt
tır. İkı Reıs on yedinci asrın son
l~rı~dan yirminci asrın on ye
dıncı yılına kadar, iki memleket 
~":lk~~ı biribirine boğazlatan 
ıkı yuz küsur senelik bir dü .. man
lık ananesini tasfiye et~işler 
ve bu ~ostluğu, her iki taraf için, 
aradakı menfaat ve münasebet. 

U lerin en faydalısı ve daimisi ha
~ line getirmi§lerair. 
~ ~ 1919 mayısında Anadolu'ya a-
~ yak basan Atatürk'ün ilk karar
~ ~ !arından biri Kafkasya'yı terke-
~ den müttcf ik kıtalar eğer karaya 
~ çıkmak ve Anadolu şarkında bir 
~ cephe kurmağa teşebbüs edecek 
~ olursa bunu silahla karşılamak 
~ ~ emrini vermek olmuştur. 
~ En müııkül devirlerden beri 
~ ~ her İmtihan ve tecrübeden geçen 
~ Savyet - Türk dostluiunun iti 
~ ~ mat havası içinde, iki devlet. 
~ kendi emniyetlerine ait politika· 
~ larını serbestçe takip edegelmiş· 
~ lerdir. Faaliyetlerini içerde re· 
~ jimlerini kuvetlendirmek ve in· 
~ 
I~ şalarmı tamamlamağa hasreden 

iki inkılap devleti, dışarda milli 
. ./ hüriyetler ve barış prensiplerini 

ha.kim kılmak hedefini güden 

(Soau 8. inci sayfada) 

Budapeşte, 6 a.a. - Macar ajansı bildiriyor: Macar kıtaları 
dün akşama kadar kendilerine bildirilen hatları işgal etmişlerdir. 
Kıtaat her tarafta tavsifi imkansız bir şevk ve heyecanla karşı -
lanmıştır. Bugün bütün Tuna bölgesinin işgali başlıyacaktır. 

Naip Horty bu sabah kıtaatm başında Komarom'a girmiş ve 
halk tarafından büyük bir şevk ve heyecanla alkışlanmıştır. 

Bu münasebetle bazı hatipler söz alarak işgal edilen toprak
lardaki macarların din ve sınıf farkı olmaksızın ana vatan kar
deşleri ile birlikte hudutların tadiline çalışmak arzusunda olduk
larını bildirmişlerdir. 

Çek ba§vekili General Sirovi çek 
hartasını tetkik ediyor 

Hatipler birlik lüzumunu ısrarla 

kay1t ve asayişi bozanları takbih eyle
mişlerdir. 

Naip Ilorti bu nutuklara mukabele 
ederek, Komarom'u sadakati bugün 
mükafatını bulan yüksek macar aske
ri anane şehri olarak selamlamıştır. 

Ktaatın Estergom'dan Parkani'ye 
geçişi de aynı şevk ve heyecanla alkış
lanmıştır. Bu kıtaatın başında Maca -
ristan Mareşalı Habsburg hanedanın -
dan Arşidük Jozef bulunuyordu. 

l'arliimenro yarm to11lamyor 
Budapeşte, 6 a.a. - Macar telgraf 

ajansı bildiriyor: Meclis tatilden son
ra sah günü ilk toplantısını yapacak · 
ttr. Bu toplantıda başvekil tarafından 
bir kanun liiyihası verilecektir. Bu ıa. 
yiha hükümlerine göre, meclis yeni 
toprakların işgolini ı;evinçle karşıla • 
makta, İtalya ile Almanya'ya hakem • 
liği kabul için yapılan daveti tasvip ve 

(Sonu 8 ıncı ı·aylada) 

lsoVYETLER BİRLi·Gi BA YRAMıl 

Lenin'in kurduğu esere devam S. S. C. B. Merkezi icra Komitesi 
eden B. Stalin BQ§kanı B. Kalenin 

Dost Sovyetler Birliği vatandaşları bugün Lenin'in kurduğu ihtilalin 
yirmi birinci yıldönümünü büyük tezahürlerle kutlamaktadırlar. Bu mü· 
nasebetle Sovyet Sosyalist Cümhuriyetler Birliğinin her tarafında büyük 
şenlikler yapılacaktır Ayrıca Ankara 'daki Sovyet Büyi.ık Elçiliğinde de 
bir suavre verilecektir. 

Dun Şehir hipodromunda ponbahar at yarışlarına devam edilmiştir. Yukarıdaki resim
de bir yarıştan sonra ahpaplar arasında yapılan bir hesabı gdriıyorsunu~. Yarışlara ait 
tafsilit ve foto-muhabirimiz Cemal lşıkse l'in yan§taki heyecana ait çok guzcl bir 
foto-röportaj mı yedinci sayfamızda buJM kunız. 

B. HİTLER DÜN YAYMAR'DA NUTKUNU VERDİ 

Si lôhsızlanmada Alman görüşü 

Harbi teşvik edenlerin daha önce silôhlannı 

bırakmoğa razı olmalan şartiyle Almanya 

da nihayet silôhlarmı bırakmağa ômodedir 

Weimar, 6 a.a. - Öğleden sonra buraya gelen B. Hitler saat 
15 te Thuringe milli sosyalist kongresinin toplandığı büyük spor 
yerine gelmiştir. 

Thuringe valisi Sauchel, bölgenin selamını heyecanlı ifadeler
le B. Hitler'c bildirdikten sonra tezahüratı açmış ve saat 15.30 da 
B. Hitler söz almıştır. 

B. Hitler bugünkü Almanya'nın yo- ı 
nılmıyan bir mesaisinin mükafatı ol
duğunu kaydettikten sonra "191ô Al
manyası nasıl kendi hakkını almışsa, 
biz de kendimizinkini aldık.,, demiş
tir. 

Führer, bundan sonra Vilson ülke
lerinden, 1918 Almanyasının bağlan
dığı demokratik nazariyelerden bah
setmiş ve partinin şiddetli enerjisini 
kayıt ve alman ordusunu methüse· 
na ederek: 
"- Pasifik bir adam sıfatiyle, al -

man ordusu için, diğerlerini de barış 
lüzumuna ikna edecek mahiyette o -
lan bu orduyu yaratmağa çalıştım.,. 
demiştir. 

''Alnıaıı luıkkı mi.izalwre 

Bundan sonra Almanların işe olan 
hakkını kaydeden B. Hitler, sözlerine 
şu suretle devam etmiştir: 
"- Demokrasiler, bizzat umdeleri

nin hikmetini anhyabilecekler midir? 
Prensiplerimizle, muazzam neticeler 
elde edip etmediğimizi bizzat kendi
niz takdir ediniz. Bazı yabancı gaze
teler "Almanlar biltün bunları müza
kere yolu ile de elde edebilirlerdi., 
diyorlar. Çok iyi biliyorsunuz ki biz
den evel alman imparatorluğu bun -
dan ha ka hir şey yapmamıştır. Ben 
de müzakereye amadeyim, fakat al -
man hakkı müzakere edilemez. 

il. Çifrçil' e cevap 
Otoriter devletlerde harbe teşvike 

cevaz yoktur, fakat demokraside bu
na imkan vardır. 

B. Hitler, B. Çörçil'in alman mu
hacirlerinden istifade suretiyle şimdi
ki rejimin ilgası mümkün olduğu hak
kındaki beyanatına temas ederek: 

(Sonu J üncü sayfada) 

Almanya'nın 

sömürge 
talepleri 

Vahim saf haya girdi 
Londra, 6 a.a. - Cenubi Afrika 

devlet adamlarından Pirov'un Londra 
seyahatinin sebebiyet verdiği' şayia -
Jardan bahseden Sunday Taymis ga -
zetesi şöyle yazıyor : 

''Pirov Londra'ya gelclidenberi im
paratorluğun müdafaasına ve Alman -
yanın sömürge taleplerine ait mesele
ler vahim bir safhaya girmiştir. Res -
mi tekziplere rağmen 27 eylfılde ce -
nubi Afrika hükümetinin İngiltere 
hıikümetine bitaraflık hakkından isti
fade etmek istediğini bildirdiği bir 
hakikattir. 

Şimdi Londra'da cereyan eden mü
zakereler esnasında istikbalde bir ih • 
tilaf çıktığı takdirde böyle bir bita • 
raflığın nasıl mümkün olacağı key • 
fiyeti görüşüldüğüne şüphe yoktur. 

Diger cihetten Kanada hükümeti -

de İngiltere hükümetine bir ihtilaf 
çıktığı takdirde siyaseti geniş mik -
yasta Amerika'nm siyasetine uydur -
ması lazım geleceğini bildirmiştir.,ı 

Hitler alman halkına nutuk 
veriyor 

Çemberlayn'in sulh ıçın düşünceleri : 

1 inci merhale 

Paris temasları 
2 inci merhale 

Mitler ve Musolini ile 
yapı ocak mülôkat 

3 Oncü merhale 

Dörtler koni ransı 
Lond~a, 6 a.a. - Sunday Dispatch 

gazetesı yazıyor: 

"1:~~t . Halifaks ile Çemberlayn'ın 
~a~ıs .1 zıyaretleri Çemberlayn proje
sının ıl.k merhalesini teşkil ediyor. 

Bu zıyaretin hedefi Münih'ten son· 

ra Fransa ile İngiltere tarafından ta
kip edilecek olan siyaseti tespit et· 
mektedir. Projenin tatbikinde varıla· 
cak ikinci merhaleyi Musolini, sonra 
da Hitler'le yapılacak mülakatlar ni-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Karabük demir ve çelik Fabrikamızın İnşaatı hemen he.men bit -
miı gibidir. Yukardaki reıimlerde Karabük fabrikamızın son şe

killerini ve büyük izabe lurunlarının azametli manzarasını 
görüyorsunuz 
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Meslek şartları 
Tirkiye'de hepimiz bir yeni yaıayıfm müdavimleriyiz. Yatadığımız 

aaatıer zarfında bir takım ihtiyaçlarımıza cevap vermek mecburiyetin
deyiz. Kazandığımız para, ay aonunda elimizde hemen biç bir teY kal
mamak Üzere bu ihtiyaçlarımızı aabn almağa yaramaktadır. Yani pa
ramızı olduğu gibi aarfetmek huausundaki hüanüniyetimiz kusurs~z ve 
tama~ır. Şu var ki, paramıza kartılık tedarik edebildiiimiz etYa ya-
hut hızmetler, o kadar kuaurauz ve o kadar t d - 'ld' . amam egı ır. 

. Bır m.murun taksitle satın aldığı bir mobilya, bu memuru bir kaç ay 
ıçın yere serecek kadar pahal d B uk b'I · . . . _. ı ır. una m a ı gerek malzemeaı gerek 
ı~ıl~gı ,~erek zevk bakımından manzarası pek o kadar cazip teyler de-
gıldır. Kapamacı İ•i" t b · • . . . 'd' "' a ırı mevcut mobılya pıyaaasının aanki it pren• 
aıpı ır. 

. ~v~erim~z~eki au, elektrik v. a. tesisatı biç bir norm'a bağlanmadığı 
g~bı bır yıl ıçınde arka arkaya anzalar yapacak kadar dikkatsiz ve pre
vızyonsuz yapılmaktadır. İki sene hiç bir arıza yapmayan bir banyo oda
~.' ankaralınm henüz tanıtmadığı bir bidiaedir. Baıka yerlerde balbukı, 
ır :~~!o odası 10 aene 15 aene hiç bir arıza yapmadan itler. 

ulun bunların sebebi, mealeklerinin ehli olmayan bir takim adamla-
rın "elektrikciyim b _._ · · · • ob'I ideli . . ' anyo t-nıaıyenıyım, m ı yacıyun, marangozunı" 
·1 aaıyle lf piyaaaamı kaplamalan ve fahiı bir ücreti adeta zorla tab

.. ederek, mukabilinde, gene üatünkörü bir it yapıp bir baıka zavallının 
aYJDa çakmaJandır. 

Kil.o ve metre naad bir ölçü ve bunların ayarlanması için naaıl koca· 
man bır devlet teıkilitma lüzum görüldü iae, küçük aanat ve mealekler· 
de ~e .. asgari bir ~alite ve previzyon ölçüaünün davletçe kabulü ve kont· 
rolu lazundır. Onüne gelen çra.k, bir yahut iki aaatlik bir it için dört lira 
7~at alb lira iatemek hakkmı kendinde görerek kendine bir teknisyen 
au.u vermemelidir. 

Ankara'nın en yeni meskenlerinde dahi düzgün tesisata ne kadar az 
leaadüf edildi~i ~· aahipl~rinin ve kiracıların malUnıudur. Ev sahipleri, 
b~ meakenlen bar kere kiraya verdiler mi ilk bat gösterecek arızadan 
7~~1 meaul tutmak kabil olduğundan garantili bir teaiaatın peıinde 
•iildırler. Hem naad olaunlar ki, Ankara in-at piyaaaaı 'ttik · Jed'•· h 1 • 'r" gı çe genıı-

ka ıgı a de ~aatta çal~tanla~m kemmiyeti ve keyfiyeti pek az terakki 

t d~dletmektedır. ()yle kı ellerıne hangi uata geçerae onu tedarik etmek
e ır er. 

Bütün bu nahot hidiaelerin önüne, ufak mealeklerin atkı kontrolü 
mealek mektepleri talebe kadroaunun geniıletilmeai ve bu mekteplerde~ 
çıkacak gençlere aermaye YardllDI ile seçilebilir ki, bu da meaken me{. 
humu ile alakadar bütün itlerin bir yandan devlet bir yandan da Ankara 
belediyesince tanzimi demektir. Burhan BELGE 

Bir a~ denizde boluldu 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Evelki 

gün, Kınalıada açıklarında bir gencin 
boğulmasiyle neticelenen bir kaza ol
muıtur. 

Eyiip'te Kızdmesçit sokağında 19 
No.lu evde oturan ve Kınalıadada poı
ta. telgraf müvezziliği yapan lamail'in 
oğlu Tevftk,1tmatıada~a dents kemt" 

rında dolatırkeıi iskele baftn:muru 
Halimin oğlu Nusret'e ait yelken be
sinden yapılmıt eski bir bot görmüş, 
birçok yerinden yamalı bulunan bu 
bota binerek denize açılmıttır. l<'akat 
uhilden 300 metre kadar açılan botun 
yaması patlamıt. bota au dolarken, 
korkunç ikibeti gören genç de ferya
da bqlamıttır. Bot, felaketzedenin 
yardımına yetitilinciye kadar batmıf, 
imdada ko,an kayıkçılar, Tevfiğin an
cak ceketiyle gapkaaını bulmuflardır. 
Ceaet aranmaktadır. 

İngiltere bizden yumurta ve 
konserve istiyor 

lstanbul, 6 (Telefonla) -

. 
lstanbul' da imar f aaliyeli 

. İatanbul, 6 (Telefonla) _ Yeni te· 
hır planıyle Haydarpa,a lisesinin ar
ka kısmı da tanzim edilecektir. Lise 
binuiyle deniz arasındaki uha tesvi
ye edilerek düz meydan tesis edile· 
cektir. Bundan batka Kavak iskelesiy-

~cı'!ı;'tı:;: ;::·:i;ı:ıa'-:~ ·~'7da 
gUzel bir rıhtım, bu rıhtım üzerinde 
bir kayıkhane, bir de deniz banyoları 
için yerler ayrılacaktır. Vali ve Bel~ 
diye Reisi Muhittin Üstündağ dün, 
yanında fen heyeti müdürü Hüsnü ol
duğu halde Haydarpap'ya geçerek 
buraları gözden geçirmittir. Muhittin 
Oıtündağ denizle mektep araamda bu
lunan sahanın haricindeki yerlerin de 
ağaçlandırılmasını muvafık görmüt· 
tür. 

Şüpheli bir kadın tevkif edildi 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Katına a

dında bir kadın dün yanında iki genç 
ve güzel kız olduğu halde Kuımpa,a· 
da ıüpheli bir halde gezerken pofüler 
tarafından çevrilmif, hüviyeti ıorul
mu1tur. 

Buna kızan Katina kim olduğunu 

ıöyliyeceği yerde vazifeaini yapan 
polis memurlarına hakaret etmiı, hak
kında hemen bir cürmü mefhut zaptı 
tutularak dördüncü aıliye ceza mah
kemeıine verilmittir. Mahkeme Kati
na'yı bir ay hapse mahkQm etmittir. 

ULUS 

Yeni abideler 

Jüri müsabakaya 
giren hlı bir eseri 

belenmedl 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Erzu

rum'dan sonra Giresun ve Trabzon vi
liyetlerinde yapılacak abideler için a
çılmıt olan müsabakaya birçok yerli 
ıanatkArlarımız iftirak etmitlerdi. Bu 
eserleri ayrı ayrı tetkik ederek beğe
nilecek eseri seçmek üzere tetekkül 
edn jüri hyeti dün öğleden sonra Gü
zel Sanatlar akademisinde toplanmıt· 
tır. ._, 

Jüri heyetini tefkil eden zevat tun
lardır: 

Yüksek tedriaat umum müdürü Ce
vat, Nafıa Vekaleti namına Sulhi, Da
hiliye Vekaleti namına Ziya, Akade
mi müdürü Burhan Ümit Toprak, Re
sim ve heykel ve mimari tubesinden 
Naki, profesör Celal Esat, Salih Cim
coz. Bu heyet 15 eser üzerinde tetki
katta bulunmuştur. 

Fakat jüri mliaabakaya giren eı~r
lerin arasında lıiç birinin icap eden 
sanat kıvmetini haiz bulunmadığını 
ı;ı'Örerek bu eserler arasında hiç biri 
lehine karar vermemi~tir. Bunun üze
rine mlisabaka iki ay daha tehir edil
mittir. İki ay kinde yeni gelecek eser 
ler tekrar tetkik olunarak bunların a
rasında bir seçme yapılacaktır. 

İstanbul ünivenitesinin dört 
senelik faaliyeti 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Ünivrni
tede 1934 senesinden 1938 senesin'! ka
dar yapılan itler hakkında bir ist"lti•· 
tik vücuda getirilmittir. 1934 senesin
de Üniversitede 2930 talebe mevcut
ken bu miktar 1935 de 3297 ye baiiğ ol
muı ve her sene ziyadeleıerek 1936 d:ı 
3360, 1937 de 3837, 1938 de 4788 olmut· 
tur. Üniversite 34 de 219, 35 de 504, 36 
da 449, 37 de 458, 38 de 570 mezun ver
miı, 934 de enstitü sayısı 22 iken 931:$ 
de 32 ye baliğ olmuştur. 

Yeniden rasatane, biyoloji, jeoloji 
ve wnumi emraz tıp tarihi binaları ya
pılmıf, Oniveraite haatanesindeki 697 
yatak mevcudu 1135 e çıkarılmıştır. 
Üniversiteye bağlı haatanelerde 18.239 
kiti tedavi edilmittir. Yeniden 305 ki· 
tap~~~. -"'98·-· ---
ıılmıftır. 

İstanbul' da pazarlık yasağı 
tatbikatı 

İıtanbul, 6 (Telefonla) - Pazarlık
ıız aatıf kanunu mevkii meriyete ieç
tikten ıonra çok iyi neticeler alınmış
tır. İltanbul çok büyük bir vilayet ol
duğu halde bugüne kadar pazarlıksız 
satıf kanununa aykırı hareket yapan
ların adedi tam (yüz kırk) tır. Bun· 
!arın hakkında ayrı ayrı tutulan ceza 
evrakı makama arzedilmi9tir. 

İstanbul' da yeniden eroin 
kaçakçılan yakalandı 

lstanbul, 6 (Telefonla) - Emniyet 
direktörlüğünün ikinci 9ube menıur

ları, Galata'da Oıman, Tavukpazuın
da Şükrü, Recep iıimlerindeki eroin 
satıcılarını yalıalamıf, adliyeye ver
mittir. Ayrıca Sarafim, Ömer ve Ap
tullah isimlerinde üç kitilik bir eroin 
satıcı tebekesi de yakalanmıştır. 
Zabıta memurları, febeke efradınm 

evinde yaptıkları taharriyatta bir bu
çuk kilo eroin bularak müsadere et
mişlerdir. 

1 Rakamlarla Türkiye 

Limanlarımız ..• 
Ticaretimiz, devamlı olarak inki· 

taf etmektedir: Bilhaaa dıt ticare
timize ait rakamlarda bu inkitaf, 
hepimizi aevind.irecek mahiyette
dir. 

Hükümet, bu memleket refahı 
için mühim bir amil olan bu itin Ya• 
aıtalandırılmau ve cihazlannuunna 
huauai bir alaka göstermektedir. Bu 
arada limanlarımız batta geliyor. 
Limanlarımız, hükümet progra· 

mmda büyük bir yer allDlflır. Ata
ğıda okuyacağınız rakamlar, bu ali
kanm ne kadar yerinde olduğunu 
göstermektedir. 

lzmir limanmdan 927 deki ihra
cat, 419.582 tondu. Bu rakam, 937 
ye kadar ıu aeyri takip ebnittir: 
928 de 417.582; 929 da 520.771; 
930 da 406.441 ; 931 de 406.071 ; 
932 de 409.545; 933 de 390.660; 
934 de 485.686; 935 de 470.000; 
936 da 467.401; 937 de 523.186 .... 

Hinterlandı, bütün cenup vilayet· 
lerimizi teıkil eden Menin limanm
da daha bariz bir inkitaf göze 
çarpmaktadır: 927 de 150.000 ton, 
928 de 170.000; 929 da 187.027; 
930 da 191.223; 931 de 174.715; 
932 de 153.298; 933 de 146.323; 
934 de 264.457: 935 de 291.881; 
936 da 256.401; 937 de 345.014 
ton .... . 

Trabzon limanına geçiyoruz: Bil
hassa aon senelerde lran transit yo
lu dolayıaiyle ehemmiyeti daha çok 
artan Trabzon limanlll'daki ihracat 
rakamlan da, on ... ne ev eliaine gÖ· 
re farklıdır: 927 de 40.176; 928 de 
41.714; 929 da 33.040; 930 da 
39.554; 931 de 37.859; 932 de 
43.769; 933 de 37.009; 934 de 
36.386; 935 de 41.694; 936 da 
49.600; 937 de 58.077 ton ... 

Denizbank'ın limanlarımızı yeni
den inta ve geniılebne programı 
gerçekleıtiii gün, bu rakamlar, hiç 
tüpheaiz, birkaç misli artabilecek· 
tir. 

Hatay heyeti dönüyor 
btanbul, 6 (Telefonla) - Ankara'

dan İatanbul'a gelen Hatay mebuslar 
heyeti yarın aabah Toros ekspresiyle 
memleketlerine dönmek üzere 1stan
bul'dan hareket edecektir. 

Yurtta yağış artıyor 
Dün Ankarada hava kapalı ve yağıt

lı geçmittir. Rüzglr garpten saniye
de yedi metre kadar hızla esmittir. 
Günün en yükıek ısııı gölgede 11 de
rece olarak kaydedilmittir. 

Yurtta bava Trakya ve Ege bölgele
rinde kapalı ve yer yer yağıflı geç
mittir. Diğer bölgelerde kapalı ve ya
ğı!lı geçmi,tir. 24 aaat içindeki ya
ğıfların metre murabbaına bıraktıkla
rı su miktarı Siverek'te 31, Mu9'ta 28, 
Ellzığ ve Vakfıkebir'de 22, Gümüp
ne'de 20, Diyarbakır, Urfa, Karaköy 
ve Gaziantepte 18, diğer yağıflı yer
lerde de 1-17 kilogram arasındadır. 

Rüzgirlar Trakya, Kocaeli bölgele
rinde timali garbiden aaniyede 5, di· 
ğer bölgelerde umumiyetle garpten 
ve cenubu garbiden en çok 11 metre 
kadar hızla eamittir. 

En yüksek ııılar Bodrum'da 20, An
talya' da 21 derecedir. 

Çiftçi mallannın korunmas 
• • • • • ve zıral asayıım temını 

Proje Kamutaydan bu devrede ~ıkamk 
Çütçi mallarının korunmaaı hak

kındaki kanun projesi hükümetçe ha -
zırlaıunıgtır. Kamutayın bu devresin -
de müzakere edilmeıi muhtemeldir. 

Hüküınet, bu mühim kanunun ni • 
çin hazırlandığını izah eden mucip ae
bepler layihaaında, çiftçi mallarııun 

korunması ve zirat aaayipn temini, zi
rai suçların ıüratle tahkik, takip ve 
muhakemesi hakkında elimizde ihtiya
cı karfılıyacak esaslan muhtevi hü -
küınler mevcut olmadığına işaret et -
mektedir. 

Diğer kanunlardaki 
hükümler: 

''Gerçi, 20 temmuz 1330 tarihinde 
neşredilen kır bekçileri hakkındaki ka· 
nun bu maksatla tanzim edilmiş ise de 
sekiz maddeye ırlcıştırılan hükümleri 
arasında bilhassa zirai inzıbata ve bu
nun temin suretine ait tesisler mevcut 
olmamaktan başka, bekçilerin kullarut 
şekilleri, vazife ve mesuliyetleri gös • 
terilmemiş olduğundan tatbikatta he • 
men hiç bir tarafta bu dar çerçeveye 
sıkıttmlan hükümlerden faydalanıla
mamıı ve netice olarak mallarının ko
runınaaı her zaman, her yerde ihmale 
uğramıştır. 

Çarşı ve mahalle bekçileri, yalnız -
ca ıehir ve kasabalarda polisin yar -
dımcı kuveti mahiyetinde, yalnız bu -
ralardaki can ve mal emniyetinin mu· 
hafazası maksadiyle tefkil edilmit ol • 
duğundan bu tefkilat mevzuun dı1ın -
da kalmaktadır. Köy kanununun der -
pi§ ettiği köy korucuları da aynı ma -
hiyettedir. 

930 yılında yürürlüğe giren bele -
diye kanunu, belediye amırları i~inde· 
ki çiftçi mallarının korunması vazife -
ıini belediyelere tahmil etmİf iae de 
bunun kaqıhk ve imkinlannı derpİt 

etmediğinden bu hükümde tehir ve 
kuaba hudutları dahilinde olısun he -
men hemen tatbik edilmemi§tir. Bu 
projenin hazırlanmaaında, yabanoı 
memleketlerin mevzuatından mülhem 
olduğu gibi, umumi müfetti! ve vali -
lerin mütalealarından da faydalanıl • 
ınııtır. 

Projenin eaaaları : 
Layihanın umumi hükümlere taal-

ha ve· dair~lerle, çif tç.i ~la·rı ~e zirai 
siciller tarif edilmiıtir. 

İmar plinlan tanzim edilen ,ehir 
ve kasabalarda plinda gösterilen imar 
hududu dı91nda kalan yerler, imar 
plinlan yapılmıyan mahallerde çiftçi 
meclislerinin tayin edecekleri hudut 
dı,ında kalan mahaller zira! uha ad· 
dedilmi! ve kanun hilldlmleri, bu saha 
lçindeki çiftçi mallarının korunması Ü
zerinde temerküz ettirim,tir. Köyler
de, çütçinin korunmıya tihi ve kanun 
mevzuuna dahil mal~arı köy itlerinden 
bulunduğundan köy merkezleri zirai 
aaha dahiline almmıt. ormanlar huau
ıl muhafaza hükümlerine tibi bulun -
duğundan bunlar kanunun mevzuu dı
ıında bırakılmıttır. 

Bu sahalar içindeki ekilmit. dikil • 
mit yerlerle ziraat i§lerinde kullanılan 
veya bu itlerle allkalı bulwıan, yahut 
umumun faydalanmaıına tahsis edilen 
menkul ve gayri menkul mallar, çiftçi 
malı mevzuuna aokulmu,tur. Teıkili
tımıaz mütenazır olarak her köy ve 
belediye aınırı içinde bulunan zirai sa
halar ayn ayrı birer drat daire itia.br 
edilmif, her zirat dairede bir zıiral si -
cil ve çiftçi mecliai bulunacağı tasrih 
edilmiştir. Projenin ikinci faslını teı • 
kil eden 6 - 14 üncü maddelerinde 

çiftçi mallarının korunma servieıl A 

bUl)ların tettekkül tarzı ve vaaife 
teabit edilmiştir. Çiftçi meclisle • 
Pliln.tehap ve aY..1'1 birer ~~Ul 
linde derpiş ve ifade edilmesi çi 
mallarımın korunması işinin bilh 
memlekctıimizde haiz olduğu müst 
na ehemiyetin belirtilmesi ve bilh 
bu it üzerinde yakın ve devamlı 
kanın temini maksatlarından doğ 
tur. 

Köy ihtiyar heyetleriyle, 
encümenlerine kanunlarının ve 
aali ve feri vazifelerinin çokluğu h 
suai ehemiyeti haiz ve devamlı 
ve takibi müstelzim olan bıı işin bu 
şekkilllere verilmesini mahzurlu 
mııtır. 

Koruma servislerinin hiyerarfİ; 
tabi olması. ve merkeze kadar 
mahrut halinde uzaması mahiyetinin 
cabından ve maksadin tahakkuk 
temin mütaleaaından ilhamını aJmıt 
tır. Çiftçi meclislerinin köy ve bel 
ye reislerinin başkanlığı altında 
rulması icra salahiyetinin bu yerle 
mümessil ve icra imiri olan makaıO 
tarından toplanması maksadını h 
tutmuıtur. 

Köylerde tehir w kasabalarda 
rulan çiftçi meclislerinin umumuna 
mil murakıp bir heyet ve mercie ba 
lanınası zaruri görüldüğünden her 
!ayet merkezinde bir mürakabe mec: 
tefkil edildiği gibi çiftçi maUar 
korunma caaslannı umumi tekilde 
piı.; tanzim ve tatbikatı mürakabe 
sadiyle de merkezde alikalı vekilet 
daire mUmessillerinden müteıekkil 
konsey vücude getirilmiıtir . 

Çiftçi meclisi Azalığına seçil 
olan larn haiz olmalan liznngelen 
sıflarla bu meclislerin toplantı za 
lan ve tekilleri bu vasıflarda ge>.te 
miş müteferri khükümler nizamına ... r"• 
ye bırakılmıttır. İki maddeden teş 
kül eden üçüncü fasıllara çiftçi mı1P...::1iiııi 
liı>lerinin vazife ve aalihiyetlerine, 
rarının tetkik ve itiraz mercile 
ve ne tekilde katileşeceğine ait h .. 
teri ihtiva etmektedir. 
Koruma ıeıkilôtı ve gelirler 

Tetkilit ve hizmetin taalluk c; ...... ,,w 
yerlerden alınacak muhafaza ücre 

re'#cts~Viyes1 ve köylünün ~ 
derpiş edilmek suretiyle tesbit _,,,..... __ 
geliri masraf karıılayamayan k 
re viliyet ve beldiye bütçeleri 
yardmı yapılmuı kabul edi1ınİ 
Memleketin birçok yerlerinde e 
hiç bir inzıbat kaydına ve kanuni 
kümlere tibi olma.kaızın teıekkül • 
den bekçi heyetleri ölçüaüz ve nı'i.nılı9 ._J 
ıiz tekilde bu layihada kabul l'lıml

0

P's.lr.J 
izaml haddin çok fevkinde muhaf 
ücreti namı altında tahsilat yar:ıınıı..-'K 
ve bu yüzden tikayet tevali etmı!!P.IL 
olduğundan bu hükümle hem bu 
mesul olmıyan tetekküllerin faallycııt 
lerine aon verilmit ve hem de 
yerlerde çiftçiyi zarara uğratan f 
ücretler önlenmit ve aynı 

muhafaza itinin muntazam bir 
meıul bir tetkilita verilmeııi temin 
dil.mi' olacaktır. 

Cibayet ve tet1dlit masraf 
kaçınmak ve netice olarak maar: 
yapılKak tahlıilatın aagari niabe 
istinat imkanını temin etmek mak9I 
diyle tahı.ilatın köy ve belediye · 

İnciltere ithalatçılar.ı memleketi -
mizden konıaerve ve yumurta almak ü
zere fehrimiadeki alakadar ihracatçı • 
lara milncaat etmİf, anca.it bu kon • 
aerve •e yumurtaların küçük aandık • 
lar içerilinde cönderilmeıini pıt koy
muttur. Pakat konaerve ve yumurta. 
ların ~llyük Ye muayyen tipte aandık· 
larla ihraç eclilmeai standardizaıyon 
nbamNmeai hWriimlerine göre zaruri 
bulundutundan inciliz firmalarının bu 
talebi ye"?e. ~etirilememi§tir. İthalat
çılar,. b~ cı~ı ıateklere cevap verilebil· 
mek ıçm mz&mnamede tadilit yapıl • 
muz hususunda İktıat Vekiletine 
müracaat etmiye karar vermiflerdir. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lerinin varidatlarını cibayete meıoııır...: 
vasıtalar ve tetkilit tarafından yapıl' 
ma.aı muvafık görülmüıtür. Bir ma 
deden ibaret olan 13 üncü faaıl 
hükümlerle korunmıya tabi olan 
çiftçiye zirai ıicille kayıt mecbun·l'Y91-
tahınil edilmit ve müeyyideler k 
mu,tur. 

El dokuma tezgihlan 
kongresi 

lıtanbul, 6 (Telefonla) - Yarın Ti
caret ve sanayi odasında öğleden '601'!· 

ra mühim bir toplantı yapılacaktır 
Bu toplantıda bütün el dokuma it;ylc
alikadar küçük esnafla yazma ve 1.,. 
kuma kooperatifinin bütün baları ha
zır bulunacak, kongreye gönderilecek 
murahhas intihap olunacaktır. Bu'l
dan batka kongre riyasetine verilmC"k 
üzere hazırlanmıt raporlar da esaslı 
bir tekilde gözden geçirilecektir. 

Aleni teşekkür 
Hayata gözlerini ebediyen ka

pıyan Şurayı Devlet izuından 
Muataf a Arif Akgün'ün gerek 
hutalıiı ııraıında gerek vefab 
münaaebetiyle bizi teıliyet ve ta
ziye lutfunda bulunan zevata 
miımet ve tükranlarımızın arzı • 
na muhterem gazetenizin veaate
tini dileriz. 

Oğlu: Besim Akgün. Eti: Me
lek Akpn ve karde9leri. 

8319 

Yeni bir Çek bahsi ! 
Çekoslovakya sınırları içinde yqı -
yan südetleri Almanya istedi. Bu 
yüzden harp tehlikesi bq gösterdi; 
nihayet Münib konuımuı ile iste• 
aileni istiY.ene verdiler; bu tehlike 
arı bas oldu. 

Arkasından lehliler, gene çelcler· 
den toprak istediler; kopardılar. 

Dalıa arkadan macarlar da Basan
ın biJrefinden pay alauya ka/Jctılar. 
Son günlerde Viyana'da bir konuı • 
ma Y•pddı; İf bakeme bavale edildi. 
Neticede macarlar da çelclerden is· 
tedilderi toprakları i§lal etmek lize
redirler. 

Bütün bu Mdlaeler dolayısiyle 
son baltalar içinde bitin dDnya ga· 
zetelerinde en çok geçe.a kelimeler· 
den birisi Çek kelimesi oldu. 

Artık bu bahis bpanma.t lkere -
dir diyeceğimis bir szrada lniç· 
re'~in B•l ıebrinden gele.a bir tel· 
graf, gene Çek bahsini ta~el~i. Fa
kat bu seferki baıka türlu " r çek 
bahsi: 

Bir dolandırıcı kumpanyası sahte 
çeklerle ortalığı binlerce lira dolan
tbrqlardır / - T.l. 

Amerika'nın öurungton ~rin
de bir .. yalancılar kulübü,. var
dır. Bu kulüp geçen aene büyük 
bir toplantı yapb ve bir yalan IDÜ• 
aahakau tertip etti. lnaanlarm :aa· 
mammı:ada yalan aöylemek için 
böyle bir kulübe iza olmalarına 
ve böyle bir' müaabakaya girmele
rine lüzum yoksa da gene aize bu 
toplantıda söylenen iki kuynaklu 
yalanı anlatalım. Azadan biriai fU 
yalanı söylüyor: 

''Büyük babamın bir duvar saa
ti vardı. Bu saat o kadar eskimit
ti ki bir sün rakkau sallanırken 
bunun sölseai saatin arakaına Mi
riae Miriine orada kocaman bir 
delik açtı.,, 

Bir bqka l:aa, .. o da meeele 
mi?,'' di:ror •• kencliai anlatm17a 
bql17.orı 

- Ben rençliiimde öyle uata bir 
atıcıydon ki ailihla arkamda 100 
yarda mesafede bulunan bir at Iİ· 
nelini sörinclen YUl'Ul'dum. 

Bir sün bir ormanda dolaııyor
clum. Kartmaa azam bir bola çık
mum mı? H..... bu ha,..uu 
bopaalannclaa :rakaladıiun sibi 
yere çök.ttim. Tam boynuna kı
..... itini bitireceiim unda ka!'o 
fllDa bir aralan çıkmaam mı? Şim
di ne yapmal.,dım 1 Eier boiayı 
bıraksam, haJ'Yan beni boynuzla
dıiı ribi rebertecekti. Bırakma· 
aam, bu sefer ele aralan hakkım
dan ıelecekti. Ne onu yaptım, ne 
bmıu. lkiainin orta11 hareketi ter· 
cih ettim. Hemen ailiha davrana· 
rak arslana iki el atet ettim ve ça
bucak, daha boia deprenmlye va
kit bulmadan yerine taktan. Fa· 
kat o kadar çabuk davranmıftmı 
ki tetiiini çektiiim ailihm kUl'fV.-

nu daha namludan çıkmadan ye
rine takmıttım. Böylece kurtun o
raya ta.kıldıktan IOllra çıktı ve be
ni ayaiımdan yaraladı. Lakin bu 
kaza, benim hayatımı kurtardı. 
Çünkü ben, derhal, ayağ11111 tut
mak üzere eğildiğim zaman ara
lan üzerime alalllllfb. Benim ba· 
tam o urada eiildiii için kuclur
muı hayvan üzerimden qtı ve bo
ianm üzerine düıtü. lkiai biribi
riyle boiazlqauya baıladılar. Ne
ticecle aralan da, boia da öldü.,, 

Anlattıiamz iki yalana ne bu
ywaraunua? Vakıa Oakar Vayld, 
:ralancılıim aanab dojurdajunu 
icldia eder ama, bu k&dan olmaaa 
serekl 

Japon kadınlarının luuancı 

Dünkü Uhu yazıyordu: 
" Japon kadınlar birliğinin 

netrettiii bir iıtatiıtiie söre ja
poll kadınlan araaında birçok er
keklerden fazla para kazananlar 
vardır.,, 

Bana kalırsa, bunda hayret •· 
dilecek bir tey yok. Çünkü bugün
kü s\inde japoa erkekleri para 
deiil, Çin'de •azİ k&:aamnakla 
meuulclürlor. 

Zirai auçlar : 
On dördüncü fasıl zirai su 

tahkik usuliyle alakalı olan hük'" 
ri ihtiva etmektedir. Bu fasılda zi 
suçlann ıüratle tahkiki ve ıu 
meydana çıkarılması, ıuçluların 
1anmaaı ve çiftçi mallarına yapılan 
rarların tesbit ıureti hakkındaki h 
kümleri ihtiva etmektedir. 

Zirai ıuçların takip ve muhak 
ai için konulan hükümlerin, teşkili 
gayesi olan muhafaza keyfiyetinin 
çiftçi emniyetinin temini mak..--1""'" 
hedef tutmaktadır. 

Muhtelif hükümlerden baha 
16 ıncı fuılda bekçilere verilecek 
lihlann cinsiyle bekçi kıyafetleri 
tanzim edilecek nizamname ile ta 
olunacağını, bekçi amirleriyle bek 
rin jandarmanın silah kullanmıya 
zun oldukları hallerde silah istiıııal 
decekleri çiftçi mallarının koru 
hakkında alınacak kararlara, ç.ıkarıll 
cak netice ve yasaklara muhalif bat' 
ket edenlerin para cezaaiyle cezalall 
dırılacağı zirai dairede zararların ~· 
!if ve teabiti için lüzumu kadar 'V1l 
ehli ıeçileceği, kanunun tatbik t' 
ve müttereken hazırlanacak nizlllfl'I' 
me hakkındaki hükümleri ihtiva ,C 

moktedir. 
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DIŞ POLİTiKA 

·--------------------
DÜNYA HABERLERİ 

Amerika'da seçim 
:Varın Amerika anayaaasınm tabi. 
üzere "lkinciteırin ayının birinci 
artesini takip eden salı günü" ol • 
ğundan Birleıik Amerika'da meb

~ar meclisinin bütün azalıkları ve 

1-;_izı meclisi İızalıklarının üçte biri 
seçim yapılacaktır. Amerika'nın 

asi mukadderatı ötedenberi 
i "cümhuriyetçiler", diğeri d~ 
mokratlar•• adını taııyan iki si • 

Halk cephesi etrafında 
bir millt toplantı 

B. Blum Sosyalist partisinin milli 
• partinin elinde idi. Bu iki parti 
iltere'deki konsürvatör ve liberaİ 
ileri gibi, Amerika'yı münavebe 

idare etmekteydiler. Partilerin 
ları, "cümhuriyetçi" ve "deınok _ 
" olmakla beraber, hakikatte her 

"si de cümhuriyetçi ve demokrat _ 
Siyasi progra~ları arasın·da eaaılı 
fark olmadıgından parti tt'tkY. 

siyasi :'e iktisadi doktrin ayrı;.•_ 
1ndan zıyade tarihi sebeplere d . 

meclisinde bu tavsiyede bulundu 

il k "d" C.. a aıı~: hta ı ı. umhuriyet partisi, 

~
~ arpten evel uzun müddet 
ıdarı muhafaza ettikten . sonra 
tı arasında çıkan tefrika yüzün -

n demokratlar 1912 se . d 
1 

, .. nesın e 
ı aon u cumhur reisligw İne ·- t" . f ...... ç ırmı -
muvaffak oldular. Bu aurtele ikti-

1.r demokratların eline geçti ve bü
'lik har~ı ~8: demo'•ratlar yaptılar. 
~O seçı~ını demokratlar kaybet -

r. Ve ıktidar üç devre · · .. . . ıçın cum -
ıyetçılerin ellerine geçtikten aon-

ld,• 1932 senesinde Ruzvelt ile bera -
ter tekrar demokratlar ikt"d l 

ı'aldılar. ı arı e e 

1 Ruzvelt iş ba•m · w • . • .,, a geçtıgı zaman 
e~ı~a büyiik bir iktisadi ve mali 

ız ıçınde idi. Yeni cümhur reiai 
~"f!ew Deal'' adını verdiği bir iktiaa -

1 kalkınma programı tatbik etmiye 
~şlamıştı ki bir nevi ekonomi drije 
tı11Dahiyetinde olan bu program Ame
~a'nın siyasi, iktisadi ve içtimai ha
atını temelinden aaratığı gibi, parti 

Paris, 6 a.a. - Sosyalist partisinin 
milli meclisinde Monne'den sonra söz 
alan sabık müsteşar Moş, sistematik 
bir şekilde kararnameler aleyhinde 
bulunmak istememekle beraber hükü
met tarafından ittihaz edilen hatt• ha-, 
reketin kendisine emniyet telkin et
mediğini beyan etmiştir. 

Hatip, partiye komünistler aleyhin
deki mücadeleye iştirak etmemesini 
tavsiye etmiş, nihayet komünistlerin 
iştirak etmiyeceği bir kabine kombi
nezonu imkanını derpiş eylemi§tir. 

Sosyalist partisinin etrafında bir 
milli toplantı vücuda getirilmesi fik
rine bağlı kaldığını beyan eden Ron 
mebusu Filip'ten sonra Leon Blum 
söz almıştır. 

R. Blum'un sözleri 
Blum, iktısadi ve mali sahada evel

ce tasvip edilen pliinı partinin memle
kette yaptığı propagandaya bir esas o· 
larak kabul ettiğini söylemiştir. Bahis 
mevzuu mali pliinın ayan ~clisi ta
rafından reddedilerek Blum'un suku
tuna sebebiyet vermiş olduğu mal\ım
dur. 

Halkçılar toplantısı hakkında mu· 
maileyh komünistler aleyhinde açılan 
mücadeleye iştirak etmemekte mecli
sin müttefik olduğunu beyan etmiştir. 

,,,_tkilatlarmın muvazenesini bozdu. Radikaller çekilirse .•• 
vela Ruzvelt başta yüksek mahke • Sosyalist partisi de radikaller ve 

. 'ae olmak Üzere bir takım kon&Örva- komünistler aleyhinde uzun bir şika
.. r kuvetlerle karıılaştı ve ilk devre yet listesi tanizm edebilir. Fakat par

\u kuvetlerle mücadele içinde geçti. ti böyle bir ıey yapmıyacaktır. Halk
~Cüınhurreiıi 1936 se_çimiai daha bG- -çılar toplantısının ihdasına amil olan 

• tiir ekaerıyetle kazandı. Ve ik - sebeplerin henüz ortadan kalkmadığı 
aa.di kalkmma programını muvaf • zannedilmektedir. Bununla beraber 

akiyetle tatbik edeceği aanıhrken, radikaller çekildiği taktirde halk cep
kendi partisi arasından muhalefet hesi mevcudiyetini idame edemiye· 

• 
• lirmiye baıladı. Hakikat ıu idi ki cektir. 
~uzvelt'in tatbikine giTittiii "Eko • Bundan sonra parlamentoda ittihaz 
~mı ııdrıJe · , ner ıKı pan&..,: ~- edilecek olan tarzı hareketten bahse

Ü~yırmııtr. Cüınhuri:yetçiler içiacle bir den Blum, "bu muzakerelerden nıiltü
• k>l zümre cümhurreieinin propanu- metc kartı bir ilinı harp çılanamaaı i
l~ k&l'fı aemp~tik i~en,_kendi Partİ•İ cap ettiği,, kanaatini izhar etmi9tir. 

arasmda k01UOrVator bır zümre de, 
. ·· hurreisine kal'§ı muhalif vaziyet 

§lı. Binaenaleyh parti ayrılıkla -
bit-r mi.n~larını kaybetmiıti. Amerika'
• la yenı battan parti tetkilatı kurula-

k olursa b" · ::_ı.. • •1 • , ırı, c\&&llOurıyetçı erın ve 
emokratlarm sağ zümrelerinden 

._..._,,_~ ~e~sine muhalif, diğeri de her 
partınm aol zümrelerini bir ara -

a toplıyan ve cümhurreiaine taraf • 
iki siyasi parti kurmak icap edi

'ordu. Yani Amerika halkı "New 
al,, programına taraftar ' ve bu 

ograma aleyhtar olmak üzere iki
ayrılmııtı. Parti ayrılıklan man • 

kan~~ tekilde olmakla. beraber, 
.. P_?lıtıka mücadelelerinde mantık 

ez. Parti teıkili.tları kuvetli lo
uğundan böyle bir ayrılık me d 

1 d . B" y ana 
-~e me ı. ınaenaleyh 1936 . • 
·~· d d "k• . aeçı er-..... m e e ı ı partı namzetlerini koy-
~uılardır. Fakat Amerika'da bir 

• ebusun ve ayi.n i.zaaının seçile -
ılmeai için ınra ile iki seçim kazan

aı lazımdır: Biri kendi partisi a • 
• amda namzetlik için seçim.ikinci _ 

de umumi seçim. ihtilaf New Deal 

1' ôai «ılahiyeıler meaeleai 
Parlamento grupunun vasi salahi

yet hakkında bir karar vermesi icap 
ettiği taktirde kontrol lehinde rey ve
receği şüphesizdir. 

Grup, son halk cephesi hükümeti
nin zihniyetine aykırı bir zihniyetle 
tanzim edilmi' olan mali planın da a
leyhinde reyini kullanacaktır. 

"J1 miyeı çok valıimdir !'' 
Blum, dcmittir ki: 
"- Vaziyet C\ kadar vahimdir ki 

memleket bizden parlamento pole
mikleri haricinde, başka bir sahada 
yer almaklığımızı bekliyor.,, 

Hatip, bundan sonra halk cephesi et
rafında bir milli toplantı vücuda geti
rilmesini tavsiye etmiş ve şöyle de
mi9tir: 

"-Partinin vaziyetin icap ettirdiği 
büyük milli teşebbüsleri yapmıya ha
zır bulunduğunu göstermeliyiz.,. 

Bu sözleri müteakip celse tatil edil
mittir. Tahrir komitesi yarın &abah 
toplanacaktır. Müzakerelere saat 9 da 
devam edilecektir. 

rogramına taraftarlık ve aleyhtar - R. Blumun takriri kabul edildi 
k meselesi etrafında olduğuna gö

Ruzvelt, ken-.di partisinin namzet . 
ri için yapılan seçimde bu progra -

kabul eden parti azalarının ka -
anmala~ını temin etmiye çalıpnıı . 

· Hatta aol cenahtan olmak ıar • 
"yle muhalif partiden mebua seçil • 
eaini, kendi partisine menaup muha 

azakir mebus seçilmesine tercih et
iştir. 

Her iki parti de namzetlerini seç • 
"ği için yarın umumi seçim yapıla -
aktır. Seçim gene parti ayrılıldarma 

dayanmakta ise de hakikatte New 
!Deal programına taraftarlık ve a -
eybtarhk etrafında yapılmaktadır. 
ümhurreiai Ruzvelt, evelki gün 
""ylediği bir nutukta Amerika hal -

kına "liberal fikirleri taııyan'' nam -
si setleri aeçmelerini rica etmiştir. A • 
~erika'nın politika lugatinde "libe -
yilral" kelimesinin baıka bir manaaı 
il'•ardır. Bugün Amerika'da liberal 

demek, Ruzvelt'in ekonomi drije po-
1' litikaamı kabul eden kimae demek -
1- tir. Halbuki bilindiği gibi, Avrupa' -

• da liberalizm müdahaleciliği kabul 
rf ebniyen doktrindir. Amerika'da bu-
11 na konsörvatörlük diyorlar. Yarın 
ıce yapılacak olan seçimin büyük ehe -
";; miyeti vardır. Çünkü cümburreisi -

Paris, 6 a.a. - Sosyalist milli kon
seyine B. Leon Blum tarafından ve
rilen takrir 6.755 rey ve B. Ziromski 
tarafından verilen takrir de 1.241 rey 
toplamıştır. 207 müstenkif vardı ve 
68 aza da hazır bulunmuyordu. 

Amerika'da seçim 
mücadelesi 
hazırhğı 

Nevyork, 6 a.a. - Eski Amerika re
isicümhuru Hoover, yapılan intihabat 
mücadelelerine iştirak ederek dün Va
şi.ngton devletinde kain Spokame'da 
bır nutuk söylemiştir. 

Hoover, müntahiplere "müstakil a
d~mlardan ~ürekkep bir parlamento 
vu~~da ~~tırmelerini,. tavsiye etmiş 
ve yenı ıdeal,, metodlarının totaliter 
ve faşist prensiplerden mülhem oldu
ğunu söylemiştir. 

Hitler 
dün nutkunu verdi 

(Başı ı. inci sayfada) 

"- B. Çörçil bu vatan hainleriyle 
daha az temas etmiş olsaydı, bu iddia
nın nasıl bir delilik olduğunu anlar
dı,, demiş ve harp amilleri hakkındaki 
tenkidine devam etmiştir. 

••Almanya imha edileme~' 
B. Hitler diğer milletlerden kanu

nu esasilerini değiştirmelerini istemi • 
ye hakkı olmadığını teslim etmekle be
raber, B. Grinvud'un Avam kamara -
sında söylediği ve Almanya ile İtalya
nın imhası temennisine dair olan nut
kuna işaret ederek demiştir ki: 

"- Parlamento oyunlarına uygun 
olarak bu adamın bir veya iki sene 
hükümet azası olmasına mani olamam, 
fakat Almanya'nm imha edilmesine 
mani olacağım." 

Führer bundan sonra alman - ital
yan dostluğunu metederek demiştir 
ki: 

luılya ile dostluk 

"- İtaLya ile birlik ne kadar sıkı 
olursa, bizde niza aramak arzusu o ka
dar ortadan kalkacaktır.'' 

B. Hitler, nasyonal ·- sosyalizmin 
en büyük gururunun 1938 de Alman -
ya'nın çok daha büyük olmaaı olduğu
nu kayıt ve alman milletinin, barba 
teşvik edenkr daha evel silahlarını 
bırakmak ıartiyle, silahlarını bıralmu
ya amade olduğunu beyan ettikten 
sonra son buhran esnasında alınan mil
letinin hattı hareketini öğmüş ve nut
kunu şu sözlerle bitirmiştir: 

··- D~ lı.UVctll ve hiıuo\\• .ıa... 

hm, o zaman bugün de ve ebediyen de 
mukaddes olan Almanya'nın bqma 
hiç bir tef gelmiyecektir." 

Nutuk etrafında ıe/airler 
Bertin, 6 a.a. - Havas ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: 
B. Hitler'in nutku dış politikada 

yeni hiç bir şey kaydetmcmiıtir .Bu -
nunla beraber, harbı tahrik edenler e
velemirde ailihlannı bırakmak şartiy
le Almanya'run silahlarını bırakmıya 
amade olduğu hakkındaki kısım kayda 
ta yıktır. • 

Buna mukabil, Berlin'deki yabancı 
mahfiller, nutkun bazı kıımnlarının 

çok §iddetli olduğunu ve bu bakım -
dan Sarbrük nutkuna benzediğini kay
dediyorlar. 

Bilhassa ingiliz politika adamları -
na doğrudan doğruya yapılan hücum 
ayrıca tebarüz ettirilmekte ve komin -
tern aleyhindeki paktın yıldönümü gü
nünde alman - japon dostluğundan hiç 
bahsedilmemesi kayda layık görülmek 
tedir. 

Fransız müstakil radikal 
partisinin kongresi 

Par is, 6 a.a. - Müstakil radikal par
tisinin kongresi bu sabah mesaısine 
devam etmiştir. Sosyal kanunlar ko
misyonu reisi Portalier, sınıf müca· 
delesini takbih eden bir takrir kabul 
ettirmittir. Takrirde Binıf mücadele· 
sinin zararlı, tesirsiz ve i•çilerin men
faatine mugayir oldugu kaydedilmek
tedir. 

Müstakil radikal partisi ittifakla 
kab~l . ettiği .. nihai deklarasyonda, 
partının her turlü politik ve ekono
~i~ diktatörlüğe muhalif olduğu bil· 
dırılmekte ve memleketin selameti i
çin _bir tek şartın mevcut olduğu kay
dedılmektedir. Politik ve ekonomik 
bir plan dahilinde nizam ve intzamlı 
bir mesai. 

Parti her türlü yeni devaluvasyon-ı 
ve kambiyonun kontroluna muhalefet 
ve yabancı memleketlerden direktü !l· 
lanları takbih etmektedir. 

Polonya' da tevkifler 
Vartova, 6 a.a. - Milli demokrat 

partisine menaup 80 izanın dün akşam 
bu partinin Poznan'da yaptığı bir top
lantı es.nasında tevkif edildiği res -
men bildirilmektedir. pin iktisadi • kalkınma programını 

11 
_ tatbik etmiye muvaffak olup olmı -
7acağı bu seçimin neticeaiııe bail-

olduğu gibi, yarınki netice, iki aene 
sonra cümhurreialiği için yapılacak 
olan seçim üzerine amil olacaktır. A
merika' da iktisadi ve siyasi bayatın 
veçhesini yarınki aeçim tayin ede • 
cektir. Polis, parti binasında yaptığı ara§· 

A. ~- ESMER tırmada ailih bulıDU§tur. 

Südet bölgesinde 

Rayhştag 

seçimleri 
yapılacak 

B. Rudolf Hess 

Rayhenberg, 6 a.a. - Südetler par
tisinin nasyonal - sosyalist partisine 
iltihakı münasebetiyle tertip edilen 
merasim dün akşam saat 20 de Ray
henberg'de başlamıştır. 
Kısım şefi Frank ve Henlayn'dan 

sonra ticaret fuarının holünde bir nu
tuk söyliyen Hess, "südetlerin kur
tulmasını,, intaç eden vakayii hatır
lattıktan sonra "diğer devletlerde bir 
dünya harbi sıkarmıya uğraşan,, a 
damlara hücum etmiştir. 

N<!PyOndl -;;:;vay;A1i3t A11nany •nın 

parlamanter memleketlerde üçüncü 
Reich'ın düşmanları olduğunu nazarı 
itibara almaaı lizım geldiğini aöyli
yen ve mebua Grenvood'un Avam ka
marasındaki beyanatına telmih eden 
Heaa, Almanya'nın silahlı ve müte
yakkız bulunması icap ettiğini kay
detmiştir. 

Hükümet şekilleri kendisininkine 
uymadığı için diğer milletleri imha 
etmek istemiyen Almanya kendisinin 
de mahvedilmesine müsaade etmiye
cektir. 

Hess, müttefik İtalya'yı alkışladık
tan ve Hitler'in rolünden sitayişle 
bahsettikten sonra südet memleketle· 
rinde yakından parlamento intihabatı 
yapılacağını söylemiş ve şöyle demiş
tir: 
"- Hitler, Reichstag'ın teşekkülün

de südet memleketinin Almanya'nın 

mütemmim bir cüzü olduğunu ispat 
edebilmekliğimiz için sizi bir kere da
ha rey vermiye davet ediyor.,, 

Yeni Yugoslav 
ataşemiliterleri 

Belgrat, 6 a.a. - Resmi ceride, ec
nebi memleketlere yeni ataşemiliter

ler tayinini natık bir kararname neş
retmiştir. 

Fransa, Belçika, İngiltere, lspanya
ya .ataşemiliter olarak kurmay albay 
Dragutin Saviç gönderilecek ve mu
maileyh Paris'te ikamet edecektir. 
Bulgaristan'a kurmay albay Jorj Dü
jitiç, Yunanistan'a da kurmay albay 
lvan Orkljan ve Romanya'ya da kur· 
may yarbay Franç Stropnik gönderi
lecektir. 

Belçika işçi partisinin 

dünkü çahşmaları 
Brüksel, 6 a.a. - Belçika işçi par

tisi bugünkü mesaisini dış politikanın 
tetkikine tahsis etmiştir. 
Bazı aza, Burgos'a bir diplomatik 

ajan gönderilmesi aleyhinde bulun -
muılar ve B. Spaak tarafmdan takip 
edilen bitaraflık politikasını şiddet
le tenkit etmişlerdir. 

Nihayet kongre, böyle bir mesele 
tahaddüs ettiği takdirde, bunun hü -
k_ümet ekseriyetin tetkil eden par
tıler arasında anlaşma ile halledilme
si icabedeceğini bildiren bir karar su 
retini dört müstenkife karıı ittifakla 
kabul etmiştir. 

r "' 
Falih Rıfkı ATA Y'ın 

Bu sene basılan eserleri 

1 - Zeytindağı 
Yeni ilavelerle ikinci ve 

kati tabı 

2 - Tuna kıyıları 
En eıki zamanlanndan bu
güne kadar Yugoıla vya ta
rihine bir bakıı-Yugoalav-

ya içinde bir ıeyahat. 

3 - Denizaşırı 
Türkçe seyahat edebiyatı
nın baılıca eseri olan bu ki
tabın ikinci ve kati tabı 

net rolunmuıtur. 

Hepsi Remzi kütüphanesinde 

bulunmaktadu 

Fransızlar 
birleşmeli 

ve sevişmeli 
Tekaüt na11r1mn nutku 

Paris, 6 a.a. - Mütarekenin 20 inci 
yıldönümü münasebetiyle eski muha
rip ve tekaüt nazırı B. Champetier dt 
Ribes, heyecanlı bir nutuk irat ederek 
hüriyet ve zafer için maktul dütmüş 
olanların fedakarlıklarını hatırlatmış 

ve bu fedakarlıkların bu maktullerin 
varislerine birer misal teşkil etmesi 
tazım geleceğini söylemiştir. 

Nazır, nutkunu, şöyle bitirmittir: 
"- Muzafferiyetimizin hatırasını 

ebedileştiren abide önünde o muzaf
feriyeti idame edeceğimize yemin e
delim. Felaket esnasında olduğu gibi 
müttehit kalalım. Aralarında diaipli
ne riayetkar oldukları ve birbirlerini 
sevdikleri zaman fransızların yapa
mıyacakları şey yoktur.,, 

Yugoslavya' daki 
ekalliyetler 

B. Stoyadlnow~ dün 
bir nutuk verdi 

Belgrad, 6 a.a. _ Bugü k"" 6 "k" . t . il n u ı ıncı 
eşrın g nü memleketin her tarafın. 

da Yugoslav radikal b' ı·-· f ı.-. b .... k ır ıgı ır .... ı 
uByu to~lantılar yapacaktır. 

aşvekıl ve hariciye B S 
Y

ad" . p nazırı . to-
ınovıç, etrovgrad şeb . d 

lacak bir toplantıda sö ~ın ke yapı-
M .

1 
z a aca tır. 

u~ı ey~'in irat edeceği nutuk 
mezkur 9ehrın bütün malı f'I" d b'" Uk b" ~ a ı ın e u-
y ır alaka ile bcklenmekt d" V 
şehre dah d ·· e ır. e 

.. .. a unden itibaren birçok 
k?~lu grup~arının gelmiş olduğu bil
dırılmektedır. 

Memleketin ba'"ka ş h" 1 • d d 
d·- :ıı e ır erın e e 
ıger nazırlar nutuklar s'" r ki dir. oy ıyece er-

.B~ _ ~u.tuklarda Yugoslav - Radikal 
~ırlıgının devlete ve millete milteal
hk meselelerdeki hattı hareketi izah 
ve teşrih edilecektir. 

8 • Stoyodinovü,;'in nutku 
Belgrad, 6 a.a. - B. Stoyadinoviç 

bugün Petrovgrad'da ·· 1 d·-· . soy e ıgı nu -
tukta, ekalhyet meselesine temas ede. 
rek Yugoslav ekalliyetlerinin diğer 
vatanda~larla aynı haklara malik ol-
duklarını kaydetmi,. ve b 1 k"" l .. 

1 
. k" :ıı un arın u -

ture ın ışafları için ,.alıu~ w t . 
• :ıı :ır-aguu eyıt 

eyledikte~ sonra ekalliyetlerin de 
memleketın diğer kısmı ile h h k 

1 k .. .. . ema en 
o ar.a . yurumesı lüzumuna işaret ey
lemıştır. -
Fransız İtalyan ticaret 

münasebetleri 
Roma, 6 aa. - Muhtelit fran . 
1 

• SIZ • 1• 
ta yan tıcaret komisyonunun .. 
b

. k . mesaısı, 
ır proto ol ımzası suretiyle h "t . . ı ama 

ermıştır. 

T;cari it~laflar umumi direktörü B. 
~la an ve ayandan Gianni'nin riyaae
tı altı~da bulunan bu k<>;znisyon, üç 
ayda bır toplanacak ve 4 nisan 1938 ta
rihli ticaret itilafının tatbiki hususu
nu kontrol edecektir. 

Komiı)l(>n, fransız kredilerinin t
talya'daki vaziyetinde aalih husule 
gelmi§ olduğunu müphede etmift.İr. 

Prens Pol Belgrad' a dönüyor 
Belgrad, 6 a.a. - Prens Pol, bu ak

pm Belgrad'a dönecektir. 

-3-

ITÜRKiYE BASINll 

Hatay meclisinin açıhşı 

münasebetiyle 
BUGON'de Bugün imzasiyle çıkan 

ve yukarıki batlıiı taııyan bat yazı -
da denilmektedir ki : 

Yeni Hatay devletinin milli mec • 
liai dün, Antakya'da, kendisini tw • 
kip eden değerli ve vatanperver aza• 
.mm huzuru ve Devlet Reiai Tayfur 
Sökmen'in güzel bir nutku ile aç.al • 
dı. Yirmi senelik bil" esaret devre • 
sinden sonra hayat ve hürriyet hak
larını alan kardet millete, kendisini 
temsil edecek milli irade merkezi • 
nin yüksek aakfı altında toplanabil
mek saadetine erdiği bugün de, en 
samimi tebriklerimizi aunmağı ve 
dahilen,. aükıin ve refah ve haricen 
aulh ve emniyete müstenit parlak bir 
istikbal temennisinde bulunmayı bir 
vazife addederiz . 

Hatay devletinin bilfiil taazzuv 
etmİ§ aayıla.bileceği bugün, ve bu 
mesut vesile ile, kardet milletin ka
ranlık bir mahpea hayatından ay -
dınlık bir hürriyet ve ferahlığa ka • 
VUflll&smdaki yük.sek taliin aynı za· 
manda gene o derece yükaek ve par
lak bir istikbalin vaidlerini de bera -
ber tatldığmı, itaret etmek iateriz. 
Bu vaitlerden birincisi ve en mübi • 
mi ıudur ki, Hatay devlet reisi Tay
fur Sökmen'in güzel nutkunda pek 
iyi tebarüz ettirdiği veçhile, Hatay, 
esaretinden kurtularak kendi milli 
hakimiyetine kavutmak bahtiyarlı • 
ğını ancak ve yalnız Büyük Kurtan· 
cı Atatürk'ün tuttuğunu koparan 
i.zimkar iradesine medyundur. 

Sözümüzü bitirmeden bir nokta -
yı daha işaret edelim: Yanı batmda 
Türkiye gibi bir örnek vardır. Tür • 
kiye de, Hatay gibi, Atatürk'ün çe • 
tin mücadelelerle yoktan yarattığı 
bir varlıktır. Bir kere var olmıya baf
ladıktan sonra her sahada nasıl ça
lıtmak ve muvaffak olmak lazmı • 
ıeldiğinin bütün derslerini, Türki -
ye'nin son yirmi senelik kurtulut •• 
inıkilap tarihinde bulabilir. Elverir -
ki, gözünü kendine müteveccih olan 
kardeş memleketin gözünden ayll" -
maun l 

BULGAREKALLlYELERlVE 
BULGARIST AN'DAK.1 

EKALLiYETLER 
COMHURlYE'te B. Yunus Nadi 

bu be,flıkla yazdığı bq yazısında ez· 
cümle demektedir ki : 

Çek0$\ova.k yıkı\ı§mın Bulgari& • 
lan'ı da taıırtmıı ve her halde hiç 
olmazsa bir aralık faz laca aarmııt 
olcluiu anlqdıyor. Batka türlü bi • 
sim de çok ihtiyatlı bir devlet adamı 
oldujun11 bildiiimiz meclis reiai 
Goapodin MUf&DOf, Bulıaristan'm 
umumi harp sonunda terkettiği top
rakların iadeai lüzumundan açıkça 
bahaetmit olmazdı. 

MUf&DOf, memleketini seven, aul • 
hwı kıymetini bilen ağır batlı ve na
mualu bir adamdır, ve bu meziyet• 
lerinin yanıbe,fında Atatürk Türki • 
ye'si.ne kıymet ve muhabbet ayıran 
bir @.tumuzdur. 

Bu son ifadenin açık türkçeai fU • 
dur: Umumi harp sonu topraklan 
hartalara bölünürken guya bir lu • 
amı bulgar toprakları bazı komtU • 
larma geçmiştir. Bulgari.tan, bal • 
kanlarda sulhu katiyetle teabit eden 
antanta girerse bu emri vakileri ken
disi de ta9dilr. etmit olurmut. Bu ise 
bulgar efkarının için için bealediii 
hislerle tezat tetkil ederek bot cö -
rülmezmif. O zaman Goapodin Mu • 
tanof : "Antanta karıı diyeceğimiz 
yoktur, biz de komıularunızla hot 
geçinmek istiyoruz. Fakat doğrudan 
doiruya ve hemen ona iltihak et • 
mek hususunda bizi mazur görme -
li.,. diyordu. 

Bulgariatan komfUlarından nere -
lerini istiyor? Bunu herkes bilirsı 
Romanya' dan Totrakan - Balçık hat• 
tı Dubrucaamı, Yugoalavya'dan mef
hur Makedonya'yı, Yunaniatan'dan 
Ege mabreci az çok ıeniı bir kori • 
doru. Bu isteklerine mukabil bütün 
diğer balkanlılar Bulgaristan'a kar
ıı hep tevecciihkar hareket etmek -
ten geri kalmamıılardır. Bütün me • 
seleleri tetkik etmeksizin yalnız Yu
nanistan'dan bahsedebiliriz: Yuna -
nistan daha ilk günden itibaren Bul
garistan'• Dedeağaç'ında aerbeat bil" 
mıntaka ile Ege denizinden istifade 
imkarunı vermiıti. Buna mukabil 
garbi Trakya'nın ve Selanik'e doğ • 
ru imtidadının kısmen veya tama -
men Bulgariatan'a geçmesi iddiası 
asli. sağlam bir esasa istinat edemez. 
Zaten asla tahakkuk edemiyecek bir 
malihülyadır. 

Bulgaristan ekalliyet meseleleri 
aıi tahrik ebnek iatiyor? lıte ona bir 
ekalliyet meselesi. Bulgariatan bq • 
kasına çuvaldız sokmıya gitmeden 
evela kendisine iğneyi batırmalı ve 
Bulgariatan'daki türklere inaanca 
muamele yapılmasmı kati olarak te • 
min eylemelidir. Bu olmadan Tür -
kiye'yi, türk milletinin bulgar dost • 
lufqna inandırmak imkanı olmıya • 
caiım izaha hacet bile ıörmeyiz. 
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Bir şiir telakkisinin tarihçesi Fransa'da cüretkar 
bir hırsız yakalandı 

Oz şiir (Poesie pure) bugünün şair
leri tarafından keşfolunmuş bir sır de
ğildir; on dokuzuncu ve on yedinci 
asırların bir çok şairlerinde, öz şiir 
telakkisine uygun mısralar görülmek
tedir. Öz şiir yeni bir keşif değildir, 
fakat bedii telakki olarak münakaşa 
mevzuu oluşu yenidir. Bugün bu maka 
lede, bilhassa rahip Bremond'la sesi _ 
ni yükseltmiye çalışan bu telakkinin 
kısa bir tarihini çizmiye çalışacağım. 

On dokuzuncu asra gelinciye kadar 
insan her şeyden önce düşünen bir 
mahlillı: ve akıl her şeye hakim bir me
leke addolunurdu. Böyle bi~ telakki -
de, sanattan ve mevzuumuz olan şiir -
den beklenilen şey, mantıki düşünce -
yi tatmin etme keyfiyetidir. Bu intel
lectualiste telakkiyi: Şiir mana için
dir düsturu ile ifade edebiliriz. On 
dokuzuncu asırda, hissin, intuition'un 
?ikimiyetine şahit oluyoruz. Artık 
ınsan düşünen bir mahluk değil, his
seden bir mahlfıktur. Hissi aklın, hül
yayı hakikatin üstüne koyan senbo -
lizmi bu bakımdan öz şiir telakkisi -
nin acemi bir başlangıcı saymak müm 
kündür. 

İntellectualiste'lere göre şiir mana 
için vasıtadır. Öz şiir taraftarları -
na göre, inbisat eden mana şiir için bir 
vasıtadır. Öz şiir için hakikate uygun 
lulc, mantıkilik zaruri değildir. Bun -
lar olmaksızın da bir şiir öz vasfını a -
labilir. 

Mesela Victor Hugo'nun Bois en
doıımi'sinin şu beyitinde hangi derin 
düşünce var ? 

Un irais parium sortait des touiies 
d'asphodele, 

Les souffles de la nuit flottaient sur 
galgala. 

Derin bir düşünce yokluğuna mu -
kabil bu beyitte iki büyük mantık ha
tası göze çarpmaktadır. Evela aspho -
dele yani çiriş otu dağnrk surette bi -
ter; sonra hiç de koku vermez. Bütün 
bu mantık hatalarına rağmen bu iki 
mısra harikuladedir, onları okuyunca 
içimizde bir nevi heyecan ürperme
si uyanıyor ve esrarlı bir şeyle tema -
sa geldiğimizi anlıyoruz. Bu beyitte, 
umumiyetle öz şiirden ne var? Ne var 
ki varlığımız böyle tarif olunamıyan 
heyecanlara sahne oluyor? Hiç bir şey 
yok diyemeyiz; bu hüküm., §iiri inki.r 

etmek olur. 
Öz şiirde, özlüğü yara.tan şey mu.si

ki olmasın? Bu suale rnüsbet cevap ve
renler oldu. Bu gibilere göre bizde şi
ir hazzını uyandıran şey, kelimelerin 
musikisidir. Böyle düşünenler, tezle -
rinin doğruluğunu göstermek için en 
ahenktar manzumeler yazmış olan şair
lerden misaller verdiler. Fakat biz-de 
hiç bir öz şiir intibaı uyandırmıyan a
henkli, hem de pek ahenkli mısraların 
mevcudiyetini düşündükçe bu iddia -
nın ne kadar tahammülsüz olduğu mey 
dana çıkıyor. 

"Öz şiirin tecellisinde seslerin mu
sikisi lazım fakat kafi olmıyan bir mu
tavassıt teşkil etmektedir. Ahengi bo
zuk bir mısra şiiriyeti nakil değildir. 

Fakat elektrik için tel ne ise şiir için 
vezin ve ahenk de odur: Her ikisi de 
taşıdıkları kudretten bihaberdirler.,. 

Acaba öz şiiri, mısraları teşkil eden 
kelimelerin telkin kudretine irca müm 
kün değil midir? Nitekim öz şiir hak
kında vaktiyle rahip Bremond'la ol -

Suud Kemal Yetkin 
d~kç.a ş4ddetli bir kalem kavgasına gi
rışmış olan Temps'ın edebi münakki
di müteveffa Paul Souday böyle yap
mış, Racine'in Phedre'inden, 

La fille de Minos et de Pasiphae 
Mısraındaki şiir kalitesini, bu mıs

ram telkin kudreti ile ölçmüştü. Lakin 
bu mısram bizde uyandırdığı hatıralar 
tamamiyle mitolojikdir, tarihidir. Bi
naenaleyh şiir zevkinin uyanması için, 
bütün hayatımızca bir mitoloji veya 
tarih li'igatı karıştırmak lbım gele -
cek. İşte ancak bu şartladır ki bir mıs
ra kendi sırrını verecek ve Faul Sou -
day'nm şiir hali dediği, hakikatte tek
nik anlayıştan ibaret olan, hali şuuru
muzda uyandıracaktır. 

Şiirde kelimelerin telkin kudretini 
İnkar etmek akıldan geçmez. Telkinin 
yalnız muayyen hatıralar değil, bir 
sonsuzluk intibaı uyandırdığı da mu
hakkaktır. Böylece Brcmond, öz şiirin 
mahiyetini ararken sonsuzluk hissiyle 
karşılaştığımızı, mistik bir hayata ka
vuştuğumuzu söylüyor. Bremond'un 
izah ettiği bu telakkiye göre şiir başka 
bir aleme açılmıştır. Öz şiir, her han
gi bir nesirin, en mantıki, en parlak 
bir nesirin bile yaparnıyacağı bir kur
tuluşu tahakkuk· ettirmektedir. Öz 
şiirin sezdirdiği şeyde, hayatı aşan 
bir şey var. Edgar Poe'nin dediği gi
bi o şey, hayatımızın ölümle bitmedi
ğine dair hakiki, hissi bir garantidir. 
Öz şiir, bu ebediyet vadini taşıyan 
şiirdir. Bu şiir yüksek bir şey oluyor, 
bizi mistik hayatın içine götürüyor. 
Rahip Bremond'a göre, şiir halinde, 
sonsuzluk önünde kendinden geçen, 
ezilen mistik ruh haline son derece 
yaklaşan bir şey var. 

Bu hal dua halinden başka bir şey 
değildir. Burada duayı yanlış anla.ma
malı. Bremond, yalnız dua edenler şa
irdir demiyor. O, mistik ruhta kendi-
sini dua ile ifade eden halden bahset
mek istiyor; o hal şairde kendisini şi -
irle ifade etmektedir. 

* * * 
lşte müteveffa Henri Bremond'un, 

La poesic pure ve Priere et Poesie i -
simli kitaplarından yükselen düşün -
celer. 

Bir a lman ltoritası 
Jngiltere'de, Hamburg Amerika 

Layn kumpanyasının yolcuları için 

yapılmış bir buçuk metre uzunlukta, 

bir metre genişlikte bir harta bu

lunmaktadır. Bu harita, ingilizce ola· 
rak Frankfurt'da basılmıştır. 

Bu haritada en dikkate şayan şey, 
eski alman sömürgelerinin, Almanya 

gibi-südet ve Avusturya da dahil
sarı renkte olmasıdır. Haritada Togo, 

Kamerun, Afrika'nın garp cenubu ile 

Tanganika da sarı renkte görülmek -
tedir. Bundan başka Kamerun kelime
sinin altında son derece küçük harf

lerle fransız mandası, ve Tanganika i
le Afrika'nın garp cenubunun altında 
"ingiliz mandası" kelimeleri okun -
maktadır. 

Bu haritadan bahseden bir fransız 
gazetesi: "Bu harita, alman Afrika 
haritasından ziyade alman Afrikası 
haritasıdır." diyor. 

Fransa'da bir muallimeye şöyle bir 
tehdit mektubu gelmiş: 

- Saat tam birde, hastanenin önün
de 15.000 frankla seni bulacağım. Gel
mezsen ıkendini yok bil... 
Kadıncağız mektubu alarak doğru

ca polise gitmiş: 
- Canım tehlikede, haberiniz ol -

sun. 
Demiş. Kendisine, tarif edilen has

tanenin önüne, muayyen saatte gitme
si, polis memurlarının da kendisini 
takip edecekleri söylenmiş. 

Muallime saat biri korku içinde 
beklemiş, tam zamanında tarif edilen 
yere varmıs. 

Meçhul adam, vaktinden evel görü
nen polis memurlarından korkmuş ve 
sıvışmıştır. 

Aradan bir müddet geçmiş, aynı şa
hıs bir tehdi tmektubu daha göndere
rek, başka bir yerde bir randevü daha 
vermiş. 

Kadın aynı vaziyette zabıtayı ha
berdar ederek, bir zarfın içinde bir sü
rü ecnebi parası ile randevü mahline 
çekilmiş varmış. 

Bu sefer meçhul adam bir kenar -
dan birdenbire çıkarak kadının yanı
na gelmiş, elinden zarfı alır almaz, ka
çacak yerde paraları saymağa kalk -
mış. Lakin zarfın içinde hep ecnebi 
parası olduğu için: 

- Ben senden bunu mu istedim, ha
nı on beş bin frank? 

Diye kadının üzerine çullanmış, sa
çım başını yolmağa başlamış. O sırada 
polisler yetişerek cüretkar hırsızı ya
kalayınca derhal mahkemeye sevket -
mişlerdir. 

Bir adamın 

kıymeti nedir ? 
Her zaman tekrar edilir durulur: 

Amerikalılar pratik ve tecrübeli a -
damlardır. İşte onun içindir ki her şe
yin değerini ölçmeğe pek merak eder
ler. 
Amerikalılar, dünyada mevcut ne 

kadar hayvan varsa, onların maddi de
ğerlerini ölçmüşler·dir. Hatta yalnız 
bununla da kalmamışlar, insanların da 
tut·arrnı bulmuşlardır. 

Amerikalılar diyorlar ki: "İnsan 
madam ki en çok çalışan bir mahlftk -
tur, o halde ekonomi itibariyle daha 
fazla değerli olması lazım gelir." 

Binaen·aleyh, zencilerle, beyaz in -
sanların kıymetlerini ayrı ayrı tayin 
etmeğe çalışmışlardır. Amerikalılar, 

zencilerin değerini evelce tesbit et -
mişlerdir. Şimdi de bir ruhiyatçı or
taya çıkmış, beyazların kıymetini Nor
fol·k dukalığındaki çiftçi sınıflarını 
esas tutarak şöyle hesaplamıştır: 

Yeni doğan bir çocuğun değeri an
cak 25 kuruştur. Çocuk beş yaşına 

geldiği vakıt kıymeti 250 kuruşa çı -
kar. On yaşında ise iki misli artar. 
Hemen çalışabilecek yaşına gelince 
tam 800 kuruş kıymet kazanır. 

22 yaş, insanın en kıymetli olduğu 
yaştır ki o zaman tam 1200 kuruş e -
der. Ondan sonra kıymeti düşmeğe 
başlar. 50 yaşında da 600 kuruşa, 70 
yaşında ise 5 kuruşa kadar düşer. He
le yetmiş yaşını aştı mı, insan artık on 
para bile etmez. 

Bu amerikahya göre 70 yaşına ge -
]enleri öldüren vahşiler iktisada çok 
riayet ettikleri için gayet haklıdır. 

Bu hesapları yapan amerikalı, yal
nız bir gecede yüzlerce lira kazanan 
artistleri unutmuş olsa gerek. 

B Al 1 K 

TUTAN 

Klari'nin saçlarından yakahyor. Yavaş yavaş sü
kUn. avdet ediyor. Kler hala hıçkırıyor, Klari bur
nundan soluyor, Jinet homurdanıyor. Bay Bardiıi
nof tali.katle af dilerken muallim de yeni talebe -
sine kaygılı nazarlar atfediyor. 

K E D i 
SOKAGI 

Bay Barclişinof'la Anna Klari'yi mektepte bıra
kıp gidiyorlar. Bundan böyle çocuklar Klari'ye 

vah§i, hayvan ve yamyam lakaplarını veriyorlar. 
Bununla hel"aıber - Çocuklar hazan gariptirler -

bu kavga sınıfta ona bir nevi takaddüm hakkı ve
riyor. Talebe anlamıştır ki Klari de kendileri gibi 

bir küçük kırdır ve nanik lehçesiyle dil çıkarıp a
lay etmeği bilmektedir. Anna, o gün öğleden sonra 

--........_. ........ 
karde§ine iıyi bir terbiye verecekse de bu ancak 
onun terbiyeci vicdanını tatminden ba§ka bir işe 

yaramıyacaktır. Klari o 8.m.ir ve küstah halini mu· 
hafaza edecek, cesarete ve derhal alev alan guru

ra hürmet eden bu fransız cemiyeti minyatüründe 
seçkin bir mevki sahibi oluncaya kadar mücadele

yi bırakmıyacaktır. 

Yazan: Yolan Földeş Cıtviren: Nasuhi Baydar 
..................... ~-------~,,,.._~~-------------~-------~--
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min, Anna'nın ve Bay Bardiıinof'un kar§ıııında, 
yumruğunu Jinet'in karnına yapııtırıyor. Küçük 
fransızın defterleri yere yuvarlanıyor. Fakat elle· 

ri serb'.!sttir, ve yumruk darbesini ıimıek gibi iade 
ediyor. Yum.uşak mizaçlı Kler tiz bir feryat kopa-

rarak düşen kaimeleri yerden almak Üzere eğilir
ken Klari geri çekildiğinden kızcağızın el~erin~ 

basıyor. Kler ağlamağa, Klari ile Jinet tekrar dö
vüşmeğe ba§hyor. Enerji sahibi küçük bir Mariz 

Jinet'in imdadına koşarken makul bir Jan'da dö
vüşenleri ayırmağa çabalıyor. Bütün smıf gürültü 

ediyor, mürekkepler etrafa dökülüyor. Muallimle 
Anna, kavgacılar grupunun yanına aynı zamanda 

varıyorlar. Anna'nm müdahalesi daha müessir o
luyor, zira muallim kadın aüratli ve kesik cümle
leı-le onları paylamakla iktifa. ettiği halde An.na, 

Y ani'nin mektebe başlayışı daha az feci, fakat 
daha ziyade acıdır. O da Anna ile Bay Banli§İ
noPun arasında Dante sokağı boyunca ilerlemek
tedir, fakat içinde - Klari gibi ba§mI etrafına 
nıeydan okurcasına kaldırtmayıp bilakis indirten 
bir ınkmtı vardIT. Geçen sene mektepte Peıte kont
luğunun coğrafyasmı öğrenmiştir. Buradaki çocuk
lar ise muhakkak ki Paris kontluğu coğrafyasını 
öğrenmişlerdir. Bu ona güçlükler ihdas edecektir. 
Onların geçen seneki coğrafyalarını tedarik edip 
Bay Bardi§inof'la birlikte okumak lazım gelebile
cektir. Fakat, bay Bardi§İnof, §İmdilik bunun için 
üzülmeğe mahal olmadığını :ve ne Y.apılmak icabet-
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Sterlinin son vaziyeti 
Yazan: H. A. Kuyucak 

İki buçuk aya yakın bir müddetten- hazne nazırı ile vaziyeti görüştüler. 
beri, sterlin, dolara ve altına nispetle Bu görüşmeler hakkında resmi bir 
tedricen kıymetten düşmektedir. Fil- tebliğ neşredilmemiş olmakla bera
hakika, arasıra yükseldiği de oluyorsa ber, hazne nazırının üç taraflı para an
da bu yükselişlerle eski kıymetine ]aşmasından ve sterlinle dolar arasın
yaklaşamıyor, yaklaşsa bile bu se- daki kambiyo nispetinden memnun ol
viyede tutunamıyor. matlığı haberleri etrafa sızdı. Ameri· 

1936 kambiyo vasatisi 4.97 dolar olan kada ucuz para siyaseti taraftarları

sterlin, 1937 de vasati 4.94 dolar tut- nın başı olan Senator Thomas ise, bu 
muş, 1938 başında bir az yükseldikten vaziyeti fırsat bilerek dolar kıymeti
sonra tekrar düşmiye başlamış ve, bir nin yüzde 50 ye indirilmesini teklif e
zaman için, 4.61 dolara kadar inmiştir. deceğinden bahse başladı. 
Sterlinin kıymetçe düşüşü, serbest pi- Yeni vaziyet hakkında gayri resmi 
yasadaki altın fiatmdan da anlaşılabi- amerikan noktai nazarı şudur: "İngil
lir. Filhakika, Londra altın fiatı 1936 tere, isterse, sterlini eski seviyesinde 
da 140.3.5 i.ken 1937 de 140.9.10 a çık- tutabilir ve tutmalıdır. Sterlinin kıy
mış, 1938 de ise mütemadiyen yükse- metten düşmesi amerikan ticaretine 
lerek 145 sterlini geçmiştir. bir darbe teşkil eder. Çünkü İngilte-

Sterlindeki bu sukut, bilhassa Orta re'ye satılan amerikan malları pahalı
Avrupa buhranı esnasında zuhur etti- !aşmış olur. Eğer sterlin yükselmezse 
ğinden, doğrudan doğruya alakadar doları da düşürmek icap edecektir. A
mernleketler haricinde pek az göze merika ile İngiltere arasında bir tica· 
çarpmıştı. Buhran bittikten sonradır ret muahedesi görüşüldüğü bir sırada 
ki sterlinin vaziyeti hakkında müta- sterlinin düşmesi işleri güçle~tirmek-
lealar yürütülmiye başlandı. tedir.,, 

Sterlin kıymetinin düşmesi başlıca İngiltere'de de bu hususta resmi bir 
iki sebepten ileri gelmektedir. Orta şey söylenmiş değildir; maamafih 
Avrupa buhranı bir çok sermayedar- muhtelif gazetelerde ifade olunan 
lan korkutmuş ve bunlar da, paraları- noktainazar şu merkezdedir: "İngiliz 
nı İngiltere'den Amerika'ya transfer kambiyo istikrar sermayesi, son za
etmiye başlamışlardır. Para transferi manlarda çok altın kaybetmesine rağ
fazla sterlin ve altın ihracına sebep ol- men, sterlini tutacak derecede kuvetli 
muş; bu da sterlini, hem dolara hem ise de ingiliz kredisinin muhafazası i
de altına nispetle, düşürmüştür. Bu çin sterlinin muhakkak muayyen bir 
sukut sebebi nispeten yenidir. Buh- kıymette olması icap etmez. Belki, da
randan daha eveline giden diğer bir ha mühim olan nokta, bu paranın müs
sebep de, İngiltere harici ticaretinde takar bir kıymeti haiz olmasıdır. Hal
görülen aksaklıktır. Filhakika harici buki sterlin, bugünkü vaziyette bile, 
ticaretin yükselen pasif bakiyesi de dolara nispetle fazla kıymetlidir Ya
sterlin arzını ve altın ihracını artır- ni, dolarla sterlin arasındaki nisbet 
makta mühim bir amil olmuştur. her iki memleketin istihsal ve harici 
Malfımdur ki, umumi harpten sonra ticaret şartlarına nazaran, tabii değil· 

paralarını yeniden altına bağhyan dir. Şu halde, sterlinin tabii seviyesi
memleketler, 1931 den itibaren başta ni buluncıya kadar, düşmesine müsaa
İngiltere olmak üzere, birer birer, bu de etmek ve bundan sonra kıymetinde 
mikyası bıraktıkları zaman iki grup istikrar temin eylemek icap eder,, 
hasıl olmuştu: paralarını sterline gö- Bu karşılıklı fikirler, sterlinle ve 
re ayarlıyan sterlin bloku ve altına sa- dolarla alış veriş yapan ve teahhütle
dık kalan altın bloku .. Bundan sonra re girişen her memleketi derinden ala-
1933 de Amerika'da çıkan mali buh- kadar etmek icap eder. Çünkü, her
randan sonra reisicümhura dolar kıy- hangi bir sebeple, üç taraflı para an
metini yüzde 50 ye kadar indirme sa- laşması ortadan kaldırılırsa, pek 
lahiyeti verilmiş ve bu salahiyete müs- muhtemeldir ki, Amerika'daki enflas
teniden de dolar kıymeti yüzde 40.94 yon taraftarları sözlerini geçirecek
indirilmişti. 1936 da altın bloku tama- ler, dolar yeniden indirilecek ve, pek 
men sarsılarak, Fransa başta olmak ü- tabii olarak, sterlin de doları takip e-
----, 1./1& ~Vh J."'W""1\.."1.- .f'-•-:1.,,u . .t..&.4 ... 14 UJ.}J \J411Q. J..J.,.QU"' WW2"--•-.o•--. -- - • 

kıymetlerini indirdiler yani devalü- yet karşısında Fransa'nın alacağı ted
asyon yaptılar. Fakat bu defa Fransa birler arasında frank i~in de yeniden 
para ve kambiyo işlerinde İngiltere ve bir devalüasyon mevzuubahs olursa, 
Amerika ile anlaşmak zaruretini duy- dünya para işleri, ve, binnetice, umu
duğundan 25 eylül 1936 da neşredilen mi ticaret büyük bir darbeye maruz 
müşterek bir beyanname ile üç taraCı kalmış olacaktır. 

para anlaşması kuruldu. Bu anlaşma- Söylemiye lüzum yoktur ki, bir 
ya giren devletler, ihracat hususunda memleketin, para kıymetini düşürmek 
faiık bir mevki temin etmek maksadiy- suretiyle, harici ticarette bir tefevvuk 
le para kıymetlerini düşürmiyecekle- temin edebileceği, henüz, ispat olun
rini ve paralarını birbirine karşı mu- muş bir iddia değildir. Gene pek ala 
ayyen bir nispet dahilinde tutmıya malUmdur ki, harici ticaret, mal veya 
çalrşacaklarmı vadettiler. hizmet mukabilinde mal veya hizmet 

Sonra'dan, İsviçre, Belçika ve Ho- şeklinde bir trampadan ibarettir. Her
landa'mn da iştirak eylediği, bu para hangi bir trampada ise bir tarafın di· 
anlaşması son iki sene zarfında olduk- ğerine verdiğinden daha fazla almak
ça iyi işledi. Her memlekette tesis o- ta uzun müddet devam etmesine im
lunan kambiyo istikrar sermayeleriy- kan olamaz. Bir memlekette para kıy
le muhtelif paralar arasındaki nispet meti indirilince, başlangıçta, :,elki ih
az çok sabit tutuldu. Fakat son Avru- racat ve turizm hareketleri bir parça 
pa buhranı, had bir hale girmeden 1 artar; fakat, satılan mallar mukabilin
sterlinin düşıniye başlaması ve buh· de alman mallar da memleket parasıy
ran bittikten sonra da düşmekte de- le daha pahalı olacağından, devalüas
vam etmesi bazı düşüncelere yol açtı. yon dahili fiat seviyesine tesir eder. 

Sterlindeki bu tenezzül üzerine A- 1936 dan beri Fransa'nın ve devalüas
merika'nın belli başlı maliyecileri yon yapan diğer bazı memleketlerin 

RADYO 

Ankara : 

PAZAl<TESİ: 7.11.1938 - 12.30 
bir virtüozun plakları - 13 Saat ay 
haberler - 13.10-14 Müzik (halk türk 

18.30 Müzik (varyete parçaları) -
Saat ayarı ve haberler - 19.25 Müzi 
yaseticümhur orkestrası): So l ist s.ıi. 
nisti (Nihat Esengin). - Concerto c 
(Jascha Gurevvih). - Vals caresse ( 
niko Savino). • A. Southern sketch <J. 
sel Robenson). - Lievvellyn (RudY 
defts) - 19.45 Konuşma (haftalrk sp 
ticeleri) - 20 Müzik (Tarihte türk 
ği): 17 inci ve 18 inci asır bestekarl 
hayat ve eserleri - 21 Saat ayarı ve ıı 
söylev - 21.10 Konuşma (Doktorun 
- 21.30 Mıi.zik (Küçük orkestra): P 
uvertür (Massenet). - Rus rapsodisi 
rodin). - Pique dam uvertür (Supe). • 
pelia - seleksyon (Delibes) . - Euryarı 
uvertür (Weber) - 22.30 Konuşma ( 
ma perdesi) - 22.45 Sinema sesi -
24 Son haberler ve yarınki program. 

Mikropların 

en küçüğü 

MANKUEA 
Mikroplar, insanların ve ha 

rm hayatları üzerinde mühim r 
oynıyan mini mini canlı mahIUkl 
dır. Fakat bu son derece küçük 
li:ıkların arasında da cüsece o k 
fark vardır ki insan adeta hayre 
çinde kalır. Bazı mikroplar dev 
bazıları da onların yanında cüce ' 
kalır. 

Bu küçücük mikropların arası 
şimdiye kadar en küçük olarak ta 
nan nezle mikrobu idi. Halbuki 
di yeni bir mikrop bulunmuştur· 
mikrop nezle mikrobundan daha 
çüktür. Bu mikrobun ismi mank1.l 
dır. O kadar küçüktür ki, bu mil< 
cisimleri 1.500 defa büyülten bir 
roskopla bakılırsa görülebilmekt 
Bu mini mini mikrop cenubi Arxıt 
ka'da büyük yaralar halinde teı~ 
eden bir hayvan hastalığının mars 
milidir. 

Mankuea denen bu küçük ınilı 
kış uykusuna yatar, ancak sıcak fi' 
simde meydana çıkar. Bunun a~1 

yaralar, ekseriya dermansız katır· 
ğer zamanında yetişmek mümküfl 
mazsa haıyvanı mutlaka öldürür. 

dahili fiat seviyeleri ve harici ti~. 
~ô'ddii: .. d~d;-v3ehariçteki fe°na te 
terine mukabil, memleket için pek 
dalı olmadığı görülür. 

Acaba bütün bu mütalcalara rağ 
İngiltere sterlinin daha düşt11 

müsaade eder, Amerika dolaııı e 
kıymetinin yüzde 50 sine indirir 

fransa da yeniden bir devalüasyofl 
parsa ne olacaktır. Pek tabiidir tci 
harekete diğer memleketler de işti 
edecek ve bir para indirme yarışı, S 
ta bir döviz harbi, başhyacaktır. Ç 
kü, parasını indirerek harici ticar~ 
bir tefevvuk temin ettiğini zanne 
bir memleket diğerlerinin de aynı 
yi yaptıklarını görünce aynı hare 
yeniden yapacak ve bu devam edip 
decektir. 

Sterlinin düşmiye başlamasındafl 
ri görülen faaliyetlerden anlaşılı 
ki, devlet adamları bu neticeye 
olmıya ve üç taraflı para anıaşrtl 
prensiplerini idame etmiye çalışıf 
lar. Kendilerine muvaffakiyet dile 
liyiz. 

tiğini de muali.min bildireceğini söylemektedir. Bu 
böyle olmakla beraber Yani üzülüyor. Geçen yıl o 
sınıfının en iyi talebesi ile - yahut, tamamiyle doğ
ruyu söylemiş olmak için, diyelim ki en iyi talebe

lerden biri idi, zira, ne yazık ki, şan dersi pek düz
gün gitmiyordu. Yani şarkı söylemeğe baydryordu 

Çocuklardah biri ilerlel"ken diğerleri de onun arka• 

sma gizleniyorlar. 

ama kulağı mmikiye pek elverişli değildi. Gözleri
ni kapıyarak, ona her şeyi unutturan bir İstiğrak 

içinde §arkı söyler, fakat dinleyeni ümitsizliğe dü
şürecek kadar hatalı söyterdi. Ne zarar! Onu Her
nad sokağındaki mektepte herkes severdi. Hatta 

gidişinden de kimse şikayet etmezdi. Pek tabiidir 
ki hareketli bir çocuktu ve diğerleri gibi dövÜ§Ür
dü, ama mutat haddin dıtına çıkarak değil. Boks 
yapmazdı - Muallim kadın burunları kanatan bo
kstan tiksinirdi. - Sadece güre§ ederdi. Kaç-as
kan-kan. Buna mesağ vardı. 

Sınıfa giriyorlar. Yani kasketini çıkanyor. Mual
lim kadm onu seviınli bir tavırla kar§ılryor, müstak
bel arkada§larmm dostluğuna emanet ediyor, elin -
den tutup sırasına götürüyor. Bay Bardiıinof ile 
Anna, mutmain, avdet ediyorlar. Yani pek uyu.l o
lacaktır. Yani zeki ve makuldur, Klari gibi bir ya
ban kedisi değildir. Bir an koridorda duruyorlar. 
Bay Bardiıinof şapkasmı giyiyor. Hiç bir kaygılan
dırıcı gürültü, dıvarı geçip kulaklarına gelmiyor. 

Ve tasalandıncı hiç bir hadise de olmıyor. Yani 
sırasına oturmuştur. Öteki çocuklar ona gizlice ba
kıyorlar. Ders normal ıekilde devam ediyor. Mual
liın, o sene neler öğreneceklerini izah ediyor. Son
ra, ders biter bitmez çocuklar bahçeye koşquyor
lar. Yani yalnız başma~ ayak üstü ve dıvara dayan
mııtır. Birden bire ona bir kaç çocuk yaklB!ıyor. 

Çocuk, sert bir tavırla soruyor: 
- Sen neden siyah değilsin? 

Yani irkiliyor: 

- Ne buyurdunuz? 

- Sen neden siyah değilsin? Bütün zenciler si-
yahtır. 

Yani, kafa tasına, o dört köşe köylü kafa tasına. 
kadar kızarıyor. 

- Ben zenci değiliın. 

Hatip, arkada§larına dönüyor: 

- Zenci olınadığmı söylüyor. 

Ve Yani'yi tekrar, ıüpheli bir eda ile tetkik edi

yor. 

- Bütün afrikalılar zencidirler, diyor. 
- Ben Afrika'dan gelmiyorum. Macaristan'daıı 

geliyorwn. 

Hatip, arkadatlarına naklediyor: 

- Macaristan'dan geldiğini söylüyor. 

Çocuklardan biri, §aşırarak soruyor: 
- Macaristan Afrika' da değil mi? 
Bir başkası müdahale ediyor: 

- Elbette Afrika'da değil. Amerika'da. 
- Hayır, Avusturalya'da! 
Küçük grup münaka§aya başlıyor. 
Yani söz anlatabilmek, dikkatlerini celbedebil· 

mek için çabalıyor. 

- Beni bırakınız da söyliyeyim ! Ben biliyortııll· 
Zira ben orada oturuyordum. Macaristan Avrupa'" 
dadır. 

(Sonu var) 
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Satobriyan nasıl yapıhr? 
1 ' ı Geçen gün gazE:tede sığır etini ö • 

verken, pilav üzerinde doner keba -
~ ba, alafranga bir et ıskarasını tercıh 
1 eder gibi görünmem, :;ayın bir okuru-

Sonra tuzlamalıdır. Ön~e tuzlanılır -
sa kanı akar, lezeti kaçar. 

muzun galiba canını sıkmış. Bana 
gönderdiği bir mektupta, biraz da 
alaycı bir tarzda : 

- Şatobriyan dediğiniz şu sığır eti 
yemeği nasıl yapılır anlatsanız da, 
b~~ de ona göre y~ptırarak bizim 
doner kebapla mukayese etsek .•. 

Diye yazıyor. Sayın okurumuzun 
maksadı yalnız bu iki türlü yemeği 
mukayese etmek olsaydı iki türlüsü
nü birden Yapan bir lok:nta bulama-
sa bile ayrı ·k· l k • ' . ayrı ı ı o antaya gider 
ve gene ı t d" - · . . . s e ıgı mukayeseyi yapa • 
b~lırdı. Onun için mektubunu dcJıa 
zıyad.? beni aşçılıktan imtihan et • 
mek uzere göndermit olduğunu sa -
nıyorum ..• 

Aşçılık, vakıa, nefis sanatlardan. 
sayılır. Halbuki hekimlik bir ilim 
olmak iddiasındadır. Bununla bera
ber hekimlik insanlara aıt hiç bir 
ş~ye y~bancı kal 4mıyacağından, he· 
kımlerın, 0 nefis sanatı tatbik etmek
te uata olamasalar bile, aıçıııktan az 
çok bilgileri bulunması lazımdır. O -
kurumuzun arzusunu gerçek diye sa· 
yarak arzusunu yerine getirmiye ça· 
lııacağım. Bir lokantaya gitıneden 
bu yemeği kendi evlerinde yaptıra • 
rak tatmak istiyen, belki, baıka o -
kurlarnnız da vardır. 

Şatobriyan, bilirsiniz ki, fransızla
nn meşhur bir edibidir. Ra.hınetli şa· 
ir Celal beyin, fransızca bilıneden, 
yalnız güzel hikayeyi dinliyerek 
türkçeye çevirdiği Atala romanını 
da elbette okumuısunuzdur. Bu şı • 
ğır eti ısgarasını o meşhur edip icat 
ettiği için onun adiyle tanınmıştır. 

Bu da aalında bir sığır filetosudw-. 
Fakat bayagı tıleto gıoi dogrudan 
doğruya ıskara üzerine konularak. 
kızartılmaz. Ne kadar et yenilmek 
ine'llilirac onun yarım misli fazla fi
leto.tarafından sığır eti alımr. Mese· 
la bir kilo yemek için bir buçı.ık kilo. 
Bu kadar et, ortası kalınca, iki taraf
takiler ince üç dilim olarak ke~ilir. 
Yarmı miali fazla et iki kenarda ka • 

IJ<' ı-:- ............. <tilin>IA .. icinıdir. Kesil • 
dı1':ten aonra üç dılim k.rar bır sı • 
cim.le bağlanarak kızgın alet üzerin
de ıskaraya konulur. 

bk.aranın altındaki ateşin mutlaka 
mangal kömüründen olması §arttır. 

Başka her hangi bir türlü kömür 
etin lezetini bozar. Mangal kömürü· 
nün çıkardığı kokular, aksine, ete 
lezet verir. 

Bu ıskaranın hususiyeti, doğrudan 
doğruya ateşe karşı gelmiyerek, iki 
taraftan gene et parçaları arasında 
kızarmasından ileri gelir. Dııardaki 
parçaların sıcaklığı 120 dereceye 
çıktığı halde ortada kalan - yenile -
cek ·parça ancak 50 ıderecede kalır. 
Uıtaraaıu parçalar fazla kızarınca 

ortadaki tam ıuvamında kızarmış 

demektır. O vaıut et ıskaradankal -
dırılarak sicim kesilir ve atıyetıe .... 

Ortadaki parça ne kadar kalın o
luna o kadar ıezetıidir. ::>ığır eti 
hiç bir vakit koyun kulba&ta&ı gibi 
döğülmez... Hir de eti ıskarada kı -
<r:arnıadan önce değil, kızardıktan 

BÜYÜK 

Dışarıda kalan parçaların fazlaca 
kızarmak derecesine göre ortadaki 
parçanm kıvamını takdir etmek, ta· 
bii, ıskarayı yapanın ustalığına bağ
lıdır. Et ıskaranın üzerinde • döne, 
döne - bir çeyrek saattan biraz faz • 
la kalmalı, derler ama bundan aletin 
kızgınlık derecesinin, etin kalınlığı
nın ve yum~aklığının tesirleri ver • 

dır. 

Yemeğinize meraklı iseniz bunu 
ahçmıza bırakmamalısınız. iyi ye • 
mek pişirmek için insanın mesleği 
aşçı olması şart değildir. Temiz ve 
lezetli yemek istiyen kadın, erkf'>k, 
herkes kollarını aıvıyarak mutfağa 
girer ve istediği yemeği pişirebilir. 
.Kossini ve Meyerber gibi buyÜk mu -
siki üstatları yemek pişirmişler ve 
yeni yemekler bile icat etmiılerdir, 
ıneşhw- edibin bu sığır ıskarasmı i • 
cat ettiği gibi. 

Onun bu yemeği icat ettiği vakit, 
kabarmış patates kızartması henüz 
bilinmı:.zdı. Fakat, patatesin bu tür -
Ju kızartması icat edildikten sonra 
şatobriyan yanında garnitür olarak 
kabarmıt patates yemek adeta bir 
kaide olmuştur. Hayağı patates kı • 
z;artmasının kabarmasındaki mari • 
fet, patates dilimlerini ilkin az sı · 
cak tavada kızartarak yaglarmı a -
kıtınakta. sonra birden bıre kızgın 
bir tavada yağın içine atmaktadır. 
tık tecrübelerde patatesi kabartaınaz 
saı:uz, kızgın tavaya fazla dilim ko • 
yuyorsunuz demektit". Beşer, onar 
dilim koyarsanız mutlaka kabarır.· 

Bu sığır ıskarasınm böbrekleri 
bozuk ve kanlarına azot karışmış o
lanlardan başkasına dokuanbileceği 
hatıra gelmez. Midesi biraz bozuk o
lanlar bile korkmadan yiyebilirler. 
Hele kansızlarla hastalıktan yeni 
kalkanlara iyi kuvet verecek bir gı
da olur ... Yalnız, patates kızartması 
kabarmış olsa da, olmasa da pata • 
tes haşlaması, püresi, yahut külde 
pişmişi kadar kolay hazım edilmez. 
Mideniz sağlam değilse patatesin -
den az yersiniz ..• 

Şatobriyanı yedikten sonra, yağdan 
pacbynı:ı vtUı.v U~çı:\udc 1 .. llı uüu•r 

kebabı gene daha üstün bulursanız, 
ona da kimse bir şey diyemez. Zevk 
İ§lerinde, tabii, münak&§a edile • 
mez. 

G.A. 

Marsilya yangınında 

bazı cesetler tamamen 

yanıp kül olmuş 
Marsilya, 6 a.a. - Bütün gece yan

gm mahallinde çalışmalara devam e
dilmiş, fakat enkaz arasında yeni ce

setler bulunamamıştır. Bazı cesetle
rin tamamiyle yanarak kül olduğu 
zannedilmektedir. Yapılacak cenaze 
alayının tarihi henüz tespit edilmemiş 
olmakla beraber bu merasimin bugün
lerde yapılacağı zannedilmektedir. 
Aksi taktirde cenaze alayı, cumartesi 
veya pazara tehir edilecektir. 

2&&--

YEMİN 
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~ir şey olmaz. Mutbağa git ve seni ça
gırmamı bekle. Askerler girer ve sa
na sual sorarlarsa, evelce baskına uğ
radığımız takdirde neler söyliye<:e • 
ğimiz hakkında kararlaştırdıklarımı -

( zı söle. Seni korkutmaya çalışırlarsa, 
insanlardan korkacak lıir şeyimiz ol
madığını ve hayatlarımızı allahın si
yanet ettiğini hatırla. 

Jülyet, bunları söylerken küle in • 
kılap etmekte olan alevli yığın· gö -
zetliyor<lu. Alevleri hızlandırmıya 
çalışıyordu, çünkü daha kalın bir ka
ğıdın parçaları ate~ mukavemet et· 
mişti. 

Jertrüd, bayanının garip ve dalgın 
ifadt:sinden mütehassis bir halde, o
dadan çıktı. Jülyet'in geçirmiş oldu • 
ğu azaplar solgun yüzüne gayri mad
di bir güzellik veriyordu; gözleri bir 
mavera hayali takip ediyormuş gibi 
parlıyor, kumral saçları beyaz ve te
miz alnının üstünde bir aziz halesi çe
viriyordu. 

J ertrüd odadan çıkmadan evel haç 
çıkardı. Kapıyı açtığı zaman, ateşin 
henüz küle kalbetmemiş olduğu son 
kağıt parçalar mı yalıyan son alevi : f-

Yazan: Barones Orkzi 
ledi. Jülyet onları evirip çevirmiye 
istical etti; Hiç birinde yazı görülmü
yordu. Yani, Dölatur'u ele verebile -
cek olan her şey toza kalbolmuştu. 
Küçük lamba sönmüştü ve itham edi
ci vesikaların son kırıntılarını imha
yı tamamlamak için yeniden ateş yak· 
mak çaresi yoktu. İmhası imkansız o
lan çanta, masanın üzerinde ap açık 
kalmıştı. Jülyet, bir saniye tereddüt -
ten sonra, onu açık valize, elbiseleri
nin ~rasına tıktı. Sonra, yapacak baş
ka hır şey göremiyerek, odadan çıktı. 

xıv 

Bir saat ônı 
Dölatur'un odasındaki araştırmalar 

da, ya.zıhanesinde yapılanlar gibi, se
ı:ıeresız kalmıştı, ve Marlen, imzasız 
ıhbarcı acaba adaletiıı mümessilleriy
le alay etmemiş midir, diye düşünmi
ye başlıyordu. Onun için Dölatur'a 
karşı tavrı deği~iyor ve küstahlığı az 
da olsa hafifliyordu. 
Yanılmış olduğunu itiraf ederek 

döndüğü takdirde yüksek makamlar
ca şiddetle muaheze edileceiinden e-
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haberlerle, üçüncü Rayh'ın • k d 
şark ve cenup şarki istikametindeki m ese es 1 a rş 1 s 1 n a politikasını daha sarahatle kavra. Bir mahallenin doğuşu 
mak imkanını bize vermektedir. Mü-
him olan nokta şudur ki Almanya y ........... ozan ·. • ......... . 
Roma' da ve diğer yerlerde Rüten- .,. .,,.. A 1 
ya'nın çekoslovak devleti çerçevesi : p. D . . k : m a n 
içinde kalması fikrini kabul ettir - : ıyer om 1n1 : ya 
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Paris'teki Perşing stadının toprak 
tesviye işleri - şayet aklımda yanlış 
kalmamışsa - yirmi dört veya kırk se
kiz saat gibi kısacrk bir müddette ik
mal olunmuştu. Bu, bütün dünyayı 
hayretler içinde bırakmış olan bir 
rekor· zamandır. Fakat, toprağı ka
zan, taşı kıran, molozları aktaran, 
ve sonra, yeri müstevi bir satıh hali -
ne koyan, kınlmış taşlar yayılır ya
yılmaz bunları ezip inşa edilmekte 
olan şoseye kati şeklini veren husu-. 
si makine ve aletlerle Amerika'da 
ve onu taklitte gecikmiyen Avrupa'
da her gün kilometrelerce yol ya -
pılmakta olduğunu herkes bilir .. 

memlekettir. Alman kıtalar mm Bo
hemya yaylasının etrafını çeviren 
dağlık mıntakaları işgal etmiş ol -
ması çekoslovak devletini Alman
ya'nnı eline vermiştir. Almanya'nın 
iktisadi kudreti gerisini tamamlı
yacaktır. Prag, yarın, eğer henüz 
girmemişse, alman nüfuzu altına gi
recektir ve Bertin Macaristan, Ro
manya, Polonya ve Rusya üzerinde 
faaliyette bulunmak için Rütenya'
dan istifade etmek niyetindedir. 
Bunun yanında, ımacarların 1919 da 
ekseriyette oldukları, o zamandan
beri bir çok slovakların yerleşmiş 
olduğu bazı şehirlerin Macaristan'a 
geçmesi veya geçmemesinin ne ehe
miyeti kalır. Üçüncü Rayh bilir ki, 
alman aleyhdarı bir politika güdmi
ye kalkıştığı takdirde moötrlü fır
kaların hücumuna açık bulunan bir 
Macaristan'dan korkacak bir şeyi 
yoktur. Yarın Almanya Romanya'
nın hamisi olmak istiyecektir. Ve 
bilhassa Ukrayna'nın hamisi olmak 
istiyecektir. Şimdiden Ukrayna "va
tanperver"leri Berlin'e akın etmek
tedirler. Rütenya ukraynalı tahrik
cilerle dolacaktır. Bunların birleri 
Polonya ukraynalıların kıyamını 

ve ayrılığını, diğerleri Sovyetler 
birliği ukraynalıların kıyamını ve 
ayrılığını hazrlamya çalışacaklar • 
dır. 5 ila 600 bin slavın oturduğu bu 
küçük ülke alman politikasının Po
lonya ve Rusya'ya karşı faaliyet 
merkezi halini alacaktır. 

Ukraynalıların büyük kalabalığı 
Sovyetler birliği'nde yaşar. Kırk 
milyon kişi deniliyor: Bu, ruslar -
dan oldukça ayrı, ruhca daha açık, 
aynı zamanda daha septik, garbe da
ha yakın diyeceğim geliyor, bir mil
lettir. Ruslardan evel hıristiyanlaş
mış ve medenileşmişlerdir; siyasi 
bir ananeleri mevcuttur. Ve on do
kuzuncu asır zarfında bir edebiyat 
yaratmıya muvaffak olmuşlardır. 
Nazari olarak, Ukrayna sovyet cum
huriyeti muhtardır. Hakikatte, bu 
muhtariyet ancak :r.ahiridir ve an -
cak dahili idare ile maarife inhisar 
eder. Ordu rustur. 

1917 de bir milli meclis intihap 
etmeyi tahayyül eden ukraynalılar 
istiklal saatinin çalmış olduğunu 

sanmışlardı. Esasen Moskova onla
ra karşı çok uysal davrandı ve Brest 
Litovsk sulh muahedesi, rus imza • 
lar yanında, Ukrayna milleti mümes
sillerinden ikisinin imzasını da ta
şır. O zaman imparator Vilhelm de 
Almanya'nın müttefiki bir Ukrayna 
yaratmak sırası gelmiş olduğunu 

sanmıştı. Mahalli bir büyük mülk 
sahibi, Hetman Skoropadevı.;ki bu -
nun reisi oldu. Sonra alman mağlu
biyeti üzerine Hetman mevkiini 
kaybetti. 

Ukrayna'da beyazlarla kızıllar 
bir müddet harbettiler. Fakat Uk
rayna vatanperverleri, sovyetlere, 
İngiltere ve Fransa'nın yardım et· 
tiği Vrangel ve Denikin orduları-

na, nihayet Kiyef'e kadar girmiş o
lan ve on sekizinci asrın büyük Po
lonya'sını kurmayı tahayyül eden 

mindi. Dölatur, halk arasındaki itiba
rını kullanarak, intikam almıya kalkı
şırsa, vaziyet kendisi için pek tehli -
keli. ola~ili~di. Cumhuriyetin bu şe -
reflı II ıncı yılında, muaheze ile itti
hamname arasında, ancak bir adımlık 
mesaf~ ;ar~ı. ~erlen bunu biliyordu. 
On~n ıçındır kı, Dölatur'un aleyhinde 
delıller bulmaktan ümidini tamamen 
kesmiş olmamasına rağmen - beriki
nin tavrı bu delillerin mevcut oldu -
ğuna onu ikna etmişti - muvaffaki -
yetsizliğini örtmek için taviz maka -
mında Selameti amme Komitesine ne 
verebile<:eğini düşünüyordu. 

Taktik değiştirerek, Dölatur'un sa
londa annesinin yanma gitmesine mü
~de .. etti ve kendisi de eve girerken 
g?rmuş ~lduğu ve konuşturabileceği
m umdugu An - Mi'yi bulmak için 
mut~a~a doğru yürüdiı. Onu J ertrüd'
ı-.: bırlıkte buldu. İhtiyar kadını ür -
kütmiye çalıştı, fakat kendisinden en 
küçük bir malUmat almak kabil olma
dı. Bu iki kadından biri çok ahmak, 
diğeri çok ürkek olduğu için ağızla -
rından söz almıya imkan yoktu. Bu 
esnada, mahir bir suikasdcinin ele ve· 
ri.ci vesikaları saklamak için en akla 
gelmez yerleri intihap edeceği düşün
cesiyle, adamları mutfağı baştan aşa
ğı alt üst ediyorlardı. 

Salonda, Dölatur evela anneı.;ini tes
kine çalışmakla işe başladı; annesi de 
metanet göstermek ve oğluna, göz 
yaşlariyle, hakkında duyduğu endişe
leri ifşa etmemek için bütün gayreti
ni sarfediYordu. Sonra. Dölatur milli 

Pilsudski'ye aynı zamanda karşı ko
yacak kadar kuvetli değillerdi. So
nunda polonyalılar garbe doğru çe
kildiler, beyaz rus cephesi yıkıldı. 
Makno maktul düştü ve mağlup o • 
lan Petliura memleketten çekilerek 
Paris'e iltica etti ve bir kaç sene 
sonra orada bir yahudi tarafından 
katledildi. 

B öylece Ukrayna hemen tama-
miyetle rus idaresine geçti, 

fakat mühim bir kısmı eski Galiçya 
Polonya'dan koparılamamıştı. Harp
ten önce bu Galiçya'da, bilhassa 
Lemberg'de (Bugün Lvov) polon
yalılarla ukraynahlar (veya rüten· 
ler) daha o zamandan aralarında 
çarpışıyorlardı. Veya polonyalıla· 
ra müzaharet ediyordu. Bugün, o
raya hakim olan polonyalılar, Rü
ten tebalarını lehlileştirmiye kal -
kıştılar, leh Ukrayna'sına, hakkiy
le inkiyat etmemiş olan bu ülkede 
milli zihniyeti temsil etmeleri için 
Pilsudski'nin eski askerlerini bu -

raya yerleştirdiler. Bu usul iy: ne
ticeler vermiş görünmüyor. Haki -
katte, Lvov'da olan son tezahürler 
ve kavgalar bu geniş cenubu şarki 
Polonya'sx eyaletinde, lehlilerden 
dil, anane, din itibariyle ayrı olan 
halkın, enerjik şeflerin idaresi al -
tında, kendisi milli bir azlık ola -
rak telakki ettiğini gösterir. 

İmdi, Polonya Ukrayna'sı aşağı 
K.arpatlar Rusya'sı veya Rütenya i
le sınırdaştır. Onun içindir ki Rü • 
tenya, Almanya için, bir manivela 
gibi faaliyetini üstüne istinat etti
rebileceği noktadır. Almanya'nnı 

bu fırsatı kaçırmıyacağma inana -
hm. Şimdiden leh - alman münase • 
betleri eskisine nazaran gevşemiş 
görünüyor, bütün telgrafların bize 
bahsettikleri Polonya yahudilerinin 
Almanya'dan leh hududuna doğru 

sürülmesi hadisesi Varşova'ya kar-

şı yeni alman zihniyeti bakımından 
karakteristiktir. Danzig ve belki de 
leh koridoru meselesinin ortaya çık· 
tığını görmek için her halde çok 
bekliyecek değiliz. Bundan başka 
Polonya'daki alınan azlıklarmın hi
mayesi meselesi de vardır. Berlin'
in, Lvov mıntakasındaki Ukrayna 
azlığı üzerinde kuvetle faaliyete 
geçeceğinden emin olabiliriz. Çe • 
koslovakya ne ölçüde bu faaliyete 
iştirak edecektir? Bunu sonra göre
ceğiz, fakat günün birinde, intikam 
hissinin sadece taraf değiştirmiş ol
duğunu görmek mevkiinde olaca~ız 

Esasen Almanya'nın Polonya'-
dan daha uzakta gözü vardır. 

Bir iş birliği karakteri de alabile • 
c~k olan Polonya ci.meliyesinin öte
sın~e, çok ~aha mühim diğer bir a
melıye belırmektedir: Sovyet Uk· 
rayna'sına karşı hareket. 

Üçüncü Rayh'ın son hedefi bura
sıdır. Bir üçüncü Rayh ki eski Al
manya ile eski Habsburglar impara
torluğunun bir kısmını kendinde 
toplamıştır. Berlin'in müzaharct 
ettiği Viyana ile Moskova arasın -

daki eski husumet, on sekizinci a -
sırda doğmuş ve on dokuzuncu asrı 
doldurmuş olan husumet yem bir 
şekilde meydana çıkmak;adır, ve 
karşı karşıya olan kuvetler iki zıd 
ideoloji renklerini taşıyorlar. 

Fakat tarih, yeni jestlerde, eski 
jestlerin maksat ve hedeflerini bu
luyor. Esasen bizim, bu meselelerle, 

ln_gilt~r.e ve bilhassa İtalya'nm yap· 
tıgı gıbı, meşgul olmamıza lüzum 

yoktur. Avrupa'nın merkezinde bi
ze kurulmuş olan bir kac tuzaktan 

yakamızı sıyırdık. Daha -başka tu -
zaklar da hazırlanmıştır. Fransa' _ 

nı~ .s~lam~ti imparatorluktan geJe
cegını ve ıstikbalimizin denizlerde 
olduğunu hatırlıyalım. 

Hapisanede bavul yapıp satan bir mobilyeci ! 
Bundan evel, !ngiltere'de Tanfild 

adında bir maliyecinin, zimmetine 
para geçirmek suçundan tevkif edil -
~iğini ve karısının da 25.000 ingiliz 
lırası, bir çok miiı>evheratla, yanma 
çocuklarını da alarak gizlice Paris'e 
geldiğini yazmıştık. 

Yedi sene hapse mahkum edilmiş o
lan Tanfild bugün Londra'da bir ha
pisanede yatmaktadır. Geçenlerde ka
rısı Paris'te çocuklarını bırakarak 

Londra'ya gitmiş, kocasını ziyaret et· 
miştir. 

Bayan Tanfild, eski müzikhol dan
sözlerindendiı;. Kocasını niçin ziya . 

ret etmiş bilir misiniz? - Çocukları
nı nasıl kandırdığını kocasına haber 
vermek için. 

Kadın çocuklarına: 

-. !ngiltere'de bütün paramızı kay
bettık. Artık orada size oyuncak ala
mazdık. Çünkü on paramız kalmamış. 
tı. Babanız cenubi Amerika'ya gitti. 

muhafızların nezaretinden kurtuldu -
ğunu görünce, Jülyet'in rahatsız edi
lip edilmediğinden emin olmak için 
yazıhanesine dönmiye istical etmişti. 
Fakat oda boştu ve çanta ortada yok
tu. 

Bunu neye hamledeceğini bilemi· 
yerek, sevdiği kızın emniyeti için tit
riyerek, onu odasında aramayı aklın
dan geçirirken Jülyet'in bizzat ken -
disi salonun kapısında göründü. 

Dölatur'un kendisine doğru koştu
ğunu görünce, genç kız parmağını du
daklarına götürdü ve mırıudandı: 

- Sss 1 Sss 1 Evrakı imha ettim, yak
tım ... 

- Demek beni siz kurtardınız 1 
Kalbi nihayetsiz bir minne~le taşa

rak, emniyetini temin için bizzat Jül
yet'in ihtimam göstermiş olmasından 
memnun, bunu bütün ruhiyle söyle -
mişti. 

.. Faka~ bu sözler üzerine, genç yü -
zun solgunluğu barizleşti, muzlim ve 
açılmış gözleri Dölatur'un ü:.tünt> 
kendisini korkutan bir sabitlikle di
kildi. Şu son yarım saatin heye<:anla· 
r~nın J~lyet için lüzumundan ziyade 
~ıddetlı olduğunu ve fenalık geçirmek 
üzere bulunduğunu sandı. Elini tut -
tu ve genç kızı salona sürükledi. 

Jülyet, bitap birhalde kendini bir 
kaltuğa bıraktı. Ve Dölatur kendisi
ni tethdit eden tehlikeyi ~nutarak, 
genç kızın dışında her şeyi unutarak, 
onun ayakları dibine çömeldi ve elini 
elleri içine aldı. 

Or~da çalışacak, ve bize çok çok para 
getırecek. 

Demiş, onları böyle aldatmıştır. 

Kadın Paris'ten Londra'ya sırf bun-
ları kocasına söylemek . . 1 . . ıçın ge mıştır. 
Tanfild karı-smın b""t·· .. 1 . . . 
led

.k u un soz erın1 dın-
1 ten sonra: 

- Artık ayrıla! ım d . . b" k 1" •. , emış, sıze ır 
e ıme soyleyecek halde d - ·1 · S . . egı mı. ı-

hatım ıyi. Hap· ısane bana yarıyor. He-
le sabah erkenden kalkmak ok mu? 
İşte ben buna bayılıyorum. y 

Demiştir. Maliyeci bugün hapisa
nede bavul yap . ıp satmakla vakıt geçi-
rıyor. 

Büyük bir ~an kulesi 
Milano'daki büyük k·ı· . danrn 
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ça kal . metre yüksekliğinde bir 
n u esı yapılacaktır. Bu çan kulesi 

sırf beyaz mermerden olacak ve 1942 
de tamamen ikmal edilmiş olacaktır. 

İlk önce, Jülyet'i seyretmekle do -
y~m~~or ~~~ılırdı. Öyle hissediyordu 
kı guzellıgı kendisine hiç bir zaman 
bu derece tam olarak görünmemiştir. 
Bunu~la beraber, Jülyet'i, yarı bay -
g~~ hır hal?e, çatısının altına al'dığı 
gun~.en berı, gzlerinde o en harikula-
de hulyalarını tahakkuk tt" . d "Ge k e ırıyor u. 

nç ~z .onu ahenkli hatlarının, ince 
zarafetının ve hararet}" b" .. ··1d . . ı ır gonu e 
tesırı pek büyük ola l"k . . n genç ı ve ıs -
met rayıhasmın sihirli cazibesi içine 
almıştı. Dölatur daha "lk .. d . ı gun en,ona 
karşı derın ve sessiz bir aşk beslemi -
ye başlamıştı. Kendisini anlamıya ça~ 
lışmadan sevmişti. Ruhunun 
.sk d"l esrarını 
ı an ı etmek ve onu hazan k. k 1 .. sa ıt ı-
an ve taze guzelliğinin üst"" b" 

ı k 1
. t .. 

1
.. une ır 

me an o ı u u örten şeyi ld - n ne o u • 
gunu araştırmak ona adet b" k . h a ır ud • 
sıyete akaret gibi geliyoniu. 

Aşkı, günden güne artmakl be • be .. k a ra r: aynı yu sek, adeta mistik karak-
terı muhafaza etmi<>ti. B .1..,.._. b" 

hl
Ak • • :ı • u, ı cLul ır 

ma u ıçın bir fanı"n· t kd .. d" . . ın a ısıy ı. 

S~r Persı Bleykni dostunu idealist 
dıye tavsif etmiştı· Ş" h . k 1. . .. .. . up esız e ıme-
nın bu tun manasiyle idealistti, ve Jül· 
yet ?nun nazarında en gü~l idealini 
tecsım ediyordu. 

Genç kızın eline dudaklarını ilk 
değdirişinde, kalbinin çarpıntılarının 
hızlandığını hissetmişti. Şimdi onu 
kendine çekmek, kolları arasına al • 
m.ak, kalbinin kalbi üstünde attığını 
hıssetmek hararetli arzusu içinde 
yükseliyordu. 

Herkesin bildiği bir şey ıdaha var -
sa o da ankaralı yÜz yetmit aileyi, 
bu kış başlangıcında, herıeyden faz• 
la alakalandırmakta olan Bahçeli 
Evler Kooperatif mahallesinde, he -
men bir aydanberi inıası devam eden 
yolun bir kaç iıçi elinde ve bir küçük 
silindir altmd.a ancak elli altmış 
metrelik bir kısmının yarı yarıya 

bitmiş olduğudur. Olabilir ki, bah -
settiğimiz modern makine ve alet -
lere malik olsak da bunları böyle u
fak bir işe tahsis etmek ekonomik 
bakım•dan faydasızdır. Fakat, evle -
rine bir an evel girip yerleşerek kı· 
şı karşılamak istiyen yüz yetmiş ai -
lenin dayanılmaz bir intizar içinde 
krvrandığı malı.imken bir kaç işçinin 
atıl hareketlerle taş kırmasına ve 
tıknefes bir silindirin bir kaç metre -
lik bir yol taslağı üzerinde inliye uf
laya gidip gelmesine tahammül et -
mek için ancak yol müteahhidi ol • 
mak lazımdır. Diyorlar ki Ankara ci
varı halkından olan yol amelesi ra • 
mazanda köylerine döner, on bir a • 
yın bir sultanını aileleri yanında ge • 
çirirlennit, ve bundan dolayı bu ay -
da amele sıkıntısı çekilirmi§ ! Müte
ahhitlerin mücbir sebepler lehçesine 
bir de bunu ka)l'detmek lazmı geli • 
yor. Ancak, bayram ertesi kış büs -
bütün gelmiş olacak ve donlar başlı• 
yacaktır. O zaman, yÜz yetmiş aile• 
lik bütün bir mahalleyi çamurlar 
arasında tasavvur edebiliriz~ 

- Yez gelmiyecek mi 1 
- Evet, yalnız bir yaz değil, daha 

ne yazlar ve daha ne kışlar gelip ge
çecektir. Ve ömrümüz sabTiıniz ka
dar uzundur l 

Bahçeli Evler Kooperatifi bir ör -
nektir. Yarın Ankara'da böyle yeni 
yeni mahalleler kurulacaktır. Bu ilk 
örnekten istifade etmenin çaresine 
bakmalıyız: Yeni §ehirlerde bü • 
yÜk ve yeni mahalleler tesis edilir -
ken, ilk Önce, yolların altma gizle -
necek olan çeşit çeşit kanallar - s~ 
elektrik, havagazı ve )ağım - ve yol-
lar yapılıyor. Hatta bahçelerin ve 
meydanların da tanzim ediMiği gö
rülüyor. Asıl binaların intuı en so • 
na bırakılıyor. Bu suretle de evler 
tamamlanınca bütün sıhi ve medeni 
tesislerin kanallara bağlanınasiyle 
evlerin işgali kabil oluyor. 
Eğer bütün bunlar düşünülür ve -

inşaya başlanırken arada kereste, 
çimento, kiremit, veya boya buhranı 
zuhur edebileceği de akla getirile -
rek her türlü malzeme vaktinde te -
dari kedilecek olursa yeni mahalle• 
lere kıt baılangıcmda rahat rahat 
girmek kabil olabilir. 

Yoksa bir mahallenin doğuş~ 
tıpkı insanların doğuıu .gibi, istirap 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Nihayet, bütün ruhu ona doğru atı
lır ve ilk busenin ümidiyle ürperir • 
ken, ihtiraslı bir sesle mırıldandı: 

- Jülyetl 

Genç kızın vücudundan bir ürper• 
me geçti; dudaklarının rengi attı. Ve 

Dölatur, bu mütevazi ve alicenap a -
dam yanıldı: ihtirasının şiddetiyle 

genç kızı korkutmuş olduğunu san -
dı. Fakat Jülyet'i sarsan şey, sevdiği 
adamın eğer talih üı.;tüne celbettiği 

tehlikeyi önlemesine yardım etmemiş 

olsayaı ebediyen yok olacağı düşün

cesiydi. 

Hislerinin hararetiyle sürüklenme
sine müsaade etmiş olmasından mah -
cup olan Dölatur, soğuk kanlılığını 
bulmıya çalıştı; esmer başını yeniden 
eğerek Jülyet'in parmaklarını hür • 
metle öptü. Gözlerini kaldırınca, genç 
kızın yüzünün yumuşadığını ve iki 
damla yaşın solgun yanakları boyun
ca aşağıya indiğini gördü. 

Alçak sesle : 

- Beni affedin, sevgilim, dedi. 
Muhteşem bir güzellik karşısında 
gözleri kamaşan adamı affedin ... Ha
yır, ~linizi çekmeyin. Şimdi sakinim 
v~ sıze meleklere hitap edildiği gibi 
hıtap edeceğim. 

Salonun öteki kösesinde madam 
Dölatur sessizce tesbihini ç~kiyordu. 

(Sonu var) 
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Yurtta Cumhuriyet 

K.ırıehir'de bayramdan iki görünüş Sıvaı'ta bayram geceleri ıehir ı§ık yağmuru altında 

E•kiıehir'de büyük talı ue hallı geçir re•mi törenini bekliyor Zonguldak'ta bayram gece•i 

E•ki§e'hir'de feker fabrikan ve devlet demiryollarının yaptırdığı taklann gece görünüıü 

Bolu'da bayram töreni 

-~ -
' . 

Marcq'ta ilbay halkın bayramını kutluyor 

. .. 

Eakifehir'de cümhuriyet meydanında bayram törenine umumi bir. baklf 

yramı 

Zonguldak' ta 
. bayram 
geceleri 

E•kiıehir'Je gece tenviratı 

Sıva•'ta yapılan büyük tak 

Bolu' Ja bayram töreni 
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Lik ma~lar1nın allıne1 haftası 

Ha.rbiye İ. Yurdu Muhafızgücü 
dün l - l berabere - kaldılar 

AnkaragüCü oyuncuları 
Gerlçlerbirliğini 2-1 yendi 

,. --
, < • ''",-

Harbiye idman Yurdu - Muhalızgücü maçında 
güç kalecirinin bir !ıurtarı§ı 

Dün lik maçlarının altıncı haftası- gan oyruyan harbiyelilerin üstün bir o
na rastlıyan maçlar yapıldı. Ankara yun çıkaracakları ve maçı kazanacak -
gücü sahasını dolduran binlerce seyir- lan hissini veriyordu. Netekim Fazxl
ci arasıra yağma temayülünü gösteren ın bir şütü kale direğini yalıyarak avu
yağmura rağmen iki maçı heyecanla ta gitti. Bunu, orta muhacim ile sağ i
ıeyretti çin derin paslı ikinci bir akım takip et-

İlan edilen saatten 15 dakika geç ti. Bu akınları zorlukla kesen Muhafız 
başlanılan Harbiye İdman yurdu• yüçlüler 10 uncu dakikadan sonra ya -
Muhafız gücü maçı 1 - 1 beraberlikle vaş yavaş baskıdan kurtuldular. Bu 
neticelendi. Günlerden beri alfilta ile sefer hücum sırası onlara yeçmişti. 

~kle-nen iki~d.~!~nda da ~a ~ii-... Cilıad'ın uzun paıtlaı:iyle A.tıE v Naci 
cu Gençler bırligıru 2 - 1 yendi. kaleye doğru seri inişler yapıyorlardı. 

Harbiye - "ftluhafız Tam on ikinci dakikada Şahin sağdan 
Bu maçın hakemi Ankara gücün - gelen güzel bir pası gole çevirmek su

ae birçok yıllar santrhaf oynamış bu • retiyle takrmmın o anlardaki üstünlü
hunan B. Hüseyin'di. Harbiye takımı ğünü isbat etti. 
şu şekilde idi: Harbiyenin golü 

Fethi - Abdurrahman, Şükrü· Ne- Bu gol oyunun heyecanım arttırdı. 
cabi, Muhterem, Şerif - Fazıl, Habip, Güçlüler hücumlarını sıklaştırarak fır
Zeki, Cihat, Mücahit. sattan istifadeye çalışıyorlardı. 14 ün-

Muhafız gücü de evelki haftalarda· cü dakikada bir kornerle bu fırsat ele 
ki takımım muhafaza ediyordu. Yal - geçti. Fak.at Riza topu ayağında ezdi 
nı~ sağ ve sol haflar yerlerini değiştir- ve kaptırdı. • 
nuşler ve takım şu şekli alınıştı: 20 inci dakikadan itibaren vaziyet 

. Muzaffer - Fethi, Saffet • Haşim, değişti. Harbiyeliler evela baskıdan 
Cıhat, Ahmet - Naci, Şahin, Riza, İb • kurtuldular. Sonra da hücumlarını 
:rahim, Atıf. sıklaştırarak her an gol yapacak hale 

Maça güçlüler başladılar. İlk akı • geldiler. 20 inci dakikada Zeki'nin çok 
nı Harbiye orta hafı Muhterem kesti. sıkı bir şütünü kaleci tuttu. ve topu e
-ı:0!1u sağa•yolladı. Mücahidin seri ini- linden kaçırdı. Harbiyeliler koşup to
§11:1 Saffet kornerle kesebildi. Harbiye pu içeri atamadılar. 
sag açıgı güzel bir korner çekti. For - Muhafız gücü takımı Saffet sakat-
vet hattı bunda nistifade edemedi. landığı için 10 kişi kalmıştı. Haflar -
Muhafız t:iiciinün golü dan biri geriye yardım ediyordu. Bu 

Oyu.nun bu ilk dakikaları çok atıl - sebeple hücumdan ziyade müdafaa 

, .. 

Harbiyelilerin bir hücumları ...... -.................. -................................ ____ ............... , 
Takımların puvan vaziyetleri 1 

Maç Ga. Be Ma. At. Ye. Pu. 1 
Demirspor 5 4 O 1 14 7 13 il 

ı Muhafızgücü 4 2 2 O 7 2 10 i 

1 

Güneş 5 2 1 2 9 12 10 
Ankara gücü 4 2 1 1 9 8 9 
Gençlerb!rliği 4 1 1 2 5 6 7 i 

ı Harbiye l. Y. 4 O 3 1 7 8 7 i 
ı Galatasaray 4 O O 4 4 12 4 i 
\.. .................................................. , .................................................... ,/ 

yapmak mecburiyetinde kalmışlardı. 
Sıkışık geçen bu dakikalarda harbiye 
liler sağdan sola yağdırdıklan şütler -
le Muhafız gücü kalesine tehlikeler 
yarattılar ve nihayet 26 mcı dakikada 
Habip beraberlik sayısım çıkardı. 

Saffet takıma giriyor 
Bu golden sonra Muhafız gücü ta

kımı epiyce sarsılmış görünüyordu. 
Bu hal Saffet 3' inci dakikada takım -
daki yerini alıncaya kadar sürdü. Bu 
sırada Muhafı zgücü aleyhine bir kor
ner oldu. Kaleci topu uzaklaştırdı. 

44 üncü dakik.ada Habip Saffet'in 
iska geçtiği topu çok havadan çektiği 
bir şütle dışarı attı. 

Son dakikada Muhafız gücü santr
hafı Cihad'ın çektiği güzel bir serbest 
vuruşu Fethi aynı güzellikle yakaladr. 
Biraz sonra da devre bitti. 

I kinci devre 
On dakikalık dinlenmeden sonra 

ıkinci devre başladı. Bu sırada yağmur 
hafif hafif yağıyordu. 

Bu devreye harbiyeliler başladılar 
ve ilk yirmi dakika içinde rakiplerin • 
den daha güzel ve hakim bir oyun çı
kardzlar. Eğer bu esnada forvet hattı 
müdafaa ve haf hattının isabetli pas -
!arından istifade etmesini bilseydi en 
aşağı 2 gol daha olurdu. Fakat pas ve
rilmesi lazım gelen yerlerde şüt çeken 
ve şilt beklenilen zamanlarda da 1ü -
zumsuz paslar veren muhacimler, geri 
tarafın enerjik oyun ununun semeresi
ni elde edemediler. 

Yırminci dakikadan sonra, Muha
fız güçlüler, bundan evelki maçların -
da gördüğümüz tempolu ve neticeye 
müessir oyunlarını tatbika başladılar. 

Top hemen hemen onların ayakların
da idi. Eğer Harbiye müdafaası biraz 
fedakar ve cesur oynamasaydı bu da -
kikalarda da Muhafız gücü lehine bir 
iki sayı görecektik. 

Bu devrenin en dikkate şayan ha -
diselerinden biri Muhafız gücünün 23 
ve 25 inci dakikalarda kazandığı iki 
kornerden sonra müsait vaziyet yaka
lıyan muhacimlerin gol atamamaları 

oldu. 
Harbiye sol açığı da son dakikalara 

doğru topu boş kaleye atacağı yerde 
kötü bir vuruşla ta uzaklara gönderdi. 

İki takım dün müsavi kuvette mü
savi vaziyette bir oyun çıkardılar ve 
böylece birer sayı ile berabere kaldı -
lar. 

Dünkü maçta Harbiye kalecisi Fet
hi, bek Şükrü, santrhaf Muhterem ve 
Zeki çok iyi idiler. 

Muhafız gücü takımında da kaleci, 
gerçi hatalı bir çıkışla gol yedi, fakat 
umumiyetle güzel oynadı. Saffet ve üç 
hafla iki açıklar muvaffak oldular. 

Ankara gücii - Gençler birli~: 
Sıra günün en mühim karşılaşma · 

sı sayılan Ankara gücü - Gençler bir · 
liği maçına gelmişti. Seyirciler arasın
da bariz bir kaynaşma başlamıştı. Sa • 
haya evela iki harbiyeli yan hakemi ile 
beraber hakem B. İbrahim Onuk çıktı. 

Takımlar onu takip ettiler ve saha· 
da şu tertiple yerlerini aldılar: 

Ankara gücü: Natık. Enver Salih 
· Ömer, Semih, Nusret - Hamdi: Ab
dül, Muzaffer, Fahri, Ali Riza. 

Gençler birliği : Rahim • Naci, 
Nuri - Münir, Hasan, Keşfi. Edip, Sa
lahattin. Ali, Sadık, Reşat. 

Bu maç belki neticesi itibariyle ka· 
zanan tarafa çok bir şey kazandırrnı -
yacaktı. Fakat Ankara gücü, Gençler 
birliği takunlarmı teşkil eden genç 
sporcular ve onların taraftarları bin • 
lerce insan oyunun sonunu merak ve 
heyecanla bekliyorlardı. Yüzlerde bu 
merak ve heyecanın bariz izleri vardı. 
Bilhassa oyuncular oldukça asabi gö
rünüyorlardı. 

Maç, bu asabiyetin tesiri ile ohna
( Sonu 8. inci sayfada) 

1lı:PS ~TD Pd'l1lt 
• istanbul'daki ma(lara 

ait ı af silat 8 inci dedir 

Dünkü at yarışları 
çok heyecanh oldu 

Bu hafta çifte bahis 23.50, 
ikili bahis 32.75 lira getirdi 

Dün sonbahar at yarışlarının altıncışı şehir ipodromunda ya· 
pıldı. Havanın biraz yağmurlu olmasına rağmen koşuların güzel
liği dolayısiyle yarış yeri çok kalabalıktı. Çifte ve ikili bahis bi· 
rinci koşuda olduğu için herkes kalabalık bastırmada·n bilet al· 
mak düşüncesiyle erken gelmişti. Daha saat on ikide gişelerin 

, önü dolu idi. 

- Görüyor musun? Bizim at başa 
geçti! .. Bileti ganyan almıştın değil 
mi? 

- Bizimki gene en başta ... Yolu da 
yarıladı sayılır. Ha gayret! .. . 

- Öteki cokey kırbaçlamağa baş -
Jadı ama, arada daha epeyi mesafe 
var ... 

- Aman ... işler çatallaşıyor. Yan. 
/ış mı görüyorum yoksa?... Bır de 
dürbünsüz bakayım ... 

- llaa .. pldu mu bize olanlar/ ••• 

Müşterek bahiste oynanan pa· 
ra miktarı da geçen haftalara nis 
petle çok fazlalaşmış 29 bin lira
yı bulmuştu. Koşulara saat on 
dörtte başlandı. 

Birinci koşu : Orman 
Çiftliği koşusu 

Üç yaşındaki yanmkan ingiliz tay
lara mahsustu. İkramiyesi 445 lira me
safesi 1800 metre idi. Bu koşuya yazı
lı dokuz tayın hepsi koştu. Dünkü 
nüshamızda bu koşunun favorileri a -
rasında gösterdiğimiz Bay İbrahim'in 
Alceylaru fevkalade güzel bir koşu 
yaptı. Koşunun imtidadı müddetince 
yanına takılan bütün rakiplerini kes -
tirdikten sonra birinciliği kazandı. Co
key Bayram atma olan itimadı yüzün
den soğukkanlı ve idareli bir koşu 
yaptı. Hüksbar ikinci, Frig üçüncü ol
du. Koşunun zamane 2,11 dakikadır. 

Müşterek bahis ganyan 550 plase 
sxrasiyle 170, 300 ve 15 5 kuruş verdi. 

I kinci koşu : 

Üç ve daha yukarı yaştaki haliskan 
İngiliz at ve kısraklara mahsustu. İk ~ 
ramiyesi 300 lira mesafesi 2400 metre 
idi. Bu koşuda Komisar, Özdemir, 
Taşpınar ve Şipka isminde dört halis
kan koştu. 

Evelki hafta müsait kilo ile birinci
liği kazanan Özdemir'e atçılar arasın -

da fazla pir şans verilmiyordu. Müşte

rek bahiste en çok oynanan Özdemir
den on kilo noksan sikletle koşan Şip
ka idi. Koşunun başlangıcı herkese bu 
atların eveke yaptıkları koşunun aynı
nı yaptıkları hissini verdi, çünkü çok 
çabuk bir at olan Taşpmar başa geç -
mi~ gidiyord.u. Halbuki Taşpmu'ı.n 
cokeyi Öd biraz sonra Şipka•yı öne bı
rakarak idareli bir koşu yapmıya baş
ladı, virajın üzerinde cokey Filips Öz
demir ile yerinde bir hücum yap;ırak 
Taşpınar'a sokuldu, koşunun bu·-ı rfan 
sonrası kuvetli bir mücadele ile geçti. 

Neticede Bay Ahmet Atman'ın Öz
demir'i yarım boy ara ile birinciliği ka
zandı. Taşpınar ikinci Komisar üçün
e~ old~. Dün sahanın ıslak'lığı dolayı -
sıyle v~raj üzerinde kayan atlar çok 
oldu, bılhassa bu koşuda Komisar'ın 
b~ tal!hsizliğe uğraması koşuyu ra
kıplerıne daha yakın bitirmesine mani 
oldu. Koşunun zamanr 2,50 dakikadır. 
Müşterek bahis f!anyan 270 plase 165 
ve 330 kuruş verdi. 

Vçii.ncii koşu: Kabatepe 
koşusu 

İki yaşlı haliskan İngiliz taylara 
mahsustu. İkramiyesi 1400 lira mesa
fesi 1200 metre idi. Bu koşuda Karan
n s · 1 • eıgneut, Yrlmazkaya, Yatağan. 
Oya ve Ece isminde altı tay koştu. 

Bu koşu büyük bir sabırsızlıkla 
bekleniyordu. Çünkü önümüzdeki sene 
Atatürk koşusunu koşacak olan bu 
tayların !stanbul'da yaptıkları koşu 
e~ey dedıko~uyu mucip olmuştu. Çün 
ku 5~~.t .~erme kadar sayisin yedeğin-
de goturulen Bay Ahmet Atman'm 
Ka~anf~l İs?1inrleki tayı rakiplerinden 
hafıf bır kılo ile birinciliği ka7.anmış 
k?şu.nun. favorileri olan Yılmazkaya i
kıncı Seıgneur üçüncü olmuştu. 

Yarışlardan sonra elde kalan 
biletlere son bir bakış 

oynuyorlardı. Fakat bu oynanan para
lar boşa gitti. Sağanak bermutat bir 
gösteriş koşusu yaparak zavallı yarım· 
kan rakiplerini çiğniyerek birinciliği 
kazandı. Andranbudin ikinc Nona ü
çüncü oldu. 

Koşunun zamanı 3,08 dakikadtr. 
Müşterek bahis ganyan 120 plasa 110 
ve 120 kuruş verdi. 

Beşinci koşıı 9 

Üç yaşındak. yarımkan ve halis
kan arap taylara mahsustu. İkramiye

si 210 lira mesafesi 1600 metre idi. 

Bu koşuda Yavuz, Akın ve Ferhan is
mindeki üç tay koştu. Birinciliği bek

lenen Ferhan güzel bir koşu yaparak 
ümitleri boşa çıkarmadı. Akın ikinci 
Yavuz üçüncü oldu. Koşunun zamaıu 
2,02 dakikadır. Müşterek bahis gan .. 
yan 130 kuruş verdi. 

Birinci ve üçüncü koşular arasın

da olan çifte bahiste Alceylan - Ka
ranfil çiftine oynıyanlar 23,50 lira, bi
rinci koşudaki ikili bahiste de Alcey
lan - Lüksbar oynıyanlar 32, 7 5 lira ka
zandılar. 

İzmir' deki ma~lar 

Üçok yamanları 7 - 1 

yendi, Alsancak 

Doğansporlo 1 -1 

berabere kaldı 

İzmir, 6 a.a. - Lik maçlarına bu· 

gün de devam edilmiştir. Havanın ka

palı olmasına rağmen sahada olduk· 

ça kalabalık bir halk kütlesi birikmiş-Karanfil dün bütün bu dedikodu • 
lara kendisi c.:vap vermiş oldu, bu se

fe: rakiplerinden fazla kilo taşımasına ti. 
ragmen kolayca birinciliği kazand tık maçı Üçok ile Yamanlar oynadı. 
Karanfil'in bu koşusundan dola 

1

~ !ki takım da en kuvetli kadrolariyle 
.b. B yı sa . 

hı ı ay Ahmet Atman antrenörü Bay sahaya çıkmışlardı. llk devre sakın 
lhsan Atçı ve cokeyi Filips takdir ve bir tarzda cereyan ettiğinden maç, 
tebrike şayandırlar. Koşunun büyük heyecanlı ve ~evkli oldu. Devreyi üs
favorisi. ol~n Seigneur ancak dördün . tün bir oyundan sonra 4-0 Ü çok ka -
cü olabıldı. 

Koşunun zamanı 1,20 dakika idi. 
Müşterek bahis ganyan 810, plase 375 
ve 460 kuruş verdi. . 

Dördiincii koşu : 

Dört ve daha yukarı yaştaki yanm
kan İngiliz at ve kısraklara mahsustu. 
Mesafesi 2600 metre ikramiyesi 470 li-
ra idi. f 

Bu koşuda memleketimizde kuvet
li olarak tanınmış olan Andranbudin, 
Nona, Mavzika isminde üç yarım kan
la şimdiye kadar bu rakipleri ezercesi
ne geçen Sağanak koştu. Sağanağın 

bir ihtimalle geçilebileceğini düşünen
ler müşterek bahiste diğer atlara da 

zandı. 

İkinci devrede Yamanlar takımının 
asabileşmesi yüzünden oyunun zevki 
kalmadı ve bilhassa Yamanlar takı -
mı bir gol attıktan sonra Uçok forvet
leri karşı taraf kalesine sokulamaz 
oldular Fakat Uçokun pışkin forvet
leri oyundan ziyade adama bakan Ya
manlar müdafilerinin hatalarından is
tifade ederek i.iç gol daha yaparak 
maçı 7-1 gibi büyük bir farkla kazan
dılar. 

Bundan sonra karşılaşan Alsancak 
ve Doğanspor takımları birinci devre
nin ilk dakikalar nda karşılıklı ola -
rak yaptıkları birer golle berabere 
kalmışlardır. 
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lstanbul'daki maçlar 
zel kurtarış yaptı. 8 ve 10 uncu daki -
kalarda da Rahim iki muhakkak golü 
kurtardı. 

Hilal T opkapı'yı 4 · 3, Fener 
Süleymaniye'yi 5 · O yendi 

Gücün birinci golü 

İstanbulspor Beykozla O - O G. Saray 
Vefa ile 3 - 3 berabere kaldllar 

Maç, ilk on beş dakika zarfında bir 
beraberlik manzarası arzederken ya -
vaş yavaş Gençlerin baskısı arttı. Ne
tekim ı 1 inci dakikada bir korner ka -
zandılar. Sadıık ufak bir tereddüd anı 
geçirinciye kadar Enver topu uzaklaş
tırdı. 

' 
İstanbul, 6 a.a. - Futbol şampiyo- ı van, İsmet, Cevat, Kadir. 

nası maçları,?a bugün de devam edildi. Beykoz: Safa - Halit, Bahadır -
Havanın yagmurlu olmasına rağmen Sadettin, Cahit, Mustafa, Turhan, Sa
şehrin muhtelif statlarında yapıları it, Ethem, Gazanfer, Kazım. 
maçlarda oldukça kalabalık bir seyir- Oyun mütevazin bir cereyan takip 
ci kütlesi hazır bulunuyordu. ederek başlamıştır. Sahanın fazla ça-

F b h d d mur olması oyuncuların top kontrolu-
ener O Çe StO in Q : nu azami surette güçleştirmiştir. İlk 
İlk karşzlaşma Topkapı ve Hilal ta

kımları arasında yapıldı. Daha üstün 
bir oyun gösteren hilalliler birinci 
devreyi 2-1 galip bitirdiler. İkinci 
devrede hilallilerin baskı~ı devam et
mekle beraber topkapıhlar daha müs
pet çalıştılar ve iki gol çıkardılar. 
Maamafih rakiplerinin de iki gol yap
malarına mani . olamadıkları içia mü
sabaka 4-3 hilallilerin lehine bitti. 

Fener - Süleynuıniye maçı 
Son maçı Fenerbahçe ve Süleyma

niye takımları yaptılar. Fenerbahçeli
ler bir dereceye kadar değişik bir 
kadro ile, şu şekilde oynuyorlardı: 

Hüsamettin • Yaşar, Lebip • Reşat, 
Ayten, Esat. Fikret, Saim, A. Rıza, 
Fikret, Naci. 

Süleymaniye takımı da şu kadro ile 
oynuyordu: 

Muvaffak. Ruhi, Burhan. İbrahim, 
Orhan, İbrahim - Süleyman, Nedret, 
Daniş, Naim, Reşit. 

Hakem Şazi Tezcan, 
İlk hücumu süleymaniyeliler yaptı

lar. Soldan inkişaf eden bir akın Fe
ner müdafaasına kadar indi ve tehli
keli bir şekil almadan Yaşar'ın uzun 
bir vuruşu ile top Fener muhacimleri
ne geçti. 

İlk dakikalarda Süleymaniye de
fansı ile Fenerbahçe hücum hattı ara
aında çetin bir mücadele geçiyor. Bu 
çekişme uzun sürmedi ve Saim, sol bir 
vole şütle topu Süleymaniye kalecisi
nin sağındaki köşeden ağlara taktı. 

Üçüncü dakikada atılan bu golden 
sonra oyunu Süleymaniye kalesi önü
ne nakledilmiş görüyoruz. Fenerbah
çeliler iki açıktan maada bütün Süley
maniye takımının iştirak ettiği bu mü· 
d::tfaayı yarmak itin bütün gayretle
riyle oynuyorlar. Fakat topun sıkışık 
bir müdafaa hattından geçirilmesi ko
lay olmadığı için bu gayret semere 
vermiyor. Uzaktan atılan birkaç şüt 
kalenin direklerini sıyırarak avuat 
gitti. 

Dakikalar geçtikçe Süleymaniye'· 
nin daha fazla sıkıştığı görülüyor. Fe
nerbahçe lehine verilen 4 firikikten i
kisini Fikret, birini Naci, biriai de 
Ayten avuta atarak kaçırdılar. 

Otuzuncu dakikada sağ açık Fikre
tin sürüklediği bir hücum esnasında 
A. Rıza kısa bir plase ile ikinci- golü 
yaptı. Devrenin son dakikaları da Fe
nerbahçe'nin tazyiki altrnda geçti. Ve 
birinci haftayim 2-0 fenerlilerin lehi· 
ne bitti. ' 

Fenerliler ikinci devreye aynı azim 
ve aynı seri oyunla başladılar. Birin'ci 
devrede sarfettiği gayretten yorulan 
süleymar.iyelilerin Fener tazyikine 
mukavem~t edemedikleri görülüyor -
du. Netekim sağaçık Fikret üçüncü 
dakikada üçüncü golü yaptığı gibi al
tıncı dakikada Esat firikikten dördün
cü 30 uncu dakikada gene firikikten 
Fikret beşinci golü yaptılar. 

Süleymaniyeliler biribirini takip e
den gollere mani olmak için gayet 
sert oynuyorlar. Bunun neticesi ola -
rak küçük hadiseler oldu. Fenerli sağ
açık Fikret'le sağiç Saim süleymaniye
lilerin sol müdafaa cenahının sert 
şarjlarına maruz kalryorlar. 

Oyun fenerlilerin lehine devam e· 
diyor. Süleymaniye kalesi sonu gelmi
yen tazyike karşı koymıya uğraşırken 
maç bitti ve fenerliler sahadan s • 0 
galip çıktılar. 

Taksim stadında : 
Bugün Taksim stadında İstanbul . 

apor - Beykoz ve Galatasaray • Vefa 
takımları karşılaştılar. 

İlk karşılaşmayı hakem Ahmet A
dem idaresinde lstanbulspor - Beykoz 
takımları yapmrşlardır. Takımlar sa -
hada karşılaştıkları zaman şu oyuncu· 
lardan müteşekkil bulunuyorlardı. 

1stanbulspor: Saim - Samih, Fa
ruk • Enis, Seyfi, Tarık • Fahri, Rıd-

devre karşılıklı akınlarla fakat golsüz 
neticelenmiştir. 

İkinci devrede oyun, ilk devredeki 
seyrini bozmadan devam etmiş ve za
man zaman her iki taraf da zayıf bir· 
hakimiyet kurmalarına rağmen netice 
üzerinde müessir olamamışlar ve maç 
bu suretle golsüz beraberlikle netice -
lenmiştir. 

Galatasaray - Vefa maçı 
İkinci maç haftanın en mühim kar· 

şılaşmasını teşkil ediyordu. Muayyen 
saatte takımlar şu kadroalriyle sahaya 
çıktılar. 

Galatasaray: Sacit. Lütfi, Adnan 
• Ekrem, Bedii, Celal - Necdet, Süley
man, Mehmet, Sabri, Bülent. 

Vefa: Ahmet - Vahit, Orhan· Ab
duş, Lütfi, Şükrü, Adnan, Muhteşem 
Sulhi, Hüseyin, Mehmet. 

Hakem Tarık Evzeretkin. 
Galatasaray bu maçta hastalıkları 

dolayısiyle Eşfak, Salim, ve Musa'dan 
mahrum bulunuyordu. 

Oyun vefalılarm kornerle neticele
nen bir hücumu ile başladı. Çekilen 
korneri Sacit bloke edemedi ve yetişen 
vefalı Lütfi, topu kafa ile Galatasaray 
kalesine sokarak takımını ilk dakika -
da 1-0 galip vaziyete çıkardı. 

İlk dakikada yapılan bu ani gol, sa
rı kırmızılıları şaşırttı. Bu şaşkınlrk 
vefalılara on dakika süren bir hakimi
yet temin etti. Galatasaraylılar ancak 
onuncu dakikadan sonra kendilerini 
toplamıya başladılar. Bu sıralarda Ve
fa aleyhine Celalin çektiği firikik vu
ruşunda topu yakahyan Süleyman Ga
latasaray'ın beraberlik sayısını çıkar
dı. 

Gaiatasaray'ın hakimiyeti devam 
etmekle beraber vefaliliu ~ t.ah.1.ibli 
hücumlar yapıyorlardı. Nitekim dev
renin ortalarında Galatasaray aleyhi· 
ne olan bir favulü Muhteşemt enfes 
bir şütle gole tahvil etti. Vaziyet 2-1 
Vefa lehine. Fakat bu çok devam et
medi. Hemen üç dakika sonra Vefa 
kalesine uzanan bir hücum sağdan 

kornerle neticelendi. Necdetin çekti
ği korner vuruşunu Mehmet yerinde 
bir kafa ile topu Vefa kalesine soka
rak 'Galatasaray'ın beraberlik sayısını 
yaptı. Bir dakika sonra Bülent Sabri
den aldığı bir ara pasr ile sarı kırmı
zılıların üçüncü golünü, yaptı. Kısa 

bir fasıla ile galatasaraylılar Süley
man vasıtasiyle dördüncü bir gol da
ha yaptılarsa da hakem bu golü ofsayt 
saydı. Oyun, sahanın çamur olmasına 
rağmen sert bir cereyan takip ediyor. 
yalnız top kontrolu gayri muntazam 
oluyordu. 

Galatasaraylıların 3-2 galip vaziye
ti vefalıları sert ve sinirli bir oyuna 
sevketmişti. Bu sırada vefalı Hüseyi
nin tekme vuruşunu gören hakem Hü
seyin'i oyundan çıkarğ.ı. Necdetin ha
talı bir hareketini de aynı şekilde ce
zalandırdı. Biraz sonra devre 3-2 Ga
latasaray lehine bitti. İkinci devre de 
oyun, birinci devrenin son kısımların
da başlıyan sertliği muhafaza ediyor· 
du. Fakat yedinci dakikada inkişaf e· 
den bir Vefa hücumunda Lütfinin ha
tah bir hareketi Galatasaray aleyhine 
bir favule sebebiyet verdi. Bu fırsatı 
kullanmasını çok iyi bilen Muhteşem 
gene kuvetli bir şütle topu Galatasa
ray kalesine sokmıya muvaffak oldu. 
Bu suretle vefalılara beraberlik sayı
sını temin etti. Oyunun 3-3 vaziyetini 
bozmak istemiyen vefalılar hemen 
müdafaa oyununu kabul etmiş bir va
ziyet aldılar. Bundan sonra oyun ta
mamen Vefa yarı sahasına intikal et
ıni, bulunuyordu. Fakat galatasaray
lılar bu hakim oyunun doğurduğu bil· 
tün fırsatlara rağmen dördüncü golü 
çıkaramadılar ve oyun Galatasaray 
baskısı altında 3-3 beraberlikle neti
celendi. 

Bu s~~ Taksim'de yapılan Triko· 
lor - Şışlı maçını, Trikolor takımı 3-0 
kazanmıştır. 

Lik manclarının altıncı _, 

haftası 

Biraz sonra sağ açık Edip kaleci ile 
karşı karşıya kaldı. Topu dışarı gön
derdi. 

Ali ve Salahattin derin pasla kale • 
ye kadar indiler. Bekler hücumu ~esti
ler. Top orta çizgiye kadar geldi. 22 
inci dakikada uzun bir vuruş oldu. Ra
him topu yakaladı. Bu· esnada hake -
min düdüğü öttü. Kalecinin topu kale 
içinden yakaladığını ve binaenaleyh 
gol olduğunu söyledi. Top ortaya gel· 
di, oyun yeniden başladı. 

Gençlerin golü 
"Bu goldü, değildi," münakaşaları 

maçı bir iki dakika kadar durdurduk
tan sonra başlıyan maç aynı hızla de -
vam etti. Bu dakikalarda Gençler cid
den enerjik ve üstün oynuyorlardı. Bu 
gayretten istifadede gecikmediler. 28 
inci dakikada sağ açığın korner çizgi • 
sine yakın bir yerc'."!n ortaladığı topu 
yakalıyan Reşat beraberlik sa.yısını 

yaptı. . 
Beraberlik sayısı iki takımın da ça

lışmasını arttırdı. Tekrar müsavi ve 
güzel bir oyun başladı ve böylece bi -
rinci de~re sonu~a kadar 1-1 vaziyet
te devam etti. 

ikinci devre 
Saha üzerinde dolaşan kara bulut 

lar ortalığı epiyce karartmıştı. Hafif 
rüzgar kesilmişti. 

Saat 16 da ikinci devre gençlerin 
vuruşile başladı. ilk dakikalarda güç
lüler vaziyete hakim görünüyorlardı. 
Muzaffer'in ve sağ içe geçen Ömer'in 
birkaç sıkı şütünü Rahim yakaladı. 
Bilhassa 9 uncu dakikada sağdan çeki
len sıkı bir serbest vuruşu çok güzel 
tuttu. 

Hücumlar adeta münavebe ile olu· 
yordu. Bundan sonra da Gençlerin a
kını başladı. 1 O uncu dakikada Oadık' • 
in demir gibi bir ştitil Natık'ın yumru
ğiyle kornere gitti. Natık topu korner
den sonra da yumrukla uzaklaştırdı. 

Bu beraberlik manzarası 15 inci 
dakikadan sonra kayboldu. Gençler 
hemen hemen Ankara gücü sahasına 
yerleştiler. Tam 16 ıncı dakıkada Nu· 
ri'nin orta çizgi üzerinden çektiği bir 
ceza vuruşunu hafa geçen Abdül eliy
le tuttu. Edibin çektiği şütü Natık tut 
tu. 

Bir dakika sonra Reşat kaleci ile 
karşı karşıya kaldı. Enver ustaca bir 
müdahale ile Reşad'ın şilt çekmesine 
mani oldu. 

18 inci dakikada Güç aleyhine bir 
korner daha oldu. Reşat'm çektiği kor
neri Nusret taca attr. 

Giicün ikinci golü 
20 inci dakikadan sonra oyunun 

manzarası değişti. Bu sefer güçlüler 
karşı tarafı sıkıştırmıya başladılar. E
ğer bu hücumlar esnasında güç forvet· 
leri uzaktan şüt çekmeselerdi her hal
de gol sayLSm ıarttırabilirlerdi. Fakat 
çektiği şütleri Rahim tutuyordu. Ta -
bii bu tutuşlar da kale içinde olmu-
yordu. ~ 

23 üncü dakikada Nuri sol açık A
li Riza'nın bir hücumunu durdurduk
tan sonra ceza sahası dahilinde topun 
bir yere vuruşundan çıkan bir ses. ta 
saba kenarına kadar geldi. Hakem to
pun ele çarptığını söyliyerek Gençler 
aleyhine penaltı verdi. 

Bu ceza iki yan hakemi ile müşa -
vereden sonra katiyet kesbetti ve güç
lüler Ali Riza'nın ayağiyle 25 inci da
kikada ikinci gollerini kazandılar. 

Bu golden sonra oyunda zevk kal
madı. Gençlerden Hasan santrfora 
geçti. Birçok yer değiştirmeler oldu. 
Güçlüler haklı olarak vakit geçirmek 
için topu sıık sık taca atıyorlardı. Ka • 
ranlık ziyadeleşmişti. Hatta ramazan 
topu da atılmıştı. Saat 1 7 ye çeyrek 
kala tam bir kör döğüşü halinde sona 
erdi. 

Dün iki takım da güzel oynadı. Bu 
maçı gördükten sonra Ankara futbol 
meraklılarmın niçin bu iki takımın o
yunları daha büyük bir merak ve ali -
ka ile takip ettiklerini anlıyabilirdiniz. 

Ankara gUcü 2-1 maçı kazandı. 

Kendilerini tebrik etmek gerektir. Fa
kat gönül arzu ederdi ki goller şüphe
lendirici şekilde verilmiş olmasaydı. 
Llikin takmu teşkil eden 11 in bunda 
tek bir hatası yoktur. 

Diğer Maçlar 

(Başı 7. inci sayfada) 
h, ilk dakikalarda gelişi güzel bir ce • 
reyan takip etti. Beş dakika kadar sü· 
ren bu fc:ıa oyun yavaş yavaş düzel • 
eli ve pxl bir naüsabeka ba!ladı. İki 

tarafta hücumda idi. Bu. hesaplı hU· 
cumları müdafaa hatları soğuk kanlı • 
lıkla kesiyorlardı. Beklerden kaçan 
topları da Rahim topluyorlardı. 
1 Natık 4 ve 6 ıncı dakikalar.O.. iki gU-

Dün Muhafız gücü sahasında oy • 
nıyan Ankara gücü - Gençler birliği C 
takımları maçını 2-1 Gençler birliği 
kazanmıştır. 

Demirspor - Güneş B takımları da 
1-1 berabere kalmışlardır. 

Çemberlayn'in sulh 
. . 
ıçın düşünceleri : Dostlanmızıtı 

1 inci merhale 

Paris temasları 
2 inci merhale 

Hitler ve Musolini ile 
yapılacak mülakat 

3 tincti merlaale 

Dörtler koni er ansı 
( Başı J. inci spyfada ) ı yor: 

hayet dört hükümet şefi arasında ya- "Fransa, İngiltere ile, kendilerini 
pılacak bir dörtler konferansı teşkil vakayi karşLSında hazırlıksız bırakmı
ediyor. Bu konferans neticesinde bir yacak olan yeni bir siyaset takip et· 
hava paktı aktedilmesi ümit ediliyor.,, mek arzusundadır. Japon emperyaliz-

Bu gazete, biraz ileride şöyle devam minin açtığı ve meydana koyduğu ih-
etmektedir: timaller karşısında böyle bir anlaşma 
"İngiltere hükümeti Almanya ile şimdiki kadar bu kadar büyük bir za

Avrupa'nın cenubu şarkisindeki iktı- ruret halini almamıştı. Bu yeni Asya 
sad1 menfaatler meselesini de görüş- ehlisalip seferleri ile, Hindi Çini ile 
mek tasavvurundadır. Hindistan da istihdaf edilmemekte 

Göring'in yakında Londra'yı ziya- midir?,, 
reti hakkında dolaşan şayiaların arka
sındaki hakikat budur. Münib itilafın 
danberi Balkan ticaretinin imtiyazını 
bilfiil almış olan Almanya'nın kendi 
menfaatine olarak Orta Avrupa'da bir 
nevi Ottava sistemi kurmak istediğine 
şüphe yoktur. 

Sözleri kuvetli, icraatı 
zayıf siyaset 

Faris, 6 a.a. - İngiliz nazırlarının 
Paris'i ziyaretleri hakkında Figaro 
gazetesinde' D'ormesson şöyle yazı

yor: 
"Eylül ayındaki mlithiş sarsıntıdan 

sonra iki hükümetin vaziyeti gözden 
geçirmeleri ve Avrupa'da istikbalde 
ittihaz edecekleri hareket tarzı hak
kuıda fikir müdavelesinde bulunmala
rı mükemmel bir şeydir.,, 

İngiltere ile Fransa'yı uçurumun 
kenarına götürmüş olan "sözleri ku
vetli, icraati zayıf,, bir nevi siyaseti 
tenkit eden d'Ormesson, sözlerine 
şöyle devam etmektedir: 

"Asıl mesele çekoslovak işinin ha~-
Je~ildifıi <;'u cur~d.:ı Avrurı.::ı'n.ın h.::ıslıı-..ı 
kuvetlerini teşkil eden iki grupun 
başka bir sahada buluşarak maziye ait 
eski kagvaların halline değil, müstak
bel vaziyetin tanzimine istinat eden 
bir sükOnet eseri vücuda getirip geti
remiyeceklerini tayin etmektir.,, 

V akayi karşısında hazırlıksız 
kalmamak için 

Jurnal gazetesinde Sen Bris yazı-

11 O milyonluk bir 
imparatorluk 

Faris, 6 a.a. - Bugün B. Löbrön, 
harpte Fransa cephesinde ölmüş olan 
fransız batı Afrika'sının umumi vali
si Van Vollenkoven hatırası için diki-
len abidenin açılma merasiminde ha -
zır bulunmuştur. B. Mandel de açılı • 
şmda bulunmuş ve bir nutuk söyliye
rek Fransa'nın 110 milyonluk bir im -
paratorluk teşkil etmekte olduğunu 
kaydettikten sonra : 

"- Az çok bir gayretle,, Fransa, 
müstemlekelerinden bir buçuk mil -
yonluk faal bir ordu çıkarabilecek -
tir.,, 

demiştir. 

Ekselsiyor gazetesinde Peyi yazı-
yor: 
"Fransız - ingiliz görüşmeleri esna

sında iktısadi ve mali meselelerin de 
mevzuubahs olacağına şüphe yoktur. 
L : rt Halifaks ile Çemberlayn Paris'e 
geldikleri zaman fransız kalkınma 
planının tatbiki başlamış olacaktır.,. 

Politikada yeni istikametler 
Roma, 6 a.a. - İngiliz nazırlarının 

yakında Paris'i ziyaret edeceklerine 
dair Giornale d'İtalia'da yazmış oldu
ğu bir makalede Virginio Gayda: 
"Münib ve Viyana itilafları ile Av
rupa'da yapılmış olan değişiklikler ü
zerine fransızlarla ingilizlerin vazi
yetlerini tenvir ve yeni istikametler 
intihap etmek için müşaverelerde bu
!unmaları zaruri idi,. demektedir. 

Gayda, yeni bir dörtler misakı veya
hut hiç olmazsa bir Akdeni zanlaşma
sx akdine dair olan şayiaların mevsim
siz olduğu mütaleasındadır.,, 

•Gayda, İngiltere hükümetinin Fran
<ı~ il" tna:;ltPrP ar.aıundaki tesanüt si· 
yasetini Münih ve Viyana'da mihver 
siyaseti tarafından çizilmiş olan yeni 
bir ıstikamete doğru götürmek tasav· 
vurun::la olduğu mütaleasındadır. Ve 
mihver siyasetinin ve yeni istikame· 
tin mütekaddim ve zaruri şartı olduğu 
fikrindedir. Totaliter rejimlerle de· 
mokratik rejimler arasındaki uzlaşma 
ve mesai birliği formülü böyle olacak

tır. 

Macar askeri Tuna 
bölgesini işgal 

. ediyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

bu iki dost memleket hükümetinin 

gayretlerini samimi teşekkürle kay -

detmekte ve Viyana hakem kararını 
tasdik ederek işgal edilen toprakların 

Macaristan'a raptcdildiğini ilan eyle • 

mektedir. 

Bu kanun mucibince, iade edilen 

topraklar ahalisinden evelce parla

mento azası seçilenler, şimdi macar 
meclislerinde aza oluyorlar. Kanun, 

hükümete bu işgale ait bütün tedbir -

leri almak için salahiyet vermektedir. 

bayramı 
(Başı J. inci sayfada) 

bütün gayretleri teşvik ettil~ 
Bizim dostluğumuz hiç bir ı 
man kimseye karşı mücade 
cephesi olmamıştır: Bilakis he 
kese açık bir dayanışma niza 
nrn kurulmasına çalışmıştır. N• 
rede sulh ve emniyet davasııı' 
yardım edilmek lazım gelmi~ 
Savyetler - Türkiye dostluğu, .,_ 
hizmete vakfedilmiştir. 

Ankara, kendi şenliklerid 
den bir hafta sonra, Mosko'VI' 
mn bayramını tebrik etmekte dl' 
İma derin bir haz duyar. Çünkiİı 
iki inkılap da bütün cihanın meır 
fi kehanetleri' arasında, inkar ' 
dilerek, ve iflasları beklenerel 
başlamışt ve yalnızlıklarım bitİ' 
birlerinin dostlukları ile tesel~ 
etmişlerdir. Rejimlerimize 'fi 
davalarımızİn muvaffakiyetiıı! 
karşılıklı derin bir hürmet hiııfl 
ilk zamandanberi, münasebetle 
rimizin esasını teşkil eder. iki ii! 
yaş farkı ile, en nazik buhra1 
devirlerini atlatant kemal safha' 
!arına girent ve rejimlerin hakİ' 
ki devam inancası olan gençlik 
leri yetiştiren inkılaplarıını• 
bundan sonra dahi, iki büyii) 
reısın eserını takip edecekler 
dostluklannı, barışt emniyett ıni 
li hüriyetler ve beynelmilel d• 
yanışına prensiplerinin muzaffef 
olması lehine kullanmaktan gtı 
ri kalmıyacaklardır. · 

Dostluk politikamızın, bugii' 
ne kadar gerek milli menfaatle 
rimiz, gerek beynelmilel sulh 1t 

emniyet menfaati için en iyi 5" 
mere verdiğine şüphe olmıyaı' 
istikameti muhafaza edilecekt.İJ' 

7 teşri·n bayramlarını kutlıyaı' 
dost memleketin halk yığınlat1~1 
na sulh içinde uzun say ve ref!P' t 
yılları temenni ederiz. 

F. R. ATA1ı 1 

Bir gün • • 
ıçın 

... ' için·de bir doğu§ olur ve onun ınu 
takbel sekenesi de elbette arpscl 
kwnrusu gibi düıünür. t 

Büyiik İn§alarm bir takon 111& ' 
IUınlariyle beraber usul, siste~ 

ı . 'b' k. bit program, p an gı ı ze ayı yoran . 
takım meçhulleri de bulunan acsJt 
davalar olduğunu unubnak ne'f'z 
yarar! - N. Baydar 

Otomobille adam 
ıvllyan iki 

güzel kadın ! 
Bir pazar günü Paris'in opera mef' 

danında bir ingiliz doktoru gezerke~ 
yaya kaldırımına lüks bir otomob1 

yanaşmış. Otomobili idare eden esıne~ 
ve güzel bir genç kadın doktora tebe• r 
büs ederken kumral arkadaşı, otc.,uO" 
bilin penceresinden uzanmış doktot' 
dan ateş istemiştir. Doktor cebind~~ 
üzerinde kıymetli taşlar bulunan b~ 
altın çakmak çıkararak gayet nazi1' 
ne, kadına takdim etmiş. 

Nazır, imparatorluk politik~s~n~n 
tahakkukunun fransız ekonomısının 

selametini temin edeceğini kaydeyle -
miştir. 

Hükümet, işgal hatırası olarak 2 
pengölük iki miLyon madeni para bas • 
tırmıya mezu nolacaktır. 

Bir iki dakika konuştuktan soı:ır'r 
kadınlar, doktoru otomobillerine ~a 1 
ğırmışlardır. Doktor bu daveti kabı> 
edip otomobile binmiştir. 

Geceyi neşe içinde geçirmişler, o: 
tomobil sabah saatin üçünde bir gar~ 
jın önüne gelip durmuştur. Kadınl , r 
doktora, otomobili garaja koyacakla 
rını söylemişlerdir. Otomobildetl 
doktorla kumral kadın inmişler, faka" 
direksyonda bulunan esmer kadın ye' 
rinden knmldamamış, kumral kadı~ 
süratle geri dönerek tekrar otomob1

: l 
le atlamı'j ve otomobil süratle uz~ r 

Muş kasabasına 

içme suyu getirildi 
Muş, 6 a.a. - Muş kasabasına bir 

buçuk kilometre mesafedeki Balkaya 
menbaından medeni ve fenni vesaitle 
getirilen içme suyu tesisatı bitirile -
rek, su, bütün halkın cümhuriyet hü
kümetine karşı içten tezahürleri ara
sında bugün kasabaya akıtılmzştır. 

Buğdaylarrmıza talip 
çoğalıyor 

Son günlerde bazı dış piyasalar, 

memleketimizden buğday mübayaası 
için bazı tekliflerde bulunmuşl~rdır: 
Bu teklifler arasında çok ehemıyeth 
olan ve mühim yekfuılar tutan birkşçı 
hakkında alakadar makamlarla temas
lar yapılmaktadır. Bu temaslardan an· 
!aşıldığına göre bugünlerde mühim 
partiler ihraç edebileceği anlaşılmak
tadır. 

Hariciye nazırı B. Kanya, çarşam
ba günü me~liste izahat verecektir . 

Denizbank vapurlarını 

tamir ettiriyor 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Deniı

bank idaresi, Adalar ve Yalova hattın
da işlemekte olan Burgaz, Heybelia
da, Basra ve Kınalıada vapurlarını 

Haliçteki fabrikaya almıştır. Bu va
purlar fabrikada esaslı bir surette ta

mir olunacak, mefruşatı değiştirile

cek ve yeni bir hale getirilecektir. 

Bunlardan sonra İstanbul sahillerin
de işlemekte olan diğer gemiler de sı
rasiyle Halice alınacak ve ilkbahara 
kadar esash bir tamirden geçirilecek
tir. 

Diğer taraftan ~ümhuriyet vapuru 
ile İzmir körfezinden getirilen Sun
cak vapuru da tamir edilmek üzere İs
tinye doklarına alınmıştır. 

laşmıştır. t' 
Zavallı doktor bu beklemediği hare 

ket karşısında derhal şüphelenmiş " h 
parasının yerinde olup olmadığıtl: 
bakmış, fakat içinde 15.000 frans~t 
frangı ile 50 İngiliz lirası ve daha bl 
çok kağıt bulunan para cüzdanının ~e· 
rinde olmadığını hüzünle görmüştıır: 

Doktor vakıt geçirmeden polise rıa, 
ber vermis, yirmi dört saat zarfıı1d 
sarışın ve 'esmer kadınlar yakalanı:ı11f 
tır. 

Biiyük bir otomobil fahrik3ıof 
··~ 

Almanya'da 1940 senesinde bii}'il 
bir fabrika kurulacak, bu fabrikada~
mumi otomobiller imal edilecektlrÔ 
Bu fabrikaya daha bugünden 130.00 
otomobil sipariş edilmiştir. 
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H i K A y E 
Balayı seyahati 

~" 
Düğün kargaşalıkları, mektep ar -
ıdaşlarının bitmek tu··k k b·ı · -il . enme ı mı 

sua erı, tebrikler ve seyahat için 
ırlık aileden 1 d· - · h .. ün .. '.. ayrı ışın ver ıgı u-
, onunde açılan yeni hayatın tat-

~ h~~ecanı Ayten'i çok yormuş oldu
u ıçın tren hareket eder etmez daha 
enç kocası bavulları yerleştirmeden, 
• kendini Vagonli'nin dar yatağına 
tmış az zamanda derin bir uykuya 
lmıştı. 
Ayten güzel bir kızdı. Kenan, ka -

rısının uzun kirpiklerini, derin uyku
un tesiriyle hafif aralanmış pek ma
irane boyalı güzel ağzını, bukle buk-
e sarı saçlarını seyrederken onu, bü

tün varlığiyle sevdiğini hissediyordu. 
akat uzun saatler seyredemezdi ya 1 
rtık yalnızlık canını sıkmağa baş -

anuştr ve bu sıkıntıyı gidermek için 
er çareye başvurdu: Gazete okudu, 
encereden baktı, bir sürü de sigara 
çtiği halde ancak bir saat geçirebil
Ji. Ve bu 5ıkıntı ile ~ndini dııarda 
oridora attL 

••• 
Kenan bir sigara yaktı, pencereden 
rafı seyrederken dütünüyordu: Ay-

en güzel, iyi terbiye görmü§, tahsili 
erinde zengin bir kızdı. Sevişerek 
lendikleri için şüphesiz saadetleri 

ümune olacak çiftler arasına geçe
eklerdi. Onu, sayısız, çılgın ıergü -
eştlerden sakince sürükleyip çeken 
yten'e sevgiden mida minnet his

iyle de bağlı idi. Bu minnet ve sev
inin artık hayatının sonuna kadar 
·rmuini düşünürken yanına bir ka-
m yaklaştı. Ağzındaki siagrayı göı-
ererek: 

- Sigaranızı müsaade eder misi
. z? Kibritim kalmamışta. dedi. 
- Memnuniyetle Madam. 
- Teşekkür ederim. 
Gayet güzel fransızca konuştuğu 
lde şivesi bir fransız olmadığını is
t eden bu kadının simsiyah, dalgalı, 

arlak saçlarının çerçevelediği oval 
üzünde iki lacivert göz, kalınca, kı
ıl dudaklar ilk nazarda Kenan'ı şa -
rttı. Kadın konuşmak için bahane a-

ıyordu. 

- Seyahat - dedi - yalnızlar için 
k sıkıntılıdır. Siz de yalnız mısı -
? 

Kenan cevap vermeden kompartı -
a döndU, baktı . Zeki kadın, genç 

amın yalnız olmadığını derhal kav
dı. 

- Yalnız değilsiniz, demek. Uzağa 
ı gidiyorsunuz? 
- Bir aydan fazla sürecek bir se

ahat yapmak niyetindeyiz. Avrupa
ın birçok §ehirlerini gezmek ve ka
ma göstermek istiyorum. 
- Pek genç olduğunuza bakılırsa 

eni evli olacaksınız. Muhakkak ki 
ir bal ayı seyahatindesiniz 1 
Pek zengin ve canlı bir lisanla ko
uşan bu neşeli kadın durmadan an
tırken kendine ait en küçük bir sır
ağzından kaçırmadı ğı halde Kenan'ı 
·ıbill gibi söyletti. Hatta bir aralık 
enan kadının güzelliğinin tesiriyle 
er şeyi unutarak ismini bile bilme
iği bu kadını yemeğe davet etti. Ka
m memnun, muzaffer fakat manalı 
ir bakışla: 
- Ya karınız; pek genç olduğunu 

··ylediğiniz karınız ne der? 
- Evet ... şey... haklısınız. Fakat 
emeği üçümüzün beraber yememiz -
e ne mahzur var? 
- Sizinle tanıştığıma pek memnu

num. Davetinize teıekkür ederim. Mü 
saade edin de yeni evlileri haşhaşa bı
rakayım. Zira genç karınızı üzmekten 
korkarım. Zannederim ki ahpabhğı
ınızı • gayet haklı olarak - hoş gör
sniyecektir. Zaten bu kadar ileri git-

Yazan: F irdev• Şehaüvaroğlu 

meği hıç doğru bulmuyorum. 
Kadının çapkınca gülüşünden ce -

saret alan Kenan: 
- Durunuz, dedi. O halde daha 

mantıki bir şekil düşünelim, mesela: 
Evelce sizinle aynı şirkette çalışmış, 
tesadüfen burada buluşmuş olalım. 
Anladınız, değil mi? Saat birde Va
gonrestoran'da buluşuruz. 
Tetaşla kompartımana döndü. Ay

ten hala uyanmamıştı. Eğer uyanmış 
olup da kocasını o şaşkın haliyle gör
seydi her şeyi, hemen meydana çıka
caktı. Fakat her erkek gibi Kenan 
kendini haklı buluyor içinden: "Ne 
olur, bu bir cürüm değil ya 1 nihayet 
hep beraber yemek yiyeceğiz, hepsi 
bu kadar,, diyordu. Tam bu esnada 
karısının gerinerek gözlerini açtığı
nı görünce biran için her şeyden vaz 
geçti. Vagonrestoran'a gitmemek için 
çareler aradı7 
Karısı: 

- Qh !.. dedi. ne tatlı uyu~um. 
Bu uylıtu bütün yorgunluklarımı il
mıı. Kuzum Kenan küçük çantadaki 
kolonya ıiıesini lUtfen verir misiniz? 
Karnım da o kadar aç ki. O .... saat de 
bire geliyor. Yemeğe gidelim mi? 

- Nasıl istersen Ayten, sonra ani 
bir kararla sözüne devam etti: 

- Ayten, dedi. Bilsen ne tuhaf te
sadüfler oluyor 1 Demin sen uyurken 
biraz hava almak için dışarı çıkmış -
tım. Hemen bizim kompartımanın ö
nünde, ıurada bir tanıdığa .rast gel
dim. Aynı tirkette beraberce tam iki 
sene çahıtığımız bir kadın. Adı ... ~hay 
aksi kadının ismini de aormamı§tı. 
Ne olacak bir isim uydurdu) adı 
Gloria. Evelce alelade bir kızdı. Her
halde zengin biriyle evlenmiş olacak 
şimdi şıklaşmış. Pek güzel değildi a
ma dürüst bir kızdı. (Çok şükür ki 
kusursuz yalanlar uydurabiliyordu. 
Seninle tanı,mak istiyor ve bu mak
satla öğle yemeğini beraber yememi-

zi teklif etti. 
Merak hiddet, isyan, gurur ve niha 

yet kısk~nçhk Ayten'_in seven kal.~i 
ni bir anda ezdi. Endışe ve teessur 

dolu bir sesle: 
- Keşke kabul etmeseydin. diye 

bildi. 
- Çok ısrar etti. Bu cevap karşı-

sında genç kadının güzel yüzü büs
bütün çirkinleşti. iri ~özleri . bulut
landı fakat bir 'ey bellı etmemıye ça
lıtarak: Mademki soz verdin. diye -
bildi. 

Yarım saat sonra Kenan Vagonres
torao'da iki kadını biribiriyle tanış
tırdı. 

Bir müddet neşeyle öteden beriden 
konuştular. Fakat az zaman sonra Ay
ten'in cevap bulması müşkül sual 
serisi yabancı kadmı şaşırttı. Hakika
ti keşfe karar veren bir hakim dik -
katiyle: 

- O §irkette ne vazife ile cahştı -
ğınr, ne kadar zamandanberi kocasiy
le tanıı1trğını, iki sene Türkiye'de ça
lıştığı halde neden türkçe bilmediği
ni, şehri iyice tanımadığını ... ve daha 
birçok sualler sordu. Kadın pek tabii 
olarak uygunsuz cevaplar verdikçe 
Kenan ağzını açamaz bir hale geldi. 
Ayten yabancı kadının yanından ayır
madığı - içinde kıymetli şeyleri ol -
duğu bellı olan - küçük bir valiz üs
tündeki kartvizitte Henriet ismini 
görünce kopacak bir fırtınanın şim -
şeklerine benzi yen gözlerini kocası -
na çevirdi. 
Eğer bakışların adam öldürmek 

kudreti olsaydı Kenan, §imdi yaşı -
yan insanlardan çok uzak olurdu. 

Kenan'ın dakikadan dakikaya düş
tüğü müşkül vaziyet yetişmiyormuş 
gibi bir de karşıki masadan aar111n bir 

ULUS 

Eski Çek ricali 
hakkında 

tahkikat mı ? 
Prag, 6 a.a. - Pragski Neger gaze

tesi sağ cenaha mensup diğer birçok 
gazetelere nazaran bugün Prag'a gel
miş olan Çekoslovakya'nın Paris sefi
ri B. Osuski, Hariciye nezareti hiz
metinde mesul bir mevki ifgal etmek
te olan bütün. eşhasın faaliyetleri hak
kında inzıbati bir anket yapılmasını 
istemek tasavvurundadır. 

Pragski Veger gazetesi şöyle yazı. 

yor: 
"B. Osuski'nin fransız mahafilinde 

çok tanıdıkları ve bu mahafille pek 
çok münaaebatı vardı, daima doğru
dan doğruya mal\1mat almak imkanını 
elde etmiş ve merkezi idareye Fransa 
siyasetinin temayülatı hakkında vak
tinde malCımat vermiştir. 

Mumaileyh, 'imdi hata ve mesuli
yetlerin meydana çıkarılması için 
müspet tahkikat yapılmasını istemek-
tedir. 

genç Ayten'den gözlerini ayırmıyor • 
du. Ve bu bakış karısının bütün hid -
detini silerek yerine tatlı bir tebessüm 
bırakıyordu. Nihayet sarışın genç ye
meğini bitirip kalkarken Ayten koca
sına: 

- Bak dedi. Bu çocuk bir zamanlar 
bizim apartımanın birinci katında otu 
rurdu. Bir de ihtiyar annesi vardı. Çok 
kabalık ettim. Adama bir selam bile 
vermedim. 

.Elindeki meyvayı bırakıp: 
- Dur gideyim de onunla biraz gö

rüşeyim. Diyerek kalktı, kocasından 

cevap beklemeden yürüdü. 
Kenan kompartımana döndüğü za

man kansını pek neşeii bulunca ken -
di kabahatini unutarak kıskançlıkla 

deli gibi haykırdı: 
- O adamın kim olduğunu öğrene • 

bilir miyim? 
- Eski bir arkadaşım 1 aynı za

manda kiracunızdı. Bilsen onunla ne 
kadar tenis oynadık (sesini yavaılata
rakı tatlı bir hatıranın lezzeti ile göz -
!erini süzerek) benimle evlenmeyi çok 
istemişti. Bilirsin ya annem biraz huy 
suzdur, birçok bahaneler ile reddetti. 

İnsan tesadüflere hayret ediyor. 
Ne tesadüf değil mi? Aynı zamanda 
her ikimizin de eski arkadaJiarıırnızla 
bulupnası çok hoş. Bu ahbaplarınuz 
aay4Mi.n.dc zannederim. düğün Myahati. 
miz hiç te fena geçmiyecek 1 Sen ve 
ben çok güzel eğlenebileceğiz 1 

Aynanın karpaında alnına dökü -
len bukleleri düzeltirken devam etti: 

- Göreceksin Kenan benim ahba -
hım ne kadar ıirin ve ıpen bir gençtir. 
Biraz aonra buraya gelecek, seninle 
tanııtırırun. 

- Onu bana tan11tırmak fırsatını 

bulacağını mı zannediyorsun? Hem 
evli bir kadın ne hakla bir erkeği kom
partimanına divet eder? 

- Senin Glonia'yı, ıey, pardon, 
Henriet'ini divet ettiğin aynı hakla ... 
Eğer ben fransızc;a bilmemi§ olsaydım 
bu oyun pek hot olacaktı l 

- Onu bırak fimdi, söylediklerime 
cevap ver. Eğer o genci eskiden tanı
saydın seni görür görmez selam verir
di. Söylediklerinin hepsi yalan! İtiraf 
et .•. 

- Hepsi hakikat. Hem sen ıu kadı
nın hikayesini tamamla bak:ılım .. 
Yoook .. Eğer onunla birleşmek içiıı 
Yoook .. Eğer onunla buluşmak için 
şiddetli bir arzun varsa ben mani ol
mıyayım. Zaten biraz sonra arkada
şım buraya gelecek. 

- Ho§ bir düğün seyahati 1 
Kenanın söyliyeceği kalmamıştı. 

Kaşları çatık pencereden bakarken 
birdenbire Ayten'in hıçkırıklarla in
ler gibi söylenerek ağladığını işitti. 

- Sen onunla aynı şirkette bir gün 
bile çalışmadın. Eskiden münasebett~ 
olduğun bir kadın! .. Tesadüf si:zi tek
rar birleştirdi. Sen o eski münasebeti 
ihyaya çalışıyorsun .. Zaten bir gün 
bana evliliğin erkek için taıınma
sı ağır bir zincir olduğunu söyleme
miş miydin? Demek evlendiğimiz az 
zaman içinde pişman oldun. Ayrıla
lım .. İstemem artık seni.. 

Kabahatli adam nadim bir yumu • 
şaklıkla: 

- Ayten, yavrucuğum .• Böyle ıöy· 
leme .. İstersen hemen ~imdi ilk idas
yonda inelim. Peki. Öyle iıe hemen 
.kalk çantaları toplıyahm. 

'I renin durduğu ilk istasyonda in -
diler. 

O akşam ıehrin küçük bir barında 
güzel bir tango yaparlarken her ikisi 
de yalanlarmı itiraf ettiler. Kalbi IC • 

vinç ve gururla titriyen Ayten: 
- Ne yapayım Kenan dedi, kıs -

kançhğı tahrik için hiç tanıınadığıın 
bir adamın balcıımdan istifade ederek 
sana bir sürü yalan uydurmıya mec:
bur oldum. 

- Benim de o kadını evelc:e tanı· 
madığıma inan Ayten. Yalnu ıunu bil 
ki bir kadın kocasını bırakıp uyuma • 
malL Hatta balayı IC)'ahatindc oı&.a bi• 
lel-

Gümrük ve in. B. 

1 O adet ispi.rto tankı 

ah nacak 
lnhiarla.r Ummn Müdürlüiün

den: 
1 - idaremizin Pa§abahçe fabrika

sında monte edilecek bir adet 400.000 
litrelik, beş adet 200.000 litrelik, 2 a
det 100.000 litrelik ve 2 adet 50.000 
litrelik ceman 10 adet ispirto tankı
nın şartname ve resmi mucibince ima
li kapalı zarf usulile eksiltmeye kon
muştur. 

ll - Heyeti umumiyesinin muham
men bedeli sif İstanbul 32.500 lira ve 
muvakkat teminatı 2.437.50 liradır. 

111 - Eksiltme 18-XI-938 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 15 de Ka
bataş'da Levazım ve mübayaat şube -
sindeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

IV - Şartname ve resimler 1.63 li
ra bedel mukabilinde İnhisarlar U -
mum Müdürlüğü Levazım ve müba -
yaat şubesile Ankara ve İzmir Baş -
miidürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin fiatsız fenni teklif mektu
bunu verilecek malzemeye ait bütün 
teferrüat ve detay resimlerile imalat 
resimlerini ve bilhassa hava çıkış ve 
girişi süpaplarını detayye planlarını 
ve montajdan sonraki vaziyet planını 
ihale gününden en geç 10 gün evcline 
kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
müskirat fabrikalar şubesi miidürlü 
ğüne vermeleri ve tekliflerinin kalrn · 
tünü mutazammın eksiltmeye iştirak 
vesikalarını münakasa gününden bir 
gün evvel mezkur şubeden almaları 
lazımdır. İştirak vesikası almıyanlar 
münakasaya kabul edilmiycceklerdir 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesika ile 5 inci maddede ya· 
zıh müskirat fabrikalar şubemizden 
alınacak eksiltmeye iştirak vesikası 
ve % 7,5 güvenme parası makbuzu ve
ya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapal ı zarfların .eksiltme 
günü en geç saat 14 de kadar yukarda 
adı geçen alım komisyonu baskanlı
ğına makbuz mukabilinde verilmesi 
lazımdır. (7038-4118) 7248 

Elektrik santral binası 

yaptırılacak 
lnhiaarlar Umum Müdürlüğün

den: 
ı - İdaremizin Çamaltı tuzlasında 

?J:Uıaine ve proiesi mu«jibince yaptı
rılacak Elektrik Santral binası ve 
müştemilitının inpatı kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

il - Keıif bedeli 29071 lira 97 ku
ru9 ve muvakkat teminatı 2180 lira 
40 kuruıtur. 

ili - Eksiltme 15/Xl/938 tarihi
ne rutlıyan salı günü saat 15 de Ka
bataf'da levazım ve mübayaat tube -
sindeki Alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

iV - Şartname ve projeler 1.46 li
ra bedel mukabilinde İnhisarlar U · 
mum Müdürlüğü Levazım ve Müba
yaat Şubesiyle Ankara ve İzmir Baş
müdUrlüklerinde alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is -
tiyenlerin diplomalı mühendis veya 
mimar olmaları, olmadıkları taktirde 
aynı evsafı haiz bir mütehassısı inşa
atın sonuna kadar daimi olarak iş ba
'ında bulunduracaklarını Noterlikten 
musaddak bir teahhüt kağıdı ile te -
min etmeleri ve bundan başka asgari 
20.000 liralık bu gibi inşaat yapmış 

olduklarını gösterir fenni evrak ve 
vesikalarını ihale gününden 8 gün 
evveline kadar İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü intaat tubesine ibraz ederek 
ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası al
maları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile 5 inci maddede ya
zılı İnşaat şubemizden alınacak ek· 
siltmeye iştirak veııikası ve % 7,5 gü
venme parası makbuzu veya Banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek o
lan kapalı zarfların eksiltme günü en 
geç saat 14 de kadar yukarda adı ge
çen alım komisyonu Ba§kanhğına 
makbuz mukabilinde verilmesi lbnn-
dır. (7988-4601) 8139 
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Marangoz makinası ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta Genel direktörlüğü iÇİ!l 
ıoox 120 ebadında bir adet marangoz 
sıkıştırma makinesi açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16.2. teş.938 çarpm
ba günü saat 10 da Harta Gn. Drk. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 720 lira, mu· 
vakkat teminatı 54 liradır. Banka 
mektubu veya vezne makbuzu kabul 
olunur. 

4 - Taliplerin yazılı giln ve saatte 
teminatlariyle birlikte komisyona 
&elmeleri. ( 4629) 8.225 
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iaa Ye tllas dalrelerlnin yeniden 
tanzim Ye lenslklne dair tetkikler 

i lômsız takip ve 
haciz yoliyle takip 

Proleaör Leman'ın raporu 1 İhtar .. 
(J üncü fıkra. Yeni) .. 72 inci madde Bu madde, itirazla~ı tetkik me~ci.i • 

mucibince bordu 1 d y •• ne, alacaklının 68 ıncı madde mucıbın-
demek mecburiyet~n~ ~~~:na;:ırıçfd= ce yedinde. bir senet bulunmadıgı v.c 
nun umumi hükümler dairesinde mah- b?rçlunuknhımlzl a dve ~o.rcunu ınf~ar edtt~-
kemeye müracaat d k gı bır ço a er e, ıtırazın re ıne aır 

e ere paranın ge- 1 h kk d d h · · k · "h 
riye alınmasını istemek hakkı mah - tad ebp·1 a k-ın a . al a .kı~ı . arar ıttı az 
fuzdur." e e ı me gayesıy e ı ı ıspat vasıtası-

7. Madde: 36 F k 
1 

nı istimal selahıyetini verecektir. Bi· 
• 1 ra · ·h· b d. · h kk d 

Bu hükmün şu yolda tadil ve itma- zatı. ı orcukn.n:ıevcu ıyef~ı 1 ba. hıakn a 
mı icabeder. Temyı· tal b. . . clegıl, anca ıtırazın re ı ta e ı • . z e ınJn tesır - · · k · 
siz kalmasına mani olmak maksadiyle kında karar ıtıhaz ed~~e tır. Bu se-
temyize müracaat için mühlet verildi- oepetn dolayı l>orçlu ıtırazın refıne 
ği andan temyiz mahke · . k ra~men, burçtan kurtulma davası aç • 

mesının ara - h · b 1 k B .. 1 rına kadar icranın ke d · ı·~ · d d mak hakkını aız u unaca tır. oy e n ı ıgın en ur- • . . 
ması hakkında hüküm vazı icabeder bir dava tabıatıyle çok defa 

Binaenaleyh, 36 ıncı maddenin 1 i~- semeresiz kalacaktır. Binaena -
ci fıkrası aşa~ıdaki hükümle tebdil e- leyh, teklif edilen tadilat saye -
dilecektir: sinde bir çok davaların önü alınacak: 
"İlamı temyiz eden borçlu hükmo- ve 68 inci maddeye tevfikan hususi 

lunan. pa:a ':'eya eşyanın resmi bir bir vesikaya müstenit bulunmıyan ta· 
me':kıe dıpozıt~ edildiğini ispat eder- kipler ameli bir kıymeti haiz olacak• 
s~, ıcranın ge~ı bırakılması için tem- lardır. Halbuki meriyette bulunan ka
yız ~ahkemesınden karar alınmak ü- nun sistemine gore bu itirazların ek
zere ~~ra ?'1em~ru t~rafından kendisi- serisi hiç bir netice vermemektedir. 
ne mu~as~p. hır muhlet verilir. Müh- 14. Madde 70. Hakimin itirazn refi
let verıldıgı andan itibaren icra tem. 
yiz mahkemesi kararına kadar kendi
liğinden durur." 

8. Madde: J7. 
. Lü~umsuz olması dolayısiyle tay e

dılebılecek. (32 inci mac!deye bakı _ 
nız). 

OÇONCU BAP 
lliinısız Takip 

9· Madde: 43. Türk icra kanunu sis
temine göre (İsviç.re kanununa naza _ 
ran .da böyledir) ancak iflasa tabi eşhas 
yanı tacırler hakkında iflas yoliyle ta
kip yapılabilir. 

Buna mukabil Profesör Sabri 
Şakir Ansay (Ankara) tacir olmıyan 
eşhas h_akkn~da ~ iflaıı yoliyle takip 
yapılabılmesıne ırnkan verecek sistemi 
!er.cih edeco~ti. Ben bu görüş tarzına 
ıştırak e<iemıyorum. Meriyette bulu -
nan prensip t;ıtbikat icabatına tama -
miyle tekabül eden bir sureti halli ta
zammum etmektedir. 

10. Madde: 58. Bazı raporlarda tek 
bir talep ü zerine müesses icra usulü 
tavaiya olun.ma!.ttadır. Bu 11z9 tar ihli 
icra kanununun kabul ettiği siatem -
dir. (Madde : 46). Bu prensip, lsviç -
re'de mevcut 9lmamakla beraber tatbi
katta. o ~r f:'zla mUıkillta sebebiyet 
vennıınr kı nihayet idametıi imkansız 
bir hale ge~it~ir. Binaenaleyh mer'i 
kanunun 58 ıncı maddesini tadile ma
hal yoktur. 

Ödeme emri ve iıir<a 
11· M.adde: 60. Üçüncü bent: Bu 

ma~~yı ~rçlunun ancak alacaklı is -
tedıgı takdırde mal beyanında bulun
~a~ı .yolun~aki 75 inci maddenin ti -
dıla~ı>'.~e .. tel~~ etmek için 60 ıncı mad
denın uç.uncu bendinin "Alacaklı bunu 
talebcderse,, §artının derci suretiyle 
tadil edilmesi icabeder. 

12· Madde: 61, 64. 63 üncü madde 
a!acakhnın, ödeme emrine müddeti i
çı~de b~r.çlu ta.ra~ından itiraz edilip 
edı!me~ı~.ıne daır ıcra dairesinden bir 
ves~ka ıstıy~b!~eceğini derpiı etmek -
ted~r. B~ h~kum memnuniyetbahş ve 
kaf~ ?eğıldı~. Borçlunun ödeme emri
ne ıtı~a.z edıp etmediği meselesi ala -
caklı ıçın ° kadar mühimdir ki bu hu -
susta al~caklıya resen tebliğatta bu -
lu"?1ak ıcap edecekti. Binaenaleyh, 
~s.vıçre k~ununda olduğu gibi (70, 76) 
ıtıraz ~~~ı olup olmadığına dair kay
dı havı ödeme emrinin bir nüahaaının 
alacaklıya tevdiine dair kanuna bir bü
kü~ konmaaı ~aha çok ameli faydalar 
temın edecektı. Bu mtilihazaya tevfi
kan 60 ve 61 inci maddeler arasına ye
ni bir hüküm derc:etmek muvafık ola
caktır : 

Madde: 60 a. "Ö<lemc emri iki nüs
ha ruarak ~anzim olunur. Bir nüshası 
borçluya dığeri alac:aklıya gonderilir. 
İki nüsha biribirine uygun bulunmadı
ğı takdirde borçlununki muteber addo
lunur.,, 

. 64 üncü ~dd.e ilga ve aşağıdaki hü
kümle tebdıl edılecektir : 

Madde: 64. "İtiraz alacaklıya verilen 
ödeme emri suretine kayde<ıılır ; ıti _ 
raz vaki olmazsa, bu hususta dahi ışa
ret edilir.,, 

"Bu a.uret hemen itirazdan sonra ve 
ya itiraz müddetinin bitmesı uzerine 
alacaklıy~ tevdi olunur.,, 

13. 68 inci maddeden sonra aşağıd4l
ki hüküm konulacaktır. 

Madde : 68. a. " Takibi 68 inci mad -
denin birinci fıkrasında zikredilen 
bir .v~ikaya ınüatenit olmıyan alacak
lı, ıtırazm muvakkaten refini istiyc • 
bilir. Borçlu imzasını tanımaz, veya 
borcunu inkar ederae tetkik mercii 
ehli vukufun rey ve mütalcalarını al -
mıya karar ve kati yemin teklif edile -
bilecektir. (Hukuk U. mahkemeleri ka
nununun 275 inci ve müteakip mad -
deleriyle 344 Uncu ve müteakip madde
leri). ltirurn refine karar verilirse, 
alacaklının 69 uncu maddenin 2 inci 
fıkrasında derpiı olunan hakkı maıh -
fuzfuzdur._ 

talebi üzerine, iki tarafı davet etme -
si lazım geldigi yolundaki bu hüküm, 
hakime iki tarafı veya yalnız taraflar
dan biri veya diğerini davet etmiye 
mahal olup olmadığını takdir selahi • 
yetini verecek şekilde tadil edilmesi 
icap edecektir. Bununla bir çok hal • 
lerde husulde sürat temin edilmiş ola .. 
caktı. Binaenaleyh 7 3 Uncu madde 
şu şekilde kaleme alınacaktır: 

"İtirazatı tetkik mercii, refi talebi 
üzerine iki taraf arasında duruşma ya
pılmasına veya tarfalardan birı veya 
diğerinin davet edilmesine lüzum o • 
lup olmadıgını takdir selahiyetini ha
iz olacaktır. İcabında, duruşma en kı
sa müddet içinde yapılarak karara 
raptedilccektir. ,, 

DÖRDUNCV BAP. 
Haciz yoluyla takip 

15. Madde: 75. 
74 - 77 inci maddeler mal beyanı ve 

hapisle tazyiki tanzim etmektedir. Bu 
müessese muhik ve yerinde 'bir mües-
9'es:edir v e ilr;a <ıdi.\m~~ i~in \ıi~ Lir ~
bcp mevcut değildir. Bununla beraber 
müessesenin ödeme emrine itiraz et -
miyen ve itirazı refolunan borçlunun 
ancak alacaklı talebettiği takdirde 
mal beyanında bulunmağa mecbur tu
tulacak tekilde tadil edilmesi lizım 
gelir. Zira alacaklı itirazda bulunmı -
yan borçlu ile borcun tediyesi husu • 
sunda anlaşabilir. Bu işte devlet değil 
anca.k kendisi alakadardır. Binaen .. 
aleyh, ilk teşebbüsü alacaklıya birak· 
mak lazımdır. Bu görü§ tarzına uygun 
olarak 338 inci madde, hakikate mu • 
halif ııurette beyanda bulunan borçlu· 
nun ancak zarara uğrıyan alacaklının 
şikayeti üzerine cezalandırılacağı 
hükmünü taşımaktadır. Bundan dola
yı, 75 inci maddenin 1 inci fıkrası şu 
~ekilde tadil edilecektir: 

"Ödeme emrine itiraz etmiyen ve
ya itirazı refedilen, alacaklı bu bapta 
talepte bulunursa; mal beyanında bu
lunmağa mecburdur." 

75 inci maddenin 2 inci fıkrası tay 
olunacaktır. 

16. Madde: 76. İki fransızca metnin 
birbirine uymaması dolayısiyle 76 m
cı maddenin ıu şekilde kaleme alın -
masına lüzum vardır: 

"Mal beyanında bulunmıyan borçlu 
beyanda bulununcıya kadar icra me -
muru tarafından bir defaya mahsus 
olarak hapis ile tazyik olunur. Ancak 
hapis üç ayı geçmez. • 

Evela ileride 337 inci maddedeki 
mütaleaya bakınız. 76 ıncı madde b!r 
ceza tayin etmeyip daha ziyade bır 
tedbir ittihaz etmektedir. Binaena • 
leyh cezaların müddetine müteallik 
ceza kanunu ahkamı kabili tatbik ol
mamakla hapis ile tazyik edilen borç· 
lunun mal beyanında bulunmak iıte. • 
diğini ıöyler söylemez hatta ancak hır 
kaç saat hapiste kalsa bile serbest bı
rakılması icalıeder. 

(Sonu var) 
. 

KÜCÜK Dl$ HACERLER 
X Belgrad - Başvekil ve hariciye 

nazırı B. Stoyadinoviç, Bulgaristan'm 
Belgrad sefiri 1van Popof'u kabul et • 
miştir. 

X Roma - Fransa maslahatgüzarı 
sefir gelmeden evel Kont Ciano'ya 
son bir nezaket ziyareti yapmışktır. 

X Vqington - Bir yandan Lima
da bir panamerikan konferansı ecre -
yan ederken bir yandan da 10 ve 11 
ilkkanunda Vaşington'da panameri -
kan demokrasi lehinde bir konferans 
toplanarak fqizmin Amerika'ya nüfu
zu meselesini gör\işecektir. 

X Molkova - Tas ajansı bildiri -
yor: Sovyetler Birliği yüksek So~yet 
meclisi, B. Frinovski' i bahriye komi· 
•rliğine tayin etmiştir. 
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RESMİ İLANLAR 
Milli ~~~~~.~.~ .. ~~~.n~ı~ı .J 

Elektrik tesisafl yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 2159 lira 12 kuruş 

olan Cebeci hastanesi pavyonları elek
trik tesisatı a~ık eksiltmeye konmuş • 
tur. 

2 - Eksiltmesi 9-11-938 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

3 - 11 kteminat 162 liradır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ka 

nuni teminat ve 2490 saydı kanunun 
2, 3 maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte muayyen gün ve vakitte M.M.V. 
satın alma komisyonunda buLunmala-
rı. ( 4507) 7960 

Demir tel ve fincan alınacak 
M. M. Vekfileti Satm Alma Ko · 

misyonundan : 
1 - 100 kilometre galvanizli demir 

telle 2000.- tane maa deveboynu fin
can açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin tahmin edilen fiatı 
2325 liradır. 

3 - Eksiltmesi 19.11.1938 cumarte
&i günü saat 11 de olup şartnamesi ko· 
misyonda görülebilir. 

4 - İlk teminat: 174 lira, 38 kuruş
tur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3 
maddelerinde yazıh belgelerle birlik
te M.M.V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (4635) 8227 

Nakliyat yaptınlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 
1 - Eskişehir tayyare alayından 

Eskişehir fabrikasına iki saç hanga
rın nakline 24-10-938 de talip çıkma
dığından yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bede
li 30362 lira olup ilk teminat miktarı 
2277 lira 15 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 21.11.938 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapxlacaktır. 

3 - Şartnamesi 152 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanun 
d:ı y;:ı7.1Jr vesikalarivle birlikte ilk te
minat ve teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evveline kadar ko
misyona vermeleri lazımdır. 

(4617) 8195 

919 Kalem avadanlık 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Komis
yonundan : 

ı - Tayyare fabrikaları ihtiyacı i
çin 919 kalem avadanlık kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edi· 
len bedeli ( 45.500) lira olup ilk temi -
nat mikdarı (3412,50) liradır. 

2 - Eksiltmesi 26.12.938 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 230 kuruş mukabi -
linde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihal~ saatından bir 
saat eveline kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplarını komisyona vermele· 
ri lazımdır. (4691) 8384 

ı::::: :: : :: : :: : :::::: ~~~~;~ Amirliği 
~~~tt~11~U~U~IMll~ll~U~ll~ll~IOIO .... _..~ 

Sade yağı alınacak 
Ankara . Levazım Amirliği Satın 

Alma Komısyonun·<::an : 
Kırklareli tümen birliklerinin 938 

senesi ihtiyacı için kapalı zarfla mü • 
nakasaya konulan 40 ton sade yağına 
talip çıkmadığından bu mikdar sade 
yağı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Beher kilosunun mu . 
hammen fiyatı 111 kuruş olup ilk te
minatı 3330 liradır. İhalesi 28.11.938 
pazartesi gilnil saat 16 dadır. İstekli
ler şartnamesini her gün tümen satın 
alma komisyonunda görebilirler. İs . 
teklilerin kanunun 2, 3 cü maddele • 
rindeki vesaik ile teminat mektupla -
rmı havi zarflarını belli gün ve saat
ten en az bir saat eveline kadar tü • 
men satın alma komisyonuna verme -
leri. (4611) 8186 

Gaz yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 10000 kilo gaz yağı
nın açık eksiltmesi 12 2. ci Teşrin 
938 saat 11 de Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2070 lira ilk 
teminatı 155 lira 25 kuruştur. Şartna· 
mesi komisyonda görülür. Kanuni 
vesika ve teminatla belli vakitte ko· 
misyonda bulunulması. 

(4353) 7731 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : j 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü· 

esseseleri eratı iç.in 110 ton pirincin 
kapalı zarfla eksiltmesi 14 2. inci 
Teşrin 938 saat 15 de Ankara leva
zım fu:nirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

, .. C. H. Partisi · 

2 - Muhammen bedeli 22000 lira 
ilk teminatı 1650 liradır. Şartnamesi 
"',~ nümunesi komisyonda görülür. 
Kanuni vesikalarda bulunan teklif 
mektuplarının saat 14 de kadar ko
misyona verilmesi. ( 4352) 7730 

Kuru fasulye ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri eratı için 125 ton kuru fa. 
sulyanm kapalı zarfla eksiltmesi 15 
2. ci Teşrin 938 saat 15 de Ankara Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15625 lira 
ilk teminatı 1171 lira 87 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. Ka· · 
nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tuplarının saat 14 de kadar komisyo-
na verilmesi. (4351) 7729 

Makarna alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 52800 kilo makarnanın 
kapalı zarfla eksiltmesi 19. 2.ci teş. 938 
saat 11 de Ankara Lv. amirliği satm
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 14784 lira, 
ilk teminatı 1108 lira 80 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda görülür. Ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tuplarının saat 10 a kadar komisyona 
verilmesi. (4449) 7881 

Un, arpa ve sade yağı 
alınacak 

Ankara Levazım Aınirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Alayın bir senelik ihtiyacx için ka
palı zarf usuliyle 240.000 kilo un 
146.000 kilo arpa 5650 kilo sade yağı 
satın alınacağından talin olanların te
minat makbuzlariyle birlikte 15 - 2. 
ci teşrin • 938 saat 16 da alay satın • 
alma komisyonuna müracaatları. 

(4512) 7961 

Patates alınacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon ,birlik ve mü· 

esseseleri i!(in 100 ton patates kapalı 
zarfla eksiltmesi 18. 2. inci teşrin 938 
saat 15 de Ankara Lv. amirliği satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7000 lira ilk 
teminatı 525 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanuni vesikalar
da bulunan teklif mektuplarının saat 
14 e kadar komisyona verilmesi. 

(4450) 7882 

Un ahnacok 
Ankara Levazım AmirHği Satın 

Alma Komisyonundan • 
1 - Eskişehir garnizonundaki hava 

birlikleri ihtiyacı için 300.000 kilo un 
satın alınacaktır. Tahmin edilen bede
li 29250 liradır. 

2 - Şartnamesi Eskişehir satın al -
ma komisyonunda her gün görülebilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle o· 
lacaktır. 

4 - Eksiltme 26 - 2. ci teş - 938 cu 
martesi günü saat 11 de Eskişehir le · 
vazım amirliği satın alına komisyo
nunda olacaktır. 

Satıhk otomobil 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 

Partiye ait açık (Kraysler) marka 
otomobil açık arttırmaya konulmuş

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 li . 
ralık muvakakt teminatlariyle komis -
yonda hazır bulun.malan. 7784 

Askeri Fabrikalar · 

Almanca mütercim 

aranıyor 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Almancadan türkçeye ve türkçeden 
almancaya mükemmelen tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. 

Almanca ile beraber fransızcayı da 
aynı derecede bilenler tercih oluna
caktır. 

İsteklilerin şartları öğrenmek üze
re birer istida ile umum müdürlüğe 
müracaatları. (4590) 8148 

Kasket, elbise ve baş 
örtüsü al.nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdüı,-
lüğü Mel'kez Satm Alnıa Komisyo
nundan: 
22 takım kasketi ile erkek odacı el· 

bisesi 
1 1 takım ha§ örtüsiyle kadm odacı 

elbisesi 
Tahmin edilen bedeli (775) lira 

(CC') ı,.., .. ...,...,., -ı- ~ ... ,t,..""'...,..,A-. y•-T1T n"\Pl. 

busat askeri fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satm alma komisyonun
ca 21.l 1.938 pazartesi günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon -
dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan ( 58) lira (17) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle mezkQr gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(4631) 8286 

2 Ton grafit ahnacak 
Aıokeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Aima Koınisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (1300) lira o
lan 2 ton grafit Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez satın al
ma komisyonunca 19-12-938 pazartesi 
günü saat 14 de açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat olan (97) lira (50) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaikle mezkfir gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(4512) 8173 . 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Band alınacak 
5 - Muvakkat teminat 2194 liradır. 
6 - Teklif mektupları 26 - 2. ci teş. P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

938 cumartesi günü saat ona kadar Es- 1 - İdare ihtiyacı için satın alına-
ki§ehir levazım amirliği satın alma cak olan (1500) adet teleemprimör 
komisyonu reisliğine verilmiş olacak- perföratör bandı açık eksiltmiye kon
tır. Bu sattan sonra mektup kabul e - muştur. 
dilmez. . .. .. .. 2 - Muhammen bedel (2100) lira 

7 - Şartnamenın dorduncu mad • muvakkat teminat (157 5) liradır. 
desi_nde istenilen v:sikalar ~uva_k~at 1 3 _Eksiltme 23. 11. g38 tarihine mü-
temınatın konuldugu zarf ıçerısıne 
konulacaktır. (4704) 8387 

Un ahnacak 
Anka.ra Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı Fiyatı Teminatı Tarih Günü Saatı şekli 

Çorum unu 
Amasya unu . 
Meuifon unu 

Kilo Lr. Lr. Kr. 
200,000 21,000 1575 00 21.11.938 P. ertesi 14 K. zarf 

250,000 26.625 1997 00 ,, " " " 
150,000 16,125 1209 50 ,, " " 

,, 

600,000 63,7 50 4781 50 
Samsun tümen birlikleri ihtiyacı olan yukarda mikdarı yazılı un kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 600.000 kilo una birden fiyat 
verecekleri gibi her garnizon için ayrı ayn fiyat teklif ederler. Ve teminat
larını da buna göre verirler. İhale tüm binasındaki komisyonda yapılacak
tır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve almak üzere her gün ve eksiltmeye 
iştirak edeceklerin yukarda yazılı gün ve saatte 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerine göre vesika ve teminatlarını havi teklif mektuplariyle 
komisyona müracaatları ve mektuplarını saat 13 de komisyon başkanlığına 

vermeleri. (4597) 8219 

sadif çarşamba günü saat (15) te P. T. 
T. umumi müdürlüğü binasındaki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka -
nuni vesaiki hamilen mezkfir gün ve 
saatte satın alma komisyonuna müra
caatları. 

5 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbulda Beyoğlunda P T. 
T. Levazım ayniyat şubesi müdürülk-
lerinden parasız verilir. (4089) 

7295 

Telefon sanfrah ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 
1 - ldare ihtiyacı için açık eksilt

me ile on adet yirmili manyatolu te
lefon santralı alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (2500), mu
vakkat teminat (187,5) lira olup ek -
siltmesi 21 teşrinisani 1938 pazartesi 
günü saat 15 de Ankara'da P.T.T. U
mum Md. lük binasındaki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve ka
nuni vesaiki ile beraber o gün saat 
15 de mezkur komisyona müracaat e
deceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. 
levazım, İstanbul Beyoğlunda P.T.T. 
ayniyat şube Md. Iükİerinden para. 

1 
sız verilecektir. (4013) 7246 

' Orman Koruma· -' 

Sade ... 
yagı alınacak 

Orman Koruma Genel Komutan -
lığmdan : 

Orman koruma genel komutanlığı 

Zeytinburnundaki talimgahı erleri için 
5400 kilo sadeyağ 2490 sayılı kanunun 
41 maddesinin c fıkrası mucibince açık 
eksiltme ile 2. teşrin ayının 21 inci 
pazartesi günü saat 10 da ihalesi 
yaprlacaktır. Talipler şartname ve ev
safı görmek üzere her gün 'Galatada 
mumhane caddesinde Alemdar hanın
da orman koruma ambarındaki satın 
alma komisyonuna müracaat edebilir
ler. Muhammen bedel 5670 liradır. Te
minatı muvakkatesi 425 lira 25 kuruş
tur. Bu paranın birinci mıntıka orman 
mesul muıhasipliğine yatırılması la -
zımdır. (8094/4680) 8383 

:- Enstitüfer: 
Sabun alınacak 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz çamaşır hanesi i -
çin (1800) kilo beyaz ve mutbah için 
(400) kilo yeşH sabun açık eksiltme u
suliyle alınacaıktır. 

2 - Muhammen bedel (816) ve mu
vakkat teminat (61.20) liradır. 

3 - İhalesi 22.11.938 salı günü sa
at 10 da rektörlük binasında müte -
şekki! komisyon tarafından yapıla -
caktrr. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak istiyenler enstitü da
ire müdürlüğüne müracaatları. 

(4700) 8386 

· Demiryolla.~ı : . -
. . ~ ...... 

3 Lojman inşaatı 
Devlet Demiryolları Yedinci 1§

b tme Müdürlüğünden : 
1 - E/ksiltmeye konulan iş: Afyon 

ana istasyonunda yapılacak üç lojman 
mşaatıdır. Umumi keşif bedeli 24.500 
ı ıradır. 

2 - E~tsiltme 14.11.1938 pazartesi 
günü saat on beşte Afyon'da yedincı 
işletme binasındaki eksiltme komis· 
yonunda kapalı zarf usuliyle yapıla· 
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ile muka· 
vele projesi ve bu işe ait müteferri 
evrak 123 kuruş bedel mukabilinde 
Afyon yedinci işletme veznesinden a
lınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1837.50 liralık muvakkat te· 
minat vermeleri ve bu teminatı Afyon 
veznesine yatırmaları ve Naha 1reka· 
letinden bu iş için alınmış ehliyet ve
sikası göstermeleri lazımdır. Bu vesi· 
kayı almak için ksiltmenin yapılaca· 
ğı günden en az sekiz gün evel bir is
tida ile isteklilerin Nafıa vekaletine 
müracaatları ve istidalarına bu işe 
benzer iş yaptığına dair işi yaptıran 
dairelrden alınmış vesikayı iliştir

meleri muktazidir. Bu müddet zarfın
da vesika talebinde bulunımıyanlar ek
siltmeye giremezler. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
2490 numarah kanunun 31 ve 32 inci 
maddelerine tevfikan hazırlıyarak i· 
hale günü olan 14.11.1938 pazartesi 
günü saat 14 de kadar eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri laznndır. Postalarda 
vaki ol~k gecikmeler kabul edilmez. 

!4554} 8088 

---- - ~ 

7 - 11 - 19 
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-
~Umumi heyet toplantısı 
§ TÜRKiYE iŞ ve TÜRKiYE CÜMHURIYETl ztRAA1 
E: BANKALARI ÜZÜM KURUMU ANONiM ŞlRKETlN· 
_DEN: 
E: Şirketimiz esas mukavelenamesinin 4 ve 73 ü·ncü mad: = delerinin aşağıda gösterildiği şekilde tadili için UmuJ111 
=: Heyetimiz 21.11.1938 Pazartesi günü saat 10 da Türkiyt 
=: iş Bankası binasında fevkalade olarak toplantıya dal'el 
=: edilmiştir. Sayın hissedarlarımızın mezkfir gün ve saatti 

teşriflerini rica ederiz. = TADİL EDİLECEK MADDE= LERİN ESKİ ŞEKLİ ----- Madde: 4 -=----= Şirket aşağıda yazılı malUmat 
:= ile iştigal etmek üzere teşekkül 
:: etmiştir. 
:E Şirketin maksadı: 
:= Üzüm almak, bunları işlemek, 
E: memleket dışında ve içinde sat= mak ve bu işlere müteferri diğer 
= işlerle meşgul olmaktır. Şirket 

= gayri menkul mallara tasarruf := edebilir. ---------=Madde: 73 

-:: Şirketin hesap senesi İkinci 

= Kanunun birinci gününden baş= lıyarak Kanunuevvelin sonuncu 
E: günü biter. Fakat birinci hesap 
E: senesi müstesna olarak Şirketin 
E: sureti katiyede teşekkülü tarihi 

ile o sene Kanunuevvelinin so -
E: nuncu günü beynindeki müddeti 
=: ihtiva edecektir. 

TADİLİ TEKLİF EDİLEN 
ŞEKİL ' 

Madde: 4 

Şirketin maksadı; 
U züm ve incir almak, bunlat1 

işlemek, memleket içinde ve dı· 
şında satmak ve bu işlere mütt' 
ferri diğer işlerle; kereste <lf 
anbalaj eşyası alıp satmak üzü~ 
ve incir ve bunlara mütefertl 
emtia muhafaza ve ihracatına "' 
her nevi eşya ve emtia nakliya' 
tına müteallik vapur ve sigort' 
acentahğı ile meşgul olmaktlf'· 

Şirket gayri menkul mallar' 
tasarruf edebilir. 

Madde: 73 

Şirketin hesap senesi Hazira
nın Birinci gününden başlıyara) 
Mayısın sonuncu günü biter. F• 
kat birinci hesap senesi müsteS' 
na olarak Şirketin sureti k~fr 
yede teşekkül tarihi ile o sene· 
nin Mayısının sonuncu günO 
beynind'eki müddeti ihtiva ede-
cektir. 8241 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllJllll 

Lastik malzeme ve lastik 
borular ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Muhammen bedeli yerli olduğu tak
dirde 48.445 lira ve ecnebi olduğu tak
dirde de 22.220 lira olan 79 kalem las
tik malzeme ve lastik borular 16.12. 
1938 cuma günü saat 15.30 da kapalr 
zarf usuli ile Ankara'da idare bina • 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli 
malzeme için 3.533,38 lira ve ecne • 
Jl malzeme iç.in 1.665,50 liralık mu -
vakkat teminat ile kanunun tayin et
tıgı vesıKaıarı ve -ceıı.uu.,.••uı ... 7 ..... 

gün saat 14.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazmıdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka -

rada malzeme dairesinden, Haydar · 
paşada tesellüm ve sevk şefliğindeıı 
dağıtılacaktır. (4544) 8129 

Tirfon yatağı altnacôk 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 13500 lira olan 
90000 adet meşeden mamul tirfon ya
tağı 21-11-938 pazartesi günü saat 15 

de kapalı zarf usulü ile Ankara'~ 
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1 
liralık muvakkat teminat ile kaıtd 
tayin ettiği vesikaları ve teklifi' 
aynı gün saat 14 e kadar korlli' 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An~ 
da malzeme dairesinden Haydarr 
da tesellüm ve sevk şefliğindetl 
ğıtılmaktadır. 

Bunlara ait nümuneler aynı ser 
lerde görülebilir. ( 4622) 8277 

Küçük yol malzeme' 

alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma 

yonundan : . 1 
Muhammen bedeli. 204776,10 lt! 

lan 9 kalem küçük yol maııe~ 
15.12.938 perşembe günü saat ıs.~& 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da 1 

binasında satın alınacaktır. 
6 Bu işe girmek istiyenlerin 114 

liralık ımuvakkat teminat ile k~ıt~ 
tayin ettiği vesikaları ve teklıf~ 
aynı gün saat 14.30 a kadar koıııtf 
reisliğine vermeleri lizımdır. 
Şartnameler 1024 kuruşa Ankaı' 

Haydarpaşa veznelerinde satılJllş 
dır. (4495) 81, 

Yün keçe ahnacak 
Devlet Deıniryoları Yedinci işletme Müdürlüğünden 

Devlet demir yolları idaresi ihtiyacı için kalınlıkları, mikdar ve rntl~ 
men bedelleri aşağxda yazılı ceman 4000 metre murabbaı yün keçe ~ 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Keçelerin işletme komisyonunda 1 

cut mühürlü oümunelere tamamen uygun olması şarttır. Eksiltme 18.1
1 

cuma günü saat on beşte Afyonda işletme binasındaki işletme komisy~ 
da yapılacaktır. Muvakkat teminat {635 lira 25) kuruştur. İstekliler il 
mektupları ile, kanuni vesikaları, imzalı mukavele projesini ve mu# 
teminat makbuz veya mektuplarını 2490 sayılı kanunun 32 inci madde" 
tarifatı veçhile kapalı ve mühürlü bir zarf içinde eksiltme tarihi olan~ 
kinci teşrin 1938 cuma günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde ekıö1 

komisyon reisliğine teslim etmiş bulunmaları lazımdır. Postada vuktl ~ 
cak gecikmeler kabul edilmez. İstekliler eksiltme komisyonundan ınıı~ 
e projesini me<:canen alabilirler ve mühürlü numuneyi görebilirler. ($' 

Miktarı Kalınlığı Metre murabbamm Muhammen~ 
Metre murabbaı milimetre muhammen bedeli tutarı 

1000 5 130 1soO 
2000 10 180 36()0 
1000 "20 345 34,0 

8220 

6 Grup maki na ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedelleri muvakkat teminatları aşağıda yazılı 6 gurup~ 

na ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 16-12-1938 cuma günü saat 15 de 
zarf usuliyle Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminat ile1 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, HaY0,ı 
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

Muhammen 
Bedel 

Gurup Tezgahın cinsi ve miktarı Lira 

I 17 adet Muhtelif makap tezgahı 14.000 
II 7 ,, Muhtelif zımpara tezgahı 6.500 
!il 1 ,, Üniversal freze tezgahı 8.500 
IV ~ ,, Vida dişi açma tezgahx 2.500 
v 1 ,, Hava şahmerdanı 9.000 

VI l •• Seyyar kaynak cihazı 2.160 
(4528) 
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Baylndfrlik~: Bakanhğı 

Demir tel alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 
19. birinci kanun 938 pazartesi gü

nü saat 15 de Ankarada nafıa vekaleti 
binasında malzeme müdürlüğü oda -
sında toplanan malzeme eksiltme ko • 
misyonunca gümrüklü Avrupa malı i
çin ceman 6800 lira muhammen bedel
li 34000 kilo 4 m/m lik demir tel ile 
120 kilo 1.5 m/m lik demir bağ telinin 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı • 
lacaktır. 

(Yerli malı için de teklifte bulunu
labilir) 

Muvakkat teminat 510 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankarada Nafıa vekaleti malzeme mü
dürlüğünden parasız olarak almabi -
lir. 

İstekliler.in teklif mektuplarını mu
vakkat .temınat ve şartnamesinde ya • 
zılı vesıkalarla birlikte aynı gün saat 
14 de kadar komisyona vermeleri lii -
zımdır. (4585) 8182 

Telefon makinası ve 

santrala alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

.. 19· birinci kaıı un 938 pazartesi gü
nu saat 10.30 da Ankarada nafıa ve -
kaleti binasında malzeme müdürlüğü 
odasmda toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunca ceman 2875 lira mu -
hammen bedelli 25 adet telefon maki
nesi ile 4 adet onlu santralın 5 adet 
beşli santralın ve 20 adet nomatörün 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yap1 · 
lacaktır. 

Muvakkat teminat 215.63 liradır. 
Eksiltme şartname ve teferruatı 

Ankarada nafıa vekaleti malzeme mü
dürlüğünde parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazdı vesikalarla birlikte aynı gün 
saat 9.30 a kadar komisyonumuza ver-
meleri lazımdır. ( 4586) 8183 

Demir travers ve kü(ük yol 
malzemesi ahnacak 

Nafıa Veka.Ietinden : 
19 ikinciteşrin 938 cumartesi günü 

saat 10 da Ankara'da vekalet binasın
daki malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nun~a 1395.000 lira muhammen be.
dellı 270.000 demir travers ile küçük 
yol malzemesinin pazarlık suretiyle 
eksiltmesi. yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
50 lira bedel mukabilinde vekalet 
malzeme müdürlüğünde alınabilir. · 

Muvakkat teminat 55.600 liradır. 
İsteklilerin şartnamesinde yazılı 

vesaik ile birlikte aynı gün saat 10 
da mezkfu komisyon reisliğinde ha
zır bulunulması lazımdır. 

(4543) 8084 

Yapı işleri i lônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Orman çiftliğinde yapılacak to
?um ıslah istasyonu müştemilatından 
ı~are ve laboratuvar, depo, ahır ve iş
çı evi inşaatıdır. 

Keşif bedeli 59.911 lira 67 kuruştur. 
2 - Eksiltme 17. 11. 1938 perşembe 

günü saat 15 de nafıa vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak üç lira bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 4,245 lira 58 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve naha 
vekaletinden almmrş ehliyet vesikası 
göstermeleri Hizımdır. Bu vesika ek
siltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün eve] bir istida ile nafıa ve
kaletine müracaatlar' ve istidalarına 
en az bir kalemde 50.000 lira kryme· 
tinde bu işe benzer bir iş yaptığına 
dair işi yaptıran idareden alırmış ve· 
sika iliştirilmesi muktazidir. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 17. 11. 193P perşembe 
günü saat 14 e kcıchır ekc;ilhıe komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim ecl ecckıc:ı ı ı • 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4584) 8145 

. -:·_ ,Aflbrii· V~t~Oi ': ·~ ·. 
- ' - . ~' ' 

25 Dükkôn yaptanlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Çocuk sarayı caddesinde Gazi ilk o
kulları önündeki bahçeye yapılacak 25 
dükkanm §artname ve projesine göre 
inşası kapalı azrf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Keşif bedeli (75178) lira (54) 

kuruştan ibarettir. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 

l'rojeyi görmek için vilayet nafıa mü -
dürlüğüne müracaat edebilirler. 

3 - İhale 28.11.938 pazartesi günü 
saat 15 de vilayet daimi encümenin
de yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve -
saiki ve nafıa vekaletinden 938 tak -
vim yılına ait olmak üzere aldıkları 

müteahhitlik vesikası ve teklif mek -
tuplarını 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dairesinde 28.11.938 pazartesi günü 
saat 14 de kadar vilayet daimi eneli -
men riyasetine teslim etmiş olmaları 
lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 - 17 in
ci maddelerine uygun (5008) lira (93) 
kuruşluk muvakkat temin~_t: . 

B _ Kanunun tayin ettıgı vesaık. 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mu

cibince münakasaya girmiye bir ma
ni bulunmadığına dair vesaik. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının iadeli teahhütlü olma
sı ve nihayet eksiltme günü saat 14 de 
kadar daimi encümen riyasetine gel -
miş bulunması lazımdır. 

6 - Bu iş hakkında fazla izahat al
mak istiyenlerin vilayet nafıa müdür
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

(4706) 8388 

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

Vilôyetler j 
! ..................................................... . 

Yol istikşaf amel iyatı 

Eskişehir Nafia Müdürlüğünden 

Sivrihisar - Hamidiye yolunun 
Kaymaz - Hamidiye arasında takri -
ben 25 kilometrelik kısmının beher 
kilometresi 75 lira bedel mukabilinde 
ve mevzu usuller dairesinde istikşaf 
ameliyatı açık olarak eksiltmeye ko
nulmuştur. Umum ameliyatın mu
hammen bedeli 1875 liradır. 

Eksiltme 28-11-938 tarihine müsa -
dif pazartesi günü saat 15 de vilavet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 140,62 liradır. 
Bu işe ait evrak nafıa müdürlüğün

de görülebilir. 
İsteklilerin bu gibi işleri yapmış 

olduklarına dair vesika veya mühen
dislik diploma ve ruhsatnamesini ib -
raz eyle'meleri ve ihale tarihinden en 
az sekiz gün evel vilayete mür:ıcaat
la ehliyet vesikası almaları şarttır. 

(8172-4709) 8389 

Bronz tel al.nacak 
İstanbul T e le fon Müdürlüğün

d en : 
Muhammen bedeli 24.000 lira olan 

200 kilometre kapalı Bronz tel 14-11-
938 pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf usuliyle müdüriyet binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1800 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
havi kapalı zarflarını aynı gün saat 
14 de kadar komisyon reisliğine ver
meleri Iazımdır. 

Şartnameleri her gün Levazım dai-
remizde görülebilir. (4017) 7077 

Hükümel konağı yaphnlacak 

Mardin Defterdarlığından: 

1 - Geçen sene 97 50 liralık tahsi · 
satla inşasına başlanan Gercuş kazası 
bükümet konağının 938 mali yılı zar
fında inşa edilecek ikinci kısmı keşit 
bedeli olan 19694 lira 60 kuruş üzerin
den 2490 sayılı kanunun 31 inci mad
desi mucibince 20-10-938 tarihinden 
itibaren 21-11-938 tarihine kadar 15 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. lbale 21 
lkinciteşrin 938 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 1477 
lira 10 kuruştur. 

3 - Bu işe ait fenni şartname, ke
şifname, model ve proje gibi evrakı 
müsbite bedelsiz olarak Mardin def
terdarlığı ile nafıa dairesinden ara -
nacaktır. 

4 - İsteklilerin mimar veya mü -
hendis olmaları veya resmi ceride ile 
iliin olunan talimatnamede yazılı eh
liyet vesikalarmı ibraz etmeleri mec
buridir. Ehliyet vesikası alacaklarm 
eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evel bir istida ile vilayet 
makamına müracaatla ehliyet vesika
larını almaları mecburi olup alm,yan
lar eksiltmeye iştirak ettirilmiyecek· 
tir. 

5 - Mukavele tanziminden sonra 
tOSO sayılı muhasebei umumiye kanu
rnnun 83 üncü macldesinin "H" fıkra

:;:na kvfikan bedeli ihale miktarının 
sülüsü teminat mukabiline müteahhi
de avans olarak verilebilecektir. 

6 - İhale defterdarlık dairesinde 
yapılacak ve isteklilerin teklif mek • 
tuplarını ihale gününde saat 10 a ka
dar defterdarlık makamında toplanan 
komisyon riyasetine behemehal ver . 
meğe mecbur oldukl:ın iliin olunur. 

(7917-4570) 
i169 
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Kiralık : 

Kiralık aparbman - Yenişehir'de 

Atatür kbulvarında Tuna Ap. Kalori -
ferli daireler Resmi dairelere de elve-
ri~ili~ 8M8 

Kiralık - Bahçeli evler kooperati
fi mahallesinde 123 No. beş od.ah iki 
kat müstakil B. 4 tipi ev kiralıktır. 
Merkez Bankasında R. Bolevin'e mü-
racaat. 8050 

Yeni kaloriferli apartrrnan - 5 oda 
aynca hizmetçi, sandık odaları geniş 
hol, ofis 15. II. teşrinden kiralıktır. 
Yenişehir lzmir Cad. No. 10 8057 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apartı
manmda 5 odalı, kaloriferli, sıcak su -
lu ve her türlü konforu haiz kiralık 
daireler vardır Telefon 3223 e mlira -
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 muşambalı Çankaya caddesi No. 
49 görmek için ikinci kata, görüşmek 
için şekerci Hacı Bekir'e müracaat 
Tel: 3050 8190 

Kiralık oda - Bir bayan için 2 ha
vandan mürekkep aile yanında güzel 
manzaralı. Yenişehir Seliinik 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 - Meşrutiyet ve Selanik 
caddelerinin birleştiği köşede Ergene 
apartımanı. 6 odalı geniş daire. Daimi 
sıcak su. Kapıcıya veya Tel: 3114 e 

8214 

Kiralık - Demirtepe'de Havuzba
şma 5 dakikada mobilyalı bir oda. 
Postane cad. No. 53 de üçüncü kat da
ire 5 akşam 7-8 arası müracaat. 8224 

Kiralık Ev - Yenişehir'in mutena 
yerinde İsmet İnönü ve Kazım Özalp 
asfalt caddelerinin birleştiği noktada 
7 oda mutfak banyolu kaloriferden 

Kapab 7.arf uauliyle 
eksiltme ilanı 

T rab zon Vilayeti Sıhhat ve İçti
m a i muavenet Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab

zon' da nümune hastanesi ikinci kısım 
inşaatı ile elektrik, kalorifer, sıhi ve 
diğer tesisattır. 

Bu işin muhammen keşif bedeli 
737044 lira 88 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi, 
D - Yapı işleri umumi fenni şart

namesi, 
E - Vahidi fiat listesi ve hususi 

şartname hususi şartname lahikası ke
şif 

F - Projeler 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 36 

lira 86 kuruş bedeli mukabilinde nafıa 
vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü 
ile İstanbul, Trabzon nafıa müdürlük
lerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 15-11-1938 tarihinde 
salı günü saat 15 de Trabzon sıhat mü
dürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 33232 lira muvakkat temi
nat mektup veya makbuzu ve bundan 
başka aşağıdaki vesikalarını kapalı 
zarf usulü veçhile koyması lazımdır. 

A - Evelce alınmış daimi ve mu
vakkat vesikalar ilga kılınmış oldu
ğundan Nafıa vekaletinin 12.8.1938 ta
rih ve 67 / 11650 cayrlı tamimleri mu
cibince Trabzon vilayetinden alına· 
cak ehliyet vesikası. 

B - 1938 senesine ait ticaret odası 
vesikası. 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde bu-
1 unanlar 15.11.1938 tarihinden en az 
~ekiz gün evel istida ile Trabzon vila
yetine müracaat edecekler ve bu za
man zarfında vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye giremiyecekler
dir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatteı1 bir saat 
eveline kadar sıhat müdürlüğü daire
sine getirilerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta i le gönderilecek mektup
ların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olmaları ve dış 
zarfların mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e· 
dilmez. (4012) ~089 

Küçük ... ~.~~~· .. ··~~~;~·~·~·~ .. , 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 

1 
Bir defa için 30 Kuru!i 
İki defa için 50 Kuruş 1 
Üç defa için 70 Kuruş 

ı Dört defa için 80 Kuru3 
ı Devamlı küçük ilinlardan her defası 

için 10 kuruş alınır. MeseU on defa 
neşredilecek bir i'.an için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
tıer satır, kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna, 30 had itibar edilmiş
tir. Bir küçük ilan 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay
nca on kuruş alınır. .. ................................................ .. 

başka her türlü konforlu ev hemen 
kiralıktır. 1162 numaraya telefonla 
müracaat. 8246 

Kiralık - Kooperatif arkası Yusuf 
Esendemir apartmanı 1 No:lu daire • 
de 1 oda kiralıktır. Öğleden son~a i · 
çindekilere müracaat. 8251 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so • 
kak Adalar apartman 2-3-4-5 odalı ve 
konforlu daireler. Kapıcıya müracaat. 

8267 

Kiralık daire - 4 geniş oda, kiler, 
banyo, alaturka ve alafranga hela kon
forlu. Yenişehir Yüksel cad. No. 14 
Berker Ap. üst kata müracaat. Tl: 
3583 8279 

Kiralık müstakil odalar - Yenişehi
rin en güzel yerinde Emniyet abidesi 
yanında bahçeli ve güzel manzaralı. 
Çok müsait 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 edilmesi. 8282 

Kiralık 2 daire - Yenişehir Yük
sel cad. Ataç sokak Özenç apartımanı 
dükkanlar üstünde 3 ve 4 oda hol ve 
banyolu daireler. Tel: 3319 8283 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde
sinde 7 No. Ju evin üst katı 5 oda, bü
tün konforlu. Alt kattakilere sorulma-
sı. 8300 

Kiralık - Yenişehir'de Menekşe so
kağında 12 numaralı apartımanda ha -
va, ziya ve nezareti bol, geniş daireler 
ehven bedelle. 8309 

Elektrik mühendisi 
af'anıyor 

Elazığ Be lediyesinden : 
Şehrimizin elektrik işlerinde tek· 

nik ve idare müdürlüğü ifa edebile
cek bir elektrik mühendisine ihtiya· 
cımız olduğundan bu vazifeye talip 
olanların evrakını ve şartlarını 15 i · 
kinci teşrin 938 salı gününe kadar Be
lediyemize bildirmeleri ilil.n olunur. 

8239 

Hükümet konağı 
yaptı rı laca k 

Aydın Nafia Eksiltme Komisyo
nundan: 

1 - 21. 10. 938 günü ihalesi yapıl
mak üzere eksiltmeye çıkarılan 49329 
lira 51 kuruş keşif bedelli Nazillide 
hükümet konağı inşaatına talip çıkma 
dığmdan yeniden eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A) Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
şartnamesi 

B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi yapı işleri şeraiti umumiyesi 
D) Fenni şartname 
E) Keşif metraj cetvelleri 
F) Resimler 
lstiyenler bu evrakı Aydın nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 14. ıı. 938 tarihinde 

pazartesi günü saat on beşte Aydın 
nafıa müdürlüğünde toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3700 liralık muvakkat te· 
minat vermesi ve ihaleden en az 8 
gün evel vekalete muracaat ederek 
Nafıa vekaletinden alınmış yapı mü
teahhitliği vesikası göstermesi ve 
müteahhidin bizzat diplomalr mühen
dis veya mimar olması veya bunlar
dan birisiyle müştereken teklif yap
ması ve mukaveleyi birlikte imza et
mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar nafıa dairesine geti
rilerek eksiltme komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede ayzılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması lazımdır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilmez. 8054 

Kiralı~ - Yenişehir Orduevi arka
sı Arınan sokak Turan apartıman 4 o.. 
da, 1 hol, konforlu muntazam bir dai • 
re derhal kiralıktır. Aynı apartıman 

No. 6 ya müracaat Tl: 1252 8314 

Kiralık oda - Karaoğlan Merkez 
apartımam. Hizmetçi, merkezi teshin, 
radyo var. Apartıman önündeki gaze -
teciden sual. Telefon 2828 İsmail Hak-
kı. 8316 

Kiralık daire - 3 oda, bir hol, 
kiralıktır. Sıhiye Vekfileti karşısın • 
da Arman sokak. AKBA'da Adil Tel: 
3377 8317 

Kiralık - Sıhiye V ekiileti karşısın
da Bomonti'ye giden sokaklardan tı
kız sokağında Dr. Feyzi apartımanm
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: 2550 8340 

Kiralık - Yenişehir'de Bakanlık -
!ar 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 
b!r ev acele kiralıktır. Demirtepe Fev
zı Çakmak sokak N o. 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 

KiraJık oda - Mobilyalı ve konfor. 
lu bir oda kiralıktır. Müdafaai hukuk 
caddesi Kanber apartımanı No. 3 (ço
cuksuz aile veya bir Bay için) 8376 

Kiralık aparbman - 4 büyük oda 
otomatlı banyo dairesi mutbak v. s. 
kirası 60 lira Demirtepe köprüsünü ge
çince sağda No. 15 Nebiye apartıma -
nı. 8377 

5 odalı daire - Bahçe içi yeni, mu
şambalı ve yeni tekmil konforlu Y. şe
hir Kazım Özalp cad. Onovluk sokak 
8 Behiç Tümer Tl; 2612. 2-5 arası ge-
zilir. 8378 

Kiralık - Üç büyük oda, bir hol, 
kalorifersiz, diğer konforu tamam 
- Halkevi karşısında, kahve yanındaki 
95 Nr. lI apartıman • kapıcıya veya 
3993 telefona müracaat. 8379 

Satılık : 

Sahlık - Bahçeli evlerden asfalta 
en yakın yerlerde muhtelif tiplerde 
uygun fiat. H. Dilman. Koç apartıma -
m No: 4 Ti: 2181 8163 

Sab~k .- Yenişehir'de jandarma 
mektebı cıvannda istasyon arkaların
da ve Ankara'nın her tarafında inşaat.a 
elverişli arsalar, tel: 2406 Neşet Şe -
ren. 8176 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
irat getirir beton ahşap ev ve apartı • 

~~nl~r ve bahçeli evler yapı koopera
tıfı hısseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

8177 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
apartıman ev arsa almak ve satmak is
tiyenlere tavassut. Tel: 2406 Neşet 
Seren. 817b 
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Acele satılık arsa - istasyon arka
sında 593 M. Maltepe'de 644 M arsa 
acele ve uygun fiyatla satıhktu Tl: 
1538 Hayri Ahcıoğlu. 8187 

Kelepir Aparbman - lsmetpaşa 
mahallesinde bol güneşli üç daireli 
kiirgir büyük bahçeli. H . Dilman Koç 
Ap. T1:2181 8208 

Satıhk arsalar - Maltepe istasyon 
jandarma okul civarı Cebeci Karanfil 
sokak blok ve ı:;erbest. H. Dilman Koç 
Ap. 4 Tl: 2181 8209 

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

Acele ıatdık ev - Yenişehir Cüm
huriyet mahallesi eski İnkılap, yeni 
Kalık sokağı 3 No. lu 965 metre mu • 
rabbaı arsa üzerine inşa edilmiş 4 oda
lı ev arsa fiyatına satılıktır. Diyanet 
işlerinde levazım müdürü Bay Ziya'ya 
müracaat. 8298 

Satılık piyano - Belçika markalı az 
kullanılmış bir piyano ucuz satılıktır. 
Kooperatif arkası meçhul asker sokak 
Kurşuncu apartıman No. 4 de müra • 
caat. 8342 

Satılık - Kabili nakil garaj. Tahta
dan (Lift den yapılmış) Yenişehir A
taç sokak No. 24 de müracaat. 8345 

Satılık arsa - Bakanlıklar karşı

sında Karanfil sokağında 7 50 metre 
murabbaı yeri çok güzel bir arsa ucuz 
fiatla satılıktır. Telefon: 2858 e mü -
racaat. 8374 

1 ~ vt>n•n lf>r : 

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 

l~ arı yan l:ır : 

Mühendis - Diplomalr (Su, yol, 
demıryol, köprü ınşaatı) ıçin iş ara
maktadır. Mühendis W. D. Ankara 
Yenişehir Birlik oteli 8160 

Derı verilir - Tedris usulüne göre 
evlerde ilk ve orta okul talebesi yetiş -
tirilir. Ulus'ta t. O. rumuzuna mektup
la müracaat edilmesi 8161 

Tecrübeli bir banka muhasibi -
Akşamlan bir tüccar yanında veya hu
susi bir müessesenin muhasebesini tut
mak istiyor. Ulusta (A. K) rumuzu -
na müracaat. 8180 

it arıyor - Almanya'da lise tahsi
li görmüş, muhabere ve tercümeye 
muktedir bir türk genci günde 3 saat 
veya daimi olarak iş aramaktadır. 

Ulus'ta H. M. mektupla müracaat. 
8299 

Hususi dersler - Budapeşte'den 
mezun diplomalı profesör bir bayan 
Kültür fizik jimnastik, modern ve rit
mik dans dersleri veriyor. Posta kutu-
su 1046 8301 

Kuro;;Jar ------
Daktilo kursu - 52 inci devresine 

teşrinisaninin ilk haftasında başlıya • 
caktır. 2 ayda diploma verilir. Koope • 
ratif üstünde Tel: 3714 8167 

Çünkü ASPiRiN senerer· 

denberi her türlü soğukaf. 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

olmak için lütfen 
dikkat ediniz. 

mar· 
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İştahsızhk - Hazımsızhk - Şişkinlik 
Ekşilik - Gaz - Dil Pashğı - Barsak 

Ataleti - İnkıbaza karşı 

HASAN MEYYA ÖZÜ KULLA iNiZ 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas, frenk üzümü, si . 

nalko, şeftali, muz, kaysı, armud nevilerınden olup toz halinde ve şekerh· 

dir. Bu meyvaların özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 
kullanıılı olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 
kullanılmaktadır. 

Yazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serinlemiş 
olurlar hem de mide. bağırsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tutarak 
ıihhatlerini korurlar. 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 8381 

Sakarya Eczanesi 

uı.:u s 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ: ANKARA 
Şubeleri - İstanbul, İzmir 

Ajanlan : Bursa -İzmit -Adana 

Y apdacak ve yapısına başlanmış meskenler için vatan
datlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karşıhğında ikrazat yapar 

Faiz senede o/o 81/ı dur. 

Ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti ( 1.000) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul İpoteği ve esham ve tahvilat rehni karşılığın
da Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

Sadakai fıtir 
Diyanet işleri Rei$lığinden : 

' · Sıhat BakanhQr ·. 
Sadakai fıtır 

Cinsi Kuruş Santim Pancar alınacak 
Buğday 
Arpa 
Un 
Kara üzüm 
Çekirdeksiz 
Razakı üzüm 

(4699) 

9 
13 

20 
91 

100 
133 

25 Etlik'de Veteriner Bakteriyoloji 
50 ve Seroloji Müe$se&e$İ Direktörlü -

50 
ğünden : 
1-Müessesede mevcut tecrübe 

hayvanları için 40000 ila 60000 kilo 
50 hayvan pancarı açık eksiltmeye ko-
8383 nulmuştur. 

------------ 2 - Tahmin edilen bedeli 3000 lira-

D i k kat dı~. - İlk teminatı 225 lira olup banka 
mektubu veya vezne makbuzu kabule 

Fenni gözlüklerinizi, tıbbi ve tu - şayan hazne tahvili teminat olarak 
valet korsalarınızı, sütyenlerinizi öl - tahvillerin de makbuz mukabili haz
çü ile istediğiniz şekilde temiz ve u-1 neye teslimi şarttır. 
cuz fiatle yalnız Adliye caddesi ku· 4 - İhalesi 18.11.1938 cuma günü 
yumcular karşısında (MÜNİM HAL- saat 15 dedir. Buna ait şartname mü
KACI) dan alabilirsiniz. 8175 essese direktörlüğünce bedelsiz ola-

rak verilir. 

5 d akı l(c. f vv.:/ ..• 

Bir Gripin almadan evvel 

lstırabm ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve 

. en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GR1P1N almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. 

7-11-1 

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - tesirli. zararsı% 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız. 8382 

Malatya bez ve iplik fabrikası 

T. A. Şirketinden : 

Şirketimiz Adana fabrikası mamulôtı 

Kaput bezi fiatları: 

Cinsi Tip No. Geni,lik s. Beller top m. Belier top 

-.. ----------- 5 - 2490 sayılı kanunda yazılı~rt-----------=--------=----.=..;;........:;.___ tarı IUils olan letekfller muayyen olanl~ .. 1---~~~-=-~=~',.......~ 
gün ve saatte Ziraat Vekaleti muhase- 14 85 36 677 

Kömür cürüfu 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 ıubemize müracaati rica olunur. 8372 

AEG Türkiye _~ekilleri: 

Türk Anonim Elektrik Şirketi Umumiyesi 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 

be müdürlüğünde toplanacak olan ko- · ti 

misyona müracaat et~2e~~ri. (4640) 20 toptan aşağı siparişlere yüzde 2 f 
zam yapıhr. ..111111111111111111111111111111llllllil1 L 

Adres: Kooperatif arkası Ali - -
Nazmi Apartımanı No. 9 D.5. 8242 E A S R I E V L t L E R E 

------------ § Baş rolde: LUCİEN Barraux § 
"111111111111111111111111111111111111111r' 856 

Elektron 

Halk Bakteriyoloji ve Kimya 
laboratuvan 

Belediye sırası, Talas apartıman 
J No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6205 
İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

~=====================-/ 

~ ............... ~ . ........................ ~. 

.:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

TÜRK HAVA KURUMU -------
26 - Tertip -- cı ----

BÜYÜK PİYANGOSU -----§ Birinci k~ide 11 İkinciteırin 938 dedir. -
~Büyük ikramiye 40.000 liradır --:= Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye-
=: lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•. = Yeni tertipten bir bilet alarak i,tirak etmeyi ihmal el 
=: meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasın• -= girmi• olursunuz ... 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

.:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ---------------------------------

Yeni SİNEMALAR Sus 
BU GECE 

ŞAHANE TANGO 
Baş rolde: POLA NEGRf 

Gündüz: 2.45-4.45-6.45 de 

§ Halk § - -- -- -: BU GÜN BU GECE : - -- -: 2. büyük macera filmi birden : 

BU GÜN BU GECE 

KONTES V ALEVSKA 

Baş Rolll!rde 

= 1 - VAT AN SIZLAR Cehennemi = 
KONTES VALEVSKA ~ Baş rolde: Jak Holt. § Greta Gorbo - Charles Boyer 

Baş Rol/erde : 2 - YOL KESEN HAYDUT § Napolyon'un hususi ve siyasi hl' 
§ Greta Garbo - Charles Boyer E Canlandıran : Ken Maynard §yatım, aşklarrm. bütün hakikati11 

- Seanslar : canlandıran 
=Dikkat: Bu akşamdan itibaren saat : 14.30-16.30-18.30. Gece 21 de : 
- 21 de filmden evel Orkestra E : 

- Ucuz halk matinesi 12.15 de -
Tarihi muazzam eser 

refakatinde varyete vardır § Tarzan kaçıyor( Türkçe sözlü) § Seanslar: 14-16-18. Gece 20.30 ci• t 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ İSTANBUL P. K. 1449 
Türk Anonim Şirketi 

iSTANBUL P. K. U44 

39 model BLAUPUNKT radyolarım dinlemeden radyo almayınız. KAZIM RÜŞTÜ 
Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 
apartımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 


