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Yazı isleri 1062-1063 
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Yakında, yazıları arkadaşımız 
Naşit Uluğ tarafından hazırla
nan güzel bir ilave neşredeceğiz. 
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İdare 1064 

SEF'İN KAMUTAYA TESEKKÜRLERİ 

Atatürk'ün telgrafları 
Sürekli alkışlar arasında 
dün Kamutay'da okundu 

.. Kamutay'ın dü-nkü toplantısında, riyaset ma~~~~' ~ei~i
cu.mhur Atatürk'ün cevap telgraflannın geldıgını bıldır
mış ve Kamutay'ın dakikalarca süren devamlı alkışları 
arasında Şef'in şu telgrafları okunmuştur. 

M. A. Renda 
Büyiik Millet Medisi Reisi 

Ankara 

C. Riiyiik Millet Meclisinin yeni yıl çalışmasına ba§
larken hakkımda bhar buyurduPunu bildirdi~iniz 
yiiksek du.ygufordan çok mütehassis oldum. Büyük 
Kamuıay'a teşekkür ve derin saygılarımı arzederim. 

BASVEKİLİMİZ 

B. CELAL BAYAR 

DÜN GELDİ 
Birkaç gün evel !stanbul'a git

miş olan Başvekilimiz B. Celal 
Bayar, dün sabahki trene bağlı 
lıususi bir vagonla şehrimize 

dönmüş ve istasyonda Büyük 
Millet Meclisi Reisi B. Abdülha
lik Renda, bütün vekiller, An
kara Valisi B. Nevzat Tandoğan, 
hükümet ve Parti erkaniyle ve -
ka/etler ileri gelenleri tarafın
dan karşılanmıştır. 

L Başvekilimiz Celal Bayar Ankara garında bütün vekillerimizle beraber 
·--

K. ATATVRK 

Başvekilimiz istasyonun me

rasim salonunda kendisini kar -

şrlamağa gelen zevatla krsa bir 

hasbihalden sonra gardan ayrrl

mrştrr. 

Düşmanımız 
kağıt mıdır ? 

ı Kamutayın dünkü İçtimaında 
encümenler seçimi yapıldı 

F. R. ATAY 

; 1 ilk osmanlı ıslahatçılan, mem-
lekette keyfi iğdamları mümkün 
nıertehe önliyebilmek için, tahri

Hatay Millet Meclisinden Komutaya 
bir minnet ve şükran telgrafı geldi 

ri emr'i mecburi kılmışlardı: Kamutay dün B. Refet Canıtez'in reisliğinde toplanmıştır. Baş
Bugün İş geciktirmek veya iş çı- kan; Cümhur Rci~i Atatürk' ten cevap telgrafının geldiğini söyle
karmamak manasına aldığımız nıiş ve Kamutay'ın dakikalarca devam eden sürekli alkışları ara
kırtasiyecilik, halcikatte, keyfi sında Şef'in telgraflarmı okumuştur. Bu telgrafı ayrı sütunları -
icla.rc;rc:ı kcı.rşı usul, hak ve kanun mızda bulacaksınız. 
zihniyetini ikame etmek için ku- . . 
rul t Hük.. f d l t Bask.an, Hatay Millet Medısi Reıs-
d .muş ur... ulm~ ıdn, eve j liğinden Kamutay'a bir telgraf geldi- 111111111111111111111111111111111111111111 
aıre ve muessese erın e muame· - . . .. 1 · - d k" t 1 f 1 I t k l l t k . . gını soy emış ve aşagı a ı e gra o-

t
e dh~rlzını o

1
ay aş ırma ıçın kunmuştur: 

e ır er tasar adığını haber ve- T ·· k · B ·· ··k M ·11 t M ı · .. ,· 
k d 

u ur ıye uyu ı e ec ı .... 
ren ar a aşımız k ratsiyecilig~ i R · ı · - · A 1• k .. k .. d kald eıs ıeıne n,.ara h? u~ en . ırmak,, sözünü, Hatay Mıllet Meclisi memleketin 
ıç şuphesız, bu tabirin yalnız mukadderatım eline almakla hataylr 

menfi tefsirini düşünerek yaz- yurttaşlar.ın mine/kadim besledikleri 
mıştır. Yoksa cümhuriyetinıizin ve izharından hiç bir vakit çekimne-

2 
bizi, kağıtsız, kayıtsız, yani, şi: dikleri yüksek siyasi ideallerinin ta
fahi ve keyfi bir başına huyu- hakkukuna ilk adımlarını atmış bu
ruklar tahakküm .. e k b . lunuyorlar. Türk millet ve devletini 

un arşı e e r · k' s·· .. k M"JJ M /" ., . 
diyen müdafaa edeceğine şüphe Hve urhıykek duyu .. ı de'tv . ec ıdsı nın 
yokt A atay a rn a goster ıgı can an a-

. ur. rkadaşımızın aynı ha- laka ve yüksek fedakarlıkları minnet 
vadıs süt l ·· t·· d kul ~ un arının. us un . e • - ve şükranla yadeder ve Türldye'ye o-
landıgı serlevha ıse yerındedır lan ebedi bağlılıklarrnı ti,irk mmetine 

1 ~ Ve maksadı azami temin eder: ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
..... Çok iş, az aöz ve yazı/ iblfı.ğrna lutlen tavassut buyurmanız.ı 

Yeni iş talimatnamesinin esas- ve hissiyatı halisanemizin kabul bu
larını, emniyet umum müdürlü • yurulmasını istirham eder. 

1110 ğü arşivi tanzim olunurken Abdülgani 
elde edilen tecrübeler ilham et- Itardeş memleket Millet Meclisin-

miştir. lç Bakanlığının talimatı- (Sonu 8 inci sayfada) 
nı, Başbakanlık her vekaletin 

Taymis ve Fransız 
gazetelerinde 

~ükrü Kaya'nın nutku 
Londra, 7 a.a. - Türk ciiınhuriye

tinin on beşinci yıldönümü dolayı
siyle Türkiye Dahiliye Vekili ve C. 
H. Partisi Genel Sekreteri B. Şükrü 
Kaya tarafından irat olunan nutku 
Times gazetesi tebarüz ettirerek 
neşretmiştir . 

Anadolu Ajansınm notu: 
Haber aldığımıza göre Paris'te de 

Temps ve Petit Parisien gazeteleri 
bu nutka sütunlarında geni§ bir yer 
ayırmışlardır. 

111111111111111111111111111111111111111111 

selahiyetli ınüm~ssillerinden mü
re~ep bir komisyona havale et
nıış ve komisyon pek az ti.dille 
a!1!1 talimatı kabul etmiştir. Bu 
talı mat memurların vazife ve 

• mesuliyetlerine, bir evrak teati 
bürosu. teşkil edilmesine, takip 
ve teftış ve yazı işlerine imza r. s.:lahiyetlerine dair yeni 've mü

Paris'te esrarengiz 
bir suykast yapıldı 

hım hükümler koymaktadır. --------·--------ı, 
e· • Eskiden muntazarrl ve süratli 

••• 1' çıkaran müesseseleri methet- Alman Sel areli üıüncü 
et• mek istiyenl.er, banka gibi işli_ ~ 
na yo~, derlerdı. Maatteessüf aynı 

J tarıhlerde bizim Ziraat Bankası kalib'ı yaralandı 
UIJ a!nen, kendi_ vekaleti gibi işler~ 

dı. Gene eskıden kalma bir ha
tıramız vardır: llk Düyunuumu-

ll
f miye kurulacağı vakit, memurla

rı osmanlı nezaretlerinden top . 
lanmıştı. Nezaretler ise, yeni ida-
reye en işe yaramaz memurları
nı yollamışlardı. Halbuki Düyu
nuumumiye osmanlı nezaretle -
rinin bu iskartaları ile dahi, im
paratorluk için örnek addedile -
bilecek bir müessese nizamı vü-

~ d ~ cu a getirmeğe muvaffak olmuş-
1 tur. 

et ~ Kusur zihniyette ve usullerde • 

8
_ ~ dir. Bürokrat tabiri, cümhuriyet 
~ ve halkçılık kelimeleri yanında, 

yıe ~ otokrat tabirinin tezadını can -
~ landırır. Ne amirler, ne de me
~ n_ıu~lar s.altanatı: Bi.zjm hüküme-

8 ~ t~mız, hır kanun ve/halk hizme
~ tı ol.arak kuru~~uşt"ur. Tekamülü 

1111' dahı,. onu en ıyı ta&akkuk ettir -
._./ mek istikametinde olacaktır. 

Eğer şikayetlerin Haksız oldu
ğuna veya usullerimizin mükem

( Sonu 8. inci sayfa.da) 

Fransa'nın Berlin Büyük Elçi
si iken Roma'ya tayin olunan B. 
Fransua Ponse dün saat 18.45 te 
Roma'ya muvasalat etmiştir. Yu
kardaki resim, B. Fransua - Pon
se'yi relikasiyle birlikte Berlin'· 
den ayrılırken gösteriyor. 

Paris, 7 a.a. - Bir yabancı bu sabah 
Almanya sefaretinde üçüncü katip 
von Rath'ın odasına girerek mumai
leyhe tabancasiyle iki el ateş etmiştir. 
Kurşunlardan biri katibin omuzuna, 
diğeri karaciğer nasiyesine isabet et
miştir. Mütecaviz bu sabah sefareta
~~y_e ~-itlere~ katiple görüşmek istedi
gını soylemıştir. B. Rarth, kendisini 
kabul etmiş ve polonyah derhal ateş 
etmiştr. Sorulan suale cevaben Al
manya'dan kovulmuş olan yıı.hud din· 
aaşlarmm intikamını almak istediği
ni söylemiştir. 

Komiserlikte yapılan isticvabmda 
adının Herşel Faybel Gristmz.an oldu
ğunu ve Hanovra'da doğduğunu beyan 
etmiştir. 

Yaralı Üniversite sokağında alman 
kliniğine nakledilmiştir. 

Katil akli melekiitına sahip 
Almanya sefaretinden verilen ma

h'.lmata göre mütecaviz Paris'teki Po
lonya jeneral konsolosluğu tarafından 
verilmiş bir pasaportu hamil bir po
lonyalı idi. 

Sefarette söylendiğine göı e, müte· 
(Sonu 8 inci sayfada) 

CÜMHURREİSİ~1İZ VE BA~KUMANDAN ATATÜRK ADINA 
\ 

• 

Orgeneral Faltrettin Altay sancağı verirken Abidenin önünde yapılan törende 

32 inci alaya dün törenle 
sancak verildi 

Orgeneral Fahrettin Altay sancağı 
verirken güzel bir nutuk söyledi 

Dün, kahraman ordumuzun çok şerefli bir mazisi olan 32 inci 
al.~yına, gü~e.l ~ir törenle Orgeneral Fahrettin Altay tarafından, 
Cumhur Reısımız Başkumandan Atatürk adına sa k •ıd· 
Ul 

. nca verı 1. 
us meydanında yapılan törem, etrafı çevreliyen kala bal k b · 

halk kütlesi zevk ve iftiharla seyretti. 
1 ır 

1 

Saat on beş buçukta en önde me • 
Parti grupu bugün rasinı üniformalariyle Alay. komutanı, 

~~~: -~amu1::nlarx ve sırasıyle sancak 
toplanıyor o ugu ve d~ger bölükler, önlerinde 

mı~rka oldugu halde geldiler ve hey -
kelin etrafında vaziyet aldılar. Biraz 

C. H. P. Grupu umumi heyeti bugün 0 s nra, orgeneıal Fahrettin Altay, ya _ 
saat on beşte toplanacaktır. nmda general Abdurrahman Nafiz ve 

Hayfa' da araplar, 

postaneyi soydular 
Kudüs, 7 a.a. - Hayfa'da arap çete

leri posta idaresine ikinci baskınları
nı yapmışlar ve 7 50 lira kıymetinde 

bir altın çıbık kaldırmışlardır. Haıyfa 

eşya deposundaki yangın 50 bin lira 
kıymetinde eşyayı tahrip etmiştir. 

Kahire' de bir kongre 

Kahire, 7 a.a. - Dün Kahire üni -
versite~i talebesi Filistin araplan le -
hinde bir kongre yapmışlardır. Kon -
gre, Filistin ·i arap milletinin ayrılmaz 
yurdu olarak tavsif eden müteaddit 
karar su_reti kabul etmiştir. 

g~neral Kemal Kökçe ile beraber gel -
dıler ve karşılanddar. Sancağı, alay 

(Sonu 8. ıncı sayfada) 

lspanyol sivil 
harbi başlryalı -
danberi Franko 

kuvetleri büyük 
bir arazi parçası 

işgal ettiler. Fa· 
kat hükümetçi . 
/er de mukave

mete devam edi
yorlar. Harita 
hükümetçilerin' 

ve frankistleriıl 
ellerinde bulu • 
nan mrntakaları 
göstermektedir. 

Yazısı J üncü 
sayfadadır. 

Orgeneral F ahrettin Altay 
nutuk söylerken 

FR A.N.:3A 

,, ' .... ,,,, 
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Fikir hayatımız 
1stidatları ve ustaları herkesçe tanınmış bol resimli sergiler; büyük 

şehırlerımizin hepsinde muntazam konserler verdikten sonra memleke
tin daha kuytu şehirlerindeki halk.evlerinde kendilerini dinletmenin za
ruretini anlamış ve kendilerini sevdirmenin ve özletmenin sırrına ve 
zc~·kine varmış ~üAzisye~l~rimiz; tiyatrolarımız ve piyes m\ıharrirleri
mız; .~oma~ ve hıkaye kullıyatımız ve canlı bir edebiyat hayatı; bütün 
bu guzel dunyanm ~a~a~ıları üzerinde müspet tenkit yürüten, hesap 
t~tan ve alkışın te~vıkmı halkımızın gittikçe tabiileşen ve derinleşen a
l~~smd~n. sa~atka~larımızm yaratma şevkine doğru kanalize eden 
krıtıklerımız; ışte bır olgunluk manzarası ki, gönüller özlüyor ve göz
ler arıyor. 

. Bu. m~nzaranın bütün unsurları mevcuttur, elverir ki lağubaliliği
mıze b~~ ?ıhayet v~rer.ek sanat mesleğini ve fikir ülkesini bilgi ile, inan· 
la ve durustçe benımsıyelim. 

Değişmekte ve bu değişmesini kanlı imtihan safhalarından geç~ek 
bahası.na tama.mlamakta olan yepyeni bir dünyanın ortasında yaşıyo
ruz:. 1lım, te~nı~, sanat ve her türlü marifet, dün olduğu gibi bugün de 
o dunyanın ınhısarındadxr. Gün geçmez ki, Avrupa postası, Avrupa'
nm her tarafından yüzlerce kitap getirmesin. Kendini yeniden inşa et
mek yollarında olan bu Avrupa, geçirdiği kültür krizinin en'had safha-
1Rrmda dahi, davayı dava olarak, fikri fikir olarak, ahlakı ahlak olarak 
ele alrp alm teri ve göz nuru ile tetkik ve teşrih etmekten fariğ olmamış
tır:. Harp sonrası gibi bir delikanlı ömrüne bile tekabül etmiyen kısa 
mud~et zarfında tarihi yatırıp bir böyle ve kaldırıp bir de öyle yazdığı 
v~~ ?ır kaç kere kendi kendisini yemek ve parçalamak tehlikesini geçir
dıgı ha!~e, ~vrupa, fikrin asll demirini dövmekten yorulmamış ve sa
natın sonmıyen ateşini beslemekten şaşmamıştır. 

.Bu hadise karşısında toplanıp düşünmemiz ve kendi payımıza dü
şenı yaratmamız lazımdır. - Burhan BELGE 

Yalov·a icin cok süralli ı C.H. P. Cebeci nahiye kongresi 
.> .> Cebeci nahiye kongresi pazar günü 

1 
•• 1 Cebeci'deki parti binasında yapılmış-

YO cu motorler1 ' tır. Ko~gr.ede Çanka~a kazası ilçeba: 
yı B. Lutfı, kaza partı başkanı B. Sadı 
Batu, nahiye müdürü Niyazi Akı ile 
on bir köy mümessili hazır bulunmuş
lar, yeni faaliyet senesi programını ve 
mahalli dilekleri tı;spit etmişlerdir. 

Çok samimi bir hava içinde geçen gô
görüşmelerden sonra yeni idare heye
tine Başkan BB. Hasbi Sargm, Zeki 
Bilsev, Yakup Çeke, Kemal Çakm, 
Bayan Müzeyyen Armay yedek aza
lrklara da Ali Güler, Nazım Döşlüoğ· 
lu, Zekeriya Beşorak, Rahmi Tolunay 
seçilmişlerdir. 

ULUS 8 - 11 - 1938 

Finans memurları arasında 

Son yapılan tayinler 
terfiler ve nakiller 

Dünya. 

Ayın nasıl t,;,tulduğunu gösterir ıekil 

Dün gece ay tutuldu 

Finans Baka·nlığı, yeniden bazı nakil, tayin ve terfiler yapınıt 
tır. Bu tayin ve terfiler arasında Devlet Demiryolları muhasebe
sine ait olanlar fazladır. Finans Bakanının tasdikinden çıkan bil 
tayin, terfi ve nakilleri sırasiyle yazıyoruz: 

Nakiller : müdekkikliğine, Malatya işletmesi ve'// 

Ay 
eskiler 

nas il 
bunu 

neden tutulur, ve 
neye hamlederlerdi ! 

Reşadiye malmüdürü BB. Burhan 
Özbek Malazgirt malmüdürlüği.ıne, Is
tanbul Beşiktaş tahakkuk şubesi şefi 

Suat Kudat Samsun varidat müdürlü
ğüne, İçel tahakkuk şefi Naci Özgü -
rün Bolu varidat kontrol memurluğu
na, Tuzluca malmüdürü Hüsnü Yı.irk
ben Diyarbakr·r varidat kontrol me
murluğuna, Kulakapı tahakkuk me
muru Süleyman Babi İçel tahakkuk 
şube şefliğine, İstanbul Galata şubesi 
tahakkuk şefi Tevfik Doğan Samsun 
maliye şubesi tahakkuk şefligine, va -
ridat umum müdürlüğü katibi Melih 
Remzi Oral Ankara mektepler muha -
sebeciliği katipliğine, Ankara Defter -
darlığı daktilosu Hüsnü Tolay Maliye 
Vekfileti levazımı daktiloluğuna, Dev
let Demiryolları muhasibi Avni Güler 
Devlet Dcmiryolları Erzurum işletme
si ser veznedarlığma, D. D. Y. Afyon 
işletmesi veznedarı Hüsamettin Dan
suk D D. Y. Balıkesir işletmesi vez
nedarlığma, D. D. Y. Maliye muhase
be dairesi veznedarı Sait Aytank aynı 
daire muhasipliğine, D. D. Y. transit 
katar veznedarı Ali Riza Aksoy Ada
na işletmesi veznedarlığma, Afyon iş
letmesi veznedarı Fevzi Sur İzmir iş
letmesi veznedarlığına, Adana işlet • 
mesi veznedarı Hasan Kutay, Haydar
paşa işletmesi veznedarlığma, Balrke
sir işletmesi veznedarı Hayri U çgun 
Eskişehir işletmesi veznedarlığına ta -
yin edilmişlerdir. 

Osmanlı devrinde ay tutulduğu zaman eski hurafelere göre sema
ya tüfek atarlardı. Çok eskiden çıkan London Nevs 

mecmuasından yukardaki resmi alıyoruz. Yen iden yapılan tayinler : 
tuftur. Bu bağırıp çağırma, zaman Dün akşam saat 22,41 de ay tutul

mıya başladı ve ayın tutukluğu saat 
2,12 ye kadar devam etti. Yalnız hava 
kapalı olduğu için bu hadise bizim çıp
lak gözümüzle pek seçilemedi. 

Eskiler ayın tutulmasına husuf, 
güneşin tutulmasına da küsuf derler • 
di. Biz gimdi temiz türkçe ile bunlara 

geçtikçe, siiah atmaya inkılap etmiş _ S\iyasal bilgiler okulu mezunların -
tir. Netekim çinkografinin icadından dan Tarık Ulug sıhiye muhasebesi 
evel London Nevs'in basmış olduğu yu mümeyyizliğine, Nihat Alp nakit işle
kanki resimde de görüldüğü gibi os • ri stajiyerliğine, Necati Akın büacc 
manlılar da, ay tutulduğu zaman tüfek umum müdürlüğü stajiyerliğine, Mit -
atarak tutukluğun önüne geçmek is • hat Sayılır muntazam borçlar stajiyer
terlerdi. liğine, sanat mektebi mezunu Mehmet 

İstanbul, 7 (Tele
0

fonla) - Yalova i
çin Denizbank tersanesinde üç seri 
yolcu motoru yaptırılacaktır. Bu mo
törler on sekiz mil süratinde olacak 
ve beş yüz kişi alacaktır. Bunlarla 40 
dakika'da Büyükada'ya, bir saat yirmi 
dakikada da Yalova'ya gidilebilecek
tir. İnşaata yakında başla1'acakitır. 
Denizbank yaş meyva ve taze "et nakli 
için frigorifik tesisatlı üç vapur sipa -
riş edecektir. Bunların etütleri biti
rilmiştir. Haliçte kurulacak tersane i
çin de yapılmakta olan etütler tamam
lanmıştır. Tersane iki sene•sonra ça
lışmıya başlıyacaktır. Almanya'd;ın 
son gelen ve Mersin hattına tahsis e
dilen Etrüsk vapuru için de Deniz-

El tezgôhlan kongresi :~z.tutulması, güneş tutulması diyo -
İskandinavyalılar nazanncJa mese _ Kudat bakanlık elektrikçiliğine, orta 

le şudur: İki kurt var. Birinin adı mektep mezunu Ziya Altmta~ tahsilat 
Mungarm, ötekinin Fenris'dir. za- müdürlüğü daktilol~ğuna, Kuşadası 
manlar nihayet bulurken (mahserde) avu~atlarrndan Fevzı Aytun Kuşadası 

nedan Mehmet Özgenç birinci sın.ıl 
veznedarlığa, Maliye muhasebe daire
si masa şefi Riza Tümel aynı dairC 
müdekkikliğine, aynı daire muhaseb' 
memuru Talat Yalın masa şefliğine. 
Maliye muhasebe veznedarı Tahir De' 
mircan birinci sınıf veznedarlığa, Ba' 
hkesir işletmesi memuru Hüseyin Işık 
Maliye muhasebesi veznedarlığına. 

Maliye muhasebesi muhasibi Ali Riı' 
Başakçı aynı muhasebe müdekkikliği' 
ne Eskişehir işletmesi veznedarı Re ' 
şit Ac:al Kayseri işletmesi birinci sınıf 
vezned&rhğına, İzmir veznedarı Ha' 
san Elal Afyon birinci sınıf vezneda!" 
lığına, Maliye muhasebe dairesi mu ' 
hasibi Cemal Tolay aynı daire mil' 
dekkikliği:ıe aynı daire birinci srnJ 
memuru Srtkı Kutluk aynı daire mu • 
hasipliğine, masa şefi Cemil Çutri mil• 
dekkikliğe, masa şefi Burhanettin Ktl"' 
bilay aynı vazifeye, birinci sınıf me ' 
mur Salahattin Meren muhasipliğet 

Haydarpaşa işletmesi kalem şefi 5,aj~ 
Akkaya aynı vazifeye, İzmir işletmeSI 
memuru Mustafa Menteşer aynı işle~ 
me muhasipliğine, Bahkesir işletmeSI 
masa şefi Sadettin Pıralı ayru işletnı' 
kalem şefliğine, Sirkeci işletmesi ma • 
sa şefi Ratip aynı işletme müdekkiklİ• 
ğine, Malatya işletmesi masa şefi Za • 
hit aynı işletme müdekkikliğine, Haf 
darpaşa işletmesi kalem şefi SadettiO 
Onat aynı işletme müdekkikliğine, Er 
kişehir işletmesi vezne dan N ecmettiO 
maliye muhasebe baş veznedarlığırı't 
maliye muhaseıbe dairesi amiri Sadet• 
tin aynı daire müfettişliğine, Balıke ' 
sir veznedarı Salahattin birinci sı.J 
veznedarlığa, Afyon işletmesi meınu' 
ru Mehmet aynı işletme muhasipliği' 
~ Hı;ıydarpaşa kalem amiri Fazıl Ti.1" 
yakioğlu Haydarpaşa işletmesi m.üfet 
tişliğine, İzmir işletmesi müdekki~ 
Mehmet Ali ayru işletme kalem arnif 
liğine, İzmir işletmesi müdekkiki Sil' 
leyman aynı işlıetme müdekkikli~ 
Afyon işletmesi muhasibi Yusuf HP' 
la aynı işletme kalem amirliğine, H'1° 

bank tetkikat vaotırmaktadır. · 
.Bu vapur Almanya'daki tecrübe se-

ferlerinde şartnameye uygun olarak 
13 mil sürat temin etmiş, fakat buraya 
geldikten ve Mersin seferlerine baş· 
ladıktan sonra geminin ancak 10 mil 
süratle gidebildiği görülmüş ve gemi 
ikinci seferinden dönüşünde bu sürat 
de 7 ye düşmüştür. Vapurun bu kadar 
kısa bir zamanda nasıl olup da 6 mil 
birden sürat kaybettiği tetkik edil
mektedir. 

Hatay heyeti dönüyor 
İ~tanbul, 7 (Telefonla) - Hatay he

yetı bu sabah Toros ekspresine bağla· 
nan hususi bir vagonla memleketleri
ne döndüler. Şehrimizdeki hataylılar 
tarafından uğurlandılar. 

İstanbul'da turfanda 

mandalina 
İstanb~l, 7 (Telefonla) _ İstanbul 

bahçelerınde yetiştirilen turfanda bin 
kadar mandalina ilk olarak bugün pi
yasaya çıkarılmış ve bir saat içinde ta
nesi toptan beş kuruştan satılmıştır. 

Adalar için yeni bir vapur 
İstanbul, 7 (Telefonla) _ Deniz-

bankın Adalar için yaptırdıg"ı va _ 
1 ..ıı-- 'k" .. b pur ar'-'4M' ı ıncısı ugün geldi. Bu va 
d . S .. d . pur 

a eşı uvat tıpın edır. Yakında se-
ferlere başhyacaktır. 

Göçmen nakliyat. 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Mevsi

min göçmen nakliyatı ayın yirmisinde 
nihayet bulacaktır. Vatan ve N5zım 
vapurlariyle şimdiye kadar Varna ve 
Köstence'den on beş bin göçmen geti
rilmiş, ayrıca kara yoluyla gelenler 
de üç bin beşyüzü bulmuştur. Nazım 
vapuru iki güne kadar tekrar Varna'· 
ya gidecek ve 1600 !·!silik son kafile· 
yi getirecektir. 

Vatan vapuru halen Köstence'dedir. 

Ncvyork ~crgisinde. türk 
eserleri 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Nevyork 
sergisinde tezhip, cilt, minyatijr, na
kış ve yazı itibariyle krymetleri olan 
tUrk eserleri de teşhir edilecektir. 

Bu maksatla iki komisyon çalışmak
tadır. Bu komisyonlardan biri Topka
pı sarayı, türk ve is lam müzesi Üniver
site, Ali Emiri efendi kütüpaneleri ve 
diğer kütpanelerdeki eserleri tetkik 
ederek sergiye gidecek eserleri ayıra
caklardır. 

İstanbul, 7 (Telefonlcl) - Ankara'
da toplanacak olan el tezeahları kon
gresıne ıştırak edecek murahhasları 

seçmek üzere bugün ticaret odasında 
bir toplantı yapılmış, toplantıda oda 
sanayi müdürlüğü tarafından hazırla
nan nizamname projesi müzakere ve 
kabul edildikten sonra kongre murah
hası olarak yazma ve dokuma koope· 
ratifi reisi Yahya Ydmaztürk seçil· 
-miştir. 

Orman işletme birliği 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Kereste 

satışlarının muttarit bir şekilde cere
yanı için vekaletçe kerestecilere tav
siye olunan birlik teşkili hakkındaki 
teşebbüsler de intaç edilmiş, kereste
cilerin murahhasları orman işletme 

birliği namı altında bir cemiyet teşki
li için bir nizamname, bir de beyanna
me hazırlamışlar ve alakadar makam
lara vermişlerdir. 

Çağnlar / 

Tutulan güneş veya ay olsun, ha
dise şudur: 

0 ..... :1 .... ,. ... a a ı;tıneş1 e,va ~ 
gören biz müşahitlerin ararnu:a başka 

bir" cisim girdiği yahut güneşten ziya 
alan ayla güneş arasına biz girdiğimiz 
vakit güneşi veya ayı tutulmuş görü • 
rüz. Şu halde güneşin tutulması arzı -
mxzla güneşin arasına ayın girmesin • 
den ve ayın tutulması da güneşle ay 
arasına arumızın girerek gölgesini aya 
aksettirmesinden ibarettir. Güneş ve
ya ay tam tutulur, veya kısmen tutu -
lur. Bu d:\ arzla güneş arasına veya 
güneşle ay arasına giren ayın veya ar
zın on!arı kamilen~veya kısmen kapa. 
masrndan ileri gelir. 

Mitolojiye göre ayın veya güneşin 
tutulmasmı iptidai milletler tutulan 
yıldızla esrarlı bir kudret arasındaki 
mücadeleye atfederlerdi. Meseıa Hint 
mitolojisi Rahu adındaki şeytanın i
lahlara mahsus ölmezlik şarabını içti
ğini ve güneşle ay tarafından ihbar e
dilince Vişnu tarafından başı kesildiği 
için bunları yemek üzere peşlerini bı
rakmadı ğmı söyler. Mongollarda da 
ay ve güneş tutulması aynı şekilde i-

X Arzuhal encümeni bugün grup zah olunur. Yalnız Rahu'nun adı. on • 
içtimamdan sonra toplanacaktır. · tarda Araşo'dur. 

X Maliye encümeni ve Hariciye en- Ay veya güneş tutulduğu zaman 
cürveni bugün grup içtimamdan son- bağmp çağırmak adeti şeytanın onla -
ra toplanacaktır. n bırakmasını temin maksadına ma • 

}\ıtl:una.c..aJ'Hl a.,,... Va n ~ • .h::a""""' vulra+lıwrua "'cıkt.:a.n SaimP 
~~ ,. P.JT öçal evrakı umumiye daktiloluğuna, 

yutacaklardır. 

Cehalet devirlerinde insanlar bu 
hadiseleri işte böyle kendi hulyalan -
na göre izah etmişlerdir. Fakat haki -
kat bir Şemasını da gördüğünüz üzere 
ilmin anlattığı gibidir. · 

Maarifte tayinler 
Gazi Terbiye enstitüsü pedagoji me· 

zunlarından B. Osman Ülkümen An • 
kara ilk tedrisat stajiyer ispekterliği • 
ne Ethem Salmangil İstanbul stajiyer 
ispekterliğine, İsmail Hakkı Rodop 
Eskişehir stajiyer ispekterliğine, Hü
seyin Meyan İzmir stajiyer ispekterli
ğine, Adem Gürçağlıyan Edime sta • 
jiyer ispekterliğine tayin olunmuşlar
dır. 

Leyli meccani imtihanında . 
kazananlar 

Bu yıl leyli meccani olarak alma -
cak talebe adlarLlll bildirmiştik. Kül -
tür Bakanlığı imtihanda kazananla· 
rm verilecekleri mektepleri tesbite 
başlamıştır. Kimlerin hangi okullara 
verildikleri yakında belli olacaktır. 

lise mezunlarından H ayrunnisa Seven 
hukuk müşavirliği muakkipliğine, Fik
ret Kılıç hukuk müşaVirliği katipliğine 
tayin olunmuşlardır. 

Terfiler ve terfi.an tayinler : 

Gümrük ve İnhisarlar muhasebe 
\ 

memuru BB. Hasan Sözmen ayru mu· 
hasebe memurluğuna, Ankara defter -

darlığı varidat memur muavini lsa O· 
dabaşı askeri fabrikalar muhasebesi 

memurluğuna, D. D. Y. muhasebe da

iresi kalem şefi Fehmi Özkal aynı da· 
ire müfettişliğine, D. D. Y. muhasebe 
dairesi muhasibi Behiç Erk aynı daire 

müdekkikliğine, aynı daire memuru 
Cevdet Büyükyurt muhasipliğe, mu • 
hasiplerden Muzaffer Sonsavaş aynı 

daire müdekkikliğine, baş veznedar 
Hidayet Özsoy müfettişliğe, memur 
Nezahat Çamtepe birinci srnxf memur
luğa, memur Talat Irgat, Hulusi Ara
man, Şevket Kantarcı, Ragıp Ocaklı 

Ali Bezcioğlu, Ali Ataksoy birinci sı
nıf memurluklara, Adana işletmesi mu 
hasilıi Behçet Umaroğlu aynır işletme 
muhasipliğine, ·Haydarpaşa işletmesi 
muhasibi Sırn Tezcan aynı işletme 
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Elmadağına gelen kış ! 
Önümüzdeki kışın şiddetli veya 

şiddetsiz olacağına dair bu sene Bay 
Fatin ile Bay Abdülfeyyaz Tevfik 
arasında münakaşa çıkmadı ama, bir 
iki gündür, havaların soğuduğu mu· 
hakkaktır/ 

Geçenlerde bir arkadaşın ihtiyar 
aşçısı, ampirik bir bilgiçlik savura
rak: 

- Bu sene kış zorlu olacak/ di
yordu. 

- Neden anladın ? 
- Çünk'ü bu yıl ağaçların alttaki 

y~pra~larz dökülırtiye başladı. Gü
zun agaçların üst yaprakları, sonra 
alt !aprakları. ~ökülürse 0 yıl kış 
hafı! geçer; lakın önce alt yaprak
lar dökıiliirse kış zorlu olur. 

Eğer aşçı başının bu tahmini 
doğru çıkarsa 1938 - 1939 kışrnda e
peyce titriyeceğiz demektir. 

Dün, Ankara sokaklarında bir pal
to ekseriyeti görülüyor ve aşağı yu
karı, berkesin ağzından şuna benzer 
cümleler duyuluyordu: 

_ Havalar Jozdu, artık ısınmaz! 
_ Daha dur bakalım azizim, da

ha eski te~iai sanirıin girmesine bir 

hafta var. Daha pastırma yazı göre
ceğiz! 

- Hangi eski teşrini sani, hangi 
pastırma yazı be birader? Elmada
ğının üzerini görmedin mi? Bembe
yaz... Bir defa orası beyazlara bü
ründü müydü, artık Ankara'nın kı
şı gelmiş demektir ! 

Sahiden Elma dağının dorukları 
bembeyazdır. Ve o beyazlrk, gene 
sahiden, kara kışın kapımıza ulaş
tığını gösterir tezat dolu bir ala
mettir/ -T. 1. 

Gene ağaçlar~ dair 

Güz:el güz:el ha.herler: Filorya i
le Küçük Çekmece arasına binler
ce fidan dikilmiı ve bunlar büyü
meğe yüz tutmuıtur. 

Bu sene gölün etrafı da, genit 
ölçüde, ağaçlanacak ve buraya da 

binlerce fidan dikilecektir. 
Haydarpaşa lisesinin (eski Tıb

biye mektebi) önünde denize ka
dar uzanan saha tanzim edilecek 
ve ağaçlanacaktır. 

Yıllardan beri, bir taraftan in· 
giliz mezarlığmdaki güzel ağaçla
rı görür, bir taraftan da yukarıda 
söylediğim sahanın boşluğuna, ku
raklığına hayıflanıp durmaz mıy· 
dınız? 

Osmanlı ihmalinin saçları yo
lunmuş bir cariye haline getirdiği 
memleketi yeniden bezemek cüm
huriyete düşmüştü. Tabiatm hiç 
bir cömertliğini esirgemediği bir 
memlekette ağaç yetiştirmek de
ğil, yetişmİ§ ağaçları birer birer 
devirmek hüner sayılmıştı. 

Yer yüzünde ve vatan toprakla
rında fani insanlardan daha fazla 
payidar olan ağaç saygısızlık, os-

manh cehalet ve ihmalinin acıklı 
safhalarından birisi idi: 

Balkan harbi sıralarında : 
- Bunları benden evelki ittihat

çı mutasarrıf diktirmiıti l diye bir 
itilafçı mutasarrıfın sancak mer· 
kezinde bir yolun kenarmdaki a
ğaçları söktürdüğünü duymu§ mu 
idiniz? 

Geçen gün, yeniden parke dö
fenen ve geniıletilen Bahriye cad
desinin orta yerinde bulunan bir 
ağacın, etrafı çevrilerek, muhafa
za edilm.iı olduğunu görmek ne 
kadar zevkimi okıadı. Parti bina
sının içeri alman duvarının dıtın
da kalan çam ağacına da bu türlü 
bir tazim gösterildi. 

Osmanlı edebiyatına ağaç gire 
gire, ancak, §Öyle girmiıtir: 

Atarlar sengi tirizi drahti meyvedar 
üzre 

Eski çelebiler, meyvalı bir ağa
cın taşlanmasını hot gös-termek i
çin aruz vezniyle mıaralar yazdı
lar! 

Bunları düıünecek oluraanıı:, 
yukarıda tekrarladığım haberler
den duyacağınız sevinç, bir kat 
daha artacaktır. 

~J;;;t All-Tar ~e Hasan thsan ayt' 
işletme müdekkikliğine, mülkiye tJ11l" 
hasebe dairesi müfettişi Servet Andl 
Eskişehir işletmesi mesul muhasipli ' 
ğine, Haydarpaşa işletmesi mesul rn1" 
hasibi Mahmut Duran ve Sezai İn~ 
birinci sınıf mesul muhasipliğe, Afyo# 
işletmesi müfettişi Yaşar Okay AfyoO 
mesul muhasipliğine, muntazam borÇ' 
lar memuru Enver Erdoğan aynı~' 
murluğa İstanbul varidat kontrol raf' 
murlarmdan İlhami Bilgen, CeljJ 
Gökçe ve Cevdet Gorkman aynı va~' 
felere, Malatya defterdan Muhitrii' 
Balkan aynı defterdarlığa, Mercan tt" 
hakkuk şube şefi Fikret Hamdi art' 
vazifeye İstanbul hesap mlitehasd 
Nihat Cemal aynı mütehassıslığa, 1ı' 
tanbul tahsil şube sefi Kazım Büyü~ 
çelik aynı sube şefliğine, terfian tayf' 
olunmu~lardır. 

Dün yurdun bir çok yerlerine 

kar yağdı 
Dün şehrimizde hava çok bulut1' 

geçmiş, rüzgar şimali şarkiden 7 ın~ 
re kadar hızla esmiştir. Günün en yiile" 
sık ısısı gölgede 8 derece olarak kaf' 
dedilmiştir. Dün yurdun Trakya '(I 

Ege bölgelerinde hava bulutlu, ortl 
Anadolu'da umumiyetle kapalı ve ye' 
yer karlı, diğer bölgelerde kapah '!fi 
yağışlı geçmiştir. Son yirmi dört saat 
içindeki yağışların karemetreye bı ' 
raktığı su mikdarı Bolu'da 81, Zofl' 
guldak'ta 67, Siirt'te 53, Sapança'd1 

39, Kocaelide 31, diğer yerlerde de 
1-29 kilogram arasındadır. Bu se" 
ne orta Anadolu bölgesinde umu~ 
şekilde ilk kar yağışı bugün olmuştu'· 

Kar ölçüsünün kalınlığı Bolu'd;' 
16, Ulukışla'da 7, Nığde'de 2 santı· 
metre olarak ölçülmüştür. Diğer yer • 
lerde ise yağışı müteakip kar heriletl 
erimiştir. Rüzgarlar cenup ve şark ce" 

nubu bölgelerinde cenuptan saniyede 
3, diğer bölgelerde şimalden, Karade • 
niz sahilleriyle Kocaeli ve Ege bölge
lerinde 11, diğer yerlerde 7 metre k3' 

dar hızla esmiştir. En düşük ısı stfırıl'I 
altında Bolu ve Ankara'da l, UlukıŞ • 
la'da 2 derecedir. En yüksek ıs-r da tıı· 
mir, Bodrum ve Di· .,rbakır'da 13, }.ti' 
talya'da ıs derecedir. 
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1 DIŞ POLiTiKA 1 

Otoriter ve demokrat devletler 
İngiliz ba~vekili Çemberleyn ile 

hariciye vekili Halifaks, fransız hü • 
kümetinin daveti üzerine Paris'e gi
derek Münih konferansından sonra 
husule gelen yeni vaziyeti tekik ede-

ft' ceklerdir. Filhakika iki demokrat 
devlet için böyle bir görÜ§miye lü • 

bıt zuın vardır. Çünkü Münib anla,ması 
Avrupa muvazenesinde hiç de bek· 

et• lenmedik neticeler husule getirmit -
nıJ tir. 
re- lngiliz ve fransız devlet adamla-

ilirl n Münih'te Çekoslovakya'nm parça· 
be !anmasına muvafakat ederken, Al
neı tnanya'yı tatmin edebileceklerine i

nanmı§lardı. Çekoslovakya'ya ge
lince; bu memleketin daha müteca
niıı olmaıımı temin edeceklerinden 
neticede Fransa'nın bu eski müttefi
ki de yaptığı fedakarlığa mukabil 
kazançııız kalmıyacaktı. Üstelik bir 

• de hudutları enternasyonal garanti 
altına alınacaktı. 

• Fakat bu hesaplar doğru çıkmadı. 
Fransız garantisinin kıymetsiz oldu

r- ğunu gören Çekoslovakya kendisini 
Almanya'nın kolları ar~sına attı. 
Binaenaleyh enternasyonal garanti 

• tasavvuru manasını kaybetmi,tir. 
Almanya'yı tatmin etmek meselesine 
geli~ce; gerçi Alr.ıanya Avrupa'da 
yenıden toprak istemiyor. Fakat de-

• mokrat devletlerle otoriter devletler 
arasmda bir uzla§ma temini mana· 
sı~da .. tatmin" bile bugün için ba
hıs mevzuu ıdeğildir. 

lhtilifın eski halde devam ettiği 
Münih itilafıht takip eden avam ka -
marası müzakerelerinde anlatılmış· 
tir. Bu müzakere ve müzakerenin 
Almanya'da uyandırdığı akis otori -
ter devletleri demokrasilerden ayı
ran uçurumu tebarüz ettirmi§tİr. Ha· 
kikat l}Udur ki Hitler ile Çemberleyn 
ve Daladiye arasındaki görüş birliği· 
ne rağmen İngiliz milleti ile Alman· 

, • • A t 
ya, biribirine yabancı ikı aıyası a • 
rnosfer içinde yaşamaktadırlar. A· 
"anı kamarasında bazı mebuslar, Al
nıanya'n'ın mukadderatını idare e· 
den adamları tenkit edince, milli 

· ' sosyalist zimamdarla"'' belki de hak· 
lw ola.rak, bu münekkitlerin, Nazi re
fünini yıkmak istedikleri manasını 
çıkarmışlardır. Yani rejime kartı bir 
kast. Halbuki parl8.manter idarele-
rin politika havası içinde bu, baait 
bir hüküınet değİ!Jilesinden ibaret· 
tir. 

~ 
1 : 

·e' 

:ll' 
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Hitler de, •·Eden't . ... ;.,,. "Curcil'le
rin" ve Grinvud'larrn,. lngilterede ik· 
tidara geçmelerine kal"!• hazırlıklı 
bulumnak lazım geldiğini aöylemİ§ -
tir. İngilizler Çemberleyn hüküıneti
nin Almanya'daki Nazi rejqni gibi 
ebedileşınesini temenni mahiyetin·de 
olan bu sözleri, İç politikalarına mü
dahale telakki etmektedirler. Hal
buki ne Hitler'in, ne de İngiliz par
lamentosunda Çemberleyn'in siyase
tine aleyhtar olanların maksatları 
bu değildir. 

iki zümre ayrı ayrı siyasi atnıos
fer içinde yaşadıklarından biribirini 
anlamaları çok zordur. Çemberleyn 
ile Hitler, yani bugün iktidarı elle
rinde tutan iki mesul devlet adamı 
anlaştıktan sonra, diğerleriyle de 
anla'1ltak lazım mıdır? Hitler'in bir 
aydan beri söylediği sözlere bakıla
cak olursa, lazımdır, demek icap e
diyor. Çünkü alman nazi §efİ, Sar
bruk nutkunda da evelki gün söyle
diği W ayınar nutkunda da bu lüzu-
mu tebarüz ettirmi§tİr : 

- Bugün iktidarı ellerinde tutan 
devlet adamlarile anla~tık, fakat ya
nn Eden'lerin ikti•dara geçmiyeceği 
malum değildir. 

Hess de südet partisinin nazi par
tisine iltihakı münasebetiyle söyledi
ği nutukta mebuıı Grinvud'un .Öz
lerine iyma ederek demi,tir ki : 

- Nasyonal sosyalist Almanya'
nm, parlamanter memleketlerde dii§
ınanları olduğundan Almanya'nm 
silahlı ve müteyakkız bulunması i
cap eder. 

Almanya'nm "müteyakkız ve si
lahlıu bulunması icap eder demek, 
otoriter devletlerle demokrat devlet
ler arasındaki siyasi rekabeti devam 
ettirmek lazım gelir demektir. Hal -
buki Münib anla~masının, bu devlet
leri harbe sürüklemek istidadında 
olan rekabete nihayet vereceği zan
nedilmişti. 

A. Ş. ESMER 

Yahudiler faşist 

partisine giremiyecek 
Roma. 7 a.a. - Nazırlar meclisi, 

bu sabahki toplantısında bundan böy
le hiç 

0

bir yahudinin faşist fırkasına 
kaydedilemiyeceğine karar vermiştir. 
Yalnız meziyet ve liyakatleri sebebiy
le büyük faşist meclisinin mukarrera
tı ahkamına tabi tutulmamış olan ya
hudiler sınıfma mensup olanlar müs
tesnadır. Alınan diğer bir karar mu
cibince, yeni bir faşist ve korporas -
yon meclisi kurulacaktır. 

ULUS 
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Sovyetler Birliği büyük 
bayramı dün kutladı 

Kıral Karol 
Bu ayın on ikisinde 

Londra'ya gidiyor Moskova 7 a.a. - T eşrinievel ihtilalinin 21 inci yıldönümü mü
nasebetiyle' dün akıam Moskova tiyatrosunda büyük bir toplantı Bukreş, 7 a.a. - Kıral Bükreş'ten 

12-11 tarihinde Londra'ya hareket e
decek ve Paris'ten geçecektir. Kıral 
15 le 18 teşrinisani arasında Londra
da kalacaktır. 1ngiltere'de şerefine 
müteaddit merasim yapılacak ve di
neler verilecektir. 

yapılmıştır. 

Bu toplantıya ışçı mümessilleri, 
sovyet mebusları, alimler, muharrir -
ler, artistler, kara ve deniz orduları 
kumandanları iştirak etmişlerdir. 

Tribünlerde kordiplomatik azası i
le sovyet ve ecnebi gazetecileri ve ec
nebi işçi heyeti murahhasaları bulun
nuyordu. . ' . 

Stalin ile hükümet azası geldıklerı 
zaman sürekli alkışlarla karşılanmış· 
lardır. Bütün murahhaslar ayağa 
kalkmışlar ve Stalin ile silah arkadaş
larını öyle karşılamışlardır. 

İcra komiserleri heyeti reisi Molo
tov alkışlar arasında kürsüye gel~re~ 
büyük sosyalist ihtilalinin . 21 ıncı 
yıldönümü münasebetiyle bır nutuk 
söylemiştir. 

Moskova'ya gelen tebrik 
yazıları 

Moskova, 7 a.a. - Sovyet matbuatı, 
avrupalı, amerikalı ve çinli devlet a
damlarının ve muharrirlerinin sovyet 
bayramı münasebetiyle gönderdikle. 
ri tebrik yazılarını ne11retmektedir. 
Bu yazılarda Sovyetler B~r~iğinin 
büyük başarıları tebarüz ettırılmek -
tedir. 

İspanya Başvekili Negrin yazısın-
da diyor ki: 

"Dünyaya tahakküm etmek istiyen 
bazı milletlerin emelleri ve diğer ba
zı milletlerin de onlara karşı müsa -
mahaları yüzünden taarruza uğrıyan 
bir memleketin hükümet reisi sıfatiy
le, Sovyet ihtilali münasebetiyle bir 
sevinç duyuyorum. Bu ihtilal emper
yalist emellere karşı büyük mukave -
met imkanları yaratmıştır. Stalin'in 
kiyasetli idaresi altında 21 senelik 
muazzam mesai neticesinde Sovyetler 
Birliğinde yüksek bir maddi ve ma • 
nev'i kudret ve kuvet yaratılmıştır. 
Bu, bir milletin kendi mukadderatı· 
na bizzat kendisinin hakim olması 
fikrinin Sovyetler Birliğinde ne ka • 
dar kuvetli olduğunun bir delilidir.,, 

Çin ve f,p<inya,dan tebrikler 
Cin Kuaminta~ içra komitesinin 

Avrupa bürosu diyor ki: 
"Sulhun ve hüriyetin dostu olan i

ki memleket arasındaki sıkı dostluk, 
Çin cümhuriyetinin mütearrıza karşı 
nihai zaferini temin ede<;ek olan dün
ya kuvetlerinin resanet bulmasına yar 
dım edecektir.,, 
İspanya cümhuriyeti hariciye nazı

rı Delvayo da yaptığı beyanatta, teş
rinievel sosyalist ihtilalinin yıldö -
nümünün kahraman Madrid müdafa
asının yıldönümüne tesadüf ettiğini 
kaydederek, 7 teşrinisani tarihinin 
ispanyol milletine Sovyet]ere karşı 
minnettarlık hislerini ve takdirler il
ham ettiğini söylemiştir. 

Bir amerikan muharririnin 
yazdıkları 

Amerikan muharrirlerinden Upton 
Sinclaire, şöyle yazıyor: 

"Faşistlik tecavüzlerine devam e -
diyor. Sosyalist ve demokratik dev -
!etlerin yapacakları tek bir şey var
dır ki o da, mütearrızlara mukabele
ye hazırlanmaktır. Sulh, adalet ve hü
riyet fikirleri ancak beşeriyet cami
asında istismar sistemi kalktığı tak
dirde muzaffer olabilir.,, 

Amerikan komünist partisi genel 
sekreteri Broder, Sovyet komünist 
partisine gönderdiği mesajda diyor 
ki: 

"Amerikan milleti sizin zaferleri -
nizden sevinç duymaktadır. Çünkü 
bu muzafferiyet terakkiyi seven bü -
tün beşeriyetin istedi~i adalet, hüri
yet ve sulhun yolunu göstermekte -
dir. 

Yorulmak bilmez bir sulh 
miicadelesi 

Demokrat milletler namına Sovyet
ler Birliğinin takip ettiği yorulmak 
bilmez sulh mücadelesi dolayısiyle 
Sovyet milletine karşı amerikan mil
letinin hararetli dostluk hisleri bir 
kat daha artmıştır. Çekoslovakya ile 
birlikte sulh davasına da Münih'te 
yapılan ihanetten sonra amerikan 
milleti şuna kani olmuştur ki, yenil
mez sosyalizm memleketi dünya sul
hunun en sadık bir mücahidi ve en 
kuvetli bir kalesidir.,, 
Nihay~t İspanyol komünist partisi 

merkez komitesi de aşağıdaki mesajı 
göndermiştir. 

"Terakki ve hüriye~ dü'.Şmanlarma 
karşı istikl!limiz uğrunda mücadele 
eden bizler, sovyet ihtilalinin yıldö -
nümünü sevin~le kutluyor ve kardeş 
milletin muvaffakiyetlerini selamla -
nz. lspanya'da bizi çok çetin müca
deleler bekliyor. Nihai zaferden emin 
olarak muharebelere ~idiyoruz.,, 

Mareşal Voroıilo/'un nutku 
Moskova, 7 a.a. - Havaa muhabiri 

bildiriyor: Sovyet inkılabının yirmi 
birinci yıldönümü mü.nasebetiyle bu
gün Kızıl meydan'da yapılan geçit 
resminden evel kıtalara bir hitabede 
bulunan Mareşal Voroşilof, ezcümle 
demiştir ki: 

••- Ha.san gölü hadisesi, bir harp 
değildi, fakat hiç de zeki olmıyan 
bir komşu tarafından yapılmıt bir 
harp tahrikiydi. Bu efendiler tahrik
lerine yeniden başlarlarsa, onlara sov
yet silahları ile cevap vereceğiz.,, 

Dün Molotov ve Dimitrov'u,n yaptı
ğı gibi, bugün Mareşal Voroşilof da i
kinci dünya harbinin yaklaşmış oldu
ğu ve filiyat da şimdiden başlamış bu
lunduğu keyfiyeti üzerinde israr et
miştir. Münih'ten beri bütün Sovyet 
gazetelerinin hergün tekrar ettikleri 
de budur. 

Uyanık bulunmalıyız! 
Mare,al Voroşilof, sözüne devamla 

demiştir· ki: 
"-Bu vaziyette, müteyakkiz bu

lunmakhğımız lazımdır. Hadiseler 
karşısında gafil avlanamayız.,, 
Mareşal Voroşilof, Sovyet orduları

nın daima hazır olduğunu tebarüz et
tirerek sözlerine nihayet vermiştir. 

'Geçit resmi esnasında, Lenin'in me
zarının üzerindeki tribünde Stalin, 
Kalenin, Molotov, hükümet ve parti 
ileri gelenleri hazır bulunmuştur. 

Geçit yapan kıtaları :M;areşal Voro
şilof'a Moskova Garnizonu kumanda
nı Mareşal Budienni taktim etmiştir. 

Geçit esnasında 400 av ve bombardı
man tayyaresi meydan üzerinde uç· 
muştur. 

Ankara Sovyet Elçüiğindeki 
auvare 

Teşrinievel inkrl~bının yirmi birin
ci yıldönümU münasebetiyle, dün ge
ce, zengin bir surette tenvir edilmiş 
olan Sovyet Büyük Elçiliğinde bil -
yük bir suvare verilmiştir. Sovyet 
Büyük Elcisi Bay T er entie. ve refi
kasmın davetlileri arasında, Başve -
kıl Celal Bayar, Dahiliye Vekili ve 
C. H. P. Genel Sekreteri Şükrü Ka
ya, Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
R!iştü Aras, diğer vekiller, bir çok 
mebuslar, yüksek devlet memurları, 
kor diplomatik ve basın mümessille
ri bulunmuşlardır. 

Toplantı, çok samimi bir hava için
de geç vakte kadar devam etmiştir. 

Resmi ziyaret bitt'ikten sonra kıral 
seyahatini mlitenekkiren uzatmak ar
zusundadır ve birkaç gün de Paris'te 
kalacaktır. Bükre,'e ay sonundan e
ve! dönmiyeceği zannedilmektedir. 

Haber resmi olmamakla beraber, kı
rala resmi ziyafeti müddetince B. 
Komnen'in refakat edeceği muhakkak 
addedilmektedir. 

Polonya'da mebus 

seçimleri yapıldı 

Varşova, 7 a.a. - Dün bütün Po -
lonya'da parlamento intihabatı yapıl -
mıştır. Müntehiplerin yüzde yetmişi 
reylerini kullanmıştır. Hükümet bü -
yük bir muzafferiyet kazanmıştır. 

H ii kiimelin zaferi 
Varşova, 7 a.a. - Havas muhabiri 

bildiriyor: 
Seçimler, iştirak edenlerin miktarı 

nazarı dikkate alınırsa, heyeti umumi 
yesi ile hükümet için bir muvaffaki
yettir. Fakat, muhalefet partileri se
çime iştirak etmedikleri için bu se -
çimden neticeler istihracı oldukça 
güçtür. 

İngiltere hava 
kuvetlerini iki 

misline çıkarıyor 
Londra, 7 a.a. - Deyli Ekspres ga

zetesinin bildirdiğine göre, kabine 
eksperlerle uzun istişarelerde bulun
duktan sonra her şeyden evel ana va
tanın hava ve kara müdafaa işleriyle 

me~ul olmıya lCarar vermiştir. 
Hali hazırda memleketin müdafaa

sına tahsis edilen ileri hat tayyareleri
nin miktarı 2700 dür. Bu miktar iki 
misline çıkarılacaktır. Bundan maada 
tayyare fabrikaları senede §zarni 4.000 

tayyare çrkarabileceklerc1ir. İngil~ere, 
hava kuvetleri için gelecek seneler i
çinde bir milyar ingiliz lirası sarfede
cektir. 

Macar kıtaları işğal 
işine devam ediyorlar 

Yakında Çek-Leh ve Çek-Macar 
hudutları kati surette belli olacak 
Budapeşte, 7 a.a. - Macar kıtaları dün akşam, dün işgal etme

leri lazım gelen hatlara kadar ilerlemişlerdir. işgal esnasında hiç 
bir hadise kaydedilmemiştir. 

Macaristan ile Çekoslovakya ara -
sındaki yeni hududu muvakkat bir su
rette tesbit için Bratislava'da ınacar 
ve Çekoslovak askeri eksperleri ara -
sında yapılan görüşmelerin nihayet -
lenmesi üzerine, bu hudutları bu de
fa kati surette tesbit için yarın Bu -
dapeşte'de yeni görüşmelere başlana
caktır. Dün akşamdanberi Budapeşte
de bulunan general Viest riyasetin -
deki Çekoslovak heyeti, yarın kont 
TeJeki ve albay Anderka'nın riyase
tindeki macar heyeti ile buluşacaktır. 

Çek - macar müzakereleri 
Prag, 7 a.a. - Viyana'da verilen ha

kem kararında arazi terki meselesi· 
nin halJi için Macaristan ile Çekoslo
vakya arasında doğrudan doğruya ic
rası derpiş edilmiş olan müzakereler, 
bu ayın 8 inde Budapeşte'de macar 
hükümetiyle Çekoslovak sefiri arasın 
da başlıyacaktır. Bu maksatla bir Çe
koslovak komisyonu, bugün Budapeş
te'ye hareket etmiştir. 

Çek • leh temasları 
Varşova, 7 a.a. - Prag'daki Polon

ya sefiriyle Çekoslovakya hariciye 
nazırı arasmda bu ayın birinci günü 
doğrudan doğruya teati edilen nota -
lada iki devlet arasındaki hudut me
selesi kati surette halledilmiştir. Ple
bisite müracaat edilmemesini istiyen, 
Çekoslovak komşulariyle olan müna
sebatmı ıslah etmek arzusunda bulu
nan Polonya olmuştur. Çekoslo~akya 
tarafmdan Polonya'ya tcrkedilıni;ı o-

lan arazinin mesahası takriben 1050 
kilometreye baliğ olmaktadır. 

Telefon mulwberaıı normal 
Prag, 7 a.a. - P.T.T. nezareti neş

rettiği bir beyanname ile, bütün Çe -
koslovakya ile enternasyonal telefon 
münasebatının yeniden tamamiyle a· 
çılmış olduğunu bildirmiştir. 

L rov' da yeni lıiidi~eler 
Varşova, 7 a.a. - Başvekil general 

Slavoj Skladkovski, Ukranya milli 
demokrat partisinin şefi Vasil Mudri
yi kabul etmiştir. Mumaileyh Başve
kile son üç hafta zarfında şarki Ga
liçya'da ve bilhassa Lvov'da cereyan 
eden hadiseler hakkında malfimat ver 
miştir. 

Geçen cumartesi ve pazar günleri 
aynı mıntakada .Polonyalı talebelerle 
Ukranya milisleri arasında yeni 'en 
hadiseler çıkmıştır. Arbedeler esna -
sında birkaç kişi yaralanmıştır. 

İngiliz - italyan itilaf ınm 
tatbikma doğnı 

Roma, 7 a.a. - İngiltere büyük el
çisi, bugün öğleden sonra, hariciye na
zırı Kont Ciano tarafından kabul edil-
miştir. . 

İyi haber alan mahfillerden öğre • 
nildiğine göre, bu görüşme esnasında, 
ingiliz-italyan anlaşmalarının paskal
yada meriyet mevkiine konması için 
takip olunacak usul bahis mevzuu edil 
miş, fakat kati hiç bir şey tesbit olun
mamıştır, 
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Modrit müdafaasının ikinci 

yı 1 dönümü kutlanırken -
Franko kıtala ı Ebre'de 
ağır basmağa başladılar 

CÜMHURİYET KITALARI KUSATILDI . 
Baraelan, 7 a.a. - Madrid ~üdafaasının ikinci yıldönümü mÜ· • 

nasebetiyle B. Delvayo bir nutuk söyliyerek ezcümle demiştir ki: 

"- İspanya bizzat 'ispanyollardan 
başkasını'1 kendi mukadderatı hak
kında karar vermesini kabul edemez. 
Münih tarz ve usulleri !spanya'ya tat
bik edilemez.,, 

Nazır, İtalyan müdahalesi hakkın
daki nota, ispanyol hükümeti tarafın· 
dan Londra hükümetine verildikten 
sonra yeni bir İtalyan fırkasının yarı
madaya geldiğini ilave etmiştir. 

Ebre ceplıesirıde 
Salamanka, 7 a.a. - Franko umumi 

karargahının tebliği: Ebre cepesinde, 
mühim bir köprü ba§ıolan Bedisanet 
köyünü hücumla zaptettik. Düşman 
çekilmeden evel köye ate§ vermiştir. 
Düşmanın bütün mukabil taarruzla

rını düşman için kanlı zayiatla püs
kürttük ve üç yüz esirle mühim mik· 
tarda harp levazımı ele geçirdik.,, 

Frankocular ilerlediler 
Barselona, 7 a.a. - Milli müdafaa 

nezaretinin bir tebliğinde, Franko ku
vetlerinin Ebre cephesinde çok şid
detli muharebeler neticesinde Bedisa· 

Çinliler Japon 
taarruzlarını 
durdurdular 

Hongkon, 7 a.a. - Çin telgraf ajan
sı bildirioyr: 

Diğer müfrezelerle birl~şmek üze
re Sinyan'dan şimal istikametinde 
Hankeu'nun cenubuna doğru hareket 
eden düşman müfrezeleri Ta-pi-shan 
da Çin kıtaatı tarafından durdurul -
muştur. Japonların Hua ·- yuan • tse'
ye yaptıkları taarruz akinı kalnuş ve 
mağllıp olan düşman harekat sahasın
dan 8 kilometre geri çekilmiştir. 

Japonlar telidit altında 
Hongkong, 7 a.a .. - Çin ajansı bil

diriyor: 
Yang • Şengtdcki düşman kuvetle

rinin Yuan istikametindeki ileri hare· 
keti ~inlilerin şiddetli mukavemetleri 
sayesinde durdurulmuş ve çinliler düş 
marun şimal batı istika.metindeki Uei
Yang mevzilerine mukabil taarruz yap 
mrşlarıdır. Şu saatte japon askeri va -
ziyetinin cidd1 bir tehdit altında oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Çinliler bir şehri geri aldılar 
Çungki.ng, 7 a.a. - Çin ajansının öğ 

rendiğine göre Kanton~un 80 kilomet
~e şimal şarkisinde kain Löngçeu çin
li:er ta.rafından geri alınmıştır. Bu şeb 
rı yemden zapteden çin kıtaları cenu
ba doğru İlerlemiye devam etmektedir 
ve Tsunhuanın şimal garbisinde mü -
him zirveleri ele geçirmi§ bulunmak -
tadır. 

Bir Fransız Alman 
deklarasyonu mu ?; 
Paris, 7 a.a. - Londra'da dolaşa"., 

şayialara göre, Münih'te vücuda geti
rilen Hitler - Çemberleyn deklarasyo • 
nuna müşabih bir fransız - alman dek
larasyonu bu hafta içinde imzalana • 
caktır. • 

Havas Ajansının notu : 

Salahiyettar fransız mahfillerinden 
alınan malumata göre, bu haberin 
doğruluğu teyit edilmemektedir. 

1 KÜ(ÜK Dl~ H~BERLER 1 
X Bern - Yeni dört gönüllü hu

d~~ muhaf~a ~aburunun teşkili için 
~udafaa daıresıne mezuniyet verilmiş
tir. Hudut muhafaza teşkilatı şimdi 
14 taburu ihtiva etmektedir . . 

. X Kuablanka - Kazablanka'ya 80 
·kılometre uzaklıkta bulunan Ben Ah _ 
met köyü bir su baskınından harap ol
muş ve ıa köylü ölmüştür. Su bu köy
lülerin kl,llibelerini alıp götürmüştür. 

X Londra - General Smuts radyo
da s~yled.iği bir hutukta, baştan başa 
tensık edilmiş bir milletler cemiyeti 
lehinde bulunmuş ve bu yeni milletler 
cemiyetine Amerika'nın da iştirakini 
terviç eylemiştir. 

X Londra - lsınailiye'den Avustu
ralya'ya hareket eden liç İngiliz bom
bardıman tayyaresinden ikisi Port 
Darvin'e varmışlardır. Tayyareler 
7162 kilometreyi 48 saatte kesmişler
dir. 

net'teki mevzilerini ileri sürdükleri 
bildirilmektedir. 

Franko tayyarelerinin attıkları bom 
balardan Valansiya limanında iki in
giliz gemisi hasara uğramıştır. DU~
man tayyareleri keza Tarragone, Bar
selona ve Kartecena limanlarını da 
bombardıman etmişlerdir. 

Hükümetçiler k.u.şatıldı 
Gandesa, 7 a.a. - Cümhuriyetçi cep· 

hesinin merkez kısmının ele geçiril
mesi, nihayete ermiş telakki olunabi
lir. Frankistler, evelce tespit edilmiş 
bütün hedeflerine varmışlardır. Ebre 
nehrinin bir kıvrık teşkil eden ku;;mı 
ikiye bölünmüştür. 

Cümhuriyetçiler, iki daire dahilin
de mahsur kalmıştır. Bu dairelerden 
biri, Gandesa'nın şimalinde ve Pata
rella Asco ile Ribarija arasındadır ve 
15 genişlik ve 12 kilometre derinlikte· 
dir. Pinelin cenubunda ve daha küçük 
mikyasta bulunan ikinci daire ise Ga
nedesa - Certa yolu ile Bennisanet a
rasında bulunmaktadır. 

Balkan antantı 

devletleri arasında 

deniz nakliyatı 
Balkan antant~ ekonomik konseyi -

nin daimi deniz komitesi senelik mu -
tad içtimaını geçen ay Yugoslavya'· 
nın Split şehrinde yapmxştır. Bu ko -
miteye hüklimetimiz namına deniz 
nakliyatı umum müdürü Ayet Altuğ 
ve türk donanmaları mümessili olarak 

da Denizbank umum müdür muavini 
Tahir Kevkep i§tirfil<. etmişlerdir. 

Komite çalışmalarım yirmi illcteş
rinde ikmal etmiş ve murahhaslarımız 
şehrimize dönmüşlerdir. Alınan karar
lara göre; 

1 - Dört müttefik devlet deniz 
nakliye müesseseleri arasında kulla -
nılmakta olan direkt konşimentolar ve 
benzerleri dökumanların şekil ve su • 
reti tanzimleri yeknesak bir hale geti
rilecektir . 

2 - Evelce karar altına alınmış o
lan dört devletin deniz mevzuatının 

tevhidini temin edecek komisyon, hu-
susi ilk iş olarak deniz ticaret kanun
larının tevhidi için faaliyete geiie
cektir. 

3 - Deniz istatistiklerinin yekna -
sak bir hale getirilmesi için Cenevre 
konferansında kabul edilen şekil dört 
devlet deniz müesseselerince müşte
reken kullanılacaktır. 

4 - 1938 senesi son kanunu başın
dan itibaren Romanya'da sıhiye res· 
mi milH şehadetnameler üzerinden 
tahsil edilecek ve Tuna mesaha usuM 
lüne göre alınmış yanlış rüsum varsa 
farkı iade edilecektir. 

5 - Evelce verilen karar üzerine 
ilk defa Yugoslavya tarafından tesis 
edilen Balkan hattının tarifesi tanı -
nacaktır. 

6 - Pire'de yolculara gümrük ve 
polis muamelesinde daha ziyade ko -
laylık gösterilecektir. 

Fransız 

kongresi 

Sosyalist 
kapandı 

Paris, 7 a.a. - Sosyalist kongresi
nin kapanış celsesinde Leon Blum ile 
Pol For beyanatta bulunarak arala· 
rındaki ihtilafın esasa müteaJlik ol· 
mayıp sathi bulunduğunu bildirmiş -
!erdir. 

Blum, silahsızlanmanın takip edi -
len bir gaye olduğunu fakat haliha -
zırda böyle bir şeyi düşünmeğe im· 
kan bulunmadığını söylemiştir. Va
ziyet vahimdir. Şimdiki şerait içinde 
tekrar silahlanmak zaruridir. Bundan 
sonra girişilmesi muhtemel olan mü
zakerelerin muvaffakiyetle neticele
nebilmesi için Fransa'nın kuvetli ol -
ması lazımdır. 

Bu beyanattan sonra meclis dai
mi idari komisyonunun teı:;bit edece -
ği tarihte fevkalade bir milli mecli
sin toplanmasına karar vermiştir. Sos 
yalist partisinin harici siyasetinin u
mumi hatlarını tesbit edecek olan bu 
meclisin yeni seneden evel toplana -
cağı muhakkaktır. 
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Serbest sütunlar • • 

o yollan 
Nasıl yapllmah ve masraflar1 

şekilde karşılanmah ? 
ne 

Türk .~a~.anını~. bütünlüğünü temin- 1 bahsinde de devletin birinci planda 
de en buyuk rolu (yol) oynadı. Çün- ı muntazam bir programla işe başlama
kü, yolsuzluk, memleketin çektiğı fe- sından başka bir cihet düşünülemez. 
like!l~rir_ı b?şl.ıca amili idi. Yolsuzluk Devletin doğrudan doğruya teteb • 
çektıgımız ıstırapların müsebbibi ol- büsüne terkedilecek olan büyük ana -
duğu kadar tabii bir neticesi idi de. yolları rantabl bir hale kalbcylemek 

Cumhuriyetin on beşinci yılını kut- ve bu yolların inşasına sarfolunacak 
lamak saadetine erdiğimiz gün, şima· büyük meblağları işletmek imkanını 
1i cenuba olduğu gibi şarkı da garbe da aramak icap eyler. 
bağladık. Şüphe yok ki, şosaların, asfalt yol-

Türk vatanı, milli bütünlüğünü, ların inşasındaki gecikmeler, bu yol
yol birliginde ve bağlılığında olduğu lara dökülecek sermayenin, öleceği 
kadar hiç bir şeyde bulmamıştır. Na- endişesinden neşet eylemektedir. Va
zari sahadaki milli varlık, çelik ağlar- kıa, yolların temin eyliyeceği hare -
la perçinlendiği vakıt fili sahada yer ket ve faaliyet bilvasıta bu mahzuru 
aldı. kaldırabilecek bir iktidardadır. Bu -

Daha bir ay evet, Erzincan ve Div- nunla beraber bu iktidarın temin ede
riki arasındaki yolun katına muktazi ceği gelir rakamla kolaylıkla ölçüle -
müddet i~inde bugün Erzincan'dan miyeceği için, şimdilik teşvik edecek 
Ankara'ya gelmek müyesser oluyor. bir mahiyet arzeylememektedir. 

Erzincan ve Erzurum arasındaki Böyle olunca, inşa edilecek yolları 
dünkü yol ve yolculuk; hiç şüphesiz doğrudan doğruya rantabl bir hale 
yarınki Erzurum - İzmir yolundan ve koymak imkanından başka cezri bir 
yolculuğundan daha uzun, daha yoru- hal tariki bulunamaz. 
cu ve daha ayırıcı idi. İzmir vilayetinin turistik yolları 

Milli bütünlüğü kurmağa, on beş inşasında düşünülen tedbir hatırlar -
•ene evel başladık. O tarih ki, milli dadır. Turistik yollarda işliyecek ve
~arhk yeni kurtulmuştu. saitten muayyen bir ücret almak su-

Varhk ve bütünlükten sonra milli retiyle; gelir temini. 
refaha kavuşacağız. Saadeti yerleşti _ Yalnız bu kadar dar bir menbadan 
recetiz. Çünkü yolsuzluk bunların da temin edilecek varidatın, bu yolları 
tahakkukuna manidi. Bunun içindir besliyecek ve mikdarlarının artması 
ki, yo.Lauzlukla mücadele, birinci imkanını tevlit edecek bir vüsatte ol
.planda yer aldı. Yol programımız üç madığı da şüphesizdir. 
ana hatta çizilmiştir: Şu hale nazaran meseleyi daha ge -

1 - Kara yolları niş bir kanaldan tetkik etmek lazım -
ı 2 - Deniz yolları dır. Bugün, demiryollarını inşa eder-

3 - Hava yolları ken yatırılan sermayenin muayyen 
Kara yolları: bir zaman zarfında karşılanabileceği 

Bu kısımda demir yolları inşası ve hesap olunur. 
memleketi şarktan garbe, şimalden Büyük asfalt yolların - otoyol -
cenuba müteaddit kollarla bağlamak tarın inşasında da aynı prensip tatbik 

olunabilir. siyaseti muvaffakiyetle ilerilemekte -
dir. Kara yolları programında ikinci Devlet tarafından inşa edilecek oto-
plinda yer alan şosalarla tali muvasa- yollarda yolcu ve eıyayi tüccariye ta
la yolları hususi idareler ve devlet ta- şımak hakkı devlete verilmek suretiy
rafından vücuda getirilmektedir. Bu le aynen demiryolu programının ve 
kısımda işlerin demiryol siyasetimi _ işletmesinin kara yollarında <fa tatbi-

ki imkanı elbette ki vardır. ,zin aksine ağır gittiği gizlenemez. 
Deniz ve hava yolları Muayyen tarifelerle itliıyecek temiz 

vesait. muntQmıbk isletme idaresi • 
Nakliyat ljlet1 Jlt: alakalı yeni mll- nın nezaretinde yatırılan sermayeyi 

esaeselerin semereli çalışmalariyle rantabl bir hale kalbedebilir. Bu su • 
günden güne ileri bir şekilde temin e- retle devlet demiryolları ve devlet de
dilmektedir. miryolları itletmeıııi gibi devet oto -
Şüphe yoktur ki yol bahsinde en c- yolları, ve devlet otoyolları i§letmesi 

vel hatıra gelen kara yoludur. Bun · de memleket içinde kurulabilir. 
lar arasında eksikligi hisso]unanlar Bu yolların ve işletmenin kurulma
da asfalt, beton ve adi şosalerle (Oto- siyle §U kazanç ve faydalar da temin 
yol • Autostrada) lardır. olunabilir: 

Zengin memleketlerde büyük mas- 1 - Otoyolların inşa masrafı tliP -
raflarla yapılan otoyolların, memle - hesiz ki demiryollanna nazaran. yo -
ketimizde vücuda getirilmesi, yolsuz- lun yapılış derecesine göre 1/10 ve 
luğu nesillerce hissetmiş bir millet 1/5 nisbetinde daha az olacaktır. 
efradına yakın çaglarda tahakkuk e - 2 - Sık istasyonlar tesisi mecburi
deıniyecck bir hayal gibi görünmek- yeti olmadığınıdan tıeais ve iıletme 
tedir. 

masrafından ayrıca mühim mabette 
bir tasarruf temin olunabilir . 

3 - Bu yollar üzerinde, şehir ve 
kasabalarda vücuda getirilebilecek ta
mir atelyeleri, benzin, yağ satıf de
poları ayrıca bir gelir mcnbaı teşkil e
der. 

4 - Şehir ve kasabalarda işletme i
daresine ait binaların üst katları kil -
çük mikyasta temiz yataklı ve servis
li birer otel haline kalbedilebilir. İç 
turizm bakımından bu suretle ayrıca 
bir istifade temin olunur. 

5 - Yol güzergahında, orman ke -
narlarında, göl ve deniz kıyılarında, 
gene iıletme i<iaresinin kontrolü al -
tında, benzin ve yağ satış depolaı ının 
ufak garajların yakınında vücuda ge
tirilecek kır gazino ve kahveleri se -
y~t. zevkinin yayılmasını, genişle -
mesını temin edebileceği gibi ehemi-
Y.e~i küçülttilemiyecek bir gelir de ge
tırır. 

6 - Bu yollar üzerinde iıliyecek 
hususi otomobillerden de kilometre 
bafına küçük bir ücret alınabilir. (Bu 
ücretin, esasen yüksek olan benzin ve 
yağ fiyatları dolayısiyle pahalıya mal 
olan gezintilere, mani olmıyacak bir 
derecede gayet küçük bir nisbett~ ta
yini de zaruridir.) 

7 - Bu yollar, inşa edilmekte olan 
demiryollarnnızın faaliyetini arttıra
cak ve milli ekonomimize her bakım
dan faydalı olacaktır. 

8 - Bu yolların milli müdafaa ba
kımmdan olan ehemiyetleri münaka -
şa edilemiyecek derecede büyüktür. 

9 - İnp edilecek yolların mütema
di tamiri işletme idaresi tarafından 
deruhte olunacağından yalnız bu key
fiyet bile baflı bafına büyük bir ka -
zancı ihtiva eder. Hiç ıüpheaiz, dev
letin ve hususi i<iarelerin gelmiş ve 
geçmiş senelerde yapml§ olduğu yol
lar hüsnü suretle muhafaza edilmiş 
olsa idi bugün bile elde, büyük uzun
luklarda yollarımıız mevcut buluna -
caktı. 

İşte, ana yol derdimizin kökür.den 
izalesi için nevi phaına münhasır ve 
memleketimize his ve her bakımdan 
faydaları a~kir bulunan bu yolları bu 
suretle inşa etmeklimiğizden başka 
bir çare tasavvur olunamaz. 

Yol derdini izale için devletten is
tediğimiz fedakarlığa karşı devlttin 
hakkını da devlete vermemizden tabii 
bir şey olamaz. Devlet otoyollarının 
vücuda getirilmesini temenni eder -
ken, devlet otoyolları işletmesinin 
mevcudiyetini ek kabul etmek liznn
dır. 

10 senelik programla ilk hamlede 
vücuda getirilecek bilfarz 10.000 ki
lometrelik otoyollarının, demiryolla
rı tebekcsinc ilaveaiyle tahaddüs e • 
decek_ vuivetin taaayyuru. hile~l
lere tim.diden lntlrah ?CnDekteCBF.~ 

Ana yollarnnızın bu surtle devlet 
elinden inşası takdirinde dar büdçeli 
vilayet hususi idarelerinin de, prog -
ramın mütemmimi olarak tali 1oae 
yollarını vücuda getirmek vecibeleri
ni daha kolaylıkla ifa edebilecekleri 
kuvetle umulur. 

Cumhuriyetin 25 inci yıldönümün
de, memleketi bir battan bir başa oto
mobil ile dolaşmak aaadeti de, bayra
mı kuthyacak olanlarımıza ve gelecek 
nesillerimize, kahraman neslimiız ta -
rafından bahtedilmi1 olur. 

S.SAYRUN 

Elden satlhk eşya 
Gerek milli ekonomi ve müdafaa ve 

gerek turizm bakımından fevkalid: 
ciıemiyetli olan bu yolların inta mas 
rafları kadar idame masraflarının da 
yüksek olması bu intibaı haklı olarak 
doğurmakta<iır. 

Memleket "ollarmın hususi idare -
lerce yapı~s •. vı intizar etmek, yol
suzlugu •imdiden kabul etmek ve yol
dan ümit kesmek demektir. 

İstanbul'da emsali bulunmıyan zengin ve zevkli, STİL, ESKİ 
EŞYA Koleksiyonu, Biblolar, kuma1lar Piyano ve halılar elden 
satılmaktadır. 

Per1embcden mada her gün 'saat 17 ye kadar altıncı daire karfı
sında 2 - 4 numaralı eski Amerikan Konaolosluğu binasında görü-
lebilir. 8408 

Her büyük itte olduğu üzere yol 

BAL 11 

TUTAN 

K E D İ 

SOKA il 
Ç~fr~n: Nasubı Baydar 
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Çocuklardan biri, inanmıyarak, onu battan aıa-

ğı süzüyor: 
- Avrupa'da mı? Avrupa burasıdır •.. 

Bir batkaaı izahat veriyor: 
- Geçen aene bizim sınıfta bir küçük Zula vardı. 

Fakat o simsiyahtı. 
Ve iıte hep birden kofUP gidiyorlar, çünkü bir 

batka grup bağıra bağıra onları çağırmııtır. Ço
cuklardan biri onlara bir teY gösteriyor. Yani bot 
yere beynini yoruyor. Gösterilen ıeyin ne ol~u~unu 
farkedemiyor. Yalnız batına kalıyor. Otekılerı la· 

kip için saraak bir iki adım atıyor, sonra gene.~•
vara dayanıyor. Gözleri alet gibi yanmakta v~ tu~· 
rüğünü yutmak iste~iği zaman boğazında a~a~p ~ır 
hia duymaktadır. Aglamıyor. Yalnız, kedermı gız
lemek ve diğerlerinin yapbldarma alakalı görün· 

mek için kendini zorluyor; fakat hakikatte biç bir 
19ye ali.kalanmıyor. Onu hiç bir teY alikalandır
mıyor. Eve dönmek, uyumak ve bir daha uyanma
mak istiyor. 

Bay Barditinof ile Anna nhtım yoliyle avdet e • 
diyorlar; Balak - Tutan• Kedi aokaiınm kötesini 
dönüyorlar. 

Bay Barditinof birdenbire aoruyor: 
- Ya aiz, aiz okuyup yazmak, tenevvür etmek is-

temiyor mwunuz? 
Anna omuzlarını ailkiyor. 
- Bilmem ki ..• 

Anna, hiç bir vakıt, kardetleri kadar iyi talebe o

lamamıttı. Fakat, o da kötü talebe deiil, orta bir 
talebe idi. Dört aene ilk mektepte ve iki aene de li -
aede okumuttu. Ve timdi arbk tahailini bitirmiı sa
yılıyordu. Hatta buaıiin bu vaziyetine eaef etmek la
zım gelip selmediiiai ele bilmiyorclu. Yani ile Kla
ri 'nin içlerini sıkan iatirabı anlıyor ve o istiraptaD 
kurtulmut olmakla memnun oluyordu. Dijer taraf
tan ..•. lnsan bazan, okuyup :yazarak, sünün birinde 
bir hanımefendi hülyasma da dalar. Anna, kendi· 
as ele pek kani olmıyarak fU cevabı veriyor: "Yemek 

Pİ.firip ev itlerini de görmem lazım." 
Bay Bardifinof baımı aalla:yıp iarar etmiyor. Ken

di ailesi olmadıimdan küçük macar ailesine ait 
mesut olan ve olmıyan hadiselerinden hiaaeaini alı
yor. O, onlann h&miai rolünü yapmak, onları mu -
vaffakiyetler ve zaferler yoluna aevketmek ve gü. 
nün birinde: "Evet, koca Bardiıinof, bancer Bar • 
ditinof obnaaaydı •..• " dedirtmek ne kadar ~erdi 1 
Fakat, taaavvur ettiii mUYaffakiyetlerin ve zaferin 
hanıi lllMVaffakİ)'et Ye &&ferler olcl..._ keaıeliai 

.-······························································~ 

~ EKONOMİ ~ . . 
~ •............................................................• --

lngiliz ticari kredisinin 
ana hatları 

27 mayıs 1938 de Londra'da ihra -
cat kredileri garanti departmaniyle 
(Export Credits Guarantee Depart
ment [1] ) imzalanan ve 28 haziranda 
Büyük Millet Meclisince tasdik olu -
nan ticari kredi anlaşmasının tatbikı -
na geçilmek üzeredir. BÜ münasebet -
le anlaşmanm esaslı karakterlerini hu
lasa etmek faydah görülmüştür. 

Denilebilir ki, bu anlaşmanın en 
mühim karakteri Türkiye'ye peşin pa
ra esası üzerine mal almak ve mukave
le yapmak imkanını vermesidir. Fil
hakika, şimdiye kadar kısa veya uzun 
vadeli kredi temin eden bir çok işler 

yapılmıştır. Fakat bütün işlerde evela 
müteahhit krediye razı olmuş ve bun
dan sonra işin finansmanı tesbit edil -
miştir. Halbuki bu anlaşma her şeyden 
eve] İngiltere'de serbestçe kullanabile
ceğimiz bir mali kredi temin etmekte
dir. 

Başvekil Celfil Bayar 30 haziranda 
Büyük Millet Meclisinde bu anlaşma 
hakkında aynen şöyle demişti: 

" Diğer bu çeşit istikrazlarla ve ya
" but sınai kredilerle mukayese etti -
" ğimiz takdircJ...e farkın büyük olduğu 
'' derakap anlaşılır. Şimdiye kadar te
'' min olunan krediler, uzun vadeli 
" serbest bir mali kredi değildir. Mal 
" kredisine inhisar ediyordu ve malı 

" muayyen firmalardan satın almak 
" şartiyle kredi temin edilmiı bulunu
'' yordu. Bittabi pahalıya mal oluyor-
"du. '' 

Filhakika, bu krediyi türk makam
ları, büyük bir serbesti ile kullanabile
cekler ve bu suretle muhtelif firmalar 
arasında rekabeti temin ederek en mu
vafık şartlarla mukaveleler yapacak -
lardır. 

Kendisine krediden bir hisse ayrıl
mış olan bir makam muayyen bir tesi
sat yaptırmak istediği zaman bunun, 
arz uettiği şekilde, planlarını yaptıra
cak ve İngiltere'den alınacak kısrmla
nru orada, peşin tediye esaslarına gö -
re istediği müteahhitten ve istediği §C

kilde mübayaa edecektir. Bu hususta 
yegane prt bu malların harp levazı -
mı olmaması: ve tamamen veya kısmen 
Müttehit Kıratlık.ta im,;1.l edilmis .. hıı. 
ıunmaeıdır. Malların ınsmen mutte-
hit krrallıkta imal edilmiş olmasından 
maksat ta ''bedellerinin en az % SO si
nin müttehit krallıkta yerleştirilen 
veya istihsal olunan maddelere yahut 
yapılan işlerin ücretine masruf tedi -
yattan terekküp etmesi" dir. 

Hangi müteahhitten ve ne gibi şey
ler alınacağı kararlaıtırıldıktan sonra 
mukavelenin bir sureti departmana 
gönderilecek ve aynı zamanda müte -
ahhit te malların tesbit edilen şeraite 
uyduğunu bildiren bir beyanname ve
recektir. 

Buraya kadar yapılacak iş, İngilte -
de peıin para ile yapılan her hanvi bir 
mübayaadan farklı değildir ve binaen -
aleyh sipari§i veren makam tam bir 
serbesti ile müteahhidi seçmiş buluna
caktır. 

Departmanın rolü, müteahhide ya
pılacak tediye sırasında meydana çı -
kar. Filhakika. rlepartman muayyen 

(1) Gazetemızın 2 sonteşrin 1938 tarihli 
nüıhuında Ekonomi sütununda bu depart· 
man hakkında bir yazı vardır. 

Yazan: H. A. Kuyucak 
bir mukavelenin anlaşma esaslarına 

uygun ve anlaşmaya dahil bulundugu
nu tasdik ettikten sonra bu mukavele 
için yapılacak tediyeleri temin etmek 
mecburiyetindedir. Bunun içindir ki 
Türkiye makamları, yapılacak tediye
leri göz önünde tutarak, icap ettiği za
manlarda departmana bonolar gönde -
recektir. Bu bonolar Maliye Vekaleti 
tarafından türk kanunlarına göre ih -
raç olunacak ve her birinin bedeli bin 
sterlin veya bunun ezafı olacaktır. De
partman bunları gerek resülmal ve 
gerek faiz için garanti edecek ve satış· 
larını temin edip hasıl olan parayı 

Londra'da Osmanlı Bankasında Tür
kiye Maliye Vekaleti namına açılacak 
hususi bir hesaba yatıracaktır. Bu he -
sapta toplanan para ile müteahhitlere 
veya mal satanlara tediyede bulunula
caktır. 

Bu anlaşmanın mühim noktaların
dan biri de İngiltere haricinde iş veya 
hizmet için yapılacak tediyeleri de 
krsme:ı nazarı dikkate almış olmasıdır. 
Her hangi bir işi toptan üzerine almış 
olan bir ingiliz müteahhidinin yalnız 

İngiltere'den getireceği emtia ve teç
hizat değil belki Türkiye'de yapacağı 

masarif te krediye dahil olabilecektir. 
Yalnız bu gibi, İngiltere harici tediye
ler için azami bir had konulmuştur ki 
o da "garanti ile alakadar emtia bede
linin'' üçte biridir. Bu ise buradaki te
sisat için kafi bir miktardır. 

Bonoların faizi her altı ayda bir ö
denmek üzere% S 1/2 dur. Müteah -
bitlere verilecek paraya göre icap et -
tikçe bono çıkarılması, atıl paraya fa
iz vermek lüzumunu bertaraf etmekte
dir. 

Bonoların vadeleri geldiği zaman ö
denmesini temin etmek üzere Lond -
ra'da yeni bir şirket kurulmuştur. Ka
rabük Demir ve çelik fabrikasmın t• -

sisi için Brassert şirketiyle yapılan 29 
eylfıl 1936 tarihli mukaveleden dolayı 
verilen bonoların tediye.si için kurulan 
Anglo - Turlôsh Comptoir Ltd. §irke -
tinin yerini tutan bu yeni §irketin 
adı Anglo - Turkish Commodities Ltd. 
dir. Ve Comptoir'dan daha geni§ bir 

~~'y;fia~~~rı~MftYa ~~ 
tarafından, biri Departman tarafından 
ve biri de müştereken tayin olunmuı -
tur. Eti Bank tarafından tayin olunan 
aza meclisi idare reisidir. 

Yeni Şirket Britanya İmparatorlu
ğunda ve ecnebi memleketlerinde mu
ayyen türk mallarını satacak ve bunla
nn satıtlarının tutanndan kendi maa -
raflarını, Brassert §irketine verilen bo
nola:tla bilhassa bu anlaşma mucibince 
çıkarılan bonolar için icap eden mik -
tarları ödiyecektir. 

MalUmdur ki Türkiye•nin müdafa
ası için lüzumlu maddelerin İnıgiltere
den alınması için yapılan 6 milyon 
sterlinlik % 3 faizli avans ile ihracat 
kredileri Departmanının bir alakası 

yoktur. Ve bu altı milyon doğrudan 

doğruya İngiltere hükümetince ikraz 
edilmekte ve tediyesi de 1952 de bu a
vansın ödenmesi için başlamaktadır. 

İcap eden döviz Commodities şirketi 
tarafından temin olunacaktır. 

Hulasa, gerek ticari kredi ve gerek 
t"'llilıat kredisi mukabilinde hiç bir 

l __ R_A_o_v_o_-ı-
Ankara : 

SALI - 8.11.1938 - 12.30 Müzik (solo 
koro) - 13 Saat ayarı ve haberler - 1 :;;.:;ı 
14 Müzik (Rıyaseticumhur bandosu:_~ 
İhsan Künçcr)- Unter dem Sigesbaru-, 
marş (F. von Blon). . Vals-sercnad ~ 
gnol (Olivier Metra). - Domino noır·ll 
tür (Auber). - Suıte Orientale: A- Le• 
yaderes. B- Au bord du Gange (reverie)...ı 
Les almee (danse). D- Patroille (F. PCllll 

18.30 Muzik (ince saz faslı) -19.15_~ 
ayarı ve haberler - 19.25 Muzik (oı-; 
parçaları) - 19.-45 Konuşma - 20 M 
(radyo orkestrası) şef: Praetorius: S 
ni Concertante (Donizetti). • Senfoni~ 
majör (Mozart). - Kuçıik suite (Deb 
- 21 Saat ayarı ve arapça soylev -
Muzik (halk müziği ve oyun havaları): 
mir, Aydın, Ödemış tıirkuleri ve zeybek~ 
vaları - 21.45 Konuşma - 22 Müzık_ ~ 
çuk orkestra): Le Roi D'ys-uvertur (~ 
- Faust-seleksyon (Gounod). - La Tra.f 
ta-seleksyon (Verdi) Mm. Butterfly·•• 
syonu (Puccini) - 23 Müzik (cazband!.,. 
23.45-24 Son haberler ve yannki proır-

AvruWl : 

Budapeşte - 21 Viyana - 21.45 Stru 

OPERA VE OPERETLER: 12 Ki 
ya - 14 Ştutgart - 16 Laypsiı - J 

ORKESTRA KONSERLERİ VE 
FON1K KONSERLER: 16 Frankfurt. 
nigsberg - 18.15 Vıyana - 18.45 P 
Eyfel kulesi - 20.10 Beromunster .:'d 
Bruksel, Varşova - 21.30 Bordo, Lil, )iM!': 
pelye, Paris - P.T.T. - 22.15 Droy~ 
Z2.20 Miınıh. 

ODA MUSİKİSİ: 15.25 Ham~burl 
18.20 Munıh - 19 Hamburı - 21.30 

SOLO KONSERLERİ: 14 La • 
18.10 Konigsberg - 18.15 Doyçlandz 
18.20 Laypsıg - 18.35 Strazburg - 19 
tens - 19.S Laypsig - 21.15 Pariı. 

NEFESLİ SAZLAR (MARŞ v.ı.)· 
Hamburı - 12 Hamburı, Laypıiı. J 

ORG KONSERLERİ VE KORO 
15 Stokholm - 19 Floransa - 18.20 K 
ya - 18.31 Frankfurt - 18.45 M · 
20.10 Konigsberg. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Alman ista 
lan - 8.30 M unıh - 12 Frankfurt, M 
Viyana - 14 Breslav - 14.10 Kolon,. 
14.15 Berlin - 15.30 Keza - 16 Almaıt 
tasyonları - 17.10 Vıyana - 18 Ştut 
19 Kolonya - 19.30 Frankfurt -
Laypsig - 20.15 Ştutgart - 20.30 Ko 
- 22.'° Hamburı, Ştutgart - 22.ss 
niııb•.rg - 24 Frankfurt, Viyana. 

HhLK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart. 

DANS MÜZİÔİ: 20.40 Belırat 
Sofya - 22.30 Tuluz (Arjantin tanıo 
- 23 Floransa, Milano, Roma - 23.25 
don - Recyonal - 24 Liıkıemburc -
lu , Pirene - 0.15 Droytviç. 

Mesleki tedrisatta yeni tayi 
Açıktan Ragıba Deniztekin 

akpm kız sanat okulu idare 

luğuna, açıktan Azmiye Güven 
ne kız enatitü.aü ev idaresi, yeme 

§irme stajiyerliiine, açıktan N!""",.._ 
uunay ~ursa sanat oKüıu sta)ıyerw 

ne açıktan Cemal Döker Bursa 

okulu atajiyerliğine, Beyoğlu 

kız sanat okulundan Adile Onan 

tanbu} akıtaın kız sanat okuluna. 
tan Güzin Akyalçın Konya akJ&ıl' 
sanat okulu idare memurluğuna, 

dıköy enstitüsü stajiyeri Bedriye 
sen Beyoğlu akşam kız sanat okul 
İzmir Cümhuriyet kız enstitü& 
Seyyare Aranlı İzmir akşam kız 
enstitüsüne, Ankal"jl ticaret lisesi 
Hasan Nezihi Yürük İzmir ticaret 
sesine tayin olunmuılardır. 

imtiyaz veya ril~han hakkı ve 
değildir. Hükümctimiz yapacağı 
bayaalarda tamamiyle serbest o 
gibi fiatlar da rekabet ve peşin t 
esaslarına dayanacktır. Ta 
müsavi ı1erait dahilinde yaprlıp 
kına geçilmekte olan bu anla§ 
İngiltere ile. Türkiye araamdaki i 
raflı ticareti artırmakta mühim 
mil olacağı kuvetle mcmuldÜT. 

de pek aöyliyemezdi. Şimdiki halde o onlara fran
aızca öğretiyor ve küçükleri mektebe götürüyor. 

Şimdi; Anna için ne yapabileceğini düıünüyor. 
Büyük bir ıey yapamıyacaktır. Anneai hariçte ça
lıttıima göre ev itlerini görmek Anna'ya düıüyor. 
Barabq bir vazife bulmuf, Bay Brül'ün tahminleri 
veçhile derhal bir İf aahibi olmutaa da Brül'ün 
cünclelik hususundaki kehaneti tamamiyle tahak
kuk etmemittir. Bu kehanetin doğru olmamaam
dan cleiil: Franaız ifçiler aaatte iki buçuk üç frank 
kazanıyorlar, ancak it verenler Barabq'ın yaban
cı oluıumlan iatifade ediyorlar. O da aynı iti ve 
aynı incelikle yapıyor; fakat, topu topu bir buçuk 
frank alıyor. Fransızca bilmemesinin birçok güç
lüklere yol açtığı, franaızlarm deri itlemelerinde bir 
huauaiyet olup ilk önce bunu öğrenmesi iktiza et
tiii kendiaine aöleniyor. Belli ki bu doiru deiil, 
fakat ne J'apılabilir ki? 

kasabada doğmuıtu... Halbuki, doğum yeri ol ... 
Mezotur'da memnuniyetle kalabilirdi. Fakat Bar ... 
bq Buclapefte'ye gitmek için yanıp tutUfuyord• 
Ve, macar payıtahtma gittikleri gün de, aanki bar 
ka yerde hiç bulunmamı§ gibi, caddelerde rabal 
rahat dolapnıfh. Karısı - Budapeıte'de bile -
bir vilayetli olup kalmııtı. Ezeli vilayetlilerden ınii
rekkep bir ırk mevcuttur. Payitaht onun ödünü kO" 
parıyordu. Hatta mesleğini icraya cesaret edeDIİ" 
yordu; BüyÜk ıehirlerde bebekler dünyaya batıı
türlü gelirlennit gibi .•. Zaten o emada ebelik etmr 
sine de lüzum yoktu, zira Barabat kafi derec~ 
para kazanıyordu. Ve 10nra, çocuklar üst üate gel
mitlerdi. - iki küçük Budapeıte'de doğnuqlardı ......ı 
hulasa bayan Barabat, diplomalı ebe mealeğini 
aenedenberi brrakmııtı. 

lıte bu aebeple bayan Bara.bat ela it aramaia 
mecbur olmuttur. Bulduiu İf, tabii, ebelik delildir. 
Ebelik dilini pek iyi anlamadıiı ve bir imtihan ge
çirmesi ihtimali bulunduğu bu yabancı memeleket
te pek güç ve pek ihtilitb bir it olabilirdi. Eaaaen 
Bayan Barabat mealekini daha Budapeıte'de iken 
terketmifti; pek genç bir kadmken yalnız Mezo
tur'da ebelik etmiıti. Kocasma benzemez. Kocası 
tehlikeye atılmaktan kaçınmaz; yeni bir tetebbü
se giritmeie daima hazırdır. Tuhaf teY= Barabaı, 
sanatını Kendereı'te bir köy kürkçüsü yanmda öğ

renmit bir köy delikanlısı olduğu halde mutlaka 
Buclap91te'ye gidilmeainde iarar etmit olan kendiai 
idi: Mezotur'da bile boğuluyordu. Bayan Barabat 
bir auaatür luu idi; kö;ı:lü dejildi. Köyde deiil, 

Fakat, timdi para kazanması lazımdır onun. Z•' 
ruretin tazyiki altmda bulunan zavallı bir itçioİll 
karıaı dünyanın han.si noktaamda oluraa olaun '111' 
J'apabilir? . 

Oh! Harp aanatmdan daha alemfiimul ve at ... 
nezaret etmekten daha kadim bir sanat vardır, d.., 
ha az tehlikeli bir unsurla münaaebattar bir aan•t• 
Çamaıırcılık sanatı. Suyun ııkırdıaı, beyaz bir b ... 
iu, köpüren sabunun kokusu havayı imla eder;~ 
maıır tekne-de titer. 11ekor ezeli ve teferruat clr 
ii§IDezdir: Liğenler, aabun ve fırça ve diraekleroa
kadar çıplak iki kadın kolu; üzülüp çatlamıt bit 
deri. Parmak uçlan aanki çiçek çıkarmıflır. .S
bunlan yiyip kmıtınr. Ve ter damlalan al~ 
parlar. Liğenleri ve tenekeleri üzerine iiilmit ol,.. 
bu kadınlar kadar hareketleri muttarit bale '1' 

(Sona uar) 



8 - 11 - 1938 

.................................................................. .,~ r....................... r i 
l HAYAT v.e SIHAT j 
\ ..................................................................... .... "-. ..................................... . 

Vitaminler ve hormonlar 
Vitaminler d.:?, hormonlar da bu hormon vardır derlerse de onun te

asrın hekimliğinde pek ziyade şo_._h- siri şüpheli kalır. 

G o N o N p o L 1 T i K M E S E L E L 

Harbirl önüne geçebilmek için 
milletler kooperatifi kurmah 

H arbın ilk baharda patlıyaca -

ğından gene sık sık bahse -

5-

E R 1 

bir 
Ne (abuk ahsıyormuıuz ! 

O l b Halbuki bakınız, A vitaminin ret bulmuş unsurlardır. narın oy- • .•. 
d b·roit hormonunun aksine tesir ettıgı le hemen hemen aynı zaman a par-

dilmiye başlanmıştır. . 
Münih anlaşmasının ertesmde, 

l, ___ ·v __ a_z_an __ :_V __ ik_t_o_r __ IVı_a_r_g_ö_r_it ___ I 
Elektrik, havagazı, telefon, &u. 

sıcak su, asfalt yol, otomobil, kalori

fer ... Medeni vasrtalar saymakla tü

kenir mi? Fakat, insan bunlara ne 

çabuk alı§ıyormu§ ! Harbettiğimiz 
günlerin çadırını, be§ numara petrol 

lambasını, tenekeye takılmıt muslu
ğunu, manyetolu telefonunu dütiinÜ· 
yorum. Lakin on·dan evelki yağ mu
munu ve zenytinyağ kandilini de ha• 
t\rlıyorum. 

lanuş olmalarına bakarak, birçok i- laboratuvar tecrübeleriyle sabit olu-

1 ı 't · yor. Hem de hormondan dört .~ef_ a. lım adamları hormon ara vı amın - _ 
ı · ak daha kuvetli olarak onun yaptıgı ışı ler arasında münasebet erı aram 

istemişlerdir. bozuyor. 
d · ı· Fon Şimdi bunun pratik neticesine ba-

Bazılarının hem e ısveç ı 
E ' b" h Ar kmız. Kendiniz zayıflıyorsanız, ya-Uler gibi belli başlı ır ormon a ı -
minin, fikrine göre vitam.inlerle hor- hut çocuğunuzu semirtemiyorsaınz 
h k .. t"ıroı't hormonunun fazla işlediğine oniar arasında sınır ayll"ma mum- ld A 
kün ·değildir. iki taraf biribirine o pek çok ihtimal vardrr. O ha e . 

vitamini olan yemeklerden yemelı -
kadar yakın•dır. d b l ca ·ınızı 

dünyayı sardığını görmü~ oldu~u. -
muz büyük ümit birden bıre erımış 
gibidir. Paris'te, Londra'da, Ber -
lin'de, Roma'da sulh müzakerecile
rinin dönüşlerini alkışlamış olan 
tezahürler, nasıl oluyor da yerini 
her yandan yükseldiği işitilen riva
yetlere bırakmıştır? 

Bu ilk bakışta şaşırtıcı bir hadise 
ibi g' örünür. Fakat ideoloji ihtiras-

çirmektedir. Fakat kendisini doğ -
rudan doğruya tehdit etmiyen uzak 
Akdeniz veya orta Avrupa'dan çok 
daha ziyade Pasifik okyanusu ve 
japon tehlikes-inden eadişededir. 

Almanya'ya ve İtalya'ya gelince, 
bu iki devletin imparatorluk emel-

.1 lerinin eski dünyaya geıç.irtmekte 
olduğu tehlikeyi anlatmak işini baş
kalarına bırakıyorum. Bazıları on
ların harp potansiyellerini, bir k~ç 
aylık bir harbe mukavemet edem~ -
yecek şekilde telakki etmek~e, dı -
ğerleri de bilakis alman ve ıtalyan 
hava kuvetlerinin birlikte harbın 
neticesinıi bir kaç hafta içiınde ala -
cak kudrette olduğunu temin et -
mektedirler. 

larına doğru tevcih etmeleri icap e
decektir. 

Paris'te içtima etmiş olan enter -
nasyonal ticaret odasnın hayırlı 

teşebbüsünü işte bu manada telakki 
etmek lazımdır. 

Korkunç ispanyol harbınrn beşe
ri vicdanı nefretle doldurduktan 
sonra sona ermesini beklemeden ön
ce, her memlekette milli ticaret o -
dalarının, bugünkü meşgalelerinin 
dar hududunu Avrupa çerçevesin
de genişletmek için derhal işe gi
rişmelerini temenni edelim. Bu ça
lışmaların programı önceden emin 
bir su rette çizilmiştir: Van Zeland 
raporu, Milletler Cemiyeti ekono -
mik komitesi raporu, Pol Elbel'in, 
Fransi Dölezi'nin, Jak Dübuan'm e
tüdleri.. .. 

Bütün bu maziyi anmanın sebebi 
dünden beri elektriksiz ve telefon -
suz bir yeni eve taıınmış olmaktrr. 

Petrol lambasının ıtığı, temin ede
rim ki, gözlerimi dinlendiriyor. Yal
nız, ara sıra havayı kokluyorwn: A
caba petrol onu ifsat etmiş mi? Ha
yır! ancak, itiraf edeyim ki sekiz on 
güne kadar verileceği umulan elek -
triğin derhal köşe bucakları aydınla· 
tacağını aklıma getirdikçe ti. içim· 
den seviniyorum. Petrol ti.robası ıtı· 
ğmda gölgeler büyüyor, bir iskemle 
bir heyula oluyor. Kapı önün.de bır~ 
kılmış bir süpürge acayip bir hayvan 
şekline bürünerek sanki sessiz a
dımlarla ilerliyip ayağnnı ısıracak
mış gibi duruyor. Bu esnada zihnimi 
buz dulabının ve radyo makinesinin 
sükutu kurcalıyor: Elektrik olsaydı 
çocukların sütü yarın sabaha kadar. 
ekıiyecek mi, ektimiyecek mi? diye 
dütünmezdim, ve komşular henüz 
taşınmamışken böyle yorgun baıla 
durmayıp yazacağnna ve dinlenıne
yip okuyacağıma Ankara radyosunu 

Başkaları da vitaminlerle hor- siniz. Onları ~a n~re e u a g g . 1 . . b 1 
1 rının ırk kın ermın ve un arın 
adoğu;duğu yanlış hesapların ve düş· 
manlrkların ne kadar devamlı ve yır
tıcı bir karakteri olduğu göz önün
de tutulursa pek de hayrete mahal 
kalmaz. Tetkikimizi daha ileri gö -
türürsek, bu korkulu sebeplere da -
ha az tesirli olmıyan diğer ikisinin 
de katılması icap ettiğini görürüz. 

monlarm aynı şeyler olduklarını ge· hatırınıza getıreyım:. IAh d 
ne iddia eder fakat vitaminleri ne- Bir kere, bu mevsımde . a ,;.t a. 
hatların horm~nu, hormonları da hay- Onun için lahnayı s?~esenn: 1 e o
vanların vitaıninleri diye sayarlar.! na saygı gösterm"'lısınız. Sonra yu • 
Böyle dütünüş zarif görünse bile murta sarısında~ domateste, ısr;· 
büsbütün dogru~ denilemez, çünkü nakta, havuçta, lımonda, portaka 

1 
a 

. . . k . t ağında Hava ar hayvanlar da nebatlardan vıtamının ve en ço çıy erey . . - bahk 
başlangıcı olan bir madde alarak daha soğuduğu vakıt çocuga k 
kendileri vitamin yapabilirler. Onun yağı içirebilirseni.z ~nda d; çoi d:a:: 
için vitaminleri yalnız nebatlara dır. Fındıkla, cevızı veba em 
bağlamak ıdoğı·u olamaz. nutmazsınız. • • 

Vitaminlerle hormonların aynı Bütün bu şeylerin insanı semır_ttı-
§ey olup olmadıkları hakkında son ğini, şüphesiz, ~ate~ ~il~_r_dini~. Şıın
aözü kimya verecektir. Eğer iki tara- di niçin s!mİrttıklerı°;' . ogre~_ayoruz. 
fm da kimyaca terkipleri bir örn_ek Tereyağı, yağ olduğu ıçın •deg~l, onda 
çıkarsa .•.• Halbuki şimdilik vitamm- A vitamininden pek çok mıktarda 
lerin kimyaca terkipleri az çok bili- bulunduğu için insanı semirtiyor. O 
niyorsa da hormonların kimyaca ter- da çiy olmak şartiyle ..• 
kipleri pek az bilinmektedir. .. .. 

Kimyanın söyliyeceği son sozu 
beklerken, şimdilik biy~loji bakı
mından bildiğimiz şey, ikı taraf ara
amdaki münasebetlerin bazı defa 
biribirinin aksine, bazı defa biribiri· 
ne yakın olmasıdıT. Bu kad~rı da 
&ağlık bakımından pratik net~ce ~e -

. b"I ·d· Bır vıta-recek değerli bır ı gı ır. .. 
mi ·ı b' h rmon arasında munase• 

n ı e _ır o h fazla o-
bet aksıne olunca, onnon . . 
1 ksın. e giden vıtamın unca onun a • . 
az 1 k hormonun fazlahgını tadıl 

a ara B . . k 
etmek mümkün olur. u ışın ne ~-
dar önemli olduğunu elbette takdır 
ed · · Hormon eksik olurııa onu 

ersınız. 

- lt k eren .. epeyce kolay olur. çoga ma ,.. 
Halbiiki fazlalığı azaltmak kolay 
bir iş değildir. 

Mesela hormonlcSr arasında en zi

yade populer olan tiroit hormonu, 

bilirsiniz ki, insanın aklını idare e
der, besleıne İ§lerini yiirütür, kadın
lara güzellik verir. 8u hornıon t
kıvaınınoda olunca kiınaenin bir diye
ceği kalmaz. Eksik o:ursa insan ap

talca, yahut büsbütün aptal olur, 
beslenme işleri pek ağır yürür. O va· 
kit de tiroit hormonunu ilaç olarak 
yedirmek, yahut - geçenlerde Vo • 
ronof'un yeni ameliyatı dolayısiyle 
hatırınızda elbette kalmıştıT - tiro
it guddesi aşılamakla eksiği tamam
lamak mümkündür. 

Fakat, o tiroit hormonunun lüzu
nıundan fazla işlediği de vardır. O 
.zaman fazla akıl belki insana zarar 
vennez Kadınlarda fazla işleyince 
fazla gÜzellik de - güzelin ken•disi
ne - hiç zarar vermiyeceği şüphe
aizdir. Ancak o hormon fazla olunca 
insanın beslenme işleri de pek hızlı 
gider. Bu kadar hızlı gidince de in
aan iyi beslenemez, erir. Zayıflıktan 
gelen hastalıklara çabuk tutulur. 
Zaten tiroit hormonunun fazla işle • 
iner.inden ileri gelen bir de Bazdu 
hastalığı adında, belli başlı bir has -
talık vardır ..• Bu tiroit hormonunun 
fazlalığını azaltır denilen başka 

ij BÜYÜK 

G.A. 

Çocuğunu ateşe atan 
bir anne! 

Fransa'da çok feci bir cinayet ol -
muş, Lil şehrinde: bic ge~ç _ka?ı~ yeni 
doğurduğu çocugunu dırı dırı ateşe 

atmıştır. 

Bu kadın Cermen adında, yirmi altı 
yaşında bir annedir. Evelce de gayri 
meşru bir çocuk doğurmuş, besleme: 
den bir yardım cemiyetine vermişti. 
Kadın geçenlerde tekrar sancılan -

mış, gece yarısı bir çocuk dünyay~ ge
tirmiştir. Kadın yeni doğan çocugunu 
yatağa yatırdıktan sonra kendi ~endi-
ne: 

- Şimdi bunu ben ne yapayım, aca-

ba ne yapayım? 
Diye düşünceye dalmıştır. Saatl:r 

geçtikçe, zavallı suçsuz ravrucuga 
karşı dehşetli bir gayz ve kın duyma· 
~a bı:ı;ılanıı§, nihayet yavru=~~ !ôl
dürmeğe karar vermiştir. 

Genç kadın sabaha karşı yatağından 
kalkarak doğruca mutbağa gitmiş, a
teşi adam akıllı tutuşturmuş, tekrar 
odasına çıkarak çocuğu bir beze sar • 
mış, acele acele mutbağa inmiş. Kalp
siz anne gözleriıni bile kırpmadan yav
rusunu alevlerin içine fırlatmıştır. 

Nasılsa bu fect cinayetten zabıta 
haberdar olmuş, adli tabip eve gele -
rek yanan yavruyu muayene ettikten 
sonra: 

- Bu çocuk, demiş, öldürtildükten 
sonra yakılmış, çünkü kafa tasında 
çatlak-var 1. 

Fakat kadın hiddetle doktora: 
_Yalan söylüyorsun, ateşe diri di· 

ri attım! 
Diye bağırmıştır. 
Kadın mahkemeye sevkedilmi~tir. 

Katil an.ne, hakimin daha ilk sualın -

de: . b'' 
_ Sefalet ı Hakim bey demış, u • 

tün bu faciaya sefalet ve yoksul:uk 
sebep oldu. İlk doğurduğum çocu_~u
mu doyurmak için kazancının dort
te üçünü sarfedi;;;ordum. Bunu nasıl 
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Pol Dölatur ve Jülyet dö Marni aş
kın her lieyin şeklini de~iştirdiği ve 
gözdelerinden gerçek ~u?ya~ın k~-~ 
derlerini ve çirkinliklerını gızledıgı 
bu muhteşem ka~n~t_t~ yalnızdılar. 
Jülyet, ikisini bırıbırınden a~_ıran 
bunca şeyi unutara_k. yaşan~ayı g~ze_ı, 
sevmeyi ve kendisıne en şıddetlı bır 
muhabbet ve en hararetli bir hayran -
lık beslediği adamı dizleri ucunda 
görmeyi güzel buluyordu . . . 

Kendisine mırıldandığı ıcelımelerın 
ne ehemiyeti vat~.~ ı:tı.ınlan dinliyor 
ve gülümsüyordu; ve " genç kızın 
gülümsediğini görünce, nihayetsiz 
bir saadet hi:;-:. ·1ivordu. 

xv 
Tuzağa yakalanma 

Açrlan bir kapının gürültüsü onları 
mestilerinden swırdı. 

An - Mi, s<'lg~n, titriyerck. ürkek 
!:.akışlarla sal1.. '1~ girmişti. Dölatuı 
hızla doğruldu. Zavallı çocuğun hat
horında menkt''( ıstirab. g5rüncc ':ier · 
h:ıl saadetinı uauttu. Sür.ıtle ona koş-

Yazan: Baronea Orkzi 

tu, fakat tarit _dilmez bir telaş için -
jt görünen An · Mi madam Dölatur'a 
doğru seğirtt!. 

Dölatur endişeyle: 
- An - Mi, 1ec!i, ne oldu? Yoksa o 

edepsizler sana el sürmiye mi cüret 
ettiler ... ? 

Birden bire realiteye dönerek, hod
bince bir saadet anında, kendisinden 
yardım ve himaye bekliyenleri unut -
muş olduğu için kendi kendine acı 
muahezelerde bulunuyordu. Polis iş -
lerinde kullanılan askerlerin kabalık
larını biliyordu, Meren'in bayağı ru
hunu ve sözlerinin huşunetini bili • 
yordu. 

Fakat An - Mi derhal onu teı.kin et
ti. Heyecanına tahakküm etmiye ça • 
lışa.rak: 

- Hayır, Pol, bana bir şey yapmadı
lar, cevabını verdi: Jertrüd benimle 
birlikte mutfaktaydı. Bizi büfeleri, 
dolapları açmıya, kapları çıkarmıya 
mecbur ettiler ve her tarafı aradılar. 
Hatta teknedeki bütün ekmekleri ve 
sandıktaki bütün odunları boşaltmak 
icabetti. Sonra, aradığını bulamadığı-

Bunların birincisi, her memlc -
kette matbuat ve radyonun bütün 
hoparlörlerini elinde tutan silah 
fabrikatörlerinin ve ölümü istismar 
edenlerin saman altından su yürüt
meleridir, ikincisi de, partilerin si
yasi meşgaleleri, körü körüne hırs
ları. 

• • * 
İngiltere'ye bakalım. Kırallık hü· 

kümetine karşı muhalefet, B. Nevil 
Çemberlayn'in akıllı ve metin oto
ritesi altında muhafazakarların ik -
tidarda bulunmasına tahammül ede
miyor. İşçiler hareltete geçiyorlar. 
Liberal partisi döküntüleri teazhür
lerde bulunuyorlar. Nazırlıktan 

mahrum bazı eski veya genç muha
fazakarlar bile teşvikkar mikrolar 
karşısında rezalet diye haykırıyor
lar. B. Eden büyük gürültülerle top 
ve cephane istiyor, B. Vinstôn Çör
çil, Amerika'ya hitap ederek, Mü -
nih sulhun un "muazzam bir felaket" 
olduğunu ve sulhun ancak BB. Hit
ler ve Musolini'yi tehdit ederek el· 
de edilebileceğini haykırıyor. 

Bunun için de bizim kağıt frank
larımızla milyarlar ve milyarlara te
kabül eden astronomik mikdarda 
ingili:ı: lirası silahlanma masrafla -
nna tahsis edilmiştir. Sokak ingi
lizinin bile vatanperverliği galeya
na geliyor, neredeyse o da askeri 
hizmete alınmasını istiyecektir. 

*** 
F ransa'da aynı manzara. Gü -

nün büyük meşgaleleri (ra -
dikal kongresi, yeni teşrii seçimler, 
müstakbel ekseriyet) ancak milli 
müdafaa bakımından ortaya çıkmak
tadır. Tıbkı y.arm taarruza uğrıya
calanışız gibi. Bir tek gazete, bir 
tek parti yok ki tehlikeyi haykırma
sın. Tayyare ve gene tayyare iste
niyor. 

5000 tayyareyle iktifa edilecektir. 
Halbuki Almanya'nın senede 12.000 
tayyare yaptığı biliniyor. Önceden 
kaybedilmiş bir yarış, bahusus ki 
sonunda sulh değil harp mevcut ol
duğunu bilmiyen yok. Bu adeta bir 
uçuruma atilıştxr. 

Amerika'dan hiç bahsetmiyece~ 
ğim.. O da harpcr bir ürperme ge -

doyuracaktım? Aman, ben ne yapını - ı 
şrm 1 Tüh 1 Tüh 1 Ah biTseydim yapar 
mıydım? Diye hıçkırmağa başlamış -ı 
trr. 

m görünce, vatandaş Merlen bizi uzun 
uzadıya sorguya çekti. 

- Sorguya mı çekti? Ne hakkında? 
· - Sizin hakkınızda, Pol, anneniz 
hakkında. Evimizde misafir olan va
tandaşın kim olduğunu da sordu. 

Kuzininin garip tonundan hayrete 
düşerek, Dölatur daha büyük bir dik
katle kendisini isticvap etti. Çok mü
layimetle: 

- An • Mi, dedi ,bir felaket olmuş 
gibi telaştasın. Elindeki nedir, çocu -
ğum? 

An - Mi gözlerini elinde tuttuğu 
kağıda eğdi. Soguk kanlılığını ele al
mak için görülmemiş bir gayret sar -
fettiği aşikardı. 

Dölatur: 
- Nedir o kağıt? Onu bana verir 

misin, An - Mi? Diye tekrarladı. 
An - Mi daha sakin bir tavırla: 
- Vatandaş Merlen verdi, ôedi. 

Şimdiye kadar aleyhinizde hiç bir şey 
bulamadığına kızmıştı ve şikarını ka
çırmış bir hayvan gibi kuduruyordu. 

-Sahi mi? 
- Ağzımdan ne almak istediğini 

bilmiyorum ama derhal sizin anneni • 
zin ve ne de benim yanımda siyasi iş· 
lerinizden bahsetmediğinizi ve kapı -
lardan dinlemek &detim olmadığını 
söyledim. 

- · Peki, sonra? 
- Sonra, şey ... Misafirimiz hakkın-

da malfimat almıya çalıştı; fakat bu 
hususta da ona bir şey söylemedim. 
Sözlerinden anladım ki bu sabah Sela· 

Şurası muhakkaktır ki her yerde 
ve bilhassa Paris'le Londra'da oldu
ğu gibi orada da askeri büdceler 
milli ekonomiye o kadar ağır bas
maktadır ki, az çok kısa bir zaman 
içinde uçuruma fırlayış mukadder
dir. Ne kadar mantıksız görünse de, 
harp, hükümetlerin naza~ında,. bu 
suretle önüne geçilemez bır netıce, 
daha doğrusu en lrolay hal şeıkli di
ye görünmektedir. 

Bütün memleketlerde, nizam ve 
iş esasına müstenit bir sulhun ha -
dimleri olan eski muhariplerden 
müzaharet gören enternasyonal ti
caret odası hareketin başına geçmi
ye yüksek liyakat sahibidir. Gözden 
düşen kollektif emniyet sabık ma -
bedi neden tabeHisına "Cenevre, 
milletler kooperatifi" firmasını ya
zarak yMi bir hayat bulmasın. 

Milletler Cemiyeti'nin yegane ha· 
yırh şubesi olan Enternasyonal İş 
Bürosu'nun yanında böyle bir mües
sesede<n daha faydalı ve asil bir eser 
tasavvur olunabilir mi? 

Ortaçağ müdafaası 

Bu korkunç ihtimali göz önüne 
getirince insan hayretten do?a ka
lıyor. Nasıl oluyor da, medenı mem
leketler 30 eylül ferahlamasından 
sonra böyle bir çılgınlığa düşebil -
mişlerdir. Hala 1919 hayallerine, B. 
Beneş hükümetinin ortadan kalk
ması neticesine varmış olan seraba 
kendimizi kaptırmaınxz mümkün 
müdür? tmkanlarrmızın üstünde bir 
politika takip etmek istemiş oldu -
ğumuz, yerine getirilmesi intihar 
demek olan teahhütlere girişmiş ol
duğumuz içindir ki Prag'da "Elve -
da Fransa" diye düşünülmüş ve 
söylenmi~tir. 

Kalelerin ardına çekilerek gelen 

düşman üzerine divarlardan kaynar 

su dökülen, büyük büyük kaya parça

ları yuvarlanan devirleri çok arkada 

bıraktık sanıyorduk. Halbuki Ameri-

dinlerdim. Sinemaya gidilebilir; fa
kat buradan şehre kadar yaya na&tl 
yürümeli? Telefon yok ki bir taksi 

çağıralım. 

Telefonu tehattur edince birden 

bire başıma kan çıktığını hissediyo

rum; Ya birimiz hastalanıveriraek? 
nasıl hekim çağıracağız? Yann as
pirin, tentürdiyot gibi bir takıın i
laçlardan mürekkep küçük bir ec• 
zane tertip etmeli! Kendi kendimi 
teselli ediyorum: "Vehim! Neden 
hastalanacak mışız ki? ömrümüz u
zunluğun~a telefonla kartı karşıya 
mı ya~dık?,, 

ka'dan gelen haberler, bu ortaçağ mü

dafaa sisteminin yeni dünyada yeni

den dirildiğini gösteriyor. 

Anna Lora adında, zengin ve dul 

bir Amerikan kadını ötedenberi ma

liye ile geçinemez, tahsildarlara yap
Gene eski zamanları hatırlıyo-

B. Çemberlayn'ir( İngiliz - alman 
yakınlaşmasını tasarladığı, B. Hit
ler'in Fransa'ya bir kere daha uzun 
vadeli bir saldırmazlık paktı teklife 
hazırlandığı ve ingiliz - fransız -İtal
yan paktının her zamandan ziyade 
lüzumlu olduğu bir sırada cermen 
dü~manı ve sovyet dostu fransızla
ıan milletlerin faal ita.delerine kar· 
şı bu nihai taarruza teşebbüs etme
leri mümkün müdür? 

madığını bırakmazmış. 

Son zamanlarda maliye bu cimri rutn! Yazın Çamhca'da otururduk. 

C ihan sulhu müzakerelerine, B. 

Ruzvelt'in ilham etmiş oldu
ğu ve son dörtler mülakatından son
ra yeni Avrupa'nın ekonomik ve 
politik statüsünü tanzim edecek o
lan enternasyonal konferansa sıra 
gelmeden önce nisbi silahsızlanma
nın bir emrivaki olacağı güne kadar 
milletlerin kuvetli ve bu itibarla da 
iyi silahlı bulunmaları elbette ki la
zımdır. 

Milletlerin girişmek arzusunu 
kuvetle izhar etmiş oldukları silah
lanma yolundan artık onları hiç bir 
hükürnet çeviremez. Kendilerine 
empoze edilmesine ramak kalmış o
lan harbe karşı milletlerin duyduk
ları dehşet hissi bundan böyle onla
rın mezbahaya götürülmelerine mü
saade etmiyeceklerine delildir. Di
rijan sınıfların, ister istemez, bü -
tün milletlerde genç ve ihtiyar bü
tün kuvetleri ölümün ahmakca u -
çurumuna değil hayatın velUd ova-

meti amme Komitesine bir ihbar va
ki olmuş. İhbar kutusuna ,sizi iha -
netle itham eden imzasız bir mektup 
atmrşlar. 

Dikkatle dinli yen Dölatur: 
- Ne garip şey, dedi. Demek gizli 

bir dlişmanım varmış ... Kim olabilece
ğini bulamıyorum, belki de bu ihbarın 
nereden geldiğini hiç bir zaman bile -
miyeceğim. 

- Ben de vatandaş Merlen'e aynı 
şeyi söyledim. 

- Nasıl? Ona ne dedin? 
- Günün birinde düşmanınızın kim 

olduğunu anlıyabilecek miyiz diye 
düşündüğümü söyledim. 

- Onun gibi kaba bir adama karşı 
böyle serbest davranmakla bata etmiş
sin, küçük. 

- Korkmayın, Pol. Ben iıhtiyatlı 
olmasını bilirim. Fakat vatandaş Mer
len söylemiye hevesli görünüyordu 
ve işin iç yüzünii öğrenmek için bu 
f.ırsatı kaçırmak istemedim. 

- Bari bir şey öğrenebildin mi ? 
- Evvela sizi kimin ihbar ettiğini 

öğrenmeyi hakikaten ar.zu edip et
mediğimi sordu. 

- Umarım ki hayır demişindir, 
An - Mi. 

An - Mi, sessiz ve hareketsiz, bu 
muhavereyi endişe ile takip eden 
Jülyet'e bakarak, ani bir enerji ile : 

- Doğrusu, evet diye cevap ver
dim, dedi. Size ihanet edenin kim ol
duğunu öğrenmeyi temenni etme
mekliğim mümkün müydü? Sizi bu 

kadınr, hazineye olan borçlarını öde

mediği için dava etmiştir. Mahkeme, 
maliyeyi haklı bularak, kadına halen 
oturmakta olduğu Los Angelesdeki 

apartmanını üç ay zarfında terketme
sini bildirmiştir. 

Üç ay olmuş, memurlar apartrma
nrn kapısına damlamış. 

Kadın evin kapısına polis geldiğini 
görünce, apartmanın pencerelerinden 
adamların üzerine doğru eline geçeni 
fırlatmağa başlamış'. 

Memurlar, başlarına elektrik am
pulü, balta, odun, süpürge, çöp tene
kesi yağmağa başladığını görünce, 
her biri bir yana dağılmış. Vaziyet 
merkeze haber verilmiş, merkezden 
derhal motörlü polis kıtaları sevko· 
Junmuştur. 

Nihayet evin içine göz yaşartıcı gaz 
atılmış da, kadının ancak öyle hakkın· 
dan gelinebilmiştir. 
Apartmanı şato kalesi zannedip ok 

yerine gaz atılmak; zihniyetle asri 
mücadele buna denir ı 

canavarların eline düşürmek istiye
cek kadar hain ve alçak olan mahlu
kun kim olduğunu öğrenmek istiyor
~um. Pol, siz ki etrafınıza ancak iyi
lıkte bulunmuş bir insansınız ... 

Dölatur, ihbarcının bulunması gibi 
ne de olsa tali bir meseleyi genç kızın 
ne hararetle mütalea ettiğine isteme
den gülümsiyerek : 

- Hadi, hadi, An • Mi, çok heye
canlısın, dedi. 

An - Mi titrek bir sesle : 
- Affınızı dilerim, Pol dedi. Fa

kat vatandaş Merlen'in şüphelendiği 
adi ihaneti düşündükçe heyecan duy
mamaklığım kabil midir ? 

Dölatur hayretle : 
- Ya dedi, demek, Merlen, şüp

helerini sana açtı? 
Genç kız alçak sesle mırıldandı: 
- Bundan da fazlasını yaptı. Bana 

şu kağıdı verdi, bu sabah Selameti am
me Komitesine gelen ihbarname. Bel
ki içimizden birinin yazıyı tanıyaca
ğını sanıyor. 

Durdu ve o zamana kadar elinde 
tutmuş olduğu buruşuk kağıdı Döla -
tur'a uzattı. Dölatur onu almak için i
lerlerken Jülyet, yüzü kıpkırmızı a • 
yağa kalktı ve insiyaki bir şe.kilde 
An-Mi'ye doğru atıldı. 

Bu ancak bir jest oldu ve bunu bir ö
lüm sükutu takip etti. 

Fakat, şimşek kadar seri bir an zar
fında, Dölatur, Jülyet'in gözlerinde 
suçunun itirafını okumuştu. Korkunç, 
beklenmedik if~. Ona öyle ge.ldi ki 

Ne elektrik, ne havagazı, ne telefon 

vardı. Hayatımızdan memnun, tali· 

kaile Osküdar'a iner, aktam aynı 

tümsekli ve çukurlu yollardan aynı 

vasıta ile evim.ize dönerdik. A&falt 
cadde, otobüs, kalorifer hayalimiz

den bile geçmezdi. Elektriği rüya· 

mızda dahi görmezdik. Havagazı 

yalnız &0kaklarımızı tenvir eder, ve 
yeıneklerimizi odun ateşinde veya 
kömürle pişirirdik. Daha mı az me
suttuk? Yüz binlerce İnŞ«n bütün 
bunların yokluğunu hiç bir zaman 
duymamıştır. Bu kadar titizlenme
nin, bu kadar sinirlenmenin manas.ı 

ne? 

Hayır! hakikat bu değil: insan i
yiye çabuk alışıyor ve iyinin mahru• 

miyetine zor tahanımül ediyor. Yir

minci asır kadmı için elektrik süpür

gesinin eksikliği bile dayanılmaz bir 

noksandır. Hep böyle mi idik? demi· 

yelim, hepimiz böyle olalım! diye

lim ..... - N. Baydar 

sanki bir yıldırım düşmüş ve alevleri 
arasında idealini ve saadetini kül et
miştir. Sevdiği kız artık mevcut de· 
ğildi ... Artık karşısında, ayağı dibine 
aşkının birikmiş haznelerini yığmış 

olduğu cazip bir kadın, kendisinin 
yardım ettiği, barındırdığı, himaye 
ettiği, ve bütün bunlara ihanetle mu· 
kabele eden bir kadın vardı. 

Evine girmiş, onu gözetlemiş. ha -
fiyelik etmiş, kendisine yalan söyle
mişti. Darbe o kadar şiddetli, o kadar 
sert olmuştu ki Jülyet'i kendisini ele 
vermiye sevketmiş olan sebepleri bile 
düşünmeyi aklından geçirmedi. O an
da, mazi, hal, istikbal, en aziz hayali -
nin yıkılışı karşısında her şey silini -
verdi. 

Jülyet, istemiyerek yaptığı itirafı 
tekzibe bile çalışmıyordu, ve yalvarıcı 
bir bakışla Dölatur'a kendisini daha 
tam bir utançtan kurtarmasını rica e -
diyor gibiydi. Biliyordu ki onda mer
hamet bütün diğer hislere üstündür. 
Madam Dölatur'la An-Mi'nin önün
de zilleti altında ezilmemek için işte 
onun merhametine son bir müracaat
ta bulunuyordu. 

Sakit ricasını Dölatur anladı. Kay -
bolmuş sevgilinin hayalini silmek is· 
tiyormuş gibi gözlerini bir saniye ka
padıktan sonra, kendini topladı ve ku· 
zinine dönerek : 
Soğuk bir tavırla : 
- Bu kağıdı bana ver, An - Mi dedi. 

Belki onu yazan eli tanırım. 
{Sonu var} 
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1 YURTTAN RESİMLER 
Y ozgatta köylüye taksitle 
yen.i arabalar yaptlrıhyor 

Vali ve Hükümet konakları yapılıyor 
Yozgat (Hususi) 

Vilayetimizde 
kağnıların kalkma
sı işi nihayet hal
ledilmiştir. Bu iş 

için evelci huı.usi 

idarenin atölyesi 
genişletilmiş, de. 
mil'dlik, maran . 
gozluk, arabacılık 

şubeleri kuvctlcn-
1 mıştır. Aynı za· 

1 

manda yapılan a
rabaları köylüye 
taksitle vermek u
sulü de Ziraat 
Bankasiyle nnl;ısı

larak temin edıl-

1 

miştir. Bu suretle 
hem köylünün ih. 
tiyacı karşılanmış. 

hem de atölye ken-
disine ıy ı bir iş 

sahası bulmuştur. 

1 lk iş olarak vila
yet merkezine bag-

lı bütün köyler kağnıdan kurtarılmış· ı 
tır. Uç dört sene içinde bütün vila -
yet köyleri yeni arabalar tedarik ede
bileceklerdir. 

Eskiden uugday alrm merkezleri 
çok uzak istasyonlarda idi. Halbuki 
uzak köylerden Yozgat merkezine ge
len köylüler 43 kilometrede bulunan 
Yerköy istasyonuna gidemiyorlardı, 

bu yüzden ellerindeki zahireyi yok 
pahasına ellerinden çıkarmak zorun
da kalıyorlardı. Köylüniin bu müşkü
lünü hal için Yozgat'ta da bir alım 

merkezi açılmıştır. 

Elektrik santralı 

Ba ya1da 
fe i kaza 

Balıkesir (Hususi) - Balya sirnll 
kurşun madeninde çok feci bir kaz• 
olmuş, 2 kişi ölmüş, 3 kişi de agır sil' 
rette yaralanmıştır. 

Antalya sahillerinden bir görünüş 
40 bin liraya ,malolacak olan vali 

konağı inşaatı ilerlemiştir. Konağın 

inşası üç aya kadar bitmiş olacaktır. 
Hukümet konağı da eksiltme ile iha
le edilmi~tir. 

Kaıa şöyle olmuştur: . 
Madenin 280 metre derinliğindel<' 

orta ınağaza galerilerinden biri gece
leyin saat 23 sıralarında ani olar~ 
çökmüş ve burada çalışmakta olan W 
çilerden 5 kişi toprak ve maden yığın• 
ları altında kalmıştır. 

Diyarbakı r' da gö~men iıleri Samsun'da sağlık iş le ri 
Vilayetin su işi de halledilmiş ve 

4.000 liraya ihale edilmiştir. Yozgat, 
elektriği, suyu. yeni binalariyle git
tikçe güzelleşen bir köşe olmaktadır. 

Bu müthiş çöküntü neticesi galeri• 
nin ana yol ile muvasalası da kesil• 
miştir. 

Bu sene yapılan 298 5.000 metrelik kanalla 
ve göçm enler yerle,ti~ı~-bir göl kurutuluyo-=---r ~ 

Bir köyde bayram 
Çatalca, (Hususi) - Bütün Catal· 

ca'da cümhuriyetin on beşinci yılı 
bü~ük tezahürlerle kutlandı. Kaza 
me keflttae;-ımytel'Oe lÇ'Cil geıen " -
kunluklarla büyük törenler yapıld ı. 
Civar köylerden bilhassa Kestanelik 
köyü parlak kutlama töreniyle bütiın 
köylere nümune oldu. 

Büyük ve korkunç gürültü sessiz• 
lik içindeki mağaranın diğer kısIJ11 

larında çalışanları dehşet içinde bJ' 
rakmış, işciler, bekçiler nöbetçi ınil' 
hendisler heyecan ve tel~şla bu kıS' 
ma doğru koşmuşlardır. 

Facia derhal anlaşılmış, uzun s3' 
ren uğraşmadan ve ca ı adan s@1 
--~·.. ·nnuı C":flUln~ Ifcil 
açılabilmiş. toprak yığınlarının altııt· 
da ölü olarak iki, ağır yaralı olar~lC 
da üç işçi çıkarılmıştır. Olenlerııt 
Balya'nın Mancılık köyünden Nasıf 
ile Ahmet olduğu anlaşılmıştır. şerif 
adındaki amele ağır yaralı ve _ha"a • 
sızl.ktan baygın bir halde çıkarılrn1f 
tır. Yaralılar geceleyin şehri~• 
hastanesine otomobille getirilmiştıt• 
Tedavi altına alınmışlardır. ·f 

' 

' 
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Bir 

göçmen 

kadın 

İzmir'de tütün 

piyasası açılıyor 
İzmir, (Hususi) - Türk ecnebi bü

tün tütün tacirleri. vali B. Fazlı Giı
leç'in riyasetinde toplanarak Eg:·~.e 
günün en mühim meselesi olan tutun 
piyasasının açılma tarihi mevzuunu 
konuşmuşlardır. 

Çünkü piyasada, bu tarihin tesirle· 
ri olmakta ve bazı yıllarda, açış için 
gösterilen tereddütler, müstahsili za· 
rara sokmaktadır. 

Netekim müstahsil, hükümete mü -
racaatla bu sene, açılış tarihinin kati 
olarak tesbitini istemi~tir. Toplantı· 
daki maksat da budur. 

Neticede piyasanın 14 ikinciteşrin
de açılması ve alıcnıın o gün her ta
rafta mübayaata geçmesi kararlaştı • 
rılmıştır. 

Fiat meselesi mevzuubahs olmamış
tır. Mamafi rekolte ve mahsulün ne -
faseti ile beraber talebin fazla olma
sı, tütün mahsulünün bu sene iyi fi. 
yat tutacağım göstermektedir. 

f,.J... .... 

1 

köyü daha 
zenköyü) 

Bütün bu 

Diyarbakır (Hu
susi) - Diyarba -
kır viHiyetinde bu 
sene Beshil kaza 
merkezi içinde 75 
göçmen evi yaptı
rılmıştır. Yakın -
da içine göçmen -
ler yerleşecek o
lan yeni demiryo -
lu istasyonu etra-

' fındaki bu mahal
leye Diyarbakır va 

tisinin adına (Al
tıok) namı veril -
miştir. Ayrıca Ka
rabaş mevki inde 
50 hanelik yeni bir 
köy kurulmuş, Ka

lu köyünde 12, Ye
niköyde (Kutur
lul) 6, ve Ergani 
kazası merkezinde 
15 ve Ergani'nin 
Erhatun köyünde 
35 tane yeni göç
men evi yaptırıl -
mı ·tır: 

Anbar çayının 

yanbaşında ve bü
y ü k şimendifer 
köprüsünün yakı

nında 105 evlik bü
yük bir gö.1.men 

kurul muş ve adına (O -
denil miştir. 

göçmen köylerinin sula-

rı da arteziyen ve kuyular vasıtasiy
le temin edilmiştir. Gerek arteziyen 

ve gerek adi kuyular sıhi şekilde ya
pılmıştır. Bu sene Diyarbakır'da ya
pılan göçmen evlerinin sayısı 298 dir. 

~elecek yıl bu program daha geniş 
bır surette tatbik edilecek ve vilaye
te 10 bin göçmen yerleştirilecektir. 
~u h.ususta lazım gelen hazırlıklar 
şımdıden yapılmış, planlar tanzim e
dilmiştir. 

298 evlik göçmen cümhuriyet 

bayramında evlerine yerleştirilmiş

tir. Buradaki göçmenlere arazile
ri dağıtılmış ve istisnasız hepsi müs
tahsil hale gelmiştir. Göçmenlere a
raba at öküz de dağıtılmıştır. Göç
menİere' dağıtılan öküzler Kars'tan 
alınmış en iyi cins hayvanl.ar~ır .. S~n 
parti olarak 630 öküz getırtılmıştır. 
Göçmenler yeni evlerine yerleştikten 
sonra bilhassa daha verimli çalışma
lara başlıyacaklardır. - Usman Eti 

Aptal ırmağı açıldıktan sonra 

Samsun (Hususi) - Samsun çevresinde sağlık işlerinin düz -
gün olduğunu söyliyebiliriz. Bir vakitler b ilhassa suların pisliği 
yüzünden sayısı hiç de az olmıyan sari hastalıklar ve mücadele -
sizlik yüzünden mühim tahribat yapan sıtma, cümhuriyet sıhiye
sinin halkı koruma bakımından aldığı ciddi tedbirler sayesinde 
çok azalmış, tehlike olmakta n çıkmıştır. 

Samsun bugün çok temiz ve iyi bir 
suya malik bulunmaktadır. Bu suyun 
temizliği ·o kadar muhakkaktır ki 
zenginler bi)e evelce yüksek Hat
larla getirttikleri civar menba sula -
rını içmekten vaz geçmişler ve şehir 
suyunu tercihe başlamışlardır. Bu su
yun sağlanması eski devirlerde dai -
ma Samsun ufuklarında dolaşan tifo 
gibi hastalıkların uzaklaşmasına se
bep olmuştur. 

Sıtma mücadelesi bu afetin başyar

dımcısı olan sivrisinek türemelerini 
kökünden kazımak için çok ciddi ted
birler almış ve bunun verimli netice
leri görülmüştür. Şehir içindeki su 
birikintilerinin kapatılmasına çalışı -
lırken bir yandan da civardaki batak
lıkların kurutulması işi ciddiyetle 
takip olunmuştur. 

Köyün cümhuriyet meydanı, okul 
binası, köy ihtiyar heyeti odası. 
dükkanlar, kahveler baştan aşağı bay· 
raklarla, da11arla süslenmişti. Bayram 
sabahı daha pek erken saatlerde bü -
tün köy heyeti cümhuriyet meydanı
na toplanmıştı. Köyiin en ihtiyarı ta
raf ın<lan §eref direğine şanlı bayra -
ğımız çekilerek merasime başlandı. 
Okul talebeleri bu sırada istiklal mar
şımızı söylüyordu. Köy ihtiyar heyeti 
tarafından hazırlanan program muci
bince saat dokuzda talebe tarafından 
bir geçit resmi yapıldı. Civar köyler
den de gelen köylülerle çok kalaba -
lıklaşan cümhuriyet meydanında ya -
pılan bu geçit resmi halkın coşkun 
tezahürleriyle karşılandı. Geçit res -
minden sonra genç öğretmen köylü -
lere cümhuriyetin on beş senesinde 
ba arılan büviik işleri açık bir dil
le anlattı. Sık sık (yaşasın cümhuri
yet, yaşasın büyüklerimiz) avazele -

Kaza etrafında tahkikat ve keŞ1 

yapmağa Nafıa Vekfüetince mernı.ır 
edilen mühendis B. Huli'isi gelmiş "~ 
Balya'ya gitmiştir. Kazanın sebebı. 
yapılacak tahkikat ve keşif sonund• 
anlaşılacaktır. 

riyle kesilen bu söylevden sonra hal~ 
talebenin arkasında önlerinde da\1\1 
zurnalar olduğu halde bütün köy\' 
dolaştılar. Tekrar cümhuriyet me)' • 
danına toplanıldı ve çocuklara şeker 
ler dağıtıldı. Köylüler tarafından rnil• 
li oyunlar oynandı. Bu suretle kutla • 
ma şenlikleri bütün gün ve bütün ge
ce büyük bir neşe ve sonsuz bir coŞ' 
kunluk içinde devam etti. 

Edirne'de genç köylüler diplomalarını 

aldılar v~ köylerine dağıldılar 

Yalnız ilk beş senelik mücadelede 
563.000 kişi muayene olunmuş, 260.400 
laboratuvar ve 54.640 poliklinik mua
melesi yapılmış, 176.000 yurttaşa ilaç 
dağıtılmıştır. Yalnız son üç sene zar
fında açılan kanal uzunluğunun 
42.747 metre ve son iki sene içinde 
kurutulan bataklık miktarının 31.945 
metre murabbaı olduğunu işaret eder
sek bu çevrede Sıtmaya karşı tam bir 
mücadele yapıldığı tezahür eder. A
laçam ile Bafra arasında geçenlerde 
açılmasına başlanılan Yenice kanalı -
nın 5000 metre uzunlukta bulunduğu
nu ilave etmek gerektir. 15 Hektar
lık bir göl bu sayede kurutulmu~ ola
caktır da. 

Samsun şehrinde bir memleket has
tanesi, bir zührevi hastalıklar hasta -
nesi, bir askeri hastane ve bir de do
ğumevi vardır. Memleket hastanesi -
nin eksik pavyonları ve ihtiyaçları 
son seneler içinde tamamlanmıştır. 

1923 denberi yalnız memleket hasta
nesinde 32.790 hasta tedavi olunmuş, 
40.438 poliklinik tedavisi yapılmış, 
10.745 rontken tedavisinde bulunul -
muştur. Zührevi hastalıklarla müca -
deleden de çok iyi neticeler alınmış
tır. Eski devirlerde zührevi hastalık
lar bilhassa köylerde çok büyük bir 
tehdit te kil ediyordu. Cümhuriyetin 
ilanından sonra hükümetçe bu işe ve
rilen önem, şüphe yoktur ki on bin
lerce yurttaşı kurtarmıştır. İrşatlar 
sayesinde bugün köylü de kavramış
tır ki "bir hastalrğa yakalanmak bel
ki bir kaza veya bir hata olabilir, fa
kat onu tedavi ettirmekten kaçınmak 
bir .cinayettir ... Yalnız zühreviye has
tanesinde 1923 denberi 6570 hasta te· 
advi olunmuş ve 20.162 yurttaşa poli
klinik tedavisi yapılmıştır. Bu sayı
ya cilt hastalıkları ile malül olup te
davi olunan 558 yurttaşı da ilave et
meliyiz. Son yıllar içinde fuhuşla 
mücadele ve umumi evlerin çok sıkı 
bir kontrol altında bulundurulması 
gerçek çok iyi neticeler vermiştir. Genç köylülere diploma ve hediyeleri veriliyot 

Her şeyde olduğu gibi sağlık işle - • 
rinde de vilayet çok hassas davran - Edirne, (Hususi) - Bir senelik sip hcdiyeleı verilmiştir. 
maktadır. Cümhuriyet sıhiyesi, bir pratik ders tatbikatı gören Trakya - İkinci posta olarak köylerde bele' 
v~kitler ıstırap yata~ı olan köyleri nın genç köylüleri son imtihanlarını !iyen 50 kişi de ça~rılmıştır surıtıı! 
bırer neşe yuvası halıne koymaktadır. da vermişler ve köy bölgelerine u-ı yakında Edirne'ye gelecek ve derste' 

Vedat Ürfi Bengü ğurlanmışlardır. Eğitmenlere müna- re başlıyacaklardır. 
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ÇİN'DE ZOR ŞARTLAR İÇİNDE 

• 

JAPON ASKERLERi 
NASIL İLERLiYOR ! 

J 
apon askeri Çin'de ilerlerken şunu dü5ünmek mecburiyetindedir: 

ya işgal ettiği toprakta tutunacak, yahut da helik olacaktır. Yakala

nırsa. derhal öldürülecek; kendisi yakalanmıyacak fakat mutlaka 

eıir alacaktır: ölmemek için öldürmek! Yabancı toprağında, bina, 

yiyecek, hayvan, kümes velhasıl eline ne geçerse kendisinin olacaktır. Yoksa 

geriden imdat yoktur: ne konserve, ne yiyecek, ne · çecek, ne de sıhiye tertibatı 

vardır! Japon askeri dilerse çantasındaki bir avuç pirinçle iktifa edecek, eğer 

becerine eline geçirebildiğini yiyecektir. Bunu temin edecek tek çare de oudur: 

Kurşuni 

Cin istila idillrken 

iNGİL TERE NEREDE? 
Birinci teşrinin on ikinci gü

nü şafakla beraber japonlar, 
Hong - Kong'un şimalinde bulunan 
Kuang - Tung sahiline otuz bin as
ker çıkardılar. 

50 harp gemisi bu ihracatı hima
ye ediyordu. Orada ingilizlere ait 
arazinin bir kenarında Bias adında 
tenha bir koy vardır. lşte ihracat 
rnıntakasını bu koy teşkil ediyor -
du. 

Sisli bir sabahtı, Çin denizinin 
üstünde soluk, kirli sarı bir sis var
dı. Denizin üstüne asri Çin'in bu
hurları sinmiş: Mazot, muzahrafat, 
kebap ve tezek kokusu ..• 

Sisten göriinmiyen donanma, bu 
hava içinde mütemadiyen böğürü
yor. Romörkörler, sallar dolusu ta
burları karaya doğru soluk soluğa 
sürüklüyor. Bir düzine kadar tay
yare bu nemli kirliliğin üzerinden 
ideta dokunarak geçiyor. Pilotlar, 
sislerin üstünde kalan Viktorya te
peeiylc Hane --Kong adasından 
bilfka bir şey göremiyqclar ..• 

Ufak tefek aan askerler sulara 
atlıyor ne köprü var, ne iskele ... Su
lara gömülerek yalnız elleriyle su
yun üstünde tüfeklerini ve cepha
nelerini tutuyorlar. Olü, ıssız ve 
metruk bir memlekete doğru yana
'ıyorlar. Boş saz kulübelerden baş
ka bir şey yok ... 

Her yer, bataklık ve pirinçlikler
le kaplı. Keçi yolları o kadar dar 
ki buralarda ancak tek sıra yürü
rnek lazım. Kimseler yok, japon as
kerlerinin verdiği dehşet önünde 
Çinli halk her yeri boşaltmış ve çe
kilmiş ... 

Japon piyadesi eli silahlı, bambo 
ağaçlarını siper alarak, pirinç tarh
larının çamurları içine dalarak mü
ternadiye nilerliyor. Çünkü biliyor 
ki, Kanton istikametinde 20 - 30 ki
lornetre gitse önüne kimseler çık
nııyacak. Piyadeler, Kanton'un zab
tının pek yakın olduğunu biliyor
lar. Nitekim, onlar karaya çıkar 
çıkmaz Kanton da düştü ·. 

Zannetmeyin ki buraya çıkan bir 
ihraç kolordusudur. Japon ihracı 
bizim bildiğimiz garp memleketle
rinde görülen bir ihraç değildir. 
Çünkü bizim bildiğimiz ihraç hare
ketinde karaya asker çıkarken, düş
man ateşinin altında dahi erzak 
kollarının yet:c;tirtii'i erzaktan is
tifade eder, ateş altında bile sıcak 
yemek yer, cephanesi her an tamam
lanır. 

Halbuki Çin'e çıkan her japon 
kendisine ne lazımsa hepsini üs · 
tünde taşır: Mermi, çay. pirinç ve 
saire ... Japon askerinin hele mer -
misi pek boldur. Ona öğretmişler· 
dir ki, yabancı toprağında kulübe, 
yiyecek kümes velhasıl ne eline ge
çerse kendisinin olacaktır. Bunu 
temin edecek de kurşundur. 

Taarruz eden japon askeri, Kan

ton'a dogru ilerlcı ken ya toprağa 
tutunacak, yahut helak olacakt r. 

Yere düşen her asker ne geriye çe
kilecek ne yarasına bakılacaktır 
Orada ne seyyar ne sabıt hiç bır 

sıhiye tertibatı teşkil etmek için va
sıta mevcut degıldir. Yakalanırsa 

derhal cilduriı lecek. Kendisi yaka
lanmıyacak fakat mutlaka esir ala 
caktır. Bu harlıın k:ırakt":-İ zannc • 
derim artık anlaşılıyor, Bir kf'limc 
ile: İptidai lıir vahşet. 

lar harp meydanlarından tehlike
sizce geriye çekilerek hastanelere 
nakldilir, yaralı esirler mübadele e
dilir. 

Çin'deki İngiliz arazısı 

K itle halinde yapılan ve bütün 

dünyayı şaşırtan cüretkar 
japon ihracının manası pek büyük
tür. 

Japonya'nm yaptığı bu hareket, 
yalnız Çin'i cenuptan, yakalamak 
gayesini güden bir askeri hareket 
değildir. Hatta her ne mal olursa 
olsun mutlaka müdafaa etmek için 
teşkil ettiği ikinci bir cephe de 
değildir. Bu, 1937 Şanghay hare -
ketine bir mukabeledir. Japonlar 
bu hareketleriyle, Çin'in ikinci şeh
ri ve cenubi Çin'in merkezi olan 
Kanton'a cüretkar bir şekilde el 
koymuş oldular, Kanton'un işgaliy
le Hong - KoE_g yaralandı ve vak -
tıyle mamur ve mesut, fakat bugün 
harap olan •ehirlere döndü. 

Hong - Kong, Kanton'un anahta
rıydı. Bu, şark nehrinin ağzında bu
lunan müstahkem bir ada idi Ce -
nubi Çin'e ne girerse, buradan ge -
çecekti. 

lngiltere, dünyanın büyük çölle
rinin anahtarını almakla büyük de
ha göstermiştir. Fakat bugün de -
nebilir ki o, bu dehayı kaybetmiştir. 
Belkı zahiren öyle gdrunüyor. Fa
kat ne olursa olsun, bu büyük yol
ları müdafaa etmek için büyük şid
det gösteremiyor. İngiltere bugün, 
hemen hemen Cebelüttarık'da ku -
şatılmış, Süveyş'te hüküm altına 
girmiş ve Singapur'da tehdit edil
miş bir vaziyettedir. Kanton alın -
dı, artık Hong - Kong ölmüştür. 

İngiltere impar:.ıtorluğu irin bu 
ada, Şanghay'dan kat kat mühimdir. 
Şanghay bir milletler arası şehri idi. 
Orada her milletin zabıtası, bankala· 
·ı. şirketleri, mağazaları vardı. Her 
millet kendi evini, kendi kuvetini 
müdafaa edebiliyordu. Bu şehir bü
yük Yangçe nehrine hakim bir va-

ziyette idi. Bu nehir ise Çin'in c.a. 
damarı demekti. Fakat bu nehir da 
hi bir milletler arası nehri haline 
gelmişti. 

Halbuki Hong - Kong, ingilizdi 
ve tam ingilizdi. Burası, Uzak 
Şark'ın Cebelüttarık'ıdır: Bir ada 
bir kaya, doldurulmuş bir tepe. Te: 
pede geçeceklere ölüm saçan top
ların boğazları görülür. Açık bir 
liman, mevkiin çoraklığına varınca
ya kadar Cebclüttarık'a benzer. O
rada da yağmur suyundan başka i
çecek su yoktur. Dağların mail sırt
larından, muazzam beton sarnıçla
ra yağmur suları dökülür. 

Hong - Kong da istenen her şeyi 
yapmak için mükemmel surette se
çilmiş bir yerdir: Bir sürgü, bir 
kontrol kapısı, bir de marşandiz de
posu! 

16 ıncr asrın başlarında portekiz
liler galyonlariyle Kanton önlerine 
geldikleri vakıt bu mevkiin kıyme
<tını takd\r e.lemediler. Hon~ -
Kong adasını ihmal ettiler. Kan -
ton'dan oldukça uzakta Makao ya
rımadasına yerle§tiler. Burası por
tekizlilere daha emin geldi. 

Japonlar için, avrupabların dört 
yüz otuz senedenberi ticaretgah 
yaptıktan ve yerleştikleri Asya'nın 
bu noktasını itaate almak hiç zor 
olmadı. 

Çin harbından şu hakikat çıkar: 
Japon emperyalizmi, Asya'dan 
garp müstamerelerini sürüp çıkar-
mak istiyor. Japonlar buna, Şang
hay'da az çok muvaffak oldular. 
Hong - Kong nasıl Kanton'u tutu
yorsa, bugün Hainen adası da Ha

noy'u öylece tutmaktadır. Japon 
emperyalizmi, Hinen adasını da iş

gal edecektir. 

Eğer bundan bir kaç hafta evci 

önüne geçilen Avrupa harbı pat

lak verseydi, japon ordusu ve do -
nanması, Hindi Çin'e, Singapur'a 
ve Hong - Kong'a saldıracaktı. O 
zaman Çin, Japonya için ikinci de
recede bir hasım haline düşecekti. 

400 milyonluk müşteri 

Hong - Kong'un arkasında Çia 
var. Doymak bilmiyen ka

labalık Çin ingiliz ticaretine ap a -
çıktır. Londra 'ehri Hong - Kong 
cephesini kaybetmekle, 400 milyon 
mÜ§teriyi, 400 milyon aç boğazı 
kaybedecek demektir. Bu takdirde 
Mançcster düynanın en büyük pa
muklu sanayiini 400 milyon çinliye 
harcıyamıyacaktır. Alış veritte A
merika ikinci, Almanya üçüncü 
safta geliyor. İngiltere şark deniz
lerinde kontrolü kaybederse, İngil
tere adalarında işsizlik artar. Bü -
yük Britanya tecerrüt etmemeli • 
dir. İngiltere, Malta'da, Süveyt'• 
te, Singapur'da, Cebelüttarık'da, 

Kap'ta ve Hindistan'da olduğu gi
bi Hong - Kong'da da kuvet bulun
durmalıdır. 

Çin'de japon_ aleyht~rı bir ''!'ı:r.ıl Akademi,, vardır. Bu akademi-
ye menmp bır muallım Şen•ı a•kerlere der• veriyor Ma ·· 

Fakat İngiltere, kıtalarda müca
delelerle kuvetini israf edemez. Ve 
etmek istemez. o da uilir ki, en u
fak bir yorgunluk eseri gösterdi~i 
takdirde, avcı milletler onun üze
rine çullanacaklardır. 

· d .. ··ı "b ik d . . sanın u:r.e-
rın e gor.ub.ed~ ı r te .çay kvahr ıral. Zıra Şenai'de iç.ilecek •u yok 

gı ı ır ve •u ıçme a•t ık IJ!hlike•i doğurur. Bugüne kadar Çin ordusu fran -
sız piyadesinin Majino'da kendisi 
için çarpışacağını zanntttiği JZibi 
lngiltere'yi de öyle zannediyordu. 

Çin şehri 

Hong - Kong'u gören hf'r sey
yah, Nevyork'u veya Riya

döjenero'yu görmüş gibi muhayye -
lesinde insan ölçüsüne sıgmıyan 

bir azamet peyda olduğunu hisse • 

der. 

Uzaklarda, beş yüz elli metre 
"k kı·~· yu se ıgındeki kale tepesinin. 

~?y.un .. s~rı .~uları içinde yükseldi
gını gorursunüz. Sonra, yaklaşır-

~-anı~, bütün bu dağın evleri birbir 
~~erıne _katlanmış bir şehirle örtü
lu oldugunu farkedersiniz: Mona
ko gibi bir yer .... 

Koya girer girmez, kendinizi Çin 
şehrinin ümit etmediğiniz uğultu 

Halbuki İngiltere, şahsı müstear 
ile harbetmiyecektir. Lakin, ta Nel
son ve Kiçner zamanından beri kı
nında duran kılıcı çekecektir. lt
te, Kanton ve Hankeu alındığı sı
ralarda uyanık ve tecrübeli adam -
Iar İngiltere için böyle düşürımüt
lerdir. 

ve gürültüsü içinde bulursunuz. 
Binlerce kayık yelkenlerini rüzga-
ra karşı açmışlar. Buralardaki ka
yıkları ekseriya kadınlar kullanır. 
Ad~yı k~leye, Hong - Kong'u Kov- 1 
lon a baglıyan büyük posta vapur- 1 
larının, feribotların, tüccar vapur
larının arasında, bu gemiler, adeta 
mekik dokur. 

Ne de olsa İngiltere, yirmi se -
kiz ay sonra ikinci defa olarak U
zak Şark'ta "cephe" kaybetmiştir. 

BIBLIYoGRAFYA 1 

Kadın, erkek çocuk tam iki yüz 
insanı ferah ferah taşıyan Aga . 

memnon, Kristof :Kiolomp'un yel • 
kenlerini andıran eski biçim Çin 
gemileri, havayı yırtan düdük, çan 
ve ıslık sesleri içinde suları ya _ 
rar gider. 

Çin sahillerine çıkınca, açık ha

vada kokular saçan mutfakları _ 
hamalları, tacirleri ve dop dolu so
kaklariyle bütün Çin birden bire 
gözünüzün, kulağınızın, ve burnu
nuzun önüne serilir. o zaman in -
san hakikaten lngiltere'nin nere · 
de olduğunu kendi kendine sorar. 
Fak~t bu suali kendine sormaz -

dan evet bir saniye durur. İngilte
re orada, her yerdedir. Bankalar, 
mağazalar, kruvazörler, zırhlılar, 
tayyare ana gemileri hep hep lngil
tere'dir. 

Demiryolları dergisi 
Her ay intişar etmekte olan Demir

yollar Dergisi, 29 ilkteşrin 1938 sayı

sını (Cümhuriyetin 15. inci yıldönü
münde Türkiye Demiryolları) adı al-
tında daha zengin münderecat ile çı-

karmıştır. 

Bu nüsha büyüklerimizin iyi kağıt 
da itina ile tabedilmiş fotografilerini 
ve demiryokuluga ait birçok kıymet-

li resimleri ihtiva etmektedir. D. D. 
Yolları umum müdürü B. Ali Rıza 

Eremin demiryolcu arkadaşlarına it
haf ettiği bir makalesiyle başlıyan 
bu nüshada: şimendiferciliğin tarihi
ne dair ve türk şimendiferciliğinin ıs 
cümhuriyet senesindeki terakki 
. . f ve 
ınkışa ına ait çok kıymetli yazı g _ 

Halbuki garpte harp en amansız 
bir halde devam ederken, modern 
katliamlar olurken, teşkilatların ka
idelerine göre harbedilerek yaralı-

lngiltere'nin Çin'deki mühim ticari ue bahri merkezlerinden biri olan Hongkong limanının. 
civardaki .Vildorya tep_aintlen görünüıii 

Clong - Kong, imparatorluğun 
müstahkem bir burcudur. 

fik ve istatistikler ve keza demiry~~
l~r~mızın her kısmının bidayetten be
n ınşaatına ait değerli malumat h 

. 1 1 a-
vı yazı ar mevcuttur. 
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Kamutayın dünkü İçtimaında 
encümenler seçimi yapıldı 

Hatay Millet Meclisinden Komutaya 
bir minnet ve şükran telgrafı geldi 

(Başı ı. inci sayfada) 
den gelen telgraf, alkışlarla karşılan
mıştır. 

Kamutay encümenleri seçildi: 

ULUS 

Hitler'in nutku · etrafında tefsirler 
Paris'te 

Hitler elini 
uzatacağına 

geri çekti 

Londra 1da 

8. Cemberlayn bütün 
ihtlliHarı müzakere 
yoliyle halledecek 

Düşmanımız 

kdğıt mıdır ? 
(Başı 1. inci sayfada ) 

8 - 11 - 1938 

32 inci alaya dün 
törenle 

sancak verildi 
(Başı 1. inci sayfada) 

komutanına teslim eden orgene~ 
Fahrettin Altay, şu güzel sözleri sö'f 
lediler: 

"-Arkadaşlar, 

Bundan sonra Kamutay'ın bugünkü 
ruznamesi olan encümenler seçimi
ne başlanmıştır. Adliye encümeni
ne 23, Arzu.hal encümenine 25, Bütçe 
encümenine 35, Dahiliye encümenine 
30, Divanı muhasebat encümenine 20, 
Gümrük ve inhisarlar encümenine 20, 
Hariciye encümenine 20, İktısat encü
menine 30, Kütüpane encümenine 5, 
Meclis hesaplarını tetkik encümenine 
10, Milli müdafaa encümenine 25, Na
fıa encümenine 20, Sıhat. ve İçtimai 
muavenet encümenine 20, Teşkilatı e
sasiye encUı:henine 20, Ziraat encüme· 
nine 25 aza seçilmiştir. 

(Giresun), Dr. Rasim Ferit Talay (Niğde), 
Bere; Türker (Afyon K.). İzzet Akosman 
(Afyon K.), Ahmet Ulus (Ankara), Nazmi 
Topcoğlu (Aydın), Dr. Mustafa Bengisu 
(Çanakkale). Hasan Cavit (Çoruh), Mecdi 
Boysan (Edirne), Emin Sazak (Eskişehir), 
Bekir Kaleli (Gaziantep), Remzi Güres 
(Gaziantep), Muzaffer Kılıç (Giresun), E
dip Servet Tör (Güınüşane), Yaşar Yazıcı 
(İstanbul), Benal Anman (İzmir), Hamdı 
Aksoy (İzmir), İbrahim Dıblan (Kocaeli), 
Ahmet Hamdi Dikmen (Konya), Kazım 
Okay (Konya), Besim Atalay (Kütahya}, 
Kemal Kusun (Maraş}, Ali Tunalı (Sam
sun), İsmail Hakkı Veral (Sinop), Yusuf 
Kemal Tengir!jenk (Sinop), Esat Çakmak
kaya (Zonguldak), Hasan Karabacak (Zon
guldak), Ragıp Ozdemiroğlu (Zonguldak). 

Faris, 7 a.a. - B. Hitler'in dün Londra, 7 a.a. - Hitler'in dün söy-
Vaymar'da söylemiş olduğu nutuk !ediği nutkun mühim parçalarım neş • 
münasebetiyle Dönadiyö Epok gaze- reden ingiliz gazeteleri bilhassa Çör • 
tesinde şöyle yazıyor: çil ve Grinvud aleyhindeki sözleri te-

mel bulunduğuna kani olsaydık, her 
gün yeni ve hazan radikal ıslah 
çareleri aramakla yorulmazdık. 
Çok eski bir idare ve memurluk 
telakki ananesi ile mücadele et
mek mevkiinde olduktan başka, 
cümhuriyetten beri, devlet, vak -
tiyle hatıra bile getiremediğimiz 
bir takım yeni vazife ve mesuli
yetler almıştır. 

Büyük milletimizin, CümhuriyeC 
hükümetinin alaymıza verdiği bu gii' 
zel sancağı Büyük Reisicümhur 1' 
Başkumandanrrmz Atatürk adına bll' 
gün size teslim etmekle bahtiyarım. 

Arkadaşlar bu sancak en müt;ki' 
mil bir idare olan Cümhuriyetin san ' 
cağı olmak itibariyle kıymeti çok yük' 
sek ve ebedidir. 

Kütüpane encümeni 
Halil l:!:tem ,t;ldem (İstanbul), Dr. Gl. B. 

Ömer Akalın (Bilecik), Dr. Mustafa Can
tekin (Çorum), Mihri Pektaş (Malatya). 
' l\laarif Encümeni 

"Almanya'nın hakimi sözünü söy-/ barüz ettirmektedir. 
ledi. Hitler, bazılarının ümit ettikleri Tayms gazetesi, Çemberleyn'in faal 
veçhile bize elini uzatacak yerde elini bir siyaset takip etmek hususundaki 
geri çekti. Sarbruk'tan sonra şimdi de vadmı hatırlatarak bu sahada ilk ted
Vaymar, Almanya'nm zimamdarlariy- bir olarak ingiliz başvekilinin Paris'i 
le müzakere ve münakaşalarda bulun- ziyaret edeceğini yazıyor ve diyor ki: 
mak müşküldür, zira onlar kendileri i- "Çemberlayn halen mevcut bütün 
çin her şeyin caiz olduğu fikrini hare- ihtilaflart müzakere yolu ile bertaraf 
ket mebdei ittihaz ediyorlar. Onların etmek niyetindedir. Derpiş edilen an -
nazarında cennt!n ırkının kuvetinden Iaşma silahlar arasında da bir istikra
doğan haktan başka hak yoktur. Füh- rı temin edecektir. Uzun senelerden -
rerin fikrince harp muhtileri ecnebi beri Büyük Britanya, umumi sulhu 
memleketlerde kendi amaline hizmet garanti altına almak için, Almanya ile 
etmiye henüz karar vermemiş olan hakiki bir mukarenet araştırmaktadır" 

Usulleri mümkün olduğu ka
dar basitleştirmek, memurların 
say saatlerini ve randımanını kon
trol etmek, meşru sebep olmaksızın 
kağıt ve muamele gecikmelerin -
den onları mesul tutmak, otoma
tik barem hareketini sicil, liya • 
kat ve takdiri esas tutarak tadil 
etmek, vatandaşa kendi vazi
fe ve haklarını anlatabilecek , ya
ni ona takip ve kontrol imkanını 
verebilecek telkinler ve neşriyat 
yapmak, az maaşlı çok memur ye
rine çok maaşlı az memur siste
mini tercih etmek, memurlara te
lefon ve saire gibi asrımız icatla
rından azami istifade etmeği 
öğretmek, hulasa, maddi kar ve 
zararı hemen menfaatimize do -
kunduğu için endüstri işletmele
rimiz üstüne nasıl titriyor ve on
ları en iyi yürütmek usullerini mü
temadiyen nasıl arıyorsak, tesiri 
doğrudan doğruya halkın ve 
memleketin mukadderatı üstü
ne olan idaremizin yürüme tarzı 
üzerinde aynı hassasiyetle du • 
rup uğraşmak! 

Sancaktaki beyaz ay yıldız milleti
mizin ve ordumuzun namus ve şerefi • 
nin yüksekliğini ve parlaklrğınr göste' 
rir. Bu parlaklık Cümhuriyet güneşi!!' 
den gelmektedir. 

Şanlr türk tarihini hatırlatan tuğ" 
lar sancağnruzda asılıdır. Kanımızdl 

rengi içinde alayınızm numarası par • 
hyor. İşte bu numaradır ki sizin adr • 
mzı ebedileştirecek ve şanınızı torurı' 
dan toruna götürecektir. Nesillerini' Seçim daireleri itibariyle yapılan 

intihabın neticeleri şunlardır: 

Adliye Encümeni 
M_ünir Çafıl (Çorum), Salih Yargı (Ko

caelı), Fuat Sirmen (Erzurum}, Mumtaz 
Ökmen (Ankara), Numan Aksoy (Anta~
ya), Tevfik Arıcan (Antalya), Osman Nı
yazi Burcu (Balıkesir), Örge ~vre?' (Baı~
kesir), Atıf Akgüç (Bursa), ~a~ettın Fe:ıt 
Talay (Bursa) Necip Ali Kuçüka.(Denız
li), Şeref Ay~t (Edime), Abdülhak Fırat 
(Erzincan), Dr. Saim Ali D.ilemre . (Erzu
rum), Ömer Asım Aksoy (Gazıantep), 
Hamdi Oniun (İçel), Dr. Şükrü Şenozan 
(Kastamonu) Hasan Ferit Perker (Kayse
ri), Reşit Öz~oy (Kayseri), Hasan _Hayr~ 
Tan (Kocaeli), Ragıp Ak.ca (Kocaelı)., Alı 
Rıza Türel (Konya), Refık İnce (Manısa), 
Muhittin Baha Pars (Ordu), Fuat Gökbu
dak (Urfa) 

Arzuhal Encümeİıi 

Fuat Köprülü (Kars), Haydar Çerc;el 
(Afyon K.) Seniha Hızal (Trabzon), İzzet 
Ulvi Aykurt (Afyon K.), Aka Gündüz (An
kara), Tıirkin Örs (Antalya), İsmail Hak
kı Uzunçarşıh (Balıkesir), Tevfik Bilie 
(Diyarbakır), Hikmet Işık (Erzincan), 
Hakkı Tarık Us (Giresun), Sadri Maksudi 
Arsal (Giresun), Talat Onay (Giresun}, 
Dr. Neşet Ömer İrdelp (İstanbul), Hasaı: 
Ali Yücel (İzmir), Ressam Şevket Dag 
(Konya), Ali Canip Yöntem (Ordu), Selim 
Sırrı Tarcan (Ordu), Halil Nihat Boztepe 
(Trabzon), ~amdi Ülkümen (Trabzon), 
Refet Ülgen (Urfa). 

Malfye Encümeni 

kimselerdir. Yalnı~ ke~disi ~ah.a~a Öteki gazetelere göre 
tam bir muvaffa~ıyet . azan ı~m Deyli Telegraf gazetesi, Hitler'in 
hazırlıklı olmadıgmı hıssetmektedır.,, nutkunda ingiliz başvekili hakkında 

Nutukta yeni bir şey yok cemilekar hiç bir söz sarfetmemiş ol • 
· masına teessüf etmektedir. Lö Jur - Eko dö Pari'nin Berlın mu-

habiri, telefonla bildiriyor: Niyuz Kronik!, İngiltere' de Alman-
ya aleyhinde sistematik bir mücadele " Alman devlet reisinin beyanatı, 

Sarbruk'ta söylemiş olduğu şeylerden yapılmadığını kaydediyor. 
Deyli Meyl gazetesi de, İngiltere pek fazla bir §CY ihtiva etmemektedir. 

Alman devlet reisi, yalnız Çörçil'in 1:e~~i::r~~ah:;::~n:: ~~~~ı:~~ıra:~~~~ 
isrriini zikretmekte ve Londra ve Fa-
ris hükümetleri reislerinin nutukları- lüzumunu ileri sürüyor • 
nı ve icraatını süktitla geçiştirmekte- Silahlar meselesi 

bu sancağa kazandıracağınız zaferler• 
le iftihar duyacaklar ve bu numaralf 
alayda bulunmuş cedleriyle onurlana • 
caklardır. İcabında bu mübarek sancr 
ğın hakkını vereceğinize tam bir iri' 
matla bunu bütün alay namına kıl' 

mandammza teslim eder ve hepinitl 
kutlu olmasını dilerim. 

Alay komutanının cevabı: 
Alay komutanı, orgeneralin nu~ 

kuna şu cevabı vermiştir. 
"- Orgeneralimj 

GI. İhsan Sökmen (Giresun), Adnan Men· 
derea (Aydın), Meliha Ulaş (Samsun), İ;>· 
mail Hakkı Mumcu (Amasya), Hayrettın 
Karan (Balıkesir), Mustafa Fehmi Gerçe
ker (Bursa), Akif Akyüz (Çoruh), İhs_an 
Kurtkan (Çoruh), Gl. Şefik Türsan (Denız
li), Memet Şahin (Gaziantep), Şevket Er
doğan (Gümüşane), Ali Barlas _(İstanb~_l), 
İbrahim Demiralay (İsparta), Ömer K~n
tay (Kars), Kemalettin Olpak (Kocaelı), 
İsmail Çamaş (Ordu), Memet Ali Kurdo~
lu (Siirt), Şevki Süsoy (Siirt)~ Gl. Akıf 
Öztekin Erdemgil (Sıvas), Zıya Başara 
(Sıvas), Süleyman Sırrx Ged~k (Trabzon), 
Münip Boya (Van), Raif Dın~ (Zongul
dak) 

İhsan Tav (Bayazıt), Emin Draman 
(Yoziat), Dr. Galip Kahra~an (J;lursa~, 
İlyas Sami Muş (Çoruh). Hurıye Önız (Dı
yarbakır), Zülfü Tiğrel (Diyarba~ır).._. Ali 
Şevket Öndersev (Gümü3ane), Emın ınan
kur (İçel) Atıf Bayındır (İstanbul), Kamil 
Dursun cfzmir), Kazım Gurel (Konya~, 
Mahmut Nedim Zabcı (Malatya}, Tahır 
Hitit (Manisa) Osman Dinçer (Mardin), 
Esma Nayman '<Seyhan), İbrahim Arvas 
(Van), Nec~ti Gtineri (Zonguldak). 
Meclis Hesaplarının Tetkiki 

Enciimeni 
Hakkı Ungan (Van), Mazhar Müfit Kan

su (Denizli), Rifat Araz (Ankara), lbra· 
him Mete (Seyhan), Şakir Kma~ı (Anka
ra) Memet Emir (Balıkesir), Zıya Esen 
(Ç~nkırı), Ziya Karamursal (Istanb~l), 
Mustafa Ulusan (Konya) Hakkı Kılıcoglu 
(Muş). 

dir. Dahili noktai nazardan derpiş e
dilecek olursa Vaymar nutku, Sarbrük 
nutku gibi, teslihat siyasetini ve mazi
de olduğu gibi yakm bir istikbalde de 
kendisine tahmil edilecek mahrumi
yetleri alman milleti nazarmda muhik 

Silahlar meselesini bahis mevzuu 
eden Deyli Meyl ingiliz hava silahlan
ma programının münhasıran memleke 
tin müdafaasını istihdaf ettiğini kay • 
deylcmektedir. 

Fakat, iptidadanberi, halkın 
olan dert, hükümetinin de başlı
ca kaygısı değil midir? 

Atatürk'ün başkanlığında büy~ 
Türkiye Cümhuriyetinin teşekkülün' 

den sonra ilk defa olarak alayıma ve> 
rilen bu sancağın tesellümüne mcmıtı1 
olduğumdan çok mesut ve bahtiyarıtıl' 
Bundan dolaıyı zatı devletlerine arı' 
şükran eder ve bu şerefli sancağ~ 
cümhuriyet ordusuna layık olan şekil
de muhafaza ve müdafaa edileceğirı' 
itimat buyurmanızı arz ve istirham t' 
derim . ., 

Büdçe Enciimeni 
Mükerrem Ünsal (İsparta), Faik Baysal 

(Kayseri), Raif Karadeniz (Trabzon), Fa
kihe Öymen (İstanbul), Yahya Galip Kar
ii (Ankara), Enver Adakan (~a~kesir?, 
Eyüp Sabri Akgöl (Çorum), Ruştıı Bekıt 
(Diyarbakır), Tahsin Berk (Elazığ), GI. 
Ali Hikmet Ayerdem (Gaziantep), Durak 
Sakarya (Gümüşane), Hüsnü Çakır (İ~
mir) Tahsin Coşkan (Kast~onu), Nahıt 
Ker~en (Kayseri), Şevket Ödül (Kırklar
eli (Mehmet Seyfeli (Kırşehir), Or. Gl. A. 
S. Akbaytuğan (Kocaeli), Naim Hazım O
nat (Konya), Vedit Uziören (Küt~ya), 
Osman Taner (Malatya), Muttalip Öker 
(Malatya), Alaettin Tiridoğlu (Maraş), Rı· 
:ıa Erten (Mardin), Turgııt Türkoğlu (Ma
nin), Şevki Çiloğlıı (Muş), Şükrü Atam~ 
(Muş) Hamdi Yalman (Ordu), Gl. Nacı 
Eldeni~ (Seyhan), Rasim Başara (Trab· 
zon). Remzi Çiner (Srvaıı), ~üreyya Tev
fik Genca (Tokat), Sun İçoz (Yozgat), 
Sungur (Yozgat), Recep Zühtü Soyak 
(Zonguldak). 

Dahiliye Encümeni 
Cemil Uybadın (Tekirdağ), Faik Öztrak 

(Tekirdağ) Şükrü Yaşın (Çanakkale), 
Hürrem Ergun (Tokat), Esat Uraa ~A,mas
ya), Rasih Kaplan (Antalya?, Halıt Ona
ran (Burdur) Fatin Güvcndıren (Bursa), 
Hilmi Ergen;li (Çanakkale), Atıf Tuzün 
(Çoruh), lsmail Kemal Alpsar (Çorum), 
Gl. Zeki Soydemir (Erzuruın), Nakiye El
gün (Erzurum) Şükrü Ali ögel (Istanbul), 
Eaat Özoğuz (Kars) Memet Somer lKu
tahya), Emrullah Ba;kan (MalatYa). Edip 
Erııin (Mardin), Memet Ali Yürüker (S~m
eun), Zühtü Durukan (Samsun), Mıtat 
Şiikrü Ble~a (Sıvas), Sabiha Görke! (Sı
vaı), Vasfı Raıit Seviğ (Sıvas), Galıp Pe
kel. (Tokat), Behçet Günay (Urfa), Mu· 
bittın Dinçsoy (Urfa) Halil Türkmen 
(Zongulak), Rifat Vard~ (Zonguldak). 

Divanı Muhasebat Encümeni 
Faik Soyl.u (Niğde), Mitat Aydın (Trab

:zon), İbrahım Necmi Dilmen (Burdur), 
Ahmet Cevat Emre (Çanakkale) Nabi Rı
za Yıldırım (Çorum), Haydar Rüştu Ök
tem (Denizli), Nafiz Dunııu (Erzurum), 
Gl. Refet Bele (İstanbul), Hamdi Gürsoy 
(İa~abbul), Hayrullah Ergin (İstanbul), 1b
rahım Grantay (Kastamo_nu~! Nuri Tamaç 
(Kastamonu), Ferruh ~upgup (Kayseri) 
Hazim Börekçi (Kırşchır}, Mustafa Halit 
Uner (Konya), ~emet ~rt~n (_Maraş), Hil
ıııi Çoruk (Mardm), Husnu Kıtapç1 (Muğ. 
la), Ahmet İhsan Tokgöz (Ordu). 

Gümrük ve İnhisarlar 
Encümeni 

İsmet Eker (Çorum). Sadettin _Uraz (1~
tanbul), Sabiha Gökçül (Bahkesu), Nafız 
Aktın (Amasya), Dr. Mazhar Germen (Ay
dın), Dr. Emin Cemal Suda (Bolu) •. Dr. 
Kizım Samanlı (Denizli), İstamat Ozda
ınar (Eskiı;ehir), Ali Dikmen (~ocael~~· 
Bediz Morova (Konya), Omer Dınç (Ku
tahya), Abdürrezzak Satana (Mardi_n>._pr. 
Hüseyin Avni Ercan (Muğla), Naki Yuce
kök (Muş), Memet Güneşdoğdu (S~ı~), 
Hulusi Orucoğlu (Sinop), Daniş Eyıboglu 
(Trabzon), Ekrem Pekel (Yozgat) 

Hariciye Encümeni 
Hasan Saka (Trabzon), Necmettin Sa

dak (Sıvas), Şerif İlden (Kastamonu), Fa
lih Rıfkc Atay (Ankara), Doktor Ce-· 
mal Tunca (Antalya), Cevat Abbas GU
ror (Bolu), .Hasan Cemil Çambel (Bo· 
lu), Doktor İ. Tali Öngören (Diyarba
kır), Zeki Mesut Alsan (Diyarbakır), 
Fazıl Ahmet Aykaç (Etazığ), Gl. Pertev 
Demirhan (Erzurum), Salih Cimcoz (İs· 
tanbul), lialil Menteşe (İzmir), Gl. Muhit
tin Akyüz (Kars), İbrahim Süreyya Yiğit 
(Kocaeli). Muzaffer Göker (Konya), Hik
met Bayur (Manisa), Kimil İrdelp (Niğ
de), Yahya Kemal Beyath (Te.kirdağ), Na
zım Poroy (Tokat). 

İktısat Enciimcİıi 
Rahmi Köken (İzmir), İsmail Sabuncu 

l\lilli Müdafaa Encümeni 
Gl. K. Sevüktekin (Diyarbakır), Şükrü 

Koçak (Erzurum), Ruşeni Barkın (Sam
sun), Cemal Esener (Balıkesir), Ha~im r;a
rıklı (Balıkesir), İbrahim Çolak (Bılecık), 
Salih Bozok {B_jlecik), Asım. Us (Çoruh~, 
Aziz Akyürek (Erzurum), Alı Kılıç (Gazı
antep), Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane), 
Dr. Tuğamiral H. Şinasi Erel (İstanbul), 
Hüsrev Kızıldoğan (Kars), Lütfi Müfit 
özd~ (Kırıehir). GL Ollm1ln Koptagel 
(Malatya). K§.zım Nami Duru (Manisa), 
Hasan Reııit Tankut (Maraş), Cevdet ~e
rim Incedayı (Sinop), Rahmi Apak (Tekir· 
dağ), Hüsnü Konay (Tokat), Gl. Ahmet 
Yazgan (Urfa), Celal Arat (Yozgat) 

Nafia Encümeni 
Aziz Samih llter (Erzincan), Ahmet Hil

mi Kalaç (Kayseri), Osman Erçin (Mani
sa) Cemal Akçın (Afyon K.), Mebrure 
Uo~enç (Afyon K.), Eşref Demirel (Anka
ra) Fuat Zıya Ciıriltepe (Elazığ), Ahmet 
Ozdemir (Bskişehir), Osman l~m (Eaki
~ehır) Fikri Mutlu (İçel), Hakkı Saydam 
(lçel)

1 

Sadettın Epikmcn {lzmirl, liü§Pıi 
uzdan'.ıar (J.sparta), Baha Öngören (Kars), 
Sami Erkman (Kastamonu), Velet lzbu
dak (Kastamonu), Vasıf Çınay (Malatya), 
Halit Mengi (Nigde), Dr. Asım Sırel (Sam
sun), Gl. Sıtkı Uke (Tokat)., 
~ıhat ve İçtimai Muavenet 

Encümeni 
Dr. Ahmet Fıkri Tuzer (Erzurum), Dr. 

Refık Gıiran (Bursa), lJr . .Fatma M.emik 
(b:dırne), Dr. 'l'aptas (Ankara), Dr. Hasan 
Vasıf Somyurek (Balıkesir), Dr. Husa
mettin Kural (Bayazıt), Fazıl Nazmi Or
kun (Çankırı), Hatice O.zenger (Çankırı), 
Dr. }iamdi Herknıen (Denizu), Dr. M.emet 
Ali Agakay (liaziantep), Salih Turgay 
(Kayserı), Dr. Osman l;)evki Uludağ (Kon
ya), Ur. l>akir Ahmet .b;d.iz (Kütahya), Dr. 
tlılmi Oytaç (Malatya), Dr. Rıza Levent 
(Marc.lınJ, Ahmet Vetık Uluçay (Nigde), 
ur. Abravaya (.Niğde). Dr. Zıya Naki Ya!
tmın (Urdu), husamettin Okan. (i:iınop), 
Tc~kilatı ..Esaı;iye Encümeni 
:;ieıusettın l.ıunaJtay \::iıvas), Kenan Orer 

(.Manısa), .l{esai Erışken ('J.'okat), Tahsın 
:::.an (Ayaın), Asaf Doras (l:sursa), .Fuat l:sul 
ca (C..:Oru.h), Yusuf Zıya üzer (~skişebir), 
Hüseyin Hahmi Gürpınar (Kiıtahya), Dr. 
ı<etık ::iaydanı (İstanoul), Mahmut Esat 
.ı:>ozkurt (lzmir), Memet Nazıf Sirel 
(Kars), Dr. Tevtik Aslan (Kastamonu), 
ur. l' uat Umay (Kırklan:lı), Gl. Ah .Fuat 
t:ebeı;oy (Konya), Muhlis J!.rkmen (Kütah
ya), J.<ecep J:'eker (Kiıtahya). Ismet ınönü 
(Malatya), Yunus .Nadi (Muğla), Ali Miınif 
Yeglııa (::ieyhan), .Mehmet ~min Yurda. 
kul (Urfa). 

Ziraat Encümeni 
Faik Kaltakkıran (Edirne), Ya§ar Özey 

(Manısa), lsmail Hakkı U.zmay (Bolu), 
tiatı Çırpan (Ankara), Müşfik Ayaşlı (An
kaıa), .!lluri <..iöktepe (Aydın), l<ahmi Sel
çuk U~alıkeıir), M.ıtat lJagdemir (Bolu), 
~u~ru ..:;uı~ (.Bolu), Şekibe lnsel {Bursa), 
Alı Hıza Ozenç (Çorum), Emin Aslan To
~at (1;'cnizlı), Yusuf .Başkaya (Denizli), 
ıtkı Şerif Eken (Kastamonu), Zühtıi Akın 

(Kır.k,lar~lı), Ali Rıza Esen (Kırşehir), Ce
mal lekı~ (Konya), Mustafa Eken (Kon
ya), Kanı Karaosnıan (Manisa), Nuri Ural 
(~araş), Damar .Arıkoğlu (Seyhan), Ömer 
~ıçe\ ~eyhan), Tevfik Tarman (Seyhan), 
(~~~~at) emet Uiur (Sıvas), Ömer Evci 

Başkan, encümenlerin çalışma ha
zırlıklarını tamamıamaıarı için önü
müzdeki pazartesi günü toplandmaaı
nı teklif etmiş bu teklif kabul edi
lerek toplantıya nihayet 'Vernıi§tir. 

Komutaya gelen evrdk 
Hükümetten dün Kamutay'a bir ka

ti hesap beyannamesi, üç ölüm, ce.zası
na çarptırılma mazbatası gelmıştır .• 

Ölüm cezalarına çarptırılmaları ı.s-

göstermiye matuf görünür.,, 

Hiıler garp devletleriyle 
nasıl ankı.şacak? 

Ordr şöyle yazıyor: 
"Acaba Hitler, garp devletlerine 

anşlus'tan evel Almanya ile Avustur
ya arasında aktedilmiş olan itilaf ka
bilinden bir itilaf akti teklifinde bu
lunmak tasavvurunda mıdır? Alman
ya ile Avusturya arasında aktedilmiş 
olan l:)u itilafın neticeleri malfimdur. 
Avusturya gazetelerinin ağızlarına 

gem v urulmugtur. Alman gazeteler'i
se diledikleri gibi tahkir ve •tağzirle
rine devam etmişlerdir. Eğer B. Hit
ler, harp müşeVviklerinin iskat edil
mesini istiyorsa neden dolayı söz söy
lemekten vazgeçme•k suretiyle işe baş
lamıyor?,, 

Zafer Hiıler'i. teskin etmedi 
Aksiyon Fransez, diyor ki: 

"Hitler,. hiç şüphesiz totaliter dev
letler kampının karf)lsmdaki kampta 
bulunan • harp muhtilerini ve bilhas
sa şahsi düşman telakki etmiye lüzum 
görmüş olduğu B. Çörçil'i şiddetle 
tenkit etmiştir. İngiliz devlet adamı
na karşı bu suretle hareket etmekle 
onun bir daha iktidar mevkiine gelme
sine mani olabileceğini mi zannedi
yor? Hesabı yanlış olsa gerek. İngi
lizler, kendilerine emir verilir gibi 
davranılmasını pek sevmezler. Sar
brük nutkundan sonra Vaymar nut
kundan çıkarılacak netice şudur ki 
Hitler'in kazanmış olduğu parlak za
fer, kendisine sükQnet bahşetmemiş
tir. Hatta kendisinin tonunu daha zi
yade yükseltmiye çalıştığını söyle
mek daha doğru olur .. Bu ise, itiraf e
dileceği veçhile, bize ima etmek iste
diği müzakerelerin muvaffakiyeti i
çin falı hayır değildir.,, 

Beyrut'ta kasırga 
Beyrut, 7 a.a. - Bugün öğleye doğ

ru şehir üzerinden bir kasırga geç· 
miş, mühim miktarda zayiat olmuş, 
bir kişi ölmüş, ve birkaç kişi yar~ılan
mıştır. 

Fena havalar, bütün Liibnan'da te
sirlerini göstermiştir. Birçok 'yollar, 
feyezan sebebinden harap olmuş ve 
münakalat inkıtaa pğramıştxr. 

tenenlcr Gireaun'un Süme köyünden 
A rif oğullarından Ali oğlu Yus uf De
re, Uşak'm Dağdemir köyünden Sarı 
Mehmet oğullarından Ahmet eğlu 

Hilmi Zonguldağın ·Gaco köyünden 
Mus~fa reis oğullarından Yusuf oğ
lu Mehmet Ali Alkan'dır. Kati hesap 
beyannamesi, tahlisiye uo;ıu~ müdür
lüğünün 934 malt yılma aıttır. 

Bir takrir: 
Yozgat mebusu B. Emin Draman, 

Arzuhal encümeninin 1.6.938 ve 15.6. 
938 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
1620 ve 1~40 sayılı kararların umumi 
heyette müzakeresine dair bir takrir 
vermiş ve takrir Arzuhal enciimenine 
havale edilmiştir. 

Deyli Telegraf, silahların kısmen 
tahdidi ihtimalinden bahseylemekte -
dir. 

Deyli Ekspres gazetesi de, Çem -
berlçyn'in silah yarışım durdurmak i
çin elinden geleni yapacağını yazmak
tadır. 

B. Çörçil Hitler'in sözlerini 
hayretle kar§ılıyor ! 

Londra, 7 a.a. - Çörçil, matbuata 
beyanatta bulunarak Vaymar'da ken -
disini tenkit eden Hitler'e cevap ver -
mi11tir. M umaileyh, bUyUk oir devlet 

şefinin resmi bir mevkide bulunmıyan 
hatta bir parti şefi bile olmıyan bir 
mebusun sözlerinden endişeye düşme
sine hayret ettiğini kaydettikten son -
ra demiştir ki: 

''- Herkesi harp istemekle itham 
etmeden evel bu büyük adam kalbini 
ve vicdanını yoklamalıdır, İnyiltere 
imparatorluğunun ahalisi ile fransxz 
cümhuriyetinin ahalisi Almanya ile 
yanyana sulh içinde yaşamayı samimi
yetle arzu etmektedirler. Fakat bu iki 
memleketin halkı haklarını ve eski 
medeniyetlerini müdafaa etmiye de sa
mimiyetle azmetmişlerdir. Bunlar hiç 
kimsenin aleti olmak istemezler." 

Kandilli rasatanesi 

dört zelzele kaydetti 
İstanbul, 7 a.a. - Kandilli rasata

nesinden bildirildiğine göre son 48 
saat zarfında aynı merkezden geldi
ği ve merkez üstünün lstanbul'dan 
8900 kilometre mesafede olduğu tah
min edilen çok şiddetli dört zelzele 
kaydedilmiştir. Bunlardan en şiddet
lisi olan birincisi bu ayın beşinde 
saat 10 u 55 dakika, 49 saniye, ikincisi 
gene o gün saat 13 ü iki dakika 30 sa
niye, üçüncüsü ayın altısında saat 
11 i 6 dakika, 8 saniye, dördüncüsü 
de dün gece saat 23 ü 51 dakika 17 sa-
niye geçe vukua gelmiştir. ' 

İzmit'te haşerat 

mücadelesi başladı 
Izmit, 7 a.a. - Vilayetin dutluk ve 

şeftalilik mmtakalarında bulunan di
gaspis haşeresinin üçüncü nesil ,yav
ruları bugünlerde . çıktığından, ziraat 
mücadele dairesince derhal mücade -
leye başlanılmıştır. Köylüye mücade
le için lazım olan bütün ilaç ve le -
vaznn verilmiştir. Aynı zamanda hu
bubat ziraati yapan mıntakalarda ge
çen sone olduğu gibi bu sene de to · 
hum temizleme ve ilaçlama merkez -
leri açılmıştır. Adapazarı mrntakası
na Ziraat Vekaletinden gönderilmiş o
lan seyyar kalbur makinesi köy köy 
dolaştırılarak çiftçinin tohumluğunu 
temizlenmekte ve ilaÇlanmaktadır. 

Üniversite'de inkılap dersleri 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Üniversi
te'de inkılap derslerine yarın başlana
caktır. tık dersi eski Kültür bakanı 
,P.tOfeaör Hikmet verecektir. 

F. R. ATAY 

Paris'te esrarengiz 
bir suykast yapıldı 

Komutan, alay subay ve erlerine dl 
şunları söylemiştir : 

"Arkadaşlar; 

Bugün bizim en mukaddes nıalıırıı' 
olan bu güzel al sancak, Atatürk ~ 
büyük türk milleti namına sayın orge' 
neralimiz Fahrettin Altay tarafmdatlı 

alayımızın namus ve haysiyetine tel 
lim edilmiş değerli bir emanet olma)' 
la beraber, geçmiş harplarda bu aıa-: 

(Başı 1. inci sayfada) 
caviz bütün akli rnelekatına sahiptir. 
Fakat bir müteassıp hissini vermekte
dir. 

Von Rathin sıhi vaziyeti şudur: 
Dalak patlamıştır. Kurşunlar, mide-

~· de dolcunmu•..ur.' tço&ld~ ~ . ..... 

kurşundan ancak biri çıkarılabilmiş-

tir. Doktorlar, hala bir şey söyliyeme
mektedir. 

Katıl ne diyor? 
Suikasti yapan ve Von Rahtı yara

lıyan Faibel Griymsztanın polis tara -
fından isticvabı aşağıdaki neticeleri 
vermiştir: 

Grymsztan, ağusto.s ayının ortaları· 

na doğru Fransadan dışarı çıkarılımş
h. Bundan evel bir müddet, yirmi se
neden beri Paris'te kadınlar için ha -
zır elbise ıicareti ile meşgul olan am • 
cası ve teyzesinin yanında oturmuştu. 

Faibel'in amcası ve teyzesi, ağus -
tostan beri yiğenlerini görmediklerini 
bildirmişlerdir. Faibeln ifadesne göre, 
Fransa'dan dışarı çıkarılmasından be -
ri, kendisi Polonya ormanında, Sen 
nehri kıyılarında ve Brüksel'de otur • 
muştur. Faibel'in anası ve babası ge • 
çen hafta hudut harici çıkarılmıştır. 
Sanıldığına göre, bir vagon içinde ya
şamakta olan bunlar Polonya - Alman
y'a hudndundadır. Faible tabancayı 
Paris

1
te bir dükandan bu sabah satın 

almıştır. 

Anıca ve teyze adliyeye 
verildiler 

Von Rathi yaralıyan Faiblenin am
cası ve teyzesi, hudut harici çıkarılan 
şahsı evine saklamak suçiyle adliyeye 
verilmiştir. · 

B. Bone, bugün öğleden sonra Al
manya büyük elçisini kabul etmiştir . 

Ka radeniz' de 
fırtı na var, 

Zonguldak, 7 a.a. - Dün sabaı1 
başlıyan fırtına ~iddetini artırdı. Zon
guldak'ta bir motör batmış, 24 vapur 
ve birçok yelkenli ve motör Ereğli li
manına iltica etmiştir . 

Bolıt'da 30 santim kar! 

Bolu, 7 a.a. - Dün akşama kadar 
yağan yağmur kara çevirmiş ve saba . 
ha kadar devam etmiştir. Yağan karm 
irtifaı şehirde 30 ve civar dağlarda 80 
santimi bulmuştur. Kar yağmakta de • 
vam ediyor. Yağış devam ederse Bolu 
dağı şosesinin kapanmasından korku • 
luyor. 

I zmit' e de kar yağdı 
İzmit, 7 a.a. - Bugün İzmit civa

nnm en yüksek mevkii olan Keltepe 
ve civar yüksekliklere ilk kar düşmüş
tür. 

•• .._ •• ~ ... --··__......asnr.tu.x"&. u.a 

;;"h;t;rlatan büyük ve manevi bir 
varlık, sonsuz bir kuvet kaynağıdır._ 

32 inci alay, Balkan harbmda Edır· 
ne müdafaasında; Büyük harpta ikinci 
kanal harekatında ve Gazze muhart' 
belerinde çok büyük kahramanlıkla! 
göstermiş ve o zaman başkumandan~ 
ğın takdirlerine mazhar olmuştu. BıS 
de sancağxmızı canla başla muhafaı• 
edeceğiz. Muharebenin en buhranlı ve 
sıkxşık görünen anlarında türk mille • 
tinin namus, şeref ve haysiyetini taşı • 
yan sancağımızı batırlıyarak yurda ve 
millete karşı olan vazifelerimizi yapa· 
cağız ve sancağnnızın müdafaası içiıı 
kanımızı son damlasına kadar akrta • 
cağız ve eğer alayda sağ olarak tek bit 
kişi kalsa gene düşmana bırakmıyaca
ğız." 

Alay komu tanının cevabı : 
Nutuklardan sonra alay nuzıkasınııfl 

çaldığı İstiklal marşı dinlenmiş ve bÔ' 
lükler, önlerinde alay komutam ola • 
rak orgeneral ve generallerin önünde" 
gcçmişlerdit. 

Diln, tunç yüzleri, temiz kıyafet • 
leri, düzgün yürüyüşlerini zevk "'' 
gururla seyrettiğimiz kahraman ala • 
yımıza yeni sancağını kutlarız. 

Halkevi'nde 
''Ş . erıatçası ,, 
Genç hikayecimiz Ertuğrul Şevke;' 

ayrı bir sahada bize yeni ve güzel bıf 
eser verdi: Şeriatçasr ... 

İki gündenberi Halkevi sahnesin .' 
de temsil edilen "Şeriatçası" nı şixndı• 
den senenin muvaffak eserleri arasırı• 
da sayabiliriz. Geçmiş devrin acı ve a· 
cı olduğu nisbette gülünç hayat sahne· 
lerini, ince bir dikkatle tiyatro sahne· 
sine nakledilmiş görüyoruz. 

Saltanat kadısının, muhitinde çe • 
virdiği dalavereleri ve mahallenin ınii• 
teassıp namus telakkisinin kadının e • 
iinde ne gülünç bir h3l aldığı '"Şeriat· 
çası" nda bütün çıplakhğiyle görülü • 
yor. 

Halkevinin genç sanatkarları tefl1' 
silde muvaffak oluyorlar. ''Feyzullah" 
ve "Mesnevi" rollerini takdire değe! 
bir benimseyişle oynadılar. Sanatkar • 
lan tebrik eder, Ertuğrul Şevket'tet' 
eser bekleriz. 

Ş<,ffirler cemi yeti 
İstanbul, 7 (Telefonla) - ŞofÖrl~' 

cemiyeti "İstanbul motörlü kara nak11 

vasıtaları cemiyeti,, unvanını alınıştı!• 
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Ankara - lstanbul anamda 
Pazardan maada herııün: 

Ye iflas dairelerinin yeniden 
lanıl• Ye lenslklne dair letklkler Con ile Ledi Yeıilköy'den hareket : l.30 

l'azan: Heinz Vaterboer 

Con Evans, Ledi Dudley• ile birlik
te o akıam meyhaneye cirere.k, mua
lardan birine do&ru uzua bacaldariy
le ilerlerken, tezgih batında oturan
lar, ona dik dik bakıp, tepeden tırna
ğa kadar kendisini süzdüler. Çoğu ge· 
mici olan bu müfteriler, pyet bqka 
biri olsaydı, evveli kadını süzerlerdi. 
Fakat, bu def.aki hayret ve mırıldanıt
lar Con Evaııa'& tevcih edilmitti. Onu 
Yıllardanberi tanıyorlardı: bu meyha
~ye o, her alqam gelip bir saat kal
mayı kendine idet edinmifti. Ancak 
onu bir kadınla birlikte hiç gören ol· 
mamıttı. O akpm onun bir kadınla, 
hem de mükemmel bir kadınla geliti, 
meyhanenin lotlufunda, adeti ıeasiz 
bir i"yan uyan.dadı :..ınüşterfilrirı kısa 
•üren bir tetkik edici baluflarmdan 
aonra, hUküm nrllmlttü Vq canım 
Ledi ile gelmit 1 ' 

. Con bu isyanın farkında bile defil
dı; o, her vakitki gibi, masa bafına 
geçerek, yağlı kuketini bir parça ar
kaya itti; sırtını tezgaha çevirdikten 
ıonra, açık mavi gözlerini, demir par
maldıklı küçük pençereye dikerek, 
siyah ve ufak bir lokma cibi gözüken 
gökyüzündeki yıldızlara baktı. Müf
teriler, onun her vakitki eda ve tav
rında hiç bir değişiklik olmadığı ka
naatinde idiler. Kendisine arkadqlık 
eden kadınla henüz bir tek kelime bi
le konu~ıttı; onun ne içmek, ne 
Yemek istedigini de sormadı. 

Hiç bir teY söylemediği halde Dud
ley bir kadeh cin ile, ince bir puro ge
tirdi. 

- Ya Ledi ne emrediyorlar? 
Diye sorduktan sonra, yüzünün ut 

tarafı ile gülümsedi; (sol tarafı felce 
uğranuıtı) kadının çehresindeki hat
lar, onun içinden gUldüğUnU gösteri
yordu. Halbuki, kadın reveranalariy-
1~ ~evkalidelikler gösteren meyhane
cının komik haline hakikaten gülmil
yordu. 

- Bir sifon getiriniz f 
Karfılığını verince, Dudley sifonu 

getirmiye gitti. 

Kadın kolunu masaya dayadı ve 
meyhaneyi tetkike batladı; duvarlar 
hemen hemen her dilde yazılmıt afit
lerle dolu idi; kağıt fenerler, eski mec
mualardan kesilmit resimler meyha
neyi süslüyordu. Lofluk, bu resimler
deki açık ve saçıklığı mümkün merte -
be örtüyordu. 

Con, çekingen bir tavırla kadehini 
kaldırdı. Evveli, uniyelerce önüne ve 
ondan aonra da kadının yüzüne baktL 
Gülümaiyerek, aoran ve tecesaüı için· 
de olan gözlerini Con'a dikerek, ka
dın da içti. Kadının fevkallde güzel 
ditleri, koyu kırmızı dudakları, gök 
renginde gözleri vardı. 

Kadın, kadehinin kenarından 
- Buraya sık geliyor muaunuz? 

Ç eoiren: Hilımet Tana 

yeaindeki bir illetle alakalı idi. Maa
mafih, en ziyade Koller'e tutuldugu 
azmanlar böyle dalgınlaşırdı. Burada, 
daha doğrusu Singapur'da Koller adı
nı verdikleri hastalık acayip bir şeydi. 
Bu hastalık her yıl gelip geçerdi. Bu 
h~stalık hüküm sürmcğc başlayınca, 

ıımdi Con'un da yaptığı gibi, Avru -
pa'ya avdet etmek için haftalarca ha -
zırlrldara ıirifilmektedir. J!Net, acaip 
bir hMtalık 1 ÇilnJrit, ne denizleri Af -
mağa yetecek para ve ne de Avrupa'ya 
döndükten sonra yaşamak imkanları 

vardı. Zaten ne giden ve ne de oradan 
ayrılabilen vardı; günün birinde, Kol
ler geldiği gibi gidiyordu; ondan son
ra, mutat veçhile, bir a,ağı bir yukarı 
dolaşılıyor. ,Eene her akşaııı Du ley'
bı me)Phaneahıe pliniyor, Cin ve ince 
bir puro lçlliyordu. 

Con o akpm. cini ile purosunu h~ 
nlls bitirmemi9ti. Öjleden sonra, ça -
lıpcak yerde, rıhtımda ıemi acenta
lıjının muhteşem levhaları önünde sa
atlerce dikilerek kendine bir vapur a
ramııtı. Avdetinde Dudley'e, Ma
laya'lı bir kaç sarhot tayfanın Ledi'
ye uldırdıklarına fBhit olmuıtu; ha-
tırı aayılu bir iki kuvetll yumruk sal-

Ankara'daa hareket : 8.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar 
Pa.zarteai 
Salı 
Çarıamba 
Per•embe 
Cuma 
Cumartesi 

: Sebat ve Yeniıehir Ecz.leri 
: htanbul Ecuneai 
·Merkez Eczaaeai 
: Ankara Eczanesi 
: Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
: Halk ve Sakarya Eczaneleri 
: Eae ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama, bir kaza, fevkatide bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler baatanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ihban: (1521). - Telefon müra

caat, •ebir: (1023-1024). • Sehirlerara
aı: <2341-7.342). • Elt"ktrik •-:. Hava. 
gazı lrııııa memarlutu: (1846). - Me
Ajeri Sehir anbarı: (3705). - Tabi 
telefon numaraları: Ziacirlicami civa
rı: (2645-1050-ll~). • Samanpazarı ci
van: (2806-3259). • Yeni,ehir. Havuz
~~ Bizim _tabi: (2323). - Havuzbatı. 
Guven taksı: (3848). • Birlik taksi: 
(2333). • Çankan caddesi. Ulua taksi· 
(1291 ) .• htanbul taksisi: (3997) • 

Otobüslerin ilk 
son aeterleri 

Sabah 
tık 

aefer 
Ulus M dan K . dere', e 6.45 
K . dere'den Ulu• M. na 7.15 

ve 

AQ&m 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

Borçlu, üzerindeki para ve 
kıymetli eşyayı vermezse 
Haaolunacalı ve olunmıyacalı ıeyler 

Haci~ reaine tevdi ~tmeyi reddettiğini bilir-
17. Madde: 72, 2 inci fıkra. Haciz ae, borçlunun fahaına kartı kuvet is

istemek hakkı ödeme emri teb _ timil olunabilecektir." 
liği tarihinden altı ay geçmekle dü - 20. Madde: 82. 
şer. İcra hakim ve memurlarının tec - .. Ha~~ol~~mıyan ıeyleri sayan bu 
rübesine göre, bu müddet bilhassa hukmun ıkı noktada borçlu lehine ta
borçlunun taksitlerle tevdiatta bulun- mamlanması lizımgelecektir. (2, 3, ve 
mağı vadetmesi dolayısiyle, alacaklı _ 6 ıncı bentler) 

Ulus M. dan Çankay~'ya 7.25 

nın borçluyu gözetmek istediği birçok Her gün kullanılan şeylere gelince 
hallerde çok kısadır. İcabında alacak- ancak borçlu ve ailesine fevkalade lü
lı hatti altı aylık müddetin inkızaaın- zumu olanları!1ın haczolunmıyacağmı 
dan evci takibin devamını talebetmek k~bul etmek ıcabedecekti. Borçluya 
veya bu mühletin bitmesinden sonra aıt malların alacaklı için fayda temin 
yeniden takibatta bulunmak mecbu . etmeksizin dun fiyatla sat·lmalarma 
riyetindcdir; bu ise alacakhnm yeni mani olmak için aatıı halinde hasılatı 
maaraflar ihtiyar etmesine sebebiyet çok az olacağı muhtemel ve 'fakat 
verir. Binaenaleyh mezkur altı ay borçlu ve ailesi için fevkalade lüzum· 
müddetin İsviçre hukukunda tanzim lu olan §eylerin de haczolunmıyaca
edildiği gibi (madde: 88, 2 inci fıkra) ğını beyan etmek lazım gelecektir. 
bir seneye çıkarılması yerinde bir şey İcra memuru bu hükmü pek tilmüllü 
olur. - Görünüşe nazaran haciz ta - bir tarzda tefsir ederse alacaklı tet
lebi için müddetin inkızasından sonra kik merciine tikiyet edebilecektir. 

23 yapılan takibin yeni bir takip olup ol- Bo\"çluya gelince, pek dar bir tatbike 
23:: madığı tatbikatçılar arasında münaka- karşı aynı vasıtayı kullanacaktır. Çankaya"dan Ulus M. na 7.10 

şa mevzuu teşkil etmektedir. Cevap 82 inci maddenin 6 ıncı bendi elin-
zo.oo müspet olduğu takdirde dosya evrak de yiyecek ve yıkacağı bulunan borç-
20.30 mahzenine vazolunur. Aksi takdirde lu biraz parası bulunan borçluya na-

Ulwı M. dan Dılnaen'e 6.30 
Dikmen'den Ulua M. na 7.00 

21.00 dosya dairede kalır. Kanuni müddetin zaran daha iyi bir vaziyette olması i-
21.30 inkinıından ıdnra artık haciz tale - tibariyle bir müsavatsızlığı tazaın

Ulu• M. dan Keçiôren'e 6.00 
Keçıoren"den Uluı M. na 6.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
binde bulunulamıyaca;ı;.ı için mantı - mun. etmektedir. Bununla beraber 

21.00 ır. h . d ' Zl.30 kan takip dü,er: - ,Upheleri izale et- acız en ancak bir aylık yiyecek ve Etlik'ten Ulus M. na 7.00 mek için 78 inci maddenin 2 inci fık- yatacak teminine imkin verecek mik-
23.00 rası hükmünü şu yolda tasrih etmek tarın hariç bırakılmaaı bedihi olsa 
23·°' lazımdır. (İleride 110 uncu maddeye gerektir, yoksa para yolsuz aarfedile-

Ulus M dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulua M. na 7.00 

de bakınız. 78 inci maddenin 2 inci bilecektir. . 
ı7.'ÖÖ fıkrası şu ,ekil de tadil edilecektir: Bu millihazalara tevfikan 82 inci 

"Haciz istemek hakkı ödeme emri maddenin 2,3 ve 6 ıncı bendlerinin 'u 

Cebeci'den Aa. fabl.ra 7.00 
Aa. fabl. dan Cebeci'ye -.-

23.oo tebliği tarihinden bir sene geçmekle hükümlerini tebdil etmek muvafık o-
23·00 düıer. itiraz vukuu halinde, divanın lacakt·r: 

Yenişehir'den Ulu• M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeni•ehir'e 7.10 

S. pazarından Akköprü'ye 
Akkopru'dea S. pazarı'na 

6.15 7.oo açlmasından hüküm katileşinceye ka- "A§&ğıdaki · şeyler haczolunamaz: 
9.45 dar geçen zaman hesaba katılmaz." 2) B'?rçlunun zati elbise ve diğer 

f U. Me~~le !ataa:roa araamda her 78 inci madde ıu mealde bir dör- qyuı ıle borçlu ve ailesine lüzumu 
bet dakUaada bir Mfer olup tr• .... dilncil fıkra ile itmam olunacaktır: olan yatak takımları, borçlu veya ai
....ıan seferi• dalla uktu. "Haciz talebi kanun! mü"ddet içinde lesine pek lüzumlu olduklarına göre 

7.30 

ı U. M~le Yenltehfr, Babalılı:
lar, Cebeci, Samanpazan arasında Aat 
8 den 20 ye kadar va .. tt her be• daki
kada; sut 20 den 21 • kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ye 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akııamlsn Uluı Mcydaru'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
lıaıu"öl 4 n eıi ıınemaıum ~ılı• 
saatlerine tlbidirler. 

Teahh&tlfi saat ( 11) e bdard.-r. 
Po.ta uat (19) a kadar !atmbal dlıetl
ıuı mektup lrabal ed•. 

Tren Saatleri 
HQ'darpa1&'7a ı Her aaı.ta 8.20. Ret 

Ü1am 19.15 Ye 19.50 
de (Puart•i, Per· 

yapılmaz veya geri alındıktan sonra, ve yahut liaütiln ihtimallere nazaran 
bu müddet içinde yenilenmenc takip satıılarının tutarı borçlu ve afleıi için 
diifer.'' arzettiği kıymetten ehemmiyetll bir 

18. Madde: 78 a. surette dQn bulunacak olan mutfak 
(Once ödeme emri tebliğine hacet takımı ve ev eıyııları, 

kalmaksızın haczcdair kabul edilecek 3) İbadete mahıuı eıya ve kitaplar, 
yeni madde): 4) Borçlu ve ailesine meslekleri 

"Alacak 68 inci maddenin I inci için lüzumlu olan•aıat ve edevat ve ki
ftk.ra.1~ :zilıc.redilen bir senede veya taplar, 
bir borç ikrarmı mutazammın senet 5) (Meri kanunun 4 üncü 

malliyetinde olmak (madde: 105, 143, f ıkraaı), 
251, fıkra I) ve 143 Uncll maddenin 3 6) • • • • (ileri kanunun 5 inci 
Uncll fıkraaında sikredllen mllddet bendi), 
geçmek prtiyle bir hacls vealbama 7) Borçlu ile ailesinin iki aylık yl
müatenlt bulununa alacaklı ıenedi ib-" yecek ve yakacakları veya bir aya 
raz etmek auretiyle, önceden ödeme tekabül edecek miktarda yiyecek ve 
emri tebliğ etmeden hacis konmumı yakacak iktiaabına lüzumlu para. 
iıtiyebilir. Gir~un barosunun raporunda, borç 

ladıktan ıonra, bu haydutlan kaçır • Samftıı battma 
mııtı. Bundan daha tabii bir hareket 

tembe. Camarteai 
Toroe alrat.) 

: Herstia 9.JS (lta7ffo 
.... ...... Amu78 bıa 
bat U.eriacledir.) 

.. Ancak alacaklı sabıt varakuınm lu çiftçiyse :keadiai ve ailesinin yalnız 
kabultlnden itibarell yedi gün içinde iki aylık delil fakat ••gelecek mahau
takip talebinde bulunmak mecburiye- le kadar" yiyeceklerinin haczolunmı
tindedir. Ref'in pyanı kabul olmadı- yacağının kabulünü teklif ve ıebep 
tı beyan edlllne alacakhnm bu ka- olarak da köylUntin gelecek mahaula 
rardan itibaren yedi gün içinde diva kad~r kendi mahsulleriyle maitetini 
açması icabedecektir. Ha.bu çıkan temın etmek mecburiyetinde bulun
taraf dtva olunan weyin deler bahası- duğunu dermeyan etmittir. Mama
nın yüzde onundan apfı olmamak il- fih, çok ileri &ittlii için bu teklif 

olamudı; çünkü, bir kadma ve huau -
aiyle, bir Ledi'ye &Upe &Undüz aaldı -
rılamazdı. Ancak, Ledi'nin onun ko
luna girip asıldıktan sonra, ondan 
kendisine Rafle caddesine kadar refa
kat etmeeini dilemesi bir parça komik 
idi. Kadın bir weyler aöylemi.. lakin 
Con, bunlardan bir fCY anlamamııtı. 
Sanki bu gibi hareketler para ile öde
ninnif gibi, ona para vermek iatemiş, 
fakat Con parayı kabul etmemitti. 

Dbrarbalm battı ı Herria US 
Zoasaldak battı ı • 15.00 

Gündelilı: 

Hicri - 1357 
Ramazan- 15 

8. D. 
Gıinea: 6 S7 

Rumi - 1354 
1lktqrin :26 

S. D. 
Akl&m: 16 51 

Askeri Fabrikalar O civarda içki içjleceok bir yer var 
mı? diye sorulmuf, alınan "evet,. ce-
vabı tızerine, Con ile kadın Dudley'e fft T 
gelmitlerdi. Dudley'in meyhanesi, hl- '"' 01I mükelleS soda lhlllClk 
diıe yerinden otuz adım mesafede ya 
vardı ya yoktu r 

Bu kadın, seyahate çıkmış olan 
zengin erkeklerin petinde, bütün dün
yayı mütemadiyen do19" macerape
rest bir kadındı. Yani, lier teYi vldet
mekten çekinmiyen fakat hiç bir za
man sözünü tutmıyan tiplerden biri 
idi. Bu tipler, bunu yapabilirler; çün
kü. bu ıibi kadınlar, haki\cati ıöz ö
nünden bir an için ayırmak ve kendi
lerini, hi11e ve Jayale kaptırmak ıU>i 
bir gaflet eseri göstermezler. Fakat 
onlarm bu liyakatleri, kendilerini kö
tü sokakların çirkefine yuvarlanmak
tan da kurtarır. 

Aakeri Fabrikalar Um- Müdür
lüiü Me.rkea S.tm Alma Komiıyo
nunclan : 

Tahmin edilen bedeli (8200) lira 
olan 40 ton mükelles aoda Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tm alma komiayonunca 22. ıı. 938 sa
lı günü saat 11 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname paraaıs ola
rak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(615) linyı havi teklif mektuplarını 
mezkftr günde aaat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad· 
delerindeki veaaikle mezkOr gUn ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(4686) 8360 

ıunıı gitmitti, bu erkek, onun karpın
da, saygı ve nezaketin arkasına gble
nerek pis ihtiraslar bealemiyordu. Bu 
erkek, varlığın açık·ve yavan realitesi 
ile biçimine girmit olan mutlak ve ka
tı "Ben"den bir parça idi. Eveli bunu 
almak lizımdı. Bu erkek neden zevk 
alıyordu: 

zere tazminat ile mahkilln edilir. kabul edilemez. 
.. Alacaklı kendisine verilen mühlet- · 21. Madde 83. 

leri ıeçirdiği, takip .eya davasını Bu maddenin birinci fıkrası Ucret
geri aldığı veya müddeti muayyeneai- lerin haczolunabilmHi bahsinden 
nin müruru neticesi hükümsüz bırak- ~aczolu~acık mlktarm maaflar, tah
tıtı ve divuı reddedildiii takdirde '!ut ve ucretler tutarının dörtte bi
haciz dilter. Bununla beraber, alacak- rınden aptı olmıyacağı" hükmünil 
lı temyize milracaat ederse, haciz ihtiva etmektedir. Bu hüküm 1932 ka
temyiz mahkemesinin kararına kadar nununun yeniden tetkiki münasebe
idame edilecektir." tiyle tesiı edilmitti. Haklı olarak es

Teklif edilen hüküm ıüphesis çok ki kanunlar İaviçre kanunu "bunu ta
ameli kıymeti hais bir yenilik olacak- nımamaktadır. Zira bunun halanzlık
tır: Bu hüküm birçok hallerde önce lara müncer olabileceği bedihidir. 
ödeme emri teblifine hacet kalmanı- Haczolu~cak miktarı icra meniuru
zın haczi mUmkUn kılar, bu ise borç- nun takdır etmeıi lcabedecektir. Ka
luyu haczi tehirden menetmek gibi ?u~un uprl bir had tayin etmemesi 
bUyülı: bir fayda temin edecek ve ıktıza edecekti. Binaenaleyh zikrcdi
borçlu bir ödeme emriyle haberdar e- len hükmü kaldırmak yerinde bir fCY 
dilmediği için mallarmı kaçırmak im- olur. 
kinını elde edemiyecektir. Yedi emi- 22. Madde: 85 
ne tndi (ihtiyati haciz) müteallik .Satıtı alacaklı için fayda temin et-
257 inci ve müteakip •ddeler ablı:l- mıyen borçluya ait malların paraya 
mı yeni hilkUmle llburmus bir tekil çevrilmesine mAnl olmıya matOf bir 
iktisap etmeyip bir senede müstenit 5 inci fıkra (85 inci maddenin JK>n 
o~mıyan alacaklarla 257 inci· ~dde- fı~rumdan evel) dercolunacaktır: 
nın 2 inci fıkrasına göre vadeıı gel- Haıılltı mulaakkak parayı cevir
memit borçlar huıuıunda kıymetleri- me maıraflarmı ve icabında muhafa-
ni muhafaza edecektir. za ve idare masraflarını aımıyacak 

19. Madde 80: şeyler haczolunamu.) 
Kanun, borçlunun llzerlnde para, 23. Madde: 92-93 

kıymetli evrak, altın veya gümüt et- Gayri. menkull~rin haczine gelince 
Y• tatıdığını muhakkak olarak bildi- k.anun ı~e ve bılhaasa icra dairesi
ği ve 88 inci maddenin 1 inci f ıkruı- nın salahı yet ve vazifeleri hakkınd 
na göre bunları daittye teslim etmek- hiç bir .husust hUkmU ihtiva etme~ 
ten imtina ettili hallerde, haciz ya- kt d Ka ı pan memurun borçlunun phıına kar- me e ır. nun cra dairesini gayri 
tı kuvet latimlline hakkı bulunup menkulün. idare ve itletilmeıi ve 
b 

1 
d & mahıulle.rın ~oplanması için llzımge

u unma ı.,ı me.eleyi milblmmesi !en. tedbı~lerı aldığını teabit etmekle 
hakkında hiç bir hüküm taıtrmamak- ıktıfa edıyor. (Madde: 92 fıkra 3 ve 
tadır Bu mesele ancak milıbet tarik madde: 93 fıkra 1). Mademki burada 
ihtiyar edildiği takdirde maktil bir k miih" b" pe ım ır meaele mevzuubabis-
tekilde halledilebilir. (Gümrüklerde tir. 23 Nisan 1923 tarihli eayrl men
oldutu gibi). Bununla beraber, hiç kullerin cebrt paraya "çevrllmealne da
bir tereddüde mahal bıraJnnmwlı: için ir lıviçre nizamnamesinde (Madde: 
80 inci maddenin 3 Uncu fıkrama ıu 16, 17, 18 ve 22) ortaya atılan mücer
cUmleyi lllve etmek ıuretiyle kanu· rep prensipleri ithal etmek suretiyle 
nu bu yolda tahlh etmek muvafık bu noksanı kapatmak muftfık olur. 
olur. 92 inci madde mUnderecatı ıu me-

Taksi parasını 
.atmak için ! 

Fransa'dın Londrı'yı 

giden bir ıoför 1 
Bundan birkaç gün evci Havr teb

rinde tuhaf bir hadise olmuı. bir fO" 
för görülmemiş bir macera gcçirmit
tir. Mesele şudur: 

Gambiyan isimli bir ingiliz yük va
puru Fransa'nın Havr limanında bu
lunuyormuı. 

Gemide çalıpn bir garson, bir gece 
şehre çıkmış, gazinolardan birisinde 
adam akıllı kafayı çekmif, bir taksi
ye atlıyarak Havr caddelerinde saat
lerce dolatmış. Bir an gelmif, garson 
saate bakmıf, gezintiyi kafi görerek: 

- Şoför, vakittir, artık kordona 
çek, demiş. 
Şoför müşterisini rıhtıma kadar ge

tirmiş, rıhtıma yana,an vapurun mer
diveninin önilnde durmuı. 

Garson taksiden inmiş, borcuna 
sormuş. Şoför: 

- 150 frank! 
·Deyince, ıoföre dik dik balmut ve 
- 150 frank mı, insaf be yahu 1 Ne 

kadar gezdik ki 1 
Diye parayı çokıunmuı. Fakat to

för taksiyi göstererek 

- Okuyabilirsiniz! 

Dcmiı. ama, beriki de merdivenleri 
boylamıı. Tabii ıoför de arkasından 
vapura çücınıı. Onlar, vapurua 
içinde parayı verirdin, vermezdim 
derken, vapurun zaten hareket saati 
geldiği için, halatlar çözülmüf, vapur 
deniıe açılmıı. 

Vapurun süvarisine, vapurun için
de mürettebattan başka bir yolcu bu
lunduğunu haber vermitler. Fakat fC>
för ne olursa olsun, alacağmı ko~ 
madan vapurdan inmemeği gözüne 
koyduğu için hiç istifini bozmamıt
Zatcn vapur da, alabildiğine hızland1-
ğı için yapılacak ıey olmadığından 
garsonla mütemadiyen münakap et
meğc ba§lamıı. 

Gemi, yarım gün yol aldıktan ıonıa 
Taymis'e varmış. 

Şoförün bu suretle vapurda kalıp 
ve Londra'ya yollanması aaUhiyetli 
ma~mlara daha evel haber verildi
ğinden, daha vapur demir atar atmu, 
arkalarından bir sürü gazeteci ile, me
murlar vapura damlamıı. 

Şoföre, yük vapuruna ne suretle bi
nerek F ransa'dan Londra'ya gelditl 
hakkında bası sualler aormuflar, fakat 
toför kendiaini makul sebeple mOda
faa etmif, nihayet ona danlaca1dan 
yerde, garsonla barııtırmıılar. 

Deyli Herald gueteai, böyle bir ba.;. 
diaeyi son derece entereaan buldup 
için, toföre dönil§ bileti aldığı gibi, 
altına bir de taksi vererek bütün Lon
dra'yı gezdirmiıtir. 

Şoföre gösterilen cemile, yalnıs 
bundan ibaret değildir. Şoför Fran
aa'ya dönerken bütün Londra toför
leri mealektatları için nümayif yap
mıılar ve kendisini uğurlamıflardır. 

Deyli Ekspres gazetesi de fırsatı 
kaçırfnamıf, o da Havr'da bulunan to
förün ·karısına bir telgraf çekerek, 
Londra'ya gidit dönilt lburafım •• 
receğini, gelip Londra'da kocumı 

bulmasını teklif etmiıtir. 
Fakat kadın bütUn terefi lr.ocaama 

ait olan bir sergüzeştten kendiaine 
f(Sllret arayamıyacaf ını bildirerek, 
gazetenin teklifini kabul etmemiıttr. 
Şoför Havr limanına geldiii vakit, 

karısını ıehrin bütün taksi 90farleri 
ile birlikte rıhtımda bulmuıtur. Şof8r 
rıhtıma çıkarken, meıılektll!ları ken
disine çiçekler takdim etmiıter, ve 
coşkun tezahüratta bulunmuılardır. 

Tel - Aviv 18hri 
Son hadiselerle adeta ön plina 1' · 

çen Filiatin'deki Tel - Aiviıv tehri 
seyyahlar tarafından en az tanınan bir 
yerdir. Bu 'ehrin diger Akdeniz ,e -
birlerinden bir ayrılı~ı vardır: Kübik 
tarzda kurulmuıtur. 

Buradaki evlerin hepsi üç köşeli, 
üç katlı, ve yirmişer ayak yüksekli -
ğindedir. İbranicede Tel - Aviv, "llk 
baharın dağı" demektir. Ag~sız ve 
kum rüzg&rlariyle kavrulmuı bir ate
ye bu kadar garip bir is.im az buluna
bilirdi. 

tirmebizin, hasılat ve menfaatlarına 
da pmildir. 

Borçlunun başka maişet vasıtaları 
yoksa, kendisinin ve ailesinin geçin
meleri için kafi miktar mahsulden 
veya satıldıkça bedelinden münuip 
miktar kendisine bırakılır. 

"icra dairesi, gayri menkul kendi
lerine rehin edilmif olan alacaklılara 
ve icabında kiracılara ve çiftlik müı
tecirlerine hacizden haber verir." 

Madde: 93. 

Diye sorduktan ıonra, erkek adını 
ıöyliyerek kendini takdim etmesini 
bekledi. Fakat, Con, böyle bir teye ya
naşmadı. Sanki, bu sualden bir mana 
çıkaramamış gibi, ya~ kadının yü
züne dikkatle bakmakla iktifa etti. 
Bir müddet geçtikten sonra kıpırda
dı. Evet, der gibi ba•ını eğdi; sanki, 
bu hareketine ilive olarak, ayrıca bir 
ıey söylemenin lilzumu olup olmadığı
aı aklından geçiriyonnuf gibi idi. 

Con'u tanıyanlar, konupnaktan o
nun ne kadar nefret ettiğini biliyor
lardı; ondaki dalgınlık, her halde btın· 

Şimdi kadın da sesini çıkarmıyor, 

ve erkeğin hareketsiz duran çehresi 
arkasında gizli olanları görmege gay
ret ediyordu; nitekim, çok geçmeden 
Con'u derhal anlayıp kavramı1tı. Er
kelin, ona karfı kabalığı ifade eden 
bu kayıtsızlığı ona, ıayet, eıki dostla· 
rı Billi Snakit, Joe Harting, hattl An· 
toı'tı kendisiyle birlikte ikamet eden 
ve timdi onu beklediğine 'üphe ol -
mıyan Corc Kingaton göatermit ol
saydı, böyle bİ\' muameleye katiyen 
tahammül etmezdi. Mmnafih, onları 

çok iyi tanıdıtı lçln hakluında iyi bir 
kanaat b~lemiyordu. Kendini onlara 
geçindiriyordu ama, onlara ehemiyet 
verdiği yoktu. 

Halbuki Con'da iptidailiiin feuıda 
ujramamıt halisliğinden bir aevk du
yuyordu. Con'uıı bu hali onun çok ho-

Acaba, timdi o bir 9ey hiatediyor 
mu? Onu aklından ıeçiriyor mu idi? 
Ne kadar acaip teY; hayatlarında Mn· 
diainin rol aldığı bütün erkekler • • 
manında bu ıual onu daima ıuauttı. 
Halbuki, timdi o bu •uale ce9&P al • 

"Kezalik haciz yapan memur borç- alde olacaktır: 
lnuun Uesrlnde para, kıymetli evrak. "Bir gayri menkullln· hacsi, gayri Tayolunabilir. Şu hüküailer kabul 
altm veya gtlmut veya diler krymetll menkul kendilerine rehin edllmlt o- edilecektir: mak istiyordu. 

(Soaa pr). teJler1 tapdılmı " bunları iaa dal· lan alacakblum laaklarma halel ge- (Sonu var) 
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RE.SMİ İLANLAR 
lacağı günden en az sekiz gün evel I 
ellerinde bulunan bütün vesikalarla 
birlikte bir dilekçe ile nafıa vekak
tine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesilkayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede
mezler. 

iç işler Baka9:1hğı . 

Memur ahnacak 

Müsabaka imtihan• 
hakkında 

Gümrük ve inhisarlar Vekile~ 
den: 

1 Milli MÜdaf aa Bakanlığı · ı 
•• • ,.,. .·v· .,... . ..,,,,,, .. ,. .. ~·••• 

Muhtelif yağlar ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 1560 liralık vazelin, 1770 lira

lık dikra yağı, 1845 liralık gıres yağı, 
1825 liralık maden yağı açık e'.;:silt -
meye konmuştur. Eksiltmeleri ay
rı ayrı yapılacaktır. 

2 - Eksiltme: 10-11-938 pen::mb~ 
günü saat 11 dedir. ' 

3 - İlk teminat: Vazeli niçin 145 
~ir~, _dikre ~ağı için 170 lira, gırts ya
gı 1çm 158 lıra, maden yağı için 165 Jı
radır. Şartnameler komisyonda görü
lür. 

4 - Beher kilosuna tahmin edilen 
b~del: Vazelin için 65 kuruş, dtkra i
çın 65 kuruş, gıres için 46 kuruş. ma
den yağı için 40 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kaI'u
ni teminat ve 2490 saydı kanunun 2,J 
maddelerinde yazılı belgelerle bırli1<
te muayyen gün ve saatte M. M. V 
satın alma komisyonunda bulun:rıcı.ta-
l'I. (4566) 7985 

12 adet etüv alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3000 lira olan 12 adet Bakteriyoloji 
etüv 10 ikinci teşrin 938 perşembe 

günü saat ı 1 de M. M. V. satın alma 
Ko. da açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. 

2 - tık teminat 225 liradır. Şart -
namesi her gün öğleden sonra Ko. da 
görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve belgeleri ile birlikte ek -
siltme gün ve saatinde Ko. da bulun-
maları. (4113) 7230 

Muhabere fif aması alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabın~ 100 

takım muhabere filaması açık eksilt -
meye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 21.11.938 pazartesi 
günü saat 11 deodir. 

3 - Teminatı 105 lira olup şartna -
mesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2. 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir • 
likte muayyen gün ve saatte M. M. V. 
satın alma komisyonuna müracaatla-
rı. ( 4657) 8291 

Hayvan satışı 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miayonundan 

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

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

5 Ton benzol alrnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 
1 - 5 ton benzol satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1500 lira olup ilk 
teminat miktarı 120 liradır. 

2 - Eksiltmesi 25. ll. 938 cuma gü
nü saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komis on-
da görülebilir. y 

4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat mektup veya rnakbuzlariyle 
komisyona gelmeleri lazımdır. 

(4692) 8397 

!~~~~~~~~~~~!.!] 
Top garajı yapt11llacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - III. kor mm takasında 4 adet top 
garajı yaptırılacaktır. İhalesi 24.11. 
938 perşembe günü saat 16 da Çorlu'
da satmalma komisy-0nunda yapıla
caktır. 

2 - İlk pey parası 6997 liradır. 
3 - Fenni ve hususi şartnameyi ve 

projeleri almak istiyenler S lira 75 ku
ruş mukabilinde Çorlu'da kor satınal
ma komisyonundan alabilirler. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve ü
çüncü m,addelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evel teklif mektuplarım komisyona 
vermiş bulunmaları. (4716) 8410 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonun·dan : 
Tümenin Edremitteki birliklerinin 

senelik ihtiyacı olan 300 ton un kapa
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tah
min edilen bedeli 34500 liradır. 
Eksiltmesi 11-11-938 cuma günü saat 

16 dadrr. 
Teminatı 2587 lira 50 kuruştur. Ev

safını ve şartlarını görmek istiyen -
ler Edremit Tüm Sa Al. Ko. da her 
gün ve eksiltmeye iştirak edecek ta -
!iplerin teminat mektuplariyle teklif 
mektuplarını muayyen saatten bir sa
at evvel Edremit Tüm Sa. Al. Ko. na 
vermeleri ilan olunur. (4520) 8000 

Tel şeh riye alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri için 18000 kilo tel şehriye
nin kapalı zarfla eksiltmesi 21. 2. ci 
teş. 1938 saat 15 de Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 5400 lira. ilk 
teminatı 405 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanuni vesikalar
da bulunan teklif mektuplarının saat 
14 e kadar komisyona verilmesi. 

(4451) 7929 

İki pavyon yaptırılacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma K omisyonUJl'dan : 

1 - Kilis alayı için iki pavyon in • 
şaatı kapalı zarf usuliyle münakasa -
ya konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 76238. lira 51. ku
rustur. 

J 3 - Eksiltme 15-11-938 tarihine 
rastlıyan salı günü saat 14 de Kilis a
layı satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Şartnameler komisyona müra -
caatla parasız olarak görülür. 

5 - Taliplerin diplomalı m üher..<lis 
veya mimar olmadıkları takdirde ay • 
m evsafı haiz bir mütehassısın inşa -
atın sonuna kadar daimi olarak iş ba
şında bulunduracakları noterliktı:n 
musaddak bir teahhüt kağıdiyle t e -
min etmeleri ve bundan başka asgari 
78000 liralık bu gibi işlerde ıapmış 

olduklarını gösterir vesikayı ihale 
gününden sekiz gün eveline '.tadar 
Kilis alayı satın alma komisyonuna 
ibraz etmeleri ve ayrıca münakasa -
ya iştirak ve ehliyet vesikası almaları 
lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektuplarını 
kznıuni vesikalariyle ve beşinci mad
dede yazılı eksiltmeye iştirak vesika
lariyle %7,5 güvenme para makbuzla
riyle veya banka mektuplarını ihtiva 
eder kapalı zarfların muayyen olan 
gün ve saatte ve en geç olarak 15 e 
kadar alay satın alma komisyonuna 
vermeleri lazımdır. 

7 - Muvakkat teminat 5717 lira 83 
kuruştur. Tediyat kor muhasebeci -
s!t:ce müteahhide veya vekılrne y;:pı
lacaktır. 

o - Son istil:.uık muvakkat kabul 
raporiyledir . 

9 - İnşaat 939 mali: yılın ağustoo) 
ayının son gününde bitmiş obcakt.ıı 

(4501) 7900 

Domales sal(ası ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı için 8000 kilo do
mates salçasının açık eksil tmesi 17 
2. Teş. 938 saat 15 de Ankara Lv. a
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2400 lira in. 
teminatı 180 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla belli vakitte komlsyonda 
bulunulması. (4533) 8051 

Mangal kömürü ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Kom isyonundan : 
1 - Ankara birlik ve müesseseleri 

~~z~c~. o.~an 35000 kilo meşe mangal 
urunun açık eksiltmesi 22. 2. Teş. 

938 saat l5 de Ankara Lv. amirliği sa-
tın alma kom· k ısyonunda yapılaca tır. 

. 2 - ~uhammen bedeli 2100 lira 
ılk temınatı 157 lira 50 k t . uruş ur. 
Şartnamesı komisyonda g" .. 1.. K . oru ur. a-
nuni vesıka ve teminatla belli vakitte 
komisyonda bulunulması. 

(4534) 8052 

Un alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Çorum garnizonunun 938-939 

seneleri ihtiyacı için 200.000 kilo un 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 22000 li
r<:. olup ilk teminatı 1650 liradır. 

3 - İhalesi 21.11.1938 pazartesi gü
nü saat 14 de yapılacaktır. 

4 - Talip olanların 2490 sayılı ka
nunun 2. 3 üncü maddelerinde isteni
len belgeleriyle birlikte teklif ve te
minat mektuplarını ihale gün ve sa
atinden en geç bir saat eveline kadar 
Çorum'da alay satınalma komisyonu-
na vermeleri. (4647) 8236 

Sade yağı alınacak 
A nkara Levazım Amirliği Satın 

Alma Kom isyonundan : 

İhale günü talip çıkmış ise de teklif 
edilen fiat komisyonca pahalı görül-, 
düğünden tümen birliklerinin senelik 
ihtiyacı olan 29000 kilo sade yağı tek
rar kapalı zarfla ihalesi 28.11.1938 pa
zartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 30450 lira, ilk temi
natı 2283 lira 7 S kuruştur. Şartnamesi 
hergün komisyonda görülebilir. İstek
lilerin ilk teminat makbuzlariyle bir· 
likte 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalariyle iha
le günü ihale saatinden bir saat eveli· 
ne kadar teklif mektuplarını Lülebur· 
gaz tüm. satmalma komisyonuna ver-
meleri. (4715) 8409 

-
Dış işler Bakanlığı 

Memur ahnacak 
Hariciye Vek aletinden: 

Hariciye vekaletinde 11 inci dere
ceden mevcut münhal memuriyetlere 
talimatnamesine tevfikan müsabaka i
le memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 21 ikinci teşrin 
1938 pazartesi günü saat 10 da H arici
ye Vekaletinde yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak için, t aliplerin 
memurin kanununun 4. üncü madde
sindekilerden başka aşağıda yazılı 
evsafı da haiz olmaları lazımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e· 
dilmez. (4358) 7788 

Kanal ve s ı nai imalôt 

eksi ltmesi 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan iş : 

1 - Nazilli'de Çürüksudan Saray
köy ovasının sulanması için açılacak 

kanal ve sınai imalat, keşif bedeli 
( 400008) liradır. 

2 - Eksiltme 16-1 1-93 8 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat (15) de 
Nafia Vekaleti Sular Umum Müdür -
lüğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme aşrtname -
si, mukavele projesi, baymdırhk işle -
ri genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (20) lira mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (19750) lira (22) kurusluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan bütün ve -
sikalarla birlikte bir istida jle Veka · 
lete müracaat ederek bu işe mahsus ol
mak üzere vesika almaları ve bu vesi
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd · 
det içinde vesika talebinde bulunmı · 
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yaztlı saatten bir sa
at eveline kadar Sular Umum Müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermele -
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
dilme • (4382) 7959 

Kültür Bakanlığı 

Parasu yahh talebe ahnacak 
Kültrü Bakanlığmdan: 

Dahiliye Vekaletinden : 

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

(4693) 8353 

·::· .. C ... H~ Partisi .. . . . , . 

Kapah mrf uauliyle 

eksiltme ilam 
C. H. P. Ankara Hyönkurul Ba§ -

kanlığından : 

Keşif bedeli (10860) liradan ibaret 
bulunan Atatürk evi toprak işleri 26. 
11.1938 cumartesi günü saat 11 de Ye
nişehir'de C.H.P. ilyönkurulunda te
şekkül eden komisyonda ihalesi ya
pılmak üzere kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat (814) lira (50) 
kuruştur. İsteklilerin teklif mektup
larını teminat mektup veya makbuzu, 
Ticaret odası vesikası ve eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
ve! referans ve diğer vesikalarını rap
tetmek suretiyle Ankara vilayetine 
istida ile müracaat ederek bu işe ait o
larak alacakları ehliyet vesikalariyle 
birlikte yukarıda sözü geçen günde 
saat 10 a kadar komisyon reisliğine 
tevdi etmeleri. 

Ehliyet vesikaları için eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vel vesika talebinde bulunmıyanlarm 
eksiltmeye giremiyecekleri, bu işe ait 
keşif evrakiyle şartnameyi her gün 
Yenişehir'de Emniyet anıtlı karşısın
daki parti binasında görebilecekleri i-
lan olunur. 8413 

. . .. 

·~ .. GU.inrük ve· in. e·. 
.- . ' . 

Tuz ambarı ve müdürlük . 

Vekalete alınacak müfettiş muaV"İ~ 
lerine ait müsabaka imtihanı bakl<lt 
da 25 birinciteşrin ve 4 ikinciteşr 
1938 tarihlerinde neşredilen jlaıııl 
görülen lüzum üzerine birinci rııaa 
desinin (B) fıkrası aşağıdaki şel<ilıl1 
değiştirilmiştir: 

B) 1. İkincikanun. 1938 taribiııÔ 
yaşı otuzdan fazla olmamak 

(4665) 8395 

Tamir yaptırılacak 
Ankara inhisarlar Ba§müdürlüi'i' 

den: 
1 - Akça koyunlu tuzlasında 272 V 

ra 90 kuruştan ibaret keşif varakas~ 
göre idare binasının tamiri. 

2 - Akça koyunlu tuzlasında 61 
lira 65 kuruşluk keşif varakasına gor 
tuz anbarmın tamiri. 

3 - Her iki işin şartnameleri ve~ 
le ayrı ayrı yapılacak açık eksilttnt 
ıe talibine ihalesi icra edileceğirıdt 
isteklilerin ilk teminat paralari:Yl 
:,,irlikte 16.11.1938 tarihinde saat ı6Ô 
başmüdürlüğümüzde toplanacak JcC 

misyona müracaatları. 
4 - İlk teminat parası bir numart 

1. iş için 20 lira 48 kuruş iki numarJ 
i<: için 47 lira 18 kuruştur. ( 4582) 811 

!\ · .. ;·~!·~ Demiryolları 
. . .. _. -

Oksijen a lınacak 

D. O. Yolları Satm Alma Ko111İI 
yonundan : 

Muhammen bedeli 15000 lira oll 
15000 m9 oksijen itası 28. 11. 938 r 
zartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
suliyle Ankara'da idare binasında t 
siltmeye konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125 
liralık muvakkat teminat ile kanuıt 
tayin ettiği vesikaları ve teklifle1'1 

aynı gün saat 14 de kadar komisf 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Arı~ 
~ ra'da malzeme dairesinden Hayd' 
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğirıÔ 
dağıtılmaktadır. (4572) si 

Umumi idare binası inıaalı 

Hukuk, Mülkiye, U lumu siyasiye, . ..~ k 
İktısadiye ve İçtimaiye ve fakülte de- Ankara ~r~e_k Ertık .ogren:?en o u· 

apartımanı ·yaptırılacak 
D. D. Yolları Sabn Alma Koıd' 

yonundan: 
~· 

Ankara istasvonunda yapılacak A~ı 
·-- ... v ... uyuuclrt umumr · ıaare l)lJ -i...a..ı.i. y~keek ti.-..'"' -.1..upı.._ tunun demırcılık şubesıne; bolge san-

. ha · -
1 
ğ' il 1~ka -ğat okullarının 1936-19:i7; 1937-1938 

Jnhiıuu-l.ar U Mü,dfü;lijğünden: 

1 - Şartname ve projesi mucibin • 
ce Adana'da yaptırılacak tuz ambarı 
ve baş müdürlük apartımam inşaatı 
20-x-938 tarihinde ihale edilemediğin
den yeniden pazarlık usuliyle eksilt -
meye konmuştur. 

inşaatı yeniden kapalı zarf usuli1 
ve vahidi fiat üzerinden eksilttııl>' 
konmuştur. 

rı veya rıcıyc m cs c ı e a a sı . . . · l 
bulunan mümasil yüksek mektepler- ders yılı demırcılık ş~besı me~un. arı 
den birinden mezun olmak ve yaşları arasında yapılacak musabaka ımtıha-
otuzdan yukarı olmemak. nı neticesinde kaaznanlardan, parasız 1 - Bu inşaatın muhammen bed~ 

(1000000) liradır. ' yatılı olarak talebe alınacaktır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartnıı.11' 
ve sair evrakı devlet demiryollar~r 
Ankara ve Sirkeci veznelerinden (" 
lira mukabilinde alabilirler. 

Müsabaka imtihanı şöyledir: 

1 - Hukuku medeniye, hukuku dü
vel, hukuku hususiyei düvel, iktısat, 
maliye ve tarihi siyasi {1815 den za
manımıza kadar) hakkında tahr iri ve 
şifahi sualler, 

2 - Türkçe ve fransızca.dan tahrir 
ve tercüme, 

3 - Müsabakada üssü mizanı dol
durmak şartiyle en fazla numara alan
lar kazanmış olacktır. 

Müsavat halinde fransızcadan maa
da bir ecnebi lisanına vukuf sebebi 
rüçhandır. 

Taliplerin mektep şehadetnamele

ri ile askerlik, hüsnühal ve sıhat şeha-

detnamelerile hüviyet cüzdanı veya 
suretlerini istida ile 15.10.1938 günü 
akşamına kadar Vekalet zat ve tabak· 
kuk dairesi umum müdürlüğüne tevdi 
eylemeleri ve 21.11.1938 pazartesi gü
nü Ankara'da vekalette hazır bulun
maları ve yukarıda yazılı vesaiki vak
tinde tevdi etmiyenlerin imtihana a
lınmıyacağı ilan olunur. (4661 ) 8293 

Bayındırhk Bakanlığı 

Regülôtör inşaatı 

Nafıa Vek a le tinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Adana'da Seyhan nehri üze
rinde yapılacak regülatör inşaatı, ke
şif bedeli (2.400.000) liradır. 

2 - Eksiltme 4 ik incikanun 939 
tarihine rastlıyan çarşamba günü sa

at (15) de nafıa vekaleti sular umum 

müdürlüğü su eksiltme komisyonu o
dasında kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işle
r i genel şartnamesi, fenni şartname 

ve projeleri (5-0) lira mukabilinde 
sular umum müdürlüğünden a labilir
ler. 

4 ~ ~ksiltmeye girebilmek için is
teklılerın {85.750) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yaP.ı-

1. - İmtihan: 16. ikinci teşrin 1938 
çarşamba günü saat dokuzdan itibaren 
Ankara, İstanbul, ve İzmir bölge san
ğat okullarında yapılacaktır. 

2. - İsteklilerin en çok 15 .ikinci 
teşrin 1938 salı akşamına kadar: 

a) İstida, b) nüfus tezkeresi, c) dip
loma, d) aşı tezkeresi, e) polisçe tas
dikli hüsnühal vesikası, f) altı adet 
fotograf, g) nümunesine tevfikan he· 
yeti sıhiye raporu, ile birlikte sınava 
girecekleri okulların direktörlükleri
ne müracaat etmeleri lazımdır. 

Heyeti sıhiye raporları örnekleri 
Ankara, İstanbul ve İzmir bölge san
at okulu direktörlüklerinden almabi· 
lir. 
İmtihanda .nuvaffak olanlardan, 

mecburi hizmet ifa edeceklerine dair 
ayrıca birer t eahhüt senedi alınacak
tır. Noterlikçe tasdik edilecek olan 
teahhüt senetleri örneği yukarıda adı 
geçen okullarca imtihan neticesinde 
alakadarlara verilecektir. ( 4650) 

8287 

II - Keşif bedeli 22917 lira 15 
kuruş ve muvakkat teminatı 1718.79 
liradır. 

III - Eksiltme 11-xı-938 tarihine 
rasthyan cuma günü saat 14 de Kaba· 
taş'ta levazım ve mübayaat şubesinde
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 115 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar U · 
mum müdürlüğü levazım ve müba • 
yaat şubesiyle Adana ve Ankara baş · 
müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 1?.11.938 tarihitı0 
çarşamba günü saat 15 de Ankara, 
D. D. yolları yol dairesinde topla~tf 
cak merkez birinci komisyonunca r 
pılacaktır. ~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç~rı p 
teklilerin teklif mektubu ile bırl 
te aşağıda yazılı teminat vesaiki a1 
gün saat 14 e kadar komisyon reisli 
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır· 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına 1'1 
V - Eksiltmeye iştirak etmek is - gun 43750 liralık muvakkat temill~; 

tiyenlerin fenni evrak ve v-esaikini iha· b) Bu kanunun tayin ettiği vesı 
le gününden 3 gün eveline kadar İn - ı 
hisarlar Umum Müdürlüğü inşaat şu- a~) Bu gibi inşaat işlerinden eıı ~ 
besine ibraz ederek ayrıca fenni ehli · 400 000 lira kıymetinde bir inşaatı ı1I 
yet vesikası almaları lazımdır. vaffakiyetle başarmış olduğuna Ol 

VI - İsteklilerin eksiltme için ta- vesika, 
yin edilen gün ve saatte % 7 ,5 güven- d) Nafıa vekaletinden musadc1' 
me paralariyle birlikte yukarıda adı ehliyet vesikası. ~ 
geçen komisyona gelmeleri ilan olu - Ehliyet vesikası için va.kit zayt.J 
nur. (7904 • 4555) 8064 ı meden tahriren nafıa vekaletine 

--------------------------------~rKaat~~masL0~D ~~ 

2 Nevi kiremit ah nacak 
O. O. Yolları Satın t .Jma Komısyonundan : 

Devlet demiryolları Malatya işletmesi için aşağıda cins, miktar ve muhammen bedeli ile muvakkat temin~ 
yazlı Marsilya tipi kiremit ve Mahya kiremidi ihale tarihinden itibaren on beş gün zarfında teslim edilıile 
şartiyle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 16. 11. 938 çarşamba günü saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahilinde birinci işletme komisyonuıı" 
yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ile eksiltme saatında komisyon reisliğine rnii" 
caat etmeleri lazımdır. 

Eksiltme şartnameleri Haydarpaşa yol başmüfettişliğinden parasız olarak alınır. (7961/4600) 

Teslim Miktarı Fiatı Muhammen Muva1<1''
1 

Kabul edilecek N ümuneye göre müddeti adet Ku. Bedeli Temiııal 
Gün Lira Kr. Lira~ 

Marsilya tipi kiremit 15 315~0 8 2592 194· 
Mahyalık kiremit ıs 900 8 8153 

Satılık ev hissesi 
Ankara Defterdarlığmdan : 

İradı Cinsi ve miktarı Borçlu Ada No. 
292 %0 metre murabbaı ahşap evin Samanpazarı İkbal kıtaatha- 413 

120 hisse itibariyle 29 hissesi nesi sahibi Süleyman 

Parsel İzahat 

11 926, 927 seneleri istihlak ..,e;~ 
gisinden maa ceza 293 )ira 

. . . . . kuruş borcu için ~ 
Yukarıda yazıl~ ga~rı menkul s~~b~?ın v~:gı ?°rcundan dolayı satılacağından 21 gün müddetle müzayed~Y, 

konulmuştur. Talıplerın 30. 11. 938 gunune musadıf çarşamba günü saat 14 de Ankara vilayeti idare heyetıl1 
müracaatları ilan olunur. .(4694) 8398 



··-.:· Finans Bakanlığı 
. -

Maliye müfeltiJ muavinliği 
im ti ham 

Maliye Teftiş Heyetinden . . 
35 lira maaşlı maliye müfettiş mua

vinliği için 12 kanunuevel 1938 pazar
tesi günü müsabaka imtihanı yapıla
caktır. 

Aranan şartlar şunlardır: A) Me
murin kanununun 4 üncü maddesinde . . 
yazılı evsafı haiz olmak, B) 1 kanunu 
sani 938 tarihinde yaşı 30 dan fazla 
olmamak, C) Mülkiye mektebinden 
(Siyasal bilgiler okulu), hukuk fa· 
kültesinden, yüksek ticaret ve iktısat 
mektebinden veya bunlara muadil de
recedeki ecnebi mekteplerden me
zun olmak, D) Yapilacak tahkikat ne
ticesinde şahsi vasıfları ve seciyesi 
müsait bulunmak. 
İmtihana talip olanlar 15 ikinci teş

rin 938 tarihine kadar Ankara'da Ma
liye Vekaleti teftiş heyeti reisliğine 
arzuhalle müracaat edeceklerdir. 

Arzuhal ile şu evrakın raptı lazım
dır: 

A) Nüfus cüzdanı ve adresi, B) 
Kendi el yazılariyle tercümei hal hu
lasası (memuriyette bulunanlar müd
det ve sureti hizmetlerine dair resmı 
vesika, müesseselerde bulunanlar O· 

radan alacakları bonservisleri rapte
deceklerdir.) C) Askerliğini yaptığı
na dair resmi vesika (askerlikle ala
kası kesilmemiş olanlar tecil edilmiş
lerse imtihana girebilirler, imtihanı 
kazandıkları taktirde memuriyete an
cak namzet olarak kabul olunabilir
ler.) D) Mektep şehadetnamesi veya 
tasdiknamesi, E) Sağlam ve yolculu -
ğa mütehammil olduklarına dair hü
kümet doktorunun raporu; 

Talipler tahriri ve şifahi olmak Ü· 

zere iki imtihana tabi tutulacaklardır. 
Tahriri imtihan Ankara'da ve lstan
bul'da ve bunda muvaffak olanların 
şifahi imtihanı Ankara'da yapılacak-
tır. 

lmtihan programı:.. . 
1 _ Maliye: A) Butçe (ıhzarı, tat-

biki tastik ve kontrolu), muhasebei 
um~miye kanunu büküml:ri. B) Ver
gi nazariyeleri ve usullerı, vasıtasız 
ve vasıtalı vergiler (sedüllü vergiler, 
veraset ve intikal vergileri, istihlak ü 
zerinden alman vergiler, gümrük, in
hisarlar, harçlar) Türkiye'deki vası
tasız ve vasıtalı vergiler, C) Maliye 
vekaletinin merkez ve vilayetler teş
kilatı, D) İstikraz nazariyeleri, tah· 
vtı (konversiyon), bmorti•ınan. Tür
kiye düyunu umumiyesi ve tarihçesi; 

2 - İktısat: A) İstihsal, tedavül, 
nakit ve itibar, inkisam ve istihlak ba
hisleri) 

3 - Mali ve ticar1 hesap, basit ve 
mürekkep faiz, iskonto, faizli hesabı 
cariler, 

4 - Hendese: (satıh ve hacim me· 
aahaları) 

S - Usulü defteri: (ticari ve srnai 
muhasebelerle devlet muhasebesi l.ak
kmda nazari ve ameli malumat), 

6 _ Hukuk: İdare hukuku (idari 
kaza dahildir), ceza hukuku .. <esasl~r 
\'e memurinin vazifeden mutevellıt 
suçları), ceza muhakemeleri usulün
den esasa müteallik hükUmlerle ha
zırlık tahkikatı ve ilk tahkikata ait 
kısımlar memurinin vazifelerinden 
ınüteveIİit suçlar dolayısiyle tabi o!
dukları usulü muhakeme ile buna daır 
mevzuat üzerinde mufassal malQmat), 

Hukuku medeniye( borçlar kanunu 
ilzerinde umumi malfimat, kanunu me
deniden umumi malfimat1a ahvali şah· 
aiye, emvali gayri menkule ve miraS3 
nıüteallik hilkUmler), ticaret hukuku 
(esaslar, !iİrketlere müteallik hüküm
ler ve umumi malOmat), 

7 - Türkiye'nin tabii ve iktrsadi 
coğrafyası ve tarihi hakkında maltı
nıat. 

8- Ecnebi lisanı (fransızca, alman-
ca ve ingilizceden biri). .. • 
İmtihan neticesinde mufettış mua

vinliğine alınanlar 3 sene sonra yapı
lacak ehliyet imtihanın~a. v~uvaff,~~: 
olurlarsa Maliye müfettışlıgıne ta~ 1 

edilecekler ve staj için Avrupa Y-' 
gönderileceklerdir. (4257) 7634 

.:; Sihcit" BsıkanhOfr. · · 

Yol ve kanalizasyon yapllnlacak 
Sihhat ve içtimai Muavenet Veka

leti Hudut ve Sahiller Sihhat Umwn 
Müdürlüğünden : 

Umum müdürlük binası bahçesinde 
yaptırılacak olan (13356) lira 70 ku· 
ruş keşifli beton yol ve kanalizasyon 
kapalı zarfla eksitmeye kolnulmuştur. 
İhale 21 ikincitcşrin 938 pazartesi gü· 
nü saat on birde Umum mildlirliik sa
tın alma komisyonunca yapılacağın
dan teklif mektuplarının nihayet saat 
ona kadar umum müdürlüğe makbuz 
karşılığı verilmiş olması rn.zımdır . 

Muvakkat teminat {1001) lira (75) 
kuruştur. !steklilerden kanunda gös
terilen şartlar aranmakla beraber 

yaptığı en büyük işin bedeli (10,000) 
liradan aşağı olmadığına dair de vesi
ka aranacaktır. 
Şartname ve planlar 67 kuruşa Ay

niyat muhasibi mesullüğünden alına-
caktır. (4639) 8229 

Muhtelif hbbi ecza ahnacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü

essesj Satm Alma Ko::nisyonu Reisli
ğinden: 

ı - Müessese ihtiyacı olan 398 ka
lem muhtelıi.f eczay[ tıbbiye on beş 
gün müddetle kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 6120 lira o -
lup ilk teminat tutarı 459 liradrr. 

3 - Eksiltme 16.11.938 çarşamba 
günü saat 11 de müessesede toplanan 
satın alma komisyonunca yapılacak -
trr. 

4 _ Şartname müesseseden parasız 
her gün temin edilir. 

s - Muvakkat teminat akçesi ola
rak nakit ve nakit mahiyetindeki ev · 
rak kabul edilmiyeceğinden taliple · 
rin daha evel komisyona mürac11atla 
birer irsaliye almaları ve bu irsaliye 
ile srhiye vekaleti muhasebe müdür · 
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

(4589) 8131 

~ -iAn.kara, Valil.iOi , ~:· .· 
" -

Saldık odun, kömür ve kereste 
Ankara Valiliğinden: 

Ankara viJayet orman müdürlüğü 
depolarında ve yedeminlerde mevcut 
müsadereli emvalden 86500 kilo karı
şık odunun beher kilosu 1 kuruştan 
ve 2710 kilo meşe kömürünün beher 
kilosu 3 kuruştan ve 1811 kilo çıra

nın beher kilosu üç kuruştan ve nevi
leri muhtelif 25/704 metre mikap ma
mul çam kerestenin beher metre mi -
kabr 19-28 lira arasında olmak üze
re açık artırmaya çıkarılmıştır. 

1 - Artırma 21-11-938 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 15 de Anka
ra vilAyet orman müdürlüğü binasın
da yapılacaktır. 

2 - Hepsinin muvakkat teminatr 
118 lira 71 kuruştur. 

3 - Satxş projelerini görmek ve 
daha fazla izahat almak istiyenler 
her gün orman müdürlüğüne müra -
caat edebilirler. ( 4666) 8273 

Yar öğretmen Ahmet hakıtrnda 

Ankara Valiliğinden: 

Vilayetimizin Ayaş kazası Güdül 
nahiyesi merkez okulu yar öğretmeni 
Ahmedin 8.9.938 tarihinden bugüne 
kadar vazifesine izinsiz ve mazeret -
siz devam etmediği anlaşıldığından 
vilayet kültür yasal komisyonunun 
20. 10. 938 gün ve 296 sarıx karariyle 
mumaileyh 8.9.938 gününden itiba • 
ren istifa etmiş sayılmıştır.· Sarih ad
resi ve ikametgahı maliim olmadı • 
ğmdan tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. 

(4645) 8264 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden: 

Muhammen bedeli 550 liradan iba
ret bulunan 100 adet hususi idare 938 
büdcesiyle 100 adet umumi meclis za
bıtlarının basılmasx 21.11.938 pazarte
si günü ihale edilmek üzere açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Taliplerin muhammen bedelin % 
7 buçuğu nisbetinde teminatlariyle 
birlikte encümene müracaatları i • 
lan olunur. (4636) 8262 

Hava Kurumu 

Muhtelif malzeme 

alınacak 

Türkkuşu Genel Direktörlüğün
den: 

Tayyare ve planör imalat ve tami
ratında kullanılmak üzere (alumini
um, aluminium halitası ve elektron 
malzemesi), {bakır, pirinç ve bronz 
malzemesi) ve (çelik malzemesi) sa
tın alınacaktır. 

Yuk .. rıda yazxlı üç kzsım malzeme
nin şartnameleri birer lira bedel mu
kabilinde her gün Türkkuşu levazım 
bürosundan alınabilir. 

İsteklilerin mezkur malzeme için 
toptan veya her kısım için ayrı ayrı 
olmak üzere teslim müddetleriyle be
raber tekliflerini en kısa bir müddet 
zarfında vermeleri ilSn olunur. 

8353 

ULUS -11-

ı-·viia·;;ıi·~-;:-

Mu htelif yol inşaatı 
Manisa Valiliğinden : 

1 - Akhisar - Kırkağaç yolunun 
O + 000 - 11 + 100 üncü kilometrele
ri arasındaki toprak tesviyesi, şose 

halinde inşası ve aynı zamanda onbeş 
menfez yaptırılması (87856) lira (85) 
kuruşluk keşifnamesi üzerinden ka
palr zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bu işe ait keşif evrakı ve te
ferruatı 4 lira 40 kuruş mukabilinde 
vilayet nafıa müdürlüğünden alına

bilir. 
3 - İhale birincikanunun birinci 

per~embe günü saat on birde Manisa 
vilayet daimi encümeni önünde ya
pılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 

{5643) liradır. 
5 - İsteklilerin ihale gününden en 

az sekiz gün evel usulü dairesinde 
Manisa vilayetinden almmrş ehliyet 
v-esikalariyle 1938 yılma ait ticaret 
odası vesikasını ve muvakkat temina
ta ait banka mektup veya makbuzu 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi 
dairesinde hazırlıyacakları zarfın 

içine koyarak ihale günü saat ona ka
dar Manisa valiliğine vermeleri ve 
postada vukubulacak gecikmelerin 
nazarı itibare alınmıyacağı ilan olu-
nur. {4710) 8399 

Memur evi yaptırılacak 
Kayseri Tayyare Fabrikası Satın 

A.lma Komisyonundan : 

1 - Kayseri Tayyare Fabrikasına 
birinci keşif, proje ve şartnamesi da
hilinde kapalı zarf usulü ile betonar
me iki çift memur evi yaptırılacak -
tır. Eksiltme günü 28 ikinci teşrin 938 
pazartesi günü saat (14) de Fabrika
da satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

Bu iki evin inşaatı için 31.008.
( otuz bir bin sekiz) lira 90 (Doksan) 
kuruş muhammen bedel konmuştur. 

Taliplerin; kanuni ikametgah ve ek
siltme artırma kanununun (2) ve (3)
üncü maddelerinde yazılı şartlarla 

beraber, 

A) Ticaret odasında müseccel ol -
duklarına dair vesika.• 

B) Evelce bu gibi inşaat yaptıkla
rına dair vesika (Bu vesika Kayseri 
Bayındırlık Direktörlüğünden tasdik 
edilecektir . '.fasdik muamelesi için en 
az bir hafta evel müracaat etmek ıa -
zımdır.) • 

C) İnşaatın fenni mesuliyetini ü -
zerine alacak bir mühendis olduğu, 
mühendis olmadığı takdirde bu mesu
liyeti deruhte edecek bir mühendis 
göstermesi, 

Yukarda sayılan vesikalarla bera -
ber Kayseri Maliyesine yatırılacak 
2.325.- {lki bin üç yüz yirmi beş) 
lira 67 (Altmış yedi) kuruş muvak
kat teminat makbuziyle veya resmen 
kabul edilmiş bankalardan alacakları 
teminat mektubu ile eksiltmeye ait 
mühürlü teklif mektuplariyle Fahri -
ka Satın Alma Komisyonuna müra -
caatları. 

2 - Hariçten posta vasıtasiyle ek
siltmeye iştirak edecek isteklilerin 
gönderecekleri bütün vesika ve tek • 
lif mektuplarının teahhütlü ve ihale
nin yapılacağı saatten bir saat evel 
komisyonda bulunacak şekilde gön • 
derilmesi, 

3 - Yukarda sözü geçen iki çift 
memur evinin inşaatına ait birinci ke
şif, proje ve planlar 155 kuruş muka
bilinde Kayseri Fabrikası Satın Al· 
ma Komisyonundan almaları ilan o-
lunur. 8274 

Yapı işleri ilanı 

Gümüşane: Trabzon - Iran Tran-
1it Yolu Birinci Mıntaka Ba~müdür
.üğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Gümü
şane, Bayburt ve Karaköse'de yapıla· 
cak transit otel ve garaj inşaatı. Keşif 
bedeli "228.208" Jira 54 kuruştur. 

2 - Eksiltme 2.12.1938 cuma günü 
saat 15 de transit yolu birinci mınta
ka başmüdürlüğü odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
r ·üteferri evrakı 12 lira mukabilinde 
transit yolu başmüdürlüğünden alı· 
nabilir. 

4 - İsteklilerin "12661 '' liralık mu
vakkat teminat vermeleri ve ihaleden 
sekiz gün evel vilayet~ müracaatla 
komisyonu mahsus tarafından ehliyet 
vesikaları almaları şarttır. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 2 
inci maddede yazılı saatten bir saat e
veline kadar transit yolu birinci mm· 
taka başmüdürlüğüne makbuz muka
bilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul c 
dilmez. _(8064 - 46831 8306 

KÜÇÜK iLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık : 

Kiralık aparbman - Yenişehir' de 
Atatür kbulvannda Tuna Ap. Kalori -
ferli daireler Resmi dairelere de elve-
rişlidir. 8048 

Kiralık - Bahçeli evler kooperati
fi mahallesinde 123 No. beş odalı iki 
kat müstakil B. 4 tipi ev kirahktn. 
Merkez Bankasında R. Bolevin'e mü-
racaat. 8050 

Yeni kaloriferli apartnnan - 5 oda 
ayrıca hizmetçi, sandık odalan geniş 
hol, ofis 15. II. teşrinden kiralıktır. 
Yenişehir İzmir Cad. No. 10 8057 

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 N o. 
49 görmek için ikinci kata, görüşmek 
için şekerci Hacı Bekir'e müracaat 
Tel: 3050 8190 

Kiralık oda Sıhiye Vekaleti 
karşısında Çağatay sokaktan Arman 
1/ A apartımanda elektrik, banyo, me
sai harici kapıcıya dahili içindekilere. 

8205 

Küçük ilan şortlarıJ 

ı
ı Dört satırlık küçük ilanlardan : 1 

Bir defa için 30 Kuruş : 
İki defa için 50 Kuruş ı 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

1 
?~vamlr küçük ilanlardan her defası 
u;ın 10 kuruş alrnır. Mesela on defa 
neşredilecek bir i"an için 140 kuruş 

1 • alrnacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
! ner sa_!ır, kelime aralarındaki boşluk
! l~r m~ste.~n~ .. ~o. harf itibar edilmiş- : 
t tır. Bır kuçuk ılan 120 harften ibaret 1 
ı olmalıdır. 

İ Dört satırdan fazla her satır için ay
i rıca on kuruş alınır. ..................................................... 

Kiralık - Yeni şehir Tuna caddesi 
Yiğitkoşun sokak 5 numarada 4 oda 
bir hol, banyo ve mutfak: Müstakil 
iki daire, Tuna caddesi 40 numaraya 
müracaat. 8344 

Kiralık apartrman - 4 bliyük 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 ~e· 
zilir. 8378 

Kiralık - Meşrutiyet ve Selanik Kiralık - Üç büyük oda, bir hol. 
caddelerinin birleştiği köşede Ergene kalorifersiz, diğer konforu tamam 
apartımam. 6 odalı geniş daire. Daimi ı · Halkevi karşısında, kahve yanındaki 
sıcak su. Kap[cıya veya Tel: 3114 e 95 Nr. lı apartıman • kapıcıya veya 

8Z14 3993 telefona müracaat. 8379 

Kiralık - Demirtepe'de Havuzba
şına 5 dakikada mobilyalı bir oda. 
Postane cad. No. 53 de üçüncü kat da· 
ire 5 akşam 7-8 arası müracaat. 8224 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apartı
manında 5 odalı kaloriferli, sıcak sulu 
ve her türlü konforu haiz kiralık dai • 
reler vardır. Tl: 3223 çe müracaat. 

8391 

Kiralık garajlı apartnnan - Ata
türk bulvarına yakın her tarafı açık 

r ....... ~:;;~·~ .... -~~ .... M:····· .. ··ı 
1 .................................................... . 

2 Muhasip olanacak 

Orman Umum Müdürlüğün•den : 

Umum müdürlüğe bağh Devlet or· 
man işletmeleri revirler inde istihdam 
edilmek üzere 150 lira ücretli 2 muha
sip alınacaktır. Şartlar şunla~~ır _:_ .. 

1) Memurin kanununun dorduncu 
mddesi şartlarını haiz olma~, 

2) Yüksek ticaret mektebınden me-
zun bulunmak, • 

3) Umumi muhasebeye ve san~yı 
muhasebesiyle devlet muhasebesıne 
vakıf bulunmak, . 

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

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

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

D - Muhasıplcr kıdem kazandıkça, 
çalışma vaziyetleri ve kabiliyetleri de 
nazarı dikkate alınarak Devlet me
murları hakkındaki mevzuatın tesbit 
ettiği müddetlere kıyasen ter fi ettiri· 
lecek ve Umum müdiırlükçe tayin ve 
Ziraat vekaletince tasdi kolunacak 
miktar üzerinden maaşları artırıla

caktır. 

E. Talip olanların aşağıdaki fıkra
da yazıh ~vrakla 18 ıkincı teşrin 1933 
cuma günü akşam saat 17 ye kadar 
Ankara' da umum müdürlüğe ve lstan
bulda vilayet binası içinde İstanbul 
orman işleri çevirge müdürlüğüne 

müracaatları lazımdır. 

F - Müracaat edenlerin ibraz ede
cekleri vesaik şunlardır: 

1) Hüviyet cüzdanı. 

Kiralık Ev - Yenişehir'in mutena 
yerinde İsmet İnönü ve Kazım Özalp 
asfalt caddelerinin birleştiği noktad .. 
7 oda mutfak banyolu kaloriferdeıı 
başka her türlü konforlu ev hemen 
kiralrktrr. 1162 numaraya telefonla 
müracaat. 8246 

2) Orta ve y üksek tahsil diplomala-4 büyük oda bir salon iki hela bal
kon, geniş mutbak konforlu Karanfil rı, 

Kiralık - Havuzbaşr Karanfil so • 
kak Adalar anartman 2-3-4-5 odalı ve 
konforlu daireler. Kapıcıya müracaat. 

8267 

Kiralık - Orta Ayrancı'da Harbiye 
okulu karşısında bakanlıklara yakın i
~ecek suyu bulunan havadar bir bağ 
ve evi kiralıktır . Ulu'" Basımevinde 
mücellit Şinasi Özbeğe müracaat. 8269 

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. Sclanik cad. No 16 
8281 

Kiralık daire - Yenişehir Selanik 
caddesi 1-2 No. lu Kuğu apartımanm
da. Aynı apartımamn 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. lu evin üst katı 5 oda, bü
tün konforlu. Alt kattakilere sorulma-
&~ 8300 

Kiralık - Yenişehir Orduevi arka
sı Arman sokak Turan apar-trman 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 
apartımanı. Hizmetçi, merkezi teshin, 
radyo var. Apartıman önündeki gaze • 
teciden sual. Telefon 2828 İsmail Hak-
kı. 8316 

Kiralık daire - 3 oda, bir hol, 
kiralıktır. Sıhiye Vekaleti karşısın -
da Arman sokak. AKBA'da Adil Tel: 
3377 8317 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti karşısın
da Bomonti'ye giden sokaklardan tı
kız sokağında Dr. Feyzi apartrmanın
da kaloriferli 5 odalık daireler Tel: 
1764 8318 

Kiralık - Cebeci'de Yenidoğan 
sineması yanında No. 5 evde üst kat
ta dört oda bir hol. Müracaat alttaki -
lere. Tel: 2650 8340 

Kinılık - Yenişehir'de Bakanlık • 
lar karşısında Konur sokağmda No. 9 
bir daire dört oda, iki hol, müracaat 
telefonu No. 2368. 8341 

Kiralık - Havuzbaşı civarında çok 
ucuz dört odalı konforlu mükemmel 
bir ev acele kiralıktır. Demirtepe Fev
zi Çakmak sokak No. 7 ye müracaat. 

8343 

sokak 22 8405 3) En son ikamet etti_ği yerde ma-

Saı.lık : 

Satılık - Bahçeli evlerden asfalta 
en yakın yerlerde muhtelif tiplerde 
uy gun fiat. H. Dilman. Koç apartıma. 
ru No: 4 Tl: 2181 8163 

Satılık - Yenişehir'de jandarma 
mektebi civannda istasyon arkaların
da ve Ankara'nın her tarafında inşaata 
elverişli arsalar, tel: 2406 Neşet Şe • 
ren. 8176 

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

8177 

Satılık - Ankara'nm her tarafında 
apartıman .ev arsa almak ve satmak is
ti yenlere tavassut. Tel: 2406 Neşet 
Seren. 8 17~ 

Acele satılık arsa - İstasyon arka
sında 593 M . Maltepe'de 644 M arsa 
acele ve uygun fiyatla satılıktır Tl: 
1538 Hayri Alıcıoğlu. 8187 

Kelepir Apartıman İsmetpaşa 
mahallesinde bol güneşli liç daireli 
kargir büyük bahçeli. H. Dilman K~ 
Ap. Tl:2181 8208 

. Satılık arsalar :_ Maltepe istasyon 
ıandarma okul civarı Cebeci Karanfil 
sokak blok ve serbest. H. Dilman Koç 
Ap. 4 Tl: 2181 8209 

S~tılık Arsa - Çankaya caddesinde 
yem yapılacak B. M. M. ne gidecek 
5o metroluk caddenin karşısında köşe 
başı. Tel: 2884 8268 

~cele satılık ev - Yenişehir Cüm
hurıyet ınahalleıı.i eski İnkılap, yeni 
Kalık sokağı 3 No. lu 965 metre mu • 
rabbar arsa üzerine inşa edilmiş 4 oda
lı ev. arsa fiyatına satthktır. Diyanet 
iş~nnde levazzm mildtirü Bay Ziva'ya 
m racaat. 8298 

Satılık piyano - Belçika tnarkalı az 
kullanılmış bir piyano ucuz sat 1 kt • 1 ı [r. 
Kooperatıf arkası meçhul asker sokak 
Kurşuncu apartıman No. 4 de müra _ 
caat. 8342 

Satslı_k - Kabili nakil garaj. Tahta
dan (Lıft 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. 83 7 4 

Satılık - Ankara'nm en işlek ye
rinde yevmiye 140 - 150 lira peşin sa -
tış yapan bir bakkaliye azimet dolaıyı
siyle devren satılıktır. Tl: 2017 8404 

halli zabıtasından alacağı iyi hal ve 
tezkiye varakası, 

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

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

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

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

· Tapu ve Kadastro 

Palto yopt1r1locok 

Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğünden : 

İdarede mevcut ve ticaret odasın
dan mühürlü nümunesi veçhile yerli 
malından olmak üzere idare müstah· 
demleri için 13 adet palto yaptırıla
caktır. 

Beheri 19 lira 50 kuruş olmak üzere 
tamamının muhammen bedeli 253 lira 
50 kuruştur. Talip olanların yüzde 7.5 
dan pey akçesi olan 19 liranın vezneye 
yatırılarak 11.11.1938 tarihine tesadüf 
eden cuma günü saat 10 da Levazım 
müdürlüğünde müteşekkil satın alma 
komisyonuna müracaat eylemeleri. 

{4718) 8411 

l~ arıyanlar : 

Mühendis - Diplomalı (Su, yol, 
deı:nıryol, köprü tnşaatı) ıçin LŞ ara
maktadır. Mühendis W. D. Ankara 
Yenişehır Birlik oteli 8160 

Tecrübeli bir genç - Adliyenin her 
şubesinde ve levazım işlerinde uzun 
müddet çalışmış daimi iş anyor. Tele-
fon 297 5 aranması. 8402 

Apartıman kapıcılığı işi arıyo-

rum - Otuz beş yaşındayım .. Kefalet 
veririm. Denizciler caddesi, N o. 4 iş 

ve ev işçilerinden arayınız. Tl: 2119 
8401 

Hususi dersler - Budapeşte'den 
mezun diplomalı profesör bir bayan 
Kültür fiz ik jimnastik, modern ve rit
mik dans dersleri veriyor. Posta kutu-
su 1046 8301 

Knrc;;lar 

Daktilo kursu - 52 inci devresine 
teşrinisaninin ilk haftasında başlıya • 
caktır. 2 ayda diploma verilir. Koope -
ratif üstünde Tel: 3714 8167 
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.Yağlı ve yağsız acı badem, . yağsız kar ve yanm yağlı gece ve gündüz 

L Ri 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

gençleştirir, . gençleri güzelleştirir. İhtiyarları 

Grip 
nezle 

başağrısı 
kırıklık 
dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

Almak lazımdır. 
NEVROZIN soğuk alğınlığınm fena akibetler doğurmasına 

mani olmakla beraber bütün istirabları da dindirir. 
lcabmda günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat 

taklitlerinden sakınınız. 8392 

Kömür cürufu devredilecek 

Ankara elektrik T. A. Ş. 
İnşa.at işlerinde kullamlmıya müsait, vasati olarak 1000 ton kadar kömür 

cürufu müsait şekilde isteklilere devredilecektir. Arzu edenlerin mübaya-
at şubemize müracaati rica olunur. 8372 

T • s • z 
939 Paris modellerinden mürekkep zengin kolleksiyonu ile işe 

başladığını muhterem müşterilerine bildirir. Yenişehir Havuzbaşı 
Kmacı Ap. No: 3 Tl: 3837 7892 

g' 111111 Çankaya Eczanesine 1111111~ - -§ Taze Balık yağı geldi. Şark malt hutasasiyle çok kolay içilir. Y. Şe- § 
: bir Bakanlıklar karşısı Meşrutivct caddesi. 8023 E 
..,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Ozalit kôğıdı alınacak 
Belediye imar MüdürlÜğünden: 

Muhammen bedeli: 
Lira: Kuruş 

Muvakkat teminatı: 
Lira: Kuruş 

İhale tarihi: Cinsi 

--
o:alit kağıdı 462 35 
llaçlı Ose kağıdı 63 5 

· 

Yukarda cinsi ve muhammen bedeli yazılı şartnamesinde tafsilen izah 
edildiği üzere (220) t 1 · k~ - d ·1 ( 3o) t ·1 ~ 1 k~ ~ d ·· . . op oza ıt agı ı ı e op ı aç ı ose agr ı muna-
kasa suretı ıle alınacaktır. Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte 
9-11-938 çarşamba günü 15 d · ··d· · l· ·~·· d .. kk"l k · .. saat e ımar mu ur ugun e muteşe ı omıs-
yona muracaatlan. (4521 ) 

8001 

Mahkemeler 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 8394 

İsviçre'de Webbolite A. G. nin .::!Jrııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl!::. - ~ 
Türkiye ve Şarkı Karip Vekili Umumisi Vebolid Ltd. Şti. 
Ege mıntakası için lzmir' de Emlak Bankası yanında Resmi 

= ~ = ::::::; = ::::::; - ::::::; Şubesini açmış olduğunu arzeder. 
-

VEBO ID 
acı ve kireçli sular tasfiye cihazları (Sabit ve Portatif) 

VEBOLID 
~üpheli sular i~in tazyikli ve lazyiksiz su ile iıler 

hususi leminalh f illreler 
Kalorifer ve sınai tesisatı için kireçli sular t~sfiye eden t esisat 

Tediyalla Kolayhk - S Senelik Garanti 
1 d k . İstanbul Galata BillOr S. No. 7 / 9 

a re me r ezı : Telefon: 44507 - P. K. No. 1094 

An k r C b 1 Banka1ar caddesi No. 22 a a fu esı Telefon: 2681 - P. K. No. 45 

: w, 

C u be s ı' Saman iskelesi Emlak Bank yanında No. 15 
'.f Telefon: 2365 - P. K. No. 72 

Telgraf adresi: Her yerde "Vebolid" 

----
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--------------------------.. ı ı ı 111111111111111111111111111111111111.. = = ROSAL1E E !11..................... == 

§ Nelson Eddy - E. Povvel § 1 
':111111111111111111111111111111111111111;:' 
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Birinci sınıf GOZ 
mütehassısı 

Dr. Sıtkı Fırat 
--------

VÜCUD KIRGINLIKLARI 
SiY ATIK AGRILARI 
ROMATİZMALAR, KULUNÇLAR 

BAŞ ve BEL AGRILARI 
AYBAŞI SANCILARI 

E 
Kaşeleri almakla bertaraf edilir. 
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Halk Bakteriyoloji ve Kimya 
Laboratuvarı 

Muayenehanesini SAMSUN 
dan ANKARA'ya nakletmiş
tir. Kabul saatleri: 

-------
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::::ı 
~ 
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~ 
~ Lüzumunda günde 2 ka!e alınabilir. ~ 

NEOKORlN mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. ~ 

Belediye sırası, Talas apartnnan 
1 No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 

Dr. Nejat Kulakçı 
Harbiye hastanesi kulak, burun 
ve boğaz hastalıkları mütehassısı 
Paris kliniklerinde uzun müd
det yaptığı tetkikten dönerek 
Atatürk Bulvan Kızılay biti • 
şiği Sönmez Ap. 5 No: de hasta· 
larrnı kabule başlamıştır 7838 

DIŞ TABlBl 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün baı· 
talannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartnnam No. 1 

icra· ve İflôs 
Ankara icra Dairesi iflas Memur

luğundan : 
Ankara'nm Kavaklıdere'de Özde -

mir sokağında 79 No. da müteahhit 
Grusman hakkındaki iflas ticaret mah
kemesince kaldırılmış olduğu ilan olu-
nur. 8590 

-
9 - 12 - 13,5 - 19 

Ane.l.rtalar Kuuu:I bwn 
karşısı Talas apartman. 7825 

Tek kaşe 6 kuruş, 6 lık ambalaj 30 kuruş. ~ 
...;;;==-~~=---==--- Her eczanede "bulunur 8393 ~ 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııf' 

--

HERKES BİLMELi'! 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, mey vaların güzelce yıkanmamasından, içilen su

ların temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurdları en muzır 
hayvanlardır. Bunlar; ince barsağrn iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. 
Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 
Halsizlik, kansızlık, hazım~ızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, makat kaşınması, 
ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, 

görmede, işitmede bozukluk hep Solucanın tesiridir. 

T SOLUC 
• s OViTi • s 

bu kurdların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. Her 
çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktoru
nuza danışınız. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. ( 1 S MET) ismine dikkat. 

Öksürenlere ve . KATRAN HAKKI EKRE· A Göğüs nezlelerine iVJ 
~~~~~~~~~~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~--~~--___./ 

.::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - ~ - . ~ 

ki 
A •. ~~adra s;,;nci Sulh Hukuk ,,,j Za,ö - Ydmaz isminde al donda ~ ye n i SiNEMALAR s u s ~ 

m ıgın en : l ı 51 ··k kr - · d ·· d l d ~ 
• yu se ıgm e uç yaşın a a nrn a = BU GÜN BU GECE = H a l k = ~ 

Eski posta memurlarından olup ha. kartopu ve akıtma burnu arası gümüş, ıı~~~ _ : : BU GECE SAAT 8.30 da ~ 
len Ankara'da Çakırlar yokuşunda a- ard sol ayağı sekir, bir baş erkek ta - = "Mazurka" filminin unutulmaz : = ~ 
vukat Mustafa Kemal nezdinde Hik- Yttn için İstanbul aygır deposundan ~~· ' • . § mümessilesi § BU GÜN BU GECE §Mevsimin en güzel fransızca sözlii~ 
met'e: v.e_n_· ıcn ınenc:e şehadetnamesini zayi et- ,... - - - ~ 

t - :$ = POLA NEGRt'nin : : komedi f ilmlerinden ~ ıgı~.d~n ve yenisini çıkaracağım için _ 2. büyük macera filmi birden _ ~ 
Posta telgraf idaresi vekili avukat eskisının hükmü yoktur. Ahmet Ay- - 1 VAT AN SIZLAR Cehennemi - S I EVLİI ER ~ 

Saı·m Dora tarafından aleyhı"nize açı- d U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6206 - ŞAHANE TANGO : - : A R J J ~ 
os. 8407 - Baş rolde: Jak Holt. : ~ 

lan 31 lira 79 kuruş alacak davasından İmtiyaz Sahibi E: Almanca sözlü filmini takdim eder: - ~ 
kam · h h 1. tı" Nuretti"n .,,,_:ı SUNER =- Seanslar: :_ 2 - YOL KESEN HAYDUT - Boş rollerde ~ dolayı i etga mızın meç u ıye - Zayi A-'--- . ~ _ _ : ~ 

- •.......ra Erkek orta okulun- c l d K M d dn 
ne mebni ilanen davetiye ve gıyap ka· dan aldığım tasdikn"'-A-; k b tt" =: 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 21 de : an an ıran: en aynar : Lucien Barroux - Betty Stockfel ~ 

. • • ~•»-uu ay e ım. Umumi Neşriyatı İdare Eden - ~ 
rarı tebliği suretiyle yapılan duruşma Yenısını alacag-ımdan hu"kmu·· olmadı _ t M"'d.. .. = - Seanslar : ~ 

1 k 1 Yazı şleri u uru = : -G .. d ~ 
sonunda 17 gün ü maaşdın tutarı ok an ğr ilan olunur. Hasan Alp 8400 Mümtaz faik FENiK Dikkat: Bu akşamdan itibaren saat : 14.30-16.30-18.30. Gece 21 de : un üz: 2-4-6 seanslarında : ~ 

· 24 lira 87 .5 kuruşun yüz e on avu at- - - n ------------- -= 21 de filmden evel Orkestra : Halk Mat in esi 12,15 de: _: KONTES VALEVSKA ~ ırk Ücreti ve mahkeme masraflarının ULUS B · ANKARA n 
• asımevı : = refakatinde varyete vardır : Tarzan Kaçıyor (türkçe sözlü) : ~ ·· t "k" · le birlikte tahsiline 19 10 itibaren 8 gün içınde temyiz etmediği- ~ 

~;8 ed~ ~:7ar verilmi~ olduğundan i~b~ niz taktirde hükmün katileşeceği ilii- Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN ~l lll il lll il lllll llllll lllll lll l llf lll IJll lll lll llfl llllll lfll l llf il llllll lll l llllll l lll il lll lll fi il lll lll IJl 1111111111111 IJ( 
hüküm hulasasının tebliği gününden nen bildirilir. 8403 

--~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~---~~----~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~--------_.,./ 

39 mod B p NKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı Yanı Gença ğa 

apartımanı 2. ci kat No: 6 Tel : 2208 


