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Atatürk' ün sıhatlerine dair 
dün resmi tebliğ neşredildi 

İstanbul, 8 a.a. - Riyaseticümhur Umumi Ka - Müdavi tabipler : 
. Prof. Dr. Neşet Ömer lrdelp, 

Frof. Dr. Mim Kemal Öke 
Dr. Nihat Reşat Belger. 

tipliğinden : . .. .. 
1 - Bucrün ikinciteşrinin sekizinct salı gunu, 

saat ''23" t~ R~isicümhur Atatürk'ün sıhl vaziyet
leri hakkında müdavi ve müşavir tabipler tara -
fından verilen rapor ikinci maddededir : 

Mü~vir tabipler : 

2 - Bugi:n saat '' t 8.30" da hastalık .birden -
bire normal seyrinden çıkarak şiddetle~m~ş ve sı -
hi vaziyetleri yeniden ciddiyet kesbetmıştır. Ha -
taret derecesi : "36.4,, Nabız; muntazam, "100,, 

Prof. Dr. Akil Muhtar Özden 
Prof. Dr. Hayrullah Diker 
Prof. Dr. Süreyya H. Serter 
Dr. M. Kamil Berk 
Dr. Abrevaya Marmaralı. T eneff·· · "22" d' us. ır. 

Bir imtihan 
hazır/ığı 

F.R.ATAY 

Yeni .Türkiye, ilk defa olarak, 
Önümüzdeki nisan ayında Yeni
dünya ile tanı,acaktır: Celal Ba
Yar hükümeti Nevyork sergisine 
İ§tirik kararı vermekle, bu döviz 
darlığı devrinde şüphesiz ciddi 
bir fedakarlıkta bulunmuştur. 
Fakat bu iştirak, hayırlı neticele
rini verdiği zaman, bu fedakarlık 
fazlası ile ödenmiş de olacaktır. 
Bize, en zengin cihan piyasala
........ ..ı ;k' ı.; .. ; u ... vakından temas 
e~ın~ ' ve yuz liusur mııyonıuıc 
b!r aleme T~kiye'nin hakikati _ 
nı anlatmak f ıraatıru veren Nev
york sergisinde, maddi manevi 
iki türlü kazancımız olacaktır. ' 
Şimdiye kadar öğrendikleri

mize göre, türk iştirakinin esas
ları pek iyi hazırlanmıştır. Bizim 
neşriyatımızda bir eski - yeni 
mukayesesi vardır: Son osmanlı 
müesseseleri ile cümhuriyet mü
esseselerini yanyana göstermek! 
Nevyork türk pavyonunda bu 
mukayese başka türlü düşünül
müştür: Eski türk medeniyet ve 
kültürünün yüksek eserleri ile, 
bugünkü garp Türkiye'sinin mu
vaffak eserlerini bir araya topla
mak! Öyle ki sergiyi dolaşacak 
olanlarrn hatırasında, türk mazi
si hakkındaki batıl fikirler yı
kıldıktan başka kendilerine Tür
kiye'nin bugünkü hali hakkında 
tarn bir fikir edinmek imkanı ve
ri!ecektir. Yenidünya henüz mes
kun değilken, türk milletinin, bir 
devir ınedeniyetini·n en ileri sa
fı_?da bulunduğu, ziyaretçilerin 
~zde doksanı tarafından yeni 
ogrenilecektir. Bu ziyaretçilerin 
asgari tahminle sayısı 50 milyon 
hesap olunmaktadır. 

Çin' deki askeri harekôt 

siklet merkezini değiştiriyor 

Sanzi, Hupeh ve 
Kuangsi eyaletleri 
PEK YAKİNDA BİRER HARP 
MEYDANI HALİNİ ALACAK! 

~İ"'IAL 

ÇİN DENİZİ 

Çin'de aakeri harekatın cereyan ettiği ve ilerde edeceği 
aahaları gÖ•terir harita 

Tokyo, 8 a.a. - Hariciye nazırı B. Arita, ecnebi sefirlerine bir 
nota tevdi ederek muhasematın "pek yakrnda" şanzi, Hupeh, ve 
Kuangsi eyaletlerine de intikal edeceğini bildirmittir. 
Notada ecnebi hükümetlerden 

Dün Parti Kamutay Grupunda 
izahat veren Btl§vekilimiz 

B. Celal Bayar 

Parti Kamutay 
grupu toplandı 

Başvekil 

Dahili ve harici · 

bütün meselelere 
dair izahat verdi 

Umumi heyet beyanatı 

ittifakla tasvip etti 
Ankara, 8 a.a. - Cümhuriyet Halk 
Partisi B . M. M . Grupu umumi he
yen ougun - «fU /193~ - saat I5 te 
Reis Vekili Trabzon Mebusu Ha
san Saka'nrn başkanlrğında toplan
dı. 

Söz alarak kürsüye gelen Ba!ivekil 
Celal Bayar Büyük Millet Meclisi
nin tatili devresinde cereyan eden 
dahili ve harici bütün mesai hak
krnda Hatay ve Dersim işleri de 
dahil olduğu halde uzun izahatta 
bulunmuş ve aynı mevzular üzerin
de söz alan birçok hatipler de din
lendikten sonra, umumi heyet hü -
kümet reisinin beyanatını İttifakla 
tasvip etmiştir. 

Ruznamede başkaca görüşülecek 

mevzu olmadığından salı günü top
lanrlmak üzere celseye nihayet ve
rilmiştir. 

B. Celal Bayar 
• 

lslanbul' a gitti 
Baş~ekilimiz B. Celal Bayar dün 

gece şehrimizden kalkan hususi bir 
trenle İstanbul'a hareket etmiş ve 
Ankara garında vekiller ve diğer bir 
çok zevat tarafından uğurlanmıı -
tır. Bugün pek dostumuz olan bir 

anıerikalı, gene· bize dostluğu ta
nınmış olan bir İngiliz arkada,ı
na şöyle diyordu: "- Ameri
kalılar Ti.irkiye'yi hala hiç bilmi
yorlar. Siz bir tanıtma tava .. utu 
yapamaz mısınız?,, 

tebalarına ihtiyat tedbirleri al-~ 
dırmaları talep olunmaktadır. -

Notada, mezkur mıntakalarda bulu-
nan ecnebi tebeasınm geri alınması, 
ecnebilere ait malların işaretlendiril-
mesi talep edilmekte ve bu mmtaka-

Harp tehlikesi 
İtalya Habeşistan fethini dahi, 

fikirlerde, uzun seneler, beynel
milel sergilerle hazırlamıştır· Bu 
sergilerin çoğuna, muayYen ba~ı 
telkin esaslarının sarsılmaz dı • 
siplini hakim olmuştur. 

Yeni dünya' da Türkiye'nin eski 
ve yeni bütün hakikatleri masal
larla boğulmuştur. Meşhur ame
rikan mecmualarından birini, 
fotoğraflara bile inandırmak ka
bil olmadığını bu sütunlarda yaz
mıştık. lnkılabımızın eserlerini 
gösteren bu resimler foto-mon
taj hünerleri zannedilmiştir. 

Nevyork sergisini tertip eden
ler, her millet için bir de neşri
yat günü ayırmışlardır. Türkiye
nin günü 24 temmuzdur. O gün 
gazeteler, radyolar, bütün tanış
tırma vasıtaları Türkiye' den bah
sedeceklerdir. 

(Sonu 8. inci sayfada"), 

larda seyahat edecek olanların bu se· 
yahatleri bizzat kendi mesuliyetleri 
altında yapacakları ihtar olunmakta
dır. 

Liu - San civarında kanlı 
muharebeler 

Honkong, 8 a.a. - Bir haftanöan
beri Liu-Şan civarında çok kanlı mu
harebeler olmaktadır. Japonlar şimdi
ye kadar 13 bin ölü ve 30 bin yaralı 
vermişlerdir. Japonların bu zayiatı 
Çin oruusunun kuvetine bir delildir. 
Tung-Şan'dan hareket ederek Puiji 

üzerine ilerliyen japon kuvetleri ha
reket noktalarından beş kilometre 
ilerde Çinliler tarafından mağlilp e
dilerek geri dönmeğe mecbur olmuş
lardır. 

Bir japon kolordusu 
durduruldu 

Yen-Ning'den gene Puiji'ye ilerle
mek istiyen diğer bir japon kolordu

(Sonu 8. iaei sayfada) 

~ <<< 

Demokrasiden değil, 

Diktatörlüklerden 

doğmaktadır 

B. Grinvud'un 
H.itler'e cevabı 

":: 

Londra, 8 a.a. - B. Grinvud, dün 
akşam burada söylediği bir nutukta 
- ki bu nutuk Hitler'in Vaymar'daki 
sözlerine bir cevap teşkil eder - de
miştir ki : 

"- Harp tehlikesi demokratik dev-

( Sonu 8. inci sayfada) B. Grinvud 

Tunıell medeniyete 
acıhyor 

Yakında, yazıları arkada,ımız 
Natit Uluğ tarafından hazırla.
nan güzel bir ilave neşredeceğiz. 

''B Hitler en,, .diyor: 

İngiltere ve Fransa'dan 
yeni bir şey istemiyorum 

"Sade sömürgeleri,, 
" geri istiyorum ! ,, 
Fakat tasrih de ediyor: 
Bu bir harp meselesi değil, 
bir adalet ve barış meselesidir 

Münih, 8 a.a. - D. N. B. bildiri • 
yor: 

Bürgerbraukeller'de nasyonal sos -
yalist partisi emekdar arazisinin ana -
nevi _toplantısında bir nutuk söyliyen 
B. Hıtler, 1938 senesinin alman tarihi
ne, en büyük vakalar ve muvaffakiyet
ler senesi olarak geçeceğini bildirdik
ten, 1918 senesi vaziıyctini ve Vilson 

prensiplerinin bir aldatmadan başka 

bir şey olmadığını izah eyledikten son 
ra ezcümle demiştir ki: 
"- Bugün, muazzam muvaffaki • 

yetlerden dolayı iftihar edebiliriz. Fa• 
kat, gene bugün, her zamankinden da
ha ziyade eski düşüncelerimize, eski 
prensiplerimize sadık kalmak istiyo • 

(Sonu 8 inci sayfada) 

/ngiliz kıral ve lnraliçe.i, B. Çemberlayn ve relikcuiyle bera"

İ ngifiz kırallnın açış nutku dün 

Lordlar kamarasında okundu 

Cekoslovakya'y~ 1 O milyon 
İngiliz lirası verilmeli 

Parti-ler isterlerse 

Hükümet Uzakıark'la bir itilaf 
vücuda gelirmeğe amadedir 

Londtkura, S
1
a.a. - Kıralm Lordlar Kamarasında bu sabah oku

k~n ~u ' ngiltere'nin ecnebi devletlerle olan münaaebatında-
1 an a!mayı teyit etmektedir. 

Hükümet, iyi anlaşmanın Münih r--------------
anlaşmasın_ı~ ~ihniycti dahilinde inki-1 

!~;;;;, teşçı ıçın her şeyi yapmıya ha- Alalürk'ün Ankara 
Kıral, İtalya ile münasebatın yeni

den teess~s etmiş olmasını ve Roman
ya kıralı ıle Franse reisicümh ...... d k' urunun 
onumuz e ı sene zarfında İngiltere'-

ye yapacakları ziyaretleri memnuni
yetle kaydetmektedir. 

Kanada aeyahati 
Kıral, nazırların yakında Kanada'

da yapacakları turneden memnuniyet
le bahsetmekte ve sarfedilen gayretle
re rağmen İspanya muhasematmm de
vam etmekte olmasına teessüf eyle
mektedir. 

Fırkalar, arzu ettikleri takdirde 
hükümet uzak şarkta bir itilaf vücuda 
getirmiye amadedir. 

Nazırlar, Filistin hakkında tahki
kat icrasına memur komisyonun rapo
runu yakında parlamentoya tevdi ede

(Soııa 8. inci ıaylada) 

ıehrine illif allar1 
Ankara Belediye meclisi umumi he

yeti, dün de içtima etmi~ ve ilk önce, 
birinci toplantısında Atatürk'e, Ka
mutay Reisine, Başvekile, Dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekreterine 
çekmeğe karar vermiş olduğu tazim 
telgraflarına verilen cevaplar alkış

lar arasında okunmuştur. Perşembe 
günkü sayımızda neşrettiğimiz Ata
türk'ün cevapları sürekli alkışlar ve 
varol nidaları ile karşılanmıştır. Bun
dan sonra ruznameye geçen meclis 
bazı münakaleler icrası hakkında ali
kadar encümenince tetkik olunan tek 
lifleri kabul etmiş ve önümüzdeki sa
lı günü tekrar toplanmak üzere cel· 
sqe nihayet vermiştir. 
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Napolyon filmi 
. Garbo·nun çevirdiği her film, o seneki film piyasasının en ç k 

b t d B .... k . . k d" k d o aranan 
ır me aı ır. uyu artıstın en ı u reti hakkında z"h· I · d" 

k d l d 
_ . ı ın ere şım ıye 

a ar aşı a ıgı emnıyet o kadar büyüktür. Fakat bu f k k ı·· 
d B • · b ı b " se er, er e ro un-

e oyer nın u unuşq ır yandan hikayenin Na I • · ı d" - d "K M ' po yona aıt o uşu 1 -
ger yan an, ontes eryem Walewska" filmı· · ·k· k t d h · "ba l 
kılmıştır. nı ı ı a a a ıtı r ı 

Filmin mevzuu Napolyon·un bir aşk h "k " .d. p l lı 
Kontes Meryem Walewska' ı . . ı ayesı ır. o onya genç 

h . b" f"I d N 1 • y sevmesıdır. Fakat Napolyon'a ait her 
angı ır ı m e apo yon un d t d d bah k ·· d • •· d es anın an a setmek şarttır çun -
u a am ı ~er m en nasıl ayırabilirsiniz } • 
Bonapart m Meryem· i nas 1 k d . _. . 

ginin o zamanki b .. .. k d .. ı v: ı:ıe a ar sevdıgını görerek bu sev-
başma bir hika e k~~~- u.~!a ha~ıseleri .a~asında içli, tamam ve başlı 
nun kala ktıky F k ıgm·ı· ~~renmış olsa ıdık, sanıyoruz ki, daha mem-

ca • a at reııaor N l • ,.. •• '--onu "N l " l k .. ' apo yon u ınsan oaarak göstermeğe 
meyda apo Y_on·-~ ara gostermeyi tercih etmiş ve bu bakımdan hatta 

M na ge.tırdıgı filmi bir takım tandans kusurlan ile zedelemiştir. , 

örm:f': ~ed Bo~.apart'm sevgisini öğrenirken arka planda 0 devri 
g • §k. a ır:. Meryem Walewska" paravanası arkasında Napol· 
yon un ten ıt edılıaine h"t l k 1..--k dı s· . . . · · b" "h ~ şa 1 0 ma gene uat a r. ınncısı sanat ese· 
rını ır tarı rerrev•o. . . d .. k . ik" . . , . l 

1 
. . k:r :r ...... ı ıçın e gosterme tır ıncısı sanat yapmak baha-

nesıy e po ıtı a yap kt A kar h lk lAk · fi d b . . . . ma ır. n a a mm a a a ıle seyrine koştuğu 
ı m e, u ıkıncısı yapılmıştır. 

b" ;8oyer'ni~ B.on~part'ı Meryem'e olan sevgisinin raşeleriyle titriyen 
'iu:nsan degıl, ıhtıraslarının yekun hesabını bir türlü toparlayamıyan 

ar.. arka~a kazandığı zaferlere rağmen ve daha ilk gününden itibaren' 
kut.emad~yen mağlubiyete ve uçuruma doğru sürüklenen istidatlı fa ~ 

at ıradesız ve zayıf bir diktatördür. 

Denilebilir ki, bu sevgi, esasen bundan baıka bir şey değildi. Esasen 
Napolyon her kadını olduğu gibi Meryem'i de ancak bu kadar sevmiş 
v~ h~ kendi politik ihtiraslannın esiri olmuş bir adamdı. O halde bu 
gosterılmeli idi. Filmde halbuki bu nokta da tebarüz ettirilmiyordu: 

Burhan Belge 

Kimler kimyagerlik yapabilir ? 

Kültür bakanlığı kimyagerleri 
bir kaç sınıfa ayırıyor 

Kültür Bakanlıfı bir kimyaıerlik kanunu projeai bazırlamııtır 
Bu proje il~ kimyaıerlik birkaç neve ayrılmaktadır. Kültür Ba: 
~ıiı proJenin hazırlanmumı mucip ıebepler liyıhumda fÖY· 
le izah etmekteair: 
"Bugün Tilrkiye'de kimyagerlik ya 

panların mcnıeleri muhteliitır. Kim -
yagerli.k yapanlar araıında Avrupa ü
nivenitclerınden veya yükıek t~knik 
okullarından mezun olan doktor ve 
kimyacer Te 1dmyw llltııiHlllıılta 
lunduiu &ibi mülga İstanbul darül -
fünundan çılanıt olan diplomalı kim· 
yqer ve eaki darülfünun yerine te • 
ıia edilmit olan latanbul iiniverıite· 
ıinde.n sıkmakta olan miUıendia kim • 
yaıerler de vardır. Bunlardan batka 
tıp fakülteıinden ve eczatı okulun -
dan sıktıktan ıonra muayyen bir müd 
det biyolojik ve gıda! kimya ıtajı ya· 
parak kimyager olanlar da mevcut • 
tur. 

Dört bej yıllık sistematik bir tahsil 
&ören doktor kimyager, mühendis 
kimyager ve mülga darülfünundan 
çıkan kimyagerlerle sadece iki sene
lik bir ıtajla kimyagerlik meslegin -
de çalıpnak hakkını ihraz eden he -
kim ve ecucılar araaında bir fark o • 
l&eaiı aıikir bulunduğundan bunlara 
batka bqka iıimler verilmesi mufa -
fık görülmüttür. Bazı kanuni ınüey -
yideler konulmaaı kimyagerler için 
faydalı olacağı düıünülmüş ve bu a -
rada ldmy&&erlerin de tekaüde aevko
lunduktan ıJonra hükümet idarei hu -
ıusiye, belediyelere tayin

1 

olundukla
rı zaman yeni vazifelerinin maaşları· 
nı ücret olarak almalarının ayrı bir 
madde ile temini cihetine gidilmiş
tir." 

Kimyagerler kanun projeaini aynen 
yuıyoruz : 

kimyagerlik diplomasını veya müte -
haaıulık ıertifikasını haiz olmamakla 
beraber ellerindeki yüksek okul dip -
lomuına &öre devlet tarafından kim. 
yacerllk yapmalarına izin verilmit o -

--oıausıan 

branıte çalıJIDalarına milaaade edl -
lir. 

5 - Reami müesseselerde memur o
lan kimyagerler reımi vazife saatları 
dı,ında laboratuar açmak hakkını ha
izdirler. 

6 - 2 haziran 1926 t.arihli ve 900 
numaralı kanunun birinci maddesi 
hU~ilmlerinden kimyagerler de iıtti -
fade eder. 

Dikmen nahiyesi 
C. H. P. kongresi 

Dikmen C. H: P. nahiye kongresi 
pazar günü Dikmen parti binasında 

yapılmıştır. Kongrede Çankaya kay • 
makamı B. Lütfü, kaza parti başkanı 
B. Sadi Batıl, nahiye müdürü B. Ah -
met ile 4 köy mümessili ve nahiye 
parti başkanı B. Sami hazır bulunmuş
tur. Kongrede yeni faaliyet yılı prog
ramı ve mahalli dilekler tesbit olun
mu' ve çok aamimi nutuklar verilmiş· 
tir. Yeni idare heyetine BB. Ah'llet, 
Muhittin Demirbağ, Abdullah Başa -
ra, Mehmet ve Halil Şenkök, yedek a· 
zalıklara da Mustafa Nazif, İbrahim, 

Nafi ve Emin seçilmişlerdir. 

uı;us 

1940 fa 80 ıehrimizin 
su ihtiyacı 

halledilmlı ol~cak 

Rakamlarla Türkiye 1 
Daima çoğalan 

rakamlar 
Dün, limanlarımıza ait olan ra

kamları vermittik: On sene içinde 
bazı limanlarımızdaki tonaj artıtı 
hemen hemen bir mislini bulmakta 
idi. 

Endüstrimizde büyük 
ve devamh inkişaf 

-
M 

anda 

1937 Yılında al inan neticeler çok~:·s1 
Dahiliye Vekaleti yurdun bilhaasa, 

az nüfuslu yerlerindeki ıu ihtiyacını 
izale etmek makudiyle bir kaç sene 
evelindenberi planlı bir ıekilde çalış· 
mıya bqladığı malCUndur. 

ümit ve memnuniyet vericidir ~sta 

ard 
aihai 

Bugün de, büyiik ve makineletmit 1937 senesinde memleketimizde en-
sanayi tubesine girebilecek olan en- dUstri vaziyeti bir sene eveline göre 
düatrimizdeki inkitafı tedr:ik edece- çok inkipf etmigtir. 

4.300.000 liraya çıknuştır. ıi A 
~ümer ~ank~n müessese ve iştir'-1uy 

lerıyle halı tesıste bulunan fabrik~riy 
:ının milli sermaye, iş, ham mad zla 
ı~letme malzemesi ve mamul mad • ey• 
pıyaaalarında uyandırmakta oldu ek 
devamlı ve hararetli muamelelerin 

Hali hazırda nüfusu 10.000 den yu
karı 80 şehir ve kaaabadan 24 ünün su 
tesisatı mevcuttur, Adana, Tarsus, 
Mersin, Gaziantep, EskifC.hir, Küt.ah
ya, Bandırma, Elazığ, Malatya, lspar
ta, Aydın, Upk, lVJ.araş, Menemen, 
Zara, Buca, l::Surnova, .lı;dremit'in su 
işleri için de ilıaleler yapılmıştır. Bu 
şehirlerimiz için devlet 2.196.247 lira 
masraf etmektedir. Bundan başka 
Merzifon, Tekirdağ, Tokat, Bergama, 
Zonguldak, Urfa ıu tesiaatı da müna
kaaaya çıkarılmııtır. Bu iş için 875 biı'l 
492 J.ira harcanacaktır. üeriye kalan 
diğer ıehirlerim~in de bu husuataki 
projeleri hazırlanmaktadır. 

1940 yılında nüfuau on binden yu -
karı olan 80 şehrimizin fenni su tesi
u.tı ikmal edılmiş olacaktır. Bütün 
bunların ihale bedellerinin sekiz mil -
y-on liraya baliğ olacağı tahmin edil -
mektedir. 

1940 - 1945 seneleri içinde de ikin • 
ci bir plinla nüfusu 5 binle 10 bin a -
rasında olan şehirlerin su tesisatı ya
pılacaktır. 

Fırtına yüzünden 
Bolu civar1nda telgraf 

re telefon hatları kesildi 
Bolu, 8 a.L - Eveliai geceki fırtı -

nadan Bolu - Düzce - Mudurnu hatla
rının bazı direkleri devrilmiş ve bu 
iki kaza ile vilayet merkezi arasında 
telgraf ve telefon muhaberesi inkitaa 
uğramıştır. Hatlar süratle tamir edil
mektedir. 

Dün sabah Bolu'dan Mudurnu'ya 
çıkan posta otöbilsü karden söktüre • 
miyerek yarı yoldan dönmüş, posta, 
hayvanla nakledilmiştir. 

Saat 12 de Bolu'ya muvasalatı la • 
ıım gelen Grede - Bolu postas: 4 sa -
at geçtiği halde henüz gelmemiştir. 

QV•......:U&yua. 

Vilayet hususi idarelerin 
büt,e ve hesap iılerinde 

tadilat yapllacak 
Dahiliye Vekaleti vilayet hususi i -

darelerinin muhasebe usulleri üzerin
de esaslı tadilat yapılması büdce ve 
hesap formüllerinin basitleştirilmesi 
mevzuları üzerinde esaslı tetkikler 
yaptırmı§tır. Oğrendiğimize göre ve
kalet, merkezi Brükıel'de bulunan 
beynelmilel şehir birliğine müracaat· 
la bir mütehassıs istemiş ve muvafa
kat cevabı almıştır. 'Gelecek mütehas
aısla da görüşülecek bu idarelerin mu 
hasebe usulleri, büdce ve hesap işle
ri üzerinde esaslı tadilat yapılacak -
tır. 

Gümrük komisyonculuğu 
imtihanı 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı 
gümrük komisyonculuğu, maiyet me
murluğu ve tüccar müstahdemliği için 
imtihan açacaktır. Bakanlık imtihan 
iti üzerindeki hazırlıklarına ba§lamış 
bulunmaktadır. 

ğiz. 
Hükümetin aanayii korumak için Şeker endüstrisi 

aldığı tedbirlerin en b&§ında aana- Türkiye'de şeker endüstrisinin 937 
yii teıvik kanunu gelmektedir. Bu vaziyeti, piyasanın imtisas kabiliyeti 
kanun, yeni kurulan sanayi ıubele- bakımından memnuniyetbahş netice
rine, birçok vergi muafiyetleri ver- ler vermigtir. Her ne kadar pancar H· 

mekte ve onları dıt rakabetten mu- halarında yaz ayları zarfında hüküm 
hafaza etmektedir. Bu itibarla; aa· sürmüş olan iska sularının azalması ve 
nayii teıvik kanunundan faydalanan hatta bazı yerlerde kısmen kesilmesi 
müeaaeselerin aayıaı, bize aana.yii- yüzünden pancar mahsulü çok müte
mizin inkitaf vaziyeti hakkmda bir esair olmuftur. Fakat hergün artan 
fikir verebilir. fe<ker istihlaki, şeker endüstrisi aatı'-
Şu rakamlara bakınız: 935 de larına müsait tesirler icra etmiştir. 

memlekette sanayii teıvik kanunun- 1936 da dekar başına elde edilen vasa· 
dan faydalanmakta olan müeaaese ti 1.812 kilo p ancara mukabil, kurak-

lık yüzünden 1937 de randıman dekar 
sayısı 1.061, bu müesseselerin günde 
çalıtan İtçİ aayısı 77.400; muharrik ba'ına 1.218 kiloya düşmüştür. Beher 
kuvet 169.384 beygir, senelik istih- fabrika itibariyle dekar başına 1936 da 
aal ve imal kıymeti 203.531.000 lira kilo olarak Alpullu fabrikası 1,402; 
'd" Eskişehir fabrikası 1,793; Turhal fab· 
ı ı. . 

içinde bulun•duğumuz 938 senesi- rıkası 2430; Uşak fabrikası 1551 ve 
nin 20 mayısındaki rakamlar da 1937 de ise aynı fabrikalar gene aynı 
ıunlardır: 1394 müeuese, 100.598 sıra ile ve kilo olarak 919, 1224, 1512 ve 
günde çalııan İtçi; 262.726 beygir- 1219 gibi bir hareket göstermişlerdir. 
lik muharrik kuvet, 285.008.000 li- Görülen bu tenakus neticesi köylü
ra senelik iatihaal ve imal kıymeti.. nün kasdettiği 398.455 ton pancar mu-

Bu mühim artıtlarda devlet tesis- kabilinde elde edilen pancar miktarı 
lerinin mühim hissesi vardır: Mese- yalnız 324.185 tondan ibaret kalmıştır. 

Tenakus yüzde 19 dur. 
la, Etibank tarafından kurulan bir Son beş yılda fabrikalarımız tara
müeuese, günde 400 İtçİ çalıttır- f 
makta ve senede 600.000 liralık is- ından işlenen pancarla istihsal olu-
tihaal yapmaktadır. A'""'ca 935 de nan şeker miktarı şu rakamlarla hula-

ı· • sa edilebilir: 
birinci bet yıllık plana dahil olup 
kurulmasına batlanan 10 müessese, 1933 de 499.275 ton pancar işlenmiş 
bugün günde 11.705 İtçİ çalııtır- ve 65.086 ton şdker; 1934 de 384717 
makta, 33.000 kilovat muharrik ku- ton pancar işlenmiş ve 58663 ton şe
vet iatihl&k etmekte ve 283.770.000 k~r, 1935 de 334.450 ton pancar işlen-
liralık da ietihsal yapmaktadır. mış ve 53•828 ton tcker, 1936 da 409.890 

D. v ft ton pancar itlenmif ve 65856 ton şeker 
ıger tara an, hususi müe11ese- 1937 d 

lerde de büyiik bir artıf vardır: 937 ve. ede 324185 ton pancar işlen
d mı' ve 51575 ton şeker istihsal olun-

e sanayii teıvik kanunundan fay- muştur. 
dalamnak üzere teıekkül etmit olan Bir taraft.an milli piyaıalarda alım 
104 müeaaeaede aiincle 4.679 itçi ça- k bT · · 
lıtmakta, 13.545 kilovatlık muhar- a ı ıyetının artınıı olmuı, diğer ta-

raftan hükümetin istihlaki teşvik si-
rik kuvet iatihlü edilmekte, yaaetinin bir ifadeıi olarak ıeker fiat-
16.128.000 liralık istihaal yapılmak- lanrun t il _..:ı:1 • b ı 
tadır enz CUl mış u unma.aı, şeker 

B ·b .. '"k •11• 1 
• h L- istihlakini ehemiyetli surette artır-

u uyu mı ı meae enuz er KN· c: k · . 
knnd "abet b" '"bel , ak" mııtır. !:ie er fıatlarınuı ındirildiği 

•v•a? .mu ır yu. me ~ iP 1935 tarihinden itibaren teker istihla-
~ıg! ı iÇ': l:z=:t.1t~ s.oıalan ~ 1Mm1ff~,,-.......ı... ~....._ .. o .. n .... 

.. Rakamlardan öğrendiğimize göre 

Zelzele mlntakaslndakl
• nufus başına şeker istihlaki senede 

3,6, 1936 da 4,2 ve 1937 de 5,4 kilodur. 

evler bitmek üzere Uım aanayü 
Be' yıllık endüstri programı muci

bince lş bankaaı tarafından, İstanbul
da kurulan cam ve fite fabrikasının i
malitı, fabrikanın tesis tarihi olan 
1935 denberi muntazaman artmıştır. 

İki aene zarfında fişe imalatı yüzde 
88 ve zücaciye imalitı da yüzde 245 
artmıştır. 

Sümerbank'ın endüstriyel 
faaliyeti 

Milli ekonomi bünyesinin müsait 
şartlar altında cereyan etmiş olan in
kişaf seyri içinde Sümer Bank'a bağlı 
müesseselerin faaliyeti 1937 yılından 
bir sene eveline nazaran çok fazla bir 
genifleme kaydetmiştir. 

Sümer Bank ve fabrikaalrı kanalın
dan milli piyasalara ham madde, itlet· 
mc malzemesi mlibayaası, iş ücreti ve 

Tabiyetimizc kabul olunanlar maaş şeklindeki tediyatın umumt kıy
metinin 1936 da 6.200.000 liradan 1937 
de 9.500.000 liraya çıkmıştır. 

Alakalı dairelere gelen malumata 
göre Köşker zelzele mıntakasında ev
leri yıkılan köylülerimiz için yapıl -
makta olan 2103 evden şimdiye kadar 
700 ev tamamen bitmiş ve açıktaki 

köylülerden 700 aile bu evlere taşın -
mıştır. 1397 evin çatıları kapatılmış 

badana ile pencere ve kapıların yerle· 
rine konulma.sı işine ba'lanınıştır. Bu 
evlerle geriye kalan 300 evin de bir 
hafta on güne kadar bitirilerek köy -
lülere teslim edilebileceği bildiri! -
mektedir. Bu suretle Köşker felaket
zedeleri yepyeni birer ev sahibi ol -
makta, aynı zamanda çok nüfuslu ve 
modern bir köy halkından da olmak
tadırl,r. 

Muhtelif yabancı memleketlerden 
hicret ve iltica suretiyle yurdumuza 
gelmi' bulunan 1876 millettaşımızın 
türk tabalığına kabulü bakanlar he -
yetince kabul edilmiştir. 

Bundan ba'ka Sümer Bank ve mü
esseselerinin hükümete vergi olarak 
tediye ettiği para 1936 da 3.700.000 li
radan 1937 de yüzde 16 fazlasiyle 

rek miktar ve gerek nispet itibari 
umumi ekonomik faaliyetin seyr" 
tesir edecek mahiyette bir viisat i 
sap etmiş olduğuna işaret etmek is 
riz. Bu itibarla diğer devlet ekon 
te,ekıkillleriyle birlikte ınemleke 
kuvctli bir devlet endilıtriainin ar 
vücut bulmakta olduğunu söyl ı 
kabildir. _ J!en 

Bankanın 1937 de umumi satışl"l'eıı 
bir yıı öncesine nazaran yüzde S2 nJllsı. 
petınde artmıştır. 2 .., 

Pamuklu endüstrisi eu oll 
Milli pamuklu piyasası, 1937 de ~·a 

muklu fabrikalarımız mamulatma ınf p 
tecanis bir tesir icra etmiş değil~daki 
Fabrikalarımızın imal ettikleri ip·---.. ...ı 
ve benzerlerinin piyasası ayrı hus~ 
yetler göstermektedir. 

Fabrikalarımızın imal ettiği mua 
yen numaradaki iplikler 1937 de 
bancı rekabetinden müteessir olın 
tur. Mesela gümrük tarifC6inde ~,.,... .. __ 
ve B pozisyonlarına dahil 4-24 nu Mac 
ralı ipliklerin resimleri tenzil edil tiıt· 
ğinden Kayseri fabrikasının imal etti-an :~ 
ği 12, 14, 16 numaralı iplikler İktJ ~ 
vekaletince tespit edilen fiatlarda ~&.k l 
hi satılamamaktadır. Gümrük tarif~ 
nin indirilmesi üzerine memlekete -..ıa.:"' 
hemiyetli miktarda iplik ithal ediJ.J:OJr .. aı 
tir. ueıı 

Ereğli ve Nazilli fabrikalarının at ili 
mal ettiği iplikler Amerika fabrikal f vnı 
rının yaptığı iplikler, Afrika ve M R.u_~ 
iplikleri rekabet etmektedir. ilu_teı 

tı~ 

Kağıı ve karton aanayü 
Kurulduğu gündenberi mamull 

büyük bir rağbet görmüt olan ki 
ve karton fabrikalarımız, yeni bir 
§ekkül olmasına ve ham madde te 
rikinde hem fiat ve hem de im 
güçlüklerine uğramasına rağmen d 

tebb 

Jet tarafından yeni ve büyük h.ir Jıı i 
-fJPJ&~~!ncr a rı a ar mam eri 
tiyle ift ihar edecek ve öğünülecek iılJfl>un 
vaziyete gelrnittir. V\I 

Kayseri'de Büfük Sinan'm 
büstü 

Kayscri'nin Ağırnaı köyünde do 
mu' olan sanatkar büyük Sinan'a 
lenen derin aaygı ve sevgiye bir ni 
ne olmak üzere Kayseri'deki eserin' 
parkına bir büstünün dikilmesi b 
§CI'ileri tarafından kararlaştırılmıf )'a 

tır. Kayıerililerin bu teklifleri alik#' dem 
1ı bakanlıklarca tetkik olunmaktadır· hür 

Çine kazasında selden zarar 
gören bir köy 

Şehrimize gelen malumata göre Çl 
ne kazasının Kuıltepe köyü çayı 
mış ve hasıl olan seller köyü istill 
mittir. Seller on evi yıkmış ve bu f1I. 
lerin bütün eıyasınr alıp götürmilf 
tür. Bu arada aynı köyden Cafer' 
on yatındaki oğlu Ali de sele kapıl 
IDlf, bütün uğraflllalara rağmeıı kllt 
tarılamıyarak boğulmuştur. 

aöat~ 

H• 
DID İı 

~k· 

1 - Türk~ye'de kimyagerlik yap • 
mak hakkı turk veya yabancı ünıver • 
ıitelerden veya yükaek teknik okul _ 
!arından birinin apiıdaki diplocnaıa • 
rı ile tahsil veaı: "1uını haiz olanlara 
verilir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

A - Kimyadan fen doktoru diplo _ 
maaı, 

B - Kimya mühendisliği diploma -
il. 

C - İstanbul üniversitesinin tesi • 
.sinden evelki darülfünunun kimya -
ıerlik diploması. 

D - Bıyolojik kimya sertifikası, 
E - Gıdai kimya sertifikası. 
2 - Birinci maddenin A - B ve C. 

fıkralarında gösterilen• diplomaları 
haiz dlanlara kimyager, D fıkrasında 
ıözü geçen ıertifikayı haiz olanlara 
biyolojik kimya miıteha11ısı ve E hk· 
raaında göıterilen sertifikayı almış 

olanlara da gıdai kimya mütehassısı 
unvanları verilir. Biyolojik ve gıdai 
kimya mütehassısları ancak kendi fU· 
belerine ait itlerde çalışabilirler . 

3 - Tahsillerini yabancı meuıle • 
ketlerde yapmıt olanların bu kanun 
hükümlerinden istifade edebilmeleri 
için almıt oldukları diplomaların veya 
tahsil vesikalarının okudukları ya -
hancı memleketin hükümeti tarafın · 
•n tasdik ve Türkiye Kültür Bakan
lığınca tescil edilmesi tarttır. 

4 - Bu kanunun neırinden önce 

Ay tutulması ' • 
Eve/ki gece ay tutuldu. Her ay 

tutuluşunda ben ablak, biraz da ap
tal çehreli ayın, güneıle kendisi a
raaına giren bizim dünya1D1za, rah
metli Diyojen gibi: 

Gölse etme, baıka ihsan lıtemem t 

diye bağırdığını duyar gibi olu
rum. 

Halbuki eskiden ay tutulduğu 
zaman bu mısraı hatırlamıya vakit 
bulma~an bir gürültüdür duyardı
wz. Sılahıa. u.rılan gökyüzüne a· 
teş ed~r ve attığı kurıunlarla meş• 
hur Jul Vern'e bile parmak ısırta· 
cak bir hayal geniıliğl ile, gökyü
zünde ayı tutan §eytanlarz vurmıya 
sava1ırdı. 

Evelki gece ay Hssiz, lllduzz tu
tuldu ve açıldı. 

Sessiz sadasız, çünkü eski devir
lerde duyulan sesler, hakikatte ta· 
banca/arın, martin/erin, mavzerle
rin, çif teluin değil, cebahtin, hu
rafenin, bitı/ itikatlarrn sesi idi. Bu 
köhne telakkiler, rejimin kudretli 
eliyle susturulduğu için, artık, ay 
da ~essiz sadasız tutulacaktır. 

Ay tutu/muı bidiselerinde bun-

Bir yapının rengi! 

Fraıuızlar istedikleri kadar 
renk üzerinde miinakata etmeaiıı· 
ler w Paria kreatriıleri iıtedikleri 
kadar söze batan bir takım renk- 1 

lwi, menim mevsim, bütün dünya 
kadmlıima kabul ettirainler, ge
- renk ü....mcle münakata 
yapmamak inunm elinden gelmi-
yor. • 

Ba aatırlan, İnf&ab hitmiye 
yaklatan büyük bir yapmın birkaç 
cephesine Yunalan açık penbe renk 

dolayıaiyle yazıyorum. 

Güneı, rüzgir ve yajmur ye
dikten sonra ne hal alacafuu ke.· 
tiremediğimiz bu rengin bugünkü 
dW'UfU ile de ca.ip, aüzel Ye ae
vimli oldaiıma icldia ecleme7iz. 
Kaldı ki bu renk, bize eski devir
lerin zaptiye karakolları için ka· 
bul ettiii bir MJ'•J'I da hatırlatb
ğı için zevkimizi ok§UDadı. 

lspanyol kadınları! 

lapanya aularında bulunan bir 
İngiliz torpidosu, bir takım gebe 
İspanyol kadınlarmı alıp lng;ltere
ye götürürken gemi zabitleri ve as
kerleri birçok müıkül dakikalar 
geçirmitler. Çünkü bu kadınlar
dan bir kıamı daha gemide iken 
doğunnutlardır. 

Kadmlann vaziyetten memnun 
olduldarmı l&IUl'lllL Çünkü kara-

da kalaalar, muhakkak, 
doğuracaklanb ! 
Yılandan ti/a! 

dokuz 

. 
Abdülhak Himit'in inaana bir 

miktar tikainti veren bir beytİ var
dır : 

Akrep mi yedim, yılan mı yuttum? 
Bir ıey diyecektim, ah, unuttum. 
Tokyo•dan bir amerikan mec-

muasınm öğrendiği fU haberi o
kursanız, yılan yemeyi, her halde, 
büyük ıair kadar yadırgamıyacak
sını:acbrı 

"Polisin ,..ı.m bir ilaç olarak 
aatma)'I Pddetle 7aaak ebncaine 
raimen her sün Tokyo'da. en ata
iı 1000 tane yılan yenilmektedir. 
Şehirde yılan aatan 100 mağaza 
vardır. Bunların en büyüğü, sene
de 100,000 yılan aattığı gibi, de
vamlı aurette de 10,000 canlı yılan 
bulundurur. 

Bu yılanların her çeıitinden bir 
takım nümuneler bir camekan i
çerisinde bulunur ve müfteriler 
buradan beğenerek siparit verir
ler. 

Japonya'da ezilmit yılan etinin 
verenıe, ro1na tizmaya. kaneere, 
hatta topallığa ilaç oldaiuna ina
mlmaktad ... ,. 

Dün tehrimizde hava umuıııiye 
bulutlu geçı;nif, rüzgar prk şimaliO 
den saniyede en çok 6 metre ka~ 
hızla esmittir. En yüksek ısı 9 der 
ye kadar ancak yükıelebilmittir. Y 
dun şark ve cenup prki Anadolu uı 
takalariyle, Karadeniz'in ve orta A 
nadolu'nun ,ark taraflarında hava k 
pah ve yer yer yağıth,diğer mıntaka 
larda 20k bulutlu geçmiştir. Orta 
prkl Anadolu'nun bazı yerlerind 
yağıt kar teklinde olmuttur. Son y · 
mi dört saat içinde kar ile karışık y 
ğı,ların kr.re metreye bıraktıgı • 
miktarı Giresun'da 87 Antep'te 3 , . 
Trabzon'da 20, Sivas'ta 17, Bolu'da l 
Erzurum' da 7, Bursa'da 4, diğer y.uğı 
olan yerlerde ise ı - 3 kilogram ara • 
sındadır. Rüzgarlar bütün mıntalca 
tarda saniyede en çok 8 metre hısl 
esmiştir. Ege ve Akdeniz'de rüzgarla". 
timali prkiden fırtına şeklinde el 
mektedir. Yurtta en düşük ıaı sıf ırı' 
altında Bolu'da 4, Ulukıtla•da 1 de 
recedir. En yüksek ısı da sıfırın Ut• 
tünde lzmir'de 16, Adana' da 18, ı\'1 ~ 
talya'da 19 derecedir. 

haai3 
rund 
parç. 
bulu 
haki 
n iti 
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Viyana kararı ve Polonya 

'DONYA H)\BERLERİ -

Macaristan ile Çekoslovakya ara-
, andaki ihtilafın halli ile neticelenen 
fiyana iç.t.iınaı, orta Avrupa krizinin 
'?n safhasını teşkil ebniştir. Maca
utan da, Çekoslovakya da iki otori
;er devlet tarafmdan verilen karan 
ı~hai olarak kabul ettiklerinden, ye-

S~ u Avrupa hartası artık çizilmiş bu· 
un~~or. Çekoslovakya, Viyana ka

d •arıy e Macaristan'a bir milyondan 
;~zla nüfus k~y~ettiği halde hu_ n~ -
. :ıceye tevekkul ıle boyun eğmı§tır. 

efakat garip bir tecelli olmak üzere, 
g\liyillla kararını Polonya kabul etmi
t1or, Polonya gazeteleri çekoslovak 
ıll'- l .. M ' ın.ese esının ünih anlaşmasiyle ve 
t:Viyana hakem karariyle halledilmiş 
tt_, d w 

'"ma rgını yazmaktadırlar. Polon-
;ıa'nın hu orta Avrupa kriziyle iki 
t;~kımdan alakadar olduğu malUın
t~dur: 

1 - Çekoslovakya'nın, büyük harp
~n sonra bir emri vaki ile işgal ettiği 
ir eten nıtntakasının Polonya'ya ilha
kı. 

2 - Macaristan ile hudut komşu-
au olmak için Rütenya'nın Macaris

~ lan'a ilhakı. 

: ~ol?~ya, Çekos.ovakya hakkın
,.dakı bırınci iddiasını Münih konfe
ı• , d" 
r raıuınrn akabinde bu devlete tev ı 
ettiği kısa mühletli bir ültimatomla 

'!elde etmil}ti. Almanya'nın tazyiki 
I' karşısında taşırmış bir vaziyette o

lan Çekoslovakya derhal Teşen mm
/. takasını Polony:'ya terketti. fakat 

bundan sonra Polonya Rütenya'nın 
i·~a~aristan'a ilhakı için teıebbüse g!
i• t'qtı. Bu ilhaka taraftar olmadıgı 
ı ınalUnı olan Romanya'yı huna iına~4: 

a· etmek için Polonya hariciye vekilı 

Suykastin cezas.ını 

yahudiler çekecek! 
Alman basını fon Rath'ın uğradığı 

suykast i~in böyle söyliyorlar 
Paris 8 a .a. - Almanya sefiri dün akşam hariciye nazırı Bone

. ziya;et etıniştir. Mülakat esnasında Bone, suykastten haberdar 
1iur olmaz Başvekil ile birlikte bildirdiği teessürlerini ve fon 
Rath hakkı·nda beslediği sempati hislerini teyit etmiştir. 
Sefir, vaka hakkında malumat vere- ı 

rek suykasti mü~_eakip .h~zurunda is
ticvap edilen mutecavızın Polonyalı 
bir mülteci olduğunu ve birini öldür
mek üzere sefarethaneye geldiğini 
söylediğini beyan etmiştir. 

Mütecaviz, sabahleyin bir müddet 
sefaretin etrafında dolaştığını · ilave 
etmiştir. İsticvabı esnasında mücrim 
kendisine sorulan suallere sükU1letle 
cevap vermiştir. 

Fon Rath'ın vaziyeti 
Fon Rath'ın sıhi vaziyeti vehameti

ni muhafaza etmektedir. Bugün ikin -
ci defa kendisine kan verilmek lüzu
mu basıl olmuştur. 

Hitler'in hususi hekimi ve Münih 
üniversitesi kliniği müdürü Dr. 
Grandt ile Pr. Magnus, Hitler tara
fından verilen emir üzerine Paris'e 
gelerek derhal fon Rath'ın ~aşı ucu
na gitmişlerdir. 

(ekler cümhur reisi 
seçimine haurlamyorlar 

Prag, 8 a.a. - Çek hükümet parti
leri reisleri müşterek bir toplantıdan 
sonra Reisicümhur intihabı meselesi
ni görüşmek üzere Başvekil Sirovi -
yi ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret, re
isicümhurun şahsı etrafında olmayıp 
intihabatın tarihini tesbit içindir. 

Reisicümhur intihabatı ile alaka
dar olmak üzere Lidovi Listi gazete
si, hükümet partileri arasında bir di
rektuvar bulunmasını ileri sürmekte 
ve aza olarak da ziraatçi şeflerden 

Beran'ı, çek katoliklerinden Sramek, 
demokrat sosyalistlerden Kamp! ve 
halkçı sosyalistlerden Klapka'yı tek
lif etmektedir. 

Vindsor Dükü 
Ailesiy~e tekrar 

münasebet kuracak 
Lodnra, 8 a.a. - İvning Standart 

gazetesinin muharriri, dük ve düşes 
Glucester'in Paris'i ziyaretleri esna
sında dük ve düşes de Vindsor ile gö
rüşeceklerini haber vermektedir. 

Bu görüşme Vindsor dükü ile kıral 
hanedanı arasında, münasebatın yeni
den teessüsünün bir mukaddemesidir. 

Aynı muharrir, dük ve düşes de 
Vindsor'un İngiltere'ye yapacakları 
ziyaretin 1939 senesi başlangıcında 
vukua geleceğini ilave ediyor. 

Orta Avrupa'da 

bir %elzele oldu 
Prag, 8 a.a. - Bu sabah saat 4.21 

de Prag ile cenubi Bohemya'da ol
dukça şiddetli bir zelzele hissedil -
miştir. 

Viyana ve civarında 
Viyana, 8 a.a. - Bu sabahki zelze

lede Viyana ve civarında hasar çok 
ehemiyetsiz olmuşsa da cenubu şar
kideki hasarat oldukça mühimdir. 
Zelzele merkezinin o civarda olduğu 
tahmin ediliyor. Bazı binalardan bir 
metre murabbaı büyüklüğünde taşlar 
kopmuştur. Birçok bacalar. devril~iş 
ve tavanlar çökmüştür. BJrçok hına 
da yıkılmak tehlikesi gösterdiğinden 
tahliye edilmiştir. 

i• Bek Bükre§'e bir seyahat yaptı. Po-
1 k usu Cinayetin arkasında kim saklı? e' onya, Macaristan ile hudut om§ r olnıadıkça, orta Avrupa s~lh.unun Berlin, 8 a.a. - Alman gazeteleri, 
ınüenunen olmıyacağını bild.irdı. Fa- Paris'te Almanya büyük elçiliğinde 

j• kat Münih anlaşmasından ~-n~~ or~.a yapılan cinayete geniş sütunlar tah -

Halkın büyük sevinç 
• A'Vrupa politikasında en buyuk nu- sis etmektedir. 

ı1 fuz sahibi bir devlet olan Almanj'a Berliner Börsen Saytung ezcümle . tezahürleri arasın.da 
Rütenya'nm Macaristan'a iltihakını diyor ki: 
iltizam etınediği için Polonya'~ te- "Bu işin arkasında acaba kim saklı
tehbüsü suya dütmüttür. Gerçi Vıya- dır Cinayetini işlemek için bir İsviçre 
Aa karariyle Macaristan Uzhorod kantonunu seçen yahudi Frankfurte-

Macarlar jşgale devam ediyorlar 
ıC tehri dahil olduğu halde Rütenya'- r'in cinayetiyle Paris cinayeti arasın

llm büyük bir kumını almı§tır: Fakat da büyük müşabehet vardır. Zira bu 
iııce ve şerit gibi uzun Rütanya top· son cinayet re~it olmıyan birisi tara
raklan, hala Polonya'yı Macari5- fından yapıldığı için, gene buna idam 
'en'dan ayınnaktadır. Acaba Polon- cezası tatbik olunamıyacaktır. Geyms-

• - · •• --·~ı. .. ..,•.A ilhakı- · · ·1 -• .Al istemekte neden Macarıstail·aan -~• ....... ..,, ..... ı ... -.J • ..J::-::...... • .. ,,,._ 
ğil, fakat kendisi muhitinin politik 

ileri gitmiştir? Geçen hafta içinde inahfillerinin emriyle hareket etmiş 
bunun sebebini izah edecek iki hadi- olduğunda §Üphe yoktur.,, 
9e vuku bulmuttur: Rütenya, varlı· Angrıiff gazetesi ise, alman hükü-
ğmm tehlikede olmadığını anladık- metinde, yahudilere karşı şidetli ted
tan sonra, adını değİitİrerek "Kar- birler alınmasını talep etmektedir. 
Patlar Ukranyası'' olmuttur. Polon-
)'a'da bet milyon kadar ukranyah Cezayı yahudiler çekecek 

• bulunduğu nazarı itibara al~a~ak Dünkü Lokal Anzayger gazetesi 
olursa bu isim deği~tinnektekı sıya- gibi bu sabah çıkan gazeteler de Von 

' ai ma.ı:a anla§ılır. İkinci hadise de Rath'a yapılan suykastin Almanya'da-
• Polonya Ukranyasmm, on günden ki yahudilerin vaziyetine tetir edece-

beri, bir takım tezahürata sahne ol- ğini yazmaktadırlar. 
' lna.ıudır. Polonyalı gençler ile u~.an- Bcrlincr Tageblatt diyor ki : 
• Ya milliyetperverleri arasında muaa- "Bu suykast bütün ağırlığiyle ya-
• demelere vesile teşkil eoden bu teza • hudilerin üstüne düşecektir.,, 

hüratm da mi.nası izaha lüzum 12 Uhr Blatt gazetesi, "Almanyada 
göstermiyecek derecede atikardır. bulunan yahudilerden bunun hesabı 

Amiral Horti ve refikası bir aeyahat esnasında 

Budapeşte, 8 a.a. - Macar ajansı bildiriyor: lki bölgedeki ma
car işgal kıtaları her tarafta dün akşam için kendilerine gösteri
len hatları işgal etmişlerdir. Bayraklarla donatılmış olan köyler 
her tarafta kıtaatı tavsifi imkansız bir şevk ve heyecanla karşıla
mıılardır. Hakikat tudur ki Çekoslovakya'- sorulacağını ve yahudilerin istedikle

nrn inhilalinden sonra, Polonya en ri amansız mücadelenin başhyacağını,, 
çok ekalliyet nüfusu olan bir Avru- Amiral Horti, 11 ikinciteşrin- manca mukavemetlerden sonra tekrar 
pa memleketi olmu.:.tur. Polonya nu- yazmaktadır. h · anavatana avdet ettin-ini büyük bir se-

y Gene Berliner Tageblatt, tam Fon de merasimle Kassa şe rine gı- 6 
fusunun üçte biri ekalliyetlerden te- recektir. vi~çle müşahede .etmekte, alman ve i-

• rekküp etmektedir. Bu ekalliyetler a- Ribbentrop'un Fransız - Alman müna- talyan hükürnetleri tarafından Viya -
,, ruında en ehemiyetlisi de miktarla- sebetleri hakkında nikbin bey:at~ işgal plônı na'da 2 teşrinisani 1938 tarihinde ve -
,, rı be§ milyona baliğ olan ukranyalı- bulunduğu bu sıralarda bu suy astın Prag, 8 a.a. - Çeteka ajansı bildi- rilen hakem kararını kabul eylemekte 

lardır. Ukranyalılar arasında öteden yapılmasını dikkate şayan görüyor. riyor: 8 son teşrinde macar kıtaları ve bu hüktimetlere sarf ettikleri gay-
,, beri bir ayrılmak cereyanı vardır. Yalıudilerin silahları Slovakya ve Karpatlaraltı Rusyasın - retlerden dolayı minnettarlığını beyan 

P l b 1 da Nove Zamki ile Sani ve Ciz ile 
,, o onya, u cereyan i e mücadelede toplanıyor etmetkedir. 
mütküliıta maruz kalmaktadır. Eskı Roznava arasındaki araziyi işgal ede- Gene bu kanun layihası mucibin -
Çekoslovakya'nın enkazı üzerinde Berlin, 8 a.a. - D. N. B. ajansı bil- ceklerdir. ce, Macaristan'a iade edilen toprakla-
kuru] h b . u 9 sonteşrinde bu kıtalar Bratislava-

an mu tar ır kranya devleti, diriyor: nn mebusan ve ayan aza15ı macar par-
Polonya'nın bu mücadeleaini kolay - Polis genel direktörü, bazı hadise- nın garbinde, Legis:in cenubunda, Le- ıamentosu azası olmaktadır. 
ı k d • "ld 1 · d 0 1 ahd" sene, Rimayska ve Sobota'nın cenu-aştıraca egı ir. tte Polonya'nın ler üzerine, Berlın e u unan Y ı Hükümet ilhak dolayısiyle icabe -

di · b 1 k bunda, Kosiçe'nin cenubunda, Muka-en tesı undan ileri gelmektedir. h lk n elinde silahları top ama mec- den tedbirleri kararnamelerle ittiha -
B ·1· d" a 1 d"l · · 6 evo'nun cenubunda bulunan arazi ı ın ıği gibi, Rütenya'nın MacarİS' buriyetinde kal_mışt_ı.r. Ken ı e~ıne sı- za mezun kılınmaktadır. 

• ·ıh 1 d ı 1 parralarını işgal edeceklerdir. . . .k. . tana ı akını talya da iltizam et- l"'- taşımak içın musaa e verı en e_ r, z Bu hadıse münasebetıyle 1 ı mil -
<U• 1 k d ş ıo sonteşrinde işgal hareketi Kosi-

mişti. Binaenaleyh bu memleketin bu tedbirden hariç tutu ma ta ır._ un. h" 1 · yonluk para basılacaktır. b k 1~ k çe, Mtikaçevo ve Uzhorod şe ır erı 
ayrı siyasi varlığını temin etmek me- diye kadar, polis, 2569 ıça ve aıotı de dahil olmak üzere tahdit edilen iJ1acaristan' a geçen toprak 
eelesiyle alakadar olan yegane bü- sopa ve 20 bin kurşunla 702 tabanca hatta kadar devam edecektir. ve nü/us 
yük devlet Almanya olmuştur. Po- müsadere etmiştir. 
l , a·· d k )dır Macar parlamentosu aırıldı Prag, 8 a.a. - Çekoslovak statistik onya nm utenya'yı orta an a - y ahudiler aleyhinde ~-
mak hususundaki tetehbüsü ne odeıre- Budapeşte, 8 a.a. -- Parlametıtonun ofisinin neşrettiği bir tebliğe göre, Çe-
ce manidar ise Almanya'nm ltalya, niimayi§ler bugünkü açılış celsesinde, reis Kornis koslovakya cümhuriyeti Macaristan'a 

• Polonya ve Macaristan'a rağmen, Berlin, 8 a.a. _ Havas ajansı muha- Macaristan'a avdet eden toprakların 11.823 kilometre murabbaı toprakla 
bu memleketin istiklalini temin yo- birinden: bu avdetinde büyük dost devletlerin 1.026.903 nüfus terketmektedir. 
lundaki gayreti de o derece mani- Paris'te bir yahudi tarafından B. oynadıkları katt rolü ehemiyetle teba- Bu nüfusun 188.621 i slovak ve 
dardır. Fon Rath'a karşı yapılmış olan suy- rüz ettinnig ve şiddetli alkışlar arasın· çek, 35.250 ~ rutenyah, 13.4il i al-
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Mareşal Voroşilof bir 
sene icinde .basarı an 

~ ~ 

işleri anlatıyor 
Moskova, 8 a.a. - Tas Ajansı bildiriyor: Müdafaa komiseri 

B. Voroşilof kızıl meydandaki nutkunda, Sovyetler Birliğinin ge· 
çen sene zarfında elde ettiği terakkileri kaydederek demiştir ki: 

" - Nakliyat endüstrisi ve sovyet i- 1 
lim ve kültürü geçen sene zarfında \ 
yeni zaferler kaydetmiştir. Geçen se- Münih yolunda· ne tabiat şartları pek az müsait ol -
masına rağmen, ziraat şeklimiz saye
'sinde tabiatin kaprislerine karşı mü
cadelemizden muzaffer çıktık. Halk 
kütlelerinin refahı artmış ve artmak-
ta devam etmektedir. İntihabat, Le -
nin ve Stalin davasının zaferini gös
termiştir.,, 

Sabotajla nıiicadele 
B. Voroşilof, Stakanovist hareketi

nin ve her sahada erkeklerle rekabet 
eden sovyet kadınının gittikçe artan 
faaliyetini ve terakkilerini kaydet
tikten sonra memlekette sabotaj yu
valarının nasıl imha edildiğini anlat
mış ve Hassan gölü hadiselerine geç
mi~ ve japon generallerinin fahiş bir 
şekilde aldandıklarını söyliyerek de
miştir ki: 

Dü§nuın Sovyetler Birliğine 
saldırırsa ..• 

••- Bununla beraber, bu baylarm 
hafızalarının iyi olup olmadığını ve 
aldıkları dersten ne istifade ettikle
rini bilmiyoruz. Fakat, Hassan gölü 
civarındaki pratik ders kafi gelme
mişse ve düşman sovyet silahlarının 
yıldırım gibi kuvetini ve asker ve ku
mandanlarının kahramanlıklarını unu 
tabilecek halde iseler, onlara şunu 
söylemeliyiz: Ehemiyetli olsun, küs
tah olsun, her Öüşman, burnunu ne
rede ve ne zaman topraklarımıza sür
mek cesaretini gösterirse Hassan gö
lü civarında gördüğü çiçeklerin ha
kiki meyvalarını tadacaktır. 

••• Diişmam kendi toprağında 
yeneceğiz 

Bunu bilmesi icap edenler bilsinler 
ki, kıtaatımızın harekatını düşmanın 
taarru.z mıntakasrna tahsis etmek mec 
buriyetinde asla değiliz. Bilakis, düş
manı biz:.:at kendi toprağında mağ

ltıp etmek bizim için daha elverişli ve 
daha kolay olacaktır ve böyle de ya
pı1llçaktrr. Her taarruz ve darbeye, 
kahraman kızıl ordunun üç darbesiy
le mukabele edeceğiz. 

21 inci yıldönümiinü geçen sene -
kinden daha büyük bir dünya harbi 
tehlikesi şartları içinde teabit ediyo
ruz. Geçen senenin hadiselerine yeni 
hadiseler inzimam etmiştir. 

ispanya ve Çin'e selam 
Avusturya, Çekoslovakya Hassan 

gölü ha~i~~leri ve daha bi;çok h~di
seler. Butuı_ı bunlar faşizmin dünya
yı sarmak ıstediği zencirin parçala
rıdır. Israrla istiklallerini müdafaa 
eden ~ahraman Çin ve İspanyol mil
letlerıne hararetli ve kardeşlik ielam
larımızı yollarız. Avrupa'da son ay
lar zarfında cereyan eden hadiseler 
faşi~min açıktan açığa dünya kıtalini 
tahrıke başladığını göstermiştir. 

Dünya harbı başlamış 
bulunuyor ••• 

Bazıları: '_'Dünyayı bir harpten 
kurtardık,, dıyorlar, diğer bazıları 
da: "~e~faatlerimizi bütpn dünya 
barışı ıçın feda ediyoruz" diyorlar. 
Bütün bunlar işçi kütleleri ve na
muslu kimseleri aldatmak için söyle
nen yalanlardır. Çekoslovakya barış 
ıçın değil, harbin nefi namına parça
lanmıştır. H~b.eşistan ve Avusturya 
da mı bar.~ş ıçın yok edildi? Hayır, 
baylar. Dunya harbi şimdiden tutuş
muş bulunuyor ve her dakika her 
devleti ve her milleti kaplıyabilir. 

••• ihtiyatlı · olmak lazım 
Daima ihtiyatlı durmalıyız. Ordu_ 

muzu, donanma ~·e hava kuvetlerimi
zi .. a:ami .surette takviye etmeliyiz. 
Butun mılleti seferberliğe amade bu
lundurmalıyız. Dünya faşizminin kı
lıç ve baltalarını bize karşı bilemek
te olduklarını biliyoruz. Fakat biz saf 
d.e~iliz_ v7 ı:nemleket müdafaası ka • 
bılıyetımızı artırmak için olan m _ 
. . ··k~ esa 
ımıze su unet ve ısrarla devam edi _ 
yoruz. • 

devam edilirse 

Fransa ve Alman)'G 

anlaşabilirler 

B. fon Ribbentrop 
Berlin, 8 a.a. - Ecnebi matbuat mQ

messilleri şerefine verilen ziyafette 
bir nutuk soyliyen Von Ribbentrop, 
ecnebi matbuatı tarafından verilen ha
berlerde son zamanlarda memnuniye· 
te deger bir degişıklik husule geldi • 
gini kaydederek demiştir ki : 
"- Bu vaziyet devam ettiği takdir· 

de gazeteciler memleketlerinin Al -
manya ile olan münasebetlerine geniş 
mikyasta hizmet etmiş olacaklardır.,, 

Von Ribbentrop, Münih itılafını 
takip eden sUahlanma faaliyeti dola -
yısiyle hayr~ izhar ederek fransıı ve 
ingiliz zimamdarları tarafından söyle
nen nutukların Almanya'da müsait 
bir şekilde karşılandığını kaydetmiş
tir. 
Nazır şu sözleri ilave etmiştir : 
"- İngiltere ile Münih'te takip c • 

dilen yolda devam ~dildiği takdirde 
Fransa ile Almanya arasında daha iyi 
bir şekilde anlaşmak imkanları bulu
nabilir . ., 
lngiliz gazetelerindeki akisler 

Londra, 8 a.a. - İngiliz gazeteleri, 
alman hariciy• nazırı Von Ribben • 
trop'un gaz~ .ıcilere yaptığı beyana • 
tın mühim luısımlarını büyük harfler
le neşretmektedir . 

Taymis gaeztesi, alman hariciye na
zırının bilhassa harp. tahrikatçıları 
hakkındaki sözleriyle fransız - alman 
mukareneti ihtimaline dair olan tel -
mihlerini ehemiyetle kaydetmekte -
dir. 

Tel-Aviv'de 
tuğyanla.r 

Yüzlerce kişi açıkta ! 
Telaviv, 8 a.a. - İki gündenberi 

büyük şiddetle yağan yağmurlar Te
laviv ve civarında büyuk feyezanlara 
sebebiyet vermiştir. Yüzlerce kişi ev
siz kalmış, şehir dahilinde ve tarla ve 
fidanlıklarda büyük hasarlar vukua 
gelmiştir. Hemen bütün mıntaka, su 
altındadır. İnsanca zayiat olup olma
dığı henüz belli değildir. 

İngiliz "Vansa,. nakliye gemisi iJe 
Hayfa'ya 600 ingıiliz subayı ve askeri 
gelmiştir. Bu hafta içinde yeniden 
1600 ingiliz askerinin daha gelmesi 
bekleniliyor. 

ganin, Şvernik ve Dimitrof çok a1 • 
kışlanmışlardır . Mali'ımdur ki Polonya Ukranya- kast dolayısiyle Kassel'de yahudiler da Macaristan'm minnettarlığını bil - man, 51.568 zi yahudi, 34.868 zi muh-

d b k R d d b ·r Uk- .l: · telif ırklardan ve 587.558 zi macardır. sm an aş a, us ya' a a ı aleyhinde büyük nümayişler yapılmış- wrmıştir • M 
ranya vardır. imparatorluk Alınan - Müteakiben başvekil tmredi bu Çekoslovakya'da ve Karpat Ukranya- uazzam teza1ıii.rler 3 60 tayyarenin /!CÇit resmi 

tır. da b" M k yası büyük harbin sonunda Ukran- baptaki kanun layihasını tevdi etmiş sm 68 ın ve 25.894 macar kalmış - .. os ova·'· 8 a ... a. - Tas aJ·ansı bil- Saat 10 da müdafaa komiseri Ma· 
b D. N. B. nümayişçilerin Sanagog d D b ya ile yakından alakadar olmu§, u ve Macaristan'ın muslihane yollarla trr. ırıyor: un utün Sovyetler Birlig-i reşal Voroşilof hükümet ve parti na-
l ile yahudi mağazaları önünde tezahü - b"" ··k · · memleket istiklalini temine ça ış- büyümü§ olduğunu gene alkışlar ara • Bir lıuduı h:::,,Jı'sesı" uyu teşrınıevel sosyalist ihtilalinin mına kıtaatı selamlamış ve tebrik et-

mı•b. Müstakil Ukranya te,.ebbü&ii, ratta bulunrnu~ olduklarını tasrih e~ . . ua 21 inci yıldönümünü sevindi bir su- miştir. 
y " Al mektedir. sında kaydeylemıştu. p :ı 

yürümemİ§lir. Bununla beraber, ~ "lnıanva ve ltalya'ya rag, 8 a.a. - Prag'm şimalinde rette kutlamıştır. Bütün memlekette Geçidi müteakip B. Voroşilof nut-
manya, daima Ukranya hakkmdakı 4 

J Melnik yak.ininde kain Liboh'da al • halk tezahüratı ve geçit resimleri ya- kunu söylemiştir. 
alakasını muhafaza etmiştir. Alman· le, ••Karpatlar Ukranyasrna.'' neden minnetkırlık mantar tarafından i§gal edilmiş mm- pılmıştrr. Vatanperverane tezahürat saatlerce 

' yada birçok ukranyah ıni11iyetper- bu derece ehemiyet verdiği, anlatı- Başvekil İmredi bugün toplanan takada kain bir kommün müdürü ile Moskova"da garnizon kıtaatı muaz- sürmüştür. Tezahürat esnasında harp 
verler, alman hükümetinin ınüsama· lır. Varlığını Almanya'ya borçlu o- mebusan meclisine bir kanun layihası südet fırkası eski azasından biri, hu • zam bir geçit yapmış ve işçiler parlak tayyare filoları kızıl meydanın üze

r hasiyle, memleketlerinin istiklali uğ- lan Karpatlar Ukranyasr, hem Po- tevdi etmiştir. dut işareti olan kazıktan sökerek çe - tezahüratta bulunmuşlardır. Birçok rinden uçarak Sovyet hava kuvetle-
• nında ç.alı,maktadırlar. Polonya'nm lonya Ukranyaaını, hem de Sovyet Bu layiha mucibince macar parla - koslovak arazisi dahilinde birkaç yüz misafirler ve bu arada cümhuriyetçi rinin değerini göstermiştir. Kızıl ka

parçası olsun, Sovyet ittihadına dahil Ukranyasını tetkik ve müıahede al - mentosu, vaktiyle Macaristan' dan ay· metre ileriye götürmüşlerdir. İspanyol hükümetinin delegeleri hu- natlı avcı tayyareleri grup halinde 
bulunsun, Ahnanya'nın Ukranya tında bulundurmak için çok ehemi- iılan parçanın bir kısmının yirmi se • Alman makamatr nezdinde protes - susi tribünlerde yer almışlardı. BB. uçuşa nümune olacak bir intizamla 
hakkında gösterdiği bu alaka. na~a- yetli bir mıntakaodır. ne süren bir ayrılıktan ve ecnebi ida - toda bulunulmuş 've hudut hattı yeni- Stalin, Molotof, Kaganoviç, Mikoyan, çok alkış toplamışlardır. Hava geçi· 

-.r:ı..cJ.Uaa:ca...a.a.uuLC.illlL.uu.&.Lll.....,.Ll!ii:.YA.JU~.:.L----------=A:..:.:.. . .ı:..· -=E=S:.:ME.:.=::R..:_:....:,res.:::.;i;.,,;a::;l:.;.tı:.:n:.;d:.:ak:;::.;.i....:.is:.t;,;;,i;,,,;ra..:p:...1--a--rd:.an...,__v_e_k_a_h_r_a_- _d_e_n_v_ü_c_uda_....:g~e:....:t:....:ir..:..ilmi=·~ş..:ti..:..r·:...._ ____ _:_E_:j:._o...:.f:.., ..:K=a:.:l..:.en:.:.:.:in2,_:A:.:.::n:.:d..:.re.:.e:.:f:.:•....:B:.:.en::da=,:....:B:.:u::l-_;dine 360 tay yare iştirak etmi~tir. 



-4- ULUS 9 • l 1 • t93 

AVUSTRALYA'NIN YENİ UMUMİ VALİSİ 

KENT DÜKÜ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kent Dükü hayat yetişmiş bir içinde 

halkı prenstir, Avustralya 

vali olduğundan çok 
onun umumi 
. 

sev ı n ç içindedir 
Avustralya'run her sınıf halkr, kr- de çok defa ansızın olmak şartiyle, 

ra1 George'un, Avustralya'ya umumi büyük fabrika kurumlarını gezer ve 
vali olarak kendi küçük kardeşi H. R. tetkik ederdi, şöyle ki onu orada, fan· 
H. Kent Dükünü tayin ettiğini haber tezi elbiselerle değil, bilakis tam bir 
alınca fevkalade memnuniyet duymuş- işçi kıyafetinde görmek mümkündü. 
tut. Şurasını kaydedelim ki düR, bu 

"Commonwealth,, m başbakanı B. vazifelerini görürken ananeye karşı 
Lyons, bu haberi halka tebsir ederken gelmiş oluyordu, zira ondan evel, kı • 
umumi sevince tercüman ~olarak şu rallık sülalesine mensup olan hiç bir 
sözleri söylemiştir: fert sivil vazife görmemişti. 

"Majeste Kıralm Avustralya'ya Bütün bu işleri arasında dük, se -
karşı olan lutufkarhğrnı bu tayini yap yahat etmek için de vakit buluyordu. 
mak suretiyle beyan ve ifade edişi çok 1927 ve 1929 da kardeşi Wales pren
yerinde ve sevindirici bir harekettir ve siyle birlikte Kanada'yı ve cenubi A· 
kanaatimce bu tayin, Commonwealth'e merika'yı gezdi; 1934 te de cenubi Af
mensup herkesin büyük bir sevinç ve rika'da mufassal bir seyahat yaptı. 
iftiharını mucip olacaktır." Daha sonra kendisine yapılan bir tek-

Bay Lyons'un bu sözleri, federal lif ve daveti kabul ederek Avustralya
parlamentonun ''Labour" (işçi) Lea - yı ve Yeni Zelanda'yı ziyaret etmek is
deri ve aynı zamanda Avustralyalı eş· tedi fakat meşguliyetlerinin çokluğu 
rafı tarafından teyit edilmiştir. dolayısiyle tasavvurundan vaz geçmek 

"Sydney Sun" un beyanatına göre mecburiyetinde kaldı. 
ba tayin keyfiyeti "kırallığın, Avstral- • Dükün hususi hayatında me~gul 
ya ahalisine yapabileceği en büyük il· olmayı sevdiği şeyler arasında sürat 
tifat" ı teşkil etmektedir. Bu, yalnız istiyen sporları ve en başta da süratli 
Commonwealth için bir şeref mevzuu otomobil sürme sporunu saymak la -
olmakla kalmayıp aynı zamanda Kent zım gelir. Bu itibarla ailesi erkanının 
dükünün şimdiye kadarki resmi haya- bu spor bakımından muhakkak ki bi • 
tında gösteregeldiği kabiliyet ve vazi - rincisidir. 
feseverliğinin resmen tanınması mahi· Keza Windsor dükü gibi tayyareye 
yctindeıdir. binmekten ve ava gitmekten ziyade -

Keza aynı tayin keyfiyeti, Domini- siyle hoşlanır. Sinemayı sever, dans 
yonlarm bütün imparatorluk içerisin - ve musikiden hoşlanır ve iyi piyano 
de haiz bulundukları istiklalin bir ör· çalar . 
neğini teşkil etmektedir. Kent dükü - Tabiatı itibariyle biraz sıkılgan ol
nun umumi vali olması hakkındaki di- malda beraber Kent dükü iy~ söz söy
leğini Commonwealth hükümeti doğ • ler ve söylevini vermeden önce de 
rudan doğruya Londra yüksek komi- mevzuunu iyice kavramış ve ihata et
seri M . . s. Bruce vasıtasiyle bildirmiş· miş olmıya itina eder. Şahsının sevim
tir. Umumi valilerin tayini kıral tara- liliği dinleyicilerinin takdir ve alkış· 
fmdan ve Downing Street'ten geç- larınr behemahal kazanır. 
ıneksizin alakadar, dominiyonun baş • 

Kent dükünün esasen büyük olan 
bakanının tavsiyesi üzerine yapılır. h . 

şö reti 1934 ıkinciteşrin ayında yunan 
Kent dükü ancak izdivacmdan pek az prensesi Marina ile yaptığı izdivacıy-
önce tanınmı şolduğuna göre Prens le artmış oldu. Prensesin gü.zelliği ve 
George'un. tebaasının kalbinde hususi giyiniş hususunda gösterdiği zevki se
bir yeri vardır. Altıncı George ve se • limi zaten ingilizleri teshir etmiş bu • 
k:izinci Edward da dahil olmak üzere lunuyordu .Prenses Marina'nın. inıti • 
Büyük Britanya'daki birçok pop\ilcT liz moda nareketınin başında bulun -
prensler gibi o, ''bahriyeli prens" ola- duğu inkar edilemez. 
rak nam almıştı. Dartmouth'daki "Ro-
yal Navy Trai ning College" e girdi Düşes'in daha bir çok meziyetleri 
ve buradan 1921 de "midshipman" de· vardrr. Kendisi altı lisan bilir, (babası 
recesiyle çıktı. Bahriyede 1929 senesi· Prens Nikola gibi) büyük bir kabili • 
ne kadar kalarak H. M. s. Durban'da yet göstermek şartiyle resim yapar ve 
fransızca mütercimi olarak hizmot et- diğer vazifelerini de aynı derecede ve 
ti ve sonra sıra ile rütbesi yükselerek aynı mükemmellikle ifa eder. Dük ve 
vis amiralhğa kadar ulaştı ve kıralm düşesin şimdi üç yaşında olan Kent 
Naval A .D. C. si vazifesini gördü. prensi Edward ve 1936 senesinin No-

Bununla beraber kısa bir müddet el'in de doğmuş olan Prenses Alexan· 
İ9n bahriye meslegi esnasrnda karri _ dra gibi iki çocuğu vardır. 
yeri, bir hastalıktan dolayı durmuş bu- Dük ve düşes, hiç olmazsa bir ba
lunduğu için kıral beşinci George, o kımdan, Avustralya'yı yadırgamıya -
zaman başbakan olan Bay Stanley rak kendilerini ''at home'' (evlerinde 
Baldwin'in de ilhamiyle oğlunun bir imiş gibi) hissedecekleri ümit edilir, 
arz idare sahasmda bilgi edinmesi lazım zira, resmi ikametgfilıları Canberra'da
gcldiği ve bir hükümet departmanın· ki hükümet konağı olacaktır ki bu bi • 
da çalışması icap ettiği hususundaki nanm harici görünüşü kendilerinin 
kanaatini izhar etti. Bu itibarla dük. Buckinghamshire'deki "Coppins" adi-
1929 senesinde Foreign Office'de 3 le maruf sakin köy evlerine pek ben -
üncü sekreter olarak çahşmıya başla - zemektedir. Esasen ingilizlerin çemen 
'dı. Fakat aradan çok geçmeden Home ve bahçe yaratmak dehaları antipod'· 
Office'e nakledilerek orada fabrikalar lara nakledilmiş bulunduğundan bubi
~lümünde işlemiye koyuldu. Bir fab- nanın çayır ve çemenleri AvustraLya'· 
rıka müfettişi bulunmak sıfatiyle, hem da pek meşhurdur. 

Kent Dükü zevcesi Prenses 
Marina ile beraber 

Düşes dö Kent ve çocuğu 

niaPr +~ .. ·ı:ıff..:ıın Comnıonwr..alth'Tn. 
uzun zamandan beri, bir umuınt vali 
arzu etmiş olduğu pek malO.mdur. 
Gerçi Kanada ve cenubi Afrika, Con • 
naught dükünün, prens Arthur'un ve 

Athlone Earl'ünün huzurlariyle şeref
lenmiş bulunuyorlar fakat Avustralya, 
daha şimdiye kadar, kıralrn iltifatına 
bu kadar mazhar olmamıştı. Bunun se· 
beplerinden birisi de, Avustralya'da
ki kanaate göre, Avustralya domini -
yonunun ana vatandan hayli uzak bir 
mesafede bulunmasıdrr; şöyle ki umu· 
mi vali bile, bazı resmi münasebetler • 
de ve vesilelerle de İngiltere'ye, res -
mi vazifesini terkedemiyeceği zaman· 
!arda; gitmek iztirarmda kalmakta
dır. Kent dükünün, üç sene müddetle 
böyle ana vatandan uzak kalmayı gö
ze almak hususunda gösterdiği fera • 
gat ve fedakarlık, bwnun içindir ki, 
pek ziyade takdir edilmekte ve Avust· 
ralya'nm bu asil ve azi zbüyüklerini a
ğırlamak ve kendilerine Avustralya'yı 
ikinci bir ev ve yurt telakki ettirmek 
hususundaki azim ve kararlanru ancak 
takviye etmektedir. 

BAL 1 K 

T U l AN 

K E D i 

Kedi sokağı kö§esinde bir çamaşırhanede çalıımak
tadır. Evini sabahleyin erkenden, kocasından ve 
mektebe giden çocuklarından evel terketmektedir. 
Anna, ailenin kahvaltısını hazırlamaktadır. An· 
n~ itaatsiz Klari'nin giyinmesine nazaret edip a
zarlamaktadır. Anna, Y ani'nin iyice temizlenmi§ 
olan kulaklarını tetkik etmektedir. Babasmm öğle 
yemeğini paket yapıp çocuklarm mektebe götür· 
düklerini de hazırlamaktadır. 

SOKAGI 
YaTan . Yolan Földeş Ctfviren; Nasuhi Baydac 
--------------------------....... ----~..._.__ ...... -....-------
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sözleri bile yoktur: Boınbay'dan Monreal'e, Ekua· 
tor'dan kutuplara kadar bu kadınlar, baıkalarmm 
çamaşırlarını, tıpkı tıpkısına birbirine ben:ı:iyen ha· 
ı-eketlerle sıkar, çitiler, çivitler ve asarlar. 

Çama§ırcılık eski ve ihtirama layı~ bir meslek
tir ki ayinleri ve umdeleri vardır. Kıreç kaymağı 
ınerdut olup ancak sodaya müsamaha edilir. Frr
çalamak zarif olmıyan bir usulse de ~aydalıdn-. 
Bu mezhebin müritlerince, bu beynelmılel kadın 

d bu .. tu .. n cüzitamlarınca maliim daha bir-or usunun . . 
k ··d f ve kaideler anadan kıza ısrarlı bır ço mu a aa . '. . 

ıekilde intikal eden şıfa.hı ananeler, nemlı ~e. be· 
yaz buğular arasında Öğretilip öğrenilen . gızlı o
auller vardır ki bütün bu kolları srvalı mavı pamuk 
lnifonnalarm mÜ§terek hazinesini teşkil eder. 

Bayan Baraba§, Hü§et sokağı ile Balık • Tutan • 

Bu saatte B. Bardişinof'la Bay Liif, küçük barda 
kahvelerini içerler. Uç çocuk, çantalarrnı acele &• 

cele kapayıp kasketlerini giyerek merdivenden gü. 
rültü ile inerler. Klari, canı istiyecek olursa, iki 
dostunu da zarif bir eda ile Öper. 
Bardiıinof sorar: 
- BugÜn mektepte ne yapıyorsunuz? 
Klari tem.bel tembel cevap verir: 
- Mühim bir şey değil. Önce söyliyecek ve 80JU'a 

yazdıracaklar: Ehna ve kadmı ... Bay Liif, bana bir 
yudum kahve versene. 

Anna paylar: 
- Senin mutlaka bir §eY dilenmen lazımdır. 
Fakat, Bay Liif, Klari'ye kahvesinden bir yudum 

ikraın etmekle pek bahtiyardır. Bu sırada, Bay Bar· 

diıinof, Yani'yi sorguya çeker: 
- Peki sen mektepte ne yapıyorsun? 
- Biz, çiçekleri görmek için büyük bir bahçeye 

gideceğiz. Bizi bir gün de her türlü sebzeleri rör
memiz için hallere götürecekler. 

- Sen de biraz kahve ister misln, Yani? 
Yani, nezaketle cevap verir: 
- Hayır, tefekkür ederim. 
Anna onları kapıya doğru iter. Vakit gecikmİ§· 

tir. Mektebin bulun·duğu sokağa gelince çoc:uklar 

., •............................................................• ~ 

~ EKONOMİ ~ . . 
~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H11111f" 

Yeni iş talimatnamesinin 
ekonomik mônôsı 

Yazan: H. A. Kuyucak 
~ü~metıi? devlet hizmetleri iç.in 1 mek ve lüzumsuz kontrolları kaldır -

yem bır ış talımatı ha.zırladıgmı ve sa- malda büyük bir tasarruf temin edile -
lihiyetleri genişleterek, kayıtlan azal- ceğinde şüphe olunamaz. 
tarak işlerde sürat teminine karar ver· İşletmelerde kayıt çok mühim bir 
diğini büyük bir memnuniyetle öğre • mevki işgal eder. Muntazam olmıyan 
niyoruz. Bu, bilvasıta, umumi iş ran - kayıtlar, dosyalar yalnız memurların 
dımanını ve binnetice milli istihsali ar- ve iş sahiplerinin dikkatlerini israf et • 
tıracak mühim bir amil olacaktır. Çün- mekle kalmaz belki de bilvasıta umu • 
kü kırtasiyecilik yalnız memurların mi hayata müessir olur. Çünkü kaydın 
vaktini ve sayini israf etmekle kalmaz muntazam olmamasından dolayı geç 
belki, bilvasıta, her türlü işlerde ran· çıkan her hangi bir iş bir istihsal işi o
dımanı azaltır ve masrafı ~oğalttr. labilir. Bu yüzden bir fabrika birkaç 

Unutmamalıdır ki, hükümetin her gün atıl kalabilir. 
hangi bir şubesinin idaresi, amme hu· Yahut ta mallar üzerinde bir ek
kuku bakımından hangi vaizfe ve sa - silme hasıl olabilir. Bütün bunlar dam· 
lahiyeti haiz olursa olsun, teknik ba - laya damlaya göl olan milli iktısat za
kımdan, bir işletmeden başka bir şey rarlarıdır. 
değildir. İşletmelerde ise esas randı - Yeni iş talimatnamesi kayıtları ve 
mandır. Halbuki "kırtasiyecilik" diye arşivleri yeni esaslara bağlıyacağrndan 
tavsif ettiğimiz, sistem, veya daha bu hususta çok istifadeler göriileceği 
doğru bir tabirle "sistemsizlik'' işi ya· muhakkaktrr. Rasyonel bir etüdle mey 
zıya ve merasime bo!an bir iş tarzı - dana çıkacaktır ki bir çok kayıtlar faz
dır ki buna yalnız devlet idaresinde la ve bir çok defterler ve dosyalar lü • 
tesadüf olunmaz; sonu iflasla biten ne zumsuzdur. Bu, pek iyi tahmin oluna • 
kadar büyük ticari müesseseler, iktı - bilir ki, memur adedini azaltmak ve 
sadi işletmeler vardır ki bu derde kur- aynı büdçe ile memurlara daha fazla 
ban gitmişlerdir . ücret vermek imkanını temin edecek 

Her hangi bir işletmede birkaç mü- amillerdendir. 
him nokta temin edilmek icap eder ki Kayıtlar münasebetiyle iş talimat
bunlar da salahiyet ve mesuliyetin tes- namesinin kuracağı "evrak teati büro
biti, kontrol, muntazam kayıtlar ve iş- su" nu zikretmeliyiz. Bu bankalar a -
Ierde sürattir. İşletmenin başında bu- rasmda çoktan beri kullanılan takas 
lunanın salahiyeti geniş olmakla bera- odasının başka bir şekli olacak ve va
ber, bunun büyük bir kısmını başkala- kitten mühim tasarruf temin edecek -
rına tafviz etmedikçe işin ana hatla • tir. 

RADYO 

.\ınkara : 

ÇA}{Ş/,MBA: 9.11.1938 - 12.30 j 
(soleans) - 13.00 Saat ayarr ve habe 
13.15 Müzik (Halk türküleri ve şar 
- 13.35 - 14.00 Mzik (Hafif parcaıar 

18.30 Macar havaları - 19 Konu 
19.15 Saat ayarı ve haberler - 19.25d 
(Küçük orkestra): Lustige - BrU 
Volstedt). Elegie (Tschaikowski). l'I 
Orfeo - (Rossi}. Hofball • Tanzc · 1 
Lanner). Champagne - Galop - (Lııtı 
- 20.00 Temsil - Werte (Yazan Ge 
Türkçeye çeviren (Ekrem Reşit) !' 
orkestra refakatiyle - 21.00 Saat a"I' 
haberler - 21.10 Müzik (Peşrev saı 
isi ve şarkıları): Benli Hüsnü ağa. 1 ri Osman bey, Kemani Rıza ef. De 
de. Dede İsmail efendi - 22.00 Müıa 
senfoni) Takdim eden (Cemal Re 
22.50 Varyete - 23.30 Müzik (eğleıı' 
Pi) - 23.45 - 24.00 Son haberler ve 
ki program. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: U.4c 
man istasyonları Vagner'den konst 
19.30 Sofya - 20.10 Budape$te. S 

ORKESTRA KONSERLERİ V°E 
FONİK KONSERLER: 9 Alman isf 
lan - 10 Keza - 10.30 Keza - 14" 
17.30 Keza - 20.15 Keza - 20.30 flol 
- 21.15 Alman istasyonları ve Drofi..ı 
21.ZO Kopenhag - 21.30 Alman istaSr 
rr, Brüksel, Ren, Sottens, Strazburı 
luz, Pirene - 21.40 Monte - Ceneri ""' 
Alman istasyonları - 22.20 London • 
yonal - 1 Breslav. Kolonya, Viyana· 

ODA MUS!K1Sf: 9.30 Alman isti 
lan - 17.15 Varsova - 21 Milano . ..ı 

SOLO KONSERLERİ: 14.30 Sto>' 
- 19.20 Droytvic - 20.55 Stokholırı 
Varsova - 21.55 Beromünster. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 

man istasyonları -14 Keza -17 ]{e~ 
ORG KONSERLERİ VE KORO 

8 Alman istasyonları - 19.30 Kez•:..ı 
HAFİF MUZtK: 16 Alman istaw 

n - 22.30 Tuluz. 
HALK MUSİKİSİ: 17 Beromünt11 

23.0 Budııpeste (Siğan orkestrası). 
DANS MÜZlC!: 22 Lemberg / 

Post Parizyen - 2'2.15 Stokholm -
Flornnsa , Sofya. Sottens - 22.35 :M 
Poznan - 22.45 Belnad - 23 Roma' 
Lüksemhurg - 23.40 London - RecY'1ı 
23.55 Lüksemburg - 24 Droytviç, 
Pirene. 
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riyle meşgul olmasına imkan yoktur. İşletmelerde sürat te esaslı bir nok
İşin ince noktalariyle bizzat meşgul tadır, çünkü sürat randımanı, rantlı • 
olmıya kalkan her hangi bir idare !mi- manda aynı vasıtalarla görülen iş mik
ri asıl mühim noktaları ihmal etmek tarını artınr. İşlerdeki süratin temini 
mecburiyetinde kalacaktır. Modern ise az çok makine kullanrlmasma bağ . 
iktısadi işletmelerde bu nokta büyük hdır. Bundan başka memleketimiz iktı
bir dikkatle işle11mekte ve muhtelif sa- sadi sahada ilerledikçe emek kıymet -
Iahiyet silsilelerini gösteren şemalar lenmektedir ve daha da kıymetlenc • 
yapılarak bütün memurlara tevzi olun- cektir. Bu iktısadi bir kanundur ki her 
maktadır. İş talimatnamesi bu husus - tekamül eden memlekette göze çarpar. 
sa çok ehemiyet vermiş gorunuyor. Maddi sermaye çoğaldıkça insan emc
Hele istizan hakkında koyduğu pren- ğinin randmıanr artar ve bu keyfiyet, 
sip çok şayanı takdirdir. Filhakika sa- tabiatiyle, emeği kıymetlendirir. Bu 
lih.iyeti hudutlarını anlamıyan ve her sebepledir ki memura nisbetle makine 
küçük noktayı soran bir memur her miktarı artırıldıkça memur randımanı 
hangi bir işletme makinesinde, lüzum· da artacak ve muavven işler için fazla 

- Brüksel 21.235 
S0.2 
21~ 
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1. 8" 
Sofn ,,Maô \.$ -- Madrid 5.98 S.98 S mesuliyetile beraber gider. Binaen· de kullanılabileeok her memur daha 

aleyh kendisine muayyen bir işte sa - fazla ücret almak i.mk.anıru bulacaktır. 
Iahiyet verilen memurun bu işin mesu· Hüküm~mizin bu noktayı da etüd e
liyetini de kabul etmesi lazım gelir. deceği ve, bilhassa maliyeden başlı -
Kırtasiyeciliğin başlıca sebeplerinden yarak, işlerde sürat ve sıhatr temin e
biri de bu mesuliyeti dağıtmak, ve fa - den makiine sistemini umumileştirece -
kat icabında, tesbit etmek için yapı - ği muhakkakttr. Esasen makine siste -
lan muhtelif kayıtlar ve açılan defter - mi işletmelerimize, bankalarımız yolu 
lerdir. ile girmiş.tir. Kurulduğundan beri ma • 

-- Vaqova 23.6275 23.6Z'1 - 2us1S - Budapeşte 24.7875 - 0.912~ - Bükreş 0.9125 -- Belgra<f 2.8075 2.807 - 3.u12S - Yokohama 34.9125 -- Stokholm 30.80 30.80 -- Moskova 23.72 23.72 -- VE TAHV1LA1' - ESHAM ----: 1933 Türk Borcu I. -
: 1933 Türk Borcu I. -
: 1933 Türk Borcu 11. -Mesuliyetin tesbiti için yapılacak kineye ehemiyet veren İş Bankasına, 

kontrol, e1ıde edilecek netice ile müte • son sene zarfında kurduğu merkezi 
nasip olmalıdır. Büyük bir amerikan kontrol makine tesisatiyle Ziraat Ban
bankasrnda muayyen bir kontrol ya - kast da iltihak etmiş ve diğerleri de 
pılmadığmı gören bk avrupalı bunun muhasebe ve işletme ilimleriyle elele 
niçin yapılmadığını sorduğu .zaman şu veren makine tekniğinden istifade için 
cevabı almıştır: ''Evet bu kontrolun ilk adımları atmrşlardır. 

: 1933 İkramiyeli 
: Ergani 19.20 19.ZO 
: Sivas - Erzurum 
: Hattı İs II. 20.15 20.ıs 

':11111111111111111111111111111111111•1 

Fakat unutulmamalıdır ki, he!~ 
gi bir işletmede makine tatbik~ e' yapılmaması dolay1siyle senede 2 • 3 Devlet idaresinin rasyonel bir tarz. 

yüz dolar kadar bir zarar oluyor fakat da işletilmesi için, bilhassa, sürat ve 
yalnız bu kontrolu yapmak için iki bin srhat icap eden işlerde makine kulla -
dolarlık bir memura ihtiyaç vardır, Bi- mlmasr artık lüzumlu olmuştur. Ma -
naenaleyh yapdmaması yapılmasından kine her şeyden evet sürat temin eder 
daha karlıdır." ki bu yalnız hesap işlerinde değil di • 

randımanr ölçülerek karar verıl 
bir noktadrr. Memurla yapıldığı ti 
dirde aynı derecede sahih neticelt! 
ren işler için sürate ihtiyaç olrrı~ 
takdirde makineye de ihtiyaç yo 
Bu gibi işlerde makine kullanılıı' 
lüzumsuz yere sermaye kapatılrrı~~ 
müncer olur. Bu ise milli ekono11" 
krmmdan büyük bir zarardır. 

Yüzde yüz emniyet tesisi için hiç ğer kayıt ve dosya işlerinde de varit
bir kontrol kiifayet etmediği göz önün- tir. Makinelerde yeknesaklık ise aynr 
de tutuluı:ısa, icabında şiddetle mesul memurun başka başka yerlerde aym 
tutmak şartiyle, salahiyetleri genşilet- randımanla çalışmasını mümkün kılar. 

kotmağa baılarlar. Çantalar sırtlarda zıplayıp hop
lar. Anna'ya bir "Allaha ısmarladık,, der lene ne 
a.Ii.I Ve sonra, Heri atılırlar. Anna iki kom§U kapı
dan girip gözden kaybolmalarına kıı•dar onların 

artları aıra sükUn.etle yürür. Sonra. istikametini de
ği§tirip Sen nehri üzerinden geçerek Sentantuvan 
mahalleaine gider. Anna'nın elinde bir sepet vardır 
ve pazara gitmektedir. 
Öğle zamanı olunca Anna, çocuklan almak üze

re gene mektebin yolunu tutar. Öğleden sonra on· 
lan Lükaeınburg bahçesine, yahut nehrin sağ kı· 

yıamdaki Sıvastopol bulvarma gezmeğe götürür. 
Ak§&lDll doğru, unuttuğu veya pazarda bulamadı
ğı. yahut anasına lazım olan qyayı satm almak 
üzeı-e mahalle dükıkanlarma gider. 

Anna, vaktinin mühim bir kısmmı Paria sokakla· 
rmda geçirir, ve sokak iyi bir mürebbidir. Anna, 
tinıdi taksi toförlerinin ve zerzevatçrların lehçe· 
lerini, §akalarını ve küfürlerini, Paria kaldırımları· 
nm çiy, ~teli, gürültülü ve apaçık hayatını anlı· 
yor. Sebze ve meyva dolu küçük arabalar önünde 
duruyor, dükkanlarm moatralıklarında hiç bir mü
raka.beye tabi tutulmaksızm müfterilere arzolu· 
nan eıya kümelerini hayran hayran seyrediyor, ve 
hususiyle, içlerine salyangoz ve kabuklu deniz hay
vanlan doldurulmu§ çuvallara §a§ıyor. Bunlardan 
ne kadar satın almak isterdi ama anasının da hep
aini suratına fırlatacağmı bilirdi. Sentantuvan pa· 
za.rmm bir kÖfesinde bot bir yer vardı ki buraya, 
zaman zaman, bir romans fB.J"kıcısı veya bir cam
baz bir halı parçası atarak gelip geçenlere maha· 
retler gösterir. Anna artistlere bakar ve halkı din· 
ler Bu suretle kulaklarına çarpan mütalealar bel· 
ki on iki Y•!mda. bir çocuiun ifitebileceii ,eyler 

değilse de bizzat hayat; yollar, hendekler ve al" 

kaklar boyunca akan ve köpüklerini evlerin divat• 
larına sıçratan bu acayip ael, bu renk renk ve ç•' 
murlu halita çocuklara göre midir? Evlerimlen çı1'• 
mıyanların muhtemel ki onun bulanık dalgaları1'1 

kadar inmemekte hakları vardır. Fakat, Anna tY 

nun seylabına kartı korunmuı, ondan aığmmı§ de' 
ğildir. O bu sularda hazan zevkle, hazan istemit' 
istenıiye batıp çıkarak serbestçe dolapnııktadır. S-' 
tın aldığı Brüksel lahnalarınm fiyatmdan on bşf 
para indirtmeğe muvaffak olduğu zam.anlar el.İt" 
deki. sepeti sevinçle salladığı ve yaya kaldırımı l<e"' 
narına dizili duran boı taksilerin kornalannı sı"' 
tığı görülür. Şoförler hiddetlenmezler. Onunla şa• 
ka ederler. Hatta bir toför bir gÜn onu sepeti ;Jı 
beraber evine kadar götürmüıtür. 

Sen-Jak sokağındaki polis memuru onun ahbab" 
dır. Elindeki sepeti ile veya iki çocukla Anna'yı gD' 
rür görmez seyrüseferi durdurur - seyrüsefer J<d" 
sif olduğundan değil, sadece onu durdunnaktıtlJ 
hotlandrğmdan - ve Anna gülerek geçmekte isti• 
cal gösterirken o da deyneğini kaldırıp öylece tıJ' 
tar. Sıvastopol bulvarmdaki posta müvezzii ile d' 
Anna'nın arası pek iyidir. Dostlukları Anna'nrflı 
müvezzii, yaya kaldırmıı üzerindeki sıralardan bİ' 
rinin sırtına bir pünezle mektup iliıtirirken hıı.>'' 
retler için•de gördüğü günden baılaınıttrr. Mü-veı· 
zi kızcağızm hayretini farketmi§ ve, onun meral<•' 
nı izale etmek vazifesi imitcesine, ihtiyar bir se'' 
serinin haftalardan beri her aktam buraya yatııı•· 
ğa geldiğini ve mektuplarmm buraya bırakıldığ'~ 
anlatmııtı. 

Aptallaıan Anna, sordu: 
(Sonu var) 

' 



9 - 11 - 1938 

( 
............................ " -~~~::::::::::J 
.......... ~ ... ~.·~·~··~···~··~::i.:::::·:~:.:~:::~~~:i. 

Bayramda yiyeceğimiz ıeker 
Ramazanda oruç tutmak farz mı- f9keria &J'DI o~ dolayı 

dır, •acip :midir, belki, hatırımac:la m•ak ~bir 187 yoktur. çan. 
kalmamıştır ama, ramazandan aon- kü yedijimiz PaD4:_ar ı~kerini vü~~
ra gelen bayramda teker yemek dwnuz b...-S bir an içınde, kendıaı
nıut~aka lüzumlu olduinu unutmak n• Hizmnl• olan üz'- ,.keri haline 
kabıl değildir. Bu ananenin o kadar çevirmeyi ü..-ine almııtır. 
kuvetli olma d b · · k" ·· k . . aın a ızun ea ı tur Oziimden çıkan slükoz da, pan-
medenıyetinde ilkbahar bayramında d __ .. __ aakkarO• da tatlı te-
tatlı ... yler k • d . . . • b car an ııra- . 

B. CEMBERLA YN'IN POLITiKASINA BİR BAKIS 

So~ siyasi buhran esnuında İngiltere'nin aldı
gı durumdan bazı mahfillerde hayret i&bar 

edildi. Hiç fÜpheab, Avrupa'nın ortMında bir mese
leye müdahale etmek lngiltere'nin ldeti olmadıfı 
malfımdu, bununla beraber, Alman • Çek Slovak me
selesinde lngiltere'nin biraz zaaf göstermit olduğu 
Uerl drtıldü. B. Çemberlayn'ın derin surette sulhçu 
olan zihniyeti malOmdur; bununla beraber. bazı uya
nık düşünceli kiımeler bu zihniyetin her teyi izah 
edemlyeceli kanaatmdaydılar. lngiltere'nin dostları 

lngiltere silGhlarını 
arttırarak sulhu 
korumak istiyor 

kadar düşmanları arumda da Bri
tanya imparatorluğunun inhitata 
takaddüm eden devreye ıirmit ol
ması ihtimali akla gelmittir. 

Günün politik 
meseleleri 

-5-

Güzel bir eser 
Yazan: Naahi Baydar 

Ne yazık ki bilmiyoruz, ve öfren
diiimiz zaman taııyoruz: 

1 
:r- yeme a etının teaın U• k oldaldan halde bin kanmııza 

un .. ııerektir. Uzaktaki ecdadımız- del" jrudan dotru:r• sirer de, niçin ö
dan ka~.an ırk hafıza.aı çocukluiu· t oki siremes? Bunun sebebi o iki 
muzda o&...end"i" · d -• · batı e • 

r •• ı ımız er .. enn • t .. lii ,.ker araamda kimyaca ufacık 

1 ngiltere denislere 
hakim midir 1 ._ ..... -.... · Yazan: __ __. 

Bundan sonra İspanya harbi pat
lak verdi. Daha 1936 sonundan iti
baren, İngiltere ltalya'yı Majorka 
adasında ve İtalya ile Almanya'yı 
Atlantik sahillerinde, Kadib'de 
Bilboa'da ve bilhaHa Rif'de bulu~ 
yordu. Malta gibi Cibraltar'm da 
bütün ehemmiyetini kaybedeceti 
dütünülüyordu. 

- Demek, bizde bu da vumıt! 
Fakat, tahkik vaaıtalanmız nok

..adır, tenviı vurtalanmız smi ... 
Kandimizi içeriye ve dıtanya tanıta• 
mamamızm aebebi de bu deiil midir 1 
Meaela zira.at ve ticaretimizi ele a• 
lalını: Bu buaualardaki imki.nlarmu• 
halduncla mal\amat ... ız kifa,.taiz
dir ve alakadarlar ela bize tam ma • 
Uimat verememekteclir. Söyleyiaiz 
bakalJm: Hansi yabancı mallarm
daa b..W. bü.bütün mü.t.tni:riz? 
Bü7ik firmalanmıam, Avnıpa'da ol
dufa aibi, mallarını deftllllı aarette 
reklam ettiklerini sörüyor muyas 7 
Halbuki, bizde henüz imal edilme
mekte oldutunu aandıimız bir ~ 
tüm yerli oldutunu birclenhire öi· 
.....n.riyonunuz; aoruyoraunuz 1 

r~~ daha üatündür. Vakıa tim· :."farlı buluamasıclır. 
diki bayrunlannuzm eski ilkbahar D' 
bayramiyle - zaman bakanmdan- IJüeiDde de karbonla• vardır. 
h~ç münasebetleri ,.,kaa da .. vinçli Zat.a oama iıçia ,.k•li maddelere 
~ tatlı yemi,.. alqılmca ba kimya dilinde aulu karbon derler. 
&~•el &~etin..._. türlü ba,rMDda p- Fakat slükoaela altı karbonla altı au 
rme a•tiribneai taıbü olar. Nitekim bul....ıutu halde •kkarozela altı 
kuıban baJNmlarmda bile JDiafir- karbaDla ancak bet buçuk MI varclır. 
~re tekw ikram etmek yurdmaua.. vüelMlmaua pek ince .it. sören bir 
bır çok yerl..mde. .-.iaçli ._..._. kimY• falnikau olduiu IÇID bu kadar 

de ÇOQ&k1-a ·-- --- pdirmek. ~farkı ..... söriir" iki aak
ke...U.. p.,....,.. bel" aiW• tatlı bir karoS1I bir araya setireNkaalara bir 
adettir •• ." au katar, altı kar4»oal• .... altı 111lu 

Bayrama henüz ·bir iki hafta oldu- iki türlü teker yaparak ikiaini de ka· 
iu halde, teker .Cziinü ıimdi.dell a- nm içeriaine alır. 
çarak, pek de önemaiz olmıY~ maa- Vücudumuz bu iti ba:-aaklarm i-
r&fından dolayı düfündünm:r• yol ·nc1 ·· ·· "' - "d ed" • · · açt • çı e gorur. ~ı ece y ısumz pan-

ıgımı vakit.iz bulmazaıDIZ aanı- car pkerinin bepai altı .Wu ,eker 
nın. Bunda. bir kabalaat waraa, ben· haline dönmek lbnndll'. Fakat bu 
t~ -~ önce aaaeteierde ~~ iti baraakların içinde söreın bir maya 
-.1auuu · · k b bat oaua zı-Ml arı.aç~, 0 .• • ~ • vardır. Her bar..kta o mayadan, 
~ • tekercılermdır ..• Sonra ~ b iki, yetifecek miktarda bulunma· 
~- bahai hekimlikte O kadar~ deıc.. V.iw _ ı...-Jset ,,_..ki - vedi-tır k" ba • ı· . __ ........ ı •• ·- _... J 

.. ı, Jramıda yıyece ınıs . ..- iiml• eeecar tekerinin hepai herkea.-
VUıcud·- · · d-'..: -yahaü bu _.. ---...uz ıçm -· - ' te üzüm tekeri haline geçmez. Bun-
nada batma seı.a itler, bonDOnlan- _._, .... _ ,._, rind k mı ıa daki m1iD•"- elan u-ayı -yram ıuaae e, en-

betl
z ~-'·~~ • ..a.-iw adı- tlilwinde tek• haatalıiı bulunanlar 

er, vucudwuu--a .---- da, b k · d b" · b" • d ~ - -•-ı·imdaa 8.ıen ayram te enn en ıraz yıye ı-
ım an veya aaaa-u lirler 
baatalıklar tafailatla ealatılmak i.. · 
tenilirae, ıimcliden batlanılaa bile Şekerli hataalara üzümün pek a-
aelecek yılm teker ba~ k~dar ZI bile dokuncfuju halde, pancar fe• 
aiirer. Bununla ~' butiln bır yıl kerinden biraz yedikl•i vakit do
•ynı tel'i aöylemek - ıeker de olsa- knnmamaaı ihtimali çoktur. Kanmu
kabak tadı verecelinden, ıeker bah
sini ., _ _._ ... _ bD"akmıYa çalıtacajllDI zm yalnız üzüm tekerini beie.,.,.ai, 

.,..aı- '---•--..ıaki üzüım • ..ı...mm fa:ır.la-
fimdiden temin ederim- ıııuuu-r- ....-

Bir taraftan ela, tekeri bayram- laflllumdan dolayı hutalaaanlarm 
larda ve .-vinçli giinl•d• daha çok· ela aiızlarmı tatlandırabilmek için 
ça yemek adet olmakla beraber, bir iyiliktir. G. A. 
ıüpheaİ& bilirainiz ki, teker vücudu- -------------
muzun her ıünkü ihtiyacıdır. Ka.ni
auzcla daima saizamı kadar 19ker bu
ı., ... arm!UJ. sadece hareket deiil, ne-tes aK Dıtt" mum ....... _ 

Niçin Revue Saatleri, dakik ve 
teminatlı olmakla beraber kendi 

I ngiltere'nin Vatington kon
feransından beri. denizlere 

hakim olmadıiı pek qikirdır. A
merikan donanmaaı ingiliz donan
masına muadildir; japon zırhlı fi
loları ingiliz donanmaaının üçte i
kisine ve alman filoları % 35 ine 
muadildir. Denizaltı sahasında, 
fransa ve iatlya lngiltere'yi geç
mitlerdir. İtalyanların Pantellaria 
adaamı tahkime batladrkları zaman
dan beri İngiliz donanmaaınm Ak
denize hilrim olduğu söylenemez· 
böyle bir iddia yerinde değildi; 
ve bir harp zuhurunda, ingiliz d0.: 
nanmuı Akdeniz'in garp havzuın
dan prk havzasına geçemiyecektir. 
Diğer taraftan, İngiltere Pasi

fik'e de hlkim değildir. Bundan 
böyle bu Okyanosta Amerikayı he
saba katmak mecburiyetinde oldu
ğu gibi Japonya'yı da hesaba kat
matıı lbımdır. Japon denizinde Çin 
denizinde ve sarı denizde İngiltere 
artık kendi evibde gibi değildir: 
Bizzat Şanghay'da ve Mavi Nehir
de oyunu kaybetmite benziyor; 
Japonlar Kanton'u itgal ederek 
Hong - Kong'un ehemmiyetini ikin
ci dereceye indirmifler ve İngiltere 
buna kar§ı ciddi bir reaksiyonda 
bulunamamı§tır; Singapurda büyük 
Çin limanlarından bir hayli makta
dır. Hulasa. İngiltere ancak Hin
di•tan ve Singapur'da nihayetlenen 
Kap deniz yolunda hikimdir. Fran
aa'nın d08tu olması bu hakimiyeti 
kuvetlendirmektedir. Bu yol üze
rinde yegane kara noktalar tapan
ya'da Almanya ve ltalya'nın mev
cudiyeti ve sonra Almanya için sö
mürgelerini yani Afrika sahillerin
deki deniz üslerini eline geçirmek 
a,t;malirlir. 

Ancak, hayatımma Mir ...Ut ~ <]erecesınae owunan uır!r~ 
zumla olan, k••-·•cla daima b.ıa- ... tterclen daha ucuzdur l,..Uı.re .,. lmparalOl"lalc 
nan feker, kimyaca • Bdna bqlıca aebebl: 111wrı lp-
lati iokumlarda. -pla11t h ) t lll tldaiyenln iıltlbabmcla lttllm .tlen 
tatblarla k~~~ ,..ili-'• tedabir ve birçok defalar _,..adde-
pancar tek.en deiilclir• O teker kim• dil . 
;. dilinde adı ıliko• olaia iailD ..- en. saatler tarzı imalınde arwtı-
k.iclir .••. Ondan clola:rı. .ki A"llU- dır. Bilhaua fennt alitla ...U bu
turya tekerlerine boykot yaptıilllllZ lunmıyan kontrol metodu ve itinalı 
yılm bayraaunda, rahmetli Feyai bir çahtma sayesinde lma1 eclilen 
Pata hocamız, elini öpmiye sel~ !a: REVUE SAATLERİNİ a1aD lıerkea 
lebeane, lzmit't.eD mahsua ·e-=ı cidden kıymettar bir eıya sahibi olur. 
ve üaüm peknıe:ııinden yapı~ d Jr.i 
tiia ikram eclerkea bunun açın • .. 
tek•ia viicad.-S için daha tabu 
... oldata• ..ıatarak. .,.,..~ 
........... bir de tatlı bir fis,oiOJI 

.... "ti. J .~-~ .... fabrikala-
rmma bin ._. ftkil lüzmahı olan f8· "-'.....,....,~.,..."'°"'ı.-4.~ 
kwimisl ı-ia ettikleri için, berhan· 
gi bir memleketin mallarına boykot Tanınmıt saatçilerden arayınız. 
yapmıya lüzum sörülae bile artık te- REVUE fabrikalarının aatıı de-
kerai:ıı kalnuyacaimus ıüpbeaizdir. R T f "k B k 1 Vakıa b" • f-ı... 'k 1 k posu: ıza ev ı , an a ar 

ıaun aun a arunızm çı ar-
dıkları da pancar tekeri olmakla be• caddeai N. 8 ..\nkara 
raber, bunun vücudumuzun içindeki 8462 

rr=================================~~ 

BÜYÜK YEMiN 
~==============-25-=~ 

Y acın: Baron .. Orkzı 

. An - Mi, keıfetmek i•tediğini üa
t~nde okumut oldugu Jülyet'in yü
zunden gözlerini ayırmadan ,yavatÇ&: 

- Artık lüzum kalmadı, cevabını 
verdi. 

Ve kağıdı yere bıraktı. 
Dölatur onu almak için eğildi, bu

ruıuğunu düzeltti, açtı, ve o zaman 
kiğıdın bembeyaz olduğunu farketti. 

Hayretle : 
- Bu kigıdın üzerinde hiç bir fCY 

yazılı degil, dedi. 
An-Mi: 

- Bir ihanetin itırafından başka 
hiç bır tey. dedi. 

- An - Mi bu yaptığın fena bir ha
reket. 

-Belki. Fakat ben hakikati tahmin 
etmittim ve yandmamıt olduğuma ka
ni olmak istiyordum. Allah bana te
nevvür etmek ve sizi de tenvir etmek 
imkanını bahtetti. 

- An - Mi ıu anda all&htan ne ka
~ar az bahaedenen o kadar iyi eder
un. Lütfen ihtimamına ihtiyacı oldu
ğunu sandığım annemle metgul ol. 

Kuzeninin arzusuna itaatle, An. 
Mi, müteulail heyecanlarından bltap 

düpnüt olan kadının yanına koftu. 
Kendisi de timdiden hareketinin 

mukabil darbesini hinediyordu. Bir 
an 6nce, kuseninin atkını elinden çal
mıı olan pereatideyi gözden dütilrdU
IU için hatln, iptidai ve çok beteri bir 
sevinç duymuftU. Kıskançlık ona bu 
hedefe eripnek çaresini ilham etmiıti, 
ve timdiki ifıaaı beklediği neticeyi 
vemıiıti, timdi Pol hakkat öğren
mit ve Jillyet mahcup dUtmüttü. ae -
vinmeal lbnn gelirdi. Bununla bcra -
her. Aferinden ancak derin bir keder 
çıkarması mukadderdi. Vücudunu iri 
hıçkırıklar sanıyordu, çünkü yalnız 
kuzenine bakmak bile onu tenvir et
mekle, kalbini parçalamq olduğunu 
anlamak için kifldi. 

D<Slatur'u karakterize eden metanet
li tavır ve canlı enerji ifadem kaybol
muıtu. Siyah gi>slerinde artık h~ bir 
alev parıldamıyordu. Sikit ve gözleri 
mOpheaı bir noktaya dalmıf, hayalini 
hiçe indiren klğıt parçuını mihaniki 
bir hareketle evirip çevirirken, bir
denbire ihtiyarlamıp benziyordu. 

An • Mi madam Dölatur'un omua
larma bir pi örterkon : 

Dahası .ar: tmparatorlalun 
merkezi gerçi Londra'dır, 

fakat Dominyonlar git gide i8tik
lillerini kazanmaktadırlar. Buı 
Kanada unsurları bu yakınlarda 
Kanada'da teaia edilecek yeni tay
yare fabrikaları hususunda bazı 
gilçlUkler çıkarmfllardı. Daha ya
kınlarda, İrlanda mO.taJril hilkii
metini idare eden B. de Valera. tr
landa'nın birliii temin edilmedik
çe, İngiltere'nip miifterek çahpa 
hususunda tam ifblrliğine güvene
miyeceğinl söylemiılerdir. 

Son günlerde cenubi Afrika eski 
alman cenup - garbi Afrikaunı 
terketmemek hususundaki azmini 
izhar etti, hatta bakanlarından biri 
bu hususta Avrupa'da bütün birse
ri müzakereler girifti. 

Yani, her ıeyden evci imparator
luğu tetldl eden unsurları bir ara
ya toplamak lazımdır. Bu unsurlar 
henüz tamamiyle ingiliz başvekili· 
nin elinde değildir. 

- Ne kadar çok aeviyormuıl diye i
çini çekti . 

Jülyet bir kelime söylememi,ti. 
Kalbi ölü, zihni uyuıuk, tafla1mıt gi
biydi. Kendisinde canh olarak yalnız 
Dölatur'un üzerine dikili duran nazarı 
vardı. Böylece, ruht ihtizarmın bütün 
akislerinin yüzünden aıraaiyle geçiti· 
ne phit oldu: lf ıanın ıaıkınlığı, öl
dürücü darbenin sebebiyet verdiği ia
tırap, ve, 'imdi, ölümün hareketsi•li
ğine benziyen bu korkunç uyutukluk. 
Kendisine gelince, ruhu artık mağ• 
mum bir çölden ba ka bir fey değildi. 
Sonra, yavat yavaı. bu enerjik adamın 
kendini topladığını ve kendisini kap
lamıt olan ümitsizliğe kal'fl mücade
le ettiğini gördü. Parmakların hareke
ti daha genitledi, vücudu doğruldu. 
Kendininkilerden daha batka endifele
rin, metgalelerin hatıruı kede'tinin 
ezici yükiınü kaldırmasına yardıma 
geliyordu. 

Çantayı hatırladı ve Jillyet'in onu 
ne maksatla gizleyip önüne geçilmu 
keıif iıımı 14'Ciktirmit olduğunu dü
ıündü. Onda bir değiıiklik husule gel
diği ve timdi kendi.aini kurtarmak i.a
tediği dilfünc:eai yavq yavaı dhninde 
belirmiye ba1ladı. 

Hayır. o yalnız bir pye inanabilir
di, o da Jiilyet'in bqından sonuna ka
dar kendisine oyun oynamıt olduğu • 
na. Kendisini himayesine aldırması 
blr oyundu, atkının itirafını dinleme
ai bir oyundu, ve hele, bir lihA önce, 
onu ibtiruiyle GOflD\lf bir balde ıö · 

PlftR DOMINIK 
FW.dn Uyanı 

S onra, imparatorluiun etine 
batan bir diken vardır: Pi

liatin iayuıL Gerçi o bu neviden 
kavpla'a .aıtJan&r: M1811"da, Hiıı
diatan'da, Cenubt Afrika'da. batta 
Kanada'daki ve nihayet lrlanda'da
Jıııl tecrUbeleri vardır. Bqilne ka
dar, lnciltere u veya çok aUratle, 
u veya çok muvaffaJdyetle, bu ne
Ylden clivaları balledebllmitlerdir. 
Bit dlletten. arap meeeleeinin IÜ• 
balarından birini tqldl eden Pllia
tıln ...-lesini de hallede4:eli pm~
labilir. Pakat bu mlay olmı1acU
tır. Bahuauı Jd Alımn,a w ltalya 
yanımı k6rllklemek için eııeridılen 
pleni yapmaktadırlar. 

lnıiltere .... en. 1919 dall beri 
ırnma•ya ve frama'nm alfusuna 
karfı takip etmtı oldup politika
yı tadile çalıtmaktadır. Pakat bu
nwa için saman lisandır. Vaktiyle, 
ırnnaa,ta mücmdele eclerbn bb
sat lrendl9iylı mUcadele ettllinl 
farketmemlftl. ~ucb farkına varı
'1«• fakat it itten seçtikten sonra. 

SUôlalanmalc i4ifn ...., ,......... 
Ş 

llpbeals Jd, B. Çemberlayn 
ıeçea eylül ayı .. sarfında 

bOttln bu ,Uçltllrlerl dluıinde yirmi 
k•re tartmak mecburiyetinde bl
mqtır. Yukarıda saydılımu bü
tlln ,Uçlilklerle İngiltere ancak za
man kazanabilirdi. BUyiik ailihlan
ma programının finansmanını orga· 
nize eden B. Çembcrlayn olmuştur; 
S• ı...ı.ı.._ı- t'''-"8"- rauh~l\.t o\
mumdan ıllpbe edilemez; fakat 

Ertesi sene Çin harbi patladı ve 
sıraaiyle Şanghay ve .cnıfa biltılin 
Mavi Nehir boyu tehirleri, nihayet 
Kanton düttil. Sonunda da Akde
nizde imparatorluğun mütkilltını 
tamamlamak için Filistin aillha aa
rıldL lnıUtere'nin bu bldiaeler ıil
aile.i kar111mc:ta ailihlanamk sure
tiyle reabiyonda bulunması pek 
tabiiydL Ken&ni toplamak için Uç 
sene çok delildir. 1940 • 41 sene
lerinde. lnpıtere bUCUn havada ve 
denhıde mahrum oldutu YUıtalara 
uhip olacaktır ve belki de mecburi 
ukerlik hbmetinl de teala etmit 
olacaktır. Aynı qnyıncJa, Habqia
tan meael•i diplomatik sahada bal
ledllmlt. lapanya iti nlhayetlen
mlt olacalr, bellıııl Çin meael•i de 
90n& erecek ve Amerika'ya A vru
pa'ya blru yakl&fllUI bulunacaktır. 

Bu, sabırlı, ihtiyatlı, realist ve bu 
itibarla da zeki bir politikadır. 

lnıtltere o amana kadar daha 
birçok darbelere tahammW etmai
nl bilecektir; bu it. bafına ilk de
fa ıeliyor delildir. 

Hiilcümeı mahfillerinde 

E auen, İn&iltere'nin ailih· 
lanmasını kolaylaıtırmak 

\çln, B. Nevil Çemberlayn son de
recede mühim tedbirler almak ari
fesinde ıörünmektedir. Silih ve 
cephane imalitı entanaif bir tekil
de artırılacak, paaif mUdafaa ted
birleri ikmal edilecek. ve bilbaaaa 
cicldl bir millt hizmet ""binin te
melleri atılacaktır. 

İngiliz kamoyu bu tedbirlere git 
gide daha müzahirdir, hatta kamo
yun bir kısmı bu son devre esnasın
da B. NHil Çcmbcrlayn'ı ciddi su· 
rette tenkit etmit olan inUhifua
kir idlarm da kabineye ginneai ta
raftarldır. 

B?ylece, ingiliz bapekili, lngil
tere yi bilyilk bir sulh ve atıkOn 
gayretinin batma geçirmek olan he
define dofru gitmektedir. 

- Bu ne samandan beri mew:ut? 
- Eh, tö:rlece dört bet aenecleebe-

ril 
- Neden mütterileriaise tanthm • 

JWaaDUZ7 
- Talep o kadar çok ki mal yetit-

m-.iyoruz bile. 
Ba sibi misallerle haasimiz b....-

1 ........ ıkl 
Geçen .-. çoca hikayeleri hak

kmıcla yazdıfan yasıyı lütfen -... 
m111 «»lan Çocuk Eairs.... K.
Bafkam muhterem Dr. Fuat Umay, 
riDchrdiii mektuba leffettiii bir ... 
ri çeıcuk hikay..i:rle.müddeamda be
ni haksız çıkanaıtbr: Çocuk Eairs .. 
,_ Kurumu, bir çocuk külliy•tı ha· 
sırlamak zanıretine eskiden beri i
nanarak batlıc:a mevzuu olan yawa
.__ fikri terbiyesine yard ... edecek 
birçok kitaplan telif .. ,. taciıme 
10lu:rla intifar aabaama koJJD'llfhlr· 

Yukarıda dediiim aibi: "Ne ya
zık ki bilmiyoruz, •e öirendiiimiz 
zaman taıı1onu.,. Belki Kurum bu 
kİtaplan netretmit olduiımu iliD et
mittir. Bundan haberdar deliliım. 
Bütün meeele, nelere malikiz; omı 
bilmekte Ye bildirmektedir. Çoa* 
E.irs .... Kurammaan çoc* nepi,.. 
tı hakikaten bilaili bir intihabm te -
sahüriiclür. Ba netriyatı "güzel bir .. 
sel',, olarak çocuk babalarına çekin
meden tavaiye edebilirim. Bizde ço
cukların yı\dönüm\eTini kutlamak 

(Sonu f uncu aylada) 

Yeni bir hizmet motörü 
Procram bltmit deiiJdir; henüz 
mecburi hbmeti olmıyan, alman •e 
hattı italyan hava kuvetleri ayarın
da bir hava kuvetine sahip olmak
tan uzak bulunan, donanma•ını ay
nı zamanda hem timal denizinde, 
hem Akdenizde, hem de Singa
pr'da bulundurmak mecburiyetin
de olan İnciltere mahdut ve eski 
zırhlılara maliktir. 

r;ıtıirleriııl raqo YISlllsİyl8 

İatanbul, 8 (Telefonla) - Deniz • 
bank'ın Haliç'teki fabrikasında deniz 
ticareti miıdtirluğil için yapılan ikin
ci hianet motoru yarın törenle deni -
ze indirilecektir. 

leimlerl deiften köy, çiftlik 
ve sokaklar 

1935 - 38 in der.feri ff üilırattı Ingtltere 1935 tet-
rlalncle uyamnııtır. O za

mana kadar ufere, tZJhretine, ma
aiaine ve büyük bir nfifusa sahip ol
dutu Cennn'ye pvenerek yap
ID.Jftlr. Habetiatan'dald ltalyan bar
bl birdenbire caaıerlni •Çllllftır. 
tıte o aman ltalya'nm bilyOk bir 
devlet oldupnu farketmittir. ttal
yanm. Ubyadaıld tahpctatı, Trabtua 
sahil yolunun ln ... r, Pantileria'nın 
tahkimi, 1935 den 1938 ıe kadar tn
ailtere'ye Akdenlzin kendisine ait 
olmadılını labat etmittlr. 

rünce, kendisine mukabele eder albi 
15rUnmeai bir oyundu. 

Bu lltlf ~ılıınhk anmm hatırası 
mustarip dimağına ıeldiii zaman, ni
hayet ıözlerini kaldırdı ve Jülyet'e o 
kadar iç ıulatıcı bir aerzenit ifadeaiy
le baktı Jd AA • Mi kalbinin merha
metten burkulludupnu biaaetti. 

Jtllyet de bu bakıtı 16rmilfdl. Nl -
hayet içinde bulunduğu vaziyeti id • 
rlk ederken uyuıukluğu da beraber 
kayboldu. Yavaı yavat dizleri bükül
dU ve ıenç kız, yaldıılı batı kabahati
nin ve nedametinin atırlığı altında e
ğilerek Dölatur'un önünde yere ka -
pandı. 

XVI 
Dölatur'un tevkifi 

Dölatur, Jülyet'e doiru hiç bir jest
te bulunmamıttı. 

Mer~en'le adamlarının aiır adımla
rı yenıden sahanlıkta ititilince, &cnç 
kız ağır ağır yerden kalktı. 

Herkesin önünde tenezzül ve neda
met hareketini yapmııtı. Aynı zaman
da. ilham etmit olduğu ve ebediyen 
yıkılmıı olan kudretli, aamimt ve yük
sek aıka içinden e!Vedi ediyordu. 
Şimdi kefarete hazırdı. 

. ~erlen, kabadayı tavriyle salona 
gırdı. Evde semeresiz kalan uzun a -
raıtırmaları ne hutunetini, ne de gö • 
rünütünü wlMı edebilmitti. Elbiseleri 
yer yer tozla kaplıydı, ve dar alnı aaç
larmm ikide bkde a1&bt parmaklariy-

Birbirlerini radyo v•ıtulylt tan latanbul, 8 (Telefonla) - Şehir 
yan iki nipnlı, ilk defa olarak ~ meclisi btagllnkü toplantısında buı 

tanıyan iki ni11nh 

kutbunda bulUfmutlardır. nahiye, köy, çiftlik ve sokak isimleri-
Kı t nin deiittirilmesini kabul etti. Bu 

• skoçyalıdır ve Hüdaon - Bay meyanda Çıfıtburgaz köyü Bağcılar, 
kumpanyaaı memurlarından olan m· - • ıJ Nıf09 köyü Kocaıinan, Kalitar} a kö-
pıuınu ~için, tam iki bin 1d- yU de Şenlik iaimlerini atmı,ıardu. 
lometre thnal• srkmıftır. Bu lrum
pavanıq merkezi kutba bir buçuk, 
ad kutup dairesine 600 kilometre 
me.afede bulunmaktadır. 

lki nipnb, kendilerini birlettircn 
bir vapamın CUvertetıinde, şimal kut· 
bunda llk defa olarak kucaklatmıılar
dır. 

le karııtırdılı intizamsız perçemleri 
altada kayboluyordu 

Delil bulamadığı lçin, Dölatur'un 
mahvin~ gidemezdi, fakat inkisarının 
acısını ı!'barcıdan çıkarıyordu. 

b·ımOnakblır ~ar atfetmek, JUlyet'e, 
1 e atedıtlni öğrenmek için ,kifi 

:•idi: Oduını aramı, ve sobada ya _ 
ılmıf yanık klgıt artıklarını bulmut
~· ~imdi ne yapacaktı? Girerken ken
d~ıne atfettı&i iatihfafk&r •• müatch
zı nazardan tevkifine karar verdi&ini 
derhal anladı. • 

Dölatur'a gelince, Merlen'le adam
ları yeniden göründükleri za 
hakiki bir ferahlama hı"uettı' B~ 0 

d 
. . ıran. 

anberı katlandığı gerginlik taham 
mülfersa bir hal almııtı. Kalbi parça : 
lanmıt oldu~u için 0 kadar ae . 1 d _ d vmııo-

h
ugu ~a mı arhk yanında görmiye ta· 
ammul edemezdi. Ayaklar d"'-=-

d
. ..k .. ı ıuwıe 
ız ço mut bu beyaz cismin h "f d" uzuru o-

na tarı e ılmez bir istirap veriyordu. 
Evet, Merlen'in dönütü kaba asker• 
lerin dönütü onun içi~ bir aellımet 
oldu. 

Dölatur'a doğru döndüğü zaman 
M~r~m'de artık batlangıçtaki tahrik 
edıcı tavır yoktu. Hatti bir nezaket 
tonu almıya çahprak dedi ki: 

- Vatandaı - mebus sevinçli bir ha
beri sana da bildireyim. Evinde cum -
huriyete kartı sadakatinden her han
gi bir suretle tüphe uyandıracak hiç 
bir Jey bulamad•. Bununla bet"aber, 
aleyhinde delil bulunaun bulunmam, 
seni ollmetl immc Kıımiteai huzuru· 

Alaka kesmek 
Al&eddin Kıral Baaımevi Ankara 

Şubesiyle olan alikamı arzumla 
4-10.1938 tarihinden itibaren kestiği
mi allkadarlara ilin ederim. 

NİHAT UZ 

na götürmek için emir aldım. Delil bu
lunmadığı için, komite arkadaılarını 
bir .ziyaretle itin içinden aıyrılmıf o -
lacakun. 

Merlen durdu. Son dakikada ken -
diaine aranılan delillerin bir ip ucu
nu Yerecek bir i .. ret yakalamak ümi
diyle, dikkatle Dölatur'u süzüyordu. 
Bakıtlarında bir sevinç parıltısı, bir 
ferahlama ifadesi, nefret ettiği ada -
mın suçluluğuna onu ikna etmiye kafi 
gelecekti. 

Fakat \ıeriki ne hayret, ne de mem
nuniyet imar etti. Geçirmit olduğu 
mahrem facia onu her hangi bir hissi 
tiddetle chıyamıyacak bir hale getir -
mitti. 'Baıu ferahlama hlaaediyorsa 
bu yalnız ve müdafaasız bırakacağın. 
dan korkmuı olduğu annesi ve An -
Mi yüzündendi. 

Hiç ıüphetıiz çantuının bulunma • 
mrt olmasına hayretteydi. Demek Jül
yet onu hakikaten yok etmitti ? .... Ni
çin? .... Bu yeni mesele Üzerinde fikri
ni fazla yormadı. Madmazel dö Mar
ni ile alllcalı hususlardan hiç biri ar -
tık onun hiç umurunda değildi. 

D8latur, annesini tefkatle kucakla
dı. An- Mi'nln hummalı elini hararet
le sıktı, onları teskin etmek ve kendi
lerine itimat telkin etmek için elinden 
geleni söyledi, sonra Merlen'i takibe 
hazır olduğunu bildirdi. 

Jülyet'in önünden geçerken, eğildi 
ve alçak aeale fısıldadı: 

- Allaha ısmarladık. 
(Soau var) 
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. YURTTAN RESiMLE .. R ...... j kömür Zonguldak' ta bayramı 

Bundan 109 sene evel taş kömürü bulan 

• + ... . ~ 
•• 

• 
"' .. ., 

- • ,., . .. • 

Uzun Mehmed'in hatırası saygıyla 
anıldı ve parlak törenle ·kutlandı 

Zonguldak (Hususi) - Tür· ~~;-.r ~ ~· 
kiye'de ilk defa taş kömürünü 1"· ... -
bulan "Uzun Mehmet" in hu ta· 1 

rihi keşfinin 109 uncu yıldönü • 
~nü şehrimizde parlak törenle 
kutlandı. Milli endüstrimizin e
nerji kaynağı olan ve müstakbel 
medeniyetimizin temellerinden 
bulunan kömürlerimizi meydana 
çıkaran, bu büyük tiirk bulucusu
nun adı hürmetle anıldı. Kömür 
bayramı geçe nsenelere nazaran 
daha parlak şekilde kutlandı. 

Kömür bayramı günü bütün şehir 
baştan başa donatılmış, gece elektrik
le aydınlatılmıştı. Bayram günü saat 
Jl de memurlar, talebeler perti ve halk
evlileri, belediye ve cemiyetler men -
supları, maden kurumları mensupları, 
işçi grupları Cümhuriyet meydanında 
toplanmıştı. Büyük halk kalabalığı I 
başta şehir mızıkası olduğu halde I 
Uzun Mehmet bahçesine gıtti. 

1 

Uzun Mehmet parkında geçen seneki tören 

Kırkağa~ eğitmen kursu da bitli Burada İstiklal Marşiyle törene baş
landı. Genç bir mühendis bir söylev 
vererek, Uzun Mehmet' in buluşunun 
kıymetini tebarüz ettirdi. Onun hatı
rasını canlandırdı. Bundan sonra U -
zun Mehmet abidesine çelenkler kon
du, made.1ci marşiyle törene nihayet 
verildi. 
Akşam, Maden Çavuş tatbikat mek -

tebinde bir çay ziyafeti verildi. 
Kömür bayramı Ereğli'de de par -

lak bir törenle kutlanmış, bir heyet 
Uzun Mehmet' in Kestaneci köyünde -
ki evini ziyaret ederek çelenkler bı -
rakmıştır. 

Keılin tarihi 

Uzun Mehmet, ilk kömürü 1829 yı

lı sonbaharında bulmuştu. Büyük türk 
bulucusu bahriyede askerliğini bitir

dikten sonra yorulmak bilmez bir a -
zimle Eregli sırtlarında kömür ara -

mıya koyulmuştu .. Bir sonbahar gü -
nünde Köseagzı değirmenine a:ıhire -
-·-· _ :,.: .. .:.:.-::.- ' - ---- , 

Mezun olan 250 Eğitmen 
vazifeleri başına gönderildi 
Edirne, (Hususi) - Karaağaç eğit

men kursu da bu seneki devresini bi. 
tirmiştir. Kursun bu devresinden 250 
eğitmen mezun olmuştur. Bunlar tat
bikat için ilk okullara gönderilmekte 
ve muvaffakiyetli dersles verdikleri 
görülmektedir. 
Hasanağa köyünıde nöbetleşe bir o

kul yapan eğitmenler de bugün Edir-

nc'ye döndüler. Bunların oradaki faa
liyeti filme alınmıştır. General Kazım 

Dirik Karaağaç'a giderek eğitmenleri 
ziyaret etmiş ve önümüzdeki ayın o • 
nunda açılacak olan göy öğretmen o • 
kulu hakkmda direktörlükten izahat 
almıştır. Yeni mezunlar on beş güne 
kadar köylerine gidecek ve okulsuz 
köyleri ışığa kavuşturacaklardır. 

Gümüşane'de yol ve 
kül•ü• ~elı9 ... •~er• 

Bolu - Abat yolundan bir görünüş 
den kömürü bulmuş, bu taşları Köse -

agzı değirmeninin ocaklarında yakmı

ya muvaffak olmuş ve şüphesini gi • 

dermiştir. 

Adana'da portakal ve pamuk 
hastahklarile mücadele ediliyor 

Ziğana 

dağında 

~~~"'fr~-r"'""' . 

Bozdoğan kooperatifi 

Aydın' da İncir 
kooperatifi 

\ 

Aydın (Hususi) - Aydın incir 
müstahsilleri kooperatifi ittihadı tas
fiye edildikten sonra, devlet himaye 
ve kontrolünde kurulan incir satış 
kooperatifleri kısa zamanda beklenen 
faydalı neticeleri vermiştir. 

İttihattan devredilen ortaklar, Ger
ınencik, Erbeyli, Karapınar, Umurlu 
ve Köşk satrş kooperatifleri depo ve 
tesisatları ikmal ve ıslah edilirken 
yeni kurulan Sultanhisar, Atca, Boz
doğan, satış kooperatifleri depo ve 
tesisatları da hızla tamamlanmakta-
dır. 

Kozan belediye reisi 
Kozan, (Hususi) - Azadan Şerif 

Akgün ittifakla belediye reisliğine se -

çilmiştir. 

Adana, (Hususi) - Adana'nrn çeşitli ihraç 
malları arasında en başta gelen pamuk ve 
portakal ağaçlarında:-- bazı hastalıklar görül • 
müş ve derhal mücadeleye geçilmiştir. Porta
kal, limon, mandalina ağaçlarındaki 

hastalıkları ile!
şimdiye kadar 1 m 
mücadele yapıl
mamıştı. 

Bu sene başlanan 
mücadeleden çok 
iyi neticeler alına -
cağı, bilhassa mah
sulün kalitesinde 
büyük inkişaflar 

görüleceği umul -
maktadır. Pamuk -
lara anz olan pen
be kurt haşeresi -
n i n bölgemizden 
tamamen kaldırıl -
ması için ziraat mü 
cadele baş teknisi • 
yerliğince esaslı 
tedbirler alınmak }. 
üze r e tarlalarda 
kalmış olan kör ko Erzurum-Trab
zaların toplattırıl - zon yolu binbir 
ması irin harekete tabiat güzelliği 

:s ile doludur. Yu-
geçilmiştir. kandaki resim, 

Her köye ve çift- bu yolun Ziga-
lik sahiplerine bu na dağındaki vi-

rajlarından bi-
hususta tebligat rini gostermek-
yapılmakla beraber, ,_ı_e_d_ir_. ___ _, 
memurlar ve mai-1.... ------
yetler vas1tasiylc bu kozalar toplattı
rılıp tarlalarda yakılmaktadır. 

.p~~ğun verimine tesir yapan ve 
kalıtesını bozan bu kurdun imhasına 
karşı çiftçilerimizin de yardımlarını 

esirgemiyecekleri şüphesizdir. 

Adana'da portakal çeşitleri 
Adana, (Hususi) - Bölgemizdeki 

portakal cinslerinin ıslahı ve ~eşitleri· 
nin çoğalttırılması için çalışılmakta -

dır. 

Filistin'den arzu edenlere parası 

mukabilinde dağıtılmak üzere altı çe -
şit portakal, üçer çeşit limon ve man
darin getirtilecetkir,. 

1 Trakya'da tohum makineleri 
Edirne (Hususi) - Köylünün e -

lindeki bozuk ve karışık tohumları 

temizlemek üzere bir iki senedenbe-
ri Trakya'da kurulan selektör istas -
yonları bu sene de faaliyetlerine de
vam etmektedir. 

Sayılan yıldan yıla acttırılmakta 
olan bu istasyonlar şimdiye kadar to
humları yalnız temizlemekle kalıyor
du. Bu sene Ziraat Vekaleti tarafın -
dan eskilere ilaveten gönderilen 14 
yeni makinelerde ise tohumları aynı 
zamanda sürme, rastık.. . gibi hasta -
Irklara karşı ilaçlama tertibatı da var
dır. 

Randımanın prtmasr, ziraatin inki
şafı ve hele köylünün alınterinin tam 
karşılığını alması bakımından mühim 
bir yenilik hareketi olan bu hadise 
Trakya çiftçisini son derece sevindir
miştir. 

Ziraat Vekaletinin emriyle tstan
bul'dan selektör merkezlerine kafi 
derecede ilaç da g,önderilmiştir. 

Maden kömürü taşlarını bulan U -

zun Mehmet hiç kimseye renk ver -

meden madenin kaynağını araştırmış 
o gün ve ertesi gün dere boyunda ak -
şama kadar uzıyan zahmetli bir araş -
tırmadan sonra bu maden kömürü 
parçalarının koptuğu maden. kömüni 

damarını bulmuştur. 

işte o zaman havza tarihinin teme

lini atan bir hadise olmuş, Türkiye 
kömür serveti hazinelerini meydana ı 

çıkaran koca kaşif kazmasını kaldır • I 
mış ve Zonguldak havzasının ilk ma- 1 

den damarına ilk kazmayı bu suret!: 

vurmuştur. 

Uzun Mehmet, bu keşfini saraya 

bildirmek için dağarcxgını sırtına 

sarmış ve kıymetli yükü ıle karadan 
ıstanbul'a gitmiştir. Saray Uzun Meh
med'in, memleket ölçüsünde çok bü -
yük degeri olan keşfın.i, kaşife küçük 

oir mükafat vermek suretıyle karşıla -
mıştır. 

U sırada padişah ikinci Mehmet na
mına Ereglı 'de hüküm süren (Müte

sellim) Uzun Mehmed'in kömürü 

keşfini ve bu yüzden saray.dan gördü· 
ğü iltifatı çekememiş ve bunu ucun
dan bir servet hazinesini meydana çı -
karıp kendi haberi olmadan saraya gö
türen koca kaşifi, 1stanbul'a gönder -
diği adamlariyle Uzun Mehmet'in 
misafir olduğu "Leblebici hanında 

öldürtmüştür. 
İşte memlekete koca bir servet ha -

zinesinin anahtarlarını armağan e • 
den Uzun Mehmet'in saltanattan gör
düğü mukabele budur: 

Keşfini kaniyle sulamak. .. 

Bergama'da bir 

ceset bulundu 
Bergama (Hususi) - Yerlitahtacı

lar köyünde Çorakcık mevkiinde bir 
ceset bulunmuştur. 

Cesedin 8 yıl önce Romanya'dan 
memleketimize gelen ve Balıkesir'de 
iskan edilen Ahmet oğlu Mehmet 
Plaka ait olduğu anlaşılmıştır. 

Zavallı, iki gün evel bu havaliye 
saraçlık yapmağa gelmiş imiş. Ne su
r.ctel öldüğü tahkik edilmektedir. 

Gümü§ane'clen bir görünü§ 

Gümüşane, (Hususi) - 118 kilometresi ilimizin sınırları içinde bulunad 
Trabzon ve İran transit yolunda son iş olarak müteahhitlere verilen inşa-

at da bitmiştir. Muvakkat kati kabul yapılmış ve yakında kati kabul mua .. 
melesi de yapilacaktır. Erzincan ve Pöske yolunda bu sene içinde yapı]lılı 
işler Erzincan hududundan Gümüşane'ye doğru on birinci kilometr_,e 

--ı kadar 26 bin küsur liralık keşif bede• 

I
• 

1 
'd b• l lili 50 adet betonarme menfezle gen~ zm r e ır bu yol üzerinde 17 bin liralık keşif 

bedelli 38 adet düz menfez yaptırıl• 

define hikayesi ! 
İzmir (Hususi) - Çatalkaya na -

mındaki dağda, eski bir defineyi ara· 
makta olan on bir kişinin yakalandı
ğını bildirmiştim. 

Bunların, muhakemeleri kararlaştı
rılmıştır. Define üzerindeki rivayet
ler, adeta bir efsane halinde devam 
edip gitmektedir. Rivayete göre, gtl
ya, bu defineyi deli Yani namında es
ki bir şaki gömmüştür. Deli Yani, ma
ruf bir haydut imiş ve şekavet haya
tında mühimce bir servet toplıyarak 
Çatalkaya tepelerinin bir kenarına 
getirmiş ve saklamıştır. Fakat her 
nasılsa, bunu iki arkadaş görmüşler
dir. Deli Yani, şüphelenerek her iki
sini de öldürmüştür. 
Şimdi suçlu olan on bir kişi, işte 

bu defineyi bulmak istemişlerdir. A
ma, fala bakarak, üfürük yaparak bu 
işe başlamışlar, bundan tam iki ay e
vci de faaliyete geçmişlerdir. Kazma 
küreklerle yapılan taharriyat iki ay 
sürmüş, fakat sonra hükümet haber
dar olmuştur. 
Şimdi de hükümetçe bir iki sondaj 

.ya,etmlacaktır. 

mıştır. 23 bin lira ile 3 köprü ve bit 

menfez ve 9 bin lira sarfiyle 12.S m. a-
çıklığında betonarme köprü yapıl• 

maktadır. Bu işin kış kapatmadan ev~ 
ikmal edilmesine çalışılmaktadır. 

Kültür çalışmaları 
İlimizde ilk okul sayısı bu scrıe 

109 a çıkarılmıştır. Bu sene 25 eğit' 

men okulu daha açılacaktır. Geçen se' 

ne açılan 35 eğitmen okulunun kültut 

bakanlığının göndermiş olduğu pları• 

uygun olarak arsa yerleri tesbit edil' 
miştir. Bu mekteplerin inşaatları bit' 
mek üzeredir. 

Halkevi inşaatı ilerlemiştir. Vafi 

halkcvi çalışmalarını yakından takiP 

ve, spor işlerini bizzat idare et' 

mektedir. Kı§ sporları ve sürek avııı: 
rx için şimdiden mühim bir prograf11 
hazırlanmıştır. Bu sporlar vesilesiyle 
gidilecek köylerde, köylüye hasbibal' 

ler yapılmakta, konferanslar veril' 

mektedir. Halkevinde verilen konfe' 
ranslar da halkta büyük bir alaka -1' 

yandırmaktacbr.. 



MERAKLI Yaban'ı memleketlerde 
bir anket 

B izde, bilhassa son senelerde 
hayatın ihtisaslaştığı lafı bir 

kılı c.ıen ibaret değildir: Yaban~ı 
nıemleket1ere tahsile giden gençle-
rimizin, ne kadar çeşitli şeyler o -
kumakta olduğunu kısa bir tetkik -
ten geçirmek, yeni hayat telakkisi
nin memlekette yerleştirdiği çeşit
li bilgi ihtiyaçlarını meydana kor 
ve muhakkak ki bundan biraz da 
hayret duyarız ... 

Evela mesela on sene içinde 
yurtta vücut bulan yeni meslek 
zümrelerini gözden geçirmek bile 
kafidir: Sanat mekteplerimize bir -
çok yeni şubeler eklemnişt~r. Kız 
enstitüleri ev kadınlığını bır halk 
endüstrisi' haline getirmek istiyen 
yeni bir meslektir. Üniversitemize 
birçok yeni kollar açılmıştır. İş 
sahibi eden bütün bilgi müessese -
lerimizde bu çeşit bir artış var.~ır. 

Fakat bir de yetişmek uze~e 
d. - · lZ 

memleket dışına gönder ıgırn 
gençlik var. Acaba bunlar ne 0 

-

kuyorlar? Kaç kişidirler, nerelerde 

okuyorlar?... d 
Bugün gençlerimiz aras.~n .~· 

seçtigi mesleğin yabancı kultur 
memleketlerinde en son cereyanla
rını takip etmek umumi bir a~zudur. 
Bazı memleketlerin, bazı tahsıl ş~ -
belerinde eşine az rastlanacak m.u -
kemmellikte bilgi müesseseler~ne 
sahip olduğunu düşünürs~k, b~ ıs 
teğe hak vermek lazımgelır: Bılhas-
sa aşağıdaki rakamları ve meslekle
ri gözden geçirdikten sonra ... 

O
n senelik rakamlar, 927 - 937 
arasında yabancı memleket

te devlet hesabına tahsile gitmiş o
lanların sayılarında, kü~t~rü~~~n 
her sahasında olduğu gıbı, buyuk 
bir artış vardır. Yalnız mikdar artı• 
şı değil, aynı zamanda kalite artı • 
şı ... Çünkü meslek; ihtisas kolları -
na bölündükçe kalitesi yükselir. 

927 - 928 senesinde yabancı mem
lekette tahsilde bulunan devlet ta • 
lebelerinin sayısx 3 kız, 39 erkek ol
mak üzere 42 idi. Oç kız talebeden 
ikisi ana öğretmenliği; birisi ev i · 
daresi tahsiline girmişti . 

30 erkek arasında tahsil kolları 
§Öylece bölünüyordu: 1 arkeoloji, 3 
beden terbiye:&, ı edebiyat 1 b• 
1

. , ecne ı 

ı .. a.n, 2 !clı:ıcfe, .S.,iiailc ,_, . · ....... mya· ı 
huk':1k.; 1 m.~kine mübendisliği, • 13 
musiki ve guzel sanatlar, 1 nesci ve 
kimyevi sanayi, 1 ruhiyat, 2 tabiiye, 
3 tarih, coğrafya; 1 ticaret, 1 tıp ... 

928 - 929 ders senesinde yekün 
dört mislinden fazla bir rakamla 
170 i buldu: Kız talebe sayısında 

12 misli artış vardır: 36. Erkek ta -

lebe 134. 
134 erkek tahsil koll~ı da ~irse-

l · ne go"' re esaslı bır genışleme ne eve ı . 
kaydediyordu. Talebeden 1 ı arkeo-

1 
. . 2 . betonculuk ve yapıcılık; 

OJl, Sl . d'" 
3 

.. . . ı"lı"k 2 si debagat, 2 sı o -u çınıc , . . k 
kümcülük. 15 i yabancı lısan, 1 ~ke : 

k 
·1·k astacılık; 4 Ü elektrı çı-me çı ı , p T - . 4 lik; 2 si erkek ve kadın terzı ıgı;. 

· · 13 f lsefe · 6 fı-elişleri ve pedagoJı, e '. 
zik, kimya; 2 heykeltraşhk; 3 ınşa~ 
at ve mühendislik; 1 kayrnakçılık' 
2 konservecilik; 1 kürkçülük; 3 ~
rangozluk, mobilyacılık; 1 makıne 
mühendisliği, 3 mimarlık, 2 model -
cilik; 8 müsiki ve güzel sanatlar.; 1 
nesci ve kimyevi sanayi; lO res~Dll 
pedagoji ve tezyini sanatlar'. 7 :ı.Ya
ziye; 2 sıcak ve soğuk deınırcılı.k; 
1 sıhi tesisat, 3 tabiiye, 15 t~rıh, 
cografya, 5 tedris usulü; 4 tayyare
cilik ve motör, 2 tıp ... Aynı s~n~, 36 

kız talebe de şu tahsil şubeler~~~ ya
pıyorlardı: 2 ana öğretmen.lıgı, 3 

çamaşır ve beyaz nakış işlerı; 9 y~
bancı lisan, 6 erkek ve !..adın te~z~ -
liği; 4 ev idaresi, 1 felsefe, 3 fızı_k 
kimya, 1 kadın tezyinatı, 3 moda çı
"ek · 1 tabiiye 1 tarih coğrafya, ye-
3' ' • 1 

kfın : 36 ...• 

Y 
ekfınlar her sene, bir sene e-

l
. .. e bu··yük farklarla ve ıne gor d · 

ve devamlı olarak artmıştır: 929 a 
248 erkek 40 kadın olmak üzere 

288 

· ' yabancı 
zı hulmustur. Bu sene, 
n:ıemleketlerde devlet hesabına.~ -
kuyan talebe sayısının mikdar ıt~ _·. 
hariyle en çok yükseklik kaydettıgı 
senedir 

930 da 35 kız 247 erkek olmak ü
zere 282; 931 d~ 32 erkek 207 kadın 
olmak üzere 239; 932 de 44 kız 22

: 
erkek olmak üzere 267; 933 de 6-' 
kız, 216 erkek olmak üzere 279; 93

4 

de 63 kızı 224 erkek olmak üz;ere 
287; 936 - 37 de 59 kız, 212 erkek ol
rnak üzere 271 ve nihayet 937 de 43 
kız, 230 erkek olmak üzere 273 .... 

Bu yükselen rakamların ifade 
ettikleri asıl kıymeti anlamak' için, 
gençlerimizin yabancı memleket • 
lerd 1 bu ~ on senedenberi okuduk arı ve 

. gun okumakta bulundukları tah· 
sıı Şube! · · · ·· t erının hepsine btr goz a -
nıak l~ azımdır. Hayatın, para kazan-
nıanın · zorlaşmış olduğu kanaatı, 

GENÇLERİMİZ 
NE OKUYORLAR? 

u 
On senede devlet hesa-
bına 87 iş, ıneslek, 
tahsil ve hizmet şubesi 
iizerinde 2398 kız ve 
erkek genç yetiştirdik 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

belki bu, her mesleğin sayısız ihti -
sas kollarına bölünmüş olmasından 
ileri geliyor. Bir binanın yapılışını 
değil, içindeki her hangi bir odanın 
tanzimi için bile ihtisas aranıyor. 
Bugün büyük bir dekorasyon ma -
ğazası kurmuş ve bu sahada tanın
mış bir zat, bazı memleketlerde vil
laları ve yayla evlerinin içlerini ay· 
rı ayrı mütehassıslara tanzim ettir
diklerini anlatıyordu .. 

Bugün yabancı memleketlerde 
okuyan gençlerimiz, on sene eveli -
ne göre kolay kolay hatıra gelmi
yen tahsil şubelerinde yetişm~k~e· 
dirler. Bu; bizde de mesleklerın ıh
tisaslaşmıya doğru gittiğine bir 
başka delildir. Bazı kültür müesse
selerimiz; yabancı memleketlere 
gitmiye lüzum bırakmıyacak kadar 
modernleşmiş ve bu iş şubesi üze -
rindeki kadroyu kendi vasıtalariy -
le yetiştirecek hale gelmiştir .Bu i
tibarla 927 de yabancı memleketle -
re gönderdiğimiz talebenin okuduk
ları ve öğrendikleri mesleklerle 937 
de gitmiş olanların okudukları ve 
öğrendikleri meslekler arasında 
büyük farklar vardır. 

F
akat bu on sene içinde yaban
cı :memleketlere giden 2398 kız 

ve erkek gencimizin neler okuduk
larını ve neler öğrendiklerini, mü
cerret isimler halinde bile gözden 
geçirmek gene enteresandır. Çün -
kü 87, iş, meslek, sanat ve ihtisas 
tahsilini başka türlü sıralamak müm
kün de~ildir. Alfabetik tasnife dik
ltat ediyoruz: 

Ana öğretmenliği, antropoloji, 
arkeoloji, arşiv ve kitap saraycı

hk, bağcılık ve meyvacılık, balıkçı
lık'. Bankacılxk ve ticaret, basın iş
lerı, baytarlık, beden terbiyesi, be
tonculuk ve yapıcılık, ·biyoloji, ça· 
maşır ve beyaz nakış işleri; çayır ve 
çayırcılık, çimcilik, çocuk bakımı, 

Debağat, demircilik, deniz harita -
cıhğu deniz inşa.atı, deniz • makine 
mühendisliği, dişçilik, dökümcü
lük, ecnebi lisanı, ekmekçilik, pas
tacılık, elektrikçilik, erkek ve ka -
dın terziliği, eski Önasya dilleri, 
ev işleri, elişleri ve pedagojisi, fel
seef, fen memurluğu, fıçıcılık, lifo
loji, fizik, kimya, fotogrametri, jeo
dezi, jeoloji, heykdtraşlık, hukuk, 
iktısat, istatistik, ipekçilik ve doku
macılık; kadın tezyinatı, kaymak -
çılık; kağıtçılık, keten ve kenevir, 
konservecilik, köycülük ve halk
çılık, kürkçülük, lise tahsiii, li
tograf, maden ve sanayi mühendis
liği; marangozluk, mobilyactlık, 
makine mühendisliği, mesleki re -
sim, mimarlık, moda çi~ek, model • 
cilik, muhasiplikı fnusiki ve güzel 
sanatlar, müzecilik, nesci ve kimye
vi sanayi, ormancılık, otomobil ta
mirciligi, pedagoji, posta telgraf 
müht:ndisliği, resim pedagojisi ve 
tezyini sanatlar; riyaziye, ruhiyat, 
sanayi atölye şefliği, sıcak ve so -
ğuk demircilik, sıhi tesisat, su mü -
hendisliği, sütçülük, peynircilik, 
şapkacılık. tabiiye, tarih, coğrafya, 
tedris usulüı tesviyecilik ve motör, 
terbiye. ticaret, tıb, tayyarecilik, 
yol ve köprü mühendisliği ziraat ... 

Şu iki şeyi unutmamak lazim . 
dır: Bütün bu meslekler, gençleri
mizin okudukları ve öğrendikleri 
mesleklerin komprimeleştirilmiş i
fadeleridir. Çünkiı mesela "ziraat" 
gibi, tek kelime halinde ifade edi -
len ve Türkiye topraklarının en 
mühim bir mevzuu olan sahanın 
muhtelif 14 ihtisas şubesi vardır ve 
gençlerimiz bunların hepsinde ay -
n ayrı yetişmişlerdir . 

İkinci nokta gerek bu talebe sa
yısının, gerek bu mesleklerin, yal
nız devlet hesabına okuyan genç -
]ere ait olduğudur. Bir de bunların 
yanında hususi ol~rak tahsil . eden 
ve kendi hesaplarıyle mı.ıhtelıf hu
susi müesseseler adına okuyanlar 
vardır ve bu yekun, devlet hesabına 
okuyanların yekunundan fazladır. 

rtık gençlerimizin hangi 

A ınernleektelrde okudukları • 
,...:k edebiliriz. Bu mevzu da 

nı tet"' 

. 

on sene içinde büyük tahavvüller 
göstermiştir. İlk senelerde Fransa 
başta geliyordu. Son senelerde Al
manya en önde gelmektedir. 

927 de yabancı memleketlere gi
den 42 talebeden 6 sı Almanya, 2 si 
Avusturya, 3 ü İsveç, 24 Ü Fransa,3 ü 
Belçika, 2 si İtalya, 1 i İngiltere, ı i 
Macaristan'a gitmişlerdi. 928 - 929 
daki 170 talebeden 38 Almanya, 5 
Avusturya 4 Çekoslovakya, 89 
Fransa 25 Belçika, 1 İsviçre, 7 si 
İngiltere ve 1 i Macaristan'a git -
m.işlerdir. 

929 - 930 da Almanya talebe ek -
seriyetimizin büyük kısmını almıya 

başlamış ve bu hal, son seneye ka • 
dar devam e,tmiştir: 929 - 930 da ya
bancı memleketlere giden 288 genç
den 106 sı Almanya'ya, 5 i Avustur
ya'ya, 4 ü Çekoslovakya'ya. 2 si İs
veç'e, 99 u Fransa'ya, 31 i Belçika -
yaı 22 si İsviçre'ye, 2 si İtalya'ya, 7 
si İngiltere'ye, 3 ü Macaristan'a git· 
mişlerdir. Gene aynı senede, cüm -
huriyet devrinde devlet hesabına 

ilk defa olarak, 5 i erkek 2 si kız ol
mak üzere 7 talebe Amerika'ya gön
derilmiştir. 

937 :;enesinde 204, gencimizin o
kumakta oldukları memleketlere 
göre dağılışları şu idi: 97 Almanya, 
1 Avusturya, 44 Fransa, 21 Belçika, 
13 İsviçre, 5 İtalya, 6 İngiltere, ı 
Macaristanı 1 Sovyet Rusya, 11 A
merika ... 

Şu küçük tetkik, bizde yeni ha
yatın; devlet eliyle kurulmakta o -
lan yeni hayatın; ne kadar planlı, 
sistemli ve şuurlu olduğunu anlatır. 
Garbin ileri memleketlerinde okuyan 
türk gençliğinin daima artan sayı
sı; beynelmilel olan ilim ve ihtisa -
sa, kendi bünyemize ve karakteri • 
mize uygun şekil vererek onu mil -
lileştirece kolan kadronun kurulu
şunda da bizi sevindirecek bir vazi
yette olduklarını gösteriyor. 

Eskimolara göre 

Bütün kötülükler yalan 

söylemekten ve 

hırsızlıktan doğuyor 
Kanada polis müfettişlerinden bi

risi, Eskimolar arasında tam on sene 
kaldıktan sonra geçenlerde memleke
tine dönmüştür. 
Müfettiş, orada Eskimoların buzlar 

arasında nasıl yaşadıklarını tetkik et
miş, onların birçok adetlerini ve ma
işet tarzlarını öğrenmiştir. 

Müfettişin anlattığına göre, Eski
molar dünyada yalnız iki şeyden nef
ret ederlermiş: Yalancılık ve hırsız
lık. .. Onlarca, bütün kötülükler bu iki 
fena huydan doğarmış. Eskimolar, 
hırsızın ve yalancının içinde bir 
dev bulunduğuna inanırlarmış. Bu 
devden son derece korkarlarmış. İşte 
bunun için, yalan söyliyeni ve hırsı
zı derhal öldürürlermiş. Hrrsrzı ve ya
lancıyı öldürmek suretiyle, onun için
de bulunan devi öldürmüş olurlar
mış. 

Eskimolarda mahkeme falan yok
muş. Eğer bir Eskimo yalan söyler 
veya hırsızlık yaparsa, Eskimolar o
nun, o korkunç ve mellin devin malı 
olduğuna hükmederek, iki erkekle 
iki kadından mürekkep gizli bir mah
kemeye haber verirmiş. Maznun, hiç 
bir şeyden haberi yokken, bir gün ya
kalanır, başı kesilirmiş, hatta kafası 
ansızın vurulurmuş. 

Polis müfettişi, Eskimo kabilesinin 
reisine bir gün: 

- Yaptığınız bu cinayetlere Kana
da hükümeti müsaade etmiyor, adam 
öldürmiyeceksiniz. 

Kabile reisi biraz düşündükten son
ra: 

- Ya bu hırsızlarla yalancıları ne 
yapalım? 

Diye teessürle sormuştur. Müfet
tiş, onları ıslah etmelerini tavsiye et
miştir. 

Reis bu isteği birkaç gün düştinmüş 
nihayet müfettişe şu cevabı vermiş
tir: 

" Onlara nasihat etsek, bu kötü 
huylarını düzeltmeğe kalksak, dinle
mezler, yalancı boyuna yalan söyler, 
hırsız boyuna şunun bunun malını a
şırır. İyisi mi, onları öldürmelidir. 
Çünkü öldürünce bir daha ne valancı 
yalan söyler, ne de hırsız art~k bir 
şey çalabilir !" 

. 

ANKARA'DA SONBAHAR 
Artık havalar İ}iden iyiye soğumıya başladı. Ankara'nm 

ufkundan kar kokulan geliyor. Elmadağı'nın üzerinden kış 

beyaz saçlı haşım çıkararak Ankara'ya bakıyor. Dikmen'den 

kopan soğuk bir rüzgar, asfaltın kayışlaşmış sırtını yalaya

rak Ankaranm sokaklarına dağılıyor; köşe başlarını tutuyor. 

Artık palto da kendisini adamakıllı hissettir
meğe ba§ladı. Yaz akşamları hınçahınç dolan 
Y eni§ehir bulvarında şimdi ancak iti olanlar 

acele acele ilerliyorlar 

Sema birkaç gündür kur§uniler içinde •.. bulur
lar alçaldıkça alçalıyor, ufuk kah morarıyor, 

kah kararıyor. Güneşin yüzünü pek 
göremez oluyoruz. 

ilkbaharda kundaktan kolayını bulup dı--ıarı rıkıv b" k ı· k d k t kl . . :r :r eren ırer çocu e ı a ar taze 
es ane yapra arı, .şundı a~tık kocamanlaştılar. ihtiyarladılar. Üzerlerine kızıl 

titrek, ürkek 
çiller dü§tü. O 

kızıl çıllerle agırlaştılar, ve ye§il çimenlerı'n u··z • l d'l erıne savru uver ı er. 

l 

Ağaçlar. çırılçıplak soyundular. ilkbaharın 
harabesı yollarda sürünüyor ilkbah ·· ·· .. . ar surune 

surıine ölüyor ve nihayet toz olarak 
toprağa Rarı§ıyor 

Sema!a. ha~im olan bulutlar, toprağa ve suya 
da hakımdır. Yazın bol rireklerı'n h A l J · w • b w :r :r are en-

ıgı ve ugulandığı sularda §İmdi kara 
bulutlar gömülüyor 

I 
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Ebre' de şiddeti i 
harp devam ediyor 

YÜZLERCE ÖLÜ VE YARALI VAR! 
Salamanka, 8 a.a. - Umumi karargah bildiriyor: Frankistler 

Ebre mıntakasında Picosa tepesiyle bu tepenin §İmalinde ve gar
bindeki mıntakaları işgal etmişlerdir. 

Frankistler Morc de Ebre kasabası- ,----------·------
nın üç kilometre şimalinde kain bir 
noktada Ebre nehrine varmışlar ve 
ınezki1r kasabayı işgal etmişlerdir. 
Dütman sahada 300 olü bırakmıştır 
Şark cephesinde Nules mıntakasın

da düşman büyük bir mağlubiyete uğ· 
ramış ve meydanda 500 ceset bırak -
mıştır. 

Dilşman tayyareleri Sabra'yı bom. 
bardıman etmişlerdir. Sivil ahaliden 
86 ölü, 177 yaralı vardır. 

J' alanıiya bombardıman edildi 
Valansiya, 8 a.a. - Frankist tayya· 

reler, bu sabah Valansiya'yı bombar • 
dıman etmiştir. Müteaddit binalar yı· 
kılmı§, üç kişi ölmilş ve otuz kişi ya • 
nlanmıştır. 

Belçika kabinesinde 
anla§nıazlık 

BrUksel, 8 a.a. - Belçika hüklime • 
tinin Franko nezdine bır ajan gonde • 
rip göndermiyeceği meselesi, .tSelçika 
kabinesini teşkil eden muhtelif nazır
lar arasında bir anlaşmazlık doğur • 
muştur. Sosyaııst kongresi, B. :Spaak
ın dıt palitika ve bu arada bu mese 
le Mkkındaki izahatını dinledikten 
ıonra, bu işin sonraya bırakılmasını 
kararlattırmıf, bunun üzerine ı~sy~ • 
liıt partisi reisi B. Vanderveld ıstıfa 
ctmittir. 

B. ~paak tenkid ediliyor 
Kabineyı teşkil eden uberaı ve ka -

tolık partılerıne mensup gazeteler 
B. Spaak'ı, bu ışte katı aerecede e • 
nerjik davranmadıgını iler~ sürere_k, 
tenkit etmektedirler. Kabıne yenı -
den toplanarak vaziyeti tetkik edecek
tir. 

Bu şartlar altında B. Spaak'ın vazi
yeti muıkül görünmektedır. Bütün bu 
hldiselerle, l:<' ranko'nun Londra'dakı 
ajanı dük d' Alb'ın Brüksel'e yaptığı 
seyahat arasında bir münasebet kuru
labilir. Dük d' Alb §imdi BrUkacl'dcn 
ayrılıp Pariı'e gitmiş bulunuyor. 

Mesele luılloldu 
Brüksel, 8 a.a. - Kabinenin hemen 

iatifası mümkün olmadığından libe· 
raller, Batvekil Spaak'a Franko nez • 
dine· bir murabbaı göndermek mese -
lesinde hem ıoayalist partisinin ka • 
rarına uyg4n hem de hükümet part~ • 
lerini memnun edecek bir tarzı teı&vı -
ye bulmak için zaman bırakmak kara
rını vermiştir. 
Baıvekilin sosyaliıt kongresinde 

dün kazandığı zafer baıvekilin mev • 
kiini kuvetlendirmigtir. 

BU&ün öğle üzeri toplanması mu -
k&rrer olan kabine i~tima etmemittir. 

Segre cephesinde 
Segre cephesi, 8 a.a. - Hilkilmct -

çiler, birkaç noktadan Segre 'yi geç
miıler ve 14 kilometre genişliğinde bir 
cephe üzerinde on kilometre ilerlemiı
lerdir. İki noktada Erida • Saragose 
yolunu kesmi~redir. 

Yeni Valdc hanı 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Bugün 

evkafın Yeni postane karşısındaki :ıı
aada yaptıracağı yeni Valide hanının 
temeli atıldı. 

Falih Rıfkı ATA Y'ın 

Bu sene basılan eserleri 

1 - Zeytindağı 
Yeni ilavelerle ikinci ve 

kati tabı 

2 - Tuna kıyıları 
En eski zamanlarından bu
güne kadar Yuıoalavya ta
rihine bir bakıt - Yugoılav-

ya içinde bir seyahat. 

3 - Denizaşır1 
Türkçe seyahat edebiyat~· 
nın başlıca eseri olan bu kı
tabın ikinci ve kati tabı 

netroluıvnuıtur. 

Hepsi ""'-ı1 i kütüphanesin~e 

bulunmaktad1r 

'----------

Bir imtihan 
hazırlığı 

(Başı 1. inci sayfada) 

Türk heyeti tarafından sergi
ye iıtirik etmeğe davet olunan 
serbest müesseselerimizin vazi • 
f el eri ne kadar ciddi ve nazik ol
duğunu ve bütün tethir müdde
tince sıkı bir milli menfaat inzi
batı ile hareket edilmek lazım 
geldiğini hatıra getirmek istiyo
ruz. Resmi ve hususi her ittirak 
teıebbüsü, türk pavyonunun ya
pacağı umumt tesiri hazırlamak
ta rol oynıyacaktır. Gerek yerli, 
gerek bazı yabancı sergilerde 
gördüğümüz · sakatlıkların Nev
york'ta tekerrür etmemesi için, 
kendilerine seli.hiyet verilmit <r 
lanların son derece dikkat ede
ceklerine de füphe etmeyiz. 

F.R.ATAY 

Amerika' da 

seçim başladı 

Yahudi aleyhtarı 

bir cereyan var ! 
Nevyork, 8 a.a. - Bu sabah saat 

altıdan itibaren seçiciler seçim bürola
rına müracaata başlamıştır. Saat onda 
bürolar önünde halk fazlaltınıt bulu -
nuyot"du.' Seçiciler, reylrnm""kultnımt• 
dan evel, aralarında şakalaşmakta ve 
Devey veyahut Lehman lehine bahis
ler tutupnakta idi. Birçok hususi oto -
mobiller, Brodvey boyunca, afi9leri ve 
propaganda f otograflarını hamilen ya
vat yavaş dolaşmaktadır. 

Nevyork'ta yapılacak olan intiha • 
batta ilk defa olarak ırkçılık meselesi 
bahia mevzuu olmaktadır. 

Lehman, Laguardia ve diğer bir -
kok yahudi liderler, cümhuriyetçiler 
tarafından hafif perdeden girişilen ya
hudi aleyhtarı mücadeleye şiddetle 
kartı koymıya batlamıılardır. 

Cilmhuriyetçilerin yahudi namzet· 
erine karşı giriştikleri milcadeleye bir 
delil olmak üzere general Johnaon'un 
birkaç gün evel çıkan bir yazısı gös -
terilmektedir. General bu yazrsında 
''Hitler'e bir çok bakımdan hak ver • 
mek lazımdır" cümlesini kullanmı§tır. 

Cümhuriyetçiler, yahudi aleyhtar· 
lığını inkar ediyorlar. 

Harp tehlikesi 
( Başı 1. inci sayfada ) 

!etlerden değil, fakat itilafgirizlikle
rini hiç bir tavizin hafifletemedi~i 
devletlerden çıkmaktadır. Bugilnkü 
hadiseler bize açık bir fikir veremiyor· 
tia da Almanya ve İtalyal'nın gUnUn 
birinde gözden düıeceklerini anlat· 
maktadır. 

Hitler, demokratlyi istihfaf ediyor. 
Vebunu son aylar içinde iki demokra
tik memleketi imha etmekle gösterdi. 
İıpanya'da batka devletlerin müdaha
lede bulunmaması için bütün nüfuzu
nu ıarfediyor. Her tarafta parolası şu· 
dur: 'l'ehdit ve kuvet. 

Vaymar nutku, Hitler'in demokrasi 
müesseaatına ve ananelere karşı olan 
kininin bir ifadesidir. Diktatörlüklerin 
inkırazı herkeı için şayanı temenni
dir. Hitler'in bizden bahıederken tel· 
mih ettiği manevi ıilüııızlanmayı bil
fiil elde etmek için diktatörlüklerin 
ortadan kalkmasından bafka çare 
yoktur.,, 

Grinvud, Avrupa meselelerini hal i
çin yapılacak her türlü mil~bet gayreti 
ingiliz milletinin memnunıyetle karşı
hyacağını ilave etmiştir. 

Fıkaraya yemek dağıtılacak 
İstanbul, s (Telefonla) - Evkaf ;da
resinin Eyüp'te açmıya karar verdiği 
aşhane on gün sonra tamamlanacak -
ur. Burada fakirlere yemek dağıtıla· 
caktır. 

ULUS 

''B Hitler en,, diyor: 
İngiltere ve Fransa'dan 

yeni bir şey istemiyorum 

"Sade sömürgeleri,, 
geri · istiyorum ! ,, 

( Ba~ı ı. inci sayfada) 

ruz. Biz, müteyakkız bulunacağız. Biz, 
acı ve öldürlk:ü seneler yaşadık ve ya
bancı memleketlerden gelen hoş ses -
lere katiyen bir daha kolay kolay iman 
etmiyeceğiz. 

"Soğuk kanlı ve ihtiyatlı 
duruyoruz!'' 

Evela ben, ancak ve bizzat kendi -
mizin müdafaa edebileceğimiz hakla -
ra kaniiın. Sonra, ancak istihkak etti
ğimiz kazan~lara inanıyorum. Zira, bu 
dünyada hiç bir şey bedava verilmez. 
Şimdi, yeniden aramızda hissiyatımı -
zı harekete getirmek ve saflığımızdan 
istifade etmek istiyorlar. Fakat ben, 
soğuk kanlı ve ihtiyatlı duruyorum. 
DUnyarun yeni bir umumi adalet ve 
sulh yoluna girmek istemesi çok güzel 
bir şey olurdu. Fakat ben yalnız bir 
§ey temin edebilirim: Eğer dünya si -
lah elinde harekete geçerse, alman mil 
!eti, elinde yalnız zeytin dalı ile dolaş
mıyacaktır. 

BQ§ka rejimler ve Almanya 

Biz, diğer milletlerin rejimlerini 
milnakaıaya kalkmak istemiyoruz. Hat 
ta, yabancı memleketlerin nasyonal -
sosyilist prensipleri kabul etmesini 
dahi istemiyorum. Onlar, varsın de -
mokrasilerine sadık kalsınlar, biz, nas
yonal - sosyalistimize sadık kalaca -
ğrz. • 

Fakat devlet adamı olmak sıfatiy
le, milletimin menfaati için, yabancı 
memleketlerdeki davaları, meseleleri 
tetkik etmiye ve tehlikeleri bertaraf 
eylemiye mecburum. 

B. FAlen'in bir 3Özil ----== 
Bundan birkaç zaman evel, B. Eden 

daha nazır iken ancak bir arzusu bu
lunduğunu ve bu arzunun da, Alman
ya'nın dünya ekonomik münasebetle
rine karışması için, alman otar,isine 
mani olmak olduğunu bildirmitti. Biz 
de bunu istiyoruz. Fakat eğer İngiliz 
muhalefet gazetelerine inanmak la
zım gelirse, bizim dilnya ticaretine 
faal ıurette karı§mamız !ngiltere'de 
pek de hoşa gitmiyor. B. Eden'in ar
ıuıuna pek de inanmamakta, demek 
ki haklı imiıiz. 

B. Çörçil' e hücum 
Fransa'da ve tngiltere'de halen ik

tidar mevkiinde bulunanlar, muhak

kak ki ıulha bağlıdırlar. Fakat, ben 
Çörçil lifı nasıl çevirmek isterıe i~ -
teıin, bazıları bizimle harp etmek ıs-
tediklerini gizlemiyorlar. Bunu sarih 
surette ıöylemiye mecburum, zira, 
milletin gaflete kapılmasını istemi -
yorum. Demokrasi esasları mucibin
ce, B. Çörçil bugünlerin birinde baş
vekil olabilir. B. Çörçil "ben alman
laradn nefret etmiyorum, fakat al -
manların tehlikeli olduğunu söylüyo
rum,, diyor. Fakat bu iki cümlenin 
manası gene birdir. Zira bizim reji
mimiz, anc~ evela alman milletinin 
mahvolması ile yıkılabilir. Fakat bu 
efendilerin alman meselelerinde hiç 
bir ıelüıiyeti yoktur. Alman mesele
lerinde ıelüıiyettar bir kiti varsa, o 
da benim. 

Tek ıallihiyeıli 2Sllt: Hiıler 
B. Çör~il, belki ıs ill 20 bin ı~çici

nin vekilleridir. Fakat ben 40 mılyon 
kiginin vekiliyim. Ben, bugiln, bu 
memleketlerde hükUmet başında ol -
mıyan, fakat bir gün hilkümet batına 
gelebilecek olan ve bizim hakkımız -
da içindeki fikirlerini gizlemiyen 
kimselerin mantalitelerini nazarı dik
kate almıya mecburum. Ben, Alman
ya'nın emniyetini mUmkUn olduğu 
kadar fula takviyeye karar vermit 
bulunuyorum ve alman milletinin be· 
ni taıvip ettiğinden eminim. lhlll et
mediğimiz ıulhu yapmıya her zaman 
hazırız. Fakat her dakika kendimizi 
müdafaaya da hazır bulunuyoruz. 

Almanya kapı eşiklerinde 
dilenemez! 

B. Çörçil, B. Duf Koper, Alman· 

ya'nın hiç bir zam~n. ~ü~~kere yol~
na girmek istemedığını soylemek. cu
retini gösteriyorlar ve bu efendıler, 
kendilerini dinli yenlerin politik ce • 
haletine gUvenmek istiyorlar. Onla-

ra şunu hatırlatalım ki, biz İngiltere 
ile hatta bir muahede yapmı' bulunu
yoruz. Eğer yabancı memleketler mü
zakere yoluna girmek istemedilerse 
kabahat bizim değildir. Fakat Alman
ya, kapı eşiklerinde dilenecek değil
dir. Eğer yabancı memleketler, meş
ru talepleri isaf etmek lüzumunu ka
bul etmek istemiyorlarsa, nihayet Al
manya'nın adalet istiyerek kendi hak
kını başka yollarla almasına şaşma -
malıdır. 

1Jemokra.1Jinin anahtarı 
kimdir? 

Bazı ingiliz mebusları, Almanya -
nın bir seneden az bir zamanda iki 
demokrasiyi mahvettiğini söylediler. 
Fakat, evel&, bunlardan. "demokrasi,, 
den ne mana murat ettiklerini ve de
mokrasi namına kimin söz söylemek 
hakkı olduğunu sormak lazrm gelir. 
Allah demokrasinin anahtarlarını a -
caba B. Çörçil'e mi verdi? 

Demokrasi, milletin arzusuna da
yanan bir rejimdir. Ben, bu usul ile 
şansölye oldum ve bugün bütün alınan 
milletinin itimadını haiz olduğumu if
tiharla söyliyebiJirim. Ben iki demok
rasi değil, iki diktatörlük, B. Şuşnig'in 
ve B. Beneş'in diktatörlüklerini yık
tım. 

Filistin'le me§gul olsalar •• 

İngiliz parlamentocularr, belki de 
ingiliz imparatorluğu meselelerinde 
salahiyettardırlar. Fakat orta Avrupa 
bahsinde bunlar, tam bir. cehalet için
dedirler. Bunlar, kendi zekalarını Fi
listin üzerine tevcih etseler daha çok 
iyi ederler. Zira orada belki faydalı 
iş görebilirler. Filhakika, bugün Filis-
........ , .-.. ~ı-r- lı.!4.-.1--, .a.--1-... :\. ı....:_. •• 
jimi pek az andırmakta ve daha ziyade 
bir cebir ve şiddet rejimine benzemek 
tedir. Bu Filistin meselesini ancak bir 
misal diye ele aldım. 

Her halde, muhakkak olan bir ıey 
varsa Almanya'nın önümüzdeki bin 
sene içinde bir kere daha 1918 de oldu
ğu gibi aldanmıyaca'ğıdır. Alman mil· 
letine karşı yeniden kin yaratmak ve 
bir haçlı mücadele açmak istiyen e
fendiler şundan emin olsunlar ki, 1918 
hezimeti bir daha tekerrür etmiyecek· . 
tir. 

Biz miistemlekeden ~ka 
bir §ey istemiyoruz! 

Almanya, fransız ve ingiliz zimam
darlarının bu gibi düşünceleri takbih 
ettiğinden ve Almanya ile müsavat ü
zere yaşamak istediklerini bildirmek-

te olduklarından dolayı kendilerine 
minnetardır. Fakat "iyi geçinme,. 
"anlaşma,, kelimelerinin, biz, manala
rını pek iyi anlıyamıyoruz. Zira bilin

mesi icap eden şey şudur: Bu iyi ge· 
çinme ve bu anlagma, ne gibi şeyler il· 

zerinde olacak? 

Biz, birçok defalar söyledik ki, bu 
memleketlerden, manasız bahaneler
le ve aslı esası olmıyan ittihamlarla 
çalınan müstcmlekelerimiz . ha~icin · 
de, baıka bir feY• katiyen hıç hır ıey 
iıtemiyoruz. Fakat her zaman teba
rüz ettirdiğim aibi bu, bir harp me
selesi değildir, bu, ancak, ne diyelim 
mesela bir adalet meselesi, devamlı 
enternaıyonal bir aulha yol açmak 
bahıinde hakiki hüsnü niyetler me
selesidir. 

Bunun haricinde bu memleketler· 
den katiyen başka bir şey talep etmi· 
yoruz. Bilakis bu memleketlerle iş 
yapmak, ticaret yapmak arzusunda
yız. 

Bir Alman vapurunda 

patlama oldu 
Okland (Kaliforniya), 8 a.a. - 3 

son teşrinde San Fransisko körfezinde 
bulunan Van Kuver ismindeki alman 

yük vapurunun makine dairesinde bir 
infilak vukua gelmiştir. Okland bat 
müddei umumisi tahkikata başlamıı 

ve dün infilakın bir kast mahsulü ol
duğu neticesine varmıştır. 

Vapurun içine su dolduğu için tah
kikat müşkülatla ilerlemektedir, 

...... •......-- ---- - -
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Budapeşte sefarethanemizde cümhuriyet bayramı 
tiyle bir suvare verilmi,tir. Yukardaki resim, güzide 
ve sefarethanemiz erkanını bir arada göstermektedir. 

münasebe: 
davetlile 

Çin' deki askeri harekôt 

siklet merkezini değiştiriyor 

Sanzi, Hupeh ve 
Kuangsi eyaletleri 
PEK YAKİNDA BİRER HARP 
MEYDANI HALİNİ ALACAK! 

--ı (Başı 1. inci sayfada) 

İngiliz K1rahntn l'I' nutku 1 ~u Liang§eh~'~a ~~r~uruım~~tu_r. 4?0 
l f ı Japon asken olmuştur. PuıJı üzen -

k d ne iki koldan yapılan bu japon ileri 
lortlar kamarasmda o un u hareketi te~ebbüsü Çin müdafaa ku

(Başı ı. inci sayfada) 
cekler ve kabul etmek tasavvurunda 
bulundukları seyahati izah ve teşrih 
eyliyeceklerdir. 

Çekoslovakya' ya 1 O milyon 
sterlin verilmeli! 

Kıral, 10 milyon ingiliz lirasının 
Çekoslovakya'nın emrine verilmesi lü
zumuna işaret etmektedir. 

Kıral, bunadn sonra müdafaa mese· 
lelerinden bilhassa sivillerin müdafa
ası meselesinden ve bundan böyle 
mührühas lordunun bütün dikkatini 
celbetınesı ıazım ge1en nınu -·"·u .. 
hizmetinden bahsetmektedir. 

Kıralın nutku, müteakiben dahili 
ve bilhassa sosyal ekonomik ve idari 
tedbirlerden bahsetmektedir. İdari 
tedbirler, İskoçya'ya mütealliktir. 

Atli kıralın nutkunu 
tenkit ediyor 

Looora, 8 a.a. - Muhalefet lideri 
Atli, kıralın nutkuna verilecek cevabın 
metnin üzerinde müzakere açmııtır. 

Atli, kıralın nutkun.da yapıcı ına -
hiyette hiç bir teklif mevcut olmadı -
ğını ileri sürmüş ve ezciimle demi§tir 
ki: 

"- Bu nutku okuyunca devamlı 
bir sulh mevcut olduğu sanılır. Hal • 
buki Lord Halifaka dahi, yaptığı be -
yanatta, Musolini'nin, Franko'nun ka
zanmasını görrniye azmetmit olduğu
nu söylemiıtir. Milll müdafaa hakkın
da da her hangi bir program mevcut 
değildir. Bu hususta müstakil bir tah
kikat yapılması lazımdır. Bir müdafaa 
nezareti ile bir harp levazımı nezareti 
kurulmalıdır. Her .halde kıralın açılış 
nutku, işçi sınıfa itimat verecek hiç 
bir şeyi ihtiva etmemektedir.,. 

Avam 1-.amara.u nutlm cevap 
hazırlıyor 

Londra, 8 a.a. - Kıralın açılış nut
kuna verilecek cevap hakkındaki tak
ririn tevdiini müteakip söz alan başve
kil Çemberleyn ezcümle demiştir ki : 

Meclis, Romanya kıralının ve Fran
sa reisicümhurunun yakın bir istikbal
de lngiltere'yi resmen ziyaret etmiye 
davet olunduğu haberine her halde bü
yük bir memnuniyetle ıttıla kesbet
miştir. 

Bu sözleri büyük alkışlarla karııla
nan başvekil, kıral ve kıraliçenin Ka
nada'ya ve Amerika birleşik devletle
rine yakında yapacakları ziyaretin de 
ehemiyetini aynca tebarüz ettirmiş

tir. 
B. Çembcrleyn, bundan sonra, Fi

listin hakkındaki Vudhed raporunun 
yarın neıredileceğini ve aynı zamanda 
hükümetin de bu mesele etrafında po
litik beyanatta bulunacağını bildirmiş
tir. 

Milli müdafaa meselesi 
Mim müdafaa meselelerine de te

mas eden başvekil demittir ki : 
"- Hükümet, her halde son Avrupa 

buhranında meydana çıkan bozukluk
ları halktan gizlemiye çalışmış ol· 
makla ittiham edilemez. Fakat ,bu güç
lükler kabul edildiği için, bütün mü
dafaa plSnlarımızın ve bütün politika
mızın muvaffakiyetaizliğe düçar oldu. 
ğu hakkında bir haleti ruhiye meyda-

vetlerini sarmak maksadını iıtihdaf 

ediyordu. 
Bir Çin hava kuveti, bugün öğle 

üzeri Tung-Şan'daki japon mevzileri 
üzerinde bir uçuş yaparak bombardı
man etmittir. Düşman topçu kararga· 
hı mühim hasara uğramıştır. 

Çin deniz kuveıleri de 
Jaaliyete geçtiler 

Yangyung, 8 a.a. - Çin - Japon 
harbinın başlangıcındanberi ilk cefa 
olarak Çin deniz kuvetleri Kvangtung 
vilayetinde ızar.p n ('.hı;i ıı!P,.rin.tf ,. , h i r 
taarruz harekctıne ıştıriik etmıştır • 

Cepheden gelen haberlere göre, alu 
Çin harp gemisi, Kanton'un elli kilo • 
metre garbında Mafang'a çıkarılan 
Çin kuvetlerini himaye için bir baraj 
tesis etmitlerdir. İhraç hareketi tam 
bir muvaffakiyetle neticelenmittir. 
Japonlar hafif bir mukavemet göster
dikten sonra çekilmişlerdir. DLişman 
7,5 luk beş top bırakmıştır. Kanton'
un şark mıntakasında japonlar büyük 
askeri kuvetleri tahşit etmektedirler. 
askeri kuvetled tahşit etmektedir. 
Japonların gcniı bir taarruza hazır • 
!andıkları anlaşılıyor • 

lki tarafın zayiatı 
Tokyo, 8 a.a. - Japon umwni ka • 

rargihının temmuz sonundan ilk teş • 
rin sonuna kadar Çin ve japon zayiatı 
hakkında bir tebliğine göre, çinlile -
rin zayiatı 143.650 dir. 5270 de esir 
alınmıştır. 

Japonların aynı müddet zarfındaki 
zayiatı 6.153 ölüden ibarettir. 

Japonlar, çinlilerden 100 ağır top, 
131 hafif top, 482 havan topu, 367 ha
fif piyade topu, 1,237 hafif ve 367 a -
ğır makineli tüfek ve 15.437 tüfek al
mışlardır. 

Hanokv' da yağmalar 
Şungking, 8 a. a. - Amerikan "Un

ted Press" ajansının Hankov muhabi· 
ri, şehrin Çin mahallesinin japonlar 
tarafından yağma edildiğini ve Çin 
dilkkanlarının dörtte üçünün kepenk
leri kırılarak malları aşırıldığını yaz· 
maktadir 

400.000 ki§i! 
Tokyo, 8 a.a. - Japon karargahın

ca neıredilen bir tebliğde, çinlilerin 
japon ileri yürüyüşüne karşı koymak 
üzere Hunan vilayetinde altmış fırka 
yani takriben 400 bin ki§.i tahşit etmiş 
olduklarını bildirmektedır. 

na çıkmasına bigane kalmayı da kati -
yen istemem. Yakında bu hususta u
zun beyanatta bulunaacğım.,. 

lısizliklc mücadele 
Baıvekil, bundan sonra işsizlikten 

bahsetmiş, hükümetin, endüstrinin 
emniyet ve muvaffakiyetle çalışması
nı temin edecek şeraitin vukua getiril
mesi suretiyle işsizleri azaltmasını dil 
şündüğünü bildirmiştir. 

Nihayet başvegil, ticari anlaşmalar 
politikasının muvaffakiyetini göste
ren bazı rakamlar saymış, ve Hindis
tan, Birmanya, İsviçre ve Amerika 
birle§ik devletleriyle müzakerelere 
devam edilmekte olduğunu da ilave et· 
mittir. 
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Con ile Ledi 

YQzan: Heinz Vaterboer 

. Bu adamı nasıl edip de konuştura -
btlnıeli idi? Mesdeyi ne derece ciddi 
telakki ettiği, vaziyetinin gülünç, ve 
koınik olduğunu bile farkedemeyişin· 
d.~n anlaşılıyordu; Con'u dikkatle 
suznıeğe başladı· fakat onda, kadınla
rı teessüre sevk;decek bir şey göre • 
~edi. Daracık bir esvap içinde n~rin 
~r vücut, buruşmuş bir alnın altında 
h:r çocuk gibi masum bakışlı iki renk
sız göz, onda, bir facia hissi yarattı. 
Con'da bütün insanlardaki istirabı ya
kından bilen fakat bizzat bunlardan 
b" · ' b' dam ıtı olduğunu farkedeıniyen ır a 
hali vardı. 

- "Hey, Johanni," seni ç?,ktan ora
Btnı boyladm sanıyordum .... 

...,. d ld d . yanı başın -~a ın başını ka ır ı, kı _ 
daki masada yüzü kırmızı, saçları 

S hoşa· 
zıı bir sarhoş oturuyordu. ar 

1. ı hava
dam Con'a baktı. Con da e ıy e 
daki dumanı dağıttı. 

- Söyle söyle. Gelecek hafta::· d .. 
, .... ne don u, 

Ondan sonra tekrar onu 1 p 
rosunu a 1 

Çoktan sönmüş olan _pu klıklı 
Çekti ve yeniden demır parına .. 

b ktı Kadın gu -
~encereden dışa~.ı a ~· e ~ildi. Ne 
luınsedi ve biraz ocıe dogru g "O .. 
demek istediklerini anlamıştı r; -
dan murat edilen şey, ana vatan, v-

rupa idi. 
Kadın, k . t" 
- Memleketinize mi dönme ıs 1 -

Yorsun uz? 
Diye sordu. 

- Evet. Ö ~ı den sonr.ı 
Con başını salladı. g e 

'- d kl zaman, onun ırendisine saldır ı arı . .. 
- d geldiğinı gor -\'apur acentalıgın .an 

llıemiş ıni idi sankı. . k kadehi-
Son damlasına kadar ıçere 

ni boş.alttı. - l k 
Ledi onun nereli oldugunu an ama 

istedi. Şivesine bakı~ırsa, Nor~hum -

b 1 d 'dan olması lazım gelıyordu. 
er an k" ··k b' k O 1 koçya sınırında uçu ır a-
nha. ıs Kornhil'e gidip gitmemiş sa a o an 

olduğunu sordu. 
_Hayır, 

Diyen Con, komik bir hayret gös -
terdi. Hayır, Londra'da Soho'da doğ
duğunu ve şimdi de tekrar oraya ka
vuşmak istediğini söyledi. Ve birden 
bıre çenesi açıldı. 

- Biliyor musunuz, Samuel Veler'
in küçük bostanı vardı. O vakıt, bana, 
bu bostanı sana vereyim, demişti. Da
ha çocukluğumda o bostan gözümde 

tütüyordu. . 
Sözünü kesti. Kısa ve kesık kahka -

halarla gtilmeğe başladı. Ondan ~onra 
sustu. Kadın, onun fazla boş bogazlı
ğrndan kendi kendine hid~e~ e~ek~e 
olduğunu sandı. Con'un içını goremı-
Yol'du ki. Halbuki, eğer Osbor1?'~/e 
kutnpanyasxndaki arkadaşlarını ı ı -
las .. .. d n hapsetmemiş olsalardı, 

yuzun e h' olabi -
Con bu bostana kolayca sa ıp _ 
• . · · · ldugu pa -lırdi Con'un bırıktırmış 0 d 

· k rnpanyasın ::ı 
ralar bu Osborne ve u 'tmi -
idi. Şimdi, bu paralar da uç~p ~ı ııcfa 
ti. Bu paralarla birlikte, yırmı y 

bir hiç gibi yok otınuştu._ d' bu bos-
- Söyleyin bakalım şım 1

' ? 
t - · tiniz var mı 
anı satın almaga .nıye 'h den kadı-

Con, bu suali ona tev~ı k:dının ona 
na hayretle baktı. Faka 'h . olduğu-
bu suali sormak hakkını aız .. 

ey uzun suı-
nu anlayıncaya kadar, ep Jü-
d.. nlatınıya ne 

u. Bunları kadına a ktan unu-
:ı:unı vardı Bütün bunlar ço 

1 
a· 

· · şey er ı. 
tulrnası icap eden geçınış 

Ha,fif bir sesle, 0 borne'nun 
- Hayır, şimdi artık, s 

~Üzünden, tabii satın. ~la::~ şeyler 
Con'un içinde v~ dılı~ hadiseyi bir

dolaşıyordu. Geçmıştekı d f{ayır, o, 
denbire anlatrnağa ba~la ıd . kadına 
kiınseden şikayet etmıy?r :e·ndisiyl~ 
bunları anlatırken, sankı d bahse-
h. · ey en 
ıç alakası olmıyan hır ş 

der gibi konuşuyordu. 
kadın, · oldum. 

··teessır - Hakikaten çok mu . ·· • n d b' eda ıle gu 
.e ikten sonra, kibar ır ka şeyler 

lUn:ısedi. Con bu esnada baş 
d" , . ' 
Uşünüyordu. Onun içın . 
- Of D kl . ktifa ettı. ... eme e 1 ··ke-. 
l{ ]'de mu ıu adının aklma fevka a .. · kur· 

ıneı b' . · l{endısını 
ır fikir gelmıştı. . ldu -

:al'tnasrna mukabil teklif etmış 0 

gu Parayı kabul etmemişti. ları 
- Biriktirmis olduğunuz par~te ka ~ ınu -
Yhettiö-iniz için son derece , n 

cssir old"' ç·· k'.. ben Osborne nu k um. un u, 
ızıyırn da ... · i Eli-
. Tabii, kadın yalan söylemışt · .. 

llı k" .. k ona once-uçuk çantasına atara • 
den vermek istediği banknotlar~ a -
vuçıadı. On beş yirmi ingiliz tıra~ı 
kadar bir para idi. Halbuki, Con'un zı
Y~nı altmış ingiliz lirasından fazla i
d1. 

- Af buyurunuz; ta kin, be~. bay 
Osborne hakkında kötü bir şey soyle
rnek istemedim. Zaten onu şahsan da 
tanıtn t de oku-d anı. Adını yalnız gaze e 
uın ... 
D· - v 1Ye, Con kadını temin e~ge ug-

raşıyordu. 

il. 
Çeviren: Hikmet Tuna 

· k'katen canı sıkdmı~tı. 
C •un ha ı ~ 

on cebinden çıkardıgı u-
Pantalonunun .. 

b . ka"' tanesini .masanın us -
fakhktan ır ;I 

·· bıraktı ve, 
tune B im artrk gitmek zamanım ge.1-

- end n yolculuğa çıkılınca, hın 
di Bura a 
bi~ işi halletmek ~alz.ı~·:·l L d'' re 

utat sessız ıgı ı e e ı ye -
Con, m b'l . 

d r ken hiç aklına ı e getır -
fakat e e , . k d 

. ~. halde böyle yabancı bıt a ı-
rnedı<l"ı • . 

k 
.. dı'nden uzun uzadıya bahsetmış 

na en . d R fl 
olduğuna hayret edıyor u. a es 

dd l·nı·n ba,.ında, kadın durdu ve 
ca es Y • d d'k _ Size teşekkür ederım; e ı ten 

erkegv in avucuna ufak ve sert sonra, 
bir şey yerleştirdi. .. .. 

_ Hiç çekinmeden alınız, bu yuzu-
~ .. satınız ondan sonra, bostana da 
gu , D' •1A t 
kavuş.muş olursunuz... ıye ı ave e -

ti.Con ağzını açmağa vakıt bulmadan, 
kadın dönüp, geçenlerin arasına .karış
mıştı. Ona, şarki Hindistan derı;ıryolu 
şirketinin direktörü Kongsto.n u~ ~~
diyesi olan çok kıymetli hır yuzuk 
vermişti; zaten bu yüzüğü kana kana 
taşımış, ondan artık usamnı~tı. Yarın, 
direktöre bir iki satırlık hır mektu~ 
yazarak, seyahate çıkacak~ı. Belkı 
Bataviya'ya, ihtimal ki, heps:nd.~n da
ha makUI saydığı Joe Harthın~ ı.cı ya
nma, Şanghay'a geri dön~~ektı. . 

A ak Con yurduna donemedı; o, ne , . 
d h r.ocukluğunda iken rüyasına gı -a a,. . . . 
ren, onu.o için y:irmi yıl, bln bır çeşıt 
sefalete katlandığı bostanrna da ka -
vu~dı. Onu hapisaneye soktular. 

Çünkü, ertesi günü yüzüğü satmak 
için Golovin caddesinde bir kuyum -
cuya gitmişti. Bu yüzüğü sekiz yüz 
ingiliz lirasına kuyumcu bizzat King
ston'a sattıgı için, onu derhal tanımı~
tı. Yüzügu getıren adamın hal ve tav
rı emniyet telkin etmiyordu. Urkek 
ve çekingen hali ile o bir hırsızı andı
rıyordu. Ustelik bir de yüzüğü ona 
hediye ettiklerini mrrıldanarak söyle
mişti. Ne gülünç, hayır gülilnç değil 
de, budalaca bir iddia! Buldular bul
dular da sekiz yüz ingiliz liralrk bir 
yüzüğü, böyle bir serseriye mi hediye 
ettiler? 1 

Telefon başında olan direktör King
un, nıaae.un en ateş püskürüyorau 

"Tam bu sırada sevgilisinin veda mek
tubunu okuyordu .•. " 

- Herifi derhal, ama derhal tevkif 
ettiriniz .. ! 

Onun sorguya çekilişi uzun sürme
mişti. Con kendim mıioafaa için keli
me bulamadı. 

- Evet, tabii doğrudur; Ledi'ye 
rıhtzmda saldırmışlardı. Ben de te -
sadüfen oradan geçiyordum. Haydut
ları defettim.. Kadın yüzüğü bana 
verdi ve bununla boıtanımı muhak -
kak satın alabileceğimi söyledi. 

Hakimler gerisinde, başlar sallanı -
yor, giılüşiıyorlardı. 

Hayretler içinde kalan direktör 
Kingston, 

- Bayan Alis, maalesef seyahate 
çıkmıJ bulunuyor. Her ne bahasına o
lursa olsun, o, bu yüzüğü feda etmez
di. Çünkü, benim bir hatıramdı; de -

di. 
Buna, artık Con da cevap veremedi. 

Zira, bayan Alis hakkmda daha fazla 
rnalıJ.matı yoktu. 

Onu, hırsızlık ve haydutluk etti di
ye altı ay hapse mahkum ettiler. 

Bir gün • • 
ıçın 

(Başı 5 inci sayfada) 
yavaf yavaş adet oluyor. Bu yıldö-

.. I rind~ yalnız onların arkada§· 
num e d'l . b " "k 
l d avet edip ken ı erıne uyu -
arını 

1
. • ki 

ı . iyafetlerini tak ıt ettırm.e e 
erın z . . k. 1 h d" 

k 1 da bu gıbı ıtap ar e ı-
a ınmasa . . . d 

d·ımiye ahııl&a, kıtap sevgısı e-ye e ı . . . .1 diğimiz 0 güzide duyg~ m~nı ı::~~ 4:" 
re vaktinde aıılanmıf o url u: . ud a-

. • usulü mektep erımız en fat tev~ıı 
kaldırılmıttır. Bunun eb]~e.t me;-rcut 
olmak iktiza eden aebe ını tayın e-

. Ancak çocuklara bu da 
demıyor~- ' A '11 d . "ni aşılıyan amı er en-
kitap sevgısı k 

. K" "k ya•ta okumaktan zev a-
dır. uçu y • d k 

b .. ··düklerı zaman a o ur
lanlar uyu 

lar. k Esirgeme Kuruınunu, bu 
Çocu . k . t . •1 de tebrık etme ııı e-

\l'esıle ı e 
. N Baydar run. - · 

K uınun birer nüshasmı ba-
Not: ur l d .. d d' ~i kitaplar tun ar ır: a gon er ıe. 

n ·ı . 
Eslti yazı 1 ~· • 2 _ Evde mektep =Anne -

1 - H~Y ~·3 _Evde mektep = çocukla
lerle hasbıha Oyuncaklar 6 - Puli anna. 

1 4- B' ra masa : narı. ı.4 - ır yarjlma:ı:ın 
7 - Pe;ı ınasa 
hikayesı. . • . ~ 
Yeni yazı ıle ~ki:z:leri. 2 - Ezopun hıkaye-

1 - JaPo.~ 1 düğmesi. 4 - Eskimo ikizJ 
teri. 3 - A~1.nj~li ikizler. 6 - Mağara ~kiz
leri. 5 - FılıP. reli ikizler 8 - Meksıka · 
ıeri. 7 - 1~1f rtandah ikizler. 10 - _İskoç
lı ikizler. 9 Meşhur olmuş fakır ço -
yalı ikizler 11 ;uk ,arkıla~ı. 1.4 - ~e~-: 
~lar. lJ - ç_ Tilkinin bın bır muzıphgı 

ocugu.22 
~P _! öz cesaret • 

u~us 

[::::~:::::~:::::~::::~::::~:::::~:] 
(HA VA SEFERLERi) 

Ankara - İstanbul arasında 
Pazardan maada hergün: 
Yeşilköy'den hareket : 8.30 
Anlı:ara'dan hareket : 8.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Sebat ve Yenişehir Ecz.leı:i 
: İstanbul Eczanesi 
- Merkez Eczanesi 
: Ankara Eczanesi 
: Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
: Halk ve Sakarya Ec:ı:aneleri 
: Eege ve Çankaya Ec:ljaneleri 

ACELE lMDAT 
Bir yaralama, bir kaza, fevkalade bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

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

caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-Z342). -- El"ktrik v:. Hava
gazt arı:ı:a memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anban: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1 t96). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yenişehir, Havuz
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı, 
Güven taksi: (3848). - Birlik taksi: 
(2333). - Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(1291). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah 
İlk 

sefer 
Ulus M. dan K. dere'> e 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. ı:ıa 7.00 

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

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

Aksam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköpru'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

§ U. Meydanı'yle İstasyon araaında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
m.anları seferler daha sıktır. 

ı U. Mcydaru'yle Yenişehir, Bakanlık· 
lar Cebeci, Samanpazan araamda ıaat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki
kada; ııaat 20 den 21 e kadar her on da
kikada· saat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 vc:ı 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

ıı A~nıı..rı Ulu;, M:cyuanoı,.,.1.. ... -•' ~ 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılı:ı 
saatlerine tlbidirler, 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadard:r. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpa;>a'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
eembe, Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samıun hattına : Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonıru.ldak battı : 15.00 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Ramazan: 16 

S. D. 
Oiineş: ,6 39 

Rumi - 1354 
1. inci teşrin: 27 

S. D. 
Akşam: 16 57 

Köy sınırlarına ait 

mazbatalar 
Köy sınırlarının tahdidinde köy 

heyetlerince tanzim edilmekte olan sı
nır m.azbatalarının her yerde başka 
başka e&aslar dahilinde ve mevzuata 
aykırı şekilde yapıldığı, mazbatalara 
geçmesi icap eden bir çok hakların tes
bit edilmediği ve bu yüzden de hem 
tetkik ve tasdik işlerinin geciktiği ve 
hem de köy manevi şahsyetine ait ba
zı hakların ziyana ve köyler arasında 
şayanı dikkat geçimsizliklere ve niza
lara yol açtığı anlaşılmıştır. İç Ba
kanlık bu vaziyetlere bir son vermek 
üzere valiliklere yeni direktifler ver' -
miştir. Bu direktiflere göre srnm çi
zileck köyün hangi köylerle müşterek 
sınırı veya müşterek intifa haklan bu· 
lunduğu mazbatalarda tasrih oluna
caktır, Mazbatalarda her köyün sınır -
lan ayrı ayn yazılacak, intifa tarzı ve 
şekillen bütün teferruatiyle tavzih o -
lunacaktır. 

Köyler arasında uyuşamamazlık 

mevcut olduğu ahvalde bu da mazba
tada gösterilecek ve her iki tarafın id
dia ettiği hududun geçtiği yerlerin 
mevkileri ihtilaflı pı:ırçaların sınırları 

ayrıca işaret olunacaktır. 

iç Bakanlıkta memurluk 
imtihanı 

İç Bakanlığın, muhtelif dairelerde 
açık bulunan memuriyetler için yapa
cağını evelce bildirdiğimiz imtihan 
bu aym on birinde bakanlık konferans 
sal0t1unda yapılacaktır. 

, 

İ<ra ve İflas dairelerinin yeniden 
tanzim ve tensikine dair tetkikler 

Haczolunan gayri 
menkullerin idaresi 

İstihkak iddiqlan nasıl yapılmalı ? 
Madde: 93 a. 
"Haciz devam ettiği müddetçe, icra 

dairesi gayri menkulün idare ve işle
tilmesi için lazım gelen tedbirleri a
lır, yeter ki gayri menkul istihkak. id
diasında bulunan üçüncü bir şahsın 
yedinde bulunmuş olsun. 

"İc{a dairesi hatta borçlu hacizden 
evel gayri menkulü üçüncü bir şahsa 
emaneten bırakmış olsa bile gayri men
kulün idaresiyle mükelleftir. Daire 
hatta takibi muvakkaten talik edildiği 
sırada (52 inci ve müteakip maddeler
le konkordato mühleti) ve 111 inci 
maddeye tevfikan borçluya verilen 
mühlet esnasında da gayri menkulün 
idaresiyle mükelleftir. 

"İcra dairesi kendi mesuliyeti al
tında gayri menkulün idare ve işletil
mesini üçüncü bir şahsa tevdi ve hatta 
borçluyu işletme ile tavzif edebilir. 
Bununla beraber bu son halde gayri 
menkulün toprak ve ağaç mahsullerin
den bir kısmı geçinmesine medar ol
mak üzere kendisine bırakılırsa, borç
lunun hu&usi bir surette hakkı yok
tur. 

"Gayrilmenkul gelirlerinin yetmi
yeceği melhuz bulunduğu takdirde, 
icra dairesi alacaklıdan idare masraf -
lan için avans istemek salahiyetini 
haizdir.,, 

Madde: 93 b. 
"Haczolunan gayri menkulün idare 

ve işletilmesi, iyi randıman bir hal
de tutulması ve bundan başka toprak 
ve ağaç mahsullerinin toplanması ve 
hususi ufak tefek tamirat icrası ve 
masraflarının tediyesi, ekin ekme ve 
fidan dikme, mutat sigorta mukavele
lerinin inikat ve tecdidi, kira mukave
\elerinin feshi, kiracıların çıkarılma
sı yeni kira mukaveleleri akti, malı-' . sullerin toplanması ve satılması, ıca-
bında takibatta bulunmak suretiyle ~
di icar ve hasılat icarlarının tahsili 
kiralıyanın mecur dahilinde mecur eş
ya füerirukki hapi§ hakkmın istimali. 
müteamil aidatın tediyesi (su, havaga
zr, elektrik ve saire hakkında) için Ja
zrm gelen bütün tedbirlere şamildir. 
Buna mukabil idarenin devamı sıra

sında vadesi gelen veya evelce vadesi 
gelmiş olan ipotekli faizler tediye e-
dilmez.,. 

Madde : 93 c. 
"Haczolunan gayri menkulün hüsnü 

idaresi için mahkemeye veya istisnai 
yahut mühim masrafları tazamn:un e
den tedbirlere müracaat etmek ıcabe
der ve teahhurda tehlike mevcut bulu
nursa icra dairesi resen lüzum gördü
ğü t~dbirleri alır: ~nc~k icra dair~si 
gayri menkul kendılerıne rehnedıl
miş takibatta bulunan alacaklılarla 
(kanunu medeninin 77~. inci ma~desi) 
borçlu da dahil olmak uzere, takıbatta 
bulunan alacaklıları, şikayet etmek 
hakkını haiz bulunduklarını bildirmek 
suretiyle hemen alınan tedbirlerden 
haberdar eder. 

"Teahhurda tehlike mevcut değilse 
icra dairesi evelemirde, münasip bir 
mehil tesbit etmek ve alınacak tedbir
lerle bu tedbirlerin masraflarına ka
patma tarzı hususunda sarih teklifler 
dermeyan etmek suretiyle, borçlu ile 
alacaklıların fikirlerini alır. 

Teklifler cerhedilmeden mühlet 
geçerse, bunlar kabul edilmiş sayılır. 
Borçlu ile alacaklılar başka türlü ted
birler alınması hususunda anlaşırlarsa, 
icra dairesi alınan talimata göre hare
ket etmek mecburiyetindedir. Yeter ki 
alacaklılar lazım gelen masrafları pe
şin versin veya peşin vermediği tak· 
dirde kafi ımiktar v~ridat ınenbalarına 
sahip bulunsunlar. Alakadarlar kabul 
edilecek hareket tarzr hu&usunda anla
laşamazlarsa, icra dairesi tetkik mer
ciinden lazım gelen teminatı istiye -
cektir. 

Madde: 93 d. 

"Devşirilmiş hasılat tutariyle adi i
car ve hasılat tutarı evelemirde idare 
masraflarını temin etmiye ve borçlu 
ile ailesinin idareleri için kabul edilen 
nakdi muaveneti ifaya yarar. Geriye 
kalan para 100 ve 101 inci maddelerde
ki iştirak müddetinin bitmesinden ve 
muvakkat pay cetvelinin önceden iflas 
dairesine bırakılmasından sonra, ala
kadarlara mukannen zamanlarda dağı
tılır. Hasılatın paraya çevrilmesinden 
evel rehnin paraya çevrilmesi hakkın
da açtıkları davaya itiraz vaki olmıyan 
rehinli alacaklılarm rüçhan hakları 
vardır. 

"Tabii ve medeni semerelerin safi 
tuarı haczeden ve rehinli alacaklıla -
rın alacağını tamamen ödemi ye yeterse 
takip kendiliğinden durur ve parala
rın kati paylaştırılmasına tevessül cdi-

lir; elverir ki rehnin paraya çevrilme
si hakkındaki dava başlamış ve hacze
den alacaklıların iştirak müddeti bit
miş olsun. 

" Takip gayri menkulün paraya 
çevrilme,iyle nihayet bulmazsa (mad
de: 110) tabii ve medeni semerelerin 
safi tutan takip eden alacaklılara da
ğıtılır. 

"Gayri menkulün paraya çevrilme
sinden evel borçlunun iflasına karar 
verildiği takdirde henüz dağıtılmıyan 
tabii ve medeni semerelerin safi tuta
rı masaya dahil olur. 

24. Madde: 97 (istihkak iddiaları) 
Borçlu ile üçüncü şahıs arasında 

&öz birliği neticesi hiç bir maddi esasa 
dayanmadan ve sırf haczedilen malla
rın satışını tehir veya menetmek ga
yesiyle üçüncü şahsın istihkak iddia
sında bulunması çok defa vaki olan bir 
şeydir. Bu kabil hile ve desiseleri ön
temek için 97 inci maddenin tadili ve 
şu şekilde tamamlanması icabeder: 

1. 2 nci fıkra şu metni taşıyacaktır: 
"Mahkemeye müracaat olundukta 

davacıdan ya peşin para veya sağlam 
kıymetli evrak veya muteber bir banka 
teminat mektubu halinde alacak mik
tarına mukabil teminat alınmak şartiy
le, mahkeme takibin talikini emre -
der.,, 

2. Şu mealde yeni üçüncü bir fıkra 
ithal edilecektir: 

"Bununla beraber, istihkak iddiası
nın sırf satışı tehir etmek gayesiyle 
suiistimal edıldiğini kabul etmek için 
ciddi sebepler bulunduğu takdirde, 
mahkeme takibin talikini reddedebi
lir.,, 

3. 6 ıncı fıkra şu hükümle tebdil 
edilecektir: 

"İstihlak iddiası ancak haczedilen 
şeyin satışının tesbitinden sonra ile
ri sürülürse, iddiadaki tehir sebebi 
ne olursa olsun gene satış yapılacak
tır. Bu takdirde üçüncü şahıs para
ların daiıttlmasına kadar satış bede
li hakkında istihkak iddiasında bu -
lunabilir. Mahkeme ikinci ve üçüncü 
fıkra hUkümlerini tatbik eder.,, 

4. 7 ve 9 uncu fıkralar. 
Yüzde Of! tazminatın asgari haddi

ni yüzde yirmiye çıkarmak muvafık 
olacaktır. 

25. Madde: 100 
Devlet alacakları ile hususi şahıs· 

larm alacakları arasında iştirak hali
ne gelince, bir raportör (Ankara'da 
profesör Sabri Şakir Ansay) hacze -
den alacaklılar sırası hakkında kanun 
da hiç bir hüküm mevcut olmadığı 
fikrini izhar etmiştir. Bununla bera
ber kanun 140 ıncı madd~nin 2 inci 
fıkrasında alacaklıların 206 ıncı mad
de mucibince iflas halinde hangi sıra
ya girmeleri lazım geliyorsa o sıraya 
kabul olunduklarını sarahaten söyle
mektedir ve bu hükme göre devlet ha
zinesince tahsil olunan vergilerle 
devlete gelen bir hüküm diğer resim
ler 5 inci sıra rüçhan hakkından isti· 
fade ederler. Binaenaleyh 100 üncü 
maddeyi tamamlamağa mahal yoktur. 

26. Madde: 103. 
Mer'i kanuna göre zabıt varakası 

tutulurken hazır bulunmxyan alacak
lı veya borçlu üç gün içinde zabıt va
rakasını tetkik ve diyeceği varsa söy
lemesi için icra dairesine davet olu
nur. İsviçre kap ununa göre (madde: 
113) zabıt varakası sureti hacizden i· 
tibaren üç gün içinde alacaklı ile borç 
luya tevdi olunur. Bundan başka, a
lacaklı borçluya bırakılan haczi kabil 
olmıyan malların cetvelini istiyebi
lir. Türk kanununu!1 kabul ettiği u
sul ameli bir usul değildir. Haciz za
bıt varakası münderecatına vakıf ol
mak istiyen alacaklı ile borçluyu ve 
al~kadarları davet etmek ve kendile
rine malUmat vermekle mükellef me
murları fazla iş.gal eder. Zabıt vara
kasının bir suretini hacizden üç gün 
içinde alacaklıya ve borçluya veril
mesi hususunda hüküm vazetmek şa
yanı tercih olacaktır. 

"Binaenaleyh 103 üncü madde ilga 
ve yerine şu hüküm ikame edilecek-
tir: f. 

"Hacizden üç gün içinde zabıt va
rakası sureti alacaklı ile borçluya ve
rilir. 
"Alacaklı borçluya bırakılan haczi 

gayrikabil malların cetvelini iatiye -
bilir.,, 

27. Ma<ide: 104. 
103 üncü madde ile kabul edilen 

yenilik 104 üncü maddede buna -ben
zer bir tadilat yapılmasına lüzum gös 
terir; 2 inci ve 3 üncü fıkralar aşağı
daki hükümlerle tebdil edilecektir: 

(Sonu var) 
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Üniversite'de talebe 

fazlallğı var 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Üniver

site fakültelerindeki talebe fazlalığı 
karşısında mevcut teşkilatın geniş -

letilmesi, im.kanları aranmış, fakat bu 
sene için hiç bir ilave yapılamıyacağı 
anlaşılmıştır. Yalnız biricıci kanundan 
itibaren biyoloji enstitüsünde ders 
yapan tıp talebeleri üniversitede açı
lan yeni dersaneye alınacaklardır. 

İstanbul'da odun, 

kömür fiyatlan 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Odun ve 

kömür fiyatları nisbeten yükselmiş, 

kesilmiş kuru meşenin çekisi 400, yaş 
meşenin 360 a çıkmıştır. Yapılan tet
kiklerde İstanbul'da 225 bin çeki o ... 
dun, 6 milyon kilo k~mür stoku bu • 
lunduğu anlaşılmıştır. Belediye fi -
yatların daha çok yükselmem~si ıçin 

tedbir alacaktır. 

İstanbul' daki kütüpaneler 
ihtiyaca kafi değil 

İstanbul, 8 (Telefonla) - İstanbul
daki kütüpanelerin vaziyetini tetkik 
eden komisyon, bunların ihtiyaca ka
fi gelmedigini, mevcut kütüp'.-lneler 
tahsisatına ilaveler yaparak kütüpa -
nelerin gerek kitap ve gerek bina ba
kımından zenginleştirilmesinin icap 
ettiğini tesbit etmiştir. Bundan baş
ka dağnık bir vaziyette bulunan kü • 
tüpanelcrin birleştirilerek büyük bir 
kitap sarayı vücutle getirilmesi de 
düş~nülmektedir. 

Yeni yatı mektepleri 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Yalova, 

Çatalca ve Sapanca'dakilerden başka 
bu sene 1stanbul'da üç yatı mektebi 
daha acılacaktır. 'Gelecek sene de Sa
rıyer v~ Eyüp kazaları için Ayazağa
da, Kartal ve Ü~küdar için de Kart;ıl'
da müşterek birer yatı mektc' i kuru • 
lacaktır. ı 

j 

Bir aşçının marifeti 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Erzin ... 

can polisi Şaban oğlu İsmail adında 
bir adamın evinde bir sandık bulmuş
tur. Gümüş çatal, kaşık, biçak ve saire 
gibi eşya ile dolu olan bu sandığın İs-
tanbul' da Tokatliyan oteline ait oldu• 
ğu ve İsmail'in vaktiyle bu otel~e aş-
çdık ettiği aırada bun~rı aşırdrgı an• 
şılmış, eşya sahibine iade olunmuştur. 

Denizhank'ın Avrupa'ya 
gönd<-receği talebeler 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Deniz -
bank'm mühendislik tahsili için Av • 
rupa'ya göndereceği orta mektep me
zunlarının imtihanları yarın yapıla -
cak, muvaffak olanlal· bir sene haliÇ:
teki ve lstinye'deki fabrikalarda staj 
gördükten sonra muhtelif memleket
lere gönderileceklerdir. 

lfudanya hattında kış tarifesi 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Pazar 

gününden itibaren Mudanya hattın • 
da kış tarifesinin tatbikine başlana
caktır. 

lki hağırsakhanc kapandı 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Beledi • 

ye gayrı sıhi şekilde çalı~tıkları gö -
rülen 2 bağırsakaneyi kapattı. 

İstanbul' da halk sandığı 
açılmak iizere 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Küçük 
esnafa yapılacak yardımlar için İs -
fanbul'da kurulacak halk sandığına 

ait hazırlıklar bitmek üzeredir. San -
dık Ankara'da kurulmuş olan Halk 
Bankası nizamnamesine uygun bir şe
kilde 15 güne kadar faaliyete geçe • 
cektir. 

Esnaf cemiyetl(·rinin mii~tcrck 
yarthın samlığı 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Esnaf 
cemiyetleri müşterek yardım ictin bu 
yıl yardım heyetine 40 bin lira tahsi
sat ayıracaktır. Geçen yıl bu miktar 
29 bin lira idi. Bu maksatla bu ay i -
çinde esnaf cemiyetleri reisleri cemi· 
yetler mürakabe direktörlüğü reisli • 
ginde bir toplantı yapmıya karar ver -
ıniştir. 

lnhisarJar idare~inin ~arap 
lahoratu"·arı açılıyor 

İstanbul, 8 (Tel~fonla) - İnhisar -
lar idaresinin kurduğu şarap 15.1.ıora -
tuarı bugünlerde açılacak, ve şarap 
amilleri laboratuarın tecrübelerini 
görmiye ve izahat almıya davet edile
ceklerd~~· İdare bu sene Avrupa'ya 
şarap mutehassrsı yetiştirmek üzere 
talebe göndermiye karar vermiştir. 
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Kiralık : 

Kiralık apartıman - Y enişehir'de 
Atatür kbulvarında Tuna Ap. Kalori · 
ferli daireler Resmi dairelere de elve-
rişlidir. 8048 

Kiralık - Bahçeli evler kooperati
fi mahallesinde 123 Na. beş odalı iki 
kat müstakil B. 4 tipi ev kiralıktır 

Merkez Bankasında R. Bolcvin'e mü· 
racaat. 8050 

Yeni kaloriferli aparbman - 5 oda 
aynca hizmetçi, sandık odaları geniş 

hol, ofis 15. Il. teşrinden kiralıktır. 
Yenişehir İzmir Cad No. 10 8057 

Kiral<k - Yenişehir Meşrutiyet 
caddesı Türe sokak Na. 6 da 3 oda ı 

hol 50 lira. Çatı katında ev sahibine 
müracaat. 8157 

Kiralık apartıman - Kaloriferli 6 
oda muşambalı Çankaya caddesi No. 
49 görmek için ikinci kata, görüşmek 
için §Ckerci Hacı Bekir'e müracaat 
Tel: 3050 8190 

Kiralık - Meşrutiyet ve Selanik 
caddelerinin birleştiği köşede Ergene 
apartımanı. 6 odalı geniş daire. Daimi 
1tcak su. Kapıcıya veya Tel: 3114 e 

8214 

Kiralık - Demirtepe'de Havuzba
§tna 5 dakikada mobilyalı bir oda. 
Postane cad. No. 53 de üçüncü kat da· 
ire 5 ak§am 7-8 arası müracaat. 8224 

Kiralık Ev - Yenişehir'in mutena 
yerinde İsmet İnönü ve Kazım Özalp 
asfalt caddelerinin birleştiği noktada 
7 oda mutfak banyolu kaloriferden 
ba§ka her türlü konforlu ev hemen 
kiralıktır. 1162 numaraya telefonla 
müracaat. 8246 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so -
kak Adalar apartman 2-3-4-5 odalı ve 
konforlu daireler. Kapıcıya müracaat. 

8267 

Kiralık daire - 4 geniş oda, kiler, 
banyo, alaturka ve alafranga bela kon· 
forlu. Yenişehir Yüksel cad. No. 14 
Berker Ap. üst kata müracaat. Ti: 
3583 8279 

Kiralık müstakil odalar - Y enişebi. 
ı:in en güzel yerinde Emniyet abidesi 
yanında bahçeli ve güzel manzaralı. 
Çok müsait kiralar. Selanik cad. No 16 

8281 

Kiralık 2 daire - Yenişehir Yük
tıel cad. Ataç aokak Özenç apartnnanı 
dükkanlar üstünde 3 ve 4 oda bol ve 
banyolu daireler. Tel: 3319 8283 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde
ainde 7 N o. lu evin üst katı 5 oda, bü
tün konforlu. Alt kattakilere sorulma-
aı. 8300 

Kiralık oda - Karaoğlan Merkez 
aparbmanı. Hizmetçi, merkez! teshin, 
radyo var. Apartrınan önündeki gaze -
teciden sual. Telefon 2828 İsmail Hak-
kı. 8316 

Kiralık - S•hiye Vekaleti karşısın
da Bomonti'ye giden sokaklardan tı
kız sokağında Dr. Feyzi apartımanın
da kaloriferli 5 odalık daireler Tel: 
1764 8318 

Kiralık - Cebeci'de Yeni doğan 
Wneması yanında N o. s evde üst kat· 
ta dört oda bir hol. Müracaat alttaki • 
!ere. Tel: 2650 8340 

Kiralık - Yenişehir'de Bakanlık -
!ar karşısında Konur sokağında N o. 9 
bir daire dört oda, iki hol, müracaat 
telefonu Na. 2368. 8341 

Kiralık - Havuzbaşı civarında çok 
ucuz dört odalı konforlu mükemmel 
bir ev acele kiralıktır. Demirtepe Fev
zi Çakmak sokak N o. 7 ye müracaat. 

8343 

Kiralık - Yenişehir Tuna caddesi 
Yiğitkoşun sokak 5 numarada 4 oda 
bir hol, banyo ve mutfak: Müstakil 
ilci daire. Tuna caddesi 40 numaraya 
müracaat. 8344 

Kiralık apartıman - 4 büyük oda 
otomatlı banyo dairesi mutbak v. s. 
kirası 60 lira Demirtepe köprüsünü ge
çince sağda No. 15 Nebiye apartıma -
nı. 8377 

Sodalı daire - Bahçe içi yeni, mu· 
§'Utlbalı ve yeni tekmil konforlu Y. şe
hir Kazım Özalp cad. Onovluk sokak 
8 Behiç Tümer Ti: 2612. 2-5 arası ge-
zilir. 8378 

Kiralık - Üç büyük oda, bir hol, 
kalorifersiz, diğer konforu tamam 
- Halkevi karşısında, kahve yanındaki 
95 Nr. lı apartıman . kapıcıya veya 
3993 telefona müracaat. 8379 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apartl
marunda 5 odalı kaloriferli, sıcak sulu 
ve her türlü konforu haiz kiralık dai · 
reler vardır. Ti: 3223 çe müracaat. 

8391 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilinlardan : 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kurus 

1 

Dört defa için 80 Kuruo 
Devamlı küçük i1inlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli on defa J 
neşredilecek bir rın için 140 kuruu 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
tıer satır, kelime aralarındaki boşluk-

: lar müstesna, 30 harf itibar edilmiş-
: tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 
İ olmalıdır. 

i 
Dört satırdan fazla her satır için ay
rıca on kuruı alınır. 

Kiralık garajlı aparbman - Ata
türk bulvarına yakın her tarafı açık 

4 büyük oda bir salon ilci hela bal
kon, geniş mutbak konforlu Karanfil 
sokak 22 8405 

Kiralık kaloriferli katlar - Yenişe
hir'de Lozan meydanı yakininde İs -
met İnönü caddesinde yeni apartrma -
nın beşer oda, birer holü havi katları 
için Yenişehir'de Karanfil sokağında 
(12) numaraya veya (2698) telefon 
numarasına müracaat. 8415 

Kiralık - Bankalar cad. İnhisar
lar baş müdüriyeti binası yanında 
doktor S>lalıi apartımanı 4 büyük o
da mutbak, banyo, elektrik, hava ga-
zı, su. Ti: 1490 8421 

Satılık araalar - Maltepe, Cebeci, 
istasyon, Küçük Esat, Selanik, Karan
fi!, sokak Ayrancıda küçük çapta ar -
salar. Tel: 1538 Hayri Alıcıoğlu 8424 

Kiralık kat - Bakanlıklara yakın 5 
geniş oda, hol, hizmetçi odası, banyo, 
balkon, bahçe, iki tuvalet. Selanik 
caddesi No. 51 Tel: 1347 8427 

Birinci sınıf kiralık müstakil ev -
Kızılay civarında bahçe içinde bü -
yük 6 oda, 2 hol, 1 kiler hizmetçiler 
için müstakil daire. Muşamba, mobil-
yalı da verilebilir. Ti: 3581 8429 

Satılık : 

Satılık - Bahçeli evlerden asfalta 
en yakın yerlerde muhtelli tiplerde 
uygun fiat. H. Dilman. Koç apartrma -
ru No: 4 Tl: 2181 8163 

Satılık - Yenişebir'de jandarma 
mektebi civarında istasyon arkaların
da ve Ankara'nm her tarafında inşaata 
elveri!li .......ı..., tel: :2406 N~et" Şe • 
ren. 8176 

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

8177 

Sablık - Ankara'nın her tarafında 
apartıman ev arsa almak ve satmak is
tiyenlere tavassut. Tel: 2406 Neşet 
Şeren. 817~ 

Acele aablık arsa - İstasyon arka
sında 593 M. Maltepe'de 644 M. arsa 
acele ve uygun fiyatla satılıktır Ti: 
1538 Hayri Alıcıoğlu. 8187 

Kelepir Apartrman - İsmetpa§a 
mahallesinde bol güneşli üç daireli 
kargir büyük bahçeli. H. Dilman Koç 
Ap. Tl:2181 8208 

Satdık arsalar - Maltepe istasyon 
jandanna okul civan Cebeci Karanfil 
sokak blok ve serbest. H. Dilman Koç 
Ap. 4 Ti: 2181 8209 

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

Satılık piyano - Belçika markalı az 
kullanılmış bir piyano ucuz satılıktır. 
Kooperatif arkası meçhul asker sokak 
Kurşuncu apartıman No. 4 de müra · 
caat. 8342 

Satılık arsa - Bakanlıklar karşı
sında Karanfil sokağmda 7 50 metre 
murabbaı yeri çok güzel bir arsa ucuz 
fiatla satılıktır. Telefon: 2858 e mü · 
racaat. 8374 

Satılık - Ankara'nın en işlek ye
rinde yevmiye 140 _ 150 lira peşin sa -
tış yapan bir bakkaliye azimet dolayı
siyle devren satılıktır. Ti: 2017 8404 

Satılık evler - Ankara'nın her sem
tinde irat getirir beton, kargir, ahşap, 
ev ve aportrman Tel- 1538 Hayri Alı-
cıoğlu. 8425 

Satılık ucuz iki soba _ Dr. Yusuf 
Hikmet apartımanı postane caddesi 
No. 53 birinci kat 8450 

.\ranıyor : 

Aranıyor - Bir kaç ay için 2 ve
ya 3 odalı mobilyalı banyolu daire a
ranıyor. Ankarapalas teşrifat şefli-
ğine müracaat Tl: 3400 8423 

H • Alıcıoğlu - Yazıhanesini A-
ayn ak' k~ 

nafartalar Zincirli cami T sı so 
Hüriyet pansiyonu (8) numaraya nak-

letmi~tir. Tel: 1538 8426 

ULUS 9 - 11 - 193 

Cümhuriyet Merkez Bankasının S. 11. 1938 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ulaklık 

Dahildeki Muhabirler ı 
Türlı: Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.158,577 

Altm: Safi kilogram 9.054,614 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve Bor(:lu 
k:liring bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karıılıit 
Kanunun 15 - 8 inci maddelerine tevfl• 
kan hazine tarafmdan vaki tedi'Jat 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonolan 
Ticari ıenedat 

Esham ve Tabvilit Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - karsıbğı esham ve ta.bvillt (iti
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilit 
Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Döviz üzerine 
Tabvilit üzerine 

Hissedarlar: 

Muhtelif 

Mahkemeler 
Zile Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

Zilenin Ali kadı mahallesinde mu
kim iken ölen müftü oğlu İhsan karı
sı ve İbrahim kızı Ayşe'nin vasiyet -
namesi Zile noterliğince mahkeme
mize tevdi edilmiş ve alakadarlar hu
zurunda açılarak dosyası saklanmak
tadır. tıan tarihinden başlamak üzere 
alacak, verecek ve sair suretle alika· 
d3.rların ve vasiyetnameye itirazları 
olanların K. M. 538 ci maddesine tev
fikan bir ay ve mirasçıların dahi K. 
Medeninin keza 534 cü maddesine gö
re üç ay içinde mahkemeye müraca
atla vasiyetnameye itirazlarını bildir
meleri ve müddetinde müracaat etmi
yenler hakkında ismi geçen kanunun 
561 ve 569 cu maddeleri ahkamı tat -
bik olunacağı ve vasiyet ahkamının 

muteber sayılacağı ilanen bildirilir. 
8464 

Bankalar 
Satılık bağ ve ev 

Türkiye Cümburiyeti Ziraat Ban· 
kası Ankara Ajanlığından : 

3202 No. lu kanunun 40 ıncı mad
desi mucibince bir buçuk ay müddet
le açık artırma suretiyle satılığa çı -
karılan ve 1-11-938 tarihinde müdde
ti hitam bulan 3943 No. lu senetle 
borçlu Erzurum mahallesinde İmam
oğlu ölü Haydar Ali'nin Mamak 
köyünde Tuzluçayır mevkiinde evi ha
rap bağına takdir olunan kıymetin 
% 75 i nispetinde talip zuhur etmiş 
ise de vurulan pey borcu tamamen ka
parnad•ğından açık arttırma müddeti 
bankaca daha on beş gün uzatılmış· 
tır. 

Muvakkat ihalesi 16-11-938 tarihi· 
ne müsadif çarşamba günü saat 16 da 
Banka binasında yapılacaktır. 

Taliplerin ve fazla maH'ımat almak 
istiyenlerin aynı gün Bankaya müra-
caatları ilan olunur. 8463 

Zayi - Kayseri nüfus idaresinden 
aldığım nüfus tezkeremi kaybettim. 

Yenisini alacağnndan eskisinin hük· 
mü olmad<ğı ilan olunur. 1324 do-
ğumlu Halit Güral 8420 

l~ anyanlar : 

Mühendis - Diplomalı (Su, yol, 
deıniryol, köprü inşaatı) için iş ara
maktadır. Mühendis W. D. Ankara 
Yenişehir Birlik oteli 8160 

Ders verilir - Tedris usulüne göre 
evlerde ilk ve orta okul talebesi yetiş -
tirilir. Ulus'ta t. O. rumuzuna mektup
la müracaat edilmesi 8161 

Husuıi deraler - Budapeşte'den 
mezun diplomalı profesör bir bayan 
Kültür fizik jimnastik, modern ve rit
mik dans dersleri veriyor. Posta kutu-
su 1046 8301 

Apartınw.n kapıcılığı iti any~ 

rum - Otuz beş yaşındayım .. Kefalet 
veririm. Denizciler caddesi, No. 4 it 
ve ev İ§Çilerinden arayınız. Tl: 2119 

8401 
Tecrübeli bir genç - Adliyenin her 

şubesinde ve levanın işlerinde uzun 
müddet çalışmış daimi iş arıyor. Tele-
fon 297 5 aranması. 8402 

Knr~lar : 

Daktilo kursu - 52 inci devresine 
teşrinisaninin ilk haftasında başlrya -
caktır. 2 ayda diploma verilir. Koope -
ratif üstünde Tel: 3714 8167 

Lira 
24.134.911,Z3 
17.789.337,-

1.12Q.9 7 2,38 

473.721l,52 

12.736.038,33 
4.576,48 

13.780.727,48 

158.748.563~ 

15.137.602,-

78.977.232,69 

39.571.950,21 
6.765.105,15 

3,4g3,500,-
110.638,14 

8.975.212.60 

Yekiin 

43.1>45.221,11 

473.720,52 

26.521.342,30 

143.610.961.-

. 78.977 .232,69 

46.344. 756,06 

12.649.350,74 

4.500.U00,-
1-4.141.883,50 

370.?64.467 ,92 

PASiF; 
Sermaye 
ihtiyat Akçeıi : 

Adt ve fevkalide 
Husu'Si 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evntkı nakdiye 
Kanunun 5 - 8 inci maddelerine tevf.İ.· 

Can hazine tarafmdan vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye balı:iyeai 
Karşrhiı tamamen altı.ıs olarak illveten 
tedavüle vazedilen 
Reeık0t1t mukabili illveten ted. vud. 

Türk Lirau Mevduab ı 

Döviz taahhüdab: 
Altına tahvili kabil dövizltt 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirina bakiyeleri 

Muhtelif 

Lira 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

15.137.602,-

143.610.961,-

19.000.000,-
34.000.000,-

1.325,76 

45.722.907,Z7 

Yekün 

Lira 
15.000.000 

8.712.234, 

196.610.961, 

370.264.461,92 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lıkonto haddi o/o 4 Altm üzerine avans o/o 3. 

Sakarya Eczanesi 1 KÜÇÜK Dl~ HABERLER 

Zayi - 36 - 37 senesi Denizli lise

sinden aldığım mezuniyet diplomala

rımı kaybettim. Yenisini alacağım -

dan eskisinin hükmü olmadığı ilan 

olunur. İstiklal mahallesi Alkan so -
kak No. 2 Reşat Gündem 8414 

Zay:i - Sihibi bulunduğum 1741 

numaralı bisikletimin numarasını az

yi ettim yenisini alacağımdan eskisi -

nin hükmü yoktur. Anadolu Kulübün-

de garson İbrahim Beyhan 8412 

(!n~-~.r~ Levazım Amirliği 
Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan ~ 

Un tik teminat 
Kilo 

176,000 

176,000 

Lira 
1650 Mudanya garnizo

nu için 
1610 Bandırma garni-

zonu için 
Yukarıda miktarı ve teminatı yazı

lı ekmeklik unlardan Mudanya gar
nizonunun 11. 11. 938 cuma günü sa
at 11 de Bandırma garnizonunun ayn• 
gün saat 15 de Bursa'da tümen karar· 
gahında satın alma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltıneleri yapılacaktır. 
Şartnameleri İstanbul ve Ankara le
vazım Amirlikleri satın alma komi!
yonunda parasız görülebilir. İstekli
lerin belli saatten bir saat eveline 
kadar teminat ve kanuni vesaiki ko
misyona vermeleri. (4393) 8016 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komi•yonundan : 

1 - Kor merkez birlikleri senelik 

ihtiyacı için 11000 kilo sade yağı ka

palı zarfla alınacakt<t. 
2 - İhalesi 10-11-938 perşembe gü

nü saat 16 da Çorlu'da kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - tik pey paras• 825 lira olup 
evsaf ve şartnamesini görmek istiyen
ler her gün Çorlu'da kor satınalma 
komisyonunda görebilirler. 

4 - Talipler kanunun ikinci ve Ü· 

çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını komisyona 

X Merakeı - Merakeş civarındl 
Buazzer'de vuku bulan bir infilak ne' 
ticesinde iki ki§i ölmüş, 5 ki§i yarakuY 
mıştır. 

X Belgrad - Başvekil ve Hariciy' 
:'''

111111
'''

11111111111111111111111111
'\. nazırı Stoyadinoviç, Yunanistan~~ 

: "• Belgrad elçi.si Bibika Rosetti'yi kabJ 

• : etmi§tir. . ·. a· LKU. • : X V arıova - Reisicümh urun bi' 

: ljı. l,KEVLERI DERGiSi :Jkararnamesi, şimdiye kadar meri olaı' 
: ve altın ile ecnebi dövizlerine serbest' 

ikinci teırin sayısı 

Atatürk'ten Ordu'ya mesaj. 
Atatürk'ün ikinciteşrin 1938 

Kamutay nutukları B. Şükrü Ka
ya'nın XV inci yıl nutku, 

XV yılda iç ve dış politikamız 
(Necibali Küçüka), Halkevleri • 
miz (Nafi Atuf Kansu), Türk va
tanı ve dinamik ilim (Şevket A
ziz Kansu}, Cümhuriyetin on 
beş yılında ekonomi (Kemal Un· 
al), Onbef yıl ve türk sporu 
(Rahmi Apak), Cümhuriyet dev
rinde Musiki (M. R. KÖ6emihal
oğlu), Cümhuriyet yıllarında dil 
çalışmaları (İ. N. Dilmen), 1923 
den 1938 e kadar plastik sanat 

• (Elif Naci), Tarih Kurumu ça -
lıtmaları. 

Cümhııriyet devrinde türk e -
debiyatı (Nahit Sırrı). 

Ruşen Eşref'in Boğaziçili "E
d.ob! tenkit". (Yaşar Nabi) 

Şiirler: 

Onbeşinci Durakta (Behçet 
Kemal Çağlar), -Bu vatan kimin
(Orhan Şaik Göker), Derebeyle
ri (Hikmet Turhan Dağlıoğlu), 
• Bir yazın romanı - (Sıtkı Ako
zan, Bayrağa sarılmış bir kız i
çin (Hakkı Kılıcoğlu) 

Kültür haberleri - Halkevleri 
ça1ı,maları - Halkevleri haberle· 
ri ve neşriyatı. 

Fikir Hayatı: 
Bibliyografya -

Uikü'nün bu sayısına Atatürk
ün kuşe kağıt üzerine basılmış 
bir resmi konmuştur. 

çe tasarruf e<lilmesine müteallik bu • 
lunan ahkamı son derece şiddetlendit' 
mektedir. 

X Londra - Bazı İngiliz müesseW 
!erinin 600.000 ton buğday satın al • 
drftlarına dair verilen haber, Roman # 

ya elçiliği tarafmdan tekzip edilmdı: • 
te<lir. 

X Paris - İtalya ve Fransa hükiİ' 
metleri pek yakın bir zamanda, turitl 
mübadelesi için tebaalarına karşı ge • 
,-- -~ • - -7n".ıcıı. •u.Uld.Z. ı;.·, .. u.uu:~ıt vıd" 

tahdidleri kaldırımya karar V'Crmİş • 

!erdir. 
X Belgrad - Kıra! naıDi Prens Pol 

Romanya'dan Belgrad'a gelmiştir. 
X Londra - Gümrükler naztrl 

White, kabinede yapılan değişiklikler• 
den 24 saat sonra istifa etmiştir. İstifa 
sebebi bu değişiklikler hususundaki 
konuşmalara kendisinin iştirake da • 
vet e<lilmemiş olmasıdır. 

X Belgrat - Bütün gazeteler, bel 
tarafta yugoslav radikal birliği tara • 

• frndan tertip edilen muazzam tezahü • 
rata ait haberler neşretmekte<lirler. 

Gzeteler, Stoyadinoviç lehinde Petro
gard'da yaprlan heyecanlı tezahürler• 
den bahsetmektedirler . 

~ ...................................... .. 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan ..-ela her gün ha•· 
talannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanmda Sarraf 

Hakla Apartımanı No. l ""''"""" HEL'ıos M
0

U
0

ESSESATI ............... :f!Jtf: JMl!.6$1\,I "Of"'OOA U'I .-

vermiş bulunmaları. (4532) 8033 L-----------------------------

3 Kalem yiyecek alınacak 
Alma Komisyonundan : 

Tutarı Muvak. T. 
Ankara 1-azım Amirliii Satm 

Fiyatı Miktarı 

Cinai Lr. Kr. Kilo Lr. Kr Lr. Kr. Nevi Günü Tarihi 

Un 12 75 18000 61.200 4590 Kapalı zarf Cama 
Yulaf 4 00 64000 29.600 2310 ,, ,, ,, 
Sade yağ 97 00 16500 15.67 5 127 5 ,, .. " 

25-11-938 
.. 

Saati 

15 
15,30 
16 .. 

1 - Dörtyol alayının senelik ihtiyacı olan miktar muhammen fiyatı tutarı muvakkat teminatı cetvellere 
yazılı ot, yulaf, sade yağın defa münakasası 25-11-938 günü Dörtyolda yapılacaktır. 

2 - Bunlardan verilecek fiyat yüksek komutanca gali görülmüş yulaf il.• sadeyağa talip çıkmamıştır. Ek -
siltmesi yukardaki cetvelde gÖ6terildiği gibi her kalemin karşmnda yazılı gun ve saatteki Döryol belediye da
ireıinde yapılacaktır. 

3 - Kapalı zarfla yapılacak olan bu ihalelere ait zarf usulüne tevfikan ve einıiltme saatinden en az bir saat 
eve! belediye salonunda toplanacak komisyona makbuza mukabHi teslim edilmiş olacaktır. Talipler teminat 
mektup veya makbuzlariyle birlikte muayyen olan saatlerde Dörtyol belediye dairesinde hazır bulunmaları ve 
ııartnameleri görmek iatiyenler her gün Dörtyol P.iyade alay levuımına müracaat etmeleri ilan olunur. 8453 
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kıf olmak tercih sobebidir. Müdürlüğünde görebilecekleri ilan cuma günü saat 15 de icra edilecekti:-. 
Milracaatname ile birlikte ibraz e- olunur. (4660) 8272 4 - Muvakkat teminat 364 lira, 88 

dilecek vesaik: kuruştur. Teminatlar İstanbul Orman 
a) İstida ve 6 adet vesika fotoğrafı, Kiralık kum parselleri mesul muhasipliğinden alınacak mak-
b) Polisten tasdikli iyıi durum ka- buz ile Ziraat bankasına yatırılacak-

ğıdı, Ankara Valiliğinden : tır. 
ESMİ tLA NLAR 

Telgraf ve bağ leli ahnacak 
Nafıa Veknletinden : 

9-12-938 cuma günü saat 15 de An· 
kara'da Nafıa Vckfüeti binasında mal· 
zeme müdürlüğü odasında toplanan 
nıalzeme eksiltme komisyonunca 
gümrüklü Avrupa malı için cernan 
7530 lira muhammen bedelli 5C' ton 
telgraf teli ile 200 kilo bağ tel?nin ka
palı zarf usuliyle eksiltmesi ~apla 
caktır. (Yerli malı için de tekltf+e bu 
lunulabilir). 

Muvakkat teminat 564,75 Iir~dır. 
Eksiltme şartnamesi ve tefeauatı 

Ankara'da Nafıa Vekaleti malzeme 
nıüdürlüğünden parasız olarak alına· 
bilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu-
. rte y·azı. Yak kat teminat ve şartnamesın 

lı vesikalarla birlikte aynı gün sa~t 
14 e kadar komisyona vemıelerı la· 
zımdır. 

7iJ77 4469) 

1 
[ Milli Müdafaa Baka~lığ;] 

10 adet otoklav ah nacak 
M Vekaleti Satın Alma KoM .. 

misyonundan 
H psine tahmin edilen fiyatı 

1 ~ ~an yerli mamullitı on adet 
650 k~ıra ~çık eksiltme suretiyle ve 
oto 'k~v • teşrin 1938 pazartesi günü 
21 ı ıoncdıa M M V satmalma Ko. da 
saat 1 · · • 
atın alınacaktır. . 

s _ llk teminat 48 hra 75 kuruş o-
2 il ···ı d Iup şartnamesi her g n ogd e e.? .~1~?ra M M.V. satın alma Ko. a goru ur: 
· _ Eksiltmeye girecekler temı -
3 'l .. natlariyle bir tikte eksı tme gun ve sa· 
. d M M v satın alma Ko. da 

atın e · · • 
bulunmaları. (4619) 8257 

[~en.i~: .. L~~ozı~J 
Dizel - Cenereytör grupu 

ah nacak 
• M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa· 

tın Alma Komisyonundan : Bir mühendis alınacak 
lktısat Vekaletinden : 

lktısat vekaleti ölçüler ve ayar 
müdürlüğü Trabzon mrntakası öl~ü

.. f · ı ···ne (200) Jıra ler ve ayar mu ettış ıgı 
ücretle bir mühendis alınacaktır. 

Mühendis mektebi mezunu olanla· 
.. b' 1 · le birlikte An-rın evrakı mus ıtc erıy . .. • .. e 

k 'd o"lçüler ve ayar müdürlugun 
ara a 8368 

müracaatları. (47oı) 

· Devlet, Hava Yolları .· 

Su deposu yaptırılacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüğünden : 
1 - İdaremiz için meydanda yap

tırılacak 2458,13 lira keşif bedelli su 
.ı•r•ou .... b ... cl•ı-yA cıı is:ales.Lisi icin 
pazarlık günü olarak tayin edilen 
S-11-938 de talip çıkmamış olduğun
dan on gün daha temdidiyle işbu pa
zarlığın 15-11-938 sah günü saat 11 de 
icra edileceği • . 

2 _ Muvakkat teminatın 339 lıra 

61 kuruş olduğu. .. 
3 - Taliplerin mezkur gun ve. s~

atte idaremize müracaat etmelerı 1 -

lan olunur. (4721) 8451 

··:fASkert·,fabrikalar . 
. , 

Kasket, elbise ve boş 
örtüsü alınacak 

Müdür-Askeri Fabrikalar Umum • 
liiğü Merkez Satın Alma Komısyo-
.tıundan : 

22 takım kasketi ile erkek odacı el· 

bir.esi .. .. . adın odacı 
11 takım ba~ ortusıyle k 

elbisesi r (775) lira 
Tahmin edilen bede 1 ılı mel-

(55) kuruş olan yukarıda yaz Udür· 
b • 'k lar umum m usat askerı fabrı a · yonun-
1..... tına kom ıs 
ugu merkez satın a. .. saat 14 te 

ca 21.11 .938 pazartesı gunU d'lecektir. 
açık eksiltme ile ihale ~:misyon -
Şartname parasız ol~rak kkat te • 
~n verilir. Talipl.erın muva kuruş ve 
nıınat olan (58) lıra (1?) 

3 
madde-

2490 numaralı kanunun: ve . .' ve sa· 
lerindeki vesaikle mezkur gun 
atte komisyona müracaatları. 8286 

-----~(4=6~31~)·~~---------

Sömi kok ahnacak 
. Enstitüsü 

Ankara Yüksek Zıraat 
Rekt" ı·· • .. .ı oo or ugumıen : • · için 8 
. l - Kurumumuzun teshın1 

.• kapalı 
114 k '. uru a ıooo ton sömikok om ıınuş· 
ıarf . konu usuhyle eksıltıneyc 
tıır. 

2 l (26000) mu· 
- Muhammen lıede 

vakkat teminat (1950) liradır. 'tU· 
3 z· at enstı .. - ihalesi Yüksek ıra .. rkkil 

•ll rektörlük binasında muteş . 
ltoınisyon tarafınd:ın ıo. ıı. 938 per 
§eınb ıacaktır. 

e gi.inü saat 10 da yapı .h le sa· 
~ - Tele lif mekt ııplarının 1 a · at· komıs· ıncten bit saat evetine kadar 

Yon reısliğine vermeleri. sız 
S - Daha fazla izahat ve para·tu" 

}art . . 1 • Enstı name almak ıstıyen erın 
daire mi'ıd" l'·... müracaatları. ur ugune 

8021 
,(4525) 

1 - Tahmin edilen bedeli 110.000 
lira olan Dizel-Cenereytör grupunun 

1 fla münakasası 12 ı. Kanun kapa ı zar . .. -
"h'ne rastlryan pazartesı gunu 938 tarı ı A • • • 

14 de vekalet bınasır.dakı komıs-saat . 
onumuzda icra edilecektır. 

y ı _ llk teminatı 6750 lira ve şart-
namesi de 550 kuruştur. 

3 - Şartnamesini almak istiyenle
rin her gün ve münakasaya girmek 
istiyenlerin de belli gün ve saatten 
bir saat evetine kadar ilk teminatı ve 
kanuni vesikaları havi kapalı teklif 
zarflarını makbuz mukabilinde ko
misyon başkanlığına vermeleri. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. ( 4496) 8017 

ın ca 
Orman Kor uma Genel Komutan

lık Sa. Al. Komiayonu Reialiğinden: 

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

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

3 - Şartnamesini her gün parasız 
olarak komisyonda görlilcbilir . 

4 - lsteklilerfo muvakkat teminat 
akbuzlariyle icap eden vesikalarla 

%ale gün ve saatinde mezkfir komis
ona gelmeleri. (4723) 

y 100 kilo bizmut su mitrat 

500 tüp Prontozil komprime 

35 Düzilne 13x18 Filim Kodeks 

35 ., 24x30 ,. .. 

35 " 18x24 ,, ,, 

35 ,. 30x40 ,. ,. 
8452 

Satıhk (am tomruldan 
Devlet Orman l~letmesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 
K abükte Köprü başında istif

i - atr (l320) adet muadili (764) 
te mevcu . "kA 

·kap (146) desı M. mı ap çam 
M. mı k artırma ile satılacaktır. 

g· u açı 
toınru Tomrukların ayrıca baş kesme 

2 - ut ve kabukları soyul -
1 ıncvc 

pay arı h ·m kabuksuz orta kutur 
olup acı 

muş. hesaplanmıştır. 
üzerınden klara ait satış şartname-

3 - To~ru Orman umum müdUrlü-
i Ankara da hac: mUhendis mua · 
:ı d ve orman "t b .. 

n e 1 bul'da Orman aşmu· 
. ı·ğı'nde stan b'.k' .n ı . l'ğindc ve Kara u te 

d ., rnuavın ı . "" . 1 hen ı:. . !etmesi revır cımır ı -
devlet orman .ı~ 

.. "lebılır 
ğinde goru kl · n muhammen bede

Tomru arı 
4 - . (35) kuruştur. 

li (12) hra . ul 7 5 muvakkat 
5 - 1steklilerın 19038 'günü saat 14 

· ıe 21-11· 
pey akçe~.1Y k' revir merkezine mü· 
de J{arabuk(~;9;.4737) 8456 
racaatları. 

-1'.fü'·~ 
Tapu Sicil Muhafı:z:lıgın· 

çankaY3 

dan : Çankaya kazasında O -
Ankaranın kiinde verginin 4661-42 

rı JllCV ) • 
merpına ukayyet ve Hal aç og-
nıum No. da ~elkondan metruk ba

ru J{igork ~e. de nl!Şin para ile Veli 
ğıI1 34 1 tarıbın ı-. -

Necdet'e satıldığından hazine namı -
na tescilinden sonra alıcıaı namına 

kaydının yürütülmesi Ankara defter
darlığının ı 7-10-938 günü ve 340-105/ 
9601-5 sayılı yazısiyle istenilmiştir. 

c) Nüfus cüzdanı, 5 - Eksiltmeye gireceklerin şimdi-
ç) Mektep diploması, Çubuk çayı mecrasında olup idarei ye kadar beş bin liralık bu gibi işleri 

Yapılan araştırma sonunda tapuda 
kaydına rastlanamıyan bu gayri men
kulün senetsiz tasarrufat hükümleri 
dairesinde hazine namına tescili iç.in 
ciheti tasarrufunun tetkik ve tahkiki 
zımnında 28-11-938 pazartesi günü sa
at 14 de mahallinde inceleme yaptı -
rılacağından bu yerde kanuni bir hak 
iddia edenler varsa keşif gününde ma 
hallinde bulunacak memura ve yahut 
da 938/1870 No. ile, evrakı müsbitele
riyle birlikte muhafızlığa müracaat -
ları lüzumu itan olunur. 428 

:~ · De~iryolları , 

Kayaı buveti kiraya verilecek 
DevJct Demiryolları ikinci l§let • 

mc Müdürlüğünden : 
!halenin feshi münasebetiyle 
1 - Yeni açılan Kayaş büfesi ve 

bahçesi 3 sene müddetle ve pazarlıkla 
kiraya verilecektir. 

2 - Senelik muhammen fiyatı 120 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat 27 liradır. 
4 - Pazarlık 17. 11. 938 per§embe 

saat 15 de Ankara'da ikinci işletme 
müdürlüğünde toplanacak komisyon
da yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankara'da ikinci 
işletme müdürlüğünden ve Kayaş is
tasyonunda parasız verilir • 

6 - Pazarlığa iştirak için aranacak 
vesikalar: 

a) Nüfus cüzdanı 
b) Zabıtaca musaddak hüsnühal 

varakası. 
7 - İsteklilerin, teminatlarını An

kara merkez veznesine yatırarak iha
le saatında komisyonda bulunmaları 
iUin olunur. (4592) 8149 

Tirfon yatağı ahnocôk 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 13500 lira olan 

90000 adet mefeden mamul tirfon ya· 
"1ıas~ aı 1.ı .o~ pcı-t'ı..ıoi günü.saat ıs 
de kapalı zarf usulü ile Ankara'da İ
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1012,S 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ~ tekliflerini 
aynı giln saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara· 

da malzeme dairesinden Haydarpaşa· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden da· 
ğıtılmaktadır. • 

Bunlara ait nilmuneler aynı servıs· 

lerde görülebilir. ( 4622) 8277 

Meşe tomru k alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 

Metre mikabı muhammen bedeli 40 
lira olan 1000 metre mikabı me~e tom
ruk 29. ıı. 1938 salı günü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankara'da ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3000 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri tazımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara, 
Eskişehir, İzmir ve Haydarpaşa vez
nelerinde satılmaktadır. 

(4671) 4614 

Devlet Demiryollarma almaca• 
müf elliı muavini müsabaka 

ıarflan 
D. D. YoJları Umum Müdürlüğün· 

den: 
Hareket müfettişi yetişmek üzere 

müsabaka ile mlifetti muavini ahna
caktır. Müsabaka şartları aşağıda ya
zılıdır. 

1 - İmtihanda kazananlara 130 lira 
aylık verilecek ve staj müddetinin hi
tamında müfettişliği tasdik edilenle
rin aylıkları 151 liraya iblağ oluna
caktır. 

2 - Müsabaka imtihanlarının yapı
lacağı mahaller, taliplerin adedine 
göre biHihare tesbit edilecektir. 

3 - Müfetti muavini olabilmek 
için lazım olan evsaf ve vesaik: 

a) Türk olmak, 
b) 40 yaşını gaçmemİ§ olmak, 
c) Mühendis veya yüksek iktnıat, 

ve ticaret mektebi, mülkiye mektebi, 
hukuk veya fen fakilltesi, mezunu ol
mak, 

c;) lşletme merkezlerinde yapıla
cak sağlık muayenesinde faal hizmet
te c;ahşmağa mani bir hali olmamak, 

d) Askerlikte ilişiği bulunmamak, 
e) Fransızca, Almanca, İngilizce ve 

d) Askerlik vesikası, hususiye tarafmdan ihale suretiyle yapmış olmaları ve ehliyetleriyle bir-
e) Makine ile yazılmış kısa tercü- icara verilmekte olan ve icar müddet- likte belli gün ve saatte sözü geçen 

mei hal varakası, leri hitam bulan kum parsellerinin komisyona gelmeleri. (815i-4698) 8367 
f) Şimdiye kadar başka yerde ça- numaralariyle muhammen icar bedel-

hşmışsa aldığı bonservis örnekleri. leri aşağıda gösterildiği veçhile 2490 
Bu vesikaları eksik olanlar ve mu- sayılı kanun hükümlerine tevfikan a

ayyen vakitte müracaat etmiyenler çık artırmaya konulmuştur. 
müsabaka imtihanına kabul edilmez- İhalesi 21-11-938 pazartesi günü 
ler. vilayet daimi encümeninde yapılaca-

4 - Müsabaka imtihanları 28.11.938 ğından taliplerin muhammen bedel ü
tarihine milsadif pazartesi günü ya- zerinden % 7,5 nisbetinde teminatla
pılacaktır. Talipler yazılı vesaikle en riyle birlikte yevmi mczkurda vila
nihayet 20. 11. 938 tarihine kadar Sir- yet daimi encümen salonunda bulun
keci, Haydarpaşa, İzmir, Ankara, Af- maları ve şartnameyi görmek istiyen
yon, ve Adana işletme müdürlükleri- lerin de hususi idare tahakkuk ve tah 
ne müracaat etmi ve sıhhi muayene- sil müdürlüğüne müracaatları ilan o-
lerini yaptırmı olmalıdırlar. lunur. (4742) 

5 - Müsabaka imtihanında; Riya· 
ziye (Ali değil), memleketin iktısadi 
coğrafyası, iktısat, türk ve türkiye ta
rihi, umumi tarih ve coğrafya sorula
cak ve bildiği dile ve mütekabilen 
türkçeden tercüme yaptırılacaktır. 

6 - Staj milddeti: 
ı. 2, 3 üncil sınıf istasyon ve 
ambarlarda 
Hasıllit servisinde 
Başmüfettişlik kaleminde 
Müfettiş kursunda ve imtihan 
Müfettiş nezdinde 

12 ay 
4 ,, 
ı ,, 
3 .. 
3 ,. 

(4712) 
24 " 

8417 

Doktor ahnacak 
D. D. YoJJarı Umwn Müdürlüğün

den : 

lşletmelerde münhal bulunan kısım 
hekimliklerine, mecburi hizmete tabi 
olmıyan ve bu sene askerlik hizmeti
ni bitirmiJ olan gençlerden beş dok
tor alınacaktır. 

Bu doktorlara ayda 177 lira ücret 
ve ikametleri için ayrıca lojman 
verilecektir. Lojman bulunmıyan yer
lerde ev kirası verilir. Kısımları da
hilinde yapacakları vazife seyahatla
rmda ayrıca harcırah da alırlar. Ta
lip olanların bir dilekçe ile Ankara'<1a 
zat işleri müdürlüğüne müracaat et-
meleri il!n olunur. 8418 

İzolôsyon işleri 
Ankara Valiliğinden : 

ı-Kefifbcdeli (7993) lira (72) k~
ruştan ibaret bulunan stadyom ve. hı
podrom tribünleri ve binalarının ızı: 
lasyon işleri 10.11.1938 perşembe gü· 
nü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 600 liralık muvakkat temi· 
nat vermesi ve eksiltmenin yapılaca· 
ğı günden en az 8 gün C'VCl ellerinde 
bulunan vesikalarla birlikte bir isti· 
d: ile vilayete müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak üzere vesika almaları 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 
Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye iştira ke
demezler. 

3 - hteklilerin ticaret odası vesi· 
kası, teminat mektup veya makbuzu 
ve ikinci maddede yazılı ehliyet vesi· 
kasiyle birlikte yukarıda yazılı gün 
ve saatte villyet encümenine müra· 
caatları. 

4 - Buna ait şartname ve keşif ev· 
rakı hergün Nafıa müdürlüğünde gö-
rülebilir. ( 4493) 7935 

Camekôn ya ptı rılacak 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (900) liradan ibaret bu

lunan Hipodromdan RiyaseticUmhur 
tribilnli yanlarının cameklinla kapatıl
ması işi 14.11.1938 pazartesi günü saat 
15 de vilayet daimi encUmeninde iha
lesi yapılmak üzere pazarlığa konul· 
muştur. 

Muvakkat teminat (62) lira (50) ku· 
ruştur. lıteklilerin ticaret odası vesi
ka~ı teminat mektup veya makbuzuy· 
le Nafıa müdürlügünden alacakları 

ehliyet vesikasiyle birlikte adı geçen 
gün ve saatte encümene gelnıeled. 

Buna ait şartname ve keşif evrakı 

hergün Nafıa müdürlüğünde görüle-
bilir. ( 4573) 8100 

Türbe tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 3133 lira 80 kuruştan 

ibaret bulunan Cenap Ahmet Paşa 
türbesinin tamirat işine talip çıkmadı 
ğından dolayı mezkQr tamirat iti bir 
ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 
Şartnamede yazılı evsafı haiz olan 

isteklilerin her pazartesi ve pel'§em
be günleri saat 15 de 234 lira 96 ku
ruşluk muvakkat teminat mektubu ve
ya makbuzu ile beraber vilayet bina
sında Nafıa MildilrlUğU odasında top
lanan komisyona gelmeleri ve bu işe 

Bedel muhammeni 
Parsel No: Mevkii Lira K. 

5 Çubuk deresi 525 00 
6 .. .. 150 00 
7 .. " 720 00 
8 .. .. 550 00 
9 .. .. 526 00 

10 .. .. 755 00 
11,12 .. ,, 111() 00 

8458 

! 
.................................................... , 

Vilôyetler . ................................................... . 
İdare binası in~osı • 

Kars inhisarlar Müstakil Mü· 
dürlüğünden: 

1 - Şartname ve projesi mucibince 
Karsta yaptırılacak idare bina inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - Keşif bedeli 40237 lira 20 ku
ruş muvakkat teminat 3017 lira 79 ku
ruştur. 

3 - Eksiltme 15-11-938 salı günü 
saat 14 de Kars İnhisarlar Müstakil 
Müdilrlilğündc yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi ve projeleri 201 ku
rut bedelle Kars İnhisarlar idaresiy
le İstanbul, Ankara Başmüdürlükle • 
rinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin Nafıa Vekaletinin 12-8-938 
ve 67 numaralı tamimi mucibince eh
liyet vesikasını haiz bulunması lazım
dır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ka
nuni vesaikile Nafıa Vekaletinden a
lınacak ehliyet vesikasını yilzde ye
di buçuk güvenme parasını ve yahut 
teminat mektubu ihtiva edecek ka
palı zarfların eksiltme gilnil en geç 
saat 13 e kadar Kars İnhisarlar Müs
takil Müdürlüğüne makbuz mukabi
linde verilmiş olması ve posta ile gön 
derilecek mektupların da bu saatte 
komisyonda bulundurulması lazım
dır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4628) 8200 

Elektrik mühendisi 

aranıyor 

Elazığ Belediyesinden : 
Şehrimizin elektrik işlerinde tek· 

nik ve idare mUdUrlUğU ifa edebile
cek bir elektrik mühendisine ihtiya
cımız olduğundan bu vazifeye talip 
olanların evrakını ve şartlarını 15 i· 
kinci teşrin 938 sah gününe kadar Be
lediyemize bildirmeleri illin olunur. 

8239 

Açık eksiltme ilôn ı 
Antalya P. T. T. Müdürlüğün

den: 

Antalya P.T.T. binasında yapılacak 
tamirat ve inşaat işi 31. 10. 938 de a
çık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bedeli keşif 7000 lira, muvakkat te
minatı 525 lira olun eksiltme 18.11.38 
cuma günü saat 15 ·de P.T.T. binasın
da yapılacaktır. 

İsteklilerin şartname ve teferruatı
nı P.T.T. ve nafıa mlidürlüklerinde 
görebilir ve suretlerini alabilirler. 

İsteklilerin ihale tarihinden sekiz 
gün evvel nafıa müdürlüğünde ehli· 
yet vesikası almaları ticaret odasında 
kayıtlı olmaları ve teminatlarını ver-
meleri. (8089/ 4679) 8358 

Matbocılara 
İstanbul Orman Baımüdürlüiün -

den: 

1 - Orman umum müdUrlü&ü hesa
bına malzemesi İstanbul Orman çe
virge müdürlüğü tarafından verilmek 
şartiyle nümune ve şartnamesi veçhi
le 4865 lira bedeli muhammen ile 80 
kalem evrakı matbuanın tab ve teclidi 
açık münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve nümuneleri bedel
siz olarak İstanbul orman çevirge 
mUdUrlüğünde görülebilir. Yapılacak 
işler çevirge müdürlUğünde mevcut 
nümunelere göredir. 

Kapahmrf uliyle 
eksiltme il m 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: 
Gündoğmuş kazası hükümet binası 

birinci kısım inşaatı (24957) lira {32) 
kuruşluk inşaat bedeli keşfinden 
müfrez (15000) lirahk kısım. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev
rak şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi 
D) Hususi ve umum fenni şartna-

meler 
E) Keşif cetveli 
G) Proje 
İstiyenler bu şartnamelerle evrakı 

parasız olarak Antalya nafıa müdür
lüğünden alabilirler. 

Eksiltme 30. 11. 938 çarşamba günü 
saat 15 de Antalya naf:a müdürlü
ğünde yapılacaktır. Teklif mektupla
rı 2490 sayılı kanunun 32 inci madde
sindeki tarif dairesinde o günü saat 
14 de münakit komisyona verilmiş ol
malıdır. 

Eksiltme kapalı zarf usulü ve vahi
di fiyat ilzerinden yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için istekli
lerin ı 125 lira muvakkat teminat ver
meleri ve nafıa müdürlüğünden bu 
işe mahsus olmak üzere sekiz giln e
vci alınmış bir ehliyet vesikası ibraz 
etmesi Uizımdır. 8419 

Saksı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Bahçeler idaresi için alınacak 

(10.000) adet saksı onbeş gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Muvakkat teminatı (31) liro
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin hergün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 15.10.1938 sah günü be
lediye encümenine müracaatları. 

(4644) 8234 

Su saati sandığı 

alınacak 
Ankara Belediyesinden 
1 - Su işleri için yaptırılacak 100 

adet saat sandığı 15 gUn müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kıymeti muhamminesi ( 450) 
liradır. 

3-Muvakkat teminatı (33,75) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek için her
gün Belediye yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 18.11.1938 cuma günü 
saat on buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (4646) 8235 

Akimlalör plaklan alınacak 
1 Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi için alınacak o
lan 1000 adet müsbet ve 1000 adet 
menfi akimüHltör plakaları on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

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

dır. 

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

istimlôk koron 
Bele·.:liye Riyaaetinden : 

Eski Kurtuluş İstasyonu civarında 
Kadastronun 1310 ncu adasının 12 nu
maralı parselindeki gayrimenkul is -
timlfik edileceğinden mutasarrıfının 
vesaiki ile imar müdürlüğüne müra-
caatları iUin olunur. {4723) 8454 

Kiralık dükkônlor 
Ankara Bel diyesindcn : 

l - Yenişehirde Sağlık Bakanlığı 
yanındaki Otobüs durağının iki tara
fındaki dükkanların açık arttırması 
on gün uzatılmt tır. 

2 - Muhanunen bedelleri (1550, 
1080) liradır. 

3 - Muvakkat teminatları (116,25), 
81,38 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 18-11-938 cuma günü 
&aat on buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (4739) 84S7 
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OSF 
Tababetin _yüzün~ güldüren. ve umum doktorlanmız tarafından takdirle milyonlarca va

tandaşa tavsıye ~~ılen emsalsız kan, kuvet, ittiba fUl"Uhudur. Bir tite sizlere hayatın bütün 
ıevk ve neş' elerını tattıracak ve yaşadığınız müddetçe halsizlik yeis ıstırap düşünce kor-
'<aklık, tembellik göstermiyecektir. ' ' ' ' 

FOSF ARS<?L'.u diğer. bütün ~vvet ilaçlanndan ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette 
'.a?,. ~;rvet, ı,t~h~ temın etmesı ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde te· 
11rını ıı'OStermesıdır. 

~OSF ARSOLJ ?'~hakkak. bir surette hayatın esasını teşkil eden kanı, daima tazeleyip 
~':'.g~ltrr. T~tlı hır ı,tıh~a te?'ın .eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. Uykusuzluğu, fena 
d~şunceler.ı, yorgun~ugu gıderır, mide ve barsak tembelliğinden doğan inkıbazlan geçirir, 
vucuda ~a~~a gençlık ve dinçlik verir, zeka ve hafızayı parlatır, belgevıekliği ve ademi ikti. 
darda buyuk faydalar temin edPr. Velhasıl insan makinesine lazım olan bütün kuvetleri ve
r~~~k tam mani.sile hayatm zevk ve neş'elerini tattmr. FOSFARSOL; güne§ gibidir. Gir-
.;ı.,,., vere s1hhat. saadet ve nes'e sacar. Her PC7.anede bulunur. 6512 
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Güzelliğin 
Sırrı yok 

Sebebi var 

= -: TIRAC Bl(A;;I = .JlllllllR AD y o L t Nıııııııı. 
; r/ U : : dişleri mikroplardan, çürükler- :; 

CllLiill •iiPIER 
: E : den iltihaplardan koruyarak S 
E: = : sağlamlaştıran, hem de mineleri- : 
: : : nin bozulmasını ve sararmasını : 
- E : mencderek daimi bir güzellikle E 
E : : muhafaza eden asrın en kuvctli : 

§ § diş macunudur. § - - -:; :; Her sabah, öğle ve akşam = ---- § :; yemeklerden sonra 8460 : ---- -- -----------

9. 11 . 1938 

T. C. Z İ T BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888 

Se.rmaycsi: 100.000.000 Türk Lkası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka ıfıuameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbanuz Tasarruf h...aplarında 

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

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,, 500 ,, 

4 " 250 " 
40 .. 100 

" 
100 .. 50 " 
120 .. 40 " 160 

" 
20 .. 

2.000 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

" 
" 
" 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan atağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birineikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-- - .11111111111111111111111111111111111111 ıı. --------------------------- Tü["kçe sözlü komedi - ---- -- ----- = = LOREL - HARDl 1SV1ÇRE'DE = -- -= .,,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" --- -- = ~~~~~-~--~~~----- -- --
§Bu kadar ucuz § Jandarma 

§ bir tıraş bıçağı § Hayvan velensesi alınacak 
§iJe bu ·kadar tatlı§ Jandarma Genel Ko:mutanlığı An· 

Et alınacak 
Marmara Ossübahri K, Satm Alma Komiıyonu Batkanlığmdan f 

Cinsi 

Koyun eti 
Sığır eti 
Kuzu eti 

Tahmini fiat 
Kilosu kurut 

25.000 
30.000 
20.000 

40 
25 
45 

Tutarı 

Lira 

10.000 
7.500 
9.000 

?6.500 

tık teminatı 

Lira kuru§ 

1987.50 : : kara Satın Alma Komısyonundan: 

~lllllllllllllllllllltllllltlltllllllllllllllllllllllllllllllltfllllllltl1ftll~ = Ve mukemlt'II ~ ı _ Bir tanesine on buçuk lira = Tu•• RK HAVA URU U = : } :; kıymet tahmin edilen vasıf ve örneği-
1 - Komutanlık deniz eratmın yıllık ihtiyaçlarından olup yukarda cine 

ve miktarı yazılı üç kalem et bir şartnamede ve kapalı zarf usuliyle eksilt· 

meye konulmu§tur. = . K M § E tıraş o acağımı : ne uygun 800 hayvan velensesi 21.11. 
- : : 938 pazartesi günü saat 10.5 da kapa-= 26 CI Tertip ;; ~ hiç zannetme • § lı zarf usulü ile ~atın alınacaktır. = - - - 2 - Şartnamesı parasız olarak ko-= - E • t• : misyondan alınabilecek olan bu ek • 

2 - Eksiltmesi 26 İkinciteşrin 938 eumarte11i günü saat 12 de İzmit'te 
tersane kapısındaki komisyon hinaarnda yapılacaktır. 

:= 8 Ü Y Ü K P İ Y A N G O S U = :;IDIŞ ım. : siltmeye girmek istiyenlerin altı yüz = =: : s : otuz liralık teminat mektup veya 

3 - Bu işe ait şartname 135 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği 
vesaikle birlikte yukarda miktarı gösterilen ilk teminat makbuzlarını havi 
teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar ko • 

~Birinci keşide 11 İkinciteırin 938 dedir. = :; :; sandık makbuziyle şartnamede yazılı = := : : belgeleri muhtevi teklif zarflarının 1 
= "k • 40 000 1. d = = :; belli gün içinde vaktinden bir saate· = Büyük ı ram ıye • ıra ı r. § ; § velisine kadar komisyona vermiş ol·/ - - : B ki • • • - maları (4624) 8259 L. ----·-----------·-----------

misyon başkanlığına vermeleri. (8187-4735) 8455 

§ § ·~a arın ıyısı ve~ 10 kalem palaska takımı alınacak 
i ucuzudur = Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satm Alma Komisyonundan: 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ: ANKARA 
Şubeleri - İstanbul, İzmir 

Ajanları : Bursa -İzmit -Adana 

Yapılacak ve yapısına batlanmıt meskenler için vatan· 
da,lara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karsılığında ikrazat yapar 

Faiz senede o/o 8'1• dUT. 

Ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti (t.000) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni kutılığm
da Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

§ § 1 _ Aşağıda cins ve miktarı yazılı ve muhammen bedeli yazılı on kalem palaska takımı kapalı zarf eksilt· 
- - mesinde teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden toptan ve beher kalem ayrı ayrı en az fiyat verene ihalesı 
: 1 O tanesi 15 kuruıtur : yapılmak üzere 10. 11. 1938 tarih ve perşembe ı:ünü saat (10) ~a pazarlık la alına7aktır. . . . . 
: 

8459 
': 2 _ Şartnamesi (128) kuruş karşılı ğmda komısyondan alınabılecek olan bu eksıltmeye gırmek ıstıyenlerın 

iL ,- hizalarında gösterilen ilk teminat ve şartnamede yazılı vesikalariyle birlikte belli saatte komisyonda bulunma· 
"'111111111111111111111111111111111111111 ( ) 7979 sı. 4489 

Halk Bakteriyoloji ve Kimya 
Laboratuvarı 

Belediye sırası. Talas apartıman 
ı No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6207 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 
Yazı lşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

ULUS Basrmevi : ANKARA 

Miktarı 

600 
3100 

950 
150 
900 

2000 
1000 
1000 

CtNSt 
Altr kütüklü palaska takımı 
Altı kütüklü omuz kayışı 
Altr kütüklü bel kayışı 
Altı kütüklü süngülüğü 
Üçlü bir kütük 
Nevresim palaska takımı 
Nevresim palaska bel kayışı 
Nevresim palaska omuz ka-

1000 
6200 

yışı 

Nevresim palaska süngülüğü 
Tüfek kayışı 

YEKON 

llk teminat Tahmin bedeli 
Lira Ku. Lira Ku. 
247 50 5 50 
302 25 1 30 
8550 1 20 

5 62 o 50 
81 00 1 20 

675 00 4 50 
105 00 1 40 

123 75 
26 25 

255 75 
1097 62 

1 
o 
o 

65 
35 
55 

Tutarı 
Lira Ku. 
3300 00 
4030 00 
1140 00 

75 00 
1080 00 
9000 00 
1400 00 

1650 00 
350 ()() 

3410 00 
25435 00 

Eksiltme günü 
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:= Ye n i SİNEMALAR S us ~ 
BU GÜN BU GECE 

$AHANE TANGO 

Kuvctli bir mevzu ....... Nefia bir musiki -- Bat Rolde - MAZURKA Filminin unutulmaz yıldızı -- POLA NEGR1 ----- Saat 21 de filmden evet orkestra -- refakatinde varyete numaraları -

--
H l k BU GÜN BU GECE = a =-Bu senenin en güzel _ 

BU GECE I 
Yerıt mevsimin en kuvetli filmlerinden 

KARA KORSAN 
Türkçe sözlü 
Baş Rollerde 

Fredric Marcb - Franziıka Gıal 

Gündüz: 14.30 - 16.30 • 18.30 da 
1 - VATANSIZLAR CEHENNEMİ 
2 - YOL KESEN HAYDUT 

----komedilerinden -----ASRI EVLİLER -----Fransızca l!lözlü ----Baş Rollerde --Lucien Barrouıı: - Betty Stocfeld = ----Seanslar -----H • 16 - 18 - Gece 20.30 da Seanslar ---Telefon No: 3589 
-= Ucuz halk matinesi 12.15 de 
- 14.45 • 16.45 - 18.45 ·Gece 21 de TARZAN KAÇIYOR (Türkçe .ozlil) 

-::;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 
apartımanı 2. ei kat No: 6 Tel: 2208 


