
(arıamba 

11 
SONKANUN 

1 9 3 9 --5 KURUŞ 

U lus Basımevi 
Çankırı Caddesi, Ankara 

T el graf : Ulus - Ankara -TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Ba~muharrir 1371 
Yazı i&lcri 10152-1063 
:tdatbaa ınüdürü 10151 
İdare 1064 

AC>IMIZ . ANDIMl'ZDI~ 

Bugün 7 nci sayfad a 

Askerlik bahisleri 
Yarın ve he r perşembe 

günü 7 nci sayfada 

Sinema 

• 
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İnönü zaferinin 
inci yddönümü 

Birinci 
18 

18 sene evel on bir ikinci kanunda düşman 

Bursa istikametinde çekilmiye mecbur edildi 
Birinci İnönü muharebesi, bundan 

18 yıl önce bugün kazanılmıştı. Birin
ci İnönü harbi, yeni devle.in içerideki 
başıbozukluk ve çeteciliğe, dışarıdan 
gelen düşmana karşı aynı zamanda ka
zanılmış ilk zafer olmak bakımından 
milli tarihte Türkiye Cümhuriyetinin 
temel taşlarından bir bellibaşlısı ola
rak kayıtlıdır. 

Hariciye Vekilimiz 
8. Şükrü Saracoğlu 

Başvekilimiz 
8. Celal Bayar 

Adliye V ekil imiz 
B. T evlik Fikret Sılay 

1 Halen mebus olan bazı kimselerin bu işle alôkadar oldukları, 
2 Bir posta müvezzii i vazifei memuriyetini sui istimôl ettiği, 
" o .za n yuKsek bir vazıtede bulunan u1r zann c.Kre m 1':unı~:fc 

Türkiye'de sahte pasaport vererek kendisini kaçırmış bulunduğu, 

4 - Gümrük idaresinde Ankara müddei umumiliğinin tahkikat yaptığı, 
5 - Bu işten dolayı hariciye memuru Ruhi'den başka kimselerin 

mevkuf olduğu, 

HUSUSLARI HAKKINDAKİ NE~RİYAT DOGRU DEGİLDİR 
:Ankara, 10 a . a. - C. H. Partisi B . M. Meclisi 

Crupu umumi heyeti bugün - 10-1-939 - öğleden 
ll<>nra reis vekili Seyhan sa.ylavı Hilmi Uran'm ba§
kanlığmda toplandı. 

Müsta kil mebusla rdan Konya mebusu Ali Fuat 
Cebe &0y ile İstanbul saylavı Re fe t Bele'nin C. Halk 
Partisine g irdikleri h eye ti umumiyeye riyaset maka
tnından bildirildi. 

Tayyare kaçakçılığı meselesi : 
Bunu müteakip söz alan Baıvekil Cela l Bayar, 

bir iki g ünde nberi m a tbuatta mevzuu bahis olan bey. 
llelmilel bir tayyare kaçakçılığı me selesinin bugünkü 
l'Uznameye alınarak görüıülmesini t eklif etti. 

• 

Hariciye Vekilimizin izahları · 
Teklifin kabulü üzerine kürsüye gelen Hariciye 

Vekili Şükrü Saraçoğlu 28 haziran 1938 tarihinde 
toplanan grup heyeti umumiyesinde Hariciye Ve . 
kili Dr. Tevfik Rüştü Aras'm beynelmilel bir ka -
Çakçılık şebekesinin İspanyol m uhariplerine Tür -
kiye namına tayyare sattığı hakkında Hariciye Ve -
~~letine vaki ihbar üzerine yapılan tahkikatın ve 
ı ş_ın .o vakit adliyeye intikal etmek üzere olduğunu 
bı!dırmiş olduğunu hatırlatarak izahatına berveçhi 
atı devam etti : 

"Haziranın ilk g ünlerinde Franko /spanya'sının 
Türkiy e m üm essili H ariciye Vekaletine müracaat e· 
derek birçok tay)lare yüklü vagonların Amerika' dan 
hareke t ettiğini ve bunların Türkiye hükümetine ait 
olduğunun iddia edildiğini söyliyerek doğru olup ol
'hadrğmr aormuştu. l 1 haziran 1938 de Vaşington 
selirirniz:dcn aldığımız bir telgraf da aynı mevz:ua te
~as ediyordu. Amerika' da Türkiye mübayaatı işle
rıyle uğraşan resm i makam Vaşington selare timiz 
olduğuna göre b izde o vakit mevzuu bahis sevkiya
trn bir kaçakçı §C bek csine aidiy eti hissi ve zannı ha
•ı~ olmuştu. 13 haz iranda gerek lsp .ınya mümessili • 
nrn verdiği haber ve gere k Va1ington se firimizden a
lınan te lgraf birlc§t irilerek k eyfiyet Milli Müdafaa 
V e k aletinden soruldu. 14 haz iranda bu V e kaletten 
aldrğrmuı cevapta bö)lle bir mübayaanın culı olmadı. 
iı Ve hiç bir tay)larc sipariş edilmediği ve Türkiy e 
namına bütün aipari§le rin Vaşington sefaretimi:z; va
•ıtasiyle yapıldığı bildirilmiştir. Bu cevap ve ispanya 
miimcssilinin ihban Vaş.ington ııelaretimiz;e tebliğ o-

lunmuş v J beynelmilel bir sahtekarlık şebekesiyle 

karşılaştığımız hissi hasıl olduğundan sefaretin elin
de mevcut evrak ve vesaikin asılları, fotogralları 

ve mümkün değilse musaddak suretlerinin gönderil
me:si istenmiştir. 16 haziranda alınarı cevapta bu ve· 
aaikin amerikan Eksport müessesesinin l stanbul a· 
centası tarafından Hariciye ye tevdi edileceği bildi· 
rilmesi üze rine aynı tarihte Anadolu Ajansiyle bır 
tekzip neşrolunmuş ve bu te kzipte hususi ellerle hiç 
bir y erden tayyare satın alınmadığı ve böyle bir alış· 
verişle Türkiye'nin alakası mevcut olmadığı bildiril
miştir. 

22 haz;iranda Hariciye Vekaletine gelen vesaik 
Adliye Vekaletine t evdi olunmuştur . ., 

Adliye Vekilimizin izahları · 
Hariciye Vekilinden sonra işin adli cephesini 

izah için kürsüye gelen A dliye Vekili Fikret Sılay, 
bu hadisenin Ankara cümhuriyet müddeiumumili • 
ğine 22.6.938 tarihinde intikal ettiğini ve mesele· 
nin vasfı cürmisi itibariyle resmi evrak sahtekarlığı 
suçunu teşkil ettiğini tebarüz ettirdikten sonra iza • 
hatına şöylece devam etti : 

"Ha le n m emleke tte bulunmıyan K önig lakabiyle 
meşhur Ekrem Hamdi isminde ki şahıs 2 ve 3 tem
muz 1937 tarihinde Milli Müdafaa Vekili ile Harici· 
ye müsteşarının imzalarını ve m ezkur Vekale tle rin 
resmi kağıt ve mühürle rini taklit e tme!. suretiyle Ka
nada' da bir fabrikaya Türkiye Cümhuriye ti namına 
tayyare sipariı etmiştir. Bu siparit i alan fabrika i§i 
Hariciyemiz vasıtasiyle teyit e tme k istiye re k Türki· 
ye hariciyesine bu s iparit in teyit e dilip edilmediğini 
ı 7 ağustos 1937 tarihli telgrafla sormuıtur. Fakat bu 
te lgraf Hariciye Ve k a le tine değil , Hariciye protokol 
umum müdürlüğüne çekilmiıtir. T elgraf protokol 
dairesi memurlarından Ruhi Bozcalı tarafından alın
mıı ve k ayda geçirilmeksizin Ekrem K önig' e tevdi o

lunmuıtur. Ekrem König bu te lg rafa m evhum bir 
isimle 18 ağustos 1937 t a rihinde Hariciyenin sipa rit i 
te yit ettiğini bildiren bir t e lg rafla ceva p verınittir. 
Bunun ü z erine t a yya r e ler yola çıkarılmıştır. Telgrafı 

a larak Ekrem König' e t evdi e d en yukarıda ismi ge -
çen Ruhi 27. 6. 938 tarihinde sorgu altına alınını§ ve 
cürmünü ve Ekrem K önig'in §eriki olduğunu itiraf 
etmesi ü zerine tevkif olunmuştur, Yapılan araştır-

{Sonu 8 inci say fada) 

1 Berhtesgaden'de 

1 Hifler e Bek arasında 
Akdeniz işi de 
görüşülmüş 

Bertin, 10 a .a. - Havas Ajansı mu
habirinden : 

Umumiyetle iyi malümat almakla 
maruf olan ı.iyasi mahfillerden öğre -
nildiğine göre Hitler ile Bek Berhtes
gaden görüşmesi esnasında bilhassa 
Akdeniz'e müteallik meselelerle meş
gul olmuşlardır. 

"Kuvayi Milliye" den yeni devlete 
geçiş çok çetin olmuştu. O tarihte mil-
11 kuvetlerden bır kısmını ellerinde 
tutan çeteciler, disiplin ve nizam ku
ran Garp Cephesi Kumandanına ve 
Millet Meclisine karşı koymak istemiş
ler ve bunun için düşmanla elele ver
mişlerdi. 

Çerkes Etem ve arkadaşları azıym
ca Mustafa Kemal Paşa, halin icabını 
tatbikte salahiyetini kullanmasını İs
me! Bey'den istemiş.i. Ebedi Şef'in 
"Nutuk" unda ismet Beyin bu emri 
aldığı dakikada verdiği cevap tarihe 
şöyle mal edilmiştir : 

Bu mahfiller e göre H itler, P olonya'
nın Ukranya hakkındaki endişelerini 
izale etmiye çalışmış ve burada zanne
dildiğine göre 1939 s enesinin başlıca 

1 • olan m Ustemlekeler mesele -
ınese esı , 
. d Polonya ile Almanya nın men -

sın c · v • 

raatteri müttehit olduguna ışaret et-

Milli Şef lnönü, milli mücadele 
zamanındaki kumandan 

kıya/etiyle 

"-Maiyetimde bulunan kumandan
lardan herhangi biri bana itaatsizlik 
etmiş olabilir, ben onu terbiye ve tedi
be muktedirim .• ., 

Garp cephesi emrinde Uç fırka as
( Sonu 3. üncü sayfada) 

mi tir. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\llll\lllllllllllllll 

' 
............................................................................................................ , 
Fransız Büyük El~isi B. Masigli dün geldi 

Fransız Büyük Elçisi B. Masigli ve Bayan Masigli k endilerim 
karşılıyanlar arasında 

B. Masigli'nin Ankara'ya gelişine ait tafsila t ve diğer resim
lerimiz 8. inci sayfamızdadır. 

B. Çemberleyn ve Lord 
Halifaks Roma yolunda 

Paris'teki görüşmelerde 

Akdenizi alôkalandıran meseleler 
hakkındaki Fransız - İngiliz görüş 

teeyyüt etti birliği bir kere dôha 
. Londra, 10 a.a. - Bat vekil Çemberlayn refakatinde Lord Ha

lı.faks, müşavirler ve hususi ka tipleri oldu
1

ğu halde devlet reisle
rı arasında tahsi temaslar siyaset ine devam etmek üzere Roma 
seyahatinin birinci merahlesi olan Paris'e hareket etmittir. · 

BB. Çemberleyn ve Halifaks'm ha - ------- --------
reket ettikleri Perona yakın bir yerde 
:oplanan bir kadın grupu hep bir a -
gızdan İspanya için silah veri lmesini 
istemişlerdir. Polis kadınları dağıt -
mıştır. 

(Son u 8 inci sayfada) 

Çt·ko~JoVakya' da bir hadise 
Karpatlnraltı Ukranya'&1nda Sev
liuıı ıe!.rinde Polonya konsolosane
si taJ yağmuruna tutulmuıtur. Po
lonya hadiseyi Prag'da protesto 
etmiıtir. Tafsila t 3 . cü sayfadadır. 

İnönü Türk Maarif 
Cemiyetini yüksek 

himayelerine aldılar 
Milli Şefimiz ve Cümhurbaşkanımız 

1 

İsmet İnönü, genel başkanlığında bu -
lunduğu uzun zamanlarda büyük ilgi 
ve yardımlarını esirgememiş olduğu 
Türk Maarif cemiyetinin yüksek hi • 
mayelerinde çalışmasına müsaade et -
mişlerdir. 

Fıkra . 
iki taraflı 

Türkiye'de matbuat hürdür ve yal
mz karıuna karşı mesuldür. Bütün 
mesele bu hüriyet ve mesuliyetın va
zifelerim yerine getirebilmektedir. 
Biz herkesten hesap sormakta haklı 
olduğumuz kadar, neşriyatzmızda 
devlet veya ferdin yüksek menisat 
veya şerefi bahis mevzuu olduğu za
man, hesap vermekle de mükellefiz. 
Cünıhuriyet idaresinin davası basit -
tir: ne matbuatı tazyik etmek, ne de 
matbuat tazyikine müsaade etmek! 

Meşrutiyet devri iki tazyikin de 
zararl:ırınr ispat etmiştir. Gazete -
yi susturursanrz, büyük bir muraka
be unsurunu izale etmiş olursunuz; 
gazeteciyi her türlü kayıtlardan ser
best tutarsanrz. şahsi haysiyetleri tet
hiş altında bırakrrsınrz. Kanunları -
mrz iki ifratın arasınr bulmuştur. Ge
risi siyasi terbiyenin tekamülü dava
sından ibarettir. 

Bu tekamülü emniyet altına almak 
için, kanun hükümlerini yerine getir
mek kafi gelir. Bir müteahhidin, işe 

hiyle kattığını iddia eden muharrir 
aylarca hapis yatmıştır. isim tasrihi 

ile iftirada bulunmak, eğer elde hlıki
mi ikna ed cek vesikalar yoksa, hayli 
zorlaştığına şüphe yoktur. Fakat mat
buat hüriyetini kötüye ku/lansnlar, 

şimdi bir tevilli ve muvazaalı yola 
sapmışlardır. Bizce bunu da önlemek 
güç değildir. 

Herhalde hür matbuatı vatandaş 

haysiyet ve !jerefine karşı bir tethiş 
aleti krlmamaktaki azmimiz, onu bir 
murakabe ve irşat vasıtası olarak de
vam ettirmekteki kararımrzdan daha 
az kuvctli olamaz . • Fatay 
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insan ve kültür : Komisyonculuk kalkınca 

Mecmualarımız 

Bugünkü 
Kamutay Vekalellerde bu isleri 

.> 

Avukatlık kanunu hakkında 
bir talimatname hazırlandı 

Çok iyi türkçe bilen bir yabancı, 
türk mecmuacıhğı hakkında malfımat 
edinse: sonra, bir kaç sayı yahut bir 
kaç yıl çıktıktan sonra batan mccmu
alarımızın nasıl çıkıp neden battıkla -
rını araştırsa; en onunda da, bugün 
çıkan mecmualarımıza (fikir ve ede -
biyat mecmualarını kastediyoruz) 
bir göz gezdirse; tabii, bu yabancı, 
hakkımızda edindigi fikri, lehimizde 
bulmayacaktır. Ne yapmak lazım ? 

Geçenlerde bir yazımızda, gençleri
mize ne yoldan bir kütüpane yapa -
bileceğimizi araştırmıstık. Başlıca ça
re olarak, devlet ile tabiler ve devlet 
ile muharrir ve mütercimler arasında 
planlı bir anlaşmayı faydalı bulmuş, 
arkasından bu müşahedemizi, madde
lere vurarak amelileştirmeğe çalış -
mıştık. 

Şimdicik, mecmualara gelelim: 
Mecmualar, yaşamıyor. Acaba böy • 

le mi? Servetifünun, Büyiık ve Yeni 
mecmua, Dergah, Kadro, yaşamamışlar 
mıdır? Okunmarnışlar mıdır? Biliyo
ruz ki, bu gibi ciddi cehde dayanan 
mecmualar pek güzel yaşamışlar ve 
rollerini de pekala oynamışlardır. ö
niımüzde, kalabalık ve bilgiye teşne 

bir genç nesil yetişmekte olduğundan, 
mecmua ve kitap, ileride daha çok o -
kunacaktır. Hele hayat, insan'ı kayır
mak için, ondan gittikçe daha fazla bir 
bilgi, gittikçe daha yüksek bir kül -
tür seviyesi istiyecek olursa .. 

Bugün için, kitap ve mecmuayı, her 
itibarla, devlet himaye etmelidir. An
cak, bu himaye, önüne gelen mecmua
ya bir yemlik vazifesi görmemelidir. 
Mesela, şöyle bir yoldan gitmek ka -
bildir : 

Türkiye'de iyi tiibi, himaye göre -
bilir. İyi tabiin vasıflarını tayin etmek 
pek güzel kabildir. 

a) Devletin faydalı gördüğü neşri
yat nevilerinde muvaffak olmuş (ola
cak değil) bir faaliyet gösteren; 

b) Eser sahibini açlıktan oldürmi -
yen; 

c) Mütercime ve muharrire, alacak-
larını devletçe tayin edilmiş bir kon
turatonun şartları dahilinde ödiyen; 

d) Kitaplarının pata ile reklamını 

yapan; 

e) Devl 
üzere kura 
lu altında 
bulunan; 

f) Muha 

n, neşriyatı tevzi etmek 
ğı ve daima kendi kontro
lunduracağı şirkete dahil 

besi temiz ve devlet iste-

Kır~e ir' de zelzele 
halif ıekilde 

de am ediyor 
Kırşehir havalisinde zelzeleler 

her gün gib evam etmektedir. Geçen 
cuma günü .06 da 3 saniye 23.21 de 
de ı saniye vam eden iki zelzele ol
muştur. Bu lzclcde Mucur kazası -
nın Bahçecı kbyünde 21, Dalakçı kö
yünde de 1 in divarları çatlamıştır. 
Cumartesi r; ü saat 3.30 da bir sani -
ye devam c ".1 bir zelzele olmuştur. 
Pazartesi gLn de 12.43 de ve 13.38 de 
yeniden iki zelc olmu~ da bir ha-
sar yapmam r. Evclki gün Arapsun 
kazasında d, 4 saniye devam eden bir 
zelzele olmu ır. 

Dün hava luflu ve sakin geçti 
Şehrimizd ava çok bulutlu ve sa

kin geçmişti Günün en yüksek ısısı 

6 derece olaı tesbit edilmiştir. 

Yurtta ha Karadeniz'in şark kıs -

mında yağış logu Anadolu'da kapa -
h, Trakya il orta Anadolu'da vece

nup Anadol unun şark kısmında bu

lutlu diger gelerde açık geçmiştir. 
24 saat için ı<i yagışların kare met
reye bıraktı rı su miktarları Hopa
de 34, Rize' e 6, Trabzon ve Zongul -
dak'ta 2, Or< u da bir kilogramdır. Kar 
la örtiılU ye 1 rde karın toprak üze -
Tindeki kalı l gı Bolu'da 17, Van'da 
14, Sivas'ta l, Kars'ta 8, Erzurum'da 
6 santimetre ı • 

:R~zgarlar .l!.ge'de şimalden, orta 
Anadolu'da şarktan, Trakya'da cenup
tan diğer bölgelerde garpten en çok 
saniyede S metre hızla esmiştir. En 
düşük ısılar ıfırın altında Kütahya 
ve Sivas'ta 2, Bolu'da 4, Erzurum'da 
6, Van ve Kays ri'de 9 derecedir. 

En yüksek ı ılar da Çanakkale ve 
Diyarbakır'da 11, İzrnir'de 12, Bod -
rum'da 16, Antalya ve Adana'da 17 
derecedir. 

digi takdirde açık olan; 
Her tfrbi, her halde iyi olsa gerek -

tir. 
Eğer iyi tabii yaratabilirsek, iyi kı

tap ve iyi mecmua çıkarmak, büyük 
bir nisbet dahilinde kolaylaşmış olur. 

Hayatta her meslek, mihveri sağ -
lam ise gelişir. İyi avukat, iyi kanun 
ve iyi mahkemenin olmadığı memle -
kette yetişmez. Nasıl ki, iyi doktor, iyi 
klinik şartları içinde yetişir. 
.. Bir fikir ve güzel ve man-lı söz iş

çısı olan zavallı muharrir, nasıl isteriz 
ki, bugünkiı şartlarla, ufak mecmua -
!arda emekleyip büyüklerinden kapı
lansm ve nihayet kendi kitaplarında. 
kendisine, değerli ve ekmeğini şu ya
hut bu himayeciden istemekten müs
tağni bir şerefli insan olsun? 

Hiç bir maarif ve kültür, ctrafınrla
ki mecmualar ve kitaplar bahçesini 
tanzim etmezse samimi meraklısını 
toplıyamaz. Neşriyat, neşriyatta çe -
şitlilik ve değer, bizzat maarif ve kül
tür adına yapılmış reklamdır. 
Eğer bunsuz da mekteplerimiz a -

dam alamıyorsa, bununla aldanmıya -
lım. Mekteplere, çocuklarını gönderen 
bugünkü babalar, bilgiye ve kültüre 
elbette ehemiyet veriyorlar. Çünkü bir 
baltaya sap olmak için, okuyup yaz
mak; iyice bir baltaya sap olmak için 
lise mezunu, daha iyisi için de yilkselt 
mektep mezunu olmak şarttır. Baba -
j.ar, bunu biliyorlar ve bu yüzden ço
cuklarını tahsile sevkediyorlar. Fakat 
siz bilir misiniz ki, bu kadar doğru 

düşünen babaların çoğu, elli yaşına gel 
mi fakat bizzat kendi meslekleri hak
kında dört kitap karıştırmamışlardır f 

Ya yeni yetişenler de böyle olursa? 
Ya bunlar da, bir yerden mezun ol -
duktan sonra, ilmi bitirdiklerine kana
at getirirlerse? Diplomanın bilgi'de 
sonu değil ihtisas'ta başlangıcı getir • 
digini ve mühendis ve kimyagerin da
hi, evela seviyeli bir insan olması lfi
zım geldiğini, bunun ise ancak mck -
teplerde ve mekteplerden sonra umu
mi bilgiyi dalına genişletmek ile müm
kün olacağını, bunlara kim anlatacak? 
Artık, okuma merakı ve okuma sev -

gisi. İyi mecmualar, güzel kitaplar, 
rafları gittikçe dolan kütilpaneler da-

vasını halletmek kabildir ve bunu biz, 

Umumi Meclis intihap1an 

kanununda değiıiklik 
Dahiliye vekaleti umumi meclis in

tihaplarına dair olan 2630 sayılı kanu
nun ikinci maddesini değiştiren bir 
kanun projesi hazırlamış ve proje 
Kamutaya sevkedilmek üzere Başba
kanlığa gönderilmiştir. Değiştirilen 
madde umumi meclis intihaplarınm 

yurdun her tarafında aynı günde ve 
aynı şekilde yaprlmasının teminini is
tihdaf etmektedir. 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz
name şudur: 

Dahili nizamname mucibince bir 
defa müzakereye tfıbi olan maddeler. 

1 -Büyük Millet Meclisi, Riyaseti
cümhur ve Divanı Muhasebat 1937 yılı 
hesabı katileri hakkında meclis hesap
larının tetkiki encümeni mazbataları. 

görmek üzere birer 

komisyon kuruluyor 
Bu talimatnamede yeniden avukathğa 
başhyacaklara dair esaslar vardır 

!kinci müzakeresi yapılacak madde
ler 

İcra Vekilleri heyetinin devlet mü
bayaalarıncla komisyonculuğu ilga e -
den kararı halk arasında derin bir 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Geçen ay başından itibaren meriyete giren avukatlık kanunıJ• 
na göre teşkil edilen 32 barodan bir kısmı reis ve idare meclisi 
azalarını intihap etmiş ve listelerini Adliye Vekaletine gönder· 
miş bulunmaktadırlar. 

. ~ - ~evlcte ait matbaaların birleş- Bütün vekaletler bu karar üzerine 
tırılmesı hakkında kanun layihast ve mübayaalarını temin için kendi içle -
Milli Müdafaa, Maarif, Maliye ve Biit- rinde teşkilatlar vücude getirmiye baş 
çe encümenleri mazbataları lamıştır. Bu arada 1ktisat Vekaletine 

Diger taraftan haysiyet divanının 

ve avukat azalannın listesini Ankara 
barosu, barolardan gelen cevaplara 
göre hazırlamaktadır. Malum olduğu 
üzere hay.siyet divanı reisi, temyiz 
mahkemesi birinci reisidir. Azalar tem 
yiz reis ve azalariyle avukatlar ara
sıooan seçilecektir. Bütün hazırlıkla -
rın bir ay içinde bitecegi anlaşılmak
tadır. 

Birinci mü?.akeresi yapılacak ma, _ bağlı müesseseler de, hususi kanun -
deler : ıı larla teşekkül etmiş olanlar da dahil ol-

1 - Askeri fabrikalar tekaüt ve mu
avenet sandığı hakkında kanun layiha
sı ve Mılli Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

2 - Ordudan çıkarılacak on iki ya
şından yukarı hayvanların köylü ve 
yetiştiriciye satılması hakkında kanun 
liiyihası ve Ziraat, Milli Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları 

3 - Türkiye - Almanya ticaret mu
kavelenamesine müzeyyel itilafın tas
dikine dair kanun Hiyıhası ve Hariciye 
ve İktısat encümenleri mazbataları, 

4 - Türkiye ile Almanya arasında
ki mübadeliita ve tedıyata müteallik o
lup 30 agustos 1937 tarihinde imzalan
mış olan anlaşmanın tasdikine dair ka
nun layihası ve Hariciye ve 1ktısat en. 
cümenleri mazbataları, 

S - Türkiye - Almanya arasındaki 
ticari mübadelelere ait anlaşma ile ti
cari miıbadelelere ve tediyata müteal
lik protokolun tasdikine dair kanun lfi
yihası ve Hariciye ve İktısat encümen
leri mazbataları, 

6 - Türkiye - Finlandiya ticaret an 
laşmasına bağlı II sa:yılı listeye dahil 
pozisyonlarda tadilat yapılması için 
Finlfindiya hlikümeti ile teati edilen 
mektupların tasdiki hakkında kanun 
layihası ve Hariciye ve İktıaat encü
menleri mazbataları, 

7 - Türkiye - İsveç ticaret ve kle
ring anlaşmasına bağlı protokoldaki 
listede münderiç ''diğer emtia,. tabiri
nin tadili hakkında kanun layihası ve 
Hariciye ve İktısat encümenleri maz. 
hataları. 

kadro ve maaşlan 
Dahiliye vekaleti mektup~ular ile 

nüfus müdürlerinin maaşlarının art -
tırılması hakkındaki son kanuna isti -
naden nüfus müdürlerinden sırası 
gelmiş olanların yeni kanuna göre kad 
ro maaşlarını almalarını kararlaştır -
mıştır. Kadro maaşlarını alacak nU -
(us müdürleri 15 kadar tutmaktadır. 
V ekruet kararını önümüzdeki günler -
de alakalı vilayetlere bildirecektir. 

Çağrı 
X ATZuhal Encümeni bugün umumi 

heyet içtimamdan sonra toplanacak -
tır. 

duğu halde mühim ihtiyaçlarını doğ -
rudan doğruya fabrikalarla yapacak -
!ardır. 

Küçiık ihtiyaçla ve fabrikalarla te
mas kabil olmayacak tali siparişler ve
kaletin takdiriyle olacaktır. Gerek bu 
siparişleri şimdiden tanzim etmek ve 
gerek bunlara ait usul ve kaideleri 
tetkik ve tesbit etmek üzere vekalete 
bağlı müesseselerin mümessillerinden 
mürekkep bir komisyon toplanacağı -
nı yazmıştık. Umum müdürlükler, 
ve hususi kanunlarla teşekkül etmiş 
olanlar da dahil olarak diğer müesse -
seler mümessillerinin isimlerini veka
let makamına bildirmişlerdir. 
Diğer vekaletlerimizde de bu yolda 

çalışmalar vardır. Her vekalet bu hu
susta bir komisyon teşkil etmekte -
dir. 

Ziraat ve ziraat endüstirisi 

iıleri üzerinde (ahımalar 

Adliye Vekaleti avukatlık kanunu 
hakkında bir talimatname hazırlıyarak 
aliikadarlara göndermiştir. Yeniden a
vul:atlık mesleğine l.ıaşlıyacak olanlar 
için çok mühim esasları ihtiva eden bu 
talimatnameyi okuyucularımıza veri -
yoruz: 

Tali maınanıe 
Madde 1 - 3499 sayılı avukatlık 

kanununun birinci babının 2 inci fal\
lında yazılı staj bu talimatname hü
kümlerine tevfikan icra olunur. 

Madde: 2 - İşbu talimatnamede 
kullanılan (kanun) kelimesinden mak
sat 3499 sayılı avukatlık kanunudur. 

Madde: 3 -Avukatlık stajı en az 
bir sene avukat yanında, bir sene de 
Adliye Vektiletinin tensip edeceği mah 
kemelerdc ifa edilmek üzere iki sene
dir. 

Staja eveıa avukat yanında baı:ıJa-
Birka~ gün evelki sayımızda, dev- :r 

let ziraat işletmeleri kurumunda, daire nır. 
ve çiftlik müdürlerinin toplandıklarını Avulwı ytınıncla saıaj 
bildirmiştik. 

Öğrendigimize göre, bu toplantıda Madde- 4 - Kanunun birinci mad-
. k . d desinin A, C, E, F, G, H bendlerinde 

zıraat ongresın e alınmış olan karar-
ların ve Ziraat VekaJetince şimdiye yazılı şartlan haiz olanlardan staja 
kadar verilmiş olan direktiflerin ku- başlamak istiyenl r avuk tlı edecek -
rumun önümüzdeki seneler zarfında !eri yer barosuna bir talepname ile 
zirai programına vereceği istikametler müracaat ederler. 
müzakere edilmiştir. Aynı zamanda Madde: 5- Dördüncü maddede ya
zirai çalışmalarla zirai endüstri pro- zıh talepnameye aşağıda gösterilen 
gramı arasındaki rabıtalar mülahaza e- vesikalar raptolunur: 
dilerek çiftliklerin mesailer.ine yeni A - Nüfus hüviyet cüzdanı ile tah-
vcçhclcr tesbit edilmiştir. sil derecesini gö.steren vesaikin asılla-
trı!lfyreme'şgtitievatm-refı~~'tn- rivJ.n uıoGacı: Udı;w --nu...-> •• u..u 

mak ve kurumun çalışma programına lunmadığına, §eref ve haysiyeti muhil 
dahil meseleler toplu bir halde müza - bir suçtan veya ağır hapsi müstelzim 
kere edilmek suretiyle pek faydalı ne- bir cürümden mutlak surette yahut 
ticeler elde edileceği dUşünüldüğün- bir cürümden bir sene veya daha ~iya
den bundan sonra bu toplantılar senede de hapis cezasiyle mahkum olmadığr
cn az iki defa tekrarlanacaktır. na veya bu suçlardan dolayı cezai ya -

D "'fterdarlar ara mda 

Aydın defterdarı B. Naci Sıral Siirt 
defterdarlığına, Siirt defterdarı B. 
Süleyman Ertok da Aydın defterdar -
lığına tayi\\ edilmek suretiyle becayiş 
edilmişlerdir. 

Acıklı bir ölüm 

hut hakim, memur veya avukat olmak 
vasfını kaybettirecek mesleki bir suç
tan dolayı inzibati takip altında bulun
madığına dair bir beyanname; 

G - Yanında ıtaj göreceği avuka
tın yazılı muvafakati; 

D - Namzedin ahl5.ki gidişi hak -
kında iki avukat tarafından tanzim 
kılınan takdirname. 

det içinde kaydın icrasına itirazdll 
bulunabilir. Şu kadar ki itirazın tet• 
kik edilebilmesi vazıh delil veya va• 
kıaların gösterilmiş olmasına bağlı· 
dır. 

Madde: 7 - Baro reisi talepname· 
nin ilanından önce baroya mensup a· 
vukatlardan birini, namzedin manevi 
vasıfları haiz olup olmadığını tahki· 
ka ve bir rapor tanzimine memur e • 
der. 

Madde: 8 - Baro idare meclisi iti• 
raz müddetinin bitmesinden bir ay i
çinde 7 inci maddede yazılı raponı 
nazara alarak namzedin stajyer liste
sine kabul edilip edilmemesi hakkın• 
da mucip sebepler gösterilmek üzere 
bir karar verir. 

Bu karara karşı; Müddeiumumi, İ
dare meclisi azaları veya alakalı, ka
rarın verildiği veya tebliği tarihin -
den itibaren bir hafta içinde Adliye 
Vekaletine itiraz edebilir. 

Birinci fıkrada yazılı müddet için• 
de bir karar verilmemiş olduğu tak
dirde dahi; Müddeiumumi, İdare 
meclisi azaları veya aHikalı tarafın
dan müddetin inkızasından itibaren 
bir hafta içinde Adliye Vekaletine 
itiraz edebilir. 

Vekaletin her iki halde vereceği 
kararlar katidir. 

Madde: 9 - Her baroda bir stajyer 
listesi bulunur. Avukatlık stajı liste-
ye kayıt tarihinden itibaren başlar. 
İtiraz, kaydın icrasını durdurur. 

Madde: 10 - Baro reisi, resen ve
ya alakadarın müracaatı üzerine sta -
jın talepnamede gösterilen avukattan 
baglı:a bir avukat yanında yapılmasını 
tensip edebilir. 

5 inci maddenin C bendinde yazılı 
vesikayı istihsal imkanını bulamıyan 
namzedin, hangi avukat yanında staj 
göreceğini tayin, baro reisine aittir. 

Avukat, her iki halde de stajyeri 
kabule mecburdur. 

.. ss ... 
~~~...,.,--·~"'--"---~----

ce resen tayin olunan avukat staj dev-
rM ni namzedin mesleki yetişmesini 
temin edecek şekilde tanzim ve bu 
hususu devamlı bir murakabe altında 
bulundurmağa mecburdur. 

Madde: 12 - Avukat, mesleki fa
aliyetinin her safhasında ve bilhaS6a 
dava evrak ve dosyalarının tanzimin
de namzedin mümarese peyda eyleme 
sine dikkat ve itina eder. 

Stajyer, ıtaj müddeti içinde mah -
keme celselerine ve mevcutsa staj 
konferanslarına devam etmek, nezdin 
de çalıştığı avukat tarafından tevdi 
olunan işleri takip ve dava evrakını 
tanzim eylemek ve bu talimatname 
hUkilmleri dair~sinde verilen vazife.. 
leri ifa ile mükelleftir. 

X Milli Müdafaa Encümeni buglin 
fcktupçular \'C kaymakamlar heyeti umumiyeden sonra toplanacak-

Hariciye Vekaleti muhasebe direk -
törü Hakkı Ateş'in tedavi altında bu -
lunduğu Pcşte'de bir ameliyat netice
sinde vefat ettiği teessürle haber alın-

Bu vesikaların birer sureti baro re
isi tarafından tasdik edilerek Adliye 
Vekaletine gönderilir. Ve diğer su

ret veya asıllaı:.ı baro dosyasında sak
lanır. 10 uncu maddede yazılı halde 
C bendinde gösterilen vesika veril -

Madde: 13 - Avukat, nezdinde ça.
hşan stajyere avukatlık mesleğiyle 

alakalı olmıyan işleri tevdi etmek su
retiyle stajdan maksut olan gayeye 
muhalif hareket edemez. ara mda yapılacak 

değişiklikler 

Dahiliye vek5.leti memurin intihap 
komisyonu toplanmış ve bazı mcktup-

çular ile kaymakamlar arasında deği -
şiklik yapılması hakkında bir karar -
name projesi hazırlamıştır • 

tır. 

X Ziraat EncUmeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacak -
tır. 

X Memurin kanunu muvakkat en -
climeni bugün saat 10 da toplanacak -
tır. 

X Büdce Encümeni ibugün saat 10 
da toplanacaktır. 

mıştır. mez. 
Merhum uzun müddet Divanı Mu _ Talepname 5 inci maddede yazılı 

hesabat mürakipliğindc bulunmuş ha- hususlarla birlikte tevdii tarihinden 
liik, çalışkan ve kıymetli bir maliye on gün içinde baronun veya Adliye 
memuru idi. Genç yaşta.ölümü bir zi - dairesinin münasip bir yerinde on 
yadır. Ailesinin, Divanı Muhasebat beş gün müddetle talik ve ilan olu. 
ve Hariciye arkadaşlarının acılarını nur. 
paylaşırız. Her avukat veya stajyer bu müd -
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Tütüne cigaraya dair ! 
Şair Keçeci Zade, vakıa, şu beyi ti 

yazmıştır : 

Ben dub'an içtım deyu mecliste lif etmem, 
hele, 

Ney/eyim ol zevki kim lılbal burnumdan 
gele. 

Fakat bugün tütün dumanı dün -
yanın fabrika bacası ve ocak duma
nı bilmiycn taraflarını bile sarmı~ 
bulunuyor. Bugünkü günde insan -
lar, Keçeci Zade gibi düşünmüyor, 
meçhul bir halk şairinin şu beyiti -
ne göre hareket ediyorlar : 

El için yanma nara, 
Yak çubuğunu kcylini ara. 

Tütünü bütün dünyaya Niko is -
minde bir adam yaymış, derler. On -
dan dolayı ondan sonraki tiryaki 
doktorlar da tütunün içindeki zc -
bire bu adamın isminden yapllmış 

bir ad vermişlerdir: Nikotin. 
Tütünün osmanlı tarihinde de ay

rıca bir mevkii vardır. Ortalığa deh
şet saçmak, halka duman attırmak 
ve durup dururken cana kıymak is
tiycn müstebit padişahlar, tütünü 
yasak ederek tarihe geçecek zulüm-

/erinin yekfJnunu kapartmışlardır. 
Mesela Ahmet Ra::.im'in "Osman

lı tarihi" dördüncü Sultan Murat ve
kayiini anlatırken şunları da yazar: 

"Bu senenin en büyük vekayiin -
den biri de lstnnbu/ yangınıdır. Ci
bali kapısı haricinde bir kalafatçı -
nın yaktığı fuIJdadan kayıkanelere 

ateş sıçramış ve rüzgar sebebiyle 
kol kol yayılarak yirmi dört saat 
devam etmiştir. Yirnıı bin hane yan
dığı mervidir. Bu büyük harik avam 
arasrnda ho~nudsuzluğu mucip ol -
duğu gibi dedikodular dahi çoğaldı
ğından kahvehanelerin seddi ve hed
mi ferman olundu. Bu emir vilsya
ta da teşmil edildi. Bu arada tütün 
içmek dahi yasak edilerek kahveha
neler derhal bekar, tabağ, nalband 
odalarına tahvil kılındı. 

Sultan Murat, geceleri devre çı
kar, fenersiz kime tesadüf ederse 
katleder, h.ıtta evlerin ocağına ka-

dar çıkıp koklar, tütün rayihası his
sedilen mahalleri basardı. Bıostancı 
başıyı Edirne'ye gönderip orada da 
ya,sak dinlemiyenleri kat/ettirnıiş
'tir.,, 

işte biraz da tarihinden bahset -
tiğimiz tütıin, bugünkü ticaret ha -
yatımızın sayılı maddelerinden bi
risidir ve dlinya üzerinde türk tü -
tünü, en makbul tütün sayılır. 

Eve/ki gün, lstanbul'daki tütün 
fabrikasından bir arkadaşıma gön -
derilmiş iki türlü pipo tütününün 
çeşnisine baktım. lngiliz usulüne 
göre terbiye edilmiş olan bu tütün
ler, pek§Ja iç ve dış piyasalara sürü
lecek nefasette idiler. Dün de sayrn 
lnhi:>arlar Vekili Ali Rana Tarhan'
m, türk tütününü bütün dünyaya 
yeniden tanıtmak için 150.000 lira 
harcanacağını söylediğini öğrenin

ce içimden geçen bir temenninin 
gcr~cklcşmck yolunda olduğuna se-

vindiın. 

Evelki sene yerli pipo tütününü 
içtiğimi gören tanıdığım bir İngiliz 
bana : 

- Tütün/eriniz güzel, demİ§ti, 

ben arada sırada beş on kutu Lon -
dra'daki dostlat1ma .gönderiyorum. 

Bu revacı temin için 150.000 lira 
değil, daha fazlasını da harcıyabili

riz: kazın geleceği yere tavuk esir
ğenmiyeceği için. 

Ecnebi memleket/erde elden ele 
dolaşacak zarif bir sigara paketi, 
yahut bir tütün kutusu, sad~ milli 
serveti arttırmakla. kalmaz, yeni 
Türkiye için gayeı güzel bir propa

gandaya vesile olur. 
Pipo tütünlerini gayet iyi hazır -

Jıyoruz. Bu arada İngiliz ve ameri

kan usulü tütüne bir başka lezzet ve 
koku vererek yeni bir çeşit sigara 
da çıkarmanrn im4fınsız olduğunu 

saı11111yorum. Geçende o türlü bir 

cigara içtim. ikram eden: 
- Çin' de yapılmış! diyordu. Çin'

de yapılan şey, Türkiye' de de haydi 
haydi, yapılır. - T. 1. 

Madde: 14 - Baro reisi makbul 
mazeretleri halinde stajyerlere sene
de on beş gün izin verebilir. 

Staj müddeti esnasında makbul se
bepler dolayısiyle inkıtalar Uç ayı 
geçmemişse ikmal ettirilir. 

İnkıtaın, makbul sebeplere istinat 
etmemesi veya ilç ayı geçmesi halin4 
de stajyerin yukardaki hükümler da
iresinde yeniden staja başlaması la
zımdır. 

Madde: 15 - Nezdinde staj yapı
lan avukat baro idare meclisine her 
üç ayda bir stajyerin istidat ve bilgi
si, yaptt~ı işler, yetişme derecesi, va
zife lcrinin sureti ifası ve diğer zati 
sıfatları gibi hususlar hakkında ve 
bir senelik müddetin hitamında da 
stajın muvaffakiyetle ikmal edilip e
dilmediğine dair müdellel bir rapor 
verir. 

Stajın bu talimatname hükümleri 
dairesinde yapılmamasından avukat 
mesuldür. 

Madde: 16 - Baro idare meclisi 
staj hakkmdaki senelik raporun tev
diini müteakip Müddeiumuminin ya
zılı mütaleasını alarak staj vesikası

nın verilmesine veya müddetin altı 

ay uzatılmasın"a karar verir. 

İdare meclisinin bu husustaki ka -

rarları kati olup aleyhine hiç bir mer

cie milracaat edilemez. 

Malılwmell~r,Je staj 
Madde: 17 - Bu talimatnamenin 

il inic kısmında yazılı devreyi ikma· 
le ve staj vesikasını istihsale muvaf
fak olanlar Adliye Vekfiletinin ten-

(Sou 6 wcı say/ada) 
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POLiTİKA -ı 
Akim kalan taarruz 

t lt;lya•dan gelen haberler. Franko 
ar~ ın~an yapılan son hamlenin de 
behcesız kaldığına şüphe bırakma
~dı:r. Fraııko için bu defaki ta
.;aızhk. de her vakitki talihsizliğe 

nz~nu§tir: İspanya ihtilali üç ge
:~~a.lın komplosudur. Sanjurjo. Go-

"'11 ve Franko namındaki b .. ile l u uç ge-
~ '. 1936 seçiminde halk cephesi 

d bınezonu kazanır kazanmaz bir 
arb ·ı "k · ' e ı e ı tıdan ellerine geçirmeg-e 

teıebb '' · · uı etmı§lerdı, Bu teıebbüs mu-
:~f ak olmayınca, askeri ihtilat baş· 
-aı. 

Sanjurjo, bir müddet sonra tayya
~en düşerek ölıdü. Coded de hükü
d etçiler tarafmdan ele geçirilerek i
.~ edildi. Ve Fra.nko, sırada üçün

cu olduğu halde ukeri harekatın ve :nra da i~panyol fa.şist devletinin 
tlna geçti. F aka.t ihtilalin italyan 

;~alınan yardımı olmakıızm muvaf· 
F 0lınaama imkan yoktu. Esasen 
rıuıko'nun tarafını iltizanı eden is

~;.n!ollar da çok değildi. Franko ib
alı Fas'lı arapların, İtalyan kıtala
~ ve allb.an teknisyenlerinin yar
d ıntıyle baılanuştır. Franko bu yar -

an.
4
a ınuhtaç olduğu için askeri ha· 

l'e~tr, ltalya•nm sık sık değişen si· 
:Ve.sı vaziyetindeki icaplara uydurmı
~~ nıecbur kalmııtır. Son hamle de 

oyle siyasi ıdüıünce ile yapılmıştı. 
~iliz baıvekili Çemberleyn, ma.· 
Unıdur ki, Muaolini tarafından Ro

tna.•ya davet edilmiıti. İspanya mese
leai, Musolini ile Çemberleyn arasın• 
el.ki gÖrilftnelerin en ehemiyetli mev 
.ıuunu teıkil edecekti. Musolini bir 
nıüddetten beri, Franko•nun muha
riplik haklarmın tamnmasmda ısrar 
ediyordu. Eğer Franko. bu mülaka
tın arifeainde bir zafer kazanabil
seydi ve.hatta ümit edildiği gibi, Ka· 
lalonya'yı İfga.l ebeydi, Muaolini 
rnaluniai için her hakkı temin edebi
lirdi. ltte bu düıünce iledir ki Fran• 
ko İtalyan kıtalarınm ya.rdmıiyle Ka
ta..lonya cephesinde büyÜk bir taarru
za baıladı.;. 2.3 ilkki.nund.a başlıyan 
t..a.rnız, ilk gÜnler inkitaf etmekle 
beraber, tedricen zayıfladı. Ve niha· 
:Vet hamle bütün kuvetini sarfettiği 
bir &lt'ada bu defa hükümetçiler 
Eatramadura cephesinde mukabil ta· 
&1TU:za geçtiler. Her iki taarruzun 
bir bilançoau yapılacak olursa, 
Franko•nun fazla arazi iıgal etıneğe 
leriU ~;;j:ı.~a. da hedetı.itne 'vara· 
~ıkları anlaııl-~•dR-. Galip ih· 
lİnlale ıröre ı..-anya hal"bi gene derin 
:. ~·dalacaktır. Fakat müca • 

enın uzanıaar, gerek lapanya'daki 
~ gerek ltalya'daki dahili vaziyet 

, kmıından tehlikeli görünmekte· 
dır. lapanya'da Franko aleyhine bir 
tak.an koınplolar meydana çıkarıl
ttltfbr. ltalya,da da bu harbin uza· 
..... aı yüzünden beliren memnuniyet
••zliğin gittikçe artmakta olduğu bil
ditiJnıektedir. Bu aon taarruzun da 
•kiın kalması üzerine, artık Franko
b\lb• büyÜk ölçüde italyan yardımmı 
~eınin etmeksizin muvaffak olmasına 
ltttkan yoktur. Büyük ölçüde yardım 
cl~ek, kuvetli İtalyan. kıt.alarmın 
;ekrar fapanya'ya nakli demektir ki, 
le.Jya, lngiltere ile aktettiği itilaftan 
loıu-a Franko'ya bu yardımı kolay 
~olay yapamaz. Sözün kısası; Çem· 
f e~leY'n - Muaolini mülakatmın ari
I eaande, fa§İ&t liderinin vaziyetini ko
•Ylaıtınnak için yapılan son taar-

tıa:z. taınamiyle makua ıekilde neti
kelenıni~ ve Musolini'nin vazi~eti~ 
t.?laylaıtıracağı yerde bunu buabu., 
Un 2orlaştırmışhr. 

A.Ş. ESMER 

D:O •N ·YA H.A. B ·E :ıt·L.i E . R İ 
Birinci 1 nönü 

zaferinin 18 inci 
yıldönümü 

TÜRKİYE BASINI\ 

İki mühim karar ! ' . ~ ·~· . 

' . . 

İSPANYA HARBİNi DURDURMAK iÇiN ( Başı 1 inci sayfada ) 
YENI SABAH'ta B. Hüseyin Ca 

bit Yalçın. Cümhurreisimiz İnönü, 
nün reisliğinde toplanan Vekiller 
Heyetinin verdigi iki mühim karar 
mevzuu etrafında yazdığı başmaka 
lede diyor ki: 

ker vardı, Karadeniz'den Kütahya'nın 
altlarına kadar bütün ·epheyi teçhiza

Dört münih devleti bir 
tavassut mu yapacaklar ? • 

tı, vasıtaları ve mevcudu noksan olan 
bu kuvet tutuyordu. 

7 kanunusanide düşman ordusu Ye-
nişehir - Bilecik ve İnegöl - Pazarcık 
yoluyla taarruza geç~işti. .~~-m ord~ 
düsmanı 9 kanunusanıde İnonu mevzı-
lerinde karşıladı. 

İlk gün sol cenahta muha~ebe baş
ladı. fakat bir netice elde edılemcden 
gec: oldu ve muharebe durdu: . . 

''Cümhurreisinin reisliği altında 
son toplanan İcra Vekilleri Heyeti i 
ki mühim karar verdi. Bunun biri ba· 
rem teşkilatına taalluk e-diyor. Diğe
ri devlet mübayaalarında komisyon• 
culuk usulüna kaldırıyor . 

Komisycınculuk, maatteessüf, bi 
zim idari hayatımızda iyi ve şerefi 
bir maziye malik değildir. cemiyet i 
çinde muhterem bir hatıra bırakma 
mıştır. Hükümet mekanizması efkarı 
umumiyeyi gerçekten memnun ede 
cek, memleketin hayati ihtiyaçlarını 
karşılryacak surette ıslah ve tanzim 
etmek emelini takip eden inkılap hÜ
kümeti için mahzurları pek göze çar 
pan bu komisyonculuk yarasını de§
mek ve temizlemek bir vazife idi. 

Lon.dra, 1 O a.a. - Havas Ajansının 
muhaıbiri bildiriyor: 

Siyasi mahfillerde söylendiğine gö
re, Roma'da yapılacak olan ingiliz -
italyan görüşmeleri esnasında dört 
Münib devletinin ispanyol ihtilafında 

tavassutta buulnması imkanının tetkik 
edilmesi muhtemeldir. Bu mahfiller, 
İspanyol meselesinin diğer bütün me -
selelere tekaddüm edeceğini, çünkü bu 
işin sükunetin birinci şartr telakki e
dildiğini ilave etmektedirler. 

Halihazırda İspanya'da çarpışan 
taraflar Roma müzakerelerinin arife -
sinde .en kuvetli mevkii temin etmek 
üzere frankistler Katalonva'da. cümhu 
riyetyiler Estramadur'da son bir gay
rette bulunmaktadırlar. 

iki lspany<ı Roma'ya miişahit 
gönderiyor? 

Dolaşan bir şayiaya göre ingiliz -
italyan müzakereleri esnasında yarı 

resmi frankist ve cümhuriyetçi İspan
ya müşahitleri ağlebi ihtimal Roma'ya 
gideceklerdir. 

Dük D' Alba, zannedildiğine göre 
Burgos hükümetini temsil edecektir. 
Cümhuriyetçi lspanya'yı temsil edecek 
zatın kim olduğu henüz malum değil -
dir. 

Londra'nın siyasi müşahidleri Mu -
solini'nin, Çemberleyn'e bazı menfaat
ler mukabilinde italyan gönüllülerinin 
geri alınmasını t~klif edeceğini tah
min etmektedirler. Negrin'in bir tavas 
sut kabul etmek için ileı;.i. sürdüğü 

şartlar malum ise de general Franko
nun şartlan henüz mahlm değildir. 

Aynı müşahitler tavassutun vuku bul
duğu takdirde dört Münib devletinin 
bir teşebbüsü mahiyetini alacağını ila
ve etmektedirler. 

Hükiimetci Tnulıribin tayf<ıla.rı 
H!Jpu'• lJ- ~U jloi•U~~~~-

Ceb'elüttarık, 10 a.a. - Joze Lüis 
Diaz ismindeki cümhuriyetçi İspanya 
muhribinin süvarisi ile mürettebatı 
mfJvkuf bulundukları kışladan çıkmış
lardır. 

Yann Glow - Worm ve Greyhound 
ismindeki İngiliz muhripleriyle Valan
s'a hareket edeceklerdir. 

Cebelüttarık'taki f spany~ jeneral 
konsolosu Cebe1Uttarrk valisi nezdin -
de bu karan protesto etmi~tir. 

Danzig komitesi 

Cenevre' de toplanıyor 
Londra, 10 a.a. - İngiliz fransız ve 

iaveçli azadan mürekkep olup Millet -
ler Cemiyeti tarafından Danzig mese
lesiyle iştigale memur edilmiş bulunan 
"üçler komitesi,, cumartesi ve yahut 
pazar günü Cenevre'de toplanacaktır. 
İyi malumat almakta olan mahfiller, 
Polonya tarafından mevkiinde bırakıl
ması talep edilmediği takdirde Millet
ler Cemiyetinin Danzig'deki ali ko • 
miserinin geri çağrılacağını tahmin 
etmektedirler. 

10 kanunusani, muharebenın yırmı 
kilometre boyundaki tekmil cephede 
bütün şiddetiyle hüküm sürdüğü gün-

dü~ d 
Düşman iki cenahtan. or u~uz:ı 

tazyik etti, bazı mevziler elıpe geçı~dı. 
Cephesinin bir kısmıncla ihanete ugra
mış olan türk ordusunu yenmeyi ümit 
ederek elinde bol ve hesapsız vasıta ile 
savaşan düşman, ordumuzun mukave
meti karşısında harekata devam k~d
retini kaybett i ve 11 kanunusanıde 
Bursa istikametinde çekilmeğe başla
dı. 

Türk milleti, bütün bir cihanı husu
mete karşı ilk zaferinin tadını lnönü-
nde tattı . 

Katalonya' da hiikümetçilerle F rankocuların askeri vaziyetlerinı 
gösteren harita 

Yeni devletin içeride ve dışarıda 
mevki ve vaziyeti bu zaferle teyit ve 
~ahkim edildi; büyÜk kurtuluşa inan, 
bu zaferle ruhları sardı. 

İspanya' da askri vaziyet 
T\irk davasını duymamakta inat e

den müteassıp türk düşmanlarının 

müttehit cephesi İnönü'nde sarsıldı ve 
Anadolu devletinin murahhasları Lon

Barselon'a 
göre 

Barselona, 1 Oa.a. - Dün öğleden 
sonra Sierra Llena boyunca ve Bor -
jas Blankas cenubunda şiddetli muha
rebeler olmuştur. Artesa de Segri 
mıntakası da bütün gün şiddetli mu -
hareıbelere sahne olmuştur. Cümhuri
yetçiler, anudane mukavemet etmişler 
dir. 

Günün sanunda mahsus surette ay
nı mevzileri ellerinde tutmakta idiler. 

Frankistlerin Katalonya'da giriş -
miş oiduklan taarruzun ikinci hafta -
sının blan~osu şudur : 

1 kin.ri bnfıanın . l>ilnnc;osu 
BorJcıs tlJan.K.as ve A:rfi:sa ı:ıc ,:,c;~ıı.; 

za.ptedilmiştir. Bu iki sevkülceyşi nok 
ta, münakalat yollarına hakim bulu -
nuyordu ve hükümetçilerin müdafaa 
hatlarının anahtarları mesabesinde idi. 
Ancak bu iki mevzi, taarruzun ikinci 
haftasında sukut etmiştir. Halbuki bi
rinci hafta i~inde düşmeleri lazım idi. 
Bu düşmanın ileri hareketine geçik -
miş olduğunu göstermektedirı 

Frankist muvaflaldyeti kati 
malıi)·eııe değü 

Dü~manın ileri hareketinin yegane 

dra konferansına bu zaferi müteakip 
çağr.ldılar. 

İnönü, l:umandanın, nizamın, azim 
ve iradenin zaferidir. Garp Cephesi 
Kumandanının metin karakteri, çok 

Salamanka, 10 a.a. - Neşredilen çetin şartlar içinde bu muharebeyi, 
.ürk istiklal savaşına layık bir başlan-bir tebliğde Valı.ekuillo - Pennaroya 8 1 .. 

Salamanka 'ya 
göre 

• gıç yapmr" ve yeni devlet 1 yr once 
mıntakasrnda düşmanın taarruzlan ,. 
nın devam etmekte ve fakat akamete bugün bu zaferle atılan manevi temel 

üzerinde yükselmiştir. Vatan, İsmet 
uğramakta olduğu beyan edilmekte -

İnönü'ne minnettardır. 
dir. d 

Sierra Tejonera'da yapılmış olan /Utırdin' e 
müteavli taarruzlar, mutaarrız]arın Mardin, 10 (Hususi) - Birinci İn-
perişan olması ile neticelenmiştir. önü zaferinin on sekizinci yıldönümü 

Monterrubio mıntakasında 8 tank münasebetiyle bu gece Mardin halke
zaptedilmiş ve düşman sahada 3000 vinde yapılan İnönü gecesi büyük te -
den fazla maktul bırakmr§tır. zahüratla kutlanmıştır. Törene İstik -

Dün ancak merkez ve cenup mın - tal marşiy1e başlannuş, Ebedi Şef Ata
takaJarında faaliyet olmuştur. Bala- türk için ayakta ihtiram sükutu yapıl
.,.,,,..ri kaolıvan bir •'• ıtitnaldc hare· dıktan sonra Mini ŞePimiz İnönü'nü.n 
kata mani olmuştur. Dün iki yerde muhtelif pozları projeksiyonla perde -
harekata devam edilebilmiştir. 

ye aksettirilmiştir. Halk İnönü'nü da-
kilcalarca allaşlamrştrr. 

Bun<lan sonra Cümhurreisim.izin 
Bunlardan biri cephenin tashih e- askeri ve siyasi hayatiyle Lozan zafe

dildiği Lerida'nın önü, diğeri Ullden- ri, Başvekilliği zamanında Ata'mızla 
olins - Viaka - Fulieda hattıdır. B u birlikte başardığı büyük muvaffaki-

Ler.ida önün'de 

hatta frankistler ileri hareketlerine l · 
h yet en hakkında birçok hatipler tara -

rz vermişlerdir. Lerida'nın şimalin- f 
d mdan halka izahat verilmiş ve bu nu-

e muharebe eden kuvetlerle cenupta k 
faaliyette bulunan kuvetler arasınd tu lar çok alkış.lanmıştır. MiUi Şef 

k d a hakkında heyecanlı şiirler okunmuş ve 
a. şama oğru irtibat temin edilmiş -
tır. 

mühim neticesi, Montblanch istikame- laptedilPn ımntaka 
tinde Borjas Blankas'm cenubuna nü-
fuz etmesidir. Zaptedilen mıntakanm genişliği D Ü Ü N 

Maamafih ,meselenin basit olma• 
dığını. bütün mahzurların kolaylıkla 
önüne geçilemiyeceğini bilerek sarf 
edilecek gayreti arttırmak ve bilhas
sa daimi bir basiret ve murakabe te
sis ederek bunu hiç gevşetmemek la-

zımdır. 
Bir kere ,komisyonculuktan bah&

ederken, işleri sınıf ı.ınıf c.yırmak ve 
bazı farklar gözetmek lazımdır 

Ç .. kü komisyonculuğun her meml&-
un ·ıı · b kette meşru addedilecek ~kı erı u 

lunduğu gibi, bizde pek goze ça~~ı 
ğı tarzda tert;ddiye ~ğram~ş ve ~~u~ 
timal kaynağı teşkıl et:nış çlel!ıl e~ 
de vardır. Zaten kanun 'dev et mu 
bayaalarında " komisyo~culuktan 
bahsetınekle böyle bir tefrık ve tas 
nif ameliyesi yapmış oluyor. 

Devlet bazı siparişler verecek. Bu 
ı:;İpari~i falan ecnebi şirket münaka 
sa neticesinde temin edecek. Burada 
komisyoncunun, yani mutavassıtm 
rolü nedir? 

Şinıdiye kadar takip edilen ur.ul 
de, devlet kendi ihtiyaçlarına dair 
bir ıartnam.e tan:.ıim ederek bunu i 
lan e-.ier ve bir münakasa yapardı. 
Avrupa'nın ve Amerika'nın muhtelif 
fabrikaları, her fcyden evel, bu ilan· 
lardan haber alabilmek için Türkiye
de bir adam bulundurmak, yahut za 
ten Türkiye'de oturan bir adamın 
yardımını temin etmek ihtiyacını du
yarlardı.,, 

Başmuharrir, komisyonculuğun 
devlet hayatındaki neticelerini ve :za.. 
rarlarmı birer birer saydıktan sonra 
verilen İsa.betli kararları tahlil et 
mekte ve bu kararları alkı§lamakta. 
<dır. 

İnönü gecesi, musiki ve sinema ile 
zengin programla geç vakte kadar de
vam etmiştir. 

Ü L E R Geçen hafta frankistler tarafından lSO kilometre murabbatdır. Bu mın
elde edilmiş olan muvaffakiyet kati takanın da temizleme ve tanzimi işle
mahiyette değildir. Cümhuriyetçile - ri b~ttikten sonra Lerida önünde cep
rin kaybetmiş oldukları saha, düşma- henın tashihi saat 17 de bitmiştir. 
nm vermiş olduğu telefat ile telafi e- Saat ~? de frankist hattı şu şekilde 

teressum etmekte idi: 
dilmiştir. . 

Vmebra'nın cenubunda Ebre'den 
Hiikümelôlerin tazyiki artıyor itibaren hat Prade'ye kadar uzanarak 

Estramadur cephesi, 10 a.a. - Est - Fouleda'nın şimalinden, sonra Esp
ramadur cephesinde cümhuriyetçile - luga, Calva ve Omelous'tan geçmekte, 

Lügatimizi genişletmek 
ihtiyacındayız 

Edebi tfmkitlerimiz.de dil ve ifade hakk d k. .. 
yetle büyük bir yer tuttu"u.nu .. h J ın ." ı mutaleaların umunıi· 

o muşa e e ederız. B d .k 
bahsinde şe/zli her şeyin üst.. d t . · unu sa ece esteN 

un e utan eskc edebi 1ı· · • b' · diye telôkki edemeyiz. ç.. k .. k .zeu ımız.ın ır mıran 

Karpatlar altı Ukranya'sındaki 

rin taarruzlarının beşinci günü Penar- Arba'yı garbe doğru iki kilometrelik 
roya etrafındaki tazyikin arttırılma • bir mesafede bırakmakta, şimalde Mi
siyle geçmiştir. Frankistler cenup ralcamp ve Mollers'e doğru çıkmakta, 
mıntakasında bu şehri tahliye etmiş • sonra şarka doğru eğilerek Doncell'in 
lerd.ir. Düşman Monterrubio de Case- bir kilometre şarkından geçmekte ve 
renna önünde şiddetle mukavemet et- şimal istikametinde doğruca Bena -
mektedir. Penarraya'nm gerilerine ta- vent de Tremp'a kadar gittikten son
arruz eden kıtalar Fuenteo Ve ju- ra geniş münhaniyi takiben Noguera 
na'yı işgal etmiş olan kıtalard~r· j üzer~nde Pobla de S~g~r mevzilerin
Fuenteo Vejuna'nm garbında 'GranJa de nıhayet bulmakta ıdı. 

. un u gerçe ten bugün J b. t b. d'l 
meselesi vardır ve bu mesel b l'-. d d • e e ıya ımı.zın ır ı 

e e RZ e e ebı mcselel · · · h · lisi.dir. Lisanr.mızın ma.zbut k .d l . . . erımtZın en e emıyet• 
mış yerine yenileri kon aı e erı Y~.nı ıcaplar ve inkıltiplarla yıkıl--

Sevlius şehrinde bir hôdise oldu 

Polonya konsolosluğu 
taş yağmuruna tutuldu 
Polonya hôdiseyi prağ nezdinde protesto etti 

Var~ova, 10 a.a. _ "Prag'dan Pat aja~~ına b.ild~riliyor: ~ün 
;:'-t 13 te Karpatlaraltı Rütenyası'nda k.a~n Se.~lıus te. şeflerı ta
k fından sevkedilen bir Karpatlaraltı mıhs mufrezesı Polonya 

0 naolosanesini t&.Jhyarak camlarını kırmıştır. 
lladiseden haberdar edilen jandar- dan tarziye verilecek olursa bunun 

tna kunıandaru müdahale etmek iste _ kafi addedilemiyeceğini ilave etmiştir. 
~eı:ni.ş .ve bu hareketini izah etmek i- ~lacaristo.n da tarziye istiyor 
t ltı maiyetindeki kuvetin hizmete mü- Budapeşte 10 a.a. - Macaristan 
eatıik · ı ı ul - 1 d ğ •· l ' ...... : . ış ere meşg w u unu soy e- hükümeti Prag'daki maslahaıtgüzartnı 
-§tır · 'ni 'h · macar topraklarının tamamıytti n ı -
Ç l>olonya'nın Prag maslahatgüzarı lali dolayısiyle çekoslovak hükümetin
d'ek<>slovakya Hariciye Nezareti neı: - den ısrarla tarziye istemiye memur et
i 

1
l'lde hadiseyi protesto ederek Çekos.- miştir. 

;:akya hükümetinin ve mahalli Kar - Halen mezun bulunan Macarista -
le~~raıtr hükümetinin tarziye verme - run Prag elçisi Wettstein ancak son 
bu 11 ~. ~lep etmiştir. Maslahatgüzar hadiseler halledildikten sonra vazife-

hükunıetlerden yalnız biri taraf tn - sine devam edecektir. 

Torre Hermosa'yı zapteden kıtalar i- V .. . . 
se mevzilerini tahkim etmekle meş - ç nıulıım yol frmılastlerde 
guldürler· Pek mühim olan ileri hareketleri 

neticesinde frankistler şimdi Lerida'
Franko tayyareleri faaliyette dan başlıyan ve Katalonya sahilleriy-
Akşama doğru cümhuriyctçiler Si - le şimal hududu istikametinde nor -

erra del Toroso mlntakasmda frankist mal bir şekilde giden üç yolu elJe. 
mevzilerine taarruz ederek düşmanın rinde bulundurmaktadırlar. Lerida'
ağır zayiat vermesine sebep olmuşl~r - nın sukutu neticesinde Balaguer • 
dır. Muhareıbeye gece de devam edıl - Lerida yolu frankistlerin eline geç_ 
miştir. Frankist tayyareler Espiel - miştir. Frankistıer bu sayede cephe_ 
Belmez hattında takviye kıtaları nak: nin şimalinden cenubuna doğru seri 
leden bir askeri treni mitralyöz ateşı hareketler yapabileceklerdir. 
altın:ı almışlardır. 

Dört gündenberi devam eden taar -

ruz neticesinde cümhuriyetçner 700 Varc.ıova ve Budapec:ıte 
kilometre murabbaı genişliğinde bir '!!/ y 

sahayı zaptetmişlerdir. 

Macar yahudilcri hakkındaki 
kanun meclise veriliyor 

Budapeşte, 10 a.a. - Yahudi m~se
lesini tetkika memur hükümet komıte
si dün geç vakte kadar devam eden bir 
toplantı yapmıştır. Başvekilin de ha-. 
zır bulunduğu bu toplantıda yahudı 
meselesi hakkındaki kanun projesi ta
dil~tsız kabul edilmiştir. Proje şimdi 
meclise verileeektir, 

arasında tren seferleri 
Varşova, 10 a.a - Evelki akşam ilk 

kanunda toplanan Varşova konferan -
sınca tesbit edilmiş olan yeni tarife _ 
nin tatbikine başlanmıştır. 

Bogumin - Cieszyn yolu üzerinden 
vasati ve şarki Avrupa arasında doğ • 
ru münakaHit teessüs etmiştir. Bil . 
hassa Belgrad, Sof ya, Atina ve İstan
bul'a giden trenlerin irtibatı olan iki 
seri tren Varşova ve Budapeşte ara _ 
smda işlemiye başlamıştır. 

amamıştır Buguftk .. t .. k . 
içindedir. Dil bahsinde zevkl • . . u uı· çemız hı:z.lı bir değişme 
l>öyle olunca bir ed b" .er ve ıtıyatlar son derece bölünmüştür. Hal 

, e ı cserın tahlilind l' h 
yet atfedilmesini t b ·• .. • e o.nun ısanına usu si bir ehemi-

a ıı gormek laz.ımdır 
Fakat bu z.aviyeden müt l • ' 

isabelli ol M • a ca ederek verdiğimiz. hükümler her z.aman 
muyor. esela §U .. / d . 

intişa d b. son gun er e bır tenkit yaz.ısı okudwn. Yem 
r e en ır romandan b h d'l' k " 

d ·ı· .. a se ı ır en eşyala.şmak" tabirine itira;ı 
e ı ıyor ve turkçede uı k " 
sonra kull l . ~§me ,, ve laşmak., eklerinin ancak bir aılattan 

B 
anı masını ıstıyen kaide öne sürülüyordu. 

en bu mütalea a · t' ~k · 
ı ·" kl Y ızş ıra etmıyorum. Evvelti halk dili.ne girmiş me• 

se a .
1 
c~n eşmek,, gibi tabirler ileri sürülen kaidenin mutlak bir mahi· 

yet ıb~ e ~~emiyeceğine delildir. Sonra, süratli bir istihale halinde bulu-
nan ır dılı pek sık k .d l l b.. . . 

k h
. ı aı e er e ta ıı ınkışafından m.ahrum etmiye kalkıf-

ma lÇ doğru olmaz. 0 • • d• k' L• b• k • ' • 'k ı• 
l 

· nun ıçın rr ı esıcı ır .zev ıtryadıyle yem e ı-
me ere (neologisme) 't' d k d"l' . . . • .. 
d ı ıra.z e ere ı ın genışleme ıhtıyacını asla goz.. 

en ırak etmemel. . E l . . . l ıyı.z. roıa aşmak gıbı, taşlaşmak, vatanlaşmak, mıllet-
e§mek pek iilQ diyebiliriz. ve diyoruz da! 

Lugatimiz.i genişletmek ihtiyacuıı h·issetmiş olanların yeni kelimeler 
yar~tmak hususundaki gayretlerini ancak takdirle kar§ılamalıyı.z. Şüp
hesız. bu kelimelerin hepsi tutacak değildir. Fakat yalnız. şu son yillarda 
dilimizin kazan.mi§ olduğu yeni kelimelerin teşkil ettiği ehemiyetli ye• 
kün bile bi:r.e bu gayretlerin boşuna olmadığını isbata kafidir. 

Garp kültürüne temessül neticesi a•·wnı.zda yepyeni mefhumlar, an
layışlar ve düşünce tarz.ları girmiştir. Bunların elbette ki ifade edilmiye 
ihtiyacı vardır. Ya bu mefhumları ifade etmekten vazgeçeceğiz. (ki bu 
büyük bir .ziyandır), ya karşılı/darı olan ecnebi kelimeleri kullanacağız 
(ki bu tenbelce bir harekettir), yahut da kafamızın örsünde yeni keli
meler döğmiye çalışacağız.. Fikri çalıpnalarında bu son şekli ihtiyar 
edenleri tenkit değil, takdir edelim. Dilimia:, ancak onların yorulma:.ı 
gayretleri Mıyeainde ~nginleıecektir. YQf"r NABJ 
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Hiç kimsenin emrine tôbi olmıyan, ı Cüzamlılar ziraat işleriyle de uğraş
maktadır. Buğday, mısır ekerler. Or
manlardan kereste keserler. Tuna taş
tığı zaman !arda-, Romanya'nın Dobri
ca, Basarabya taraflarından buraya, 
her ay bir cüzamlı gelir Bir jandarma 
refakatinde sevkedilen bir köylünün 
Tilişesti köyüne yaklaştığını görür -
seniz, yüreğiniz erir. Artık ona yakla
şıp da hastalığı hakkında bir şey sor -
mayın, ellerinin içine bakmak kafi -
dir: ince, parlak lekeler ... Bu insan -
lıkla başlamış menfur illetin ilk ema
releridir. 

--
müstakil, fakat korkunç bir cemaat: 

Cüzamhlar! 
Romanya'da Tilişesti 

toplanan cüzamlıların 
köyüne 
hayatı 

Cüzam köyüne bir kere giren erke
ğin artık ne karısı vardır, ne memle
keti vardır, ne mazisi, hiç hiç bir şeyi 
ypktur. Kadınlar kocadan, çocuklar a
nadan ve babadan ebediyen mahrum
dur: 

T ulcea, Romanya'da Tuna'nın 
deltası üzerinde esrarengiz 

bir limandır. Burası gürültülü dalga
ların kenarında yüz evlik bir kasaba -
dır. Tulcea'da oturan insanlara bakar
sanız, ne eski insanlar! Dersiniz. Bu
rada köylülerin en büyük korkusu, Ti
lişesti cüzamlılarıdır. 

Tulcea kasabasının iki kilometre 
yakınında Tilişesti isminde başka bir 
kasaba vardır. Burası Dobrica, Basa -
rabya mmtakalarmın bütün cüzamlı -
!arının toplandığı bir yeridir. Cüzam
lılara Romanya hükümeti 150 hektara. 
razi vermiştir. Her cüzamlının evi ve 
aa.panı vardır. Bunlara, kendilerinden 
başka kimse kumanda edemez. 

Tulcea cüzamlıları bir nevi cemaat 
halinde yaşarlar. Aralarında evlenir -
ler. Sakat olanlar, hiç kımıldamıyacak 
derecedekilerle ihtiyarların işlerini 

görür. Burada nizam ve intizamı ihti
yarlardan mürekkep bir meclis temin 
eder. Burada hükümet tarafından ta
yin edilmiş bir de memur vardır. 

Tulcea'da 230 erkek, 105 kadın ve 26 
cüzamlı çocuk vardır. Burada yaşıyan 
cüzamlıları zaman zaman rahatsız e -
den Tuna nehridir. Bu nehir hazan ta
Jarak ovaları sular altında bırakır. 
Yolları keser. Kasabaya yiyecek nak -
!edilemez olur. O zaman Tilişesti cü -
zamlıları aç kalır. Dağlardan Tukea 
kasabasına dökülür, bir gönül sızısı 
halinde halka boyun eğer. 

Bazan Tuna nehri azğın bir hale ge
lip taşları devirdiği, ağaçları kökün -
den sürüklediği azman, cüzamlılara 
bir fırsat da vermiş olur. Nehir sula -
riyle Tilişesti kasabasına kadar sürük
lenen ağaç kötüklerinden, cüzamlılar 
ıallar yaparak nehri g~er ve dağların 
arka taraflarında bulunan köylere ka
dar in<rL:r. köylüler Tilişesti cüzam -
lrlarını tepelerden indiklerini gör -
dükler ~akıt, kiliselere koşarlar. Or
ta çağda olduğu gibi çanlar çalarak al
labın inayetine aığınLp dua ctıncğc 

başlarlar 

8 ' ar uzun sakallı, başları kal

p klı sırtları beyaz koyun de
risinde yapılmış meşin kaplı cüzam -
lılardır Bunları gören köylüler yüz
lerine kapıları kapar, derhal kilisele -
rin çan a ı durur. Şehrin sokakların
da jand rma zincirinden başka kimse
ler kaln '. 
Cüzaınlılar yalnız, hastalıklarının 

dehşeti il değil ,aynı zamanda kuvet
leriyle de civar köylerin halkını teh
dit ed r er. Kendilerine kimsenin 
yaklaşma a hele dokunmağa cesaret e
dcmcdir,ini gören bu zavallılar köylüle 
rin tik ınmesinden istifade ederek 
evlere k ar taarruz ederler. Kapıları 
zorlarla Cüzamlılar bir gün aynı şe
kilde bi köye taarruz etmişler. Jan -
darına kumandanı bunlara sormuş: 

- Ne iyorsunuz? 
Asi c z ımlıların reisi olarak tanı

nan biri ı donuk gözlerini ağır ağır 
kırparak 

- Ekmek istiyoruz. Morfin istiyo -

ruz. Yaşamak istiyoruz 1 Diye cevap 
vermiştir. 

- Haydi Tilişesti'ye dönün. Size 
Tuna üzerinden erzak yollıyacaklar. 

Cüzamlı: 
- Ekmek! Ekmek! 
Diye aç bir kurt gibi inlemiştir. Bu

nun üzerine -dayandıkları kapıyı çatır 
çutur kırarak içeriye dalmışlar, aldık

Yalnız Tilişesti köyünde artık bir 
hayat yoktur, zannetmeyin. Orada, 
bütün ümitsizliklere rağmen yeniden 
bir hayat başlar. Erkekler karı, kadın
lar koca ve çocuklar derhal vasi bu -
lur. 

larını almağa, almadıklarını murdar B azan, "öteki dünyadan" cüzam
bir hale getirmeğe başlamışlar. lı karısını, veya kocasını gör-

Romanya'da bu cüzamlılara kimse meğe gelenler de olur. Bunlara Tili -
dokunmaz. Ne yapsınlar, hiddet değil şesti kapıları ardına kadar açılır. Öy
merhametle karşılanır. Hatta bu taar- leleri gelir ki, zavallının karısı da ço
ruzlarında da, jandarmalar havaya bir cukları da ebediyen kendisinden ay -
kaç el silah atmışlar, cüzamlıların bir rılıp buraya kapanmıştır. Kadın artık 
kısmı kaçmıştır. Yalnız kurnaz olan, başkasının karısı, çocukları artık baş
ve kimsenin kendilerine fenalık etme- kasınındır. 
ğe cesaret edemiyeceğini bilen bu To- Cüzamlıları idare eden bir memur 
mas ismindeki reisin yanında bulunan bulunur. Bugünkü mem{ır, henüz otuz 
cüzamlılar dağılmamışlar. Hatta jan - yaşında çalışkan bir adamdır. Bu zat 
darmalara dişlerini göstererek üzeri- uç sene evci, cüzamlılar cemaatini ni
ne yürümüşlerdir. Jandarmalar bunla- zama koymağa karar vermiştir. Me. 
rın ısırması şöyle dursun dokunma - mur cüzamlıların arasına, genç karı • 
sından tevehhüş ettikleri için kaçmak sını da getirmiştir. Memur için asıl 
istemişler, fakat inzibat ve asayiş va- zorluk, cüzamlıların arasına hiç bir 
zifelerini daha üstün tuttukları için, hasta bakıcı getirememcktir. Bunu 
içlerinden birisi Tomas Pigil'in üze - gören yüksek tahsilli karısı elleri kol
rine tüfeğini ikinci defa olarak çevir- ları sıvayarak hemşireliğe başlamış -
miş ve ele başıyı yere yuvarlamıştır. tır. 
Bunu gören cüzamlılar, pabucun pa • Memurun oturduğu evde konfor na
halıya çıkacağını hesaplıyarak kadın, mına hiç bir şey yoktur. Sade ve hatta 
erkek çoluk çocuk kaçışmağa başla - çıplak bir odada oturup çalışır. Oda -
mışlar, tepeleri aşarak sallara binmiş- smda küçük bir telsiz telgraf makine
ler ve Tuna'yı geı;mişlerdir. sinden başka bir şey yoktur. Dünya ile 

teması yalnız bu vasıta ile yapar. YalT ilişesti köyünde oturan cüzam- nız, bunlarda cüzam illeti yoktur. Dı-
lılar, aynı zamanda bahk($ıdır şarıya ı;ıkarken, iı;eriye girerken kapı

da. Hatta bunlar, Karadeniz'e kadara- larını sıkı sık~ kapatırlar. Fakat öyle 
çılarak oralarda balık tutarlar. Kadın- geceler olur kı, ıstırapları bir azap ha
ları süslüdür, vücutJarınr kemirip ha- line gelen dertliler, acıya dayanamaz
rap eden derde rağmen, neşeli, şakrak 1ar, kapsının penceresinin önüne ge • 
olanlar vardır. Buradaki cüzamlrların lerek sızlanırlar. 
en büyük arzusu, morfindir. Bu uyuş- Tilişesti cüzamlılarını gören bir av-
turucu zehire o kadar müpteladırlar rupalı muharrir: 
ki ... Cüzamlı köyüne giden her ziya- Cüzam diyor, nasıl beşeriyetin der
retçiden bilhassa kadınlar, morfin is- di ise, Tilişesti cüzarnhlarının ara9ına 
terler. Hasta ya.vruculıclar scyyo.hlauo. ..a-- - - ı,. t1 lı · · • 
bacaklarının arasında dol ır. er de en acı ız1yet,. ea't1Hl1.-...4irlıycn-

Tilişesti köyünün bir kenarına mü
kemmel bir çocuk bahçesi yapılmıştır. 
Oyuncaklar ve her türlü eğlence alet
leriyle dolu olan bu oyun yerine bel
ki bir çok şehirlerde rastlamak müm
kün değildir. Köyün o köşesini bir fu
var me}"danı zannedersiniz. 

Çocuğun varlığını, sağlığını 
düıünen kendi sağlığını 
düşünür. Eski elbise, ayak -
kabı, çamaşırlarını Çocuk 
Esirgeme Kurumuna ver. 

rr====== YENİŞEHİR 

ULUS Sinemasında 
Pek yakında 

Charles Boyer, Danielle Darrieux nün filmlerini 

Tino Rossi, Zarah Leander' in §arkrlarını 

Fred Astaire, Ginger Rogers' in danslarını 

'!::===== 

BAL 1 K 

TUTAN 
. 

K E D 1 

SOKAGI 

görüp alkışhyacaksınız 

ber bulunamamaktadır. Albertin ise bundan dola
yı küsmektedir: 

- Anlıyamıyorum, demektedir. Elbette işin var. 
Ben de senin gibi çalışmağa mecburum. ' Kitapları
nı neden buraya getirmiyorsun? Sen mesele hal
lederken ben de keman çalışırım. Fakat o yabancı 
sürülerine verdiğin bütün o dersler ... 

- Ben de yabancıyım, Albertin. 
- Hayır. Sen fransızsın. Böyle budalaca sözleri 

tekrarlayıp durma. 

Y H•n Yolıın Fold~3 ç~.,11~n . Nasubı 811.ydaı 

- Ve sonra, babamla ablam Franaa'ya dönmek 
istiyorlar. Orada mahrumiyet içinde yaşıyor ve va
pur parasını ödiyebilmek için kabil olduğu nia
bette tasarrufta bulunuyorlar. Onlara yardım et
meliyim. 

- Neden Fransa'dan ayrıldılar? Neye layıkaa
lar onu elde etmitler. Bırak onları oldukları yer
de. Senin benden batka kimse ile meşgul olmanı 
istemiyorum, Jan. 

--
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ani, tayyare pilotu değil, mühendis olacaktır. 
Bl aon rüya da cihanı fethe hazır bir çocukluğun 
di e hulyaları araaın·da yıkılıp gitmiştir. O mÜ· 
hendis olacaktır. Meslek onu cezbetmekte ve mu· 
allımleri de kendisini buna teşvik etmektedirler. 
Diger taraftan Yani'nin para kazanması da la
zımdır. Bay Bardişinof ona talebesinden bir kaçını 
dcvretmittir. Bu ihtiyar zat artık eakisi kadar çe
vik değilodir ve kat kat apartmanların merdivenle
rini çıkamamaktadır; bundan batka Barabaş aile
sinin de paraya çok ihtiyacı vardır. Barabat'la 
Annn'yı Arjantin'den geri getirmek lazımdır. 

Alin'in muidi olmak için Klari'nin ne kadar dip· 
lomathklar yapmıf olduğunu kimse bilmemekte
dir. Yani bu kadar zahmet çekmişae de en fazla 
çalışan odur. 

Bunun içindir ki Albertin'le iatediği kadar bera-

Jan, inatçı, tekrarlıyor: 
- İyi ama bu bP-nım ailem. 
- Jan seni sevıyorum. Zenci olsaydın, kurbağa 

olsaydın, kemllnımı kırsaydın &eni gene severdim. 
- Ben de seni seviyorum. Keman çalmasaydın 

da benim !çin bütün musiki gene sen olurdun, Al

bertin. 
Onlar her zaman işte böyledirler. Bazan kavga 

eder ve ekseriya barışırlar. Albertin'in ailesi, gü
lümsiyerek, çocuk oyunu demektedir. Bayan Ba
rabaş hiç bir şey söylememektedir. Macera onun he
men hemen meçhulüdür. Sadece anlamaktadır ki 
oğlu yavaş yavaf büyümekte, ele avuca sığmamak
ta, bir erkek, bir efendi olmaktadır. Bayan Bara
baı bütün gün çamatrrhanede liğeni Üzerine eğilip 
çalışmaktadır. Akşam olunca evde çocukların ça-

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

~ FİNANS ~ . . 
~ •....•.......................................................• .-

Devlet ahş verişlerinde 
fiyat tekniği 

Kemal ÜNAL 
Profesör Gaston Jeze'in 1'müteah- J na sık tesadüf etmekteyiz. Alacağımız 

hit kim olursa olsun hiyle daima mev- mal tek bir firmaya, bir fabrikaya ait 
zuu bahistir" tarzındaki ifadesini, her olabilir, onun, kendine ait hususiyetle
müteahhidi itham eder bir manada ala- ri vardır. 
mayız. Daha çok bu cümlesiyle alim; O, kendine benzi yen ve belki ihti
her teahhüd işinde kontrolun mutlaka yacımızı onun derecesinde veya ona 
lazım ve hatta çok srkı yapılması ge- yakın tatmin eden daha bir çokların _ 
rck bir unsur olduğunu tebarüz ettir- dan kalitesiyle fiyatiyle ayrıdır. Bu _ 
mek istemiştir, denebilir. Paris üni- rada malların ayrı ayrı kalitesini bil _ 
versitesi hukuk profesörü eserlerinde, mek icap ettiği gibi fiyat farkının da 
teahhüd kontrolunun şekilleri ve dere- bu kalite değişikliği ile mütenasip 0 • 

celeri üzerinde genişçe durmuş, bilhas- lup olmadığım ölçmemiz lfizım gelir. 
sa fiat kontrolunun güçlüğünü ve ehe- Belki bir teknisyen filiin malın şu 
miyetini daima ısrarla tekrar etmiştir. vasyıflar i~in~e ~i~erinden yüksek ol -

Profesör, gerek kontrolun ve gerek d~gunu soylıyebılır. Bu mütalea her i
bizatihi teahhüdün fiatı lüzumsuz ye- kı ~al arasındaki malzemeye, hacim, 
re kabartmıyacak bazı kayıtlara tabi şekıl farklarına yani madde halindeki 
olması lüzumunu da şu hatlar içinde fark~ara istinat edebilir. Teknisyt!n 
tasrih etmektedir: be.~kı ~alın dayanıklılığı hakkında, 
ı _Yapılacak işin veya alınacak şeyin ~u~be~. ıl~ine. ~üvenerek daha ileri bir 

vasıfları çok iyi tayin edilmelidir. Mal fıkır soylıyebılır. Fakat fiyat husu
ve hizmet üzerinde tereddüd ve hatta s~nda yani kalitcl:r arasın~aki ~arkla 
münakaşa edilemiyecek derecede açık f~yatlar aras~nd~kı far.kın nısbetı hah· 
·ıf d ed'l l'd' sınde, fazla ıddıalı hır adam değilse a e ı me ı ır. · · b. · k ' 

ı - Mikdarlar ihtiyaca çok yakın ışı ~zım ararımıza b.ır~kır. Bize bir 

1 
A • • h dler külfetli de fıyat mukayeselerını yapan birisi 

olma 1 azamı asgarı a r d k' h h . b ... 
t db' 1 mahal bırakmıyacak tarzda az:m ır 1 er angı ırını tercihte 
e ır ere 'kd 1 . . d t sı..ı't edil- asla yanılmamış olalım. Halbuki biz 

rok yakın mı ar ar ıçın e e .., 'h ·h· . . . '.( . . nı ayet tercı ımızın yalnız bızi mesut 
melıdır.1 . 

1 
. 1 edeceğini ve dı~arıdan bu hususta kafi 

3 - fa veya teshm zaman arıy e d _ . . erecede aydınlanamıyacagımızı bil-
bunlara karşı yapılacak tediyelerın dig-imizden takd' . . . k 11 . . . . . . ırımızı u anır geçe-
şekli çok ıyı bılınmelıdır. riz. 

4 - Teahhüd yapılamazsa uğram- Fert hayatındak' b ti d 1 
1 ·· d t · dil ı· ı u şar ara, ev et 

lacak ceza ar once en ayın e me ı. işlerinde de sık sık te aa··f a·1· 
• • 1 • hh .. dl · · s u e ı ır. 

Hulasa ış sahıp en, tea . ~ ~nnın Tekniğin çok ilerlemiş ve yayılmış ol-
bütün icaplan~ı. ve akıbe~lerını bılerek ması, birçok amme mallarını da muay
bir mukaveleyı ımza etmış olmalıdır- yen firmaların, fabrikaların imtiyazı 
lar. altına almıştır. İdare bunlardan birini 
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Arı kara 

ÇARŞAMBA: 11.1.1939 
12.30 Türk mü:ıigi 
13.00 Saat, ajans haberleri ,ve meteor> 

kara. 
13.10 - 14 Müzik (Riyaseti Cumhur b~ 

su şef: 1 hsan K üne; er 1 - Marş - C:. 
deten (J. P. Sousa). 2 - Vab •,,. 
patineure (Valdtöfel). 3 - Barb, 
dö Sevilin uvertürü (Rosııini) .. _.: 
Melodi (G. Bizet). 5 - Offenbf.UJ 
na (J. Offenbah). 

18.30 Türk müziği yurt havaları ve JıJ 
turkiıleri. 1-2-3-: oyun havala~ 
Sadi Yaver Ataman. 4 - Halk tür•
sü - Alıverin bağlamamı. 5 - ll• 
türküsü - Ey serenler serenler.! 
Halk türküsü - İki karpuz. 7 - ffJ 
tiırküsü - Bülbül ne gezersin ç~ 
ovada. 8 - Halk türküsü - Bülb~ 
kurdum tuzağı. 9 - Türkü • Ay dol 
du batmadı mı. 10 - Tiirkü - Gıilt! 
bahçesinde. 11 - Türkü - Geveni 
yolu. 12 - Türkü - Sinemde bir tutıı' 
muş yanmış ocak olsaydı. - Oku~ 
lar: Müzeyyen Senar. - Mustl 
Çağlar. 

19.15 Saat, ajans haberleri, meteoroloji' 
zirant borsası (fiyat), 

19.40 Türk müziği: ince saı: faslı: şed
Araban. Okuyan ve çalanlar: Talı 
sin Karakuş. Hakkı, Derman, - Jt. 
ref Kadri, Hasan Gür, Hamdi TO 
kay, Basri Üfler. 

20.30 Müzik (Radyo orkestrası) Şef: Prl 
etorius. 1 - 11 Signor Bruschine • 
vertür (Rosııini). 2 - Senfoni - 1 
minör - La Passion (Haydn). - AdJ 
gio. - Allegro di molto. - Menuet 
Trio. · Final - Presto. 

21.00 Saat, e11ham tahvilat, kambiyo - tı' 
kut borsası (fiyat). 

21.15 Müzik (radyo orkestrası devaı:rı1 
3 - Postoral d'etc (Honegger). 4 
Nacht musik (gece müziği) (V/I 
dig), 

21-45 Konuşma (mizah saati). 
22.00 Müzik (kÜ)Ük orkestra): 1 - Rak 

san süitden Blö andante (E. Künıtf 
kc). 2 - Göl kıyılarında (Kari Bu 
me). 3 - Bagatelle - (şaka) (Gu~t3 
Linder). -4 - Bacchanale (şarap illt 
Bakiis şerefine dans (G. L.). 5 - Prf 
lüd - Op. 11 - No. 4 (A. Scriabint 
1:'· Tartman tert. 5 - Çareviç opert 
tındendcn potpuri (F. Lehar) O 
Lindeman tertibi. 

23.00 Müzik (hafif parçalar - Pl). 
Z3.45 - 24 Son ajans haberleri ve yarın) 

proıram. 

.4vruoa 

Ancak bu ana hatlar içinde hem seçmek mevkiindedir. Müesseselerde 
malın ve fiyatın kontrolu kolay, hem yetişen teknisyenler bu seçimde idare
de teahhüd devlet için ehven olabilir. ye müsbet farklar gösterebilirler. On
Yalnız Profesör Jeze'in bu mütaleala • ların ileri sürdükleri fikirler maddi 
rı normal işlere ait olabilir. Memleket delillere dayanabilir. Fakat fiyat fark. 
içinden alman ve yurdda herkes tara- ları üzerinde söyliyecekleri şey, tek
fından yapılması mümkün olan şeyler nik kararları derecesinde kuvetli ola
için bu şartlar bizi neticeye isabetle mıyacaktır. Bu hal bir malı peşin yeri
götürebilir. Halbuki teknik, ekonomik ne veresi, uzak yerine yakından hatta OPERA VE OPERETLER: 19 Hambud 
ve hatta siyasi sebepler, bilhassa dışa- derhal yerine bir müddet sonra almak - 19.30 Budapeşte - 21 Milano. 

n·yle yapılan teahhüdlerin ekserisini arasında fiaytlarda hasıl olacak fark ORKESTRA KONSERLERİ VE SE~ 
FON!K KONSERLER: 20 Sto~· 

normal olmaktan çıkarmıştır. Bunu için de aynen varittir. holm-20.10 Viyana-20.30 FloraıY 
bıiıv.ab,ını7dan mis.allPr alarak iza - ina aleyh d,..,1,~ .... _.ı..-.1 ._._,r-...__-• .• "":.~..U- llottenıı - !:~Hunih -

Fl·yat devlet ~.rinde başta gelen bir salahiyet ve karar mevkiinde olanlara ODA MUSİKİSİ: 17 BerJin -18.20 Jılii 
·:ı; kn'k f k k d f' f k h nih - 18.30 Frankfurt - 21.15 Şt\it· 

unsurdur. Ferd olarak hayatmırzda, te 1 ar a ar ıyat ar 1 usu- gart - 21.30 Hamburg. 

aynı vasıftaki cşyaıun en ucuzunu al- sunda da yardım edecek bir ihtisas SOLO KONSERLERİ: 15.25 Hambarg-; 
·· · 'ht' d B 1 ·· 19 Ştütgart - 20.15 Milino - 20.~ 

mak isteriz. İdare dahi, ferdler adına zumresıne 1 ıyaç var ır. un ar mu- London - Recyonat - 20.50 Paris 

b • . 1· beyaa, muayene heyetleri gibi bir fi- P.T.T. _ 21 Varcovıı _ Zl.15 Pari bir iş yaparken u umumı prensıp - ., yat heyeti halinde selihiyetlerini NEFESLİ SAZLAR (Mnr$ v.11.): 6.3 
çinde yürür. kullanırlar. Filhakika birçok malla. Brestnv - 8.30 Brealnv - 12 Kololl 

A k ferd Olarak· mevkie ya, Laypı:ig - 16 Breslav - 22.3 
nca gene ' ' rın, fenni, iktısadi hatta siyasi sebep- Königsberg. 

zamana ve hatta bulduğumuz krediye ler altında maliyetinin geçirdiği saf- ORG KONSERLERİ VE KOROLAR 
göre bazan ucuzu terkettiğimiz olur. haları bilmek ve karar anında bu far- 18.35 Kolonya - 20.10 Berlin. 

· ki kadar HALK MUSİKİSl: 11.30 Ştütgart - 21.J~ mesela uzak hır semtte ucuza kı bütün sartlariyle ifade etmek şüp-k y · Kolonya. 
koşacağımıza yakınpan biraz yü sege hesiz fazla ihtisas istiyen bir şeydir. DANS MüZtGt : 14 Laypzig - 18 Ştüt 
almayı, ihtiyaç halinde biraz pahalı ~a Ancak iktisat bilgisinin genişlediği gart - 19.45 Keza - 20.10 Kolon>" 

· · t 'h edenz Königsberg - 21.10 Breslav - 22.3 olsa veresiye gıtmeyı ercı · bir devirde bu zümre iktısatçıları ye- • _ Breslav, Ştütgart - 23. Florans• 
Yalnrz bunda öl~mek istiyeceğimiz tiştirmek ve toplamak mümkündür Milano - 23.25 London - Recyon' 
şey; aradaki fiyat farkının, zahmetimi- denilebilir. Ve böyle bir mekanizma - 23.45 Strasburı - 24 Droytvi' 
zi esirgediğimize değmiş veya ihtiya - olmadıkça iyi niyetle verilmiş karar- ___ L_ü_ks_e_n_b_u_rg_. ________ ,,. 
cımızın şiddetine uymuş olup olma- lara hürmet icabeder. yen bir iş sahibi olan komisyon uzu( 
dığıdır. Bu nisbet fazla açık ise dik- Fransa büyük harp içinde mühen· müddet çalışmak kudretini göstereJ1'1 
kat ve kararnnıza müessir olur. disler, sanayiciler, hakimler ve iktı- miştir. Bununla da fiyat kontrolu 

Binaenaleyh bu ölçü önceden eli - satçılardan mürekkep bir mukavele· nun her yerde halledilmiş olmadığrıı 
mizde ise zahmete veya mahrumiyete ler komisyonu yaparak bu ihtiyacı tebarüz ettirmek isteriz. Ancak cüıJ1 
katlanırız. Sonradan öğrenirsek zara- karşılamak istemiştir. Harpten sonra huriyet hükümeti devlet alış verişlt 
ra uğradığımızı anlarız. kurtulan mıntakaların imarı için de rini daha salim esaslara bağlarketl 

Yukardaki ihtimallere bir şey da- böyle bir komisyon · hükümete yar - bu mevzuda daha birçok düşüncelef 
ha katmalıyız. Ve modern hayatta bu- drm etmiştir. Ancak azası muay- hizmetinde bulacaktır. 

maşırını yıkamaktadır. Yani'yi günlerce görmedi
ği olmaktadır. 

Klari odasına kapanıp çalışmaktadır. Fakat 
Kİari zaten hiç bir vakit ötekiler gibi bir çocuk ol
muş değildir ki. O hiç kimseye muhtaç olmuı de
ğildir ki. Üçüncü çocuğu ile kocası da uzaklarda, 
Okyanuaların ötesinde·dirler. Küçük aileyi fırtına 

dağıtmıttır. 

Bununla beraber hepsi biribirini sevmekte ve 
biribirine yardım etmektedir. Çocuklar bütün ka
zançlarını eve getirmektedirler. Anna ile Barabaş'
ın avdetini tacil etmiş olmak için çalışmaktadır
lar. Onlar iyi çocuklardır ve hakikaten ehemiyeti 
haiz hadiseler karşısında ıderhal birleşmektedirler. 
Bu böyle olmakla beraber hepsi biribirinden uzak
tır, ve hepai kendi yolunu takip etmektedir. 

Bazı aktamlar gelip mutfağa yerleşen Katrina, 
bastonlarını yan tarafına bıraktıktan sonra Bayan 
Barabaş'ın maharetli ellerini seyrederken: 

- Çocuklarınızdan dolayı talihliainiz, Boriıka, 
der. 

Öteki içini çekerek: 
- Onlar iyi çocuklardır. Fakat onları büyümek-

ten alıkoymak için bir usul ketf etmeli. 
Ve sonra, gene içini çekerek ilave eder: 
- Oğlum Yani bir kızı seviyor. 
- Sahih mi? 
Katrina'nın gözleri parlamağa başlar, ve elleri

ne basarak hafifçe kalkıp düzelerek: 
- Oh! Anlatımz ıunu bana. 

XVI 

Anna gene küpeıteye dayamnıt ve Riyo dö la 
Plata kıyılarınm uzaklaflllaaını seyretmektedir. 

Biraz sonra açık denizde bulunacaktır. Cünet za
limce batıyor; şehrin Üzerine saf altun yağmuru 
serperek.... Bu ulvi ve ıatırapaver bir manzaradır 
ki seyircinin ümidini kıran bir ihtiıamı vardır. 

lstvan daima Anna ile alay eder ve Paria'i tanı
madığını söylerdi. Ve Anna bu sözü daima mÜ&a• 
mahalı bir üstünlükle gülümaiyerek karşılardı. Ha
kiki Paris'in, çalışkan ve fakir Paris'in ruhuna on
dan derin nüfuz etmiı olduğunu hiaaederdi. 

Beyaz meydan Amerikalı turistlerin av aa.hası
dır. Bu bakımdan Anna muhakkar beldenin ta· 
mamiyle hüviyetini alırdı: oraya para harcamağa 

ge1en yabancılardan nefret ederdi, ve bunlardan 
biri, Notr - Dam klisesinin yolunu soracak olsa 
Kuk'un bu patırdıcı kafilelerini muntazaman Pano 
teon'a sevkederdi. Fransızların gitmeği katiyen 
düıünemiyecekleri suni bir ihtiaaa mahsulü eğle~ 
ce yerleriyle Beyaz meydanda dolatan in&anlar 
itte bu çeıit insanlardır. 

Fakat Anna, Boenos • Ayrea'in kaybol Uf unu 
• seyrederken kendini artık öyle üstün hissetmiyor. 

Alevler ve yaldızlar arasında parıldıyan tehir git
tikçe uzaklaııyor ve Anna o tehri tanonamıı oldu
ğunu kendi kendine tekrarlıyor, zira fakirler lüks 
güzelliklerini tanıyıp bilemezler. Paris'te iken 
Alvarez ve Bardişinof'la birlikte müzeler görmüş
tür. Eyfel kulesine çıkmıf, Marn nehrinde kürek 
çekmiş ve Veraay'ı ziyaret etmiştir. Burada ise o 
bir tek güzel akşam, ilk akşamı, geldikleri &Ünün 

yıldızlı seması altında hayatın neıeli bir macerayı 
andıNlığı akf&J11ı görmüştü; ve Anna bu aktamın 
içinden tam on sekiz ay aürmüt olan bir aıkmtı 

bat atağı atılmıştı. 
(Sonu varJ 
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Saf ırk 
il Almanya'dn çıkan &nf ırk moda
k nt~ ıtaıyanlar da uydular. Mcmle· 
y: ın ır~ı karıımnaın, r.af kalam di· 

benzerlik bulunmakla beraber - ve-

,, samı ırktan sayılan museviler o 
rnkemleketlerden çıkarılıyor, yahut 
çı arılacak ... 

. Bu saf ırk modası acaba biyoloji
ndın vcraaet kanunlarına uygun mu· 

ur? B" d ır ırk baıkalariylc karı§maz 
kıa r.af kalırsa dah sağlam, daha a
k Hı olur mu? Medeniyet iç.in ırkın 

raıet meselesinde insanın hastalıkla
rı araya karıtır. İnsanın medeni ol
maaı ona nebatlarda ve hayvanlarda 
hiç bulunmıyan haıtahklar vermiş
tir. Veraset i§lerinde de hastalığın 
pek büyük tesiri vardır. Bir insanın 
nesli Üzerine, mensup olduğu ırktan 
ziyade, sağlam veya hMta olması te
sir eder. 

arıımamaaı daha mı iyi olur? 
Bu me&ele de, Berlı:ı'den g<'.4zcte-

Ye mekt · up gonderen zatın &orduğu 

:~a~.le~ arasındadır. Doğruau, pek 
tualıte olan bir mesele. Fakat bu

n.u biyoloji bakımından halletmek 
tıındilik kabil degildir. 

Bir kere, Almanya' da ve ltalya'da 
- Avrupanın her tarafında - bulu
nan ınuı;evilerin lsrail oğullarından, 
Ya . 

Şu halde, ırk karıpnasının iyi ve
ya fena olduğunu anlamak için -
biyoloji tetkikleri ilerleyinciye ka
dar - ıimdilik yalnız tarih yolu var· 
dır: bu yolda da Lombrozo'nun -
§Üphcsiz bildiğiniz - meşhur tetkik
leri ırklarm karı§masının medeniyete 
daima faydalı olduğu neticesini ver -
mi§tİr. 

nı avrupalılara yabancı bir ırktan 
~ukları pek ıüphelidir. Bir aralık 

eat Renan Avrupa'nın ıimal ta
~a.flarındaki musevilerin iarail oğul
trından olmadıklarını, oraların yer-
1 halkından fakat Muaa'nın dinini 

k_abul etmiı adamlar olduklarını la• 
~ih bakımından isbata çalııınıştı. Po
onya'da türk rrkmdan, hala tiırkçe 

konu§an musevilcr bulunması da o
n~n fikrini tasdik ettirecek bir ıey
dır. 

Renan'ın fikri kabul edilmeyip 
de, Avrupa'daki musevilerin hepsi 
baılangıçta mutlaka İsrail oğulların
dan olduğu iddia edilae bile vaktiyle 
oralarda yabancı olan lsrail oğulıarı 
0 vakittenberi bulundukları yerler
deki yerli ırkla o kadar karı§mı§lar
dır ki §İmdiki Avrupa'da insanları 
ırka göre ayırt etınck artık mümkün 
değildir. Zaten bu zamanda ancak 
beyaz, &arı ve kara ırk a·damları biri· 
birinden ayırt edilebilir. Beyaz ırk
tan dediğimiz insanlar araaında ırk 
farkları bulmak imkanı yoktur. Bu· 
a:ünl..\i !İmal ve cenup in--lara ara-
amda fark varsa bu fark ırkın ayrı 
olmasından değil, iklimin tesirinden 
ileri gelir. 

Sonra da, biyolojinin veraıet hak· 
kında tetkikleri henüz nebatlar, bir· 
az da hayvanlar üzerin·dedir. Nebat· 
larda ırk karıtınaaı çok defa pek iyi 
~het verir. -~av~nnla~m bazda· 
.,. e-n at uzerın e ı ra9lırm • 
:ı...cı~ çıkarılan :vera&et kanunları
nın hay,,,anlara daima tatbik edile
~7~eğini gÖ5terir. O kanunlarm 
~·:~ ~.ra tatbikine gelince - r.adece 
ıy OJı bakımından nebatlar ve hay· 

vanlarla inaanlar arar.mda pek çok 

Yabani ördek 
• yer1ne 

kesik 
çıkan 
baş ! 

Bundan birkaç gün evci Fransa'
d~, ava çıkan bir avcı kafilesi büyük 
hır heyecan geçirmiştir. 

:Kafile, bir göl kenarında avlanır
ken, içlerinden üç kişi, kafileden ay
rdrnış, ince, uzun bir sala binerek, 
gölün içlerine doğru yabani ördek av
larnağa gitmişler, hakikaten çok geç
meden ördekleri bulmuşlar. Sazlar a
rasından havalanan kuşlara, avcılar
d~~ birisi ateş elmiş, ördeklerden bi
rısı vurularak sahile yakın bir yere 

•azların arasına düşmüş. 
.. Avcılar, gidip aramağa başlamışlar, 
:~değin düştüğü yeri yakından gör· 
~kleri halde, havanın kararmağa 

§laması yüzünden ve çamur da çok 
olduğundan ördeği görememişlerdir. 
b" Ordeği vuran adam arkadaşlarına, 
ır saz kümesi göstererek: 

G·:- lşte şu sazların yanına düştü! . 
0rınediniz mi sazlar sallandı. De

miştir. 

. Arkadaşları tasdik etmic:ler. Avcı 
81l "h :r a ını bırakarak derhal kollarını sı-
\'anu 
1 

§, sazın yakınlarını aramağa baş-
arnış. Bir aralık arkadaglarna sevine

rek: 
- İşte kanadının ucundan yakala

dırn ı 

Derniş ve tuttuğu şeyi çıkarmış. 
d Bütiin avcılar birdenbire hayret ve 
dehşet içinde kalmışlar Çünkü ör
&aek diye çıkan şey 1 Kopmuı;; bir in -

n baş ı imiş. 
/\vcı sapsarı suratı ile : 

r - Bu ne?!. Diye bağırıp başı tek
ar sulara bırakmış. 
ar~vcılar müth.~ş b.~r korku içinde 
a adaşlarına donmuşler ve meseleyi 
naitrnışlar. 

d Avcı kafilesi civardaki karakola gi· 
b erek saz ların arasında gövdesiz bir 
tı~ş bulduklarını söylemişler ve yeri-
ı gidip göctermi ler. 
Maktul bataklıktan çıkarılmı§. ve 

Yilpılan otopsi neticesinde adamın so
Pa ~le öldürüldügü anlaşılmıştır. Ce
Sedın bir iki ay kadar evci o civarda 
:a~bolan ~işet adında birine ait ol -

ugu tespıt edilmiştir. 

Onun yazdığma göre eski Mısır
da lkesuııların gelmesi medeniyetin 

birdenbire ilerlemesine sebep olmuş
tur. Alfabe - hep Lombrozo'nun de

diğine göre - o zaman meydana çık
mıştır. Lombrozo'dan çok &onra, da· 
ha yakında, Paris'te ilimler tarihi 
profcr.örü Abel Rey de eski Mmr'ıda 
ilmi zihniyetin - yani medeniyetle i
lerlemeyi temin eden fikir hadiseai
nin - lkcsuslar oraya geldikten son
ra çıktığını yazmıştır. Vakıa Rey bu
nu ırkların karıpnası bakımından 
ıöylememi§se de, bu da ırkların ka
rııması meselesine yaklaştırılabilir. 

Eski yunan medeniyeti dediği
miz, fakat bizim topraklanmızda 
parlıyan Ege medeniyeti de - gene 
Lombrozo'nun kaydettiğine göre -
Anadolu'da bir taraftan Dariyen bir 
taraftan da İyaniyen ve Lk:lya ile İ· 
ran inaanlarının biribirleriyle karı§

maaından sonra meydana çıkmıştır. 

Gene onun söylediğine göre Küba 

adaaındaki zenci ırktan insanlara be· 

yaz ırk inr.anları karışınca orada İn· 
kılap ve medeniyet fikri uyanmııtır. 

Japonların Avrupa medeniyetine 

girmeleri bile onların Malezya ırkı 
ile karıttıkları zamana tesadüf eder .. 

Aynı müellif alınanların medeniyet
te ilerlemelerinin baılangıcı da po· 

lonyalılarla yani iılavlarla karıştık-

kaaar-ge n.f b1Pfd' u f'u~ın~~~ 
mümkün değildir. 

Bugünkü aaf ırk davası, aiyaai ve 

iktısadi bir dava olduğundan bizim 

bahsimizden dışarıda kalır. 

G.A. 

Kars havalisindeki kurakhk 
dolayisile ahnan karar 

Kuraklık dolayısiyle kafi miktarda 
buğday istihsal edilememiş olan Kars 
ve havalisi hakkında İcra Vekilleri 
Heyeti bir kararname kabul etmiştir. 

Bu kararnameye göre Kars havalisin
de buğday fiyatlarını tanzim etmek 
maksadiyle gerek doğrudan doğruya 

müstahsile ve gerekse ekmek fiyatını 
tanzim için belediyelerin bildireceği 
değirmenlere mahalli mülkiye amirle
rinin teklifi ile ziraat ofisi tarafından 
buğday satılabilecektir. Buğdayın sa
tış fiyatı depoda Ziraat bankasına mal 
olduğu bedel üzerinden ve ziraat ofisi 
depolarından teslim şartiyle tesbit o· 
lunacaktır. 

Hukuk fakültesi 

talebe cemiyetinin 

oçhğı pansiyon 
Hukuk fakültesi talebe cemiyeti, 

Ankara'da yatacak yer bulmak husu
sunda talebenin karşılaştığı miişkita
tı göz önüne alarak, bazı makamların 
da yardımiyle 50 kişilik bir talebe 
pansiyonu kurmağa muvaffak olmuş· 
tur. 

Talebelerin mühim bir ihtiyacını 
karşılamak hususunda kendisine bü
yük yardımlarda bulunan resmi ma
kamlara teşekkürlerini iblağ için, 
Hukuk fakültesi talebe cemiyeti, ga
zetemizin tavassutunu rica etmekte
dir. 

Bir cncclc· lcm)ize gı--len 
nu:~hml suc:lar 

Adliye vekaleti 1938 senesi içinde 
meşhut suçlar mahkemelerine intikal 
eden adi ve ağır suçların miktarlarını 
tesbite devam etmektedir. Temyiz malı 
kemesinc intikal etmiyen meşhut suç
lar önümüzdeki günlerde tesbit olu -
~caktır. 1938 yılı içinde 3722 iş tem
yız mahkeme.sine gelmiş ve bunlar 
tasdik olunarak evrakları mahalleri -
ne sevkedilmiştir. 
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orta ve şarki Avrupa' da vazi -
yet, aydınlanmak şöyle dur -

sun, her gün yeni bir miktar siyasi 
ve manevi unsurlarla git gide daha 
giriftleşmekte görünüyor. Kont Ci
yano ile B. Fon Ribbentrop'un ha -
kemliği neticesi yapılmış olan ma
car - çek uzlaşması her iki tarafta da 
hoşnutsuzluklar ve garezler bırak
mıştır. Terkedilen topraklar halkı 
arasında bazı kımıldanışlar görül -
mektedir; Prag'da macarlar israrlı 
teşebbüslerde bulunmuşlardır; en 
mühim alman gazeteleri şimdi ma • 
car devleti çerçeveı>i içinde yaşıyan 
slovakların davasına umumiyetle 
müzahir göründükleri için macar 
gazetelerinin tefsirlerinde biraz a -
cılık sezilmektedir; nihayet, Buda
peşte'de alınanların muhalefetine 
rağıpen bir müşterek macar. leh hu
dudu tesis edilmesi ümidi büsbütün 
sönmüş değildir. Diğer taraf tan, ro
m en politikasının inkişafını dik -
katle takip etmek lazımdır, bu poli
tika Avrupa'nın bilhassa bu hassas 
noktasında yeni bir nizam tesis et
mek hususunda kati bir tesir icra e
debilir. 

Orta Avrupa'da, 
şarki Avrupa'da 

Beyaz perdeler kararmca ••• 
Fotografinin yüzüncü yıldönÜ• 

mü kutlandığı bugünlerde Paria si
nemaları, belediye ile aralarında çı
kan bir vergi meselesinden dolayı, 
lokavt yapıp kapılannı kapadılar. 
Hndiaeyi aübjektif bakımdan müp.
hede edenler: ''bu r.ırada ainemalan 
kapamak fotoğrafinin mucitleri olan 
Niepce ile Daguerre'in ruhlarını ta
zip etmez mi?,. ııualiyle gönülleri 
tehziz etmek iıtiyeceklerdir. 

Macaristan'm kaziyesi son dere • 
ce girifttir. Almanya'nm "Drang 
nach Osten"i sarahat kesbeder ve 
Ukranya istikametinde veya büyük 
Tuna yoliyle inkişaf ederse, macar
lar şimdiye kadar pek bağlı kaldık
ları istiklalleri hususunda bunun en 
endişe verici tesirlerine maruz kal
mak tehlikesindedirler. MalOmdur 
ki biribirinden ayrı fakat neticede 
biribirini tamamhyan iki alman pro
jesi vardır: Çekoslovakya dehlizin
den Ukranya'ya doğru akış ve Tuna 
yoliyle yakın şarka iniş. Birinci 
programın tahakkuku Polonya sed
dinin mevcudiyeti ve müşterek mü
dafaa maksadiyle bir Varşova - Mos
kova yakınlaşması ihtimali dolayı· 
siyle ciddi müşküllerle karşılaş • 
maktadır. İkinci programın tabak • 
kuku da, Macaristan, Romanya ve 
aynı zamanda Yugoslavya•nın her 
türlü fili ve manevi mukavemetleri
nin kırılmasını icap ettirir. Bu 
memleketler için cemıen hegemon
yası hakiki siyasi istiklalin sonu 
demek olacaktır. Hadiselere yakın
dan baklırsa, Berlin'in, Almanya i
çin seri muvaffakiyet şansının han
gi tarafta olduğunu, hal ve şartlara 
göre, taktir etmeyi sonraya bıraka
rak her iki sahada da m:ınevraya gi-
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lir. Gerek Polonya'nın, gerek M;
caristan'm ardında mevki alan !tal • 
ya, her iki halde de işten zararlr çı
kacaktır. Çünkü orta ve şarki Avru
pa'da alman genişlemesi uzun za -
man Avrupa'da İtalyan nüfuzunun 
inkişafına yolu kesmek neticesini 
doğuracaktır. İtalya, Roma - Ber -
lin mihverinin mevcudiyetine rağ -
men veya bu yüzden, Avusturya'nın 
Almanya'ya ilhakına ve çekoslovak 
probleminin alınanların arzusuna 
göre halline razı olduğu gün parti· 
yi kaybetmiştir. İtalya şimdi müda· 
faaya çekilmiştir ve hem o kadar 
müşkül şartlar altındaki, nasyonal
sosyalist rejime sıkı surette bağlı o
lan faşist rejimini takviye etmek 
meşgalesi, onu, hiç bir taviz muka· 
bili olmadan bunca defa önünde bo
yun eğmiş olduğu alman dostluğu· 
na her şeyi feda etmiye mecbur et
mektedir. 

Meselfi Macaristan'ı Almanya'· 

nın izinde yürütmek için Ro· 
ma'nm Budapeşte'de bütün nüfu -
zunu kullandığı görülmektedir. He
nüz bir müstakil Avusturya mev -
cutken ve Çekoslovakya parçalan· 
madan, İtalyan - macar - Avusturya 
protokolleri fili bir mana ve şümulü 
haiz bulunurken, macarlar bu yola 
girmekten enerjik surette imtina 
etmişlerdir. Hadiseler değ işmiştir. 
bir miiş.torck cermen - macar hudu
du gelelidenberi alman tazyiki da· 

ha kuvetlenmiştir ve macar hükü -
metini Roma - Berlin mihverine a -

çıkça iltihaka ikna için kont Ciyano 
Budapcşte ziyareti esnasında bizzat 
çalışmıştır. Bu iltihak artık bir va· 
kıadır. Yeni macar dış bakanı kont 
Çaki, Pestcr Loyid'de çıkan bir ma· 
kalesinde Macaristan'ın zamanın i • 
caplarını anlamış olduğunu, antiko
mintern paktın şiimulünü çok tak· 
dir ettiğini, altı aydan fazla bir za
mandanberi Milletler Cemiyeti'nin 
tereddisini müşahede etmiş olduğu· 
nu söylemektedir. Dünya kamoyu
nun iki zıt fikir etrafında tebellür 
etmekte olduğunu ve hiç kimsenin 
bu fikirlerin her ikisine birden in -
tisap edemiyeceğini ilave ediyor. 
Kont Çaki, Almanya'nın orta Av -
rupa'da imtiyazlı bir iktisadi vazi -
yete sahip olduğunu, ve Macaris • 
tan'ın garp devletleriyle münase • 
betlerine gelince, Budapeşte'nin Ro
ma - Berlin mihveri devletlerinin 
yanında mevki almasının mutlaka 
garbın büyük devletlerine karşı va
ziyet almak manasını ifade edemi -
yeccğini söylemektedir. Anlıyoruz; 

vaziyet 
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Orta ve •şarki Avrupa'da vaziyet" ay· 
dınlanmak şoyle dursun her eun yeni bir 
miktar siyasi ve manevi unsurlarla git 
gide daha ciriftleşmektedir. Buda peşte' -
de ,nlmanlnrın muhalefetine rağmen bir 
müşterek macar • leh hududu tesis edil
mesi ümidı büsbıitun sonmUı; değildir. 
Diger taraftan romen politikasının inki· 
şnfını dikkatle takip etmek lhımdır. bu 
politika Avrupa'nın bilhassa bu hassas 
noktasında yeni bir nizam tesis etmek 
hususunda kati bir tesir yapabilir. 
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111111111111111111111111111111111111111111 

fakat kont Çaki'nin bu sözleri Ma
caristan'ın yakında antikomintern 
pakta gireceğini ve ihtimal Millet
ler Cemiyeti'nden çekileceğini ha -
ber ve!".mcktedir. 

Romanya'nın vaziyeti, kabule
dilmek lazımdır ki, çok baş· 

kadır. Bu vaziyet, hakiki istiklal 
zihniyetinin daha iyi bir anlayışının 
hükmü altındadır. Kıra Karol ve 
Bükreş hükümeti, iç ve dış hadise -
ler vazifelerini kolaylaştıracak ma· 
hiyette olmadığından, daha ziyade 
takdire layıktırlar. Romanya'nın ye
ni dış işler nazırı B. Greguar Kafen
ko bu yakınlarda Biıkreş hükümeti
nin dış siyasetinin çok dikkate de -
ğer bir izahını yapmıştır. Memle
ketin enternasyonal hayatın realite 

Trabzon'dan E;zurum'o 
1stanbul'da Çığır Kitapevi türk ta· 

rihi bakımından çok enteresan bir se
. eserin negrine başlamıştır. Muhte-

rı J • k" d . l lif ecnebi müelliılerın es ı evır er· 
1 de memleketimizde yaptıkları seya -
ı n • .-. ... -ın ınt'1\lalarını tesbit eden ki -
tapları, tarihi ve ebedi neşriyatiyle 
kendini tanıtmış olan kıymetli arka
daşımız Reşat Ekrem Koçu tarafın -
dan dilimize çevrilerek ayrı kitaplar 
halinde basılmaktadır. 

~u serının ikinci sayısını Theo 
phıle Deyrolle ismindeki fransız mu
harririnin 1869 da Trabzon'dan Erzu
r~m'a kadar yaptığı bir seyahatin in· 
tıba.ları teşkil ediyor. O zamanki Şi
malı Anadolu'nun hususiyetleri hak
kında pek dikkate değer tasvirleri ih
tiva .eden kitaba tasvir edilen yerle
re aıt. gene aynı tarihlerde yapılmış 
3.J :esım eklenmiştir. Bu güzel resim
lerın başlıbaşına bir kıymet ifade et
tiğini tebarüz ettirmeliyiz. 

Bu kitap 25 kuruş fiyatla satılmak
tadır. 

Esrarll Ada 
Me§hur franısız seyyalu ve fenni ro

manlar muharriri Jül Vern'in en me
raklı eserlerinden biri Esrarlı ada is· 
miyle Fehmi Yoldaş tarafından dilimi
ze çevrilerek Kanaat Kitabevinin "An
kara kütüpanesi" serisi arasında neş -
redilmi ti. Bu eserin ikinci kısmı ''Es
rarlı ada - yalnız yaşıyan adam" ismiy
le ve ayrı kitap halinde basılmıştır. 
Romandaki vakaları tasvir eden birçok 
güzel resimlerle süslü olan kitap bil · 
tün gençlerin alfıka ve zevkle okuya -
cakları eserlerdendir. Fiyatı 50 kuru§
tur. 

Bekôrhk ve evlilik 
.Cinsi ijiyen hakkında yeni harfleri

mizle neşredilmiş ilk eser olan ve bir 
doktor tarafından kaleme alınmış olan 
bu kitap bekar ve evli erkeğin fiziyo
lojisi iizerinde kıymetli öğütler ve 
malCımatı ihtiva ettiği gibi iki cins ara
sındaki ruhi münasebetlere ve evlili -
ğin içtimai ve ahlfiki taraflanna dair 
de faydalı nasihatleri havidir. 

.Bilhassa genç evliler için bir yar
dımcr rehber mahiyetinde olan bu ki -
tap Kanaat Kitabevi tarafından basıl -
mıştır. F.iyatı 50 kuruştur . 

Zonguldak ,..jlftyC'lindeki 
m iilki clt•ğişiklik 

Zonguldak vilayeti merkez kazas? • 
na bağlı Ali, Veli, Dereli, Yakademir
ciler ve Knramusa köyleriyle bu kaza -
ya bağlı Beycuma nahiyesinin Kala -
fatlı, Arapoğlu, Burun Kaya, Şeyhoğ
lu, Kayabaşı, ve Horcınas köyleri bu 
nahiyeden alınarak Deverek kazasının 
Çaycuma nahiyesine bağlanmıştır, 

ve derslerini itibare alan bir sulh 
politikası takip etmekte olduğunu 
isabetli tabirlerle ıbelirtmiştir ''bi -
zim sulh arzumuz bugünkü şartları 
hesaba katmaktadır ve garbın bü • 
yük devletleriyle orta Avrupa dev· 
Jetleri arasındaki anlaşma ve yakın· 
laşma gayretlerini a~a~~ ve se.~pa • 
tiyle takip etınektedır. Ken~~·~ı Po
lonya ile ittifakın devam ettlgı, Ro
manya'nın çekoslovak milletiyle a -
nanevi dostluğuna sadık kalmakta 
olduğu ve Yugoslavya ile her saha
da işbirliğine ehemiyetle deva~ ~t
Hği vakıası üzerinde israr etmıştır. 
B. Greguar Kafenko Romanya'nın 
dış politikasının Balkan paktına is
tinat ettiği ve bütün komşu Tuna 
devletleriyle, bunlar müşterek men· 
faatlerini ve hakiki bir tesanüdün 
zaruretini müdrik göründükleri nis
bette en iyi bir anlaşmaya varmıya 
gay ret ettiğini de ilave etmiştir. Bu 
sözler hiç şüphesiz Romanya'ya hi
tap etmektedir. Sovyet Rusya')ra ge· 
lince, Romanya onunla sulh muahe
deleri ve mütecavizlerin tarifi esası 
üzerinde iyi komşuluk münasebet • 
)erini idameye ehemiyet vermekte· 
dir. Bütün bunlar mükemmel bir 

görüşe ve umumi heyeti itibariyle 
iht~yatkar ve akılane bir realist po· 
litikaya delfilet eder. Ananevi ve 
tecrübe edilmiş dostluklarına sadık 
ve bütiin milletlerle teşriki mesaiye 

amade bir Romanya orta ve şarki 
Avrupa'da imhası kolay olmıyan bir 

sükun ve sulh unsurudur. 

Fakat, hadiııeyi objektif nazarla 
tetkik edenler ıöyle diyorlar: "aine
ma, dünyamızın aakinleri üzerinde 
icra ettiği müııtebitce tesirle harikul
ade kudretli bir propaganda vasıtası 
mahiyetini almıt bir endüstridir. Re
sim mitralyözü uzun menzilli bir si
lahtır ki hislerin ve fikirlerin günlük 
kavgasında son derece faal bir rol oy
nar. Bu itibarla, sinema "harp mal
zemesi,, nden &ayılmak iktiza eder; 
zira bütün milletler onu türlü ~ar
ruzlar, hulUller veya çevirme hare
ketleri yapmak maksadiyle milli mü
dafllalarında muvaffakiyetlc kullan
maktadırlar. Menfaatleri işletmiye 
bağlı olan filim istihsalini felce uğ
ratmak, karanlık aalonların "paı·lak 
ıuaı,, beynelmilel silahlanmada pek 
hususi bir usulle kullanıldığı bu de-

"rde müstahsil memleketi zayıflat-

Bira fiyatlarının 

indirilmesi iıin 

bir teklif yaptldı 

Bu takdirde biranın 
şişe başına 1 O kuruş 

· ucuzlaması icabediyor 
Epi bir zamandan beııi etrafta bira 

fiyatlarının indirileceği hakkında bir 
haber dolaşıyordu. Geçen yıl içinde 
Büyük Millet Meclisi müzakereleri a
rasında da bahse mevzu olan bu mese
le hakkında aldı ğımız :malumata göre, 
filhakika fiatları ucuzlatmak hususun
da alakalılarca bazı teşebbüslerde bu
lunulmuştur. 

Devlet ziraat işletmeleri kurumu, 
Ankara bira fabrikasını idare eden mü 
esscse sıfatiyle, bira istihlak resminin 
indirilmesi için alakadar vekaletlere 
müracaatte bulunmuştur. 

Bu müracaatı tcvlid eden mucip se
bepler arasında biranın ucuzlatılmasi
le istihsal ve istihiakinin artacağı ve 
bu suretle köylümüz için çok kıymetli 
ve verimli bir :mnhsul olan arpa ziraa· 
linin de bu artış nisbetinde çoğalacağı 
zikredilmektedir. Aynı zamanda bira 
nrpası diğerlerine nazaran daima kilo
da 15 - 20 para farkla satıldı;_-,ı için ar
pa mahsulünün evsafı da zamanla en 
iyi şeklini bulacaktır. ... 

Diğer taraftan memleketimizde bi • 
ra istihlaki dıger memleketlere kıyas 

e~il-~miycce~ ka~ar dün bir vaziyette 
g~r~l~ek~e~ır. Baranın tam m anasiyle 
milh bır ıstıhsal ve istihlak nudd · 
olmasile elde edilecek faydalar aras~~ 
da halkımıza yaz günlerinde 5 h. . • . . . ı ı ve 
~k1 ropktand .arı bır ıçki temini de düşü-
nu me te ır. Bu takdirde s t ld w 

k
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. aca ma. 
a erın açılaca ğ ı ve istihl"k. d la . 

1 
a ın artması 

. o yısıy c devletin gerek resim ve sa-
:~ vasıt~sız vergilerden istifade edece
gı tahmın olunmaktadır. 

kal K:rumun bu miiracaati alakalı ve
et er tarafından tervk edT teklif k . :s ı ır ve 

h anunıyet kesbederse şimdiki 
alde b~k~llarda 30 kuruşa satılan bi 
r~nın bır şışesinin 20 kuruşa inmesi 
lazım gelmektedir. 

Adliye terfi defterleri 
H~kimler ile müddeiumumilerin 

terfı. defterlerini hazırlamak üzere 
tcşkıl olunan komisyonlar çahşmala -
r~nı ~~tirmişleroir. Komisyonlar ter • 
fıe mustahak olanları temyizce nakz• 
veya. tasdik olunan kararlarına göre 
tasnıf etmekle meşguldürler. Komis -
yanların çalışması daha bir müddet 
devam edecektir. 

vı • . ·1· h mak demektir. Bunun hır aı a veya 
tayyare fabrikasını kapatmaktan ne 
farkı vardır!,, . . . 

Bu mütaleayı _ eaaııen bıbnıyor ı-
diysek _ filim müstahsili memleke~
lerin bazı makaatlarını izah eden hır 
itiraf olarak kabul C'tlebilir~z. . 

Filimlerin istihsal ettıklen pek 
hususi maksatları önlemeği bilsek de 
§U muhakkak değil midir ki ~inc:ına, 
ondan kendini korumıığı bılmıyen 
kalabalığa bir takmı düşünme, duy-
ma ve yaıama şekilleri tahmil ede
rek - yeni bir tabirle - içtimai pe
dagojide göze görünmez, fakat tesi
rinden de kaçınılmaz bir mürebbi o
lur? 

Her ne hal ise; Paris'te sinemalar 
kapanmı§tır. Onların herhangi bir 
ııebeple, Ankara'da da kapanıverdik
lerini tasavvur edelim; o zaman ha· 
limiz neye varıNlı? Yalnız büyük eğ• 
lencemizden değil, kökletmiı bir iti
yadımızdan, ve hatta biribirimizi 
görmek fır atından bile mahrum ka
lırdık! 

Ancak ,fanteziyi bir tarafa hıra• 
karak biz gene yukarıdaki objektif 
mütaleaya avdet edelim: kendi harp 
malzememizden addedeceğimiz ken-
di sinemacılığımızı tesiste acele et
mek ıstırarında değil miyiz? - N. 
Baydar 

Karabük'te Belediye 

kuruldu 
İcra Vekilleri heyeti K.arabük'te be· 

lediye teşkil edilmesini tasvip etmiş 
ve bu tasvip yüksek tasdika iktiran 
etmi tir. 

Bahçeli evler kooperatifi 
mahallesinde bir ilk 

mektep a(lldı 
Bahçeli evler kooperatifinin, Çiftlik 

Y?lu üzerinde tesis ettiği 169 evli yc
nı mahallede beş sınıflı bir ilk mektep 
açılmıştır. Mahalle sakinlerinden 30 
çocuk şimdiye kadar mektebe kaydo
lunmuş ve derslere başlamıştır. Yeni 
mektepte derslerin başladığını haber 
alim veliler çocuklarını devam etmek· 
te oldukları mekteplerden buraya nak· 
}ettirmektedirler. Mektebe civar köy -
terden de talebe gelmektedir. 

Y<•ni Konya ,·aJi"i şehrimizde 
Kütahya valisi ve eski P.T.T. urnuııı 

müdürü B. Nazif Ergin şehrimize gel
miş ve dün Pahiliye vekili ve C. H. P. 
Genel Sekreteri B. Refik Saydam ta • 
rafından kabul edilmiştir. B. Nazif 
Ergin bir 1-lç gün şehrimizde kalacak 
ve müteakiben yeni vazifesine ba~la -
mak üzere Konya'ya gidecektir. 

Belediyelerin barem cetvelleri 
Varidatı 25.000 lira veya daha fazla 

olan belediy ... büdcelerinden maaş ve 
ücret alan memur ve müstahdemlerin 
barem kanununa göre tasnife tabi tu
tulmaları ve kadro cetvellerinin İcra 
Vekilleri Heyetince tasdiki icap et -
mektedir. Dahiliye vekaleti kadro cet
vellerininve bu kadro cetvellerinin İc· 
ra Vekilleri Heyetince tasdik ederek 
kanuniyet kesbedeeeğini ve barem cet
velini henüz tanzim etmemi beledi -
yelerin cetvellerini bir an cvel hazır • 
lıyarak İcra Vekilleri heyetinin tas • 
dikine arzedilmek üzere vekalete gön
derilmesini vilayetlerden istemiştir. 
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FETHİYE' de 
Maden ve 

ticaret işleri 
F eth ye, (Hususi) Sakin 

limanı, çeşitli mahsulleri, uyanık 
ve çalı kan halkiyle yurt ekono
misinde mühim bir rol oynıyan 
F ethiye'nin ticari vaziyeti gün 
geçtikç inkİ§af etmektedir. De
nizhank'ın lstanbul - Mersin hat
tına işliy m vapurları haftada iki 
defa liı mmıza uğramaktadır. 

Fethiye'den umumi bir görünüş 

Fethiye'den başka bir görünüş 

Köylüye 

mal edilen 
bir çiftlik 

Aydın (Hususi) - Koçarlı nahiye

~~rIB~ i'i\llFı[ı;<l}.dfiı.Jııi!Tılfi?ı~\\ %!i\'1n 1<'.fiİ: 
narak köylüye verilmiştir. YekiinJ 

5000 e varan sekiz köy halkı sevinç 
içindedir. 

Fethiye ticaretinin hemen hepsi-
ni deni yoliyle İzmir ve İstan • r-:: 
bul'la l a~~a~~adır. -~~~rum ve 1 Jzmir ve hinterlandında otomatik 

telef on tesisab yapılacak 

Aydın Kızı layı 

Marmarı ın sungercılıgıne mu -
kabil F thiye' de de balıkçılığa 
çok ehemiyet verilmektedir. 

Çeşitli ahsullerinden başka, Fet -
biye topı altı servetleri itibariyle 
de zengind r. Kazanın muhtelif nok
talarında, b ilhassa denize yakın olan 
mıntakala ı 1da krom ve manganez 
madenleri pek boldur. 

!erile, Fet 
denlerindc 
işçisi çalı 

kabarık y 
rakamlard 
topraklarıı 

dir. Fethi 
zımpara m 

Fethiye 
çeviren tu 
rasında do 

rom ve manganez maden
e maden şirketi krom ma 

ugün 1.500 den fazla türk 
aktadır. Türk kromunun 
ınlu listesinde en büyük 
birisini zengin Fethiye 
cevheri teşkil etmekte

nin birçok yerlerinde 
deni de vardır. 

asını, Fethiye körfezini 
renkli kızıl dağların a
ırsanxz, ezilip sularla sı-

zan siyah om çamurunun ince şe -
ritlerine a m başına rastlarsınız. Al
tından ine k bir su fışkıran siyah 
taşı kaldır p krom damarını aramağa 
kalkmayın :.ımruk büyüklüğündeki 

bu cismi mıldatamazsınız. Çünkü 
Fethiye'ni aşları demirdir. 

Fethiye nden güne kalabalıkla-

şan yurt 

za merkezı 

lerde de l 
mış türk 

klarından birisidir. Ka · 

c olduğu gibi bütün köy

yıl mektep çağına bas
vruları mekteplere üşüş -

mektedir. ethiye'nin münevverinin 

de köylüs ün de tek arzusu ve tei< 

temennisi v rdır; Orta mektep ... Fet

hiye coğr fı vaziyeti itibariyle de bu

na hak ka a ımıştır. Kaza merkezi beş 

nahiyesıne e muntazam şoselerle 

bağlanmış hır haldedir. Nahiye mer

kezleri de k ylerinin ekserisi ile mun 
tazam yol. r ibatı tesis etmiştir. Fet

hiye - Mu 1 yolu 165 kilometredir. 
Yol Mubl "ya bağlı bulunan Köyce
ğizden geçer. Bu yol üzerinde müte
addit beton köprüler vardır. Otomo
biller Muğlayı buradan 4-5 saat için
de tutmakta ır. Vilayet merkezleri· 
mizle Fethiye arasında gayet munta
zam posta servisi de vardır. - Cahit 

Begenç. 

Jzmir (Hususi) - Nafıa Vekaletinin lzmir hinterlandını 
matik telefonla lzmir'e bağlamak hususunda verdiği karar, 
hitimizde büyük bir sevinçle karşılanmıştır. 

oto
mu-

Aydın, (Hususi) - Aydın Kızılay 

kurumu 938 yılında memur maaşları 

ve şube masrafları çıkarıldıktan son
ra 5334 lira 71 kuruş gelir temin et

miştir. Bundan 2809 lira 19 kuru§ Kır 

şehir felaketzedelerine 2525 lira 15 

kuruş genel merkeze gönderilmiştir. 

Bir taraftan Akhisar'dan başlana - r=--
rak Salihli, Turgutlu, Alaşehir, So - ı 
ma, Kırkağaç, Bergama, Menemen. 
Dikili ve Foça hattı; diğer taraftan 
Denizli, Nazilli ve Aydın kazaları i
le İzmir"in Ödemiş, Tire, Bandırma. 
Torbalı, Kuşadası, Kemalpaşa batı ı 
tesisi düşünülmektedir. 

Bu şebekenin 1939 da ikmali muh
temeldir. Telefon tesisatında, bilhas
sa fazla istihsal ve ticaret yapan mer
kezler esas tutulmaktadır. 
Diğer hazırlıklar: 

Bugün İstanbul ve Ankara ile mu
habere, ancak iki devre üzerinde vu
ku bulduğu için, bekliyenler pek çok
tur. Vekalet, İzmir merkezinde 150 
bin liraya bir kuranportör alarak dev 
reyi be~e çıkaracaktır. Makinenin 939 
içinde monte edilmesi beklenmekte -
dir. 

Bugün şehirde mevcut olan telefon 
şebekesi, ihtiyacı karşılamamakta ve 
birçok yerlerde, halk yeni hat çekil
mediği için telefon alamamaktadır. 

Yeni idare, şebekeyi genişletmek için 
bazı münakasalar açmıştır. Telefon 
idaresi, mevcut ihtiyacı da esaslı su
rette tetkik etmiş bulunmaktadır. Ke
za, istiyenlere taksitle telefon tesisa
tı yapmak da düşünülmektedir. 

Tesis ücretlerinde yapılan % 30 
tenzilat, aboneleri sevindirmiştir. 

Bu suretle daha fazla abone kayde . 
dileceği anlaşılmaktadır. 

Nazilli' de yeni hir po~ta 
merkezi 

Aydın, (Hususi) Bayındırhlı: 
Vekaleti Nazilli ilçesine · bağlı Kuyu
cak kamun merkezinde de bir posta 
ve telgraf merkezi açmağı kararlaş -
tırmış ve hazırlıkları tamamlanmış -
tır. 

Mersin'den bir görünü§ 

Mersin' deki su tesisatı 
bitti ve törenle açlldı 

~ehrin mühim bir ihliyau karıılandı 
Mersin (Hususi) - Mersin'in içme su tesisatı ikmal edilmi§ ve 

törenle açılmıştır. Yeni tesisat şehrimizin çok mühim bir ihtiyacını 
karşılamıştır. 

Eskiden Mersin'in iki suyu vardı., müsbet bir netice vermediği için yer -
Biri Toros'lardan çıkıp Kışla'nın ya- altı sularından vaz geçilmiş çay su -
nında denize karışan Çay suyu; diğe- yundan istifade edilmesi kararlaşmış
ri, tulumbalarla çıkarılan kuyu suyu. tı. 

Çay suyu iptidai bir şebeke ile şehre Yapılan tesisatla çay suyu bir font 

verilmekteydi. Bu su, kirli, bulanık i
di. Kuyu suyu da fazla kireçli ve uz -
vi maddelerle dolu idi. Her iki su da 
içilemiyecek halde idi. 

boruya alınmakta, 500 metre mesafe • 
de bir tersip havuzunda bulanıklığı -
nm yüzde altmışı giderilmektedir. 
Su, buradan filitre dairesine getiril -
mekte, burada havalandırılmakta, uz -

Şehrin su ihtiyacını karşılamak için vi ve madeni maddelerden ayıklanmak 
muhtelif teşebbüslere girişilmişti. 13 ta ve bir depoda toplandıktan sonra 
sene eve), 98 metre derinliğinde bir su şehre sevkedilmektedir. Bütün tesisatı 
bulunarak arteziyenle çıkarılmıştı. İlk fennin son icaplarına uygun olarak ya. 
günlerde kireçsiz ve temiz olan bu su, pılmıştır. 
bir iki ay sonra kireçli bir su haline Yeni su tesisatı mersinlileri çok se-
gelmişti. İki arteziyen tecrübeleri de vindirmiştir. 

Sıvas müzesi ve Sıvas'ta 
çeşitli tarih eserleri 

Sıvas, (Hususi) 
Srvas"ın her kötesi 
tarih eserlerile do
ludur. Anadolu 
selçukilerinin hı _ 
raktıkları eserler 
vilayetimizi tarih 
güzelliklerile süs -
lemektedir. Gök -
medrese tarih e
serleri arasında 1::n 
iyi saklanmış ola
n .. .:Jır. Medresenin 
kapısı ile iç ve dış 
tarafları türk oy
macılık sanalır .n 
eşsiz bir sanat abi
desi halindedir. 
Buradaki r=nii ~ı 
Örnek eserler ara
!ıındadır. Müze, vi 
!ayetin muhtelif 
: ·erlerinde yapılan 
kazılarla gün geç
tik·. e zenginleş -
mektedir. Bu e -
!~ ler arasında as
lan gövdesi ile ö
küz ba§ı taş moza
iklerir en kıymet
lileri sayılmakta -
dır. Sıvas müzesindeki eserler 

Kırşehir'de zelzele 
tehlikesine karşı 

bir tecrübe yaplldı 
Hazırlanan talimatname tam bir 

muvaff akiyetle neticelendi 

Kırşehir (Hususi) - Geçen seneki zelzelenin korkunç bilan
çosu ve bu sene de sarsıntıların tevali etmesi üzerine, vilayet her• 
hangi bir zelzele felaketine karşı tedbirli ve hazırlıklı bulunmak 
için bir talimatname yapmıştı. Bu talimatname bir zelzele vuku. 
unda hemen alınacak tedbirleri ve bütün memurların hangi va
zif elere koşacaklarını tesbit etmekte idi. 
Evelki akşam, valinin ani bir emri 

üzerine şehrimizde tam bir zelzele 
tı uzerıne butun zabıta kuvetıerı, me-
murlar, doktorlar, hastabakıcılar, yar 
dım kolları, techizatlı ameleler, şehir
de mevcut motörlü ve motörsüz nakil 
vasıtaları çok kısa bir zaman içinde 
emniyet amirliği önünde toplanmış -
]ardır. 

Toplantı mahalline vali de gelmiş 
aJakahlarr icap eden yerlere sevket
miş ve vazifeyi hassasiyetle benimsi-

yenlere teşekkür etmiştir. Denemeyi 
yakından taki.n etmek istiyel" merak
Ianmıştr. va11 !13.ıKa .... ~ .. ,,-,A4,ıt.ı'(u. 
met in zelzele felaketi yle ve vatandaş
ların hayatiyle yakından allikadar n1. 

duğunu, muhtemel bir zelzele karşı
sında alınacak tedbirleri kontrol için 
bir deneme yapıldığını söylemiştir. 

Halk, bu alakaya çok memnun ol
muştur. Garip bir tesadüfle, bu tec -
rübeden tam bir saat sonra 3 saniye 
devam eden bir zelzele olmuştur. 

Avukatlık kanunu hakkında 
bir talimatname hazırlandı 

(Başı 2. nci sayfada) 

,,ip edeceği mahal mahkemesinde g;· 
ııe bir sene müddet!c staj gori.ırler. 

Madde 18 - s ,ajiyerliğe kabullerini 
istiyenler avukat yanında staj müddet
ıermi ifa ve ıkına! eyledıklerine dair 
olan vesikalariyle birlikte Adliye Ve -
Ktlliğine bir istida ile müracaat eder
ler. 

Bu vesika, 5 inci maddenin son fık

rasında zikrolunan ve baro reiı;ince 

Adliye Vekaletine gönderilen sair ve
sikalarla birle~tirilir. 

Madde 1 9- Staj merkezlerinde ad
liye encümeni katibi tarafından staji
yerler için bir umumi defter tutulur. 

Madde 20 - Stajiyerler; bir buçuk 
ay müddeiumwnilikte, bir ay sulh ceza, 
bir ay asliye ceza, bir buçuk ay ağır 
ceza mahkemelerinde, bir buçuk ay ic
ra dairesi, iki buçuk ay sulh hukuk, üç 
ay asliye hukuk veya ticaret mahkeme
lerinde vazife görürler. Ceza ve hukuk 
işlerinde zabıt katipliği ve başkatiplik 
vazifesini ve kendilerine verilecek 
tetkikatı ve diğer yazı işlerini yapar
lar. İcra memurlarına, sorgu hakimle
rine yardım ve vekalet ederler. Bunlar 
dinlemek üzere müzakerede hazır bu
lundurulabilirler. Namzetler vekale
ten ifa eyledikleri vazifelerden ve ken
dilerine tevdi olunan işlerden dolayı 
asıl vazife sahipleri gibi mesuldürler. 

Bu maddede yazılı tertip, kati bir 
zaruret olmadıkça değiştirilemez. 

Madde 21- Stajiyerler; bulunduk
ları mahkeme ve dairelerde tatbiki 
görgülerinin artmasına yarıyacak bü 
tün vazifeleri yapmakla mükelleftir
ler. 

Staj müddetinde stajiyerler defter 
tutmak, makine ile yazı yazmak gibi 
tatbikat sahasında mesleki bir fayda te 
min etmiyecek işlerde daimi surette 
çalıştırılamazlar. 

Madde 22 - 20 inci maddede yazılı 
daire ve mahkemelerin her birinde sta
Jiyerlere mahsus bir staj defteriyle bir 
devam cetveli bulundurCılur. Devam 
cetveli her hafta, staj defteri her on 
beş gün sonunda hakim tarafından sta· 
Jın fılen yapıldığı gösterilmek suretiy
le tasdik olunur. Müddeiumumi staji· 
yerl'er üzerindeki murakabesini devam 
cetveline işaret vermek suretıvle ya~ 

par. 

Stajın bilfiil ve fasılasız olarak i~ 
rası mecburidir. Namzedin devam et· 
mediğı günler staj sonunda ikmal etti· 
rılir. 

Devam hususunda hakimle müddei
umumi arasında çıkan ihtilaf mahalli 
adliye encümeni tarafından hallolu
nur. 

Madde 23 - Devamsızlığı veya in· 
zıbati ceza tatbikini müstelzim halleri 

görülen stajiyerler hakkında mahallin 

en yüksek dereceli hakimi tarafından 

yaptırılacak tahkikat üzerine icabı o 

hakim tarafından tayin ve icra olunur. 

Madde 24 - 20 inci maddede yazılı 
mahkeme ve dairelerde ya.prlan stajın 
hitamında mahkeme reisi, hakim veya 
daire amin devam cetveliyle staj def -
terini tetkik ederek stajın bilfiil icra 
edildiğin ve namzedn ehıiyedni göste
rir bir vesika verır. 

Bu vesikalar mahalli adliye encü
meninde bir dosya içinde hıfzolunur. 

Madde 25 - Stajın ikmalini müte· 
akip namzedin dosyası mahalli adliye 

encümenine tevdi ve bu encümen tara· 
fından stajın kanun ve . talimatname 

hükümlerine uygun olarak yapıldığı• 
na dair mazbata tanzim ve Vekalete ir· 
sal olunur. Bu mazbatanın bir sureti 
de stajiyerin mensup bulunduğu baro 
idare meclisine gönderilir. 



skerlik • • • 

KANATLANAN iNGiLTERE 
Bugün İngiltere'de 175 
tayyare filosu vardır 

1 ngiltere'de ve bütün dünyada 
hava silahlarının arttırılma

lı tneselesi kadar büyük alaka uyan
dıran pek az mesele vardır. İngilte
re'de bir takıtn bedbinler mevcut
tur ki bunlar, tayyarelerin azlığı 
Yüzünden memleketin her hangi bir 
düşınan hücumuna maruz olduğu 
kanaatindedirler. Bir takım nikbin
ler de ingiliz hava kuvelerinin dün-

kü ve bugünkü 
durumu bakımın
dan kifayetli ve 
kudretli oldu -
ğuna inanıyor -
lar. 

Rakikat ise bu 
iki telakkinin 
Orta yerindedir. 
İngiliz hava ku
Yetleri küçük, fa
kat iyidir. Ve 
büyük bir sürat· 
le hacmini de. 
kuYetini de art
tırmaktadır. 

Hava kuvetle -
ri, yeni bir şube 
ve servis olduğu 
için ne harbiye 
nezareti, ne de 
baş amirallrk gi
bi ananevi bir 
prestiji yoktur. 
Bu mevzu üze
rinde birçok mü
zakereler yapıl
mış, bir çok pHi.n 

ıar hwrlanmıştır . . , 
tt .. ~ılorinde müzakereler yapılan 

bu planlardan bir kısmı da kabul e

dilmemiştir. Bugünkü günde, artık, 
~ne çalnıak devri geçnıi~tir. İngi
lız kantoyu bu meselede gayet kati 
ve tnüsbet tedbirler istiyor. Bu di -
1ek1erin de göz önüne alınmaması
na imkan tasavvur edilemez. İngiliz 
hava kuvetlerinde bugün bir takım 
nodcsanlar vardır. Fakat bu vaziyet, 
dünyanın en büyük imparatorluğu
l'lun kudretli ve üstün bir hava filo
su vücuda getirmiye muktedir ol -
tnadığına delalet etmez. 

1914 seensinde İngiltere, büyük 
harbe girdiği zaman 179 tayyareye, 
i tayyare gemisine malikti ve bü
tün bu filoda 275 subay, 1797 nefer 
istihdam ediliyordu. 

Bu ufacık filo, harp devrinin en i
yi iş gören filosu olmuştur. 1918 se
nesinde ingiliz hava kuvetinde 
293.000 subay ve nefer istihdam e -
dilmekte ve bütün tayyarelerin sa
Yısı 23.000 e baliğ olmakta idi. 

Bu rakam, nikbin olanları tatmin 
Ctınektedir. Çünkü onlar, bir kere 
bir şeyi yapmağa kudret göstermiş 
Olan bir kimsenin tekrar onu yapa-

Bir kişilik spitfi res 

tayyaresi bir şehir 

üzerinde cevelôn 

ederken 

İngiltere'yi hava kuvvetleri 

bakımından geri kalmıı bir 
memleket telakki edenler 

her halde (Ok yamhyorlar 

Yazan: 

Herberl W. Dawson 
111111111111111111111111111111111111111111 

bileceğine ve Büyük Britanya'nın 

ihtiyaç zamanında gene kafi miktar- . 
da tayyareci ve tayyare hazırlıya -
bileceğine kani bulunmaktadırlar. 

Y er yüzünde hiç bir millet, si -
lfilısızlanmak meselesinde 

İngiltere kadar samimi davranma -
mıştır. Bu sebeple İngiltere'nin bü-

yük hava kuveti, en asgari hadde 
indirildi. Onun büyük harpta sivril
miş ve kahramanlıklar göstermiş o -

lan binlerce pilotu, bu siyaset neti
cesinde ,sivil hayat içinde kaybol
dular. 1920 de bütün tayyareci ku
veti 32.000 kişiye, vatan müdafaası 

için kurulmuş olan 28 filo da 7 fi
loya indirildi. Bir an oldu ki ateş 
hattında çalışabilecek ancak 14 ma
kine bırakılmıştı. 

İngilizlerin bu jesti başka taraf
lardan mukabele görmedi. Bir taraf
tan İngiltere'de harp tayyareleri 
yakılırken bir taraftan öteki mem
leketlerde yeni ve modern hava fi
loları vücuda getiriliyordu. 1923 de 
Britanya'nın ilk hava programı ilan 
edildi. Buna nazaran vatan müdafa
ası için yaprlmaga başlanck 52 filo
nun inşsı 1929 da tamamlanacaktı. 

Bu mütevazi programın tatbikı 

tam bir hızla yerine getirilmediğin
den 1931 senesinde ancak 41 filo hiz
mete hazır bulunuyordu. 1934 de va
tan müdafaa filoları yetmiş beşe, 
bir sene sonra da yüze çıkmıştır. 

1938 yılı başında İngiltere'nin a
nayurdun içinde ve dışında 175 fi
losu vardı. 1937 de parlamentoda 
yapılan bir tahmine göre Hindistan 
da dahil olmak üzere ingiliz hava 
kuvetlerinde 70.000 kişi çalışıyor -
du. 

175 filo birinci sınıf hava kuveti, 
büyük bir kuvet sayılamaz. Bunun
la beraber, bu rakam bir sene önce
sine aittir. Aradan geçen bir sene i
çinde her şubede gayet büyük bir 
faaliyet gösterilmi~tir. Yeni fahri -
k.alar kurulmuş, yeni tayyare mey -
danları vücuda getirilmiş, bir çok 
gençler, hava kuvetine yazılmış ve 
F !"TI; T>av.,,.r,.rjl.-r vetiştinn.ek Uzcrc 
l)lr takım yenı mektepler kurulmuş-
tur. 

Hava nezareti, tekrar parlamen -
tonun önüne çıktığı zaman her hal
de yeni terakki ve inkişaflardan 
bahsedecek, yeni emniyet havasını 
anlatacaktır. 

İngiliz hava müdafaasının koı:n -
pozisyonu basittir. Burada başltca 
üç kısım vardır ki ayrı kumandalar 
altındadır: 

1- Muharebe, 

2-Bomba, 

3 -Talim. 
Bu şubelerin ne gibi işlerle uğra

şacakları aşikardır. Bundan başka 
harbiye nezareti emrinde kara mü
dafaa tayyareleri ile amirallik em
rinde bulunan deniz tayyareleri 
vardır. 

Her zırhlının taşıdığı tayyare • 
lerden başka donanmada vazife al -
mış altı tayyare gemisi vardır ki 
bunların taşıdığı tayyarelerin mec
muu 230 tayyaredir. Bu gemilerden 
beş tanesinin de inşaatı bir haylı i
lerilemiştir. Bu gemiler sayesinde 
İngiltere bütün devletlere üstün bir 

V ellesley tiP.incl e ingiliz bomba tayy_arui 

Blenheim sistemi orta bir bomba tayyaresi 

ı--Ameri ko 'n ı n 
silôhlanma 
proğ ramı 

Hükümet Avrupa'daki 

vaziyeti tetkik ediyor . 
Baltle sistemi orta bir bomba tayyaresi 

Vaşington, 10 a.a. - Amerika'n:n 
Paris ve Londra büyük elçileri Bullı:ı 
ve Kennedy bugün senato ve ~eclıs 
teslilıat komisyonu tarafından dınle • 
necek ve elçiler Avrupa vaziyeti hak -
kındaki görüşlerini izah edeceklerdir. 

İyi malumat alan mahfiller, bu 
konferansın B. Ruzvelt tarafından 

kongreye verilecek olan teslihat prog
ramını takviyeye matuf olduğu kana
atindedirler. 

Hava silahları icin istenecek 
tahsisat 

Salahiyetli bir kaynaktan verilen 
malıimata göre, B. Ruzvelt milli mas
raf hakkında kongreye göndereceği 

mesajda yeni askeri tayyareler inşası 

için 360 milyon dolar ve bahriyeye ait 
900 tayyare inşası için de 45 milyon 
dolar tahsisat istiyecektir. 

Spitlire sistemi süratli harp tayyaresi 
Bitaraflık kanunu etrafında 

Bitaraflık kanununun taraftar ve 
muarızları meclise biribirleriyle tezad 
teşkil eden takrirler vermektedirler: 

müteharrik hava kuvetine sahip bu
lunmaktadır ki bunlar, her hangi 

bi~ istikametten her hangi bir yere 
daıma hücum edebilirler. 

Kullanılan malzeme ve inşaattaki 
mükemmeliyet dolayısiyle ingiliz 
milleti, hakkiyle öğünebilir. 

Spitfires'ler ile Hurricane'ler bu
glin serviste bulunan tayyarelerin 

en süratlileridir. Resmi olarak bil -

dirilen süratler, bunların haki.ki sü
ratlerini bildirmez. Hatta biraz mo
dası geçmiş olan bomba tayyarele
rinin bile sürati ihmal edilemez. 

l ngiltere'nin bir hava hücu -
muna karşı açık bulunduğu 

sözü pek fazla tekrarlanmıştır. Fa
kat bunu söyliyenler, bomba tayya
relerinin yalnız İngiltere'ye doğru 
değil, aynı zamanda İngiltere'den 
başka tarafa da uçacağını unutuyor
lar. 

İngiliz adalarının bir tayyare hü
cumuna karşı tam bir hedef teşkil 

edeceği ve burada müdafaa tertiba

tının daha toplu bir halde bulundu
ğu doğrudur. Fakat ingiliz bomba 
tayyareleri kendilerinden beklenen 

her vazifeyi başaracak kifayettedir

ler. Hafif bomba tayyareleri de, a
ğır bomba tayyareleri de mükem -
meldir. 

Blenheim tipindeki bomba tayya

releri öldürücü yüklerini saatte 286 

mil süratle 1.000 millik bir mesafe
ye götürebilirler. Yeni Whitleys 
Harrows tipleri bundan daha sürat

lidir ve daha ileriye kadar gidebi -

lirler. Vikers Vellesleys'ler, son za
manlarda Mısır'dan Avusturalya'ya 
kadar 7.162 millik bir mesafeyi 48 

saatte uçmak suretiyle bir dünya 
rekoru kırmışlardır. 

Bu itibarla hava kuvetleri bakı -
mmdan İngiltere'yi geri kalmış bir 
memleket sananlar yanılmaktadır -
lu. 

[- Ticaret tayyareleri 

için sü rat rekoru 
Londra, 10 a.a. - Yüzbaşı Percynin 

kumandası altındaki "İmparatorluk 

Demokrat Faddis ile cümhuriyetçi All 
bu kanunun iptalini istiyorlar, demok
rat Ludlow ile cümhuriyetçi Knutson 
ise yalnız muharipler için değil, barış 

hava yolları" idaresine mensup Fal - zamanında dahi silah üzerine ambargo 
kon tayyaresi Kroydon ile Brüksel a- konulmasını istemektedirler. 
rasmdaki mesafeyi saatte vasati 250 
mil süratle 48 dakikada katederek ye
ni bir dünya ticaret rekoru kırmıştır. 

Ambargo kallmcak mı? 

Falkon tayyaresi; yüzbaşı Percy'den Ambargonun kaldırrlmasmı tetkike 
m~da 1 l yolcu, 3 ~işiden ib~ret _olan ı memur komite raporunda "İspanya 
murettebatınx ve bır ton agırlıgında cümhuriyctine ait sil ~hl .. · 

t k 1 . k 'd' B "k a ar uzenne pos a pa et erı taşıma ta ı ı. u yu , b 
bundan evelki rekor esnasında nakle- mevzu am argonun general Frank<> 
dilen yükün aynıdır. Fakat 0 zaman nun lehinde olduğu için, bitaraflık ga
aynı mesafe 53 dakikada katedilmiş i- yesine muhalif olduğu'' neticesine var 

I~~-- --- maktadır. 
~------------------~-

Lorcl Nullild'in labriflasında yapılmı§ b:,· ~p:tfire harp tayyaresı 

ın 

HurTicaneı siıtemi harp tayyareleri 



-8- ULUS 

İ spanya'ya tayyare kaçakçıhğı 
(Başı 1 inci sayfada) 

mada Ekrem König'in Ankara emniyet müdürlüğün. 
den alınmı§ olan 18.8.937 tarihli pasaportla 24.8.937 
tarihinde - yani mevhum şahıs imzasiyle cevabi tel
grafı çektikten 6 gün sonra-Avrupa'y

0

a gittiği tesbit 
olunmu§tur.Mumaileyhin Fransa'da olduğu anlaşıla. 
rak evrakı Hariciyeye gönderilmek suretiyle iadesi 
eababına tevessül olunmu~tur.,, 

İntacı beklenilmektedir. Geldiğinde §eriki cürmü ile 
beraber mahkemeye tevdi edilecektir. İstanbul mat• 
buatmm bu mesele etrafındaki son neıriyatı üzerine 
de tahkikatın tamikine ve ihbar edilen hususlarm 
tevsikine başlanmı§tır. 

Başvekilimizin izahları : 

''Adli tahkikatın bugünkü saf hasına göre ls
tanbul matbuatında inti§ar eden: 

1 - Halen mebus olan bazı kimselerin bu 
İ§le alakadar bulundukları, 

2 - Posta müvezzi/erinden bir şahsın yu
karda bahsi geçen telgrafı Ekrem König' e ver
mek BDretiyle vazilei memuriyetini suiistimal 
ettiği, 

3 - O zaman yüksek bir vazifede bulunan 
bir zatın Ekrem König'e Türkiye'de sahte bir 
pasaport vererek ve hakkındaki tahkikatı 
kendisine ihbar ederek kaçırmt§ bulunduğu, 

4- Gümrük idaresi nezdinde Ankara Müd
'Jeiumumiliğinin mevzuu bahis tayyarelerin 
Tiirkiye'ye gelip gelmedikleri hakkında tahki
kat icra etmi§ olduğu, 

5 - Bu işten dolayı hariciye .memuru Ruhi
den ba§ka kimselerin mevkuf bulunduğu, 

hususları gayrivakidir. 

Adliye vekilinin bu izahatım müteakip bir çok ha
tipler söz söyledikten sonra Başvekil Celal Bayar 
tekrar kürsüye gelerek Adliye ve Hariciye vekille • 
rinin verdikleri izahata nazaran bugün hükümet 
elinde bulunan deliller üzerinde vasıl olunan neti -
celere göre takibata devam edildiğini, ve eğer yarın 
ele yeni bir delil geçerse onun üzerinde de yürü -
mekten kendilerini menedecek bir kuvet olmadığı
m tebarüz ettirdi. Ve vak.anın memlekette kök bu • 
dak salmış bir iş olmayıp menfaat saikasiyle malum 
olan adamların yaptığı bir fezahat olduğu anlaşıldı
ğını ve beynelmilel bir kaçakçılık şebekesine da -
yandığını söyledi.Ve haddi zatinde vakanm teessü
rü mucip olduğunu, şu veya bu şahıs gibi bir tefri -
ka imkan bırakmadan mücrimleri cezalandırmanın 
kat! ve samimi kararı olduğunu ifade etti. Bu na
sıl kati ise masum olan bir takım vatandaşlarımı
zın da şereflerini spekülasyon mevzuu yapmaktan 
kurtarmak hükümetin borcu olduğunu ve hüküme· 
~i.n .bu iki esaslı noktayı, aynı hassasiyetle gözetti -
g~nı ve kendisini bununla mükellef bildiğini bildir
dı. 

"Ekrem König'İn iadesi hakkındaki teşebbüsün 
Başvekilin bu izahatr umumi heyetçe tasvip o . 

lundu. Celseye nihayet verildi. 

Fransız 1 

basınının 

tefsirleri 1 

Fransa İtalya'nın 
meşru emellerine 
boyun eğmİyecek 

Yapılacak her hangi bir tavassutu 
etmek fikrinde değil da kabul 

P aris, 10 a.a. - Bütün gazeteler başmakalelerini B. Ç ember. 
layn'in Roma seyahati münasebetiyle İtalyan meselesine tahsis 
etmektedirler. 

Janne, Libertc gazetesinde yazıyor : 
"Filen ve hukukan gün fransrz 

hükümeti hiç bir mü •ere tasavvur 
etmemektedir. Ve ede ez. Filhakika, 
1935 tarihli fransız - lyan anlaşma
sını muteber addetmemek tesebbüsü, 
İtalya'dan çıkmıştır. nun iÇin ica • 
hında az çok yakın bir tikbalde dip • 
lomasiye tekrar imkfu r vermek te -
şebbüste de kendisin terettüp ede
cektir. Resmi İtalya matbuatının 

kampanyası ve Rom hükümetinin 
Laval • M usolini anlaşmasını hüküm • 
süz bırakan hattı harek i görüşmele -
rin tohum atamryacağ ir zemin ha -
zxrlamıştır. Şurasını atiyetle tekrar 

edelim ki müzakereler aha salim bir 
zihniyete dönmek İtal 'nm hoşuna 
gittiği zaman yapılaca r.,. 

"Baş eğmen ekn 

Jur gazetesinde Pie yazıyor 
"İtalyan istekleri "1 ya'nm o ta • 

bii emelleri,, hakkında mu şöyliye • 
cek vaziyette bulunuyc z ki, franı;ız 
ve ingiliz hükümetleriı bu hususta-
ki noktai nazarları, ik memlekette 
mevcut "baş eğmemek" kkmdaki ef
karı umumiye ile birlik ,, 

Pöti Jurnal gazctesiı · Bussar ya-
zıyor ; 

"Korsika ve Tunus'urı 
tai nazarından bitaraf b 
Balear'da İtalyan kıtaat 
tayyarecilerinin muhaf 
da. Fransa boyun eğmel 
eğemez. Zira aynı zama 
torluğun stratejik mer 
zuu bahistir.,. 

Taı:a.1Jsut balıis me 
Ekselsior gazetesinde 
"Fransız • İtalyan an 

bir ingiliz tavassutu f 
Londra'da, ne de Paris't 
memektedir. tavassut 
Fransa ve İngiltere'nin 
yan anlaşmasında ve İsF 
bütün ademi miiclahale a 
musarrah olan Akdeniı 
tadilini kabul etmemel 
gelmektedir.,, 

,kerlik nok
konulması, 

n ve italyan 
sı hususun~ 

temiyor ve 
a impara -
atleri mev -

uu değil 

•yi yazıyor: 

1mazhğrnda 
ıziyesi ne 
ierpiş edil -

1 nkansızlığı, 

giliz - ital
ya için olan 
aşmalarında 
atükosunun 

ileri 

Bununla beraber Pay ekonomik. 
teknik, demografik ve atta politik 
her hangi bir düzeltm tadilatının 

Fransa ile :ngiltere ar nda imkan -
sız addedilmemesi lazın eldiğini, an
cak bunun için !talya'n n usulünü de
ğiştirmesi meşrut qldu nu kaydet
mektedir. 

8. Çembcrleyn Tfoma'ya 
gitmcrnt'li idi uma ••• 

.Epok gazctesincle Pertinaks B. 
Çembcrle: ·n'in Roma'ya hiç gitmeme -
sini tercih etmekle beı aher bu seya -
hatin faydasını inkar etmemekte, an -
cak bu faydanın, B. Musolini'nin Ro
ıııa - Berlin mihveri kaı sısında daima 
aynı derecede sıkı olan Faris • Londra 

mihveri bulunduğuna kani olması ile 
meşrut olduğunu kaydeylemekıtedir. 

Övr gazetesinde Taıbui diyor ki : 
"Fübrer ve Duçe son günlere kadar 

Fransa'nın baş eğeceğini zannettiler. 
Şimdi bu fikirden vaz geçmeleri icap 
edince, bir dörtler konferansını temin 
edemiyeceklerinden korlanıya başla -
mışlardır· Berlin, doğuda Polonya'nın 
bitaraflığını temin edince ltalya'ya 
daha ziyade müzaharet etmiye karar 
vermiştir.,, 

Japonya1da 

Li bera ilerle 
militaristlerin 
mücadelesi 

Çin'in iıini kolaylaıhnyor 
Şunking, 10 a.a. - Çin ajansı bil· 

diriyor: Konoye kabinesinin istifası 

ve yeni Çin kabinesinin kurulması 

hararetli tefsirata yol açmıştır. 
Sentral Deyli Niyuz gazetesine gö

re, kabinenin sukutu japon mili ta -
ristlerinin umumi iflasının bir mukad 
dimesidir. Ve Çin'in silahlı mukave
meti için parlak istikballer açmakta
dır. Gazeteye göre, beynelmilel ba. 
kımdan, japon militaristleri gittikçe 
basiretlerini kaybetmekte ve bütün 
dünyaya meydan okumaktadırlar. 

Konoye kabinesinin istifası
nın nu'lnası 

Takung Pao gazetesine göre, Ko -
noye kabinesinin düşmesindeki esas 
sebep, Japon liberalizminin militarist
lerle uzun bir mücadeleden sonra ta
mamen mağlUp olmasıdır. 

Sao Tang Pao ise, japon militarist
leri maliyecileri arasındaki had ihti
lafın dahili bir isyana münkalip ola
bileceğini kaydettikten sonra yeni 
kabinenin rus • japon münasebetleri
nin daha ziyade vahimleşmesine se . 
bep olacağını ve bir alman - italyan -
japon askeri ittifakına mtini olacağı
nı bildiriyor. 

Aleni teşekkü r 
Zevcim ve oğlumuz Hadi Sözen'in 

genç yaşında vukuu vefatı mün~sebe
tiyle telgraf ve mektupla taz~ye.tte 
bulunan ve bizzat cenaze merasn:nıne 
istirak eden ve cenazeye çelenk gön
dermek lütfunda bulunan bilcümle 
teşekküllerle yakın alaka gösteren 
Devlet Meteoı'bloji İşleri Umum Mü
dürlüğüne teşekkürü candan bir borç 
biliriz. 

Babası 

Sabri Sözen 
Zevcesi 

Sabriye Sözen 

Romanya'da bir 

Komplo teşebbüsü 
yapıldığı ası ls ız 

Bükreş, 10 a.a. - Rador ajansı bil
diriyor: Rador ajansı, sözde bir 
komplo teşebbüsü hakkında yabancı 
matbuatm verdiği haberi kati surette 
yalanlamakla mezundur. Bahis mev
zuu olan, ancak, gizli beyanname da
ğıtırken yakalanan birkac talebenin 
bir teşebbüsüdür. 7 kanuı;usani tari. 
hinde hükümct merkezi banliyösü -
nün bir evde vukua gelen infilak ile 
gizli beyanname dağıtan talebenin 
tevkifi arasında herhangi bir rabıta 
bulunduğu da tekzip edilmektedir. 

İran elçiliği memurları 

Paris' ten a~rıl. )'orla r 
Paris, 10 a.a. - Alman Ajansı il . 

diriyor : 

İran hükiimeti, iki memleket ara • 
smda diplomatik münasebetlerin ke -
silmesi üzerine Paris'teki elç.iliğinin 
memurlarını geri çağırmıştır. Orta el
çi B. Sepehbodi ile birinci katip müs. 
tesna olmak üzere bütün memurlar 
bugün Paris'ten ayrı1acak1ardır. 

X Tokyo - Yeni Dahiliye Nazırı 

B. Kido gazetecilere yaptığı beyanat
ta "tek parti" prenr.ipine katiyen m~ • 
h.alif olduğunu bildirmiştir. 

X Paris - Bahriye Nazırı B. Kam
pinki bu ayın 17 sinde Brest'~e 3~ b~ 
tonluk Rişliyö zırhlısının denıze ındı · 
rilmesi merasimine başkanlık edeçek -
tir. Müteakiben ayru sınıftan Clemen· 
ceau zırhlısı tezgaha konulacaktır. 

X Bertin - Beynelmilel muhacirler 
komitesinin amerikah başkanı B. Bub
lee Berlin'e gelmiştir. 

X Berlin - Maliye Bakanlığında, 
Şverin Fon Krosik'in istifa ettiği veya 
istifa tasavvurunda olduğu hakkındaki 
şayialar kati surette yalanlanmaktadır. 

X Londra - "K" sınıfından yeni 
bir destroyer Vayt adasında Eastoas 
tezgahlarından denize indirilmiştir. 
Destroyer 1690 tonluk ve 4, 7 pusluk 
toplardan başka muhtelif hava topla -· 
riyle mücehhezdir. · 

X Stutgart - Yolcu dolu bir tram
vay arabası bir virajdan devrilerek on 
iki kişi yaralanmıştır. 

X Tokyo - Sovyet hükümeti, şim
diye kadar japonlara ait olup müddeti 
munkazi olan bütün balık avı bölgele -
rinin şubat ayında müzayedeye konu -
lacağını Japonya'nın Moskova büyük 
elçiliğine tebliğ etmiştir. 

X Atina - Atina ajansı bildiriyor: 
Veliaht Paul'un kızı sarayda vaftiz e
dilmiş ve genç prensese Sofi ismi ve
rilmiştir. 

X Sofya - Kıraliçe !ovana, İtalya· 
da gripten ağır surette hastalanan kız 
kardeşi prenses Mafaldayı ziyaret için 
~oma'ya hareket etmiştir. 

X Londra - İnğilterenin yeni Mos
kova sefiri Sir Villiam Seeds, zevcesi
nin rahatsızhğı dolayısiyle Sovyetler 
Birliğine seyahatini tehir etmiştir. 

X Paris - Nazırlar meclisi toplan
mıştır. Reisicümhur Löbrön· şimal! Af 
rikaya yaptığı seyahat münasebetiyle 
Daladiye'yi tebrik etmiştir. Bonnet ha
rici vaziyet hakkmda izahat vermiştir .. 

Fransız Büyük Elçisi B. Masigli 
Ankara garında 

Bayan Maaigli A nkara garında 

B. Masigli garda bir çok 
kimseler tarafından 

karşılandı 

Fransız hükümeti tarafrndan Anka
ra Büyük Elçiliğine tayin edilen B. 
Masigli refikasiyle birlikte dün sabah
ki Anadolu ekspresiyle şehrimize gel
miştir. 

Yeni büyük elçi istasyonda Harici
ye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu namına 
hususi kalem müdür muavini B. İrfan 
Akçe ve Seyfullah Esin ile protokol 
umum müdür muavini B. Rıza Rifat, 
fransız sefaretanesi erkanc ve Ankara 
fransız kolonisi tarafından karşılan • 
mıştır. 

Madam Masigli'ye istasyonda bu -
ketler takdim edilmiştir . 

ır.J3~ı~FJİ.r~~l'&P4.~ ~ • ..Mtı~i. 
otomobille Kavakhdere'deki fransız 
sefarethanesine gitmiştir. 

llariciye Vekilimiz büyük 
elçiyi luıbul etıi 

Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğ

lu, dün sabah şehrimize gelmiş olan 
Fransa büyük elçisi B. Mıasigli'yi öğ
leden sonra Hariciye Vekaletinde ka
bul etmiştir. 

Hudud hôdiselerinde 

(eko - Slovakya 
bütün mesuliyefi 
macarlara aflyor 

Prag, 10 a.a. - Çeko-slovakya hari
ciye nezareti ,bugün Prag'daki macar 
maslahatgüzarına verdiği noktada ez
cümle şöyle demektedir : 

"Hadise esnasında her türlü enter· 
nasyonal hukuk prensiplerine muga • 
yir olarak bir çeko-slovakya müzake· 
recisi ağır surette yaralanmıştır. 

Çeko-slovakya hükümeti mütekabili
yet esası dahilinde hudut çizgisini 
geçmemeleri için hudut mmtakasın • 
daki askeri kıtalan ile emniyet me -
murlarma şiddetli emirler vermiştir. 

6 kanunusani Munkaces hadisesi 
macarların Posmonatstir'de kain Sen-

bazil manastırı civarında Çeko-slovak
ya jandarmalarına ateş açmaları üze • 
rine çıkmıştır. çekoslovaklar sırf ma-

carların çeko-slovak arazisine girme
lerini men için, ateşe mukabele etmiş
lerdir. Bu sebepten dolayı, çeko-slo
vak hükümeti, bu şayanıesef hadise • 
den mesul tutulamaz. 

Çeko-slovak hükümetinin notası, _ i
hayet, hadiselerin tasfiyesi için bita -
raf bir mmtaka tesisi hakkında yapı • 

lan teklifi tekrar eylemekte, kati hal 
sureti olarak iki hükümetin Viyana 
hakem kararına hürmet mecburiyeti • 

ni hatırlatmada ve bu hükmün hemen 
derhal ve kayıtsız şartsız olarak tat
biki icap etiğini bildirmektedir. Çe • 
ko-slovak hükümeti, aynı zamanda, iki 
tarafın, her türlü silahlı teşekkülleri
ni hudut çizgisinden 1500 metre geri • 
ye çekmelerini yeniden talep etmek . 
tedir. 

11-1- 1989 

B. Çemberleyn ve Lord 
Halifaks Roma yolunda 

(Başı 1 inci sayfa(!aJ 
Gene aynı Perona siyah bir tabut 

taşıyan işsizler girmek istemişler ve 
polisle münazaa çıkarmışJaıdır. Bu sı
rada tabut düşmüş ve ehemiyetli su. 
rette hasara uğramıştır. Trenin hare -
ketinden sonra işsizler de ta:but da or -
tadan kaybolmuştur. 

5. - Tunus, bütün ahalisinin ira
deı;i ile fransızdır. Daladiye'nin son zi 
yareti esnasmdıa bütün halk tarafın

dan Fransa'ya karşı gösterilmiş olan 
sadakat tezahüded bunu isbat etmiş -
tir. 

1935 anlmJmtısı 
6. - Fransaı '935 de verilmis olaın 

sözü ve İtalya'nın o tarihteki ;tilafı 
feshetmiş olma.sına rağmen kendi im -
zasını muteber tutmaktadır. 

Roma'ya gitmekte olan ingiliz he -
yeti, B. Çemberleyn ile Lort Halifaks
tan başka Sir Aleksander Kadogan, 
Lort Halifaks'ın hususi katibi Sir Oli
ver Harvey, B. Çemberleyn'in parla -
mento hususi kaübi Lort Duğlas ve 
sir Cleverly'den mürekkep bulun • 
maktadır. 

Parbr'te 
Faris, 10 a.a. - İngiltere Başvekili 

Çemberleyn ve hariciye nazırı Lort 
Halifaks, saat 17 .45 de Paris'e gelmiş
ler ve şimal istasyonunda BB. Dala -
diye, Bone, İngiltere büyük elçisi Sir 
Erik Fips, hariciye nezareti yüksek 
memurları ile İngiliz büyük elçiliği 

memurları tarafından karşılanmışlar -
dır. İstasyon civarında büyük bir ka • 
!abalık toplanmış bulunuyor ve kuvet
li bir polis kıtası intizamı muhafaza e
diyordu. İngiliz ve fransız devlet a -
damlarını hamil bulunan otomobiller, 
polis motosikletlerinin ortasında hız -
lıca yürüyüşle saat 17.55 de hariciye 
nezaretine gitmiş ve burada da top -
lanmış bulunan bir kaç yüz kişi, ingi
liz başvekilini alkışlamıştır. 

Politilc müzakereler 
BB. Çemberleyn, Daladiye, Halifaks 

Bone, hemen Rotond salonuna alın • 
mışlardır. Burada ingiliz nazırlarına 

bir çay ikram edilmiş ve politik müza
kerelere derhal başlanmıştır. 

Müzakerelere, ingilizler tarafından 
BB. Çemberleyn, Lort Halifaks, Alek
sandr Kadogan, Moris İngram, Sir 
Erik Fips, fransızlar tarafından da 
BB. Daladiye, Bone, Aleksi Leje, Ro
sa ve Bressi iştirak etmiştir. 

Müzakereleri müteakip, hariciye ne
zareti aşağıdaki tebliği neşretmiştir 

Resmi tebliğ 
"Roma'ya gitmekte olan ingiliz baş

vekili B· Çemberleyn ve hariciye na -
zırr Lort Halifaks, Paris'ten geçişle • 
rinde bilistifade Fransa hariciye ne -

7. - İtalya hükümeti, 1938 senesi 
başlangıcın.da Roma'daki fransız mas
lahatgüzarı B. Jüle Blondel'in açmış 

olduğu müzakerelere tekrar girişmek 

istediği takdirde ve istediği ve istedi -
ği takdirde ve istediği zaman Fransa 
1935 itilaflarınrn derpiş etmekte oldu
ğu munzam mukaveleleri akdetmek i -
çin mezkur itilaflar esasına istinaden 
İtalya ile müzakerata girişmiye ama
dedir. 

Roma in!rlliz nazırlarını aüika 
ile bekliyor 

Roma, 10 a.a. - Royter ajansının 

muhabiri bildiriyor; Halk ve matbuat 
Çemberleyn ve Halifaks tarafından ya
pılan ziyarete karşı büyük bir alaka 
göstermektedirler. 

Matbuat bu hususta Londra, Faris 
ve Berlin'de yapılan son tefsirler hak
kında malumat vermektedir. 

İngiliz nazırlarının iyi karşılanaca
ğı şüphe edilmemekle bera:ber bu mü
nasebetle yapılacak olan merasiman ge 
çen mayısta Roma'yı ziyareti esnasın
da Hitler'e karşı yapılan muazzam ka
bul resmi kadar parlak olmıvaca<Yt an 
laşrlmaktadır. Filhakika hiç bir t;raf -
ta tribünler kurulmamış ve tezyinat 
vücuda getirilmemiştir. 

T unus' t,a bir lılldise 
. ~oma, 10 a.a. - Alman ajansı bil~ 

dırı yor: Dün Tunus'ta bir hadise vu
ku bulduğu bildirilmektedir. Bir t _ 
talyan işç~si arkadaşlariyle münakaşa 
ederken bırkaç fransrz kendisine hü
cum ederek yaralamrşlardxr. Polis 
Fransa'yı tahkir suçundan italya~ 
tevkif etmiştir. 

Fransız meclisinde 
zaretinde başvekil B. Daladiye ve ha~ h 
riciye nazİrr B. Bone ilç.sı:.§rüşmeler • mij İm mÜ7;mke.ı Jor 
iki hükümet arasında umumi düşünüş 
ve görüş bahsinde evelce de müşahede 
edilmiş bulunan tam mutabakati teyit 
eylemistir.,, 

Seçim kanununda 
tôdiller yapılacak B. Ç~mberleyn ve Lort Halifaks, 

BB. Daladiye ve Bane istasyona kadar 
1 P Paris, 10 a.a. - İyi b ir menbadaıı, 

teşyi etmiş ve inıgiliz nazır arını~ .~-
ris'ten hareketlerinde İngiltere büyuk öğrenildiğine .gö~e hükümetin bugün 
elçisi ile İtalya büyük elçisi de is tas- açılacak olan ıçtıma devresinde parla.. 

mentonun tasvibine arzedeceği tedbir-. 
yonda hazır bulunmuştur. ler meyanında intihabata ait ıslahat ile 

Akde niz nı,.eseleleri karşısında Fransa bankası altın stokuna yeniden 
f'rmısa ve l ngiltere kıymet takdir ve milli borcun tahvil~ 

Paris, ıo a.a. - İyi haber almakta dilmesine müteallik mühim bir maU 
1 f 'll · kanun vardır. olan Faris ma ı ı erme göre, bugün 

ingiliz ve fransız devlet adamları ara- Muhalif mevkiinde bulunan sol ce
sında yapılan konuşma neticesini teyit nah, ihtiyarlar için tekaüdiye ve 30 i-

kinci teşrin grevcileri için affı umumi 
eden görüş birliği, esasen ingiliz na- istemek suretiyle hükümete hücuma 
zırları yola çıkmazdan önce Paris'le hazırlanmakta olup bilhassa intihabata 
Londra arasında diploma.si kanaliyle ait ıslahat meselesi dolayısiyle çok 
yapılan görüş teatileri neticesinde el- şiddetli münaka§<ilar yapılacağı taıb-. 
de edilmiş bulunuyordu. min edilmektedir. 

Salahiyetli mahfill~r, İngilte~ hü- İyi maltlmat almakta olan mahafiı., 
kürnetinin Fra~sa:~~~ .~ta~yan müta.le • hükümetin ucuz para siyasetine kuvet 
batı hakkmdakı goruşunü tamamıyle 1 vermek ve bu hususa müteallik bir ka
tasvip etmiş old~ğunu beyan etmekte- nun teklif eylemek niyetinde olduğu· 
dirler. Bu noktaı nazar şudur: nu beyan etmekıtedir. 

Fr<lnsız - l ngiliz görii.~ü 
1. - Boııne'nin geçen biriru:ikanun 

ayının 18 inde mebusan meclisinde de
diği gibi Fran;;a, arazisinden bir karış 
yer bile vermekten imtina eder çe Da
ladiye'nin şimali Afrika seyahati es -
nasuıda beyan ettiği veçhile gerek doğ 
rudan doğruya ve gerek dolayısiyle 

imparatorluğunun tamamiyetine doku
nulmasına asla müsaade etıniyecektir. 

2. - Fransa, Uzakşark yolunda 
Fransa'nın esaslı ve eheımiyetli bir üs
sü olan Cibuti hakkındaki herhangi 
bir talebi nazarı itibara almaktan im -
tina eder. 

3. - Fransa Addisabeba - Cibuti 
demiryolunun iyi işlemesini temin için 
İtalya ile işbirliği yapmrya amadedir 
ve bu hattın 2500 aksiyonulll.1 İtalya 
hükümetine ferağ etmekle bu baptaki 
1-ıüsniiniyetini göstermiştir. 

Süveyş lmnalı meselesi 

4. - Fransa'nın Süveyş kanalının 
idaresine diğer devletlerden daha bil -
yük mikyasta iştiraki. kanalın idare 
meclisinde 19 fransı.ı; 10 ingiliz, 2 mı
sırlı ve 1 hollandalı vardır. • 800.000 
aksiyona sahip olan fransız sermayesi
nin göze almış olduğu zarar ve ziyan 
tehlikeleri ile muhik gösterilir. İtalya
nın Mütalebatı bilhassa Mısır'ı alaka. 
dar etmektedir. Çünkü şimdiki imtiyaz 
968 tarihinde munkazi olduğu zaman 
kanal Mı,su"a ait olacaktır. 

lki taraf boy ölçüşecek 
Salahiyetli mahfiller, sermayenin 

avdet etmesinin ve yeni rüsum ile büt
çe muvazenesinin temin edilmesinin 
milli borcun tahviline ve Fransa ban -
kası altın stokuna yeniden kıymet tak
dirine medar olacağını beyan etmekte
dir. 

Hükümet taraftarlariyle muhalifler, 
perşembe günü meclis riyaset divanı
nın intihabı münasebetiyle mütekabil 
kuvetlerini ölçmek fırsatını bulacak
lardır. Her ne kadar bu intihap her 
trülü siyasi manadan ari ve B. Hery<>
nun mebusan meclisi reisliğine yeni
den intihap edilmesi muhakkak ise de 
mücadele, komünist Jaques Duclos ta· 
rafından işgal edilmekte olan ikinci 
reislik intihabı etrafında cereyan ede
cek ve merkez ile sağ cenah mumailey
he karşı namzetlerini ileri sürecekler
dir. Bu münasebetle radikal sosyalist
lerin verdikleri reylere uhsusi bir ehe
miyet atfedilmektedir. 

Miizakere başladı 
Paris, ıo a.a. - Parlamentonun ye

ni içtima devresinin açılış celsesi öğle
den sonra saat 15,30 da başlamıştır. 

Umumi bina tahriri 
biten yerler 

Susrğırlık kazasına bağlı Ömer k(iıy 
ve 'Göbel nahiyeleriyle bu nahiyelerin 
24 köyünde umumi bina tahriri ni:.:a • 
mı dairesinde tekemmül ederek bit -
mi§tir. 
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H 1 K A y E 
Hayatin cilveleri 

Çeoiren: F. Zalair Törümlıiiney 

. 
Politika hayatmm tanmmı, simui, l ları çatıldı. Gözleri, öfktsinden ~üyü

J>arIAmentonun en nüfudu izuı Sil- dil. Bir müddet, sustu. Sonra bırden 
~n, hazan bqını 11Yuçları içine alır, parladı: 
&özleri ti uzaklara dalardı. Onun bu - Bu ne küstahlık!. .. Sen kim olu -
hali ıiyasi rakiplerinin, gazetecilerin yoraun ?.. Daha kendini besliyecek 
•e dinleyiciler aruındaki güzel ka - kudretin yok .. Gelip, bir de benim kı -
d1nların gözlerinden kaçımız ve hepsi zımı istiyorsun hal ... 
d~ bu dalgınlığmı çetin mücadeleleri- Yüzünde teytani bir .tebessüm do -
nı~ yorgunluğuna verirler ve ona sa taştı. Gözlerini, delikanlının gözleri-
numi olarak acırlardı. ne dikerek devam etti: 

Yanılıyorlardı. Silven'in, ziıbni böy- - Sen benim kızıma değil, serveti -
le Z&ınanlarda büllbütün bqka 'eyler- me Sşıksın... Ben böyle §eyleri yut
le ınet111ldü. o, dalıp da, Hcıdiııden mam ... Haydi, çek arabanı ... Bir daha 
ceçtiii anlarda, parlamentoda bulun- evime adımını attığını işitirsem son
dutunu unutur ve etraf mdaki gürül- ra karıtmam ... 
t~leri, hararetli münakapları ifitme~- Silven, gururu ayaklar altına alm -
dı. bile: dü,üncesi uzaklara, geçmıf m!f, perif&ll bir halde avukatıın yanın-
1\inlerın tatlı hatıralarına doğru ka • dan ayrıldı 
Yıp .~der.di. Aradan kısa bir zaman geçti. Avu • 

Goaiinün &ıUDcle oıu- Mille ..el ~ kat, bu küıtah delikanlının kıziyle ay
.-4ılt ~k ~hlr, blküıı tefemaat

1
.w. 1!'" nı ıehlrcle ya...,,.mı bile tehlikeli 

'"' ~=--' .. TT.••o yCP+ib,~.eRt'. !,g'JnlQ ~- ......,,..,f"fnf -r:fr-
iAUn e,recam;>·J- • ~ ••• ' -- derek Silven'i uzak bir ıeııire tayın e -

..... L tirdi. ... lftl.,._. sene evel Boliyö tciı -
•' 1 /~ bir llllafla ilk mektep öğret
;:'1111 Y&pıyordu. Küçük ıehrin, bil-

. . ve zengin avukatı Merlo'nun, bi • 
rıcik kızı Anna'ya çıldıruıya atık ol • 
DıUftu. Aktama kadar bir sürü yara • 
nıaı ve haylu çocukla uirqtıktan 
IOnra, evine gider, yazı masunun ba
l&ıla ceçerek tiirler yazardı. Şiirleri -
lllıı Ye&ine mevzu unu Anıı•. tefkil e
dtrdi. Bir fıraatmı bulup da genç kız
la bq bqa kaldıiı samanlar, oaa at· 
kılldan bahsetmek için hazırlanır, fa
kat bir türlü ceuret edip de açılamaz
dı. Göaterebildiii en büyük cüret, yaz
dıiı tiirlerden birini kum eline tutut
tul'llıakWı ibaret kalırdı. 

Geceleri ,odasında ıtıfı söndürür, 
karaııııkta saatlerce oturur, Anna ile 
kurıcatı mesut yuvasınm projelerini 
Yapardı. Ne tatlı günlerdi onlar. 

Nihayet Silven'in, sabrı tükenmi,, 
le.gisini açıkça Anna'ya bildimıeie 
karar vermi.fti. 

Bir akpm, belediye reisinin evinde 
•erilen çayda bir sırumı getirip An -
aı.•yı tera.ın lot ve tenha bir köteıine 
~ktL Yavqça kızın güzel, yumupk 
tlini avuçları aruma aldı. Heyecan -
4- titriyen bir sesle 16yledi: 

- Annat ... Sevgilim. .. Seni ... 
kıt llUıa fazla devam edemedi. Boğazı 

tuyor, dili dolqıyordu. 

Genç kız, hafifçe sokuldu Küçük 
1iıını delikanlının kulağına yaklat • 
tırdı: 

- Biliyorum, dedi. Bunun bir sene• 
denberi farkmdayrm. Açılmanı bekli
Yordum. Ben de seni seviyorum. An • 
:ı_eınıe, babamla konut. Beni iste on • 
.. rdan. 
k Sihren, erteel günil kızm annesiyle 
b~nu9tu. Kadın, onun teklifini müsait 
ır tavırla kartıladı. Delikanlının, 

16zlerini sonuna kadar dinledi. Sonra 
•Yata kalkarak, elini Silven'in omu -
ZUna koydu: 
dll- kızımı senin pi çalı'kan ve 
hl lilıt bir erkeğin karısı olarak gör • 
A ek benim için en büyük bir saadettir. 

1 
ncak, bu meselede kocamın reyini 
~ ınaıc IU'ttır. Onun arzusu hilifına 
ıı. reket etmemize lmkln yoktur. Her 

ide lr<>Qm da, memnuniyetle seni 
~tlıia kabul edecektir. Git. Kendl
aıyıe IÖril 

S Silveıı, ~fncinden deli gibi oldu. 
.;;•ğa fırladı. Bir an evci Anna'nm, 

illının kar••sına çdcmek için, cad-
de} d r . 

er e adeta k°'uyordu. 
Avukat, Silvcn'i nezaketle kar,ııa

dı. Pakat, dellkaılmm kendisini zi -
Y&ret etmesinin hakiki sebebini anla-
11Dea, sebreai birdemire deiiftL Kat-

Silven, artık hayata ve insanlara 
küsmüttü. Bütün vaktini kitaplarına 
verdi. Bir türlü avunamıyordu. Poli
tikaya atıldı. Bir k~ sene zarfında 
parladı. Bulunduğu şehirden mebus 
seçildi. 

Alt~ aya varmadan parlamentonun 
en nüfuzlu azaları sırasına girdi. Ya
va,, yavat töhreti bütün memlekete 
yayılıyordu. Parlak zekası, olgun ka
fasiyle muhitinde herkesin, hatta •i -
yasi rakiplerinin bile saygı ve sevgile
rini Jcuanmı,tı. Zengin bir adam ol -
muttu. Memleketin en yüksek ailele -
rine mensup, kibar ve güzel kızlar o· 
nunla evlenebilmek için birii>irleriyle 
yarıt ediyorlardı. O, kimsenin yüzü-· 
ne bakmıyordu. Kalbinde ve hayalin· 
de yalnız bir tek kadın yaşıyordu. 

Anna. 
lıte, başını avuçları arasına alıp da 

daldığı zamanlar Anna'yı, onun ince, 
zarif vücudunu, derin bakışlı sarı ela 
gözlerini dü,ünilrdü. 

Parlamentonun, toplantı salonun -
daki hararetli müzakere bitmi,, me -
buılar birer, ikişer salonu terkediyor
lardı. 

Silven, kendini topladı. Ayağa 
kalktı. Ağır adımlarla salondan çık -
tı. Kütüpaneye gitti. Çahşmağa baıla
dı. Bir hademe çekinerek yanına yak
laştı: 

- Affedersiniz efendim, dedi. Bir 
bayan iki saattenberi sizi bekliyor. 
Kabul edilmesini rica ediyor. 

Sllven, bafmı kaldırdı. Öfkeyle ha
demenin yüzüne baktı. 

Zavallı hademe, korkudan titredi. 
Şöhretli mebusun bağırmasına mey -
d&ll bırakmadan özür dilemeğe batla -
dı: 

- Efendim. ben kendisine bugün 
çok mefgul olduğunuzu, kimseyi ka -
bul edemiyeceğinizi söyledim. İerar 
etti. Kendisini pek yakından tanıdığı
nızı söyledi. Ben de mecbur oldum. 
Müsaade edeneniz kartını takdim e
deyim. 

Silven, hademenin elinden kartı al
dı. Okudu : 

- Madem Malboski. 
Dudaklarmı büktü. Bu ismi hiç ha

tırlamıyordu. Hademeye döndü: 
- Gelsin buraya bakalım, dedi. 
Biru IOClra iç«i, fi,man bir kadın 

girdi. Kıyafeti pek basit ve zevksizdi. 
Silven, dikkatle kadınıın yüzüne 

baktı. Hiç tanımıyordu. Nezaketle 
gülümsedi: 

- Buyurunuz, bayan. Bir emriniz 
mi var? 

Kadın, utanarak söyledi: 

-9-
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fi' 

Ankara Borsası " Altı sene sandık 

i~inde kendisini 
hapseden mahküm 

KOÇOKlLANLAR 
10 il. kinun 1939 fiyatları 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ÇEKLER 
Açıht F. Kapanı• F. Kiralık: 

Küçük ilôn şartları 
Londra 5.88 5.88 
Nevyork 125.93 125.93 
Pariı 3.3225 3.32Z5 
Milino 6.6275 6.6275 
Cenevre 28.465 28.465 
Amsterdam 68.5225 68.5225 
Bertin 50.515 50.515 
Brüksel 21.2625 21.2625 
Atina 1.0725 1.0725 
S:ıfya 1.5475 1.5475 
Praı 4.32 4.32 
Madrid 5.88 5.88 
Vartova 23.8250 23.8250 
Budapeşte Z4.8950 24.8950 
Bükreş 0.8975 0.8975 
Belırad 2.8125 2.8125 
Yokohama 34.3275 34.3275 
Stokholm 30.2750 30.2750 
Molkova 23.73 23.73 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 İkramiyeli 
Erıani 19.675 19.675 

ı::::::::~: ::::~: :::~:: ::~::: :~::::::::: 1 
NOBETÇIE~ZANELER 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Eıe ve Çankaya eczaneleri 

Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalide bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 
Yanıın hibarı: (1521). -Telefon müra

racaat. şehir: (1023-1024). - Şehirlera
raıı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
ıazı lrıza memurluiu: (1846). - Me
sajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksi 
te~fon numaralın: Zincirlicami civa
n: (2645-1050-1196) .• Samanpazarı c:i
varı: (2806-3259). - Yenişehir. Havuz
baıı Bizim takai: (2323). - Havuzbaıı. 
Güven taksi: (3848). Birlik takıi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

(1291). - İstanbul taksisi: (3997). 

Otobüslerin ilk ve :JOD seferleri 

Fransa'da geçenlerde çok tuhaf bir 
vaka olmuş, fransız polisinin tam altı 
yıldanberi aramakta olduğu bir müc
rim, nehir kıyısında, bir tahta sandı
ğın içinde bulunmuştur. 

Bundan altı yıl evel Reprencef a
dında bir adam hakkında, fransız 
mahkemeleri tevkif müzekkeresi kes
miş, ve mahkumun aranmasını polise 
havale etmişti. O zaman polis ve jan
darma birdenbire izini kaybeden bu 
adamı aramağa başlamıştı. Fakat bü
tün aramalara rağmen adamı ele ge
çirememişti. 

Mahkum altı sene sonra polis tfira
f ından yakalanmıştır. Hem nerede bi
liyor musunuz? 

- Alp dağlarından çıkan büyük 
lzer nehrine dökülen Drak diye bir 
kol vardır. lşte adam, altı sene, bu 
çayın üstünde gizlenmiştir. 

Adam 90 santimetre yüksekliğinde, 
bir buçuk metre uzunluğunda bir tah
ta sandık bulmuş, bu büyük kasayı 
çayın tenha bir yerinde, ağaçlarla yo
sunlarla ve otlarla örtülü gizli bir ye
rine yerleştirmiş. Tam altı sene bu 
sandıktan dışarıya çıkmamış, seneler
ce ancak çaydan tuttuğu balıkla "e 
otla geçinmiştir. 

Mahk\imun ifadesi alınmış ve ken
disinin altı yıl zarfında yüz metre 
yürümediği anlaşılmıştır. Yalnız, tid
detli kıtlar olduğu zaman, souğun ve 
buzların tesiriyle bir iki defa kapı
dan dııarıya çıkmağa mecbur ol
mu1tur. 

Buna insanın inanmıyacağı geliyor, 
fakat mahkilm yakalandığı zaman yü
rümesini unuttuğu için yürüyeme
mittir. Polis ve jandarmalar, ·mahkt}. 
mu hapishaneye götürmek için 36 ya
şındaki adama yürümesini öğretmek 
mecburiyetinde kalmıtlardır. 

Amerika' da bir senede 20.000 
Ulur. M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 pı·lol yelı• ,,11.,1•1_.k 
K. dere'den Uluı M. na 7.15 23.20 'I u..v 
Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 Avrupa milletleri durmadan .. •illh· 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 lanırken Amerika da bundan ~uatağ-
Dikmen'den UlUI .M. na 7 .00 20.30 ni kaıam'ucıı • .Amerikalılar den ıs atırı 
UlU1 M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 ülkelerden geJece-k tehlikelere kartı 
Keçiören'den Uluı M. na 6.30 21.30 bilha_. donanmalarını ve hava ku-
UIUI il. dan Btllk'• uo !!·~ vetıer•-i artırmaktadır. . 
Btllk'- Ul- JlıL - 7.00 -- »• - --~ :-:-· -..-.'-' nırıc~ik devlet\ son za-
c;beci'd~Uı;;-M. ~ 1.oo 23·00 manıarda tayyar;ciliğe son derece e-
cebeci'den A1. fabLra 7.00 -.-
A1. fabL dan Cebeci'ye -.- 17.00 beıniyet vermeğe batlamıftır. Geçen-
Yeniıebir'den Ulaı M. na 7.00 23.00 lerde Bay Ruzvelt beyanatmda fede-
Uluı M. dan Yeniıebir'e 7.10 Z3.00 ral havacılık birliğinin, 1940 seneıin-
S. pazarı'ndan Akköprii'ye 6.15 7.00 de mektep ve üniversite talebelerin-
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 den 20.000 pilot yetiştireceğini bil-
Bahçeli Evlerden Uluı M. na 7.45 -.- d.irmittir. 
U. M. dan Bahçeli Evler'o -.- 20.00 

§ U. Meydanı'yle İıtasyon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren za
manları ıeferler daha ııktır. 
U. Meydanı'yle Yeniıebir. Bakanlık
lar. Cebeci, Samanpuarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vautl her beş daki
kada; nat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; nat 7 den ve 8 eve 21den23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Aktamlan Uluı Meydanı'ndan uat 23 
deki IOD ıeferlerle bunların Ulus meJ
danı'na dönüşleri ıinemalarm daiılıı 
saatlerine tlbidirler. 

Poata Saatleri 
Teabbütlü nat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20. Her 

akpm 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
ıembe. Cumartesi 
Toroı sürat.) 

Samıun hattına : Hercün 9.3S (KaJ'le
ri, Sivaı, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır bıttı : Her cün 9.35 
Zonıuldak battı : Herıün 15.00 -
- Beni tanımadınız mı? Ben An -

na'yrm. 
Silven, birden irkildi. Karşısındaki 

kadını bir kere daha tepeden tırnağa 

kadar süzdü. 
imkanı yoktu. Gerdanı kat, kat ol -

muf, gözlerinin altında yağ keseleri 
toplaınmıf, zevksiz kıyafetli, kaba ta
vırlı, taırah kadın Anna olamazdı. Bi
raz dikkatli bakınca, kadının yalan 
söylemediğini anladı. Tekrar sordu: 

- Bir emriniz mi var? 
Kadın, ezile büzüle anlatmağa baş -

ladı: 
- Oflum, cahillik yüzünden bir ka-

Bu derı senesi içinde federal genç-
lik cemiyeti 300 pilot yetiştirmek ü
zere bir tecrübeye girişmiştir. Ame
rika'da, 1940 da yetiştirilecek olan bu 
20.000 pilota, 9.000000 dolar sarfedile
cektir. 

Amerika'da kara ve deniz orduları 
subayları da pilot mektebine devam 
edecektir. 

100 yaıında dill( bir kadın 
Fransa'nın Derestin kasabasında 

yüz yatında bir ihtiyar kadın vardır. 
lsmi Maridir. Kadının ötedenberi 
dinçliği ve neşesi nazarı dikkati cel
betmektedir. Sene ba!ından itibaren 
yüz yaıına direk dayıyan bu dul ih
tiyar, sabahın erken saatlerinde kal • 
kar, uykuya da akşamdan yatarmış. 

Dinç, neşeli, atik ve sağlam yapılı bir 
kadınmış! 

lşin asıl garip tarafı, yüzlük ihti
yar, bütün ömrünce iki kerecik dok
tora gitmiştir. Keza bütün hayatında 
bir kere gribe yakalanmıttır. Kadın, 
son zamanlarda kendisine bir meıga
le bulmuştur: Kendisinden on Y•t 
küçük diğer bir ihtiyar arkadatı var
dır, epey zamandır bu kadın hasta
dır, işte Mari boş vakitlerini hep ar: 
kadaşrnın yanında geçirmekte, eıkı 

1 • ani• zamanlarda batından geçen erı 
tarak onu teselli etmektedir. 

Satıl ık arsa 
Vakıflar U..11111 Müdiirlüjiinden: 

Miktarı 
metre 

murabbaı Pafta bahat işlemiş. Amirine kartı gelmit- Me•kii Cinai 
Henüz stajyer olduğu için onu'itin - ----- - ---
den çııkaracaklar. Kimsemiz yok. Size Necatibey Arsa 48 
geldim. Çocuğumun istikbali mahvola- mahalleli 

87 

cak. Bize merhamet ediniz. . 
Silven, bir kSğıda çocuğun ismlnı 

not etti : dedi 
- Merak etmeyiniz, bayan. · 

Çocuğunuzun çalı,Ul1 9!2Uesse:c 
derhal icap eden emri ve:;;::~i kal-
Ayağa kalktı. Oktu.a :ı::'uren bu kadı-

binde yqıymı af ını · 
nı, daha fada karıısında görmemek ı-
çin elini uzattı: 

_ GUle, &ille bayan, dedi. Uzülme-
yinis. Ben itinizi hallederim. 

Kadm, tipıan ve biçim&iz vücudu-
nu ıüriikliyerek çıktı. 

Ada Parsel 

681 10 

Muhammen Muvakkat 
Kıymeti Teminatı 

960 72 

Yukarda evsafı yazılı vakıf araanm 

mülkiyeti pefin para ile açık artırma

ya konulmuıtur. ihalesi 28-1-939 cu

martesi saat 10 da Vakıflar Umum 

Müdürlüğü Varidat müdürlüğünde 

yapılacaktır. Almak ve satış prtını 
görmek istiyenlerin adı geçen müdür 
lüğe müracaatları •. (7-9). 10112 

Kiralık - Ucuz kalorifer vebolit ve 
ıair tesisatlı apartman dairesi ayrı 
konforlu odalar Demirtepe Emek a
partmanına mracaat Tel: 3295 9391 

Kiralık - Ulus meydanı Koçak ha
nında birinci katta yazıhane i~in elve-
. r 2 3 odalı daireler kıralıktır. 

rış ı ve .. d 33 Kalorifer ve Asansor var ır. 

Ki l k Y Şehir Ataç Sokak 18 ra ı - · . 4 No. lu ap. Her türlü konforlu genış 
ve 5 odalı 2 daire. Tl: 3520 41 

Kiralık - Atatürk bulvarında K1;1t • 
lu apartımanı altındaki mağaza kıra-
lıktır. Kapıcıya müracaat. 42 

Kiralık - 1, 2, veya 3 odalı daire 
Y. Şehir Selanik Cad. Orman müdür
lüğü yanında yeşil boyalı Ap. No- 5 
saat ı 2-13 arası müracaat. 56 

4, 5 odalı daireler - Yeni tekmil 
muşambalı muntazam bahçeli konfor
lu. Yenişehir Onuvluk sokak No: 8 Be 
hiç Tümer Tl: 2612 Öğleden sonra 
gezilir. 61 

Kiralık kaloriferli daire - Tam kon 
for 4 oda, 1 hol, azimet dolyısiyle dev
ren veya yeniden. Bakanlıklar Poıtaha 
ne karşısı Ersin Ap. 82 

Kiralık cüzel odalar - Merkezi yer
de güzel manzaralı ve havadar odalar. 
Kiralar çok müsaittir. Selinik cad. No 
16 83 

Kiralık - Demirtepe'de Urunç 10-

kak No. 8 birinci katta mobilyalı bir 
oda. Akıamları saat 6 - 7 ye kadar 
müracaat. 85 

Dört satırlık kiic;uk ilanlardan: 
Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Uç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruı; 
Devamlı kiıc;ilk ilanlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli on defa 
neıredilecek bir ilin için, 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak uzere 
her satır. kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna, 30 harf itibar edilmiş
tir. Bir kuc;uk ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için be
her seferine ayrıca on kuruı alınır. 

Küçük ilanların 120 harfi 
geçmemesi lazımdır. Bu mik
tarı geçen ilanlar ayrıca pul 
tarifesine tabidir. .................... 
Satılık bağ - Dikmen'de otobüs du

ragı yakınında asfal~ ca?de üzerinde
ki Kavaklı bağ. Yemşehır Ataç sokak 

10 Emine Tibas'a müracaat. 71 

Sablık _ Maltepe Bomonti Yenişe
hir'de inşaata elverişli arsa ev ve apar
tıman. Ti: 3911 ve 3563 94 

Satılık _ 1smetpaşa mahallesi Ha
.. ·· Samanpazan Cebeci' de kar-mam onu, • 

gir ve ahşap evler. Tl: 3911 ve 3563 
96 

Sablık _ Bahçeli evlerde B. 4. tipi 
143 No. lu ev. İstanbul pastaneainde 
Bay Hamza'ya müracaat. 

Satıcı aranıyor - Almanca bilen bir: 
satıcıya ihtiyaç vardır. Akba'ya müra-
caat. Telefon: 3377 115 

iş vcrenlcı·: 
Kiralık - Sıhiye Vekaleti karpsın-

da elektrik firketine giden İlkiz sokak Ortu aranıyor - Bir matbaayı ). 
No. 3 Dr. Feyzi apartımanında kalori- dare edebilecek, matbaacılıktan anlac 
ferli 5 oda, 1 bol, Tel: 1764 92 ortak aranıyor. M. T. A. re11imhane-

Kirabk Daire - Mülkiye mektebi ıinde Bay Hıfzı'ya müracaat. 24 
yanında Dirim sokağında İnönü Ap. 
4 oda, bir hol, her türlü konforlu. Tl: 
{3810) Dr. tamail. 102 

Kinlik Daireler - Yenitehir, Ka
ranfil ıokak No. 1 apartnnanda 4 oda, 
ı hizmetçi odası, genit hol, yeni bit -

Dadı aranıyor - Bir aylık çocuğa 

bakmalt üzere liyakatli ve tecrübeli bir 
dadı aranıyor. Yenitehir, Selinik cad
deli Erkut apartımaru No. 4. Tel 3903 

38 

mi1tir. 3 daire kiralıktır. 107 Bayan terzi İfçİıi aranıyor - Iıık 

Kiralık~ Y. Şehirin merkezi olan lar caddesi Trakya apartman No: 3 
Yüksel Cad. 7 No. lu hanenin üst katı yeni açılan M. Adam kadın terzihane-

5 oda ve mükemmel konfor, ucuz Hat- sine müracaat. 65 
la. Tl: 3715 109 

Kiralık kat- Y. Şehir Türe sokak iş anyanlar: 
No. 11 Sümer Ap. No. 7 de 4 oda, ban
yo, mutbak. Kapıcıya müracaat. 1 13 

lı Anyor - Lise mezunu daktilo 
Kiralık- Y. Şehir SelSnik caddesi bilir her türlü muameleye itina biı: 

No. 10 da 5 ve 4 odalı daireler. Mevkii genç öğleden sonralan it anyor. İçhi
merkezt, kalorifer, aıcak ıu, zemin li- sar Kale. S. Na. 4 M. Zeki'ye mektup-
nolium. aabit gardroplar, dahili tele - 29 
fon tesisatı. KapJCiya ve Ti: 1965 120 la müracaat 

K.irallk 1, 2 oda - Muvafdc fiyatlı Ecnebi bir bayan - Eyi bir aile y~ 
konforlu, Işıklar cad. Necati B. mahal- nında l veya icabında 2 çocuğa fran • 
lesi Cevat B. Ap. daire 4 de Erdil'e sızca öğretmenliği ve bakımlarını der-
müracaat. 122 uhte eder. Ti: 1257 ı 84 

Devren kiralık daire - Mühendisler 
birliği kar115ı ÖlçerJer S. No. 2 de 1 
ci kat 4 oda, 2 hol, konforlu aylığı 62 
li. İçindekilere müracaat. J p3 

Kiralık oda - Y. Şehir'de aile ya
nında 1 bay veya bayana mutbak, 
banyo beraber. Me!frutiyet Cad. Türe 
sokak Şen yuva Ap. No: ı aylığı 20 Li. 

124 

Satılık: 

Satılık - 33 model fort marka kap· 

tıkaçtı. Bankalar Cad. Çiçin yurt so 

kak No: 9 Ahmet Rafet'e müracaat. 
9435 

Sabblr - Y. Şehir'de iratlı 1 ev ile 
2 apartıman Cebeci'de 4 kirgir ev as -
faltta acele. Ti: 3911 44 

Fırsab kaçınnllyauz - Şimdiye ka
dar resmi büyük daire ve mekteplerde 
çahşmıt pitirdiği yemeklerinin lezzeti 
ve idareli hareketiyle tanınnut elinde 
bonservisleri de mevcut bir aıçı it arı
yor, Ankara Zincirli cami karpsmda g 
No. lu aşçı dükkanına müracaat. 104 

it anyor - Fransızca İngilizce bt -
len almanca stenografi ve daktilograff.. 
ye aıina bir alman bayan, Ulua'ta N. 1. 
rumuzuna mektupla müracaat. 112 

Aranıyor: 

Bekir bir bay için bir oda aram

yor - Cebeci'ye yakınca. Tan otelin-
de N. Erkal'a müracaat. 67 

"111111111111111111111111111111111111111.. 
Acele sabhk arsalar - Kocatepe'de : Pek Yakında : 

Muammer Erit'in kötkil kartıınnda E E 
vekiletlere yakın imar dahili parsel- = PAMUK PRENSES ve 7 CUCE ! 
ıenmit toptan perakende Tel 2406 55 ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

Sabim - Yenişehir'de tek ve çift 
katlı evler. K. Oğlan Koç Ap. 4 Tl-
2181 65' 

Satılık arsalar - Jandarma mektebi 
yanı aıfalt üzerinde ve arkada. K. Oi· 
lan Koç Ap. 4. Tl: 2181 . 70 

Zayi - Ankara Belediyesinden al -

dığım 2144 numaralı biaiklet plikaas

nı kaybettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü olımıdığı ilin olunur. 

Ayhan. Ş. Ya§ın . 116 

Esnafın . nazarı dikkatine 
Belediye Reisi iği nden : 
Pazarbluız aabt mecburiyetine dair kamm ahkamın 

ayla~ hareket fiillerinin tekerrürü teabit edilen aıağıd a 
adreeı yazılı dükkin cezaen kapatılmııtır. a 

l. - M~~af~i Hukuk caddeainde Mehmet Uyanık 
Emın Çetın e aıt 10 numaralı bakkal dükkanı bir gün 
detle. (107) 10123 
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Sincanköy'de 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Göcmenlerle beraber ... 
'' Vatan vapuruyla Vatana kavuştuk ,, 

Duyuşları, düşünüşleri ve 
Türk olan vatandaşlar 

giyin işleri le 
anlatıyorlar 

' 

[Sincanköy1e yerleıen 
ırkdaılarımız hakkın -
daki ilk yazımız bir 
•ayla halinde 3 ikinci
kanun tarihli ıayımız • 
da çıkmııtı.] 

S on evinin kapısı nihayet bun. 

dan bir ay evel takılmış ve 
aahipleri b!r hafta evel taşınmış o. 
lan bu köyün 7 numaralı evi köyün 
misafiranesidir. Onlar, büro'su di -
yorlar. 

Romanya'nın, Silistre'ye merbut 
Köseabdi köyünden kalkan yüz t!v
lik, 393 nüfuslu bir kafile atı, ara • 
bası, koyunu, kuzusiyl e Sincan'a ta· 
'ınmışlar. Bunları delegat Mahmut 
anlatıyor. Şimdi onu dinliyoruz: 

- Hükümetimizin gönderdiği ko
misyon, diyor, bizim köyümüze gel
diydi. Bize : 

- Bu ağızda vatana siz dönecek
siniz, dedi. Müjdey i köye ben ver -
dim, Aman ne sevindiler. ne sevin • 
diler. S.:nki bavram vardı . Görüle -
cekşeydi o ... Hemen yolculuk ha
zırlıklarına başladık . Tasfiye mua . 
melelerimiz görüldü, Köstence'ye 
vardık. Derken vapurumuz geldi. 
Nemiz var, nemiz yok bizi aldığı 
gibi Tuzla'ya bırakıverdi. 

Mahmut, gülen gözlerle gözleri -
mize bakıyordu. O dakikanın heye· 
canını yaşadığı bize de yaşatmağa 
çalıştığı yüzünden okunuyordu. 
Kendisinin çok ehemiyetli saydığı 
bir sual sordu: 

- Siz, dedi, biliyonuz mu bizi 
har vapur g etirdi? 

- Bilmiyoruz, dedik. 

Mahmut bu sefer, yerinde föyle 
bir k pırdandı. Meğer bize vatan 
top a~ına bastığı dakikada duydu -
ğu ıç çarpıntısını anlatacakm~ş. 
Ker d sualine kendisi cevap verdı: 

- Bizim Vatan vapuriyle ... Dedi. 
Biz T ürkiye'ye Vatan vapurunda 
kav t uk. 

Ömrünün 30, 35 yrlını yabancı 
bir tmosfer içinde seçirmiş, kader 

den len mevhum kuvetin böyle feci 

bir gadrine uğramış olan yiğit türk 

ÇCX:l u, belli ki, şu dakikada heye

canı r m en asilini, yürek çarpmtı

larır ın en ulvisini duyuyor. Nemli 

gözler ni, bize göstermemeğe çalı -

prak ışlemeli mendiliyle kuruladı. 

Sonıa· 

_ y .ı beyim, dedi, bizi vatana, Va

tan , a uru ulaştırdı. 

_ B ğaza girerken ne hissettiniz, 

diye sordum. 

Mahmut bir kere açılmıştı. His

aediy r um ki o, ve bu köye yerleşen 
vatan şiarımız bizim içlerinde bu

lunu ~uzu konuşmak, duydakları
nı sö mek ve gurbette geçen yıl -

ların tırabını hikaye etmek için 
fırsat s yıyorlar. 

- N duyduk, bak ben sana söy· 
liyey , dedi Mahmut... Samimile
şiver ştik. Hava soğuktu, diye de
vam t i, müthiş bir ayaz vardı . Fa-
kat ay zr kim dinler; hepimiz gö -

dökülüvermiştik. İçimizde 

l'u tanıyanlar yok değildi 

ama, r manyalı olarak gelmiş, bir 
kaç r;u ya kalmış, ya kalmamış, se· 
nin a l ıyacai!ın dova dova göreme

miş b'l! ... 

Yeni Sincanköy'iinün yandan göriiniişü 

Köyün meydanında baıbaşa verdik, konuşuyor, dertle§İyoruz 
Mahmut doya doya içini c;ekti. 

- Halbuysa ki o gUnü, dedi, biz 
artık kendi vatanımız olarak görü
yorduk 1stanb ul'u... Gülsüm nine, 
vapurun ucundaydı. O bilmezmiş a

ma, çok dinlemiş. Bize : 

- Uşaklar, diyordu, bakın İstan
bul görünüyor. 

İçimizde sanki bir kuş kanat çır
pıyordu. Vatan da yavaş yavaş. sü
zülüyor, o aüzUldükçc biz kendıml-

zi biraz daha bizim topraklara yak
laşmış sayıyoruz. Gümrük muame -

lesi yapıldı. Gene yolumuza devam 
ettik. 1stanbul'un üstünde bir sis 
vardı. Ama minareler neler seçiliyor
du. Bu sırada vapurun ucundan bir 

hengame koptu. Baktık, Gülsüm ni

ne hüngür hüngür ağlıyor. Onu gö

ren öbür kadınlar da kendilerini tu

tamadılar, biraz sonra da bütün va

pur halkı ... 

En sevinçli günümüzde göz yaş

larımızı tutamıyorduk. İşte hani in· 

san sevinçten de ağlarmış derler ya. 

Bizim ki o hal. 

- Kim bu Gülsüm nine, diye sor

dum. 

Mahmut parmağiyle pencereden 

bir evi gösterdi: 

- Deyhanah, dedi, şu eve düştü

ler onlar .. Göçümüzün en ihtiyar ha

tunudur. Hem ben şimdi seni vardı

rırım onun yanına .. 

Delegat, Tuzla'ya nasıl indikle
rini, nasıl bekleştiklerini, köylerine 
bir an evel kavuşmak için nasıl çır -
pındıklarmı anlattı: 

- Tuzla'da, dedi, bir memur bü
yük bir kitap açtı, bize birer de soy 
adı verdi. 

Bu sırada bir delikanlı kahve ge

tirdi bize... Dar, alçak kenarlı, 

süslü bir teneke tepsinin içinde ka
lın ve kulpsuz fincanlardan kendi
sine mahsus bir tadı olan kahveleri· 
mizi içtik. 

1 ............ Yazan : .......... .. 

/ Kemal Zeki 

lı GENCOSMAN 
..................... ,-.............................. ... 

Ş 
imdi köyü dolaşıyoruz. ·-rug • 

la taşıyanlar arabalarını bir 

yana bıraktılar. Bizimle beraber, ev 
hudutları daha yeni çizilmiş nem
li topraklar üstünde kapı kapı gezi
yor, konuşuyoruz. 

Bizim Sincan'a gittiğimiz gün 
göçmenler daha bir hafta cvel gel
miştiler ve evler kendilerine sip 
sivri olarak teslim edilmişlerdi. Bir 
haf tanın içinde neler yapmışlar bi
liyor musunuz? 

Bir kere h er evin önünde bir kal
dırım yapmışlar. Dıvar diplerini çi
çeklik haline getirmişler. 

_ Ne ekeceksiniz, diye sorduk, 
_ Başta Hile, dediler. Ne güzel 

olur görseniz. Siz baharda gelin de 
evlerimizi görün. 

Sonra her evin arkasında ahır i
çin ayrılan yerlerin etrafına dıvar 

çekmişler, üstünü kiremitlemişler. 
Bizim gittiğimiz gün de her eve 
bahçe yapılmak üzere verilen arsa
ların etrafını ince dıvarlarla çeviri
yorlardı . 

Gülsüm ninenin evine gittik. San
dık odasının dıvarına çivi çakıyor
muş. Bizi görünce, iki kat, kapıya 

çıktı: 

- ~foj geldiniz, dedi. 

- Hoş bulduk, dedik, iyisin mem· 
nunsun ya ... 

- Memnun olmaz mıyım be oğul, 
dedi yeni evceğizler verdiler bize 
sevinmez miyim? 

- Sen, dedik, gelirken vapur hal
kını ağlatmışsın. Neden icap etti? 

Gülsüm nine 76 yaşındadır ve kö
yün en ihtiyar kadınıdır. Diş ha -
kınundan pek zavallılaşmış ağzın-

dan sözler, kılık ve kıyafetlerini 
haylı değiştirerek çıkıyor ama, tat
lı bir konuşması, insana hoş gelen 

bir sesi var. Çenelerini kilitlediği 
zaman yüz ·. çok küçülüyor. Alt du
da<Tı .ıs.;indekini kapıyor ve yüzü -
nü~ buruşukları daha derinleşiyor. 

Gülsüm nine böyle bir Gülsüm ni
nedir ama, sualimi de çok garip ve 
münasebetsiz buldu: 

- Ne demek neden icap etti be ev· 
Hit dedi, ben ağlamayım da kimler 
ağlasın? Bizim İstanbul'u ben ta -
marn 50 sene dinledim. Onun topra

ğına yüz sürmeğe gelince adam, 
kendi de bilmeden, ağlalayıveriyor 
işte ... 

Sincanköy'de göçmen evleri 

Hava biraz serince idi. Gülsüm 
ninenin, siyah urbasının içinde tit

ftdi'i l>elliydi. 

1 
Yeni Sincan köyünün uzaktan görünÜJÜ 

- Üşüyorsun, dedik, içeri gir de 
konuşalım bari... 

Gözlerini yumdu, dudaklarını 
büktü, elini şöylemesine bir kaldır
dı: 

- Vış dedi, şuna da bak, bu soğu
ğa Gülsüm nine soğuk mu dermiş ... 
Sen kendin iışüyorsan onu öylece 
söylesen e .... 

Gülüştük. Sonra bizi evinin içine 
çağırdı. 

Tahtalar gıcır gıcır, tertemizdi. 
Ortada, odayı yarı kaplıyan bir ki· 
lim ve dıvar boyunca küçük işleme
li minderlerle, alçak hah yastıklar 
vardı. Odanın bir köşesinde üst üste 
yığılmış yataklar, bir yanda yeşil çi· 
çekli bir kapaklı sandık duruyordu. 
Yanında leğen ibrik, pencerelerin 
önünde bir petrol lambası, yarım 

düzine fincan, bir tepsi ve bir kaç 
iğle bir iki küle pamuk duru
yordu. 

Gülsüm ninenin yanında, yirmi 
beş otuz yaşlarında bir bayan daha 
vardı. Onun kim olduğunu merak 
ettiğimizi anladı: 

- Emine'mi, dedi, benim geli -
nim .. 

Sonra Gülsüm nine ile gelini 
minderlerine otufdular. 

- Siz kusura kalmazsınız, dedi -
ler, biz işimize bakalım. Ve başladı
lar fırıl fırıl iğlerini çevirip, pa -
muklarını eğirmeğe... , 

Cafer Çapas: 
- Bize de buyuracaksınız, dedi, 

buraya katla gelmişken bir kahve 
de bizde için. 

Zlini, kahve rengi kuzu derisin -
den boyunlu uzun caketinin - ya
hut paltosunun - cebinden çıkardı. 
Biraz ilerideki evini işaret etti. 

Kapıda güzel, sıhatli yüzlü, ı

şıl ışıl parlıyan siyah gözlü 
iki kız çocuğu karşıladı bizi .. Cafer: 

- Kızlarım, dedi, Fehime ile 
Gülsüm .. 

var. 

Evlerin içindeki eşyalar biribiri
ne pek benziyor. İki sandık, sandık
ların üstünde yataklar, örtüler, iki 
bakraç. 

Cafer'in öteki evlerden farklı eş

yası arasında üç telli bir sazla ayak
lı bir dikiş makinesi gözümüze iliş

ti. 

Cafer: 
- Ben sarracım, dedi. Gayet sağ

lam ayakkabıla• yaparım ve gayet 
ucuza mal ederim. Bu makine benim 
ekmeğimi getirir. 

Sonra kendi pabuçlarını gösterdi. 
Gayet sağlam atkılı ayakkabılar .. 
Söylediğine göre 250 kuruşa da mal 
ediyormuş. Mükemmel değil mi? 

Her gittiğimiz evde, türk dikka -
tine has bir adet görüyoruz: misa • 
firlerini ağırlamak için ne yapacak
larını bilmiyorlar. Cafer de öyleydi. 

- Birer kahve, dedi. 
- Aman, dedik, daha biraz evel 

içtik. Eksik olma .. 
Evi gezdik. Tip evler üç odalı sa

yılır. Odalardan biri büyük, birinde 
ocak da var. Mutfak olarak kulla -
nılabilir. Üçüncüsü sandık odası. 
Arkada ahır var. Gayet rahat ve kul· 
lanışlı yuvalar .. 

Ç ıktık. Tekrar dolaşıyoruz. 

Karşıdan sevimli, ama çok 

sevimli bir kız, bu da Gülsüm, bir 
çift öküzü yedeklemiş, evine doğru 
götürüyor. Çağırdık. Yanımıza gel
di. Evela biraz kızardı. Fakat çe -
kinmedi. Sorduklarımıza, kendile • 
rine has aksanlı bir şive ile ama ser
bestçe cevaplar veriyordu. Öküzle -
re baktık. Gayet kuvetli görünüşlü 
mallar. Yalnız garip bir tarafları 
var. İkisinin de gözleri başka baş -
ka ... Bir gözleri sim siyah, ötekiler 
bem beyaz sayılacak kadar açık; ha· 
vai bir renk. ·Gülsüm'e sorduk: 

- Neden böyle bunlar? 

Gözlerin biribirini tutmaması o 
kadar tabii bir halmiş ki bizim sua
limizi anlamadı bile ... 

- Hangileri, diye safca yüzümü
ze baktı. 

- Gözler, dedik, neye böyle te
keş ... 

Köylüler izah ettiler: 

- Hep böyledir bizim mallar, de
diler, gözleri başka ba,ka olur. 

Tek gözlü kedileriyle meşhur o -
lan Ankara'nın otuz kilometrelik 
kom,usu Sincan'da da §İmdi tek 
gözlü inekler ve öküzler var. 

Yüzünün bütün hatlariyle 
bizden olan Cafer 

Biribirimize öyle çabuk ısındık 
ki... Onlar bize bütün içlerini açı -
yor, biz onları can kulağiyle dinle
mekten zevk duyuyoruz. Hepsi te -
ker teker evlerinden memnun ol -
duklarını söylüyorlar. 

- Topraklarımız mükemmel ve 
bize kafidir, diyorlar. Yalnız bir 
eyyam olsa da güzlük tohumlarımı
zı eksek ... Yağışlar çok sürer mi bu
rada? 

- Belli olmaz, diye cevap verdik, 
bazan kışın ortalarına kadar güzel 
güneşli g ünler geçiririz. Bazan çok 
soğuk olur. 

- Vış soğuk da neymiş, dediler. 
Biz ona çok alışkınız. 

Doğrusu da öyle .. Soğuktan filan 
korktukları yok bizim yeni hemşe
rilerin ... 

Delegat Mahmut'a sordum: 

- He y a, dedi, bizim Sülman'm 
bir oğlu Tuzla'da •.. 

- Adını ne koydunuz? 

Bütün köylüler adeta bir ağız -
dan: 

- Kemal koyduk, dediler. Zaten 

biz de tam küçük Kemal'in evinin 

önünde konuşuyormuşuz. İçeriden 

bangır bangır bir çocuk sesi geli -

yordu. 

Adaşım ağlıyor. O ağlıya dur
sun biz, gene Hüseyin Çeker'in ara
basına yerleştik. Samimi bir uğurla
nıştan sonra çamurlu tarlaya dal -
dık. Sincanlılar arkamızdan: 

- Her zaman bekleriz, bizi unut -
mayın diye bağırıyorlardı. 
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Devlet Ziraat İşletmeleri Kuruı' 
nun !stanbul'daki et satışlariyle ,ı 
kalandığını ve et fiyatlarının yüks' 
memesi için piyasada müessir olı:ııl 
vazifesini üzerine aldığını evelce yJ 
mıştık. Bazı İstanbul gazetelerine• 'Al 
settiği gibi, spekülatör zihniyetli bl 
kaç mutavassıtın memnun olmadı) ih 
ları anlaşılan kurumun bu müspet la 
lakası, piyasada müessir olmuş ve ! 
yatların yükselmemesine çok hizıı> 
etmiştir. 

Kurum, İstanbul'da harekete geçt 
ği birinci kanunun ortalarında ha) 
van borsasında ve mezbahada eve 
tecrübe olarak i e başlamış günde ~ c" 
50 koyundan fazla kestirmemiştir. 'E le 
günkü kesim miktarı ise vasati oll 
rak 400 ze kadar çıkmıştır. :e 
Çalışmalarında doğrudan doğruf' al 

halkın ve müstahsilin menfaatini d 
şünen kurum, bu sene vazifesine gt 
başlamış olmakla beraber piyasadal 
tesiri müspet olmuş, ve İstanbul ha 
kının kış aylarında normalden yü!C 
sek ve fahiş fiyatlarla et yememelel 
imkan dahilinue temin edilmiştir. 

Kurum İstanbul Borsasında hayva 
satın almakla beraber memleketimi 
zin muhtelif mıntakalannda buluna 
çiftliklerindeki sürülerinden istifa 
de ve başka vilayetlerden de koyu 
tedarik etmektedir. tık parti bir haf 
ta evel İstanbul'a gelmiştir. 1 

Kurum et fiyatlarını tesbit ederki? 
bir senelik vasati sausıJ"t.ı~!' .. IDubteli 
ni topyeklın hesap ettiğinden satışlai 

te 

da günlük piyasa hareketlerinin teai 
görülmemekte ve bu suretle - ış ayl 
rında İstanbul halkının azami auretıe 
menfaatine göre hareket edilmiş o 
maktadır. Kurum önümüzdeki müsa 
mevsimlerde daha şfunil ve müsait bİ n 
programla işe başlıyacak ve iyi şartlı 
altında alacağı bu yeni tedbirlerle t 

davasını kökünden halle çahşacakttf 
Bu suretle gelecek krş halk ve müstaJı 
silin bu tedbirlerin neticelerinden dl 
ha çok faydalanacağı anlaşılmaktadır. 

Y t•ni bir istasyon 
Adana ile Misis istasyonları arasın 

da bulunan Kürkçüler'de de bir istaS ' 
yon açılmıştır. Kürkçüler istasyon 
yolcu ve eşya muamelesi yapabilecek 
tir. 

• 

Vücudünüz bir tehlikenin yaklaştığını haber veriyor : 

rip! 
Hemen ASPiRiN; grip, soğukalgınlığı ve ağrıların emniyetli 

ilacı ASPiRiN alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az sonra 

göreceksiniz. 

ısrarla 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her şeklin üstündeki EB markası aldığınız malın 
hakiki oldufunun ve iyi tesirinin ııarantisidir. 
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RESMİ İLANLAR 

Yulaf alınacak 
, Ankara Levazım Amirliği Satın 
J\lına Komisyonundan : 
. ı. - Gaziantep garnizon birlikleri 
ıhtıyacı için 500.000 kilo yulaf K. zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 32.450 lira olup 
tnuvakkat teminatı 2434 liradır. 

3 - Eksiltmesi 15. ı. 939 pazar gü
nü saat 9 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
nıe günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü madd<.>lerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Gaziantep satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

2 - Hukuku siyasiyesine sahip ol
mak. 

3 - Hukuk, mülkiye, yüksek iktı 
sat ve ticaret mekteplerinden ve bun
lara tekabül eden ecnebi yüksek bir 
mektepten mezun bulunmak. 

4 - Hizmeti filiyesini yapmış, ve
ya sınıfı ihtiyata nakledilmiş veya 
askerliğe elverişli olmadığı sabit ol
muş bulunmak veya tecil edilmek. 

5 - Otuz yaşından yukarı olma -
mak (halen Devlet memuriyetinde 
bulunanlar bu kayıttan müstesnadır) 

6 - Hüsnühal eshabından bulun -
mak ve haklarında yapılmış tahki -
kat neticesinde herhangi bir suçtan 
dolayı mahkum olmadığı sabit olmak. 

(5303) 

7 - Daire doktoru veya idarenin 
lüzum göstereceği hastanede sıhat 

heyetince yapılacak muayene netice
sinde, sıhi vaziyeti bu vazifeyi ifaya 
müsait ve memleketin her tarafına 
daimi surette seyahate mütehammil 

9567 olduğu anlaşılmış bulunmak. 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

~hna Komisyonundan : 
1 - Gaziantep garnizon birlikleri 

ihtiyacı için 500.000 kilo arpa K. zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 28.000 lira olup 
llluvakkat teminatı 2100 liradır. 

3 - Eksiltmesi ıs. 1. 939 pazar gü
hü saat 9 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
lll.e günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Gaziantep satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(5304) 9568 

!steklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, 
askerlik vaziyeti, iyi hal, adliye vesi
kalariyle aşı kağıdı ve mektep diplo
malarının asıl veya noterlikten tas -
dikli suretlerini ve halen bir daire -
de memur olarak müstahdem iseler 
zati sicil cüzdanlariyle dilekçelerini 
4 kıt'a vesika fotoğraflariyle Anka -
ra'da P.T.T. Umumi Müdürlüğü Mu
amelat Müdürlüğüne, 1stanbul'da P . 
T.T. Müdürlüğüne 30-1-939 tarihine 
kadar tevdi etmeleri ve imtihanın ya
pılacağı 10-2-939 tarihinde saat 10 da 
mezkur müdürlüklerde hazır bulun -
malarr lazımdır. 
İmtihan tahriridir. Muvaffak olan

lar aldıkları numara derecesine ve 
münhal adedine göre Müfettiş Mua
vinliğine tayin olunurlar. Muvaffak 
olanlar münhal adedinden fazla olur
sa muvafakat ettikleri takdirde ida

Sa t1 lak binek hayvanı re~in diğer münlıa1 hizmetlerine ta -
yin olunabilirler. Kazananlardan mü: 
savi numara alanlar arasında ecnebı 
lisana vakıf olanlar tercih olunurlar. 

Ankara Levazım Amirliği. Satın 
Alma Komiayonundan : 

Çilli kır bir baş binek hayvanı art-
tırma suretiyle satılacaktır. Bu satış 
Akköprü civarında hayvan pazarında 
olacaktır. İsteklilerin 13-1-939 cuma 
günü saat 10 da mezkur mahalde bu -
lunmaları. (84) 10114 

lptidaen memuriyete intisap ede -
cekler (30) lira asil maaşla Müfettiş 
muavinliğine namzet olarak ve halen 
Devlet memuriyetinde (35) lira alan
lar veya (30) lirada kanuni müddeti
ni doldurmuş olanlar (35) lira maaş-

Mukavele projesi tashihi 
Nafıa Vekaletinden : 
Sivas - Erzurum hattının 388 inci 

kilometresinde yapılacak olan ve 17-2-
939 tarihinde münakasaya konulan 
120 metre açıklıgındaki demir köprü -
nün mukavele projesinin 15, 16, 17 
18 ve 19 uncu sayfaları sehven eksilt
me şartnamesine ve eksiltme şartna -
mesinin 15 inci sayfası da sehven mu
kavele projesine raptedilmiş olduğun
dan işbu sehiv alakadarlara tebliğ ve 
mezkur mi.inak<>sa evrakını satın alan
ların bu sayfaları yerlerine koymak su 
rctiyle vaki sehvi taşhih etmeleri ilan 
olunur. (61) 10107 

• 9'. t· .. ~, . - , . . . .· 

"~r,:·;As~e.rr: Fabrikalar ... -., . . 

Kuıkkale' de yapllnlatak 
kalörifer lesisall 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan: 

Keşif bedeli (140000) lira olan Kı -
rıkkalede yaptırılacak kalorifer tesi
satı Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü merkez satın alma komisyonun
ca 21 şubat 1939 salı günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (7) lira mukabilinde ko -

misyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 

(8250) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunurl 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (5) 

10043 

:·~· ?·-. Demiryolları ·. · 

vahidi fiyat üzerinden kapalı zarf usu
liyle yeniden eksiltmeye konmuştur .. 

1 - Bu işlerin muhammen bedeh 

7200 liradır. 
2 _ İstekliler bu işe ait şartname 

. akı Devlet Demiryollarmın ve saır evr 
Ankara Sirkeci veznelerinden 36 ku -
ruş mukabilinde alabi.lirler. . . 

3 - Eksiltme 26-1-939 tarıhınde 
perşembe günü saat 15 de Aı:kar~'da 
Devlet Dcmiryolları yol daıre~ınde 
toplana<:ak merkez birinci komısyo-
nunca yapılacaktır. . . . 

4 - Eksiltmeye girebilmek 1~11: ıs
teklilerin teklif mektuplariyle bırlıkte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaik~ ay~ı 
gün saat 14 e kadar komisyon reıslıgı
ne tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 540 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika-
lar. (66) 10109 

..................................................... ! 

LMM••~!~.!~~~.~-..J 
(oraphk yün ipliği ahnacak 
İstanbul Jandarma Satın Alma 

Komİ5yonundan : 
1 - Evsafiyle, nümune ve şartna

mesine göre 8400 kilo çoraplık yün 
ipliği müteahhidi nam ve hesabına 12 
ikincikanun 939 perşembe saat 15 de 
Gedikpaşa'daki İstanbul jandarma 
satınalma komisyonunda açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

Ticaret odası vesikası ve ihaleden 
en az sekiz gün evvel vilayetten bu 
iş için ehliyet vesikası ve yaptığı iş-
lere ait bonservisler. 10052 

Pamuk islôh istasyonu 
yaptırılacak 

Malatya Ziraat MüdürlüğÜnden : 
8-2-939 çarşamba günü saat 14 de 

Malatya Ziraat Müdürlüğü dairesin
de 3366 lira 74 kuruş bedelli pamuk 
ıslah istasyonu ikmali inşaatı açık 
eksiltme usuliyle münakasaya konul
muştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri, genel hususi ve fenni şartname
leri proje hulasasiyle buna mütefer
ri diğer evrak her gün gün Ziraat mü
dürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 252 lira 50 kuruş 

tur. . . . . 
lsteklilcrin bu işe gırcbılmelerı 1-

çin 30 bin liralık iş yaptığı_na dair al-

lduklarr vesikayı ve tıcaret oda-
mış o . _ 

sikasını komisyona ıbraz etmege 
sı ve 10069 
mecburdur. (41) 

Memleket hastanesi inıası 
Malatya Valiliğinden : . 
_ 113064 lira 32 kuruş keşıf be-

de~ini muhtevi olup vilayet merke
zinde yaptırılmakta olan memleket 

. "kmali inşaatı 2. ı. 939 ta-
hastanesı ı .. .. dd t 
rihinden itibaren on beş gun mu e -
le ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulmuştur. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı şartları haiz buunmaları ve 
teklif edecekleri fiatm yüzde yedi 
buçuğu nispetinde ilk teminat mektu
bu veya makbuzu getirmeleri şarttır. 

2 - 16. 1. 939 tarihine ~asth~an pa
. .. .. saat ıs de ıhalesı yapı-

zartesı gunu "h 
- d teklif mektuplarının ı a-lacagm an .1• d 

d 1 'k 1 bı' r saat evel vı ayet a-
le en aa a . d.. la 
imi encümeni riyasetıne tev 11 -

zımdır. 
3 - Muvakkat teminat 6903 lira 3 - Şartname her gün adı geçen 

komisyonda görülebilir. Veya parasız 
aldır-ılabilir. 

4 - İsteklilerin yazılı gün ve saat
te satın alma komisyonumuzda bulun-
maları. (9346-5276) 9526 

Şose yaptırılacak 
Tekirdağ Vilayetinden : . 

22 kuruştur. . .. 
4 - İsteklilerin ihaleden sekız gun 

evel vilayet nafıa müdürlüğünden e~
liyet vesikası almalarr ve a!rıc~ tı
caret odasından verilmiş vesıka ibraz 
eylemeleri meşruttur. (42) 10077 

Satılık çam ağaçları 

3 _ Muvakkat teminatı (50,63) li-

radrr. 
1 4 - Şartnamesini görmek !stiyen.e-

rin her gün yazı i§leri kalemıne ve ıs
teklilerin de 17. 1. 939 salı günü ~t 
on buçukta belediye encümenine mu-
racaatları. (5334) 9619 

Havux tamiri 
Ankara Belediye$İnden : 

ı - Yenişehir'de Emniyet abidesi 
büyük ve küçük havuzların kabarmış 
olan mermer taşlarının tamiriyle bazı 
yenileşecek mermer taşları on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye ~onulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli 312 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (23,40) li

radır. 

4 - Keşfini görmek istiyenlerin her 
gün yazı işleri kalemine ve isteklile -
rinde 27-1-939 cuma günü saat 1b.~o 
da Belediye encümenine müracaatlarL 
(96) 10118 

Tamirat yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye hastahanesinde yaptı· 

rılacak tamirat on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2' - Muhammen bedeli 1215,06 li -
radır . 

3 - Muvakkat teminatı (91,25) lira
dır. 

4 - Ke;?if ve fenni şartnamesini 

görmek istiyenlerin her gün yazı işle
ri kalemin~ ve isteklilerin de 27-1-939 
cuma günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracatlan. (97) 10119 

Demir kapı ve dıvar 

yaphnlacak 
Ankara Belediye&inden : 

1 - Samanpazarı bahçesinde De -
mirkapı ve dıvar bir hafta müddetle 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (348,20) li
radır. 

1 - Kapalı zarf usuliylc eksıltme-
ye çıkarılan ve ihale gününde talibi 
bulunmıyan Malkara - Ke~n yolu
nun 58 t 400 - 65 + 630 kıl~etr:-

Samaun Orman Çevirge Müdürlü
ğünden: 

3 - Muvakkat teminat (26,25) lira
dır. 

4 - Keşfini görmek istiyenlerin her 
gün yazr işleri kalemine ve isteklilerin 
de 20-1-939 cuma günü saat on buçuk
ta Belediye encümenine müracaatları. 1 . dakı· ş"""e inşaatı bır ay 1-

erı arasın · ..,., . 
. .. .. k isteklisıne pazarlık 

çınde gorunece . 
t . le ı"hale cdilecektır. 

sure ıy · ) ı· 52 k 
2 - Keşif bedeli (35287 ıra u-

(98) 10120 

Muhtelif elbise yaphnlacak 

k • 1 k la tayin olunurlar. 
erktl Muhtelif erza vesa11e a anaca Müfettiş muavinliğine tefti~ mak- Cer müfettişleri 

- -- · -~-' ! w• ,.. • nun ~e kaiallr.!"Me!M<Y~ yhaf1#'#isp1er: ~-- k hıteli 
tışlar 

ruştur. k 1. l 
3 

_Eksiltme pazarlı usu ıy e ya-

pılacaktır. . 
~ - »u i~c ait şartname ve saır ev-

ı - Samsun vilayetine bağlı Vezir 
köprü kazasının Kavacık yaylası taş
lı geriş devlet ormanından 1667 met
re mikap gayri mamul dikili çam a
ğacı 2490 sayılı kanun hükümleri da
iresinde 3-1-939 tarihinden itibaren 
23-1-939 tarihine kadar (20 gün müd
d etle kapalı zarf usuliyle arttırmaya 
konulmu§tur. 

2 - lhalei evveliyesi 23-1-939 pa
zartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Su i§leri müstahdemini ıçuı 

yaptmlacak 72 takım elbise ve elli ta
ne tulum ile dört tane iş gömleği cxı 
beş gün müddetle aç.ık eksiltmeye ko -
nulmuştu;. 

A. ma omi yonunClan L--..-~~ alınaca 
ı _ Aşa gıda cin:a ve ıniJcdarları ya - ler dairesinde seyahat ve ikamet yev-

ıı. tesi! 
ayl 

üsa 
· it bi 
şartl~ 

erle t 
caktt1 

~üsw 
ren dJ 
tadır. 

asın 

is ta! 

syon1 

lece le 

zılı erzak ile kireç kaymağı pazarlıkla miyesi verilir. 
.atın alınacaktır. (İMTİHAN PROGRAMI) 

2 T ı· · 1 b"rlı"k 1 - Türkiyenin iktısadi ve tabii - a ıplerin teminatlarıy e 1 -

te 12-1-939 cuma günü saat 10 da An- coğrafyasr. 
ka L · 2 - Hesap: Faiz - İskonto, tena -ra v. 5.ınirliği satın alına komısyo • 
nuna gelmeleri. (85) süp. 

Cinsi Kilo 3 - Mall usulü defteri, muhasebei 
İrmik ıooo umumiye kanunu. 

ıoooo 4 - Memurin kanunu - Memurin Yemek Tuzu 
Kuru kaysi 
Kireç kaymağı 

150 
Muhakemat kanunu, ceza muhakeme
leri usulü kanunu, 1609 No. lı kanun, 
kefalet kanunu - ve Türk ceza kanu
nunun memur suçlarına müteallik 
hükümleri. 

900 

Odun baltası vesaire ahnacak 
Ankara Levazım Anıirliği Satın 

"'-lına Komisyonundan : 
Harp okulu için 20 adet odun bal

taaı ile 10 adet demir yaba komisyon
daki nümunelerine göre satın alına
caktır. 

Taliplerin teminatlariyle birlikte 
12-1-939 günü saat 11 de Ankara Lv. 
la.tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(86) 10116 

Satılık hayvanlar 

5 - Türkiye'deki Posta Telgraf 
ve Telefon teşkilatına ait umumi ma
lfımat ile P.T.T. idaresine ait 2822 
No. lı teşkilat kanunu. 10108 

, .~ apu· ve: Kadcistr~ , 

Kadastro işleri 
Ankara Kadastro Müdürlüğün

den: 
~ 
ı ~nkara Levazım Amirliği Satın 

'.Alnıa Komisyonundan : 

N ecatibey mahallesi üzerinde iki 
kale arasında bulunan yangın sahası -
nın ve içinde eşhasa ait olan yerlerin 
postalarımızca kadastrosu yapılmış ve 
evrakı komisyona verilmiştir. 

r: 

~etll 
nra 

alın 

( Aşağıda tırnak numaraları yazılı 
hayvanlar Akköprü'deki hayvan paza
l"ında aleni surette satılacaktır. 

Taliplerin hayvanları görmek için 
liarp okulundaki topçu taburuna mü -
racaatları. Satılış günü olan 13-1-939 
Ctuna günü saat 8 de at pazarına gel -
ttleleri, (87) 

---
c 

Tırnak No: 
662 
663 
665 
882 
859 

1016 
1018 

. Posta, T efgraf ve Telefon'·. 

Müsabaka ile müf ettiı 
muavini ahnacak 

l> T T U • M""d·· ı·· w •• d l · · • mumı u ur ugun en: 

1 d.~remizde münhal (35) lira maaş
ı ınufctti.: mııavinlikleri için 10-2-939 

ta 'h· ~ 
tn~ı ıncte Ankara ve İstanbul'da bir 

usabaka imtihanı yapılacaktır. Is
teklilerin aşağıdaki şartlan haiz bu
lunrnaları lazımdır. 

1 - Türk olmak ve ecnebi kadınla 
evli bulunmamak. 

25 K. sani 939 tarihinden itibaren 
tasarruf haklarının komisyon tarafın
dan tatbikıne başlanılacak ve bu tet
kikat 6 şubat 939 tarihinde nihayet bu
lacaktır. Müfredatlı ilan kağıdı bele -
diye ilan tahtasına asılmıştır. Bu yer -
lerde alakalı olanların komisyona 111ü-
racaatları ilan olunur. (78) 10111 

_ M.i~·'·~ Müdalaa .~.~.k~~.~~~~J 
5000 Kilo benzin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Harp okulu için 5000 kilo ben

zin açık eksiltme ile satın alınacak -
tır. Hepsinin tahmini tutarı 1300 li -
radır. 

2 - Eksiltme 23-1-939 pazartesi gü
nü saat 11 de M. M. V. satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 97 lira 50 kuruş -
tur. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. . . 

4 - Eksiltmeye iştirak edccek.le~ın 
kanuni teminat ve vesikalarile bırlık
te belli gün ve saatte M. M. V. s~t~n 
alma komisyonunda bulunmaları ılan 
olunur. ,(47) 1007Z 

D. D. Yolları Sabn Alma Komis
yonundan: 

İran transit yolunda cer servisine 
nezaret ve cer müfettişliği vazifesini 
ifa etmek üzere motör işlerinde çalış
mış tamir ve bakım hususunda tecrü
beli ya memleketimizde yahut yaban
cı bir memlekette mühendislik diplo
ması almış veyahut motör işleri ile 
alakalı bir sahada tahsil görmüş kim
selerin diploma bonservislerinin şimdi
lik birer tasdiksiz sureti tercümeihal 
ve kart postal büyüklüğünde bir boy 
fotograflariyle 20-1-1939 tarihine ka
dar Devlet demiryolları umum mü
dürlüğü cer reisliğine müracaatları 
ilan olunur. (5358) 10030 

Lokomotif ve vagon 

verenleri alınacak 
D. D. Yolları Sahn Alma Kom.is· 

yonundan : 
Muhammen bedeli 55000 lira olan 

14 adet lokomotif ve vagon verenleri 
20-2-1939 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4000 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
rei:;liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (275) kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak 
tadı~ (5360) 10055 

Muhtelif ~am kerestesi ahnacak 
D. D. YoHarı Satın Alma Komis

yonundan : 
Metre mikabı muhammen bedeli 44 

lira olan takriben 10.000 metre mika
bı muhtelif çam kereste 26-1-1939 per
şembe günü saat 15.30 da ka~alı za~
usulü ile Ankara'da idare bınasın 

satın almacaktır. . . in 21350 Bu işe girmek ıstıycnler 
liralık muvakkat teminat ile k~nun~~ 

. . 1 ve teklıflcrını 
tayin ettiğı vl·sıka arı . 

A •• t 1 ı: 30 a kadar komısyon 
aynı gun sa;ı •· . , 

. ı· ~ · vermelerı lazımdır. 
reıs ıgıne ka 

Şartnameler 2.200 _Jrnruşa ~n ra, 
Haydarpaşa, Eskışehtr ve !zmır vez -
nelerinde satılmaktadrr. (60) 1O106 

Lambri ve doğrama i~leri 
D. D. Yolları Umuın Müdürlüğün

den: 
Ankara garı gazino binası üst ka

tındaki salonlarda yaptırılacak sert a
ğaçtan cilalı lambri ve doğrama işleri 

rak şunlardır. 
A) Keşif hulasa cetveli 
B) Keşif tafsilat cetveli 
C) Grafik. 
D) Mesafeyi vasatiye cetveli 
E) Mukavele projesi. 
F) Eksiltme şartnamesi. 
G) Hususi ve fenni şartname. 
K) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 
İstiyenler bu şartnamedeki evrakı 

Tekirdağ nafıa müdürlüğünden alabi
lirler. 

5 - Pazarlık 26. 12. 938 tarihinden 
başlar 26. 1. 939 tarihine kadar devam 
eder. Bu müddet içinde zuhur edecek 
taliplerin Tekirdağ daimi encümeni
ne müracaat edebilirler. 

6 - İsteklilerin pazarlığa girebil
meleri için (2647) lira muvakkat te
minat vermeleri lazımdır. 

7 - İsteklilerin pazarlığa iştirak 
edebilmeleri için Nafıa müdürlüğüne 
müracaatla bu iş: yapabileceklerine 
dair vesika almaları lazımdır. 

10012 

Kapalı zarf usulile 

eksiltme ilanı 
M .. d .. rlüğünden : 

Antalya Nafıa u ul iş. (An -
Ek ·1 e konu an . 

1 - sı tmey 20 t 000 de Zi-
talya - Serik yolu Kn.1kl"m nebatları 

V k'l ti sıcak ı ı 
raat e a e IJ. aıoı ikinci kısım 
ıslah istasyonu ın 
inşaatıdır.) 1 . şaata ait şartname er ve 2 _Bu ın 
evrak şunlardır: . 

_ Eksiltme şartnamesı 
A .. 

- Mukavele pro1esı 
~ _ Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi 
D _ Hususi şartname 
E _ Keşif cetveli 
G - Proje 
16347 .85 liralık ke~if bedelinden 

müfrez 
Keşif bedeli muhammeni: 15375 li

ralık tahsisat nisbetinde inşaat 
Istiyenler bu şartnamelerle evrakı 

4 lira mukabilinde Antalya Nafıa miı

dürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme de 23-'l-939 tarihin 

den (Pazartesi) günü saat (16) Nafıe1 
müdürlüğündeki eksiltme komisyo -
nunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (1153.12) lira muvakkat te
minat vermeleri bundan başka aşağı
daki vesikaları haiz oluP. getirmele -
ri lazımdır. 

3 - Teklif zarfları 23-.1-939 günü 
saat 14 de Samsun orman çevirge mü
dürlüğündeki satış komisyonu tara -
fından açılacaktır. 

4 - Muhammen bedeli 6668 lira -
dır. 

5 - Muvakkat teminatı 500 lira 10 

kuruştur. A 

6 - İsteklilerin kanuni ikametga-
hı olması ve ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesaik ibraz etmele-

ri şarttır. . 
7 - Teklif mektupları te~ınat m~k 

buzlariyle birlikte ihale saatınden bır 
ıın. e kadar orman satış ko -saat evvc 

. onu reisligw ine sıra numaralı mak-
mısy . . 1 kt 
buz mukabilinde verılmış o aca ır. 

8 _ İsteklilerin mektuplarm.d~ ş~r~ 
nameyi ve mukavelcn"'.111~ prOJe ~rını 
okuyup kabul ettiklerını yazıp ımza 

etmeleri meşruttur. 
9 _ Şartname ve mukavelename 

·eteri Ankara İstanbul ve Samsun prOJ ' 
rman idarelerinden alınarak okunur. 

o 10085 

Ankara Defterdarhğı 

Satılık otomobi 1 
Ankara Defterdarlrğmdan : 

Muhammen 
bedeli Depozito 

Cinsi Markası Lira K. Lira K. 

Otomobil Desoto 1100 82 50 
Yukarda evsafı yazılı radyo kalori

fer teşkilatını havi faal döşeme ve 
karoseri ve makinesi sağlam bır adet 
otomobilin 24-1 -939 günü saat 15 te :ı 
çık artırma suretiyle ihalesi yapıla -
caktır. 

İsteklilerin adı geçen gün ve saat
te depozito makbuziyle defterdarlık
ta kurulu komisyona gelmeleri ve o
otomobili görmek istiyenlerin Def
te:.darlık milli emlak müdürlüğüne 
muracaatları. (80) 10113 

-~A.nkara Belediyesi · . 

Fotoğraf alat ve edevat alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Mezbaha laboratuvar odası için 
alınacak fotoğraf ve alat ve edevatı 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (675) lira· 
dır. 

2 - Muhammen bedeli (1773) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (133) lira
dır. 

4 - Nümune ve şartname.sini gör -
mek istiycnlerin her gün yazı işleri 
kalemine ve istekliJerin de 27-1-939 
<:uma günü saat 10,30 da Belediye en. 
cümenine müracaatları. (99) 10121 

İc.ra ve İflos 
Ennenak İcra Memurluğundan: 

Tüccar Başkatip oğlu Rıza yazıcı
ya 337 liraya borçlu Ermenek'te ölü 
mülazim Mehmet varislerinden oltıp 
kızı Sa.kine ve Ziraat Vekaleti müfet -
tişlerinden oğlu Şevket Taşkan'a icra 
ve iflas kanununun 103 üncü maddesi 
mucibince çıkarılan davetiyelerde mu
maileyhimin ikametgahlarının halen 
me~hu; bulunduğuna dair meşruhat 
verılmış olduğundan ilanen tebliğat i
f~sına karar verilmiştir. Gryabında ha
~1~ m~~~elesi ifa olunan bu şahıslann 
ılan. gununden itibaren üç gün içinde 
hacız zabıt varakasını tetkik etmek ve 
bir diyecekleri olduğu takdirde bu 
müddet zarfında bildirmek üzere icra 
ve iflas kanununun 103 maddesinde 
zikredilen tebliğat makamına kaim ol
mak üzere keyfiyet ilanen twliğ olu -
nur. (104) 10122 

-.: Mahkemelet· 
Kocaeli Asliye Hukuk Hakimli

ğinden : 

İzmitte Yukarıpazarda mukim Rayi
gan tarafından kocası Ankarada İktısat 
Vekaleti limanlar umum müdürlüğü 
evrak servisi şefi Vahdettin aleyhine 
şiddetli geçimsizlikten mütevellit açı _ 

ıan boşanma davasında: Dav~ olun3.tl 
.; ahdet tin 'in ikametgahı bellı oltnadı 
gmdan mahkemeye gelmesi için ilan .. 

• w eıı 
tebliğ olunan davet1yeye ragnıen llla.lı-
kemeyc gelmediğinden ilanen 
kararı tebliğine mahkemece k:ı gıya _ 
. . 1 .. rar v' nlmış olmakla dava o un.an \r:ıL , 

. 1 ·· ·· ""'1det ın 17-1-939 sa ı gunu saat 
10 

kemeye gelmesi, gelnıedi~ · da~ 
duruşmasına gıyaben ba k f 1 talı' 
kararı makamına kaim l 1 acağt 
Hin olunur. 0 nn k' 

uı 
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Cümhuriyet Merkez Bankasının 7. 1. 1939 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 
ALTIN: Safi kilogram 17.159,835 
BANKNOT ..•••••• , •••.• ,, 
UFAKLIK .•••••••• ,,.,, •• 

Dahildeki l\tıuhabirler : 
Türk Lirası ...•. • •••••••••• 

Hariçteki Muhabirler : 
ALTIN: Safi kilogram 9.054,614 

Altına tahvili kabil Serbest dovizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliri& 
bakiyeleri .••• • ••••••••••• 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev -
fikan hazine tarafından vaki tediyat. 

Senedat Cüzdanı : 
TİCARİ SENEDAT •• , •••• •, 

eEaham ve Tahvilat Cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı nakdiycnin 

A. - karşılığı Esham ve Tahvilat (İti • 
bari kıymetle) •....••.• • • • • • • 

B - Serbest esham ve tahvilat •••• • • 

:Avanslar: 
Altrn ve Döviz üzerine ••• •, , • , , .. 
Tahvili.t üzerine ••• , •. , , • ••• ~ • • • 

Hissedarlar 
Muhtelif 

LİRA 
24.136.680,71 
14.463.116,-

1.188.649,83 

665.781,37 

12.736.038,33 
12.632,70 

7.321.916,17 

158.748.563,-

16.004.121,-

88.077.569,36 

41.545.965,33 
7.542.742,03 

164.326,25 
7 .897 .836,4-4 

Yekun 

LiRA 

39. 788.'446,54 

665.781,37 

20.0 70.587,20 

142.744.442,-

88.077 .569,36 

49.088. 707 ,36 

8.062.162,69 
4.500.000,-

11.419.101,52 

364.416.798,04 

PASiF: 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi 

Adi ve fevkalade •. • , ••••.•••• 
Hususi ...•.. . .••..•.•• 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye .•• 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev -
fikan hazine tarafından vaki tediyat .. 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ila • 
veten tedavüle vazedilen ....• • .• 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vazd. 

Türk Lirası Mevduatı : 
Döviz taahhüdatr: 

Altına tahvili kabil dövizler .•.•• 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri . .•.••••••• , •••• 

Muhtelif 

LİRA 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.004.121,-

142.744.442,-

19.000.000,-
43.000.000,-

3.730,79 

21.795.033,55 

Yekun 

• 

LİRA 

15.000.000,-

8.712.234,11 

204. 7 44.442,-
20. 740.191,88 

21.798.764,J.4 

93.421.165,71 

364.416. 798,04 

1 temmuz 1938 tarihinden itibaren:lskonto had·di % 4 altın üzerine avans % 3 

• Muhtelif melbusat, techizat vesaıre alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Aşağrda cins ve miktarı yazılı melbusat ve techizat Jevazrmı hiza'arında gösterilen gün ve saatte eksiltmeye konularak satın alınacaktır. 
2 - Tahmin bedelleri işaretli olan bu eşyaya ait hizalarında gösterilen bedel ile veya parasız olarak komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin kapalı zarf eksiltmesi için ilk teminat banka mektubu veya vezne makbuzunu muhtevi teklif mektupları 

en geç eksiltme vaktinden bir saat evvel komisyona vermiş olmaları açık eksiltmeye ait olanlar da bu vesika ve teminatı belli saatte komisyona ver
miş olmaları. (68) 

Tahmin bedeli tik teminat Şartname bedeli Eksiltme Eksiltme tarihi 
gün ve saati Sa. Cinsi Miktarı kuruş Lira kuruş kuruş usulü 

1 - Kışlık elbiselik kumaş 
2 - Battaniye 
3 - Altlı üstlü somyalt demir karyola 

250 metresi 
850 tanesi 
2000 çifti 

9001) 00 
28bv 75 
1500 00 

775 
192 

parasız 

4 - Hayvan velessi 
5 - Hayvan velensesi 
6 - Kilim 
7 - Yazlık elbiselik kuma§ 

62000 Metre 
4500 adet 

(1000) çift 
(2000) tek 

400 tane 
800 tane 

6500 tane 
150.000 metre 

1050 tanesi 
1050 tanesi 

350 tanesi 
55 metresi 

315 00 
630 00 

1707 00 
5375 00 

.. 
,, 
,, 

413 

T. C. İ R AA T BANKASI 
Kurulu1 tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve t icari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
"hb Tasarruf hesaplarında Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ı arsız . _ 

k·ı k kur'a ıle a§agı· 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çe ı ece 
daki plana göre ikı amiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

.. 500 

250 
100 

.. .. 
.. 
•• .. 
•• 

Zayi- Ayşe namına yazılı tatbik 1 
mührümü 1 - 1 - 939 tarihinde kaybet
tim. Yenisini yazdıracağımdan hükmü 
olmadığı ve mezkur mühürle kimseye 
senet mukabilinde borcum bulunmadı
ğı ilan olunur. Ankara Bostaniye ma
hallesi Çiçekçi sokak No. 36 da Ayşe 
Çubuklu. 119 

~11111111111111111111111111111111111111!:. -
§Cebeci hastanesi§ 
: Cilt, saç, zührevi hastalıkları : 

mütehassısı : ----= ---- Dr. Kemal Arıcan - -- Bertin kliniğinden mezun : -: Belediye sırası Emek Apt. : 

~ (3-7) e kadar 9492 = -., ı 1111111111111111111111111111il11111 llr"' 

VİLLA, APARTMAN, MAGAZA 

Kapalı zarf 27-1-939 cuma 10 
,, ,, ,, ,, ,, 15 
,, ., 28-1-939 cumartesi 10 

Açrk eksilt. 30-1-939 pazartesi 10 
Kapalı zarf 30-1-939 pazartesi 14 

,. ., 6-2-939 pazartesi 10 
,, ,, ,, ,. ,, 15 de 

1010 

· Hava Kurumu·· 

Satılık deriler 
Türk Hava Kurumu Ankara Şu

besinden : 

Ankara Merkez ve merkeze bağlı 
nahiye şubelerine teberrü edilecek 
kurban derileri 21-2. ci ka. 1939 cu
martesi günü saat 14,30 da açık arttır
ma ile satılacaktır. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere şubemize müraca
atları ve ihale günü teminatlariyle bir
likte Genel merkez binasındaki şube -
mizde bulunmaları ilan olunur. 117 

Zayi - Ankara Polis müdürlüğün
den aldığım 1/ 659 numaralı ikamet 
tezkeremi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. Anni Matter 118 

11 - 1 - 1939 

ff aslahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

Hasan fare zehiri ile 
öld .. rü üz 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 7019 

• • • j • ., ~.. 1 •• • • 
• • • 1 • 

Sayın halkımızın dikkat 
nazarına 

Eskişehir Belediyesinden : 
Ankara'da layik olduğu rağbeti gören (Eskişehir Kaplanlı su

yu) nun bazı satıcılar tarafından mühürleri bozularak başka su
larla karıştırılmak suretiyle satışa arzedildiği öğrenilmiştir . 

(Kaplanlı suyu) nun rengindeki hafif mavimtırak havası ma
deniye, onun asli halinin bozulmasına imkan olmıyan bir alameti 
tabiiyesidir. Bu renge ve mühüre dikkat olunmasını ve mühürü 
bozulmuş, içine başka su karıştırılmış olduğu görüldüğü takdir· 
de ihbar edilmesini rica ederim. 10125 

=~-'-•-
( Pisin ) • ve gazıno 

Çocuk Esirgeme Kurumundan : 
Çocuk sarayı caddesinde SUS sineması altında Çocuk 

Esirgeme Kurumu tarafından inşa ettiril~İ§ olan. kapalı 
yüzme havuzu, gazino ve müşte~~lat_ın~n ınşaatı ıkmal ~
dilerek tecrübesi yapılmıştır. 20 ıkıncıkanun 939 cuma gu
nü saat 15 de Çocuk Esirgeme Kurun:ıu genel merkezinde 
yapılacak açık artırma ile ~iraya verılecekt.ir. ~ör?1ek :~e 
şeraiti öğrenmek istiyenlerın kurum hesap ışlerı dırektor-
İüğüne müracaat etmeleri. 87 

Muhtelif giyecek ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 
ı _ Kızılcahamam yatı okulu talebesine aşağıda cinsi, miktarı, fiyatı 

ve tutarı yazılı elbise, Fotin, Çorap, Don ile mintan alınacaktır. 
2 :_ Bu eşyalann muhammen bedeli (1105) liradan ibaret olduğundan 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
3 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün Ankara Kültür di -

rektörlüğüne ve ihale günü olan 26-1-939 perşembe giinü saat 15 te ve % 
7,5 muvakkat teminat akçesini hususi muhasebe veznesine yatırarak vila.. 

yet daimi encümenine müracaatları. 

Cinsi Miktarı 

Fiyatr 
Ll KU 
----

Tutan 
Ll 

4 
4 

40 
100 

120 

50 
40 " 

" 

2.000 

ı.ooo 

4.000 
5.000 
4 .800 .. 

160 20 .. 3.200 .. 

OIKKA T: He aplarmdaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşm yenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

yaptırmak istiyenler için şimdi 
Proje~ plan mevsimidir 

Zamanın her türlü konforunu haiz ve 
imar kavaidine uygun avan projeleri. 
inşaat planlan, betonarme hesap ve 
resimleri, her türlü inşaat detay la rı 

Zayi - Ankara Belediyesinden al -
dığım 1305 r umaralı bisiklet plakası -
nr kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
Gümrük ve İnhisarlar vekaletinde o - ı 
dacı Asım Özün 121 

Elbise 
Fotin 
Çorap 
Don 
Mintan 

(108) 10124 

63 takım 
70 çift 

80 " 
70 adet 

100 ,, 

10 
4 

1 

50 
40 
40 

630 
315 

32 
28 

100 

ııo5 

Kur'alar sened defa, 1 Eylül. 1 Birincikanun, ı Mart ve 

Haziran tarihleri e çekilecektir 
srhatli keşifler, inşaat kontrolluğu cid· 

di her keseyi tatmin edecek Hatlar. 

Y. Mimar R~~ad Akıncılar 
Yenişehir Atatürk Bulvarı 

Karadeniz Ap. 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -

• 
nızı rıca e a 

d 
.. d kJarınızda. halsizlik, kansızlık, hazımsızlık 

Ken ınız e veya çocu • . 
. 1 . burun ve makat kaşınması, ıshaı 

karın ağrılan, karın ışme en. . . h il . 
· • benzer sınır a erı, ge· 

oburluk basdönmes ı, ·alya akması, sar aya .. d 
• · . . B "tabii haller, vucu unuz. 

ce korkuları mı hıssedıyorsunuz? u gayrı 1SKÜV1T1 , 
da solucan bulunmadığına alamettir. Derhal (İSMET B ' 

t S M E T B t S K Ü V 1 T t barsaklarda kan emer.~k .. yaşı
yan 'ie üreyen muzır 1ayvanlarrn en birincı devasıdır . Buyuk ve 
küç klere itimadla verilir. Kutuların içinde kullanış tarzı yaz.ıh· 
dır, o~uyunuz ve çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten verınız 
Her eczanede fiatı 20 kuruştur. İSMET İSMİNE DİKKAT. 7009 

U L t: S- 20. inci yıl, - No: 6267 

İmtiyaz sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumı Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 

---
35 = ----------------------------

----------

Yeni 
BU GÜN BU GECE 

1Kl AÇIK GÖZ 
Baş Rollerde 

Fernandel - Elvir Popesco 
Bir seans müddetince durmadan 

gülmek istıyenlerin filmı 
llaveten 

RÖNTGEN ŞUAI (Kültür filmi) 

-------------
BUGÜN 16.45 Matinesinde 

umumi istek üzerine 
YARALI KARTAL 

Clark Gable - Myrna Loy 
Spencer Tracy 

Seanslar 
14.45- 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

SİNEMALAR 
Halk 

BU GUN BU GECE 

938 - 939 Sinema mevsimınin 
muazzam sergüzeşt ve macera 

filmlerinden biri olan 

ZORO KAMÇILI ADAM 
2 devre 26 kısım tekmili birden 

Filmin uzunluğu dolayrsiyle 
seanslar : 

Gündüz: 15 - 18 Gece : 21 de 
-------------

UCUZ HALK MATİNESİ 12.15 de 
ÇELİK KALE 

Sus 
BU GÜN BU GECE 

Beyez perdenin sevım/ı küçiık yıldızı 
SHİRLEY TEMPLE'in yarattığı 

KIR ÇtÇEôt 

lilmı biıyuk hır muvaffakıyetle 
devam ediyor 

İlave olarak • 
EKLER JURNAL 

Seanslar: 

14 - 16 • 18 • Gece: 20.30 da 
Ayrrca 12 de uzuz halk matınesı 

vardu ve aynı film göstf'rilmektedu 

---------
------
---------------ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 
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