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Cümlaarredimiz lrıönii ilıinci rniinl•laİP olaralı reylerini kullanıyor 

1·939 
F. R. ATAY 

Atatürk' ün, &tüm yılından dibı ılaarpte ıeller ıibi kurban kanı a
~uı ayrıldık. 1937 ...-ı- kıtmıttır. Bu millet, on yedinci 

ne kadar f8Yk ile veda 9'.ait- uır ıonlanndanberi, biç bir za
; cümhuriJet, 1938 da Clll bet man, 17 aenelik bir sulh ve ıü • 
ıına batacaktı. ~ kWı devri ıörmemiftir. llk defa 
büyük ,enlik ,_.ini, yeni nef• alıyor! 

lın sonbaharmda ıaaanur edi- ilk defa çocuklan büyüyor, 
rduk. gençleri yaılamyor ve erkekleri 1 
Meier ne türlü ajlıyac•.Jnn•· .,.ea'rt ....,.ı ıtemaUzm'in 
t Ne divelim? Tabit kanunla- ıuthu, ilk defa onun hudutlarını 
~- •. 7 , _ ··- - ···-- _.,..,,.-- ~ - ....... " ..... ·- . 

• Fakat milll hayat, Atatüik'ün 
·· ile dahi bitmes. Türk mil

i, gene 1938 de, kendi tlliinin 
iç bir fani tart& bailı olmadıtı· 
iıpat etmiıtir. itiraf etmeli· 

• z ki, garp v~ tar" &leminde bi-
· m milli kudret ve birliğimizin, 
tatürk'ün ölümtl ile nihayet bu· 

ğmı zannedenler çok olmuı· 
. Bütün intikamlar hep bir 

tızdan: "- Hele heldeyiniz; 
ölaün !,. diyorlardı. 
Yhi ıene fiaıla ile cihala, 

i türk mucizesini görcla. 
iban harbi mailubiyetinden 

ra iatiklilimisi kazandık ; 
tih-k'ten sonra yaııyoruz : 
atandatlanmm.ı Büyük Millet 

ecliai eırafm.ı&. ve, i"lde bi• 
ata·i ı +-kla baJ&tmm bü • 
.. san ttı • d01"'*'1 Reiıi -

cünlhtft' el1ifiDcla teaaUdü o de
recededir ki İcap edene bütün 
türk milletini, Yanyla ve CUUJla 
bir hudut üserinde, ıimdiye ka
dar bu millet tarihinde ıöriilmt;. 
mit bir sürat ve hevesle toplıya
bileceğimizden aıla tiiphe etmi
~ - lnönü,. 

• 

Btıfvekilimiz Celal Bayar "e Ziraat Vekilimiz Failr Kartlojla 
dün •ece HallreoinJe köylüler arıuıntla 

Baıveklllnılı'ln Ankara Halkevlnde 
Köylülere kaqı samimi sözleri 

Kendi öz eseriniz olan 

-·Wur't/ft*-'Sim 
Din tebr .......... 1 mebusluk 

için •eçim Yf.1!Slmlf ~ C.H. Parti nam
zedi ~ ~terilen B. Arü Baytın 
ittifdıa Htifinlftir. 

Dtnkil aeçim sabah'IUt 9 da bqla-

mıt ve •llS~ kadar devam etmittir. 
Seçlale hemen biltiln ikinci milnte

hiplec ~ etmitlerdir. Bqvekili
mi,s iL dili Bayar saat ona ve cilm

hurr~ ldanü saat 12 ye doğru 
beledljeye gelerek, ikinci müntehip 

•rfatiy1e reylerini kullaıımıtlardır. 
Cümhurteisimizin belediyeye gele

ceğini blıber alan halk bina etrafma 
toplanmlflar ve yalan yapmra rai
men kendisini beklfıyereJt alkıılamıt-

~Mlltı. aa7J1 tezahürleriııaöstcr-

Tayyare piyangosu 

500.000 llrı 

24.573 
llımırıyı pkh 

Tayyare piyangosunun yılbqı ikra· 
miyesi için bilet akmt olanlar diln ak
flllll aaat 19 dan itibaren radyolarının 
batına geçmit Ye lıtanbul"dan Yerile
cek olan ketide haberlerini takı'be ha
zırlanmıılardır. 

Piyangonun çekilmesine lstanbal 
üniversite konferans salonunda tam 
aaat 19.30 da batlanmıttır. Gerek bU
yUk ikramiyeler okunduiU zaımıı ak
aeden gUrtiltUden,gerek mubabirlmlsill 
verdiği tafsil&ttan anladıi...- cöre 
salon hmcahmç dolmuıtu. Çabucak ve 
zahmetaisce zencin oJ.manm parlak ve 
nikbin hayaline kapılmıt binlerce va
tandaf ne{ea almaclan okuUD numara
ları takip ediyorlardı. 

500.000 Ura, 24.573 nUID&fay& isabet 
etti. 

İkrllniye kazanan numaralarm tam 
listesini ve gerek lıtanbul'da gerek 
tchrimizc!e dün gecenin talihlisi 1ayı
lan vatandatlarm isimlerini 9 uncu 
1&yfamızda butac:aksmra. 

1938 senesi milb itJerimİS ba
kı•mdan hennutat 1eni bir in
kipf rıh olmuttur. Biitçemiz 
artmlfbl' Ye aailamdır. Harici 
ticaret muvazepemiz yerindedir· 
Türk itibarı daha kuvetlemnit -
tir. 1939 aenesine daha kuvetlı, 
daha kalababk, claba ze111in ıi 

fejimle iftihar 
tmenizi yerinde bulurum lleclllll• öll11inil 

onunm yıl döniml 

Kiiçiik 5ocuk, nineeine ııokulmut: lki bakı,ta da aynı tatlılık var : lliri, MYP" 
çalıpna Ue dolu bir maziye çevrilmilt oteki, vlidlerle dolu iıflkbal karpamda 
hayret ect~r ıibi .. Huzur ve ıükGıı içinde sönen hayatla, ateıli bir ıekilde dopa 
ha,at: Gıden sene, ıelen sene .... 

riyorus. 
Cihan hali, tiYaal, içtimai 

ildDül .....,. *iuhranı içinde-
dir. T~'nin aJ, haaur ve D
t ikrar mmaruı, birçok millet· 
le için, .bir umulmu cennet ha-

BİZİM · İÇİN ESAS HALK1N Bugi1n. eaki maetif vekillerinden 

FiKiRLERi HALKIN İ'STEKLERIDİ :u;=-=:~tilUmllniln onun- • 
" Necati'nüı ~enelerce batkumandan-

Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongre•i azalan ...,efine dün lık ettiii ldiltili ordusuna muallim ye
Halkevi aalonlanncla, aynı zamanda yeni yılı da berabeıce katla· tittiren 1Jir ilim ocağımız, Gazi Ter
mak makaadiyle bir veda miBamereıi tertip e"1Jmit ve yakın. Jer- biye JM41tittiail bir "Necati Gecesi" 

yali ~lmufhlr· 
Bu eaadet halinin bat temin•· 

tı, milli müdafaamızm temeli o
lan milb birliğimizin devamın· 
dadır. Zorla delil, ıuurla birlik! 
Anlayarak, iatiyerek ve ıeverek 
birlik! 

• Faklı& bu millet 1'a anareti 
-..decek bir olsunluktadır· S. 
dilet, Viyana dön~ inkı· 
rua kadar, büyük küçük-aayuıa 
ihtili11erdeıı ... .,,. zı bii;rük 

1 rd 
• .. bu - d ı--'-- L-.uo lmak tertip t:tmittir. Bu toplantıda "maa-

e en ıelmıı olup dun ve aun önmüt 0 .......- .... "Y 
0 'f1t' N t'" · ha t k"ltU tar'h·-.. b" -L- k ... t 1 Dl d haz bulunmu....,•• n ._ı ec-,a ı ntn ya ı, u r ı ı 

uzere ıne 7W" ongre asaaı op a: 1 a ırr-• mizdeki değeri talebeler tarafmdan i-

l 
Büfe 10ğuk yemekler, bOl me,..e. sah edilecek ve Cümhurreiaimiz tsmet 

Irak Elç·ıs"ı cu·· mhur pastalar, 10iuk hindi. taYUk, yoğurt, ln"1ü'niin, Necati'nin ölümü günü 0-
peynir gibi Orman Çiftliil ~" •usı muars bqmda söylediği kıymet-
tiyle zengin bir halde tertip ~il lt ddtf tettrar olunacak ve Necati 
ve içecek olarak da sadece mebzul hakimcla n~~ okunacaktır . Reisimize veda etti 

Irak Dahiliye nazırlığına tayini Ü· 

zerine memleketimizden ayrılacak o
lan Irak elçiei B. Naci Şevket evelki 
giln saat 16 da Reisicümbur tarafm
dan klbul buyrularak v~i 
takdim etmiftir. (a.a.) 

ayran, limonata, çay, ~ ve süt bu- Buaa ... bu&Un Ncc:atıi'nin me· 
lunduru«nutt":. Ka~ik do~niy • zarı blıfmda 'bit ihtifal tertip edilmit 
le, büfeler büyuk ~un ve ~ ....-ktacbr. Her ... olduiu cı"bi 
re aalonuau.n mabtıeHf cepbehıe\?yiae ~ el~ ora,a pınecek • mertna
tansim ediltiıit bulunuyordu. .• .,,; llt1Ul"ııh&Ji.tı ._ klkle. •?:~ 

(Soa ı blda7bl*J • W >C ••tl.a 11sS•"llJi?•-•-•~_,ır._ 

A.hra, iNii ~ lıi,)liii 6ir ıNOİaf ile~ ,,_....,. 4iİll ,_. 
AMr.'- w,.a _. ........... 6irü1'9 .,....,. ..,. • ,,...,, .w. 
,,.,. ...... .,_,. ,.,_ ,_ııW»aıaıs,,..,. ,,-. GörM'ill "!!' Gifmn .._ 
aiııill-•• • •••.,,.. Pldili.,.,. ıwliıırsr 1. *1 ~-.. 
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Ye 

1939 
Harf lnkdabının Ankara. Halkevinde ... 

• 
Yırmincı asrın yarısına on bır yıl 

kalmış o uyor. Bi ınsanlar, du uncele
rımızı olçulere vurmıya al tı ımız
dan ve bunu hatt du urune m leke
mızin ılerı hır ba ama ı saydıg mı dan 
asırlara ayrı ayrı bazı ayıncı va ıflar 
ve bu yoldan da ayrı bırer huviyet ve 
§ahsiyet vermesini severız. 

yan ne ekildc bitecektir? Bilmiyoruz. 
1939, bu husu ta, agzından, belki 1938 
den daha çok sır kaçıracaktır. 

Ancak, ferdleri ve cemiyetleri, 
maddeyı ve insanı gayet mürekkeb ve 
derın bır krizın içine sevkctmiş olan 
lıır asrın yuzyılından bir tan~i olmak 
ıtıbariyle, 1939 da, asnn temayüllerine 
zıd bir istikamet ve mahiyet arama
mak dogı u olur. Kriz asır lan büyük 
şek'ler ve çetin mucadelelerle doludur. 
Şek ıle mucadele, insan'da mevcut en 
asil ve en temız cevherlerdir. Ancak 
bunların harekete gelmesi sayesinde
dir ki, insanlık, en buyük fikir vuzu -
huna ve ruh huzuruna gidebilmiştir. 
Yirminci asnn krizi geçtikten sonra 
da boyle o acaktır. Şurasını yalnız i§a
ret etmiye !uzum göruruz ki (aksi tak
dirde yavan ve faydasız bir tefelsüfde 
kalmış oluruz), turk milleti, kendi id
rakinin kapılarını ne kadar geniş açar 
ve kendı iradesinin yaylarını ne dere-

onuncu yıh 
Harf inkılabının onuncu yılı müna

aebctiyle Ankara'da mart 1939 ayı i -
çinde Sergievinde bir kitap sergisi açı
lacaktır. Bu sergide on yıldan beri 
Türkiye'de neıredilen e.scrler teıhir e
dilecektir. Killtür Bakanlıgının alakalı 
serviıleri bu i1 üzerinde faaliyetle ~
lıtmaktadır. 

llrofe okuş Kalman 
Türk okçuluğu hakkında 

Ziraat Vekaleti BQ§müıaviri 
B. Faz.ıl Konkut 

Devlet Şurası 
kanunu dün 

meriyete girdi 
Devlet Şurası kanunun dünkü gaze

te ile neşredilerek meriyete konul
muştur. Yeni kanunda Şuraya yeni
den 9 aza 12 ba' muaıvin ve 6 memura
lınacaktır. 

Bir konferans verdi 
Nasıl, "vaka s at k çta oldu?" sua

line luzum gorur ek, t rıhin onumuze 
aerdigi hadıseler zıncinni de bir takım 
bölümlere ayırır ve bunlara asır deriz. 
Böyle bir olçuye vurma adeti yuzün
den, on dokuzuncu asır diye haddiza
tında ancak ıt an olar k mevcut bir 
zaman mesafe ne, bu uk devir diyo -
ruz. Felsefenın pozitıvıst temayull rle 
en büyük hayat iddı lan peşinde ko -
tugu, kulturde iyi hazırlanmış bazı 
milletlerin başkal rını ezerek ve biri
birlcrini atlatmıya çalı arak kendi ci
han hakimiyetlerini kurmıya çabala
dıkları, teknı~ın arka arkaya mucıze -
ler kaydettı ı buyuk dcvır. 

Bir başka ba mdan, on dokuzun -
cu aaır, birıncı yarısında butun zinde 
.kuvetlenni hamleye sevkedcr. İkinli 
yarısında ıse, scb bi ve neticeyi elele 
Yererek hayatı emri alt na sokar. Ve 
aman ol un mekan olsun, gittikçe kü
çulerck, dunyamız, goruş ve idrak u
fuklarımızın zavıyesi içine ıugışmaya 
hatlar. Cografya, bu dunyanın r smini 
çizip bıtirdıkten sonra, radyo dalgası
nın, lralktı ı nokt ya saniyenin binde 
birinde avdet etmtaini Herz, duşümir 
ve temin eder. 

ce gererse, yani, ortadaki şek ve mu -
cadele sahnesinin ıç ve dış oyunlarını 
ne k dar y kından takip ederse, krizin 
içınden o kadar muvaffak ve başta çı -
kacaktır. 

Ziraat Bankası mali miışaviri Fazıl 
Kunkut, Ziraat Vekaleti Başıniışavir
ligine tayin olunmuştur. 

Yuksek tahsilini. Paris sıyasal bil
giler mektebinde, sonra da Cenevre 
ekonomik ve sosyal bılgiler fakülte
sinde yapan, Fazıl Kunkut, bir müd
det mecmua ve gazetecilik, 3-4 sene 
de muallimlik ettikten sonra 1924 de 
Ziraat Bankasına intisap eylemiş, bu
rada umum muamelat miıdür muayin
li inde, ne riyat, mali ve iktısadi tet
kikler mudurluklerinde bulunmuş, 
1932 de banka mali müşaviri olmuş 
ve arada beynelmilel kongrelere hu -
kümet namına müşavir veya murah
has sıfatiyle iştirak eylemiştir. Fa -
sılasız tctcbbuları, ecnebi kredi ve 
finans teşkilatmda ciddi tetkikleriy
le kuvetli bir bankacı ve zirai iktısa
diyat mutchassısı olarak yetişen bu 
arkadaşımız, bankanın aylık bülten
leri ve diger neşriyatiyle memleketin 
bilgi yayımına kıymetli eserler ver -
digı gibi deruhte ettigi vazifelerde, 
hassaten bankayı alakadar eden bir -
çok mevzuatın projelerini ihzarda da 
faydalı bir unsur olmuştur. 

Yugoslavya ile Afyon 

mukavelesi uzatıldı 

Bizim yirminci asrımız, işte o bü
yük on dokuzuncu asrın devamıdır. Ve 
onun mümtaz vasıflarını, 1914 yılına 
kadar, sUkQnla, inanarak ve severek 
t.apr. 1914 den itibaren, yirminci aaır, 
kendi krizinin içine dalar. Ve 1939 yı
Jmm ilk gününe kadar, krizden, heni.ız 
kurtulmamış bulunur. 

On dokuzuncu asır, kıtalann tek
nilı: namına keıfi, kıtalarm ekonomi 
namına fethi ve istismarı asrı idi. Yir
minci asır, kıtalar ve kıtalarla beraber 
memleketlerin bu iatiaınara karşı kı
yam •e t.yanı asrıdır. Bu kıyam ve is-

Yaptı ı kanlı kurtuluş ıF.cadeleıi 
ile, turk milleti, adagını ifade etmiş ve 
kurbanlarını vermiştir. Ortaya koydu
gu inkıl.:ıplarla da, bunun tesadüfen 
de !il tanh içindeki misyonunu anla
mak suretiyle yapıldıgını göstermiştir. 
Şu halde, turk mıllcti, yirminci asrın 
getirmiş oldugu fikir ve ruh krizi için
de, kafaca en teçhizatlı, ruhça da en 
mukavemetli milletlerden birisi olması 
lazımdır. Eger krize girit inı ele alı
nırsa. Fakat bunun bir de krizden çık
iruş inı vardır. Ve bu, birinciden daha 
mühimdir. Ne atlar vandr ki, start'la
n mukemmel, varışları daha az güzel
dir. Van ta, muvaffak olmak için, çı
kıttaki kazanç payını harcamamak, 
mukavemeti azaltmamak, mesafeyi iyi 
hesaplamak, rakipleri sıkı kollamak ve 
gayeyi gözden kaçırmamak icap etti -
ğine gôre, 1939 yılının bizler için mi
nası anlaıılnuı demektir. 

Burhan BELGE 
• • 
ikinci devre lik maçlarında 

...___A~karagücü vc-i>emlrspor 
berabere kof ddar 

Lik maçlarının iki ne· devre müsabakalarına dün Muhafızgü -
cü sahasında Ankaragiı ü - Demirapor maçiy)e baılanıldı. Bu ma
çm neticeıi ıampiyona erinde çok müe11ir bulun.duğundan, ha
vanın hafif yağmurlu olmasına rağmen aahaya epıce futbol me • 
raldııı ıelmitti. 
Yaıan yagmurlar sahayı 

deryuı haline getırmişti. 
le ı6çın güzel olmıyacağı 
Fakat topun ağırla~ına 
cuların bu çamur içinde 
zorlukla hareket ettirmele 
men oyun zaman zaman ht can ve-
rici bir manzara aldı ve ne ede iki 
takım 1-1 berabere kaldı. 

Hakem B. Muzaffer E 
daresinde ba§hYfn oyun uı 
dilemez bir gilçluk içerisi 
yan etti. Çamurlar arasına 
pu, olduğu yerden çık8(ara 
yere atmak ıoyle dursun d 
rüat kotmak bile bir mesele 
Deminpora nazaran, çamur 
oynamağa biraz daha alıtkın 
rı anlatılan Ankaragüçliller 
baaım yarı aahaaına intikal 
muvaffak oldular •e 32 ine 
da merkez muhacimlerinin ~ 
kr bir ıutla ilk gollerini 
Gilçliılerin bundan 10nra 
bir gol peşınde oldukları g 
du. 
Diğer taraf tan, Demirspor 

lelerine yerlefeD aarı-liciv 
yapmaları ço'k muhtemel bu 
kinci sayılarına meydan bır 
için canla baıla çalışıyorlar, 
lışmalarında da cidden mu~ 
Juyorlardı. 

Oyunun birinci kısmında 
porun yaptığı muessır. b.ir. 
mu bir netice vennedığı ı 
1_0 Ankaragucilnun lehine 
di. 

e ecre -
ışan to
tenilen 
ru du -
. Fakat 

devre 
icelen-

Yeni yıl ! 
Dan gttctt, aat on ikiyi çalarkttn 

19JB yılı, bir daha gttriytt d~nmiytt
cek bir sargün gibi tas ve tarağı i
le mazi denilt>n ve gan geçtikçe bü
yüyüp t>nginleşen boşluklara daldı, 
gitti: 

Dün gece erken yatıp da l9J8 se
ne inde uyuyanlar, bu sabah uyan
dıkları zaman 19J9 yılının ilk gü
neşini başlarında bulacaklardır. 

Yeni vazifesinde kendisine muvaf
fakiyet temenni ederiz. 

Adli tebliğatın posta ile 
yapllm sı . 

proıe 

Adli tebligatın Posta, telgraf ve te· 
lefon umumı mudurluğu tarafından 

yapılması hakkındaki kanun proje~i 
meclis ruznamesine alınmııtır. Proje 
yarın umumi heyette göriışulecektir. 

rı Hbep •r•mai• /iJsum kalıyor mul 
Her s•m•a. t•libin baz•n kararan 
eli ağzı1111za bir tutam bal yerine 
bir tutam zehir çalmadıkça, ber ve
&ile ile nefe! Yeni yı/ıaıs kutlu ol
sun! - T .. 

K "" beyinli! 

lstanbul, 31 (Telefonla) - Afyon 
satışları hakkında Yugoslavya ile ya
pılan muzakere intaç edilemc.ii. Eski 
mukavele iıç ay uzatıldı' 

Üç kasabamızın 

haritalan yapalıyor 

İç Bakanlık Ermenak kasabasının 
200 hektarlık hali hazır harita.siyle Es
kişehir kasabasının 1/500 ve 1/2500 
mikyaalı hali hazır haritasında yapıla
cak tashihler ile 120 hektarlık meskun 
sahanın yeniden haritasının alınması 

ve şehrin umumi vaziyetini ve civarını 
gösteren 1100 hektara baliğ olan saha
nın 1/5000 lik haritasının alınması ve 
Bünyan kasabasının 90 hektarlık kıs
mının hali hazır haritasiyle buna mu -
hat 300 metrelik kısmı ile 150 hektara 
varan sahanın yalnız 1/4000 lik hari
tasının yapılmasına ait muameleleri 
tekemmül ettirmiı ve münakasaya çı
karmıştır. 

halele • hekime ne de hutaneye 
bat ,,._.,. aldınclan ıeçinniyen 
it• kaclar ialUl •udD". Oalarm :r•
amcla ita ataçkakanı ıöaterdi-
li •• ....... IOm"a1ene'1ı11t ..,mu.. tlbiriade ....... etmeli mi-
~·? 

Mübadil Rumlardan 
kalan emval 

Finans Bakanlıgı, miıbadil ruırilar
dan kalan gayri menkullerin bugünkü 
vaziyetlerini tesbite karar vermiştir. 
Vilayetler mubadil rumlann metrukitı 
hakkında ikincikinun 1939 sonuna ka
dar Bakanlığa mufassal maliimat vere
ceklerdir. Vilayetlerden istenilen ma
ICunat arasında mübadil rumlardan 
metruk olup şimdiye kadar muhacirle
re ve yerli halka muhtelif kararname -
ler ve emirlerle borçlanma suretiyle 
verilmiş olan malların borç bedelleri
nin yekunu, henüz muhacirlere tahai• 
veya muhtaç çiftçilere tevzi edilmemiş 
arazının borçlanmıya esas olacak 
muhammen kıymetleri mikdan, ıehir 
ve kasabalar içinde mübadil rumlar -
dan metruken hazine emrinde bulunan 
müaakkaf ve gayri milukkaf ~valin 
ui'f&Tie) a:ıu'* r ... ..,..-.\.0"-. b .. ~ ..... •rr 
ri menkuller cinsleri itibariyle ayn &'f
rı gösterilecektir . 

Şirketi Hayriye lstanbul'da 
Küçükau'da modern bir plij yap
tırmağa karar •ermiı. 

Göluü •e Küçüksü, oldıma ola
•IJ'•, lıtanbul'un meıhur bir a•
zinti ve eğlenti yeridir. Eski tair
ler aradan: 

Hukuk Fakülte i mezunlarmm 
tayin kuralan 

GidJU. CJAau•:ra bir 11...t lb .,.u:reliın I 

eli" 1ta1a .. d..terdi. Şimdi iae 
plij yapdı~. e- da .... "ilemi 
lb,, di,.biliris; fakat Ul'U'lla " 

f •J'dalı ne•inden 1 

Hukuk FakUltelinden mesun o-
lanlann mevcut münballen tayinleri 
çin yapılacak olan .... apdeai hak -
lmıda Adliye BaMflnlılı buırbldara 
bqlamııtır. Kura h-., içerisinde ya
pılacaktır • iç ol

ragil-

/{er alıştığımız ~ey gibi 365 gün
lük bir yl/ da bizden ayrılıp gider
kttn Qzülmiyelim, buna imklıı var 
mı! F•kat diin gece bütün orkestra
lar, cubantlu, ıarap vtt ıampanya 
,ı.-ıttri •lel• •erip biu bu acıyı u
aııttur,,,.,• plıJtılu. Unutturduk
/uma d• ,.,,. nmeylal•: 

llaıay portıakallanl Carap Uıracıl 
Mesut bir 

Çllakl yı/6qı pce.Jnl, bu uytt
de, ••ki tnr yJl•• qrdıp •ittifi dtt
llJ. berlklı/11111 IUe kıwuftutu ge
ce dl~. d.,._6llmlfisdlr. 

Bnlti 6a. N. B•ydu, doktor 
Aıl!#iMI! ... ~~~ ....... 

oı..71 ...... 

Kartlet Hatar' ... T1r1rqe•,. 
..... pal'lalra'1ar, ..... Gt W. 
............ ..,..... .... PiPIUa .............. ,..; .... ,.... .............. 

- ......,.. ltafka tirli - .... 
i .eldibaaal 

Tirld~'aia laıilt_.•,. \w •J' 
10 Wa pe ...... ilıırq ecleceti 
........ ftliliJGI'. - ........ aalh 
......................... olarakte-
likld ettim. Tahafama ıideeek a
ma k~. 

Wllldl _,1111[1,.. J•>lsS dl -..... ., .... .,._ .. 

. 
nı n 

.... 
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Dl s POLİTİKA 
. . . . . . . DÜNYA HA.BERLERI 

Yahudileri gizlice 
katolik yapan 
papaslar var ! . 

••••••••i•••································································--

1938 -19l9 BiR iTALYAN GAZETESİNE GÖRE Hitler'in mesajı Viyanaim Eima a. a. - Royter ajan 
sının muhabiri bildiriyor: 

"Viyana civarında kain Stillfried 

ı\in arkada ı,sakbİJllUS 1938 luında aralarında tam bir fikir mu
ınatsnasyonal aaünuebetlercle labakatı,, olduiu beyan edildi: F •: 
buhran yılı,. olarak t~ seçe- kat südet almanlannm nümayıtl~n 

olr. Bulwanla bqladı. Dün~•~.1• d~anı etti. Ve nihayet mayısın yar
aı senesindeki büyük hal'P ölçu- nuainde çekoslovak hududunda al

vi .. bir harbe kd kadar 1aklaftır- ~n askerlerinin toplanmakta oldu
ham sonra buhran ara~• çıkıp I~ tayi oldu. Çek-1ovak.y~ .d.er-hal 
a ;iftir. Her halde siHİ di'l.e arka- bir kısım ihtiyat aaık•lerını s_ılah al-

Tunus ve Cibuli Alnıanya 
kasabasının katolik papuı Aloi Ha-

l 938 
ning, 34 yahudiyi gayri kanuni bir te
kilde vaftiz ettiği için tevkif edilmi"" 
tir. Papas, bu it için para almıt obmık-
la da itham edilmektedir. 

Doğrudan doğruya İtalya'ya yılından Danzig' deki leh yohıulileri 
tardedilirae •.• 

kinue ·· fi dökJDi7ecek- tnaa aldı. Almany,'nm askerı hazır-
JPD goz ya hiı hakkmdaki haberler tekzip edil-

••7 d-den .-u .. neye üç di. Fakat südet ıneaeleai devam etti. ilhak edilmeli! memnun! 
Danzig, 31 a.a. - Polonya hükümııe

ti, Polonya tebaasından olan yahudi
ler Danziı'ten tardedildiği takdirde 
Polonya'da ikamet eden damigliler 
hakkında aynı tedbirleri almak mecbu 
riyetinde kalacağını bildirmittir. ..a -e- ._--~ . . F · D 1 d. 12 h · i bbat mesele intikal ebDltlı: ransız baıvekih • a ıye, ~zı-

• ı ihL!•"-•: randa Fransa'nın Çekoalovakya ya 
- apanya ussu • • ~ k - HaiMt ihtil&fı. kartı taahhütleruu yapa~agmı te -

• harli rar etti. lngiltere, 25 hazıranıda Lort 
u-Çin. Japon L b. Runaiman'ı, .üdetler ile çeko:lovak 

Marsilya'dan Cibuti'ye bir tabur 
Fransız askeri yollandı 

Berhteagaden, 31 a.a. - B. Hitler 
yeni yıl miınasebetiyla netrettiği bir 
beyannamede ezciımle diyor ki: 

"Nasyonal Sosyalist Almanya 1938 
yılından, allahın kendisine bahtettiği 
nimetlere karşı müheyyiç bir minnet
tarlıkla çıkmaktadır. Bu yılın sonun
da gozlerimi geçmişe çevirdiğim za
man, evell allaha sonra partimize kar-

Matbuat tarafından verilen izahata 
göre hükumetçe ittihaz edileceği bil
dirilen tedbirler siyast değil, idari 
mahiyettedir ve her ıeyden evci Al
manyadan tardediHp Danzig'e geçea 
yahudileri iıtıhdaf etmek~edir. 

a;umardan birinci.i, eNecl~n ır h::.ı_.. et" arasında tavassutta bulun-
-L ed-L.......: cle•alll ıyordu. uaum ı 
- MD -· fhaa mak için Çeko•lovakya'ya gönder-
r.'. ib~i.h en 1:_i_~~ d md.~ ıe- ıneie karar verdi. B~ lort tarafından 
llflıi '"ın-Japon .a--ıne e unya la r· h · · d 

·.~ aber h ·· ·· oynanacak o n ro un e emıyetı e 
inımtlL Bununla "; ' ~ ~u- sonra anlatıldı. Südetler Runsiman 

Pars, 31 a.a. - B. Daladiye, pazar günü sabahleyin saat ~O da 
Tulon'a gitmek üzere vapura binecek ve saat 2.30 da Tulo~ ava
aıl olacaktır. Mumaileyh, orada derhal F Of zırhlısına bmerek 
Ajakyo'ya hareket edecek ve pazrteai günü oraya varacaktır. 

}' ahudl doktorlar 
çal&f(Jm&yacalc 

of ~e tazyiki, ınill• ~r. c:emayetı Ye ile Çekoıılovakya hükümetinin nok- Başvekil, aaat 10 da Baatia'ya git -
d/ektif bant U.teaunı aanmqtı. tai nazarlarmı telif etıneğe çahıır- mek üzere tekrar gemiye binecek ve 
IJk_. batvekili ~rle~, 1937 k ıs at-tosta Almanya'da büyük saat 14.30 da oraya vuıl olacaktır. 

ainİD aonJ~• d~fgrukmall~~- meı.nk,yasta askeri manevralar batlacıı. B. Daladiye, akıuama doğru Bizert'e 
·-· • t ·ıun sa ı artı .. uıııa :r-kcf'l,'V'1 ... emı d k .ki 'h . Bu askeri manevradan ziyade sefer- gitmek üzere vapura binecek ve sa-

klıt.t hareket • ere 1 mı verın b.;lii• benziyordu. Henlayn eylu- bahleyin saat 3 de oraya varacaktır. 
i .pfaatleriİIİ .. t~if ~.bnekten b~hae- Hin birinci günü, Hitler ile görüımek Ba,vekile yalnız Kalemi rnahıus mü -
oprda. Bu -~ ~wn~I ve manası iis_. Berhteagaden'e gitti. Bir haf- dürü refakat edecktir. 
~k 1~38 . ..-.mm ilk aylarmda ta_..... da südetler çekoslovak hü- Bahriye nazırı Kampinki bugün 
R.fafllabıldı. kiİllletiyle münuebetlerini katetti- Tulona hareket etmittir. Koraika'da 
, ıİapanya ihtilali, Habeı ihtilafı, 1•· Hitler 12 eylulde Nuremberg başvekil Daladiye'yi karşılamak üzere 
., - Japon harbi - bunlar sulh için koosre•indeki büyiik nutkunu söy- Tulon'dan Suffren zırhlısiyle yarın 
ber tehlike teıkil etmekle beraber, ledi. Alman tefi südetler için hüri- har~ket edecektir. 
rier en büyük tehlike baıka bir yet iMiyordu. Ver.ımediii takdirde Cibuıi'ye bir tabur cuker gitti 

içiPheclen gelecelunit. Şubatın betin· Almanya bu hüriyeti, koparıp almak Marailya, 31 a.a. _Bir Senegal ta -
u ........... ü, alman aaıkeri tefkilatıada için kendilerine .,ardan edecekti. buru Cibuti'deki franaız garnizonları -

pılan inklli.p tehlikenin ilk ipre- Ertesi gün südet ınmtıakalarmda ka- nı takviye etmek üzere bu sabah 
mü teıkil etti. lnciltere rad.,_-~ rlfıklık çıktı. Alman.,a lakayt kala- Sf enb ve Şantiyyi vapurlarına irkip 
okeri bir ihtiil diye haber .-dıiı mıyacaöını bildirdi. Avrupa bir har- . · 

ütiin bat e edilnuştir • 
i h&dieenin mahiyeti bü.a. • • · bin arifesinde gibi görünüyordu. Bi- On ~,·..,.i askeri mmtaka kuman -

• . Alman Führe ,. bu ınkılap ı · td ... ~., '""' ı MDlf. r 1 
1 naenale.,h Çemberleyn 14 ey u e danı general Olry, bugün Cibuti'ye 

İı bütün kuvetl.-i e.li•~ • top ~d~. Almanya''I• eidip Hitler ile görüı- hareket eden senegal kıtaatının ıubay
r.dunun bqma aeçtiii ~ibı, hane~- mek niyetinde okluğunu bildirince, lanna hitaben söylediği nutukta, e.z -

• eh..Uyetli detifMdik_ yaptı. R_ •- herkes derin bir nefes aldı. Çember-i · cümle demittir ki: 
flıntrop'u hariciye nasır ıg~a l~ti~- le.,a 15 eylulde Beclhetsgaden'de ·•- İmparatorluğumuzun tesisinde 

Görins'i m~·~~ t:~~~tircli. Hitl• ile gOrii!tükten M>JU"a 18 ey- müstemleke ordusunun rolünü bütün 
o!manya'nm ... .,._.egı .. ,_ te· lwde Londra'da İngiliz ve franaız dünya bilir. Binaenaleyh bütün dünya 

üa için b11 hazırlıi~ . yap~ta'! b&pekilleri arasında bir mülakat bilir ki en ufak tehlike anında memle
a Anut~• baıv~kılı Şatnms'ı yapıldı. Bu mülakatta alman teklif- ketin dbetine derhal icabet edecektir. 

lman'l•''I• davet ettı. Berhteaga- 1-mia kabulü için Çekoaılovak'I•'· Frama da pek ili bilyor ki, franaı:z 
m,n'de iki alman devletin ,.fi 12 ~ .-. karar verildi. topraklanm müdafaa olan vazifeni.r:i 
kı,tta ...- Wr mGllkat yapb1aT. e Çekoslovak hükümeti kabul etti. Ve yapmıya her an hu~nız. Sizlere iti
~-.;: .. ··h.k;;-~r-·· '.\P 22 eylulde boıdtUBerğ e• gmi~ D'u ın'-

ta • ·etti 1 nazaı.;. racla Çekoalcnrakya'da hüldlımet ele- Tıınıu "8 Cibatl ~inulan 
,..111,........ ~ • iifti. Hodza çekilerek Sirovy--bape- 'doğruya ltalya'ya Uhak 

Dört Suı;' ~a - 20 ~abat - ·~- kil oldu. Çemberleya t9febbüaünün edilmeUJ 
iltıere kabmeamde de bir tebecldul mu•affak olaca~ı bir emri Taki o- v- 31 R-'--i · ı d ki b ..:~ eh.mi--· ele .... ..___, a.a. - ~ onı nter-

u umm ,..._ Y~ . • ,,--ı larak kabul eden dün.,a &Dlll&m bir nationali mecmuası. Tunus ile Cibuti-
·ı ~ sonra anlatılahılmiflır: Eden aürpria kartıaında kaldı: Ç....,_ · d ~.,.,. .. _ d ~ ttal ' · 

·arici.,e nazırbimclan btifa ederek leyn Gode.bere'de Ren nehrinin bir ::ı .0 ••k• o .. ruy~ ~ ~Wı_a-
t-'wiae lort Ha)ifaka seldi. Halifaka kı.,...ada Hitler de öteki kıyıamda 1 ıskt~ t~ ~ed kia.u .un tme .-1 tine 

Berline birk abat p o ara .ftKUenı.r: e 11yas v;;u;ıyetin 
ir auenV ali :L .. !-~ı .. ., .. hya _- mektuplaıtıktan aonra İngiliz baıve· değitmesi lizımgekliğini iddia etmek -
uftı. e • p --· ..... atta k.li ---•L . H" l ,. • b. . ·ı· · k. ü L • im ' ·· - 1 ' MDD yerme ıt er m yenı ır tedir. Tunua'un ltalya'nın hayatı için 
ıyebı ınz 1 t Paeaız, • an huku- teklifini himil olarak Londra'ya av- il ld ğ hal · · · 

• .. tinin siriteeeii teeebbüaten ha· • . • . • zı:ın o u unu, bukı Fransa ıçın 
D • • Ed 'la . . Al det etti. Fakat Tazı.,eti Talumlettı- bir hakimiyet ve preatij meselesinden 

erdardL Şundı en çekıhp, • ren bir nokta tudur ki Çemberle.,a ibaret bulund ğ ka • 
aaaya ile müzakereci• bal-.n Ha- . . . ul • Ç ko91 u unu ydetmektedir. 
ifaJu'm iktidara 1eçmeai1le, Alman- yeau t~khfı ~b etme.iı, e - o- Bu mecmuaya göre, Tunu. meselesi ye 

le afmclaa iritil k olua ....._ •akya 'I• taY~ edemı.,arda. Din: ni bir Avrupa viicude getirmekte olan 
1'- 'a w .__.1 ! . -: dec•li . ya, 1914 aellell tmmnuzundan Mi ve icap edene, henüz ıüphe edenlerin 

..Ute ~ .... ma:: P: •- harbe bu kadar 'lakın gelmit delil- .zihinlerini bilfiil altüst edecek olan ih-
'•Mt afllllt. u~ u.. dir. Çekc,,ıow•kT• .. ferberliğe bat· tilllci Roma - Berlin mihverinin tesa-

b- _ AYUatul'Y• ~--~~·ki ~e~ • la~L Franaa kılllli aeferberlik ilin niid ve tamamiyetinin yeni bir delilini 
_ lül, ATUatur)'a nm dalülı ... ·~~~~- etti. Polöaya hazırlanıyordu. Sovyet tefkil etmektedir. 

le karqıkhk meydana a~41i. nazı· Ru.ra, tfcldetli ihtarda bulundu ve 
• harekete •eçtİI•. ŞUfDJS, 24 fU· Çekoe&..•kya'ya kartı giriıtiii ta- -------------
aatta A'Y\Utul'Y& i.tiklllinin IMitün abhüdii ....._lattı. Daladiye tekrar aa ile e.Jıi heaaplarm taafi.,eain.i üti

•,. teca.riaden maawa oldufuna 8Öy- Lonclra'ya kotlu. Ruzvelt, Avrupa yor. Binaenaleyh Münib anlapnaaı, 
edi. iki s&a eoara ,....... hariciye devletlerini aldı selime davet etti. 1- ıerek fngiltere'de ve ıerek Franaa-

1 ..ıüH D.a.o. da parllmentocla be'I•- talya gizliden sizliye ask•İ hazırlık da büyük bir hayal aukut11 u.,aadır
i- talla bulunarak AYmlUrY• ietiklili· yaptı. Çekoalovakya almaa teklifini mııtır. Bu, iki demakrat devletin, iki 

aba AYl'UP• ma..azeaeai İçİD eaulı ncWetti. Ve nihayet clramm en mü- otoriter devlete kartı daha aert claY
tir _...,. olduiuna sö.,ledi. Harici:re heniç i.nı geldi: 26 eylulde lngilte- ranmaları gibi netice vermiıtir. Mü
Nkilİ dedi ki: re donanmasının seferberliği ilan e- nih'ten eni Fransa, ltalya'yı idare 

- Fransa, Çekoalovakya'ya kart• dildi. Artık harp bir olup bitti gibi etme~ iatiyoı:ctu "!e A~ya'.,~ kar-
taahhiitlerini yapacaktır. ıörünüyorken bu defa beklenmedik tı rakrp Yazıyetınde ıdı. Bugun Al-

1 Avmturya'daki kantıklıldar de- bir awh periai 'ortaya atıldı. Ma90lini manya'yı idare ediyor •• lt~.,a ile 
u \'un etti. Nihayet 9 ID•rtta Şutnis, bir mülakat daha yapılmasmı teklif ku:'~laımaktacbr •. ~u, ı::r~ Dm _dıt 
i- A.....twya'da plelaieit , • ......,.. ka. etti. Ve dünya senit bir nefea aldı. pobtikumcla ehemıyetlı bır inkılap

rar ....Uiinİ bildirdi. A~ya iki 29 eylülde Muolini, Daladiye Ye hr. ~iier taraftan ~an.,~'~ .'I•· 
sün_.. A.uaturya'Y~ ~il' ültima- Çemberleyn Münib'te Hitler ile ıö- hudiler h~m~ takip. ettı~ı aaya
tıam t...ti etti. Şutnia ıatifa etti. Ve riiftüler. Burada Çekoalovakya me- set de Amerıka da derın akisler u-
13 .-tta alman ukerleri AYUatur- aeleai halledildiii gibi, dört taraflı yandırdıimdan ba devlet de ~wu • 
ya'JI itaal .ıtiler. Dr_.. birinci bir anlatmanın temeli de atılmıt gi- pa'ya doira tema.,Gl etmektedır. Bu 
perdesi niha-,etleadi. Batta Maaoli- bi söründü. lngilt~e Almanya ile da lngiltere'nin Abnan'la'ya kartı 
ai olmak üzere, bütün Avrup abunu "ebedi aulh,, anlatması imzaladı. vaziyetini takviye etmittir· Hülaaa 
&arihla dikte ettiii bir •araret ola- Al111&nya aynı anlatmayı Fransa ile 1939 aeneaine ıirerkee, aenelerden 
rak kabul etti. de imzalamayı kabul etti. lngiltere, beri otoriter devletlerin önünde • i

F akat tİIDdi bütün ıösl• ~ ltaı.,. ile imzaladıiı 18 nisan anlat- cat eclen demokrat deYl•!'-rcle bir 
loırakya üzwiıM dilrilclL fr•-• .,.__ maunın meriyete airmeaine razı ol- d ... aklama, dayalma, hatta Fr ..... -
,,.kill Blum, 17 martta fraBla'am clu. Fransa habet Hhakmı tanımayı da bir mukabil Caarrus laaaırlıp ıö
Çek-'"ak1a''la kup taahlai~.;. •e Roma''I• bir .. fir göndermeii ta- ~üyor. Bu, d ... amlı b~ ~•eme! 
ai yaPM&imJ laabrlatb- Y •eli liiıa übüt etti. Dört hükümet reiai, A. vru- mı olacak? yoka _yenı b~ n~t -;nı 
eonra da Çeaabsleyn, orta AYlılpa pa için yeni bir denenin batladıiını baılıyacak? henua bellı deiildr. 
hakkmdaki iqiliz aiyaaetİJIİ izah et. bildirdiler. Fakat her halde ıu .c;.,lenehilir ki 

ti••• Mwu·· "b ı L_ı_:k t · M\inih anlapnaama rajmen, 1939 an apna11 ..... a en 1enı 
ı..ut-e müahalll' .. orta .A'llrU- bir dewenin baılangıcı olmuttur. aeneain~, hatti 1138 aene~den da-

111
.-.. ı-· ~;.n; .. .1 harb9 sırecek Fakat bu devre e.,lül sonunda zan ha vaham f&l"llar altında sırılmekte-

pa mı•~•• ,,--• · · · · · · d1- 1937 ._.... 1938 • • • • faka b - d bir harp ÇI· edıldıiı gibı, bw anlqma •e azlat- ..-. ..neaa-en aeaeaıne 
deiilcli:_. t u ~ ... • • ela •adet- ma devri delildir. Habefiatan meae- intikal eden iç dmairbat meaeleden 
Url& uitaraf - ya leaini halleden ltal.,a, J'9Dİ sayeler biri, habet meaeleai, halledihnit ol-
mi.,arclU. H nl P9tinde oldufa sibi, Çekoslovakya'- makla beraher, diler iki m ... ı., ı .. 
Apı ıün - 24 ni~ -~ ~~ yı likide eden Almanya da .,eni he· p&n'la .. Çin harbi, denaa edİ7G1'. 

da Karllbad telırinde bır ~ ~: deflen doira yürümek iatiyor. Fa- lklledilea bir meaelenİll yerine de 
u., .... k Südet partiainia ~t•!'irı icat iki otoriter devlet, tüi1el..mi Avrupa Ye dün.,a sulha içia teblike
aekia madde ile hülba ~ti. Dil!· azıcık deiittirmitlerdir. Alman.,a, li olaa on meaele çıkmıfbr. Gelen ıi
lia,,. &aaaız bapekilı.n bua*' U· Fraaaa ile anlaıtlktan IOIU"a, kartı· deni araUmr d•ler. 1939 ela 1938 
...... ı.oodra'da airÜftil• - 28 s111a fqiltere'.,i almııtar. ltalya da aea•ini aratmaam! 
aİND - ve •ulh• m.ıaJasMI nok- .laptere ile udattıktan IODI'& Fraa· iL ~· ESMER 

Cibuti hakkında da mecmua, Ha -
beşiıtan'ın en iyi limanının Fransa'da 
kalmasının tecviz edilemiyeceğini kay
detmektedir. 

Fransız ıtiymi mahfillerinin 
/ikri 

tı hudutsuz tükran hisleri duyuyo
rum. Keza bu sene bizimle birlikte ya
kıcı meselelere sulh yoliyle hal sureti 
arıyan diğer devlet adamlarına da te
şekkür ederiz. Dünya içindeki hattı 
hareketimı.r: anti-komintern paktiyle 
tayin edilmi, bulunmaktadır." 

Danzig, 31 a.a: - 1 aonkinundan iti
baren yahudi doktorlar, icrayi aanat
tıtn rnenedileccklerdir. Yalnız müfteri 
leri mahdut ve münhasıran yahudiler
den mürekkep olan iki doktorun f..U. 
yette bulunmağa devam etmesine m6-
aaade edilmittir. 

Parla, 31 a.a. - Relazioni 1nternati
onali mecmuaaının makalesi hakkında
mütalealar serdeden siyasi mahafil, §İ
mali Afrika ile Tunua'un Franaa için 
haiz olduğu ehemiyete ipret etmekte
dirler. Nüfuıu Fransanın iki misli olan 
Almanya'ya kartı koymak için Fran -
sanın muhtaç olduğu asker ve amele 
harp halinde bu mmtakalardan gele -
cektir. B. Daladiye, yarın Tunus'a mil 
1i müdafaa na.r:m ıufatiyle Franaa'nm 
imparatorluğunun tamamiyetini müaa
faa etzniye ve ltalya'ya arazi terkinden 
ve müatcmleftlerinde her hangi huku
ki bir imtiyaz bahşından imtina etmiye 
karar vermit olduğunu beyan ve teyit 
için gitmektedr. 

Cin devlet adamları 
arasında ikilik ~ıklı 

Uang Çing Uey Prens Konoye'nin 
sulh şartlarını müsait buluyor 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER Maretal Çan Kay Şek • 
ııe 

X Paria - Cümhurreiai B. Alber 
Löbrön {corcliplomatiğin tebriklerini 
kabul etmlftir. 

nıukaveınete taraftar ! 
X P .... - Remnl gazete, llacarl._ 

_ , _ .. .. ıud KarşıUJt-

Uong Çlu harici edilecek ti~"''·--· dair brarnameyi Mt
'retmiftir. 

X VarfOQ- Polon.ya'nm biltiln bO 
yük fehirlerinıde rriP hüküm sürmek
tedir. VArf099'da 130.000 kip grivten 
mustariptir. Bununla beraber aalgın, 1 
.r:iyan&ı% bir mahiyettedir. 

Şanghay, 31 a.a. - Domei ajansı, Uang Çing Uey'in .........ı 
Çans - Kay - Şek'e hitap eden bir deklaruyonunu neteıt.aw*te. 
dir. Uaq, Prem Konoye tarafmdan yapılan aon beyanatın bu1f 
ıörütmelerinin açdmaaı için elveritli bir eau tetkil eltiiini bil. 
dirmektedir. 

Diplomatik münasebetlerin 
kesilmemesini temin için 

Fransa Tarhan nezdinde 
teşebbüslerde bulunacak 

Paria, 31 a.a. - Franaa ile İran araaında diplomab"k münue -
betlerin kati surette kesilmesine mini olmak ümidiyle Franaa hü
kümetinin Tahran' daki elçisini Şah nezdinde te.-bbiilte buluna
rak hidiaeye aebep olan kelime OJUDUDun hiç bir ebemiyeıti haiz 
olmadığım bizzat izah etmeie memar ettiji aellhiyetli mahfil • 
terde aöylenmektedir. 

Bu mahfiller, üç aaırdanberi f ranaa r-------
ile İran arasında ııkı dostluk münase- ı 
betleri mevcut olduiunu ve eski ve 
yeni lran'm en kıymetli tahsiyetleri
nin, bilhassa Rıza Şah Pehlevi'nin sal
tanat devrinde lran'aı mazbar olduğu 
büyük terakkileri sempati ile takip 
ettiğini ilive eylıemelatcdir. 

Bu mahfillerde iııhar edilen kana. 
te göre fena bir mabat gözetilmeden 
bir araya getirilen birkaç kelimeain 
yanlıt bir ,ekilde tefsir edilmesinden 
doğan bir anlqmazlık yüzünden uır-
lrk Fransız - İran münnebetlerinin 
tehlikeye girmesi son derecede tees
süfe taYan bir h&dise olacaktır. 

Entrikalar mı var? 
Pariaa, 31 LL - Ebelaiyor gazetesi 

yazıyor: lran ile Fransa aruındaki 
diplomui münasebetlerinin inkıtaı 
keyfiyetinin pek uzun sürmiyeceğini 
ümit edilmektedir. 

Bu müeuif hidisede siyaat ve ikti-
19dt bir takım rakiplerin gizli tesirleri 
hiuedilmektedir. Bunlar, İr&nm mo -
dem bir aurette ihya ve tecdidi itinde 
ekleriya ifbirlifine müracaat etmİ§ o • 
lan Şebinph Pehlevi'yi iğfal etmiye 
teşebbüs etmektedirler. 

il uabueye pyan görülen bir ma
kale netretmit olan Pöti Pariziyen ga
zetıeü ise, bir taYSih neırederek biç bir 
.zaman Şebinpb'a kartı hakaret kalldi
Je hueket etmemia oldujwıu ,pmıak
tadıl. 

Bertin - İstanbul 
arasında hava 

seferleri açdacak 
Haber aldrfıau.r:a göre, Berlin - Bel

grad bava seferlerini yapmakta olan 
alman Luft Hansa ha•• nakliyat tir
keti bu seferlerini latanbul'a kadar 
temdit etmek için hUkümetimize bir 
teklifte bulunmuıtur. 

Mukabil bir teklif projesi hazırla
mıt olan Nafıa vekaleti müzakerata 
giripek üzere sallhiyettar murabba .. 
larını göndermesini firkete bildire
cektir. Bir anlatmaya varılırsa önü
müzdeki ilkbahar içinde lstanbul'un 
Balkan ve Avrupa merkezleriyle hava 
irtibatı tekrar temin edilmit olacak
tır. 

Bu şirketle yapılacak anlaflDA bir 
inhisar mabiyetin<ie olmıyacak ve ve-
kilet her hangi bir tirket ile de buna 
mümasil bir anlatma yapabilecektir. 

Bu it için diğer beynelmilel baft 
nakliyat tirketlerinin de milracaat e
decekleri zonnolunmaktadır. 

Anlatma takdirinde bunların muay
yen hudut kapılarmdan ıeçmek ve 
muayyen p.r:eılhlar takip etmek su
retiyle yolcularını prpte latanbul, 
cenupta Adana ve prkt.a Van'a getire
bilmcled mümktin ~. (LL) 

Uang Çing Uey kanun lıarld 
addedilecek· 

Paris, 31 a.a. - Pöti Parizyen ga
zetesinin Şangbay muhabirinin bildir
diiine göre Çin hilkiimeti af)ebi ihti
mal, ÇankaYfek'in hükümet partisinbı 
ikinci reiai Uang - Çin&- Uey'ı yazdı
ğı mesajdan dolayı kanun harici adde
decektir. Filhakika, Çankanek, muka
wmete devam edebilecek bir n.ziyetr 
tedir. Mumaileyhin emrinde a.gari Wr 
milyon askerle ailih ve cephane var
dır. Bundan maada, muharebeler cit· 
tikçe daglık mıntakalarda cereyan .. 
decektir. Bu mi, müdafaayı kolaylat
tıracak ve motörlü kıtaların faaliyeti
ni gilçleftİRcektir. 

Çin Çan - Kay· Şek'e llfJdık 
Bundan maada Çin efkarı umumi

yeai Çankayıek'e sadıktır. Bununla 
beraber Uang - Çin.g - Uey'111 hilkü
met erkana ve generaller araeında ta
raftarları mevcut ise, mumaileyhin ha 
reket tar.r:ı bir dereceye kadar ehemi
yeti haiz olabilir. Fakat hiikümetıçe 
§İmdiye kadar ittihaz edilen tarzı ha
reketten mumaileyhin kendi hesabına 
hareket ettiği, kendial ile taraftarı o
lan grupun mesuliyctte kaldıkları ft 

bunla.rm faaliyetlerinin hülriimetçe 
tasvip edilmiyeceii anlaplmaktadır. 

Şanghay' da heyecan 

Şanghay, 31 a.a. - Milli Çin hükü
mcti reis muavini Uang-Çing- Uey'm 
beyanatı gerek Çin, geRk ecnebi ma
haf ilinde derin bir heyecan uyandır
mıttır. Bu huausta muhtelif fara«iye
ler ileri aürülmektedir. 

Bazılarınca Uang -Çing- Uey, Çin 
mebuaan meclisinde muhalefetin başı
na geçmit ve Japonya ile sulh yapıl
ması tarafını tutmuıtur. Mumaileyh 
Çin aiyuetinin komünistler aleyhinde 
ve totaliter devletler lehinde inkitafı
nı iatemektedir. 

Japon mahafili ite, maRl81 Çankay 
ıek'le bu zat sulh miızake -
relerine giripnek için aralarında ın
taımıt oldukları mütaleasındadırlar. 
H:ılbuki birçok aalihiyettar çinlıl~r 
Çankayşek'in beyanatının kati mahi
yette olduuğna ve Japonya ile bugün
kü tartlar içinde mevzuu bahis olamı
yacağını iddia ediyorlar. 



Polis Er~stilüsünde dünkü konferans 

"Ebedi Sef'in 
..:> 

Psişik enerjisi 
/1 

Prof. 

baş 

Fahri Ecevit, Atatürk'ün dehasının 

döndürücü yüksekliğinin izahını yaptı 
Polis Enstitüsündeki konferans serileri devam etmektedir. Pro

fesör Fahri Ecevit, dün "Ebedi Şef'in psisik enerjisi mevzulu 
konferans serisine başlamıştır. Büyük bir alaka ile ka';§ılanan ve 
alkıtlanan konferansın özünü aşağıya koyuyoruz: 

s 

K1r koşuları yapılacak 
Bunun için bir program 

bölgelere gönderi idi hazırlanarak 
Atletizm federasyonu geçen sene

lerde olduğu gibi, bölgeler arasmda 
bir kır koşusu şampiyonası tertip et
miştir. Bu koşular, 16-18 yaşlar ara
sındaki gençler ve 18 yaştan yukarı 

olanlar olmak üzere iki katagori üze
rine yaptlacaktır. 

Bundan böyle bu müsabakaların hiç 
birinin ilk yıl yaptldıkları yerler de
ğiştirilmiyecek, her ytl aynı tarihler
de ve aynı sahalar üzerinde tekrar
lancaktır. Bu müsabakalara kulübler
de kayıtlı, mektepli ve er veya subay 
olmıyan sporcularla kulüplerle hiç a
lakası olmıyan amatörler istirak ede-
bileceklerdir. ' 
Koşular neticesinde iki ti.irili tasnif 

yapılacaktır. 

A) Şahsi ve ferdi birincilik ... 1, 2, 3 
üncü ve saire ... 

B) Takım birincilikleri. 
Her kulüp veya teşekkül bu müsaba-

kalara üçer kişilik olmak üzere dile
diği kadar takımlarla dahil olabilecek
tir. Ancak birden fazla takrmla işti
rak edecek olanlar her takıma bir isim 
vermeğe ve bu isim altında koşacak 
sporcularm adını yarıştan eve) bildir
meğe mecbur tutulacaklardır. Ayni 
kulübün iki ayrı takımının aldığı fer
di neticeler tek takım imiş gibi he
saplanarak tasnif edilmiyecek; her ta
kım kendi tasnifine bağlanacaktır. 

Üçten az koşucu ile iştirak eden ku
lüp takım tasnifine tabi olmıyacak, 
koşucuları ise ancak ferdi tasnifte sı
ra alabileceklerdir. Takım tasnifinde 
her 1'tışucuya yarışı bitiriş sırasına 
göre sayı verilecektir. En çok sayı 
tophyan takım da galip ilan olunacak
tır. 

Kır koşusu grup birincilikleri İz
mir, Kayseri ve Eskişehir'de yapıla
caktır, 
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PAZAR, 1.1.1939: - 12.30 Müzik ıl 
miızigi (PJ). 

13.00 Saat, ajans haberleri, meteor rı 
kara. h 

13.10 Türk muzigi (Pi). 
14.00 Konuşma (ev kadmı saati). 
14.15-14.30 Muzık (operet seleksiy( _ 

n). ıg 

17.30 Müzik (danslı pazar çayı}. Lr 
18.30 Saat, a1ans haberleri, meteorol 
18.40 Türk nıüzigi (ince saz - Nihaı~ 

faslı). 
19.30 Türk müziği (Muhtelif okuyuc 

dan seçilmiş eserler) ( Mtizeyyen St,. 
Mustafa Çaglar, Radife, Muzaffer ll"e 
Semahat, Mahmut Karındaş, Safiye T 
Sadi). an 

20.15 Konuşma (çocuk saati). 
20.30 Müzik (Riyase. Cumhu. Bando. fa 

İhsan Kıinçcr) 1 - Marş aus eigener a 

- Arkadaşlar 1 da değildir. Atatürk dehasının tahdit 
Toplantımızda Atatürk'ten bahse- edilmez şümulü erişilmez irtifaiyle bu 

deceğım: Buyük ve Mıllı Sef İsmet 1- seride olanların ta başında gelen en üs
nöniı'nim deaiı;i gibi "türk milletinin tünde tebellür eden bir ifadedir. 
banisi ve eşsiz kahraman Atatürk" ten Tarihin çok eski zamanlarına kadar, 
bahsetmek, sayın Başvekil Celal Baya- bazı bilgilerle bizce mazbut ve meksfıf 
nn ifadesi veçhile ''yüreklere ferah ve olan uzak köşelere kadar bakarsak in
tad veren" bir şeydir. Atatürk'ten sanlığı hayran bırakan büyük fikir ve 
bahse girişirken bu mevzu üzerinde kudret tezahiirlerine tesadüf etmemek 
konuşanların sayısız sözleri, hayran - kabil değildir. Fakat bunların çoğunda 
lık ve heyecanla dolu tehassüsleri ar- ruh ve zeka kudreti tam nisabını alma
kamda bitmez tükenmez bir materyel nuş, bir noktada insanhğın fevkine 
hazinesi gibi yükselmektedir. Sade O'- çıkmış olanlar ;diğer cephe ve cidar • 
nun acısiyle kanayan vatandaş yürek- larda cemaatin vasati kesafeti icine 
lerinden gelen hıçkırıklarla değil, bü- saplı kalmışlardır. Deha tipik. dlna
tün dünya ülkelerinden sınırlarımıza mik ve tüm vasfı ile ancak yirminci 
tırmanarak; bize Atatürk'ü haykıran, asrm ortasına doğru türk cemiyeti i
O'nun büyük şahsiyeti etrafında ve ıa- çinde tebarüz etmiştir. 

götürmez sembolleridir. Bizzat yakın 
tarihimiz içinde beliren Fatih M«:h
met ve Yavuz Selim de insan zekası
nı hayrette bırakan büyük tiplerden
dir. Rusya'nm tariq ve talihini ya -
pan Deli Petro, on dokuzuncu asır 
Fransa'smı maceradan maceraya sü -
rükliyen, ve hala bütün fransız kalp
lerinde onun sergüzeştcu temayülleri 
neticesi çekilmiş ıstırapların acısına 
rağmen, destani bir yer tutan Napol
yon da bu sırada adı ihmal edilecek 
tiplerden değildir. Fakat bütün bu 
saydığım isimlt'r - ki insanhğm ter -
cümeihali içine mühim kayıtlar geç
mesini mucip olan edebi, ilmi ve si
yasi infilaklar yapmışlardır. Bir ta
taraftan çok kuvetli ve fevkalade ol
makla beraber diğer bakımdan alel
ade ve zayıf olmak eksikliğinden kur
tulamamışlardır. Aynca kuvetli ta -
raflarında da yaptıkları fiilin vücuda 
getirdikleri eserin şiddeti, vüsati, ve 
hacmi itibariyle bizim içimizde yetis
mis olan büyük adamla aynı safa gel
mek, aynı ölçüde, aynı boyu vermek 
imtiyazından mahrum kalmışlardıı-. 
Atatürk askeri sahada muvaffaki
yet kazanmakla kendini tarihe tescil 
ettirmiş, yahut bir milletin bünyesin
de büyük idari değişiklikler veya sa
dece derin içtimai hareketler vücuda 
getirmekle iktifa etmiş mahdut ve 
'llevzii bir büyük değildir. O, Milli 
Şef İsmet 1nönü'nün söylediği gibi 
her tarih ve her devrin biiyük bir 
kudreti olarak belirecek olan yegane 
eşsiz tiptir. Bir fransız muharririnin 
dediği gibi, onu hatta bir Çanakkale 
zaferi veya milli mücadele neticesi 
unutulmaz dahiler sırasına koyabilir
di. Halbuki Atatürk, ancak onlardan 

ıstırap çekse dahi gene büyüğünü 
saymakta insanlar umulmaz bir vefa 
ile birleşmişlerdir. Fakat ekseriya da
hiler, zamanlarında bir rahibe gibi 
telakki edilmiş ya vahi sayılmışlar -
dır. Ancak o zamamn biraz ötesine 
cekilince, vaktiyle içlerinde yaşamış 
olanın kendilerini yükseltmiş olduğu 
irtifaa tarih zemininden bakınca kıy-

(T. Rupreht). 2 - Süit oryantal: I • ı.· 
dansözleri, lI - Ganj kıyılarında, ı' 
Mısır dansozleri, IV-Ytirtiyü5, Denizdı 
Noel gecesi senfonik şiir (j. J. Kayan){Ö 
Norveç rapsodisi - I - adantino, II-Pr\e 

namzett' (Lalo). • 
ır. 21.15 Saat, esham, tahvilat kambiyo • t 

sonra, ancak türk vatanınm sınırla -

Dahilerin bulundukları muhit için- ı kut borsas~. <.fiyat). ııo 
de nasıl yetiştikl · k d'l · · ya 21.25 Muzık (karışık program. Pl). ıi 

. erı ~e en ı erını - 21.35 Müzik (kiıçük orkestra: ı - Dü,. 
pan muhıte nası] tesır ettikleri mese- marşı - (Mcndelson). 2 - İkinci Macar r>I 
lesi bütün dünya mütefekkirlerini hala sodisi (List}. 3 - Kas nuazet balesinden 
mesgul d b" d~ d . arap dansı ve çiçekler Valsı (Çaykovsl 

J • e en ır ava ır. Kartezıycn- 4 _ Rus halk şarkıları (0. Fetras). 5 - tr 
ler, zihenecilcr, spritüalistler, ampi- rakteristik parça (Breyth). 6 - Paris - ı.n 
ristler, prağmatistler, entivisyonist- (Valttöyföl). . . 
ler hala b d" - .. .. .. .. k 22.45-23 Son aıans haberlerı ve yanıre 

yemut dehası önündeki hayranlıklarmı Dahiler; zeka kudretlerinin yüksek 
bildiren yabancı seslerle de meşbuum. tezahürleri istikametine göre tavsif e
Kayıbımızın mevzii değil, umumi oldu- dilirse bir çok sınıflara ayrılabilir. Bu 
ğunu, Atatürk'ün sadece türklük tari- meyanda mesela: Sanat sahasında be
hi ortasmda değil, bütün medeni ve lirmiş yüksek deha tezahürleri de var
mütefekkir insanlık tarihi üstünde eşi dır. Kadim Mısır'da mimariyi erişil -
gelmez bir deha kudreti ile yükseldiği- m.ez irtifalara, azametli hacimlere, asil 
ni kısaca tebarüz ettirdikten sonra ce- ve düşündürücü bir manaya yükselten 
aaretle tırmanmak istediğim büyük deha, Mısır'm binlerce senelik medeni 
mevzuuma adım adım yaklaşacağım. tarihi içinde mütemayiz bir kudretin 

metlerini anlamışlardır. Atatürk icin 
rından mütecavizleri koğduktan son- böyle olmamıştır. Atatürk, kendi d~v-
radır ki, her biri bir devirde birkac rinin başlangıcında, ortasında ve her 

.. · u sırrın ugumunu çozme program. 
ıçın çabalamaktadırlar. be 

Determinstlerin dehayı tarifleri bi
raz soğuk ve yavandır. Hatta bunlara 
bakılırsa, büyük adamın vücudunu da
hi şüpheli görmek iktiza eder. Büyük 
adamı bir cemiyetin tekamülü muhas
salası olarak ifade eden ve ancak 
tekamülün icabı olmaktan baska, bu 
çeşit ve selektif içtimai kımıldayışJa
rın bir neticesi gibi telakki etmekten 
gayri bir görüş istikametine sapamı
yan deterministler, bu suretle insan 
ruhu içindeki manevi muhayyeleyi 
onu bulunduğu cemiyet şartlarının 
üstüne çıkaran iç hızı tamamen inkara 
kadar varmışlardır. 

Gençler Birliği kongre~ıi adamı emsalsizler arasına sokacak o: · d b" '"k 
yerın e uyu ve emsalsiz görünmüş 

lan azametli işler başarmıştır. Bu iş- 0 adamdır ki, bu devrin nihayet bul-
ler, cemiyetimiz icinde büyük sosyal · k" masma ım an olmadığına göre, tarih 
ve kültürel değişiklikler yapmış ol- içinde ve insanlık önünde de daima 
mak ilk planı arkasmda daha kıymet- aynı çapta büyük kalacak demektir. 
li olan, daha büyiik olan bir hadiseyi İçtimai hayatı durgun ve sıcak bir 
viicuda getirmiştir. Bütün harp ve 

sahaya benzetir, onun zerrelerinde 
kültiir başarılarının irca edilebilece-
~i bu hadise şudur: Atatürk, kendi mevcut olan dinamik faaliyetin sat-

dün toplandı :. 
Gençlerbirliği spor kulübü dün 1: 

lediye salonunda senelik mutad kc~~ 
gresini yaptı. Toplantıyı kulüp re h~ 
B. Aziz açtı. Ebedi Şef Atatürk'ün .

1 

ziz hatırasını yad için iki dakika aı 
yakta siikfıtten sonra, kongre reisli~ .. 
ne seçilen B. Namık Ambarcıoğlu to 
nun idaresi altında ruznamenin müz • 
keresine geçildi. g 

Kemalizm'in içtimai ve siyasi ifa - psiko - estetik bir tezahürüdür. Tası 
desi salahiyettar ağızlarla tekrar edil- şekil ve dış yapmakla kalmıyarak bir 
di. Ve söyl~nen sözler bütün dünya i- mana ve iç haline getiren yunan sanat 
çinde samimi ve sönmez makesler bul- dehası bugün dahi yunan tarihini bize 
du. Bu meyanda arkadaşım Profesör heyecanla açan ve elenler memleketini 
Vasfi Raşit Sevig'in üç dört celse de- hayran zairlerle dolduran bir kudret 
vam eden konuşmalarından da çok is- halinde yaşamaktadır. Rönesans her 
tifade ettim. İntihap ettiğim mevzu, e- sahada olduğu gibi sanat vadisinde de 
aa.sen bu vadide söylenmiş olanlarla reform ile başladı .. Renkleri vecid ve 
mütedahil vasıftadır. Eksik söyliyebi - heyecan halinde tuval üzerine yapıktı
lirm fakat artık söyliyeceğimi sanmı- ran Sinan, Mikelanj ve Lconar Duvan 
yorum.. Tarihin kaydettiği en büyük dan tut.u~uz da sanatm edebiyat, şiir 
adamlar serisinin ta başmda gelen ve musıkıye açılmış pençereld118a --
A .. k'"' h. b. ki alan ı-::..::_ "' • A re

tatur un ıç ır ruh tarr'·ndan !z - rôrmdan sonra nöbet nöbet tarihin ta

som kalitesini tamamen türk milleti- hında her zaman belirmedigini gözük
ne perçinlemek, türk milletinin bü - mediğini kabul eder:;ek, ve bu saha 
tün iç seciyesini ~endi benliğinde ortasında ümide, inana ve büyük duy
büyük şuuru içinde biriktirmek ve o- gulara karşı bir susuzluk, bir doymaz
nu dehasının ateşiyle kaynatıp ken - lık mevcut oldugunu farzedcrsek, 
dine maletmek imkanını bulmutşur. büyük adamları bu susuzluk ve iştah 
A karşısında bir damla veya bir lokma tatürk, vüsatine payan olmıyan en-
gin ve derin dehasının bütün sıcak- diye tavsif edebiliriz. Atatürk ise bu 
lığını, bütün ışığını hudutlar aşm da susuzluk ve açlığı işba etmiş, insanlı
yayarak, daha kendi devrinde insan- ğı dehanın tadına bir daha acıkmamak 
- .. · .. ---nw ~k i in üzere doyurmuştur. Zamanımıza ka-

henuz onun goruş 'i... • - ç • 4!h kayeseler yapıfaralCölçulur ve Retı-
icine doğru uzaklaşmamış olduğu bit d'ut h" .. ah da 'b a ettı'·ı·n·ı 

Sosyete üstünde fertlerin yapacağı 
tesirlere inanan muayyen bir cemiye
tin ibraz ettiği kaynaşma, alt üst ol
ma, ve dalgalanması sebebiyle, şu ve
ya bu saiklerle kabaran, tahammür e
ıhı:uı ycht'-'-'-tuı'l ,.. ... ot11\11Cı ın şabsrtı-

Bu müzakere esnasında idare hey• r 
tinin bir senelik çalışmalara ait rap 
riyle mali işlere ait ·hesap bilançoı: 1 
gözden geçirildi ve eski heyet ibra • i 
dildi. 

Bundan sonra kulübün fahri reisi k 

ğin• Hariciye Vekili B. Şükrü Sara• -
belediye reisi B. Nevzat Tandoğan i· b 
tifakla ve alkışlar arasında seçildile d 

har eıınm miŞ pısışıx~ner ı uzcrın -
de bazı mülahazalar izhar ı calışır -
ken her şeyden evel insaı kta zeka 
kemali, ruh kemali diye de ifadesi 
mümkün olan dehayı kısa r incele -
meden geçirmek muvafık ol r. 

lihini değiştiren birer hadise gibi gö -
züktüler. Sanat değil, tefekkür alemin
de dahi sözleri bir vahiy telakki edilen 
büyük dehalar yetişti. Platon, Aristo, 
Konfeçiyüs, Çakyamoni, gibi eskilerin
den ve en büyüklerinden tutunuz da 
Dekart, Hegel, BeyJan, Kant, Göte, 
Öğüs Kont, !spinoza, Marks gibi mü
him adamlar da beşeriyetin dikkati cel
beden tipleridir. İlim sahasında da Ga
lile, Kopernig, Niyton, Darvin, Pastör, 
insanlığın, iftiharla kaydedebileceği ve 
dahi devekte tereddüd etmiyeceği bü
yük adamlardır. 

~ . .. .. . ı eza uru s asın ı r z g 
zamanda dahı butun mılletler arası - d hA 1 • k b suretle b'ır 

da infilak eden ruh enerjisinin cemi
yetleri nasıl kendi miknatisi istikame

tine çekeceğini ve dehayı insanın ha

yatında bir inkılap değil, bir ihtilal 

bildiren ve sayan prağmatistlerle, 

e a eser erme anca u 
na, bütün insanlık şuuruna sığmıya- kıymet etiketi yapıştırırlardı. Ata
cak kopmıyacak bir şekilde yapışıp türk ise şimdiye kadar olduğu gibi 
yerleşmiş olan yegane büyük adam bundan sonra da değişmez ideal, bir 
dır. Atatürk'ün psişik enerjisi türk
lüğün ruhunu kaynatmıya kafi bir 

Yeni idare heyeti de şu zevattan tc 
şckkül etti: BB. Abidin Erker, Sa~ d 
Nuri, Fevzi, Nazım, Şefik, İzzet. k 

r tarif e -
tılmışla -
:la teba -
·t önün -
aydınlık 

diği de 

mlariyle 

mlü ma-

Deha; itiraf etmeli ki ko 
dilir bir kalite değildir. Ya 
rm en mükemmeli olan ins 
rüz eden bu pek hususi kıy 
de ilmin sarahaten ve tam b 
ıartlan içinde tavsif yapa 

iddia edilemez. Çeşitli reaks 

gayet kanşık, son derece dü 
hiyetiyle zekanın bile tarifi üç iken, 

u sarp mevzuun tam şahik demek 

olan dehayı tavsife nasıl ko hkla e

ritmek kabil olur. Kaldı k tarihin 

"rklük içinde parlamasını n p ettiği 

u büyük dahi, şu veya bu s hada ce -

·yetin şu veya bu devresi nde o 

abanın ve o devreye ait bazı liş, gö
" ş, buluş ve inanışların üstü muay

en cephelerde tırmanmış o lardan 

Cemaatler tarihin çizdiği yollar 
üzerinde yürürken büyük inhiraflarla 
başka vadilere götüren siyasi ve aske
ri dehalar üstünde hiç şüphesiz ki 
hepimiz uzun uzun hayret ve takdir
le düşündük. Bir Makedonyalı lsken
der'in bir Roma'h Sezar'ın büyük a -
dam oldugunda tereddüt edilemez. 
Kesif türk kütlelerini bütün Asya ve 
Avrupa boyunca zaferden zafere 
koşturan bir A tila, bir Cengiz, bir Ti
m ur siyasi ve askeri dehanın şüphe 

lav olmakla kalmamış. insanlığın inan 
ve ideallerini insan yüreklerinin en 
necip duygularını dahi ısıtmak, ha -
rekete getirmek imkanını bulmuş, ve 
bütün bir beşeriyetin ruhunu girinti
siz, çıkmtısız ve sahilsiz bir deniz gi
bi biribirine ulaştırarak orada yekpa
re ve hiç dinmiyecek dalgalanmalar 
yapmıştır. 

Tarih. Büyük adamlar vermekte, 
dahiler yetiştirmekte kıskançtır. İn
sanlar isteyip de başaramadıkları ya
hut tahayyül edipte hakikat yapama
dıkları keyfiyetleri şu veya bu isti -
kamette belirmiş bir hız veya hamle 
ile yapmağa kalkışan modelleri örnek 
tip saymaktadır. 
Bunların hatta vücuda getirdikleri 

hareketler neticesinde zararlar vü -
cut bulsa, yaralar açılsa ve beşeriyet 

:azı: k 
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0 da sessizlik içinde kalıyor. Liif intihara kal

kıtmııtır Düımansız, t k dostsuz ölmek istememit

tir. 
Biraz sonra Katrin u mütaleada bulunuyor: 
- Bizleri hayata r bteden bağlar ne kadar ·da 

Dazik! 
Alvarez yavaıça soruyor: 
- Ona sizi bağlıy n hangi rabıtalardır? 
Katrina başını kaldır yor ve gülümsüyor. 
- Bilmiyorum. Be k de alilJiğim. Elbette bin 

türlü sebep bulabilirdim Şayet ... Belki de tam bun

dan dolayı ... 
- Muhakkak ki ben de aynı vaziyetteyim. 
- Siz mi? F akAt siz erkeksiniz, ve dört uzvunu-

1& maliksiniz. 
- Evet ... Ve ben bir iyilik ve adalet davası uğ

runda mücadele ediyorwn; öyle bir mücadele ki 

timdi ye kadar ancak insan öldürmeğe muvaffak 
oldu. Bir idealin nasıl bir mahbes haline gelebile
ceğini bilir misiniz? 

- Nasıl bilmez olurum? Bu benim de mahbe -
simdir ... Fakat, aşk aize bir yuva verebilirdi. 

- Aşk, evet, belki ... Burada bilen yok, Katrina, 

fakat benim de bir kar un vardı. Fikirlerimi paylat· 
ınadığı için kendisinden ayrıldım. 

Klari tirretlik edip sözleri kesti: 
- Bu küçük fikirlerinizi lütfen kendiniz için 

aaklar mısınız? Zannedersem uyanacak. imanınız 
hakkında bu kadar alçakla konuşmuş olmanızdan 
dolayı yarın kendi kendinizi affetmiyeceksiniz. At
ka gelince; bu budalaca bir §eydir. Ben katiyen 
kimseye atık olmıyacağım. Atk, hayatta gayeleri 
olmıyan insanlara yarar. Ben büyük bir hekim ola
cağım. Sizi görmemesi için pencerenin yanına, kar
yolanın arka tarafına geçiniz. 

iki olgun insan şaşalıyarak biribirine bakıyor ve 
pencereye doğru gidiyorlar. Alvarez'in çeneleri bi
ribirine çarpıyor, ve adamcağız düşünüyor ki tef· 
kilatlı cemiyet, bazı felaketlere karıı, ne de olaa, 
bir nevi berbat nizam kurmuştur. Mesela kazalara 
kartı ... Telefon, hasta arabası, hastane gibi. Alva
rez kendi ken•dine, bunları muhafaza edebiliriz, di
yor. Külrengi ve serin §afak yaklatıyor. Haata kı

pırdanıyor: 

- Ben Rusya'ya dönmek istiyorum ... 
Klari, ona doğru eğilerek: 
- Beni dinleyiniz, bay Barditinof, diyo•. 
- Yalnız, Rusya'ya dönünceye kadar ... Burada 

ölmek istemiyorum. .. 
- Dinleyiniz, bay Barditinof. Size büyük bir aır 

tevdi edeceğim: çok hasta idiniz. Artık tehlike geç· 

ölçü gibi insanlrğm manevi hazinesin

de saklı durmaktadır. Gerek yetişmiş 
olanlar gerek yetişecek bulunanlar ka
file kafile ancak bu ölçünün hangi 
mertebesine uygun düştükleri tetkik 
edilmek suretiyle nisbi bir kıymet 

kazanacaklardır. Kendini harcedip 
tüketmek suretiyle içtimai hayat saf
lannda bir kımıldama yapabilen ve bu 
suretle bir masal, bir dasitan ve bir 
hadise olarak insanlık hatırasında ka
lan öteki bücür dahiler arasmda, har
cettikçe çoğalan ve bir emanasyon gi
bi sonsuzluğa doğru yaydan Atatürk 
ise maddesinin aramızdan çekilmesine 
rağmen, tevzi ettiği enerji ile bütün 
insanlık şuurunda o kadar bol ve laye
mut bir surette mevcut kalmıştır ki, 
bu hiç tükenmiyen daima artan deha 
temevvücatı bütün devamı müddetin
ce beşeriyetin içinde kabarıp coşmıya 

entivisyonistler ise büsbütün başka 

fikirdedir. Bu telakkileri gelecek top

lantımızda izaha çalışarak, Atatürk'

ün psişik portresini daha vazıh olarak 

çizmeğe başlıyacağım. 

Teknik bina kanunu 
projesi yeniden 

hazırlanacak 

Y t•ni ) ıl takvimlerinin 
damga pulları 

Şehirlerin imarı işleriyle uğraş.mal 
üzere merkezde bir teknik büro tesis 
hakkındaki kanun projesi mütalealar 
alınmak üzere ilgili vekaletlere gön 
derilmişti. Vekaletler tetkiklerini bi 
tirmişler ve projeyi dahiliye vekale
tine iade etmişlerdir. 

İlanlı ve ilansız cep takvimlerinin 

damga resmine tabi olduğu ilıaICımdur. 
Finans Bakanlığı teşkilatına bu husus

ta bir tamim yaparak pul yapıştıtılma

mış veya pulu kanuna aykırı yaptıştı -

rılmış takvim sahipleri hakkınôa zabıt 
varakası tutulmasını, damga resmi ve 

cezası tahakkuk ettirilmesini bildir -

miştir. 

Haber aldığımıza göre Nafıa vekale· 
ti projenin esash bir surette tadilin• 
mucip olacak bazı tekliflerde bulu.n
muştur. 

Dahiliye vekaleti bu teklifleri tet
kik ederek projeyi yeni baştan hazır
lryacaktır. 

miş olduğu için size bunu itiraf edebilirim. Doktor 
böyle •dedi. Dün tehlikeli idi. Bu sabah kendinizi da
ha iyi hissediyorsunuz, değil mi? Bugün nckahat 
devrine giriyorsunuz. Dediklerimi iyice anlıyor mu
sunuz, Bay Bardişinof? 

Hasta anlamış görünüyor. Gözlerinde solgun 
bir parlaklık beliriyor, Klari ona su veriyor, kom
presini değiştiriyor, sonra elini eline alıp alçak ses
le ve ciddi bir teYler anlatıyor, o kadar alçak bir 
sesle ki pencerenin yanındaki ötekiler dediklerini 
işitemiyorlar. Barditinof bir kaç kere homurdanı -
yor, sonra uyuyor. 

Oç hafta kadar sonra, güneşli bir gün·.ie iki ih
tiyar - zira altmı§ sekiz yaımda olan Bardişinof 

da, kırk betinde bulunan Liif de Klari'nin nazarın
da birer ihtiyardır - kol kola girip Lüksemburg 
bahçesine gitmek Üzere yola çıkıyorlar. Klari onla
rı bir mürebbiye gibi sevk ve idare ediyor. 

- Hayır: bu sıra değil, ıu sıra. Çünkü bu daha 
kuytu bir yerde. Yani, sen deli misin? Bak, örtüler 
nasıl yerde sürükleniyor. Evet, dizlerine koy onları. 
Aman allahım, üçünüz da bana öyle zahmet veri -
yorsunuz ki! 

Hayat timdi daha aakindir. lstvan artık Anna'
yı almak üzere mağazaya gelmiyorsa da bazı ak
ıamlar, ve tuhaf tesadüf, tam yemek zamanı, apar· 
tımana uğramaktadır. Kabarenin inanılmaz muvaf
fakiyetleri hakkında koca koca yalanlar uyduru -
yor; fakat denilebilir ki bu yalanlara artık kalben 
iştirak etmemektedir. Her gÜn mübatir gelmekte, 
kabare can çekitnıektedir. Evet, vaziyet böyledir; 
fakat, belki latvan'm hakkı vardı •. Şayet bir parça

cık paralan olsaydı, rekliım yapabilmit olsalardı, 
bir kaç ay kadar tutunabilaelerdi ••• 

- Anna, bizim eve gel. Öyle tasalryım ki. Meau
liyetlerimin derecesini tasavvur edemeza.in. Yalnız 
sen beni avutabilirsin ... 

Fakat lstvan, Anna'yı sevdiğini artık söylemi -
yor. lıtvan'ın şu halini takdir edelim ki Piya Moni
ka'ya tesadüf ettiğindenberi bu kelimeleri Anna'ya 
tekrarlamamaktadır. Sadece ondan evine gelmeai
ni iatemektedir, çünkü şimdilik bununla bot ve kıaa 
bir maceraya atılmaktan zevk duymaktadır... Bu 
''timdi.lik'' sözü pek sarih değiMir. lstvan, Piya Mo
nika'ya tevazula, hararetle hayrandır, ve bu güler 
yüzlü kızı elde etmenin kolay olmadığını da bil
mektedir. lstvan, Piya Monkia ile evlenmek için 
zengin olmak İstemektedir. 

Kabare mezada çıkarılıyor. Buna zamime ola· 
rak Halley ile lstvan aleyhin•de de türlü küçük suç
lardan dolayı takibat yapılıyor. Kanun, kendiıine 

bir ot parçasiyle dokunulan bir salyangoz kadar a
lıngandır ve yüzünüze bir sürü maddeler fırlatarak 
,muhakkar, kabuğuna çekilir. 

Bütün sıkıntılar arasında Elemer liseye kaydet
tirilmiyor. lstvan, franaız mektebine daha kolay 
intibak edebilmesi için oğluna Yani'den ders aldır
masını Halley'e tavsiye ediyor. Fakat, Elemer bu 
teklife öyle ümitsizce muhalefette bulunmuıtur ki 
Hail ey başını sallamış ve bu fikirden vaz geçmittir. 

Bir akıam, çıkıt saatinde Anna gidip Gretl'i bu
luyor. 

- Seni kimse beklemiyor mu? Seninle bir par
çaçık birlikte yürüyebilir miyim? 

- Elbette. Beni kim bekleyibilir ki? Hatta ia -
tersen odama kadar çık. Çoktan beri gelmedin. Sa. 
na bir bardak çay ikram edeyim. 

(Sorıı. var) 
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başına gelen akıbete Her tara~:~~i~!l goru......-."lmütbir 

;:Büyük Paatör'ün hayatı.nı okudu. demektiT. 
.IGzaa, kendi keıfettiii ınıkro~la~." Vücudumuzun o müdafaa vaaıta-

ln ne kadar çok korktuğunu a 1• ları, bizi mikroplara kartı haylıca 
'ainiz. Baıkalarınm evinde yemeıe llluhafaza ederler. Aklımızla da on
lvet edildiği vakıt bile, ~un~k ko • lara yarclnn ederek kendimizi bile 
ılan ekmeğin üzerindekı km~ .• ~~- bile haatalıkh bir muhite atmaktan 
rı kaybetmek üzere, ekflle dı ınu. çekinmemiz ıüpheaiz iyidir. Nite -

r n üzerını bıçakla iyice kazı ıktaıı kim mikropların keıfindenberi mik· 
mra yiyebilirmiı. . roplu haatahklar pek azalmııtır. 

. Yeğeni doktor Luar'ın. yen•. çıkar. Bununla beraber hayatımızı daima 
Y~iı kitapta büyiık iliın•.n u:ı~rop • mikrop korkuaiyle geçirmek gülünç 

Lrdan korkuauna dair guze ıkra • olur. Biraz da tabiatin bize verdiii 
ı · h ataneni ·· ) · 0 ar var: aokakta bır a n o- müdafaa vaaıta arına ıman etmek 
'ünden g_.er:ken helll ya.nın~a gi • lazımdır. 

-~ d" "nın yu • • d cıenJerin, hem de ken 1• 1 zuııu Zaten, .,Ukrop eyince, onların 
~jıendille örterek ınikr~p.lardan ko • hepai mutlaka zararlı &anılmamalı -
oWnak iatermit··· Ellerı11ı yıkadık • dır. Mikropların zararlıları bulun • 
an aonra da havlu ile ~u~ulamaz, 1 duğu gibi, faydalıları da vardır: O 
ıazı temiz lokantaların hala yaptık. faydalı .Wkroplar olmaaalardı İn • 

. an gibi, kağıtla kuruladıktan aonra aanlar fİO'diye kadar ıaraptan, air • 
lci.iıdı çöp aepetine atarmıı. keoden, aucuktan bile mahrum kalır-J Hele el aıkmaklall korkusu 1 O.nun lardı. Bunları belki hayat için pek de 
)~özünde en çok ~.ikroplu . i~s.anlar Iüzuoılu aaymazaınız, fak~t yoğurt
r\ekimler olduğu ıçın (kendısının he- tan elbette vaz geçemezsıniz. Hal -
.tim olmadıim•, tabii~ bilirs~ni.z) la. buki bizim yoğ~u meydana geti . 
>0ratuvarına gelen bır hekımın eli- renler de gene mıkroplardır. 

ti?İ aıkmaia ~bur olduğu va.kıt - Daha iyisi ~~r, bir~z5irkin ol~ak· 
~izim rahmeti• hacı lzzct Patanın la beraber, bıhnmesı luzumlu: ınsa
'lnethur keliunanı tekrar ettigıne da_ nın vücudunda yaralar ve gangren -
sjr biT kayıt yoksa da - hemen elini )er hasıl eden Velı baaili, undan ya
"1kar ve ondan aonra rahat edebilir- palan hamurun içine girince ekmek 
mİf.·· Kopenhag §ehrinde tıp kong • nıa>:a•ı.nın yerini tutar ve hamur lez

'k-eaine davet edildiği vakıt, elindeki zeth bır ekmek olur. Aynı mikrop 
beyaz eldiveni çıkarttırarak kıralın yerine göre zararlı, yerine göre çok 
elini arkmağa nıecbur olunca, eliııi faydalı ••. 
hemen yıkayaınadığından dolayı . ~astör bunu bilrniı olsaydı, ekme· 
pek muazzep olduğu de §Üphe.i• • gına yemeden önce bıçakla kazıdığı-
dir.... na ken;lisi de sülerdi. Mikroplar • 

t Bir rivayete göre.' deha da:--.•~~- dan o kadar korkmak, canlı hayvan 

0zı yetmiı türlü denılen - aiııırlılı~ın telef etmek korkuaundan hiç et ye· 
bir türlüaü olduğu için 0 büyok da • nıiyen hindinin hikayes.ine benzer. 

e hinin mikroplardan korku•unu da Onun içtiii auyun içinde canlı hay • 
ainirliliğine atfetmek 111\iJllkÜndür... vanlar bulunduğu gibi, bizim de ye· 

.. Fakat mikroplardan korku, Pas - digirniz yemekler mikroplarla dolu-
1~tör gibi dahi olmıyaıı kimselerin bir dur. 
u K. · • G.A. çoiunda hala vardd'· unısı, onun 
z gibi, birinin elini ••kmaktan korkar. 

Kimiai çorba kaflgını ispirtoya batı· 
1 rarak yakmacı-n et suyuna aoka -
maz, et suyu oıikroplara iyi yem O· 

~ lurmut diye··· Bazısı kapmın tokma-
' ğma doku-'aktan çekinir .•• Otelle-

rin yataklarındaki mikroplardan 
1 korktuğu için yola çıktıgı vakıt -
• •• ı.: ___ • ..,,ı ... ı.. .... n.:lalarında yata • 
i bir seyyar karyola ile yatak~t<llkl-.& 
e taııyan bile bulundugunu rivayet e
te derler. 

Pastör, ınikroplarn kendisi bul • 
duğu iç.in, onun mikroplardan kor -
kusu hoı görülebilir. Fakat ba§kala
nnın mikroplardan oyle korkmala
rı artık gülünç olur. Onun zamanın
da miprokların yalnız hastalık ha • 
linde bulunduğu aanıhrdı. Şimdi her 
kH bilir ki bize hastalık veren mik
roplanlan bir çoğu, difteri mikrobu, 
zatürree mikrobu, yılancık mikro -
bu,. vereaı mikrobu bile hiç haatalık 

Tedavüle çıkan yeni 

banknotlanmız 
Türkiye Cümlauriyef Mer'ltez 

Bonle....,.tlan : 
Bankamızın ıs ikinciteşrin 937 ta

r'}\to.d"D ~tih=ıren tedavüle çıkarmağa 
-!!!. 12. 938 tarihe kadar: 

Bef liralıklardan 38.099.940 
On ,, 23.192.670 
Eni ,, 21.916.300 
Yüz ,, 21.055.600 
Ceman, yüz dört milyon yedi yüz 

altmı' dort bin beş yüz lira tedaviıle 
çıkarılmış ve mukabilinde eski harfli 
banknotlardan da eynı miktar yani, 
yüz dört milyon yedi yüz altmış dört 
bin beş yüz lira tedavülden kaldırıl
mıştır. (a.a.) 

~:;i~;,tmeden vücudum'1Zda bulu. Türk - Yunan ticaret 

anlaıması bugün MikJ'Oplar bize gelir gelınez he • 
men haıtahk haaıl temi§ olaalardı, 
,imdiye kadar yer yüzünde hiç bir 
inaan kalnıanıaaı lazım gelirdi. Mile- merİyete giriyor 
roplarrn keşfindenberi onlardan aa • T' k Yeni ur - Yunan ticaret anlaşma-
kmmak yollarını biliyoruz. fakat aı gumrüklere tebliğ edilmek üzere-
mikroplarrn keıfinden Önceki İll$an· d' D k ır. oat ve omşu memleket ile ara-
lar onları bilmedikleri gibi onlardan mızdaki ticaret münaaebetlerini inki
aakınmak yollarını da bilmezlerdi. şaf ettirecek esasları ihtiva eden yeni 

t· Hepainin hastalıktan telef olmadıfı· anlaşma, evelce de yazdığımız gibi. 
na göre vücudun nıikroplara lrıartı bugünden itibaren meriyete girecek
tabii olarak müdafaa 'Yaaıtaları var tir. 

Hayatın içyüz~g_J 
- Burada üç sepet dolusu rnektup 

•ar ki bunları Mister 1'ravlcy buraya 
geri gönderdi. Bunları 11~ Yapacağımı 
bilemiyorum. Hep }ıususı ltıclctuplar 
ve davetiyeler. 

Blia kısaca cevap verdi: d 
- Onlar durdukları yer t dursun

lar. Şimdi onları 01<uııt8 a Vaktim 
yok. 

. • i çeker le 
Yarım saat sonra, ıçııt f 

1 
t , şık 

l< ıı or u 
apartımanının ıhk ve 0 t b 0dala-
rındap ayrılıp sokağın ru u Ct}i ve 

~ 1 h cf111Şt ı. () yagmur u avasına karı5 d gece 
tavan arasındaki sert yatagın a loyıe 

. ıı sonra u 
böyle bır uyku uyudukta Yan. 
dı ve saat sekizde Tim'i ıu:c nt Striı· 
deki mağazaya gönderdi· k 

Saat onda cebindeki bO" notlardan 
bir kıamı harcanmış, fa1'3 t k7~ azada 
soba yanmış ve beyaz oıılU , ~Yaz 
başlıklı bir ahçı orada ye01ek pışırınc. 

1 • dek erzaıc 
ğe baş amıştı. Bır rok ye . a-

• :ı ·ıı11ış ve sı· 
lınmrı. yere bıt hah serı . • ıs, 

.. b d ııesının onı' 
kendısı ır erbi yazilı' bacakl ~-
ne sırtında bir jaket atsY• atın, 

. ııtda ıpek b· 
da gri bır pantalon ve bl e . ıt 
.. pka ne oturmu tu. aeter1 g dç nın ().. 

b .. k . ıyor u. \1it 
nünde uyu bir sigar ıÇ ' 

Yazan: Filipı Openhaym 

rinde buyülr ve alelacele bastırılmış 

hır levha vardı: 

MEHUR ALFA YEMEK SO
BALARINDA PiŞMiŞ AÇLAR 
lÇlN BEDAVA YEMEKLER 

Bir saat geçmeden kapıya bir kapı
cı bulunmuş ve iki polis. dışardaki ka
labahgı tanzim etmek için orada yer 
almışlardı. Aşçı başının da zaman za
man dınlenebilmeıi için bir yamak tu
tulmuştu. 

Ma azanın arka tarafında uzun bir 
yemek masası kurulmuştu. Çeşit çeşit 
yemek malezmesi ve erzak nehir gibi 
akıyordu. 

Blis, masanın üzerinde oturmuş, 

mütemadiyen bir feyler yazıyor ve 
goz uciyle etrafı kolaçan ediyordu. 
Daha hala, sobalar için eıash bir so -
ruşturma, bir talep vaki olmamı,tı. 

Saat iıçe doğru, bir taksi otomobili i· 
le gelen genç bir adam elini omuzuna 
koydu. 

Gelen adam sordu: 
- Bu işlere siz mi bakıyoI'1iunuz? 
- Evet, ben. 

Ya'zan 

Moris PER O 
l . .'Ôrop Nııvel 

rnccm uasından 
• 

mı k 
~ kervansarayda, bir kapı perdeaini 

U g._, r 1 ya c a t' kaldınnca, çıkmtısız bir etikten bir 
• binbir gece bahçesine kayarcaaına, 

gözlerimiz uzak hülyalara dalmıt. 
gönüllerimiz ümit ve heyecanla do

l 
lkkanunun dokuzunda Polonya diyet mec
lieinde, Okranyalı mebuslar, halkının ekıe

riyeti Okranyah olan Halicz ve Volynie mıntakaları 
için idari muhtariyet talep eden bir takrir verdiler 
Bu mıntakalar için hususi bir anayasa, muhtar bir 
hükumet ve meclis istenmektedir. Yalnız dış sıyaset, 
Milli Müdafaa ve maliye işleri merkezi hukıimete 

bagh olacak, bütün diğer işler Okranya diyetinin 
ve ona karşı mesul olan bakanların salahiyeti daire

sine girecektir. İstisnai olarak, bu diyet, Polonya 
tarafından aktedilen ve memlekdin hayati menfaat· 
lerine taalluk eden anlaşmaları tetkik ederek kabul 
veya reddetmek hakkına sahip olacaktır. 

Polonya' daki Ukranyahlar da 
lu, bir yıldan bir başka yıla geçtik. 

Halbuki ancak ellerimizi uzatıp 
takvimden bir yaprak kopardık. 
1938'in dünü ile 1939'un bugünü a
raamda ne fark buluyoraunuz? Yıl· 
batmı kutlaıdınızsa bile biraz mah
mursunuz, ve arzunuza rağmen ei· 
lenemediniue, bu sabah bol lİIDOftlu 
bardak bardak çay İçerek, katlarmı
zı kaldırıp dudaklarınızı oynatarak. 
gelecek yılbaşını başka ıartlar için· 
de ve daha eğlenceli dostlar araam· 
da geçirmek karannı vermeğe çalı
fryor-sunuz. Hakikatle kucak kuca
ğasınız: geçen yıllar bir sürü yor
gunluktan, ve gelen yıllar bir aürü 
taaavvurdan ibarettir. 

muhtariyet istiyorlar ! 

İstedi ki eri mıntaka 

136.000 km. murabbahk, 
Parlamenter bakımdan bu teşebbüsün tabiidir ki 

muvaffak olmasına ihtimal yoktur. Bu takriri imza
lamış olan on dört Okranyah mebus arzularını Po
lonya meclisine nasıl kabul ettirebilirler? Meclis rei
si teklifin kıraatini talik etmekle iktifa etti. Bu es
nada, 11 ilkkanun günü, meclis rei-

yani Polonya topraklar1nın 
üçte biri kadar bir yerdir 

sınin etrafında bir kısım mebus
lar ve büyiık memurlar toplana
rak Okranya'lılarrn teşebbüsü kar • 
şrsında alınması Iiizun gelen hare· 
ket tarzı iızcrinde konuştular. Rey
lerine muracaat edilen şahsiyetler
den ço •u takririn cumhurreisıne 
gönderilmesini tavsiye etmişler. 

Çünkü Polonya anayasasında tadi
lat teklifine ancak cümhurreisi sa
lahiyettardır. Ne de olsa, bu mese
le, derhal mesul devlet adamları· 
nın ve Polonya kamoyunun naza
rında son derecede ehemeiyetli te
lakki edildi. 

U 
kranya'lılarm muhtariyeti
ni istedikleri mrntaka 

136.000 kilometreye yakın bir sa
haya malıktir, yani Polonya'nın 
takkriben üçte bıri demektir. Po
lonya'nın 32 milyon nüfusu üzerin
den 9 milyonu bu mıntakada yaşa
maktadır. Bu dokuz milyon insa
nın içinde de asri Okranya'lılar 
miktarı kendi iddialarına göre da
hi 7 milyonu aşmaz, bazı tahmin
lere nazaran ise ancak dört milyon 
kadardır. 

Yalnız Polonya Okranya'hla
Ukrany ... iıncla, "-a ··ı'--Ka~aliği 
Rusyasında, Bukovin ve Ba arab
ya'da sakin olan Okranya'hların da 
mevcut oldugu unutulmamalıdır. 
Ve 40 milyon nüfusu bulan bu da
grnık milletin ardında ihtimal ki 
Almanya vardır. Polonya Okran
ya'hlarınm bu hareketiyle yaratıl
mış olan vaziyetin Hitlerci diplo
maısi tarafından nasıl istismar edi
lebileceğini anlamak için birkaç 
sene öncesine çıkmak ve Okranya'
lrlarla Polonya'hlar arasındaki a
nanevi sebeplerin husumetleri araş· 
tırrlmak lazımdır. 

llk defa olarak, merkezi Lemberg 
(Lwow) olan şarki Galiçya'da 1860 
senesi sıralarındadır ki bir Okran. 
ya mili şuurunun ilk alametleri be
lirmiye başlamıştır. Hakim olmak 
için tabaları arasında ihtilaflar ya
ratan Viyana hiıkümeti, bu hareke
ti teşvik etmeyi muvafık buldu; 
bunda iki fayda göriıyordu. lmpa
ratorlugun içinde Polonya'hlarla 
Okranya'lılarrn arasını açmak, dı

şarda. ruslara karşı Okranya'hları 
bir sed 'gibi kullanmak. Bu hedef-

ücnç adam: 
- hu sooaların toptan fiyatı nedir? 

Vıye sordu. l.Slıs, nıuşt\.rının elıne u
ı:attıgı kartı okudu. rlunun uzerınde 
l!.llernıan lımıted yazıyordu. Bu ma -
gaza da memleketın toptan alış verış 
yapan en buyi.ık nıagazasr ıdi. 

J:Slis: 
- Sızin için toptan fiyat, dedi, so

ba başına on uç buçuk hra. Fakat ne 
kadar sıparış alabılecegımizi iyice bi
lemiyorum. Perakende olarak bir çok 
sıparişler almış bulunuyoruz. Sonra 
grev ihtımallerıni bahse mevzu da et
mesek, bilirsiniz ya, maden fiyatları 
son günlerde fazla yüksektir. 

Ellerman şirketinin mümessili: 
- Peki, dedi, tanesi on üç buçuk 

liradan on sobaya tahbiz. 

Sipariş fişi yazılıp arkası imzala -
nırkcn Blis, gôgiıs geçirdi ve dedi ki: 

- Biz burada böyle bir ticaret için 
bulunmryoruz. Bizim maksadımız, da
ha fazla burada perakende satıııımızı 
kuvetlendirmektir. 

Alıcı, merakla baktı ve sordu: 
- Firmanız, galiba, iyi it görüyor 1 
Blis, omuzlarını silkerek dedi ki: 
- Bugiınlerde böyle şeyler geçiyor. 

Affınızı rica ederim. Çünkü iki alıcı 
daha beni bekliyor. Bakalım, onlara 
ne söyliyeceğim? 

- Bir iki dakika, gelin de şu soba
ya hep beraber bakalım. Bir sigar al
maz mrsınu:? 

Genç adam, yere diz çöktü ve be§ 

Günün politik 

MESELELERİ . 
!erden ılkine kolayca erışebildi. 
Sarki Galiçya Okranya'Jıları ekse
riyet itibarıyle koylu halktı ve Po
lonya'h miılk sahiplerinin çifthk
lerinde çalışıyorlardı. Okranya'l -
lar ortodokusluğun bir nevi olan 
Uniat dinine bağlıdırlar, halbuki 
Polonya'Jrlar katoliktirler. lçtimai 
rakabet. dini rakabet, Avusturya 
politikasına miıeasir bir manevra 
imkanı temin ediyordu. 

A vuısturya imparatorluğu bu 
Okranya'lrlara Rüten is

mini vererek onları Rusya'daki kar
deşlerinden ayırırlak maksadını 
güdiıyordu. Esasen iki taraf ara
sında rabıta ve münasebetler tees
süs etmemifti. Ana dillerınin og
retildigi ilk ve orta mektepler açıl
dı. Hattl Viyana üniversitesinde 
bir rüten edebiyatı kürsüsü tesis e
dildi. Dığer taraft"" uni=at lıli!l,e!d 
• • • uuKUmCtın muzaharetıne 
mazhar oldular. Bu suretle ruten 
klisesi imparatorluk sülalesine 
bağlandı. 

Dünya harbi esnasında, Avustur
ya Macaristan krtaları yanında bir 
de Okranya alayı çarpışmıştı. ı 
ıonteırin 1918 de Avusturya'Jılar 
Lcmberg'i tahliye edince, Haller 
ordusu derhal buraya girmedi: 1-
tilif devletlerinin bir kararı bunu 
menetmişti. Şehri Okranya'Jrlar iş
gal ettiler. Ve yirmi hır gun içinde 
geçmiı asırlar zarfında sabık efen -
dilerinin kendilerine yapmış ol
dukları tazyik ve zuliımlerin fazla
ı~yle intikamını aldılar. 22 sontet
rınde Polonya'lılar şehri aldılar. 
Ömürsüz "Garbi Okranya cumhu
riyeti" Büyuk Okranya hetmanı 
Pelitura ile birleşti; fakat bu rei
sin en mühim kıtaları kendisini 
terkederek bolşeviklere geçtiler. 
Işte o zaman Pelitura Pilsovski'nin 
ittifakını kabul etti ve ona Kiev iı
zerine felaketle neticelenecek olan 
yiırüyüşü ilham etti. Ruslar bu ta
arruza Polonya'yı istila etmek su-

dakika müddetle sobayı inceden ince
yt: muayene etti. Sonra kalktı ve pan
talonunun tozlarını silkerek Blis'ın 
kolunu tuttu. 

- Bizim şirketin şefleri biraz titiz 
adamlardır. Bir de umum mudur de 
gelip bunları görse, ne dersıniz? 

Blis dedi ki: 

- İşin dogrusunu isterseniz, siz 
çok buyuk iş yapıyorsunuz. Biz top • 
tan fiyatına fazla mal satmaga taraf _ 
tar değiliz. On üç buçuk lira da mak
tu bir fiyattır. 

Genç adam, sözüne devam etti: 

- Sizin yarım düzine şirketle 
muamele yapmanıza bir itirazımız 
yok. Biz parayı peşin veririz ve soba· 
lannızı da alırız. 

.- Peki umum müdıirünüzü getiri
nız de onunla da göriışelim. 

Blis, bunları söyledikten sonra, rü
yada olup olmadığını anlamak için, 
pantalonunun cebinin içinde kendi 
bacağına bir çimdik attı. 

Genç adam: 

- Eğer isterseniz, dedi ,şimdiki si
pariti yüz soba üzerinden yapalım. 

- Fakat ne de olsa. bu fiyattan da
ha aşagı inmemize imkin göremiyo
rum. 

Ellerman'rn mümessili: 
- Bunu da sonra eönişürUz 1 Diye 

cevap verdi. 

retiyle cevap verdiler. 

U 
kranya halkı istilacıları a
çıkça iyi karşıladı. Okran

ya'lı köylüler. Budiyeni'nin atlıla
rına Polonya arazisinde rehberlik 
ettiler; aynı kôyluler Polonya kı
talarr içın gonderilen mühimmat ve 
erzak kafilelerıni soyuyorlardı. 
Fransız'ların yardımı sayesinde 
Ruslar püskürtüldükten ve Varşo· 
va ile Moskova arasında sulh akte· 
dildikten sonra Şarki Galiçya'da 
siıkun ve asayişi temin etmek ica
betti. İtilaf devletleri yüksek şu
rası 25 temmuz 1919 tarihli bir ka
rariyle Polonya'ya, bazı kayıt ve 
şartlar dairesınde, bu mrntakayı iş
gal miısaadesini vermişti. Okran· 
ya'lı halk kendı işelrine kendisi 
hakim olacaktı, ilhak edilen mın
taka muhtariyetle idare edilecek
ti. Şarki Galiçya'nın hususi bir di
yeti ve hükumeti olacaktı. Polonya 
bu şartları kabul etti: Var9ova di
yeti 26 eylül 1922 tarihli kanunla 
ilhak edilen vilayetin muhtariyeti
ni ilan etti. Fakat anlaşma ve ka
nun tatbik edilmedi. 15 mart 1923 
d elçiler konferanaının karariyle 
Şarki 'Galiçya'nın hükümran hakkı 
Varpa'ya verildi ve ta.hbiltJer u-

tuldu Şundı U lmtny•flı tnt'1us • 
lar bu taahhütleri Polon}'ll"ya INı 

tırlatmış oluyorlar. 

P olonya matbuatı 9 ilkklnun 
teşebbüsiınde bir alman 

manevrası görmel~e tereddüd et
miyor, ve muhalefet organları bu 
vesileden istifade ederek Kolonel 
Bek'in politikasına hücum ediyor
lar. Şurası muhakak ki bu politika 
felaketli bir akamete ugramr9trr. 
Fakat alınanlar Polonya'nrn Okran
ya'hlarla temasa başlamak için Ko
lonel Bek'in idareyi ele almasını 

beklememişlerdi. Berlin'le Okranya 
hareketi arasında ilk temaslar Vay
mar cümhuriycti esnasında başla
mıştır. Almanya bir yandan tedhiş
çi organizasyon şeflerine miızahe· 
ret ediyor, diğer taraftan Şarki 
Galiçya'da, halka kendi kendine 
yetmek ve Polonya ticaretine he
men tamamiyle boykot yapmak im
kanını verecek genit bir kooperatif 
sisteminin yaratılmasiyle alakalan
dırıyordu. Ukranya kooperatifleri 

(Sonu ıo. uncu sayfada) 

Blis, yazıhaneıini kapayarak bir 
taksiye atladı şehre indi. Kuçiık, loş 
depoya girdigı azman içinde başka 
bır zevk ve ne§e vardı. Açılan kapı -
nın hemen yakınında bulunan Mister 
Mastera yerinden sıçrayıp merakla 
pencer~den baktı. Mis Kleyton, ilk ü
mitli bakı,tan sonra hayretle yeni kı
lığına baktı. Blis, hiç birisine sual sor
mak fıraatı bırakmadı. 

- İkiniz de benimle birlikte geli
niz, dedi, taksi kapıda bekliyor. 

:Mr. Masters, şapkasını kaptığı gi
bi, etekleri yel yepelek hemen kapıya 

dogru segirtti. Franaea, aynanın onun
de şapkasını düzeltmek için bir iki 

dakika vakit geçirdi. Otomobille §ehrin 
garp tarafına doğru giderlerken ikisi 
de birçok suallerle Blis'i bombardıman 
ediyorlar, fakat delikanlı hazırladığı 

sürprizi brdenbire meydana vurmak 
istemiyen ve içten içe sevinen bir ço
cuk gibi tam bir cevap vermiyor; yal
nız: 

- Bir fikir, diyordu, bir aon ümit 
meselesi 1 

Fransis ameli bir eda ile: 

- Bari, birkaç soba satabildiniz mi? 
diye sordu. 

Blis: 

- Bir iıki dakika abrederıeniz, hep
sini ögrenecekainiz, dedi. 

Recent atrit'te otomobilden indiler. 

Tarihe gömulen ferdi hüriyet Ye 
milli istiklallerin bir kabus kadar 
kısa ve bir kabua kadar korkunç hi
kayesini nakledecek olan aayfalar 
'1938'' in damgasını daima taııya
cakbr.. Hayır! 1938, inaanhk içia 
bir ıercf ve huzur yılı olmadı. A· 
timler laboratuvarlarda daha mü
eaair ölüm vasıtaları, ve rnühendialer 
tank, tayyare keıif ve icadiyle ui• 
raıtılar. Gazeteler daha dün büyük 
fabrikaltarda daha kuvetli top, tüfek. 
Okyanua'ta ticaret gemilerini kolay· 
ca batıracak yeni model denizaltı 
gemilerinden bahaediyorlardı; mil· 
Jetleri biribirine bağhyan Okyan...,. 
lar, buram buram bacaları tüten ve 
ağızlarına kadar dolu anbarlarında 
bir ülkenin mahaulü ve mamullerini 
otelli ulkeye götüren gemilerle can• 
lanırken .. 

1938, hain bir yıldı: acılarm en 
büyüğünü 1938 de tattık: Atatür
kün olüm yılı 1938 dil' .•• 

Dün geceyi bugüne ulaıtıran aa· 
atten aonra bütün cihan elele verip 
hora tepmeli idi; 1938 den kurtul
duk, diye ... 

Fakat, 1939 bize neler vadedi· 
yor? 

Devletler arasında az çok leva· 
zün haaıl olmak üzere bulunduiunu 
mnabiliriz. Akla ve mantrka daya -
nan bir teaamüh, hayli fire vennek 
...,.._ üny eıiiiilmi; bu balo
nu tehlikelerden ıimdilik uzaklaı
tınnııtır. Bu arada epeyce vakit de 
kazanılmıt olduğu için, lıükmedebi
liriz ki, 1939 da büyük fırtınalarla 
kartılaşmıyacağız; hiç beklenmedik 
zamanlarda zuhur ediveren siklon
lar batka! 

Ufuklarından kara bulutlarm 
bir türlü eksilme-diii bu dünyada 
memleketimiz, kapalı bir havada ü
zerine günef vunnuı Ye§İI bir tarla 
gibi, ıhk ve neşelidir. Kendimiz için 
ve kendi irademize tabi kalabildik • 
çe hiç bir kötü gün tahmin edeme
yiz: yeni sene bize ancak biraz daha 
refah, biraz daha kuvet getirecek· 
tir; her yeni sene gibi. Milli tefimizin 
yükaek direktifleri, partimiz.in pren
sipleri, hükümetimizin kiyaaetli ida· 
reıi 1939 Türkiyeaini doğru yolun
da aağlam adımlarla ilerletecektir. 

Bu mesut memleket vatandaılan 
1939 senesine gönülleri ferah gir
mişlerdir. Hepimiz için dileğimiız. 
1940'1 da aynı güven ve inan ha• ... 
içinde idrak etmektir. - N. Baydar 

Blis, sağ cebindeki paradan otomobilin 
masrafını verdi. Magazanın onundeki 
kalabalık, eskisinden çok daha fazla 
artmıştı. Mister Mas!ers, şapkasını ka
fasının arkasına dogru ıtmiş, agzı hay-
retten bir karış açık, bır yanan .sobaya, 
bir çalıtan ahçı başrya, bir de vitrinin 
üzerindeki ilana bakıyordu. 

Dili tutulmuş gibiydi. Ona, aanki 
dıinyada ilk defa Alfa sobalarının dun
yanrn en mükemmel sobaları olduğu 
söyleniyor gibi geliyordu. 

Blis: 

- İçeriye giriniz de her şeyi anlata
yım, dedi. 

İçeriye girdiler. Blis. Franses'i bir 
sandalyaya oturttu. Mister Masters 
hata ağzı açık ve ayaklan biribirinden 
ayrık bir halde ayakta dineliyor, işli -
yen sobaya ve karşısında terler döke
rek çalışan iki ahçıya bakıyordu. 

Blia, izah etti: 

- Şöyle biraz reklam yapmayı dü
ş.ündum. Bugiınlerde reklamdan daha 
iyi bir şey yok. Şimdi Londra'nrn her 

tarafında Alfa mutfak sahalarının bah
si geçiyor. Bir takım gazeteler, para
sız ilanımızı yaymak istiyorlar. Eller
man'lann adamı demin burada idi. 
Şimdilik, peşin para ile her biri on üç 
buçuk liradan yuz soba ısmarladılar; 
aynca bin tane daha sipariş verecek • 
ler işte sipariş fışi şurada; bakınız 1 

(Sonu var) 

r 



Erzurum'da bayındırlik işleri için 
milyonlarca lira harcanıyor 

Onümüzdeki sene Cümhuriyet 
treni Erzuruma vardığı zaman 
göğüs kabarhcı eserler göreceğiz 
Her sahada büyük bir 1ahım3 

ve kalkınma harekeli var 
Erzurum, (Hususi)° - Şehrimizde ve mülha 

katta büyük bir kalıkınma ve bayındırlık hare
keti var. Cümhuriyet yıllarında yapılan ve ya
ratılan çeşitli eser\ere son bir sene içinde yen i 
ve mühimleri de ilave olunmaktadır. 939 yılın
da tren şehrimize vardığı zama n Erzuruma ge
lenler, şehrimizde ve mülakatta büyük cümh u
riyet eserleriyle karşılaşacaklardır. Bu eserler 
nelerdir? Bu mektubum bu suale cevap ver
meğe çalışacaktır. 

1-D.kk . b. 1 
ı atsız ır 

Y eni b inalar 
Hususi muhaseb e tarafından kazalarda kay

m akam evleri, bazı nah iyelerd e n a h iye müdür 
ev le ri yapılmaktadır. Şehrimizde büyük bir 
zühreviye hastanesi ve bir doğum r E,.,,.,,,,,.,,,. ..... ....., 

k b k . . d"l k t rzurum, Trabzon ve çocu a ım evı ınşa e ı me te- yolundan bir goriı-
dir. Bu hastane en modern tesisatı niış ve Erzurum'-
ihtiva edecek ve yüz bin liraya çı- ı da yapılan modern 

mahallenin evleri 
kacaktır. inşa halinde 

Şehrin başlıca umumi caddeleri- : 
nin parkelenmesi işine devam edil
mektedir. Erzurumun mesire yeri 
olan Ilıca'da birçok nümune evleri 
yapılmış ve kiraya verilmiştir. 

Merkezde elli sınıflı ve 1000 tale 
be alabilecek büy8klükte bir mek
tep binası, nahiye ve köylerde 30 
.ilk mektep binası yapılmaktadır. 

imar birliği neler yaptı? 
Sermayesinin mühim bir kısmı 

vilayet hususi muhasebeden, bir 
kısmı da Erzurum belediyesi tara
fından temin etlilere bir "Erzu
rum tına ~:.1..-•r'" · 
İmar birliginin iki ~ilayct umu

mi muhasebesinden, si belediye 
meclisinden intihap ilen dört a-
zalı bir idare heyeti rdır. Bunla-
ra vali başkanlık etlT' tedir. 
İmar birliği bayınd lık hareket

tinde mühim bir rol namaktadır: 
Şehirde şimdiye kad. 200.000 par
ke döşenmistir. 67 bi iraya fenni 
bir mezbaha yapılmış r. Bunlardan 
başka altı daireli bir a artman, iki 
nümune evi yaptırıln ve kiraya 
verilmiş.tir. 

Erzurum'un mesire olan Ilıca
da bir ve iki kişilik b nyolu otel ve 
gazino yaptırılmıştır. lıcada ban
yoların bahçesi ve h .ızu tanzim 
edilmiştir. 

Sinema binası 
lmar birliği 200.000 1 raya çıka

cak olan büyük sine binasının 
65 bin liralık kısmını h le etmiştir. 
Bu bina yan cephesin 11 dükkanı 
ve içinde 5 büroyu il va edecek 
binanın tarasalı bir g< no salonu 
ve 1000 kişi alacak bir nema salo
nu bulunacaktır. Bu s l •nda sahne 
tertibatı tamamen elek r kli olacak-

tır. 

Şehrin ağaçlanması, rkın tanzi
mi işlerinde hususi m, h sebe ve be 
kdiye çok esaslı yardı ar yapmış
lardır. 

Halkevi 
Şehrimizde 120 bin l ya çıkacak 

bir halkevi binası y lmaktadır. 
Binanın şimdi yapılan smı 90 bin 
Jiralıktır. Bina kalori 1i olacak, 
1000 kişi alacak bir s nu ihtiva 
edecektir. Halkevi ayr c bir çok ça 
Jışma salonlarını ihth edecektir. 
Bu binanın inşaatı ag tosta bite-

cektir 
1.000.000 lıra 

Vilayetin iki sene i ıde girişti
ği imar işleri bir mil 1 liralıktır. 
önümüzdeki mali ser ıçinde vila
yet ;mar işleri için 50 00 lira ayrı 

lacaktır. 

Muallim mek ebi 
Umumi muvazened ehrimizi bir 

çok veni eserl•·r ka şturmuştur. 
En önce başlanan mu im mektebi 
binasının yatakaneler hariç inşa
atı bitmiştir. Bu bin., Maarif Ve
kaletince liseye tahs çdilmiştir. 
L~boratuvar kısımla.r r ı lise şimdi 
den gccmiş bııluT'makt dır. 

Hükümet binaları 
Aşkale, Hasan lı'ale Hınıs. Tor

tum, Kaıayazı, lspir kaza merkez
lerinde ~ükümet binaları yapılmak 
tadır. Bu binalar önümi zdeki eylfıl 
içinde bıtmiş, ve dair 1 r yeni bina 

larına geçmiş bulunacaklardır. 

Jandarma karakolları 
Vilayetin muhtelif yerlerinde bu 

yaz yedi jandarma karakolu binası
nın inşasına başlanmrştrr. Bunlar
dan dördü bitmiş, diğer üçü de ö-' 
nümüzdeki yazda bitirilecektir .• 

Büyük k öprü 
Aşkale kazasının Zarsan mevkiin 

de 115 metre açıklığında olan ve 
türk nafıacıhğmın iftihar abidele
rinden birini teşkil edecek bulunan 
büyük bir beton köprü yaptırılmak 
tadır. 

Yol tamir evleri 
Kop ile Saç tepe arasında muhte

lif yol bakım evleri yapılmış ve bu 
evlerin etrafı ağaçlandırılmıştır. 

Transit yolunda esaslı inşaat ve ta
mir ekipleri daimi surette faaliyet
tedir. Bu yıl Kop dağının tepesin
den itibaren 15,5 kilometrelik bir 
kısımda esaslı inşaat yapılmış ve 
bitmiştir. 

Fidanlık 
Şehirde 27 dekarlık bir fidanlık 

tesis edilmiştir. Geçen sene halka 
40 bin fidan dağıtılmıştır. ünümüz
deki sene 140.000 fidan dağıtılacak 
tır. Ayrıca kaza ve nahiye merkez
lerinde köylülerin de iştirakiyle bir 
kollektif fidanlık tesis edilmiştir 
Burada yetişen fidanlar iştirak e
den köylülere verilmektedir. 

Demiryolu ilerliyor . 
Demiryolu inşaatı süratle ılerle

mektedir. Köprüler, menfezler, tü
neller bitmiş gibidir. Toprak tesvi
yesi bütün hat boyunca yapılmış
tır. Şimendüfer önümüzdeki ağustos 
ta Erzuruma girmiş bulunacaktır. 
Halk, şimdiden demiryoluna kavuş 
manın büyük sevinci içindedir. 

lstasyon binaları gerek Erzurum 
da gerek diğer mevkilerde süratle 
inşa olunmaktadır. 

Kayak sporları 
Kışı bol olan bu bölgede kış spor 

larına, bilhasa kayağa büyük bir e
hemmiyet verilmektedir. Cumartesi 
günleri saat ikiden sonra şehrimiz
de muhtelif kayak sporlar yapılmak 
tadır. Bu sporlar halkı çok alaka
landırı ve günü başlı başına hadise
si olur. Pazar günleri kayakçılar 
Abdurrahman gazi mevkiinde sabah 
tan akşama kadar kadar kayak spor 
ları yaparlar. 

l1lerde inkişaf 
Piyasada geçen senelere nazaran 

büyük bir kalkınma vardır. İki se · 
ne eveline nazaran piyasa vaziyeti 
düzelmiş ve işler yüzde 60 nispetin 
de inkişaf etmiştir. Erzurumun baş 

Erzurum valisi llaşim l§can 

hca ihracatını hayvan ve hayvan 
mahsulleri (yiin yapağ, deri, pastır 
ma, sucuk) teşkil etmektedir. 

Geliş - gidiş 

Halk transit otobiislerinden çok 

istifade etmiştir. Bu otobi.islerin 

servisleri ~ok muntazamdır. Otobüs

lerde kalorifer vardır. yolcu otobüs 
!erini ayrıca bagaj kamyonları ta

kip etmektedir. Halkın geliş gidi

şini kolaylaştıran ve emniyet altı

na alan bu vasıtaların tarifeleri de 

çok ucuzdur. 
Yolların karla kapanmaması için 

yollarda daima amele bulundurul
maktadır. Trabzonla münakale nor
mal bir haldedir. Pek fazla ve şid
detli kışlar müstesna, otobüsler den 
Trabzondan Karaköseye kadar isti
fade edilmektedir. 

önümüzdeki sened-:n itibaren 
yollarda kar temizleme aletleri kul 
]anılacak ve yolların daimi surette 
açık tutulması mümki.in olacaktır. 

Halk vaziyetten çok memnundur. 

Ayrıca J .000.000 liralık inşaat 
Yukarıdaki satırlarda şehrimize 

imar birliğinin ve vilayet belediye
sinin yarattığı eserleri saymıştım. 
Aşağıdaki eserler de umumi müfet· 
tişliğin grup inşaatı tarafından ya
pılmıştır. Bu inşaat 8 binadan iba
rettir. Bunlar Umumı müfettişlik, 
binası, diğer daireler, evler ve bir 
otelden ibarettir. Bu grup inşaatı 
ayrıca bir milyon liralıktır. 

baba 
.. 
Uç çocuğu ile 
birlikte yandı 

Balıkesir. (Hususi) - Sındırgı'nrn 
Kozlu köyünde çok feci bir hadise 
olmuştur. 

Bu köyden Ali oğlu Etem abdest 
almak için çıra yakmış, çırayı olduğu 
yerde unuttuğu için ateş eve sarmış.. 
tır. Gittikçe büyüyen yangın yatıl

makta olan odaya sirayet etmiştir. O
dada uyumakta olan Etem ve üç, se
kiz, on ilCi yaşlarındaki çocukları fe
ci bir şekilde yanmışlardır. 

Etem'in karısı Ayşe ve kızr Emi
ne'yi etraftan yetişen köylüler ateşin 
.... .Yanan .Zavalfr adamla çocukların 
ertesi gün kömür haline gelmiş iske
letleri bulunmuştur. 

Yukarıda, Erzurum'da yapılan yeni ve .modern mahallenin bir 
parçasının maketi. cuaii.ıJa e..slzj_Er7.urnrn'Jnn .b:.. ,..;;.;;_;;. 

İzmir' de içme suyu 
İzmir (Hususi) - Şehrimizdeki 

Halka pınar suyu içime yaramamak

tadır. Karşıyaka müstesna şehirde da 
hi içme suyu işi halledilecek bir me

seledir. Ancak Şaşal suyu, şişe ve da
macanalarla satılmaktadır. Şimdi bu 
suyun lzmir'e akıtılması düşünülmek 

tedir. Dahiliye Vekaleti, bu tasavvur 

etrafında, vilayetten mallımat iste

miştir. 

İzmir' e ha va postası 
İzmir (Hususi) - İzmir sivil hava 

postalarının ı nisanda başlıyacağı 
haberi burada aiaka ve sevinçele kar
şılanmıştır. Nafia Vekaleti, istasyon 
merkezi olan Cuma ovasını şehre 
bağlıyan yoldaki bir kısmm derhal 
tamiri için verilen kararı muvafık bu 
larak vÜayete teşekkürlerni bildir
miştir. 

İzmir' de bir ihracatçı 

mahkemeye verildi 
İzmir (Hususi) - Şehrimizde faz. 

la taşlı üzüm ihracatı yapmak iste
yen bir ihracatçı müessese, mevcut 
nizamnamenin hükmü dahilinde, mah 
kemeye verilmiştir. 

Bir köy kavgası 
hmir (Hususi) - Menemenin Sü

leymanlı merasmda bir hadise olmuş, 
üç kişi yaralanmıştır. 
Kazım paşa mahallesinde Ali kah

ya ile kardeşi Mustafa ve koyun ço
banı Bölükbaşı, koyun sürülerini Sü
leymanlı merasına salıvermişlerdir. 
Süleymanlı muhtarı Kazım ile kır 
bekçisi Hasan Uçar, sürülerin tarla
larda ziyan yaptığını söyliyerek, mu
halefete kalkışmışlar, diğer üç kişi 
diğerlerine hücum ederek muhtarın 
tabancasını, bekçinin dP. çiftesini al
mış, her ikisini de yaı·alamışlardır. 

Bu sırada muhtar da kendisini mü
dafaa ederken bıçakla Mustafayı vur 
muştur. üç yaralı tedavi altına alın· 
mış, diğerleri de tevkif ~dilmiştir. 

Trakya'da çeşitli ziraat 

Kendircilik tecrübeleri 
iyi neticeleniyor 

Edirne, (Husu
si) - Trakya'da 
babadan görme ve 
hiç bir metoda is
tinat etmiyen zi. 
raat yerine Poli
kültür (çeşitli zi
raat) sistemine 
uygun olarak alın
mış yeni ve verim
li tedbirler arasın
da bilhassa kendiı 
ziraati, üzerinde 
ehemiyetle durul
mağa deger bir 
mevzu teşkil et
mektedir. 

Tavukları kızış
tırarak fazla yu- , 
murtlamal a r ı n ı 

mucip olan kendir 
tohumundan % 27 
yağ ve yagından 

da boya, sabun ya
pılmaktadır. Bil
hassa ince ve yu
muşak elyafından 

bez; kabalarında11 

iplik, ip, sicim, 
yelken ve ça<lıı 

bezleri imal edil-
diği için piyasada . 

her zaman alıcı bulan bir mahsuldür. i kalanla etüdler yaptırtmış ve Kocae~ı 
Nitekim üç senedenberi yer yer baş- vilayetinden en iyi cins kendir tohu
lıyan kendir ziraati çok tutulmuş ve rnu getirterek tecrübe için Kırklareli 
İstanbul'da Urgan fabrikasiyle diğer vilayeti emrine verdirmiştir. 
bazı müessesler Trakya kendirlerinin Öğrendiğime göre bu tohumlar bu 
daimi alıcısı olmuşlardır. sene vekaletin talimatı ve Kırklareli 

Bunun sebebi Trakya kendirleri el- ziraat müdiiriinün nezareti altında 
yafının hem daha ince ve hem de da- Kaynarca köyünde ekilerek tecrübe 
ha beyaz oluşudur. Bunun içindir ki edilecek ve tecri.ibelerden umulan 
piyasada Trakya kendir elyafı diğer netice elde edildiğ i takdirde bu t0-
mıntakalarımızın yetiştirdiği el ya fa humlar önümüzdeki sene Trakya'nın 
tercihan bir iki kuruş fazlasiyle sü- kendir mıntakalarrna tamim ve tevzi 
rülmektedir. edilecektir. - K. OCUZ 

Ancak Ziraat Vekaleti bu ziraati 
T'takya'da iyice kökleştirmek ve ve
rim kabiliyetini arttırmak için bu se
ne bazı tedbirler almış bulunmakta
dır. Bu tedbirler sayesinde kendir zi. 
raatinin Trakya'da çok kısa bir za
manda inkişaf etmesi umulmaktadır. 
Ziraat vekaleti bu maksatla keten -
kendir mütehassısı Celali Trakya'ya 
göndererek ziraate elverişli mınta-

Küy <liil'rföı ii nclc· yaralama 
l., 

İzmir (Hususi) - Kemal paşa ka
zasının Parsa köyünçle Ahdi çavuşun 
düğün evinde bir vaka olmuştur. Ali 
Günay, sarhoş olarak tabancasrnı ateş 
etmiş, köy bekçisi Yunus Güçlüyü 
kasığlıldan ağır surette yaralamıştır. 
Suçlu yakalanmıştır. 
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E ld.INDE TÜRKIYE'D.E MÜHiM HADiSELER 

~en hiç bir yda 

Yeni yıla gilerke 

etle bakmıyoruz 
leden IOlll'a blııfll)'üak ao ilktetrhı 
puarteıi akpmma kadar; teker 
bayrmııu 1~1s ikinci tetr1n puarıe
lidea prpmbaya kdu-

Biraz takvim 
Yeni yıldan biru da takvimci _. 

riyle l:Uledelimı nell ... MM b 
fllllll pek tlddetli oJacaiım .ayn.. 
fenleri Aabra kıtı tebip etdı Jae. 
nib, .a:vıe bir Ham akılb 1- yW 
slrmeclik. Noel büa 1* ...., ku 
ptincel.I WDU .. 11 pmlu buJgtJu • 
rwnd-. fakat nndl pa...,.aı oı. 
lap& ... ~ pdnmclea 
aeldL 

Yalaıs. eler pae Ankara 1uwUI 
tabim 1Ja1ıdarmı ,.ıanlmuyacıak 
Ohana yarmkl .. ıs .. WfUDba ... 
d fırtma olacak; '1111 e ıma dit

... ilm• llas ıu,a ata,11k. 
.... artac:aktq. 14 lkin-

---ıtte:ı. Rumt •Milin 
1-tJ!mi ... fiir.. ae amc1an ıt suna Jra. 
dar ıene tlç cin f ırtma vardır. 29 
iJdadıklaum ,..r .-..ı. .... 
dtar. 

3, 5, 10 ... •yılı fırtma can
leridir. 13 pbat puu ,.._. biri> 
el cemre Jaayaya: ze tubat puar 11-
al lklnci cemre ıu,a. 4 mart cama 
Jllatl llçUncU cemre toprap clGfe

lllllll'iıitM . 

bderinde blluıJan )'8bmalan 
mııbbll tttrk memur ve milteba
.. yet11t1rlım..t bakkmld Jı:uıan 
lalbW edilmlftlr. 

Deabbank 1938 de bruJmattar. 
Jıfmnurlar bnunuaa yeni htl

klmler llln edilmiftlr. 
So+J'ltlerle ar11J11adaJd aeyriae

faia anl•pnnı uu.tılmlftır. 
Pamuk lpHlderi ve çimento ı&m. 

rilk reıNmled indirilm1ftir. 
J>ataairaat t~eteri kurumu 

tePi1 ecUlmlttir
Hna metlwlmbe 21.500.000 u. 

ra wriladttlr. 
Hail Baa:lrUı n halk .aanclıkları 

kuntknuftur. 
Tllrldye • lran htıclut battı tubih 

edtlmiıtir. 
Türk par•ınm kıymetini koru

mak tçln J19! tedbirler alınmıttır, 
Aiakara'da ,til bona açıJmı1r altın 
ticareti lmontrol altına almmıttır· 

HayWnlar •werpl indlrllmlftlr. 
Roman,a ile aramda yeni blr 

ticaret anlaflDUJ yapılmıftır. 
Yeni illdn ]saaunu kabul edilmit

tir. 
8o.,et : ltalya: Çekoalo -

ftkya: J__,. " ~'le aramız
da ticaret Mı-~ anletm'''n ya
prlnqW. 

Yeni tlprta pwıu ~ 
tır • 

Mllll mlclaf ..... iglia ızs.s..n
yon Ura verllmlttlr. 

BapeldHmls CeW -.,.., Y\Ula· 

&lveklllmlı'ln Aıkara HalkeYlı 

llylllere kıqı samimi sizleri 

Kendi öz eseriniz ol 
rejim.it! iftihar 

etmenizi y ·ntte bul 
(B• l.lall a,IMltt ) yorum. 

..ıc.mnda 11at ı den biıbu• •irat B....a ~an 
atredd filmler .............. -.a-- Aydmtm OJlllÜJlf kl')'1111GllA~ 

..... Temekl•rini Çalnmk dl'9 pne mk 

bulundukları 
meni ere s irini biiulltl ..,. 
tarak, gelecek mevaimlerl &rleme
leıi ldftlerldllt 1t..,a ._._ ~ 
rinde ,as acalmı f yakıcı sGnet= ..m.tan •• YU& v ' -.-et:ir-~MWıl ~~l,M··· 

lı nta
• UW-hvı araru . . Tabim uyfa
Iarında mevsimlerin defitme gilnle
rini aramıya ne lilsım wrl Dllnya 
o kadar çabuk 4&ıiJOI' .. lDlaa 
&nrflDln meaafni bu U.araemda 
o ..... kalıyor ld-



K .A Y E Hükümetçilerin "Joze Luis Diaz,, 

Bir macera 
destroyeri bir pusuya düşürülmüştü ..• 

lngilizler hükümetci 
destroyeri tevkif ettiler 

Yaan: t. Zalair Töriimlıiiney 
-t-

- Bls öyle çay, süt falan içmeyiz 
Be ;af endi. Rakı nr mı? Rakı? .. 

8is ondan bahsedin bbe.
l'wide, Galibe döndü: 
- 8eain arkM•ıın. pek &yle görün

dlllG cibi depımiı- Daskalos efendi. 
Yalnız, bir ikı daha yuvarladıktan son
ra bir ktifede aı.ııp kalmıyacağını te
lllİll edenen maele yok. 

lüir, genç kadının ıözilnü kesti: 
- Hanımefendi, D•Jralos ne de

mek nell onu anlayalım. 
Bu ıuale hep birden cUliiftüler. Fe

fide iAb ttl: 
.,,.11ıa.ı.ı•1tııı1ııo. ,_ maalJfm 

r--,M\Ii~~ott:ba~ız 15alib bey qk 
lıWir. Kendileri. botlarına ıiden ıenç 
lradmma baftaıı çıkarmak için lisan 
Mn1erl c1e ftl'lrler Be)'oilu aoayete
Jeaiade Dttknb efendi pek hınmmıı 
lllrailmdır. 

G *"• i*u1an lrahk•h•Jar ara
..... boi111da. 

l'edch .-dan kayboldu. Biraz IOO· 

.... &lJlnaüt bir hlsmctçi 1aa va.. 
ld bKdaklariyle ulona girdi. 

Peride. Oll dakika zarfında el-
... 4elitt . Vücuduna mrılan 
"""' Yİllle çürüfti tuvaleti ommları
• 'Wi'"de ince bir atkı ile tutturul..._ 

Vieki bdeiıleri bi~iri ardına l:iota
hyor, &ittikçe COfkun bir neıe hepsini 
Mnyordu. Blelııtriiin bir ll111111 söndü 
rtUıme,. laloada yarı lot bir aydınlık 
Japılmıftı. Gramafon çalıyor, çiftler 
de durmadan durmadan dönüyorlardı. 
Galib. adeta baloyu unutmuıtu. Saat 
ikiyi ıeçtiii halde ıitmek arzuıunu 
dftirir en klçük bir tetebl>Ulü bile 
a&mmtıyordu. Bir ara, EJeni ile sa
lcıiMaa bir kafesine çekildiler. Şimdi 
ortada lülrle Feride dhilyorlardı. 
~Peride ile kasten ali:kadar ol

BllyOr. daıaa ederken dıvardaki yarı 
11Plak kidm tllblolarını aeyr~iyor
lu. PerNe dudaldarmı erkejin kulak
.... doiru yalmttırdı. Bogı\k bir 

-- J9ıatÇ• .a,tedi: 
- len M iladala teylİn. Yerde du-

ftrlrillll pkte arıyoraun. 
laklr. ateıı kldnım b&yle bir hare

ketini beJdVordu. 8ir anda dudakları 
~ Kadm. apı boiuk ınle aor-

• 

fazla mal6matrm yok. Ne olur, ne ol
maz. Stp paralarını bana ver. Baıuıa 
bir fey gelmesin. ... 

Şakir, arkada,ının teklifini makUl 
gördü. Son meteliğine kadar Galibe 
teslim etti. Onlar gitiler. Şakir kaldi. 

Şakir, bütün gecenin uykusuzluğu
na rağmen saat sekizde yataktan kalk· 
tı. Elbiselerini koltuğuna alarak ayak
larının ucuna basa, baaa odadan çıktı. 
Salonda giyindi. Maksadı, Ferideye 
hiç eösükmeden evckn çıkıp gitmek
ti. Soera d..._.,L Bu tarala ~etl 
IDUY&fık bulinldi. Tekrar yatak odası-
na döndü. Karyolanın kenarma otur-

üzerinde mühim 
muharebesi oldu 

Granadello 
hava 

bir 

Londra, 31 a.a. - lıpanyol cümhuriyetçilerinin Joae Luiı Diaz 
muhripleri, İngiliz romorkörleri tarafından yüzdürülerek, bera • 
·berinde Vanok muhribi olduğu halde Cebelüttarrk'a ceredilmit· 
tir. 

Halihazırda Joee Luis Diaz, Cebe
lüttarık'ta mevkuf bulunmaktadır. 

Hükümet memurları, deniz muha -
rebetıi esnasında Cebelüttarık'a ırap
neller düpnüt olduğunu teyit etmek
tedirler. 

Dört İngiliz yaralanmıı olup bun -
larm arasında bulunan bir polis ko -
miserinin 11hati tehlikededir. Ken -
diai hastaneye kaldırılmıştır. 

}0:1e LuU Diaz7 a puau 
kurulmuf tu ••• 

Banıelon, 31 a.a. - Cümhuriyetçi -
lerin tebliği: Kanarias ile evelce yap
tığı çarpıpne neticKinde hasara uğ
rıyarak Cebelüttarık'a giren ve ora -
da kendi vaaıtalan ile tamir edilen 
"Joze Luis Diaz" destroyerinden, in
giliz makamları daha faz Ta Cebelüt -
tarık'ta kalmak mftsaadesini esirge -
mitlerdir. Bunun üzerine "Joze Luia 
Diaz" mahpus vaziyette kalmamak i
çin limandan çıkmaga mecbur kalmış 
ve dört torpil gemisi tarafından vU 
cuda getirilen ablukayı yarmııtır. 

29-30 geceai Joae Luis Diaz Cebe
lüttarık'tan çıkmıt ve daha ingiliz ka
ra sularında iken ablukayı yapan bir
kaç vapur tarafından aynı zamanda 
hücuma maruz kalmıştır. 
MalCım olduğu üzere yalnız Jüpi -

ter batını§, fakat Joae Luiz Diaz ka
raya oturmu,tur. 

Frankistler. bu arada Borja'yı iha
ta etmiş bulunuyorlardı. 
Neşredilen bir tebligde, frankistle

rin Tremp, Balaguer ve aşağı Segre
de ilerledikleri itiraf edilmekte ve 
birçok frankist tayyarenin hava ba -
taryaları tarafından düşürüldüğü ha
ber verilmektedir. 

Büyük bir hava harbı oldu 
Lerida, 31 a.a. - Dlin sabah Grana

della üzerinde lspanya harbinin en 
mühim hava muharebelerinden biri 
vukubulmuttur. Saat 8.30 da 70 cüm
huriyet tayyaresi hafif bir sisten is
tifade ederek kıtaat topluluklarını 
bomba:>ra tutmak için nasyonalist hat
ların üzerinden uçmuşlardır. Bunun 
üzerine iki nasyonalist filosu hava· 
lanmış ve iki filo arasında kısa ve fa
kat şiddetli bir muharebe vuku bul • 
muştur. Resmi malumata göre 8 kur
tia ve iki rata muhakkak surette dü
şürülmüttlir. 

Saat 9 da cümhuriyetçi hatların ü -
zerinde yeni bir muharebe cereyan 
etmi.§tir. 

Fmnkiatler ileri hareket.e 
devam ediyorlar 

Salamanka, 31 a.a. - Nasyonalist 
umumi karargahından tebliğ edilmiş
tir: lleri hareketi bütün cephede de-

Cümhuriyet,çi kıtaların vam etmittir. Fuente Korominf. Ka -
mukabil taarruzu za, Llobet, Kaza del Salvador, basel

al ve Gapriza mevzilerini i§gal ettik. 
Barselona, 3 a.a. - Cümhuriyetçi 1700 esir aldık. 

kıtut, dün Lerida mıntakaaına kartı 
tkMetn bq mu uıanas yapmıı- Hava barekltı • 15 CortiM aYJ&re-
lardır. al dilf Urdtlk. 

Genç -Kadın, gözJeri~i aÇıp da; .ıa ı~ı 
giyinmıf olarak karfısında gorünce 
tatırdı. Hayretle aordu: 

Rı1 kıtalar Rio de Sabre'n n cenu- CUmlauriyetçilerfn fkf .lmri#h8rll 1-
oun<.lan ıı.11.:'K te g çcreK ıran .... 1 ·~ \.,~ u\\tibı, Kattakattagen'dc fran 
rin sol cenah Uzerınde klın Sarroca kıatlerin tayyareleri tarafından yapı
kaaabaaı istikametinde Segre boyun- lan bombardıman neticesinde hasara 

-Bu saatte nereye gidiyonıun? 
- lılerim var. 
Genç kadın uzun, uzun Şakiri süz

dü: 
- Pek ala, dedi. Öğle yemeğine mut 

laka beklerim. latanbuldan gidinceye 
kadar benim misafirim olacaksınız. 
Şimdi Şakirin bir tek düfüncesi var

dı. Buradan biran evel yakasını kur
tarmak. Kadını ikna için ıamimi bir 
aeale cevap verdi : 
-Öğle yemeğine gelemem. Mühim 

bir yere davetliyim. Ak,aın saat altı
da burada bulunurum. Geceye bir proğ 
ram yaparız. 

••• 
Sokaia çıkınca genif bir nefes aldı. 

Tabii akpm •erıdeye gitmedi. 

Aradan iki gün geçti. Bir akşam, 
yine Galibin p~aiyonunda ~iyorlar
dı. Yemekten sonra Eleniyi de alıp 
beraber çıkacaklardı. Kapının zili hız
lı hızlı çalındı İçeride bir panik kop· 
tu. Bu gelen herhalde Feride idi. Çok 
fena atlatılmııtı. Muhakkak bunun se
bebini sormağa gelecekti. Onlar ne ya 
pacaklannı düşünürlerken, oda kapısı 
açıldı Ferick içenye girdi karşısında 
Şakiri görünce ofkeden titreyen bir 
•etle bagırdı : 

- Bravo!.. Ne de sözünde duran 
adammıpı.n ya ! .. Kabahat bende ... Sa
na kıymet verdim ... Seni adam san
dan._ 

Şakir, utanmı' önüne bakıyordu. 

Yaptıiı hareketi mazur goaterecek 
bir bahane arıyordu, Feride onun lif 
IÖylemesine meydan bırakmadı: 

- Bana maval okum~. Ben böyle 
ıeylui yutmam. ~nim senden bir 
meııfaat umduğumu sandın ve onun 
için kaçtın değil mi? Alçak! .. 

Halbuki ; ben seni hayatımda ilk 
aevdifim erkeğe benzetmi§, on sene 

evel o alçakta beni böyle bırakıp kaç
mııtı. o.da bulamadığım vefayı sen
de bulacağımı ümit etmiftiın. Hakika
ten birbirinize ne lradar da -benziyor
mut1unuz. 

ca taarruz etmi,lerdir. utramıttrr. 

Almanya donanmasını 
büyültmek istiyor ! 

İngiltere endişede 
Almanya iki sene içüıde İngiliz 

filosuna müsavi filoya sahip olacak 
Londra, 31 a.a. - Havas ajansının huıuıi muhabirinden: 
lngiliz ıiyaıl Ye bahri mahfilleri, Almanya'nın ittihaz etmit ol

duğu kararın itilafları heyeti mecmuası itibariyle feshetmek de • 
mek olacafım zannetmemekle ve Almanya'nın tonaj itibarıyle 

lngiltere'ye yakl.ımaıına ih- yet İngiltere denizaltı intutı yarııına 
timal vermemekle beraber bu girmediii takdirde İngiltere'nin ma
karar üzerine bir nebze enditeye lik oldugu denizaltının iki misline 
dütmjitlerdir. ~alik olacagını ilave etmektedirler. 

Mamafih Almanya'nm kendi veaa- l' eni bir koraan harbına doğru 
itinin hududu dahilinde filoeunun Bahri mahfiller, Almanya'nın bü • 
takviyesine çahpnakta ve alman filo- yük bir bahri devlet haline gelmeain
aunun tedritt surette izami inpatı in- den değilse de hiç olmana timal de
taç eden harp prenaipine tevfikan tea- niziyle Atlintik Okyanusunda mer
lihat yarııına kadir bir hale gelmekte hametaizce bir korsanlık harbine ka
oldu ğu müf&hede edilmektedir. dir bir vaziyete gelmesinden kork-

maktadırlar. 
Almanya boyuna deniMılıı Nasıl ki, büyük hupte alman drit-

11emiai yaptırıyor not'ları İngilizler tarafından mağlQp 

lngiltere'nin ittihaz etmiı o~uğu edildiği saman alman dritnotları müt
hareket hattı hilifına olarak Alman· tefiklerin ticaretini iarar etmif ve bu 
ya, bilhaaaa 250 ton hacminde ve At- hat Luaitania'nın batırılması üzerine 
lantik Okyanusunda harekat icrasına Birletik Amerika'nm harbe müdaha
kifi gelecek bir tesir dairesine malik lesine sebebiyet vermiftir. 
ve harp gemilerini değilse de bütün Alman reami t.ebUlf 
ticaret gemilerini tehdide kadir de- Berlin, 31 a.a. - Bugün neıredilen 
nizaltıtar inp etmektedir. bir tebligde deniliyor ki : 

Hali h~.ırda lngiltere'nin 50 kada~ . 29 kinunuevelde Berline gelen in
tahtelbahırı vardır, bunların hacmı gıliz amiralhk mümessilleri 18 tem
ınecmuu 7.000 ili 7.SOO tondur. mul' 1935 ve 17 temmuz 1937 tarihli in. 
Almanya iki •nede mÜMJl1Cd giliz - Alman anlatmalarından çıkan 

kurabil.celc meseleler bükmda derpif edilmit o
lan müzakereleri alman bahriye mU-

Genç kadın, g6zlerine hücum eden 
yqları g&ltermemek için arkasını dön 
dil. Kapıyı hızla kapayarak çıkıp git· 
ti. 

Bahri mahfi11er, Almanya'nm tak- meenilleriyle yapınıılardır. Bu ko
riben iki ıene içinde lngiltıere ile mu- nupnalar çok dOltane bir bava içinde 
adeleti temine muvaffak olacaiı milta· •uku bulmuıtur. 
leaamda bulunmaktadır Çünkü bir de- · Her iki hUkUmetin mUmeaailleri 
nizalt ıinpaı için asli blr seneden fu- mevzuu bahiı meseleler üzerindeki 

_:!llllllllllllUllllllllllllllllllllllll!:, la bir zamana ihtiyaç yoktur. Ve Al- noktai nazarlarmı bah etmitlerdir. 
i PBK YAKINDA i manya'nın denizaltı nipatı -~~- Alman hü~ümeti, ingilis hükilme· = or AHBAP r A VUSLAR 5 rmm miktarı IOD umanlarda ıniifüm tine bu konupnalarm bir hUliuaını = HAYDUTLAR ARASIN!>A = miktarda artmıttır. tevdi edecektir. 
- - Bu mahfiller, Almanya'nm tauv· İngiliz delegeleri b gtıa ı..cır. a 
,llHllllllHIHHllHHlllllHllllHllr ırunuıdau yu ceçmiyccelW w ııiha- döamUf1erdir. u 
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YILBASI 

500.000 lira 24573 
numaraya çıktı 

Tayyare Cemiyetinin tertip ettiii yrlhqı piyangosunun ketid .. 
ıine dün saat 19.30 da letanbul'da bqlanmıftır. Onivenitenm 
büyük salonu ellerinde bilet, binlerce halk tarafından dolclu
rulmuf bulunuyordu. Senenin en büyük ikramiyesıni •ideden ba 
piyangonun çekiliti çok heyecanlı oldu. 

Çekilif, orada bulunanların 
heyecan çığlıkları arasında, saat 
21 e kadar devam elti. Yarım 

milyon liralık büyük ikramiye -
nin çekili9i, oradakiler tarafın -
dan büyük alkıılarla kartılandı. 
Kazanan numaralar qağıdadır: 

24573 No. 500.000 lira 

31027 ,, 200.000 " 
7558 ,, 150.000 " 

24481 ,, 100.000 ,, 
298:ıı ,, 70.000 ,, 
14415 ,, 60.000 ,, 
12692 ,, 50.000 " 
39524 ,, 30.000 ,, 
18863 ,, 20.000 ,, 
16939 " 

15.000 " lira kazanmışlardır. 

ıo.ooo lira kawruınlar: 

13432 12472 5655 20800 29113 

25259 15718 16311 17948 11092 

5.000 lira kmsananlar: 

27449 19293 36794 10437 13009 

12094 15834 32369 39890 30012 

25730 25430 20524 678 28774 

2850 32168 12846 

2 .000 lira kazananlar : 
33811 17493 19968 20220 27191 
23262 35035 2378 23714 39542 
24536 9831 19809 11112 28777 
18117 6286 16707 32085 16152 
29016 1819 22301 3629 27465 

2422 17642 19675 1128 12861 
34474 17434 10536 37774 11910 
31431 191'8 21614 25716 395 
8941 ...,, 34120 JOSU 21212 
17194 4171 lotSH 20995 Z4U6 
39359 16877 38457 34857 24815 

2017 21102' 32366 3045 

1.000 Um lunsananlar: 
14405 12727 25209 683 21770 
30484 11743 28910 38755 37512 
13757 22529 25122 1331 1520 

5290 31322 1954 26154 2136 
35406 10863 28316 15527 22195 
37535 38293 18582 14172 21122 
16116 3160 232~1 14853 12737 
33459 32869 33352 6992 9132 
1363 14912 25101 20116 21791 

25372 11638 6600 19907 22503 
21363 20500 20254 28805 28305 
35548 4059 23442 20985 10091 

1834 10883 10202 5242 16664 
37646 28179 587 12184 1626 

6511 10110 5218 29805 6485 
34792 11587 18511 l8633 27292 
39467 25500 38126 29934 39369 
16415 35098 28079 22512 32453 
13919 32658 '26657 7148 30645 
21988 

500 lira kamnanlar: 

281J8 37536 9601 4411 21744 31888 
24645 11510 14461 19724 5489 7665 
24813 22524 6668 8394 11584 19300 
31875 33496 39344 1310 10270 31612 
15414 35393 21875 33116 19624 35638 
38364 23825 6597 14996 12369 8830 
12544 3998618047 14379 5265 27370 

7923 9554 8616 8693 16326 19991 
3031 3382 28921 3962 11434 3203~ 

38538 352851805914635 34343 66978 
33913 15225 28216 10158 15048 26090 
20182 15813 27925 31272 11790 19398 

2074 19546 10259 34713 36028 36625 

14511 9351 33682 1734 646 13987 
33782 25346 32838 15904 34639 24308 
32008 19985 28362 24281 32956 22974 
31904 34959 36395 23364 24486 21688 
37206 21284 38427 6395 11073 6501 
32490 2926 38461 27867 ıfıl34 25855 
18425 33378 32911 34932 33379 35824 
6276 15319 8733 197f>9 22329 35404 
7819 18818 18359 14820 33182 16372 

12286 2081 16996 20414 33778 28281 
33069 21648 4041 13326 29089 36041 
9323 4501 5209 12428 27263 34147 

29820 32527 19200 6376 17133 5983 
3972 26166 17255 7492 5315 33100 

12946 12770 29883 36208 39226 8931 
15883 29531 22151 32585 31350 20n 3 
7976 29685 20829. 

3357 32594 39933 10250 12722 35478 
37134 l3633 30862 37018 1842 37157 
9858 33347 23882 37410 1711 22905 

13016 10'M7 26284 20387 31394 33242 
22509 10877 6913 27127 39390 18568 
37980 5010 7709 14114 2033 11596 
12388 17UIO 10038 21&24 37944 24732 
39643 32777 25409 tltl6 31582 14902 

s s s urıorısıorıns anat & & A q 

Din gemnlı 
bahtiyarı rı 

Dün İatanbul'da çekilen Tayyare 
piyangosunda en buyuk ikramıyeyı ıra. 
zanan 24573 numaranın aahıbım me -
rak ettık. İstanbul dan telefonla sor
duk. Aldıg mız cevap ıudur: 

- 24573 numaralı bilet Kadı1di -
yünde Yafa caddesınde 2 numaralı tü
tuncu dukkanının aahıbi Ihsan tara
f ından alınmı,, fakat 35 ortak ımıi 
yazdırılmıttır. 

Oturduk hesabını yaptık Tayyare 
piyangosunun en buyuk ıkramiyeain • 
den 35 bilet sahibinden her birine dü.
ıen mikdar 14285 lira, 71 kurut 17 
paradır. Kısa gunun karı az olur der
ler. 

Diğer ikramiyelere gelince, 200 bin 
lirayı kazanan bilet Ankara'da ve sey
yar bilet satıcısı lma Hayrettin tata
f ından satılmı,tır. Fakat dün gece aa
baha kadar sahibi öğrenilememiftlr. 
150 bin liralık ikrimiyeyi Balkeria 
bağlarında 66 numaralı evde oturan 
Bn. Sacide ve 19 ortagı kazanmıftır. 

Diger 150 bin lira da Ayaapqa'da 
Konak sokakta 3 numarada B. Niyui'
ye çarpmıttır. 

10.000 lirayı Yenitehir'de Onur aoo 
kakta 22 numaralı evde Bayan Hale 
kazan.mı,, 50 bin liralık ikrlmiye de 
A tpazarı'nda pastırma diıkkinı uhl
bi İsmail, Halil, Kadir, İbrahim f1'I 

Şükrü taraftarından kazantlmlfUr• 
Aynı miktar milkif at veren diler bi
let de Yalçınkay• bakkalı Celllettill 
tarafmdan almmlftır. 

35731 29875 15927 5727 10941 14274 
20452 5466 8499 4924 21335 33Sl4 
15216 34394 11419 28170 3048 31063 
39832 39406 
33075 24921 30153 1567 25635 39426 
3616 22414 21718 10007 22187 21353 

20121 33349 17249 32685 30108 18527 
32145 28071 33477 1'217 14544 23876 
37833 11348 8109 16339 6847 33784 
39875 6527 9 30125 17343 25651 
5507 24028 29456 32736 32793 38938 
5462 39428 24771 39492 33022 20526 

10508 2.5865 22477 31363 5041 17406 
14059 33325 28812 32009 21714 33173 
1120 1467 11283 9230 3132 15613 

26150 17767 7537 13559 12570 15090 
37341 25824 7616 2652 491 3326 
28972 24646 14060 13912 27913 31381 

8120 17708 20853 11335 26034 28713 
5256 23180 13269 19358 39625 12194 

34920 13745 11374 5653 14656 10005 
15324 26947 5157 8988 35912 2269 
25448 23852 865 34395 798 10850 
38563 18964 16435 21170 23611 17580 
28958 810419571 7439 29046 39204 
15751 36825 35489 37043 38045 23722 
32489 12091 33722. 

Sonu 8 ve 9 ile nibayetlene1' nu• 
maralar amorti alacaklardır. 

lı ihtilôflarının halli içi 

bir nizamname yapddı 
lı dairesi tarafmdan buırlanmlf o

lan "it ihtıWlarını uzl8ftınna •e tmllt 
kim nizamnameıi" te1'uk edılmek a.... 
re Devlet Şurasına •erilmi tır. 

it kanunu mucfbınce itçılerle it"" 
renler aruında çıkacak lhtııaııar. 
mecburi tahkim yollyle hallı ~ 
melrtedir. Yeni nızamnamede mcc:1ııllıf 
tahkimia ne suretle yapılacalı _..... 
rilmelrtedlr. Bundan bqka grn .e Ia
lra.t yaaakhiı hakkında da hUJri1111Jct 
vardır. 

Tayin olunacak memurlardan 

i tenecek evrak 

Finans Bakanlıfı maq1ı yeya loo 
retli vazifelere açıktan tayın olunec:ek• 
lardan istenilecek evrak hakkında .,.. 
ni bası kararlar aJmıttır Bu ~ 
göre bu atiler hıkkma idare 11111rato
Jannca idari tahkibt yapılarak h...., 
ahllkları tnaık olunacak ve a4111.idl 
tem ediUnciye kadar alınacak -
run mGtemekkin buundulta mt • 
adliyesinden adll •uiyeet _...... 

480 mn 7CMıe AN 34888 lOl6 ucalmr. 
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PAMUK ZİRAAT(İ LERİNİN KONGREDEN DİLEKLERİ 

Pamuk istihsalini arttırmak 
müessir Ve emniyete almak için en 

İktısadi tedbir ne olmahdır 
P amuk istihsalini arttırmak 

evela bu ziraati yapanların 
kar etmesiyle mümkundür. Kar e
den bir ziraat daima genişler, onun 
la uğraşanları refaha kavuşturur, 
memleket te pamuk bakımrndan 
muhtaç olduğu iptidai maddeyi 
elde ederek dokıuna sanayiinı, mem 
leket ihtiyaçlarını karşılayacak bir 
şekilde inkişaf ettirir, ve bir cihan 
maddesi olan pamugun bir kısmı
nı harice satarak memleketin döviz 
ihtiyaçlarını temin etmiş olur. 

Yazan : 

Fazf ı Meto 

ğunu yukarı da söylediğimiz pa
muk ziraati genişliyebilsin. Çünkü 
emin olarak kar edecegine kani o
lan bir çiftçi emek ve sermayesini 
esirgemez. 

Bugün memleketimizin umum pa 

H ükümetimizin aldığı tedbirmuk rekoltesi senede vasati iki yüz 
bin balyaya yanaşmakla beraber mil 1er sayesinde pamukçuluğu-
li sanayiin ihtiyaçları da henüz yüz muzun inkişaf halinde olduğunu 
bin balyadan aşagıdır. Fakat tatbik söylemiştik. Fakat arzu ettigimiz 
halinde olan mensucat sanayi plan- netice pamuk ziraatini fiyat temev-
larının ikmalinden sonra milli sa- vüçlerinden kurtararak behemehal 
nayiin pamuk ihtiyacı senede yüz sanayiimiz gibi emin olarak karlı 
elli bin balyeyi geçecektir. bir iş haline koymaktır. Çünkü gö-

Binaenaleyh hedefimiz yalnız mil rüyoruz ki mesela bu sene pamuk 
Ji sanayiin pamuk yetiştirmekten fiyatları tcşrinevvcl ve teşrinisani 
ibaret olmuş olsa idi bu bakımdan ayları içinde kilosu 25 ile 43 kuruş 
pamuk istihsalini fazlalaştırmak arasında temevvüç etmiştir. Pamu-
bir hedef olabilirdi. Fakat pamuk ğun kilosunu 30 kuruşa kadar sa-
bir cihan metaı oldugundan fazla tan çiftçi zarar etmiştir. Daha yu-
mikdarda harice satılırsa memleke- karı satanlar <lerece derece kar et-
te o nispette fazla döviz girmiş mişlerdir. Çünkü bu seneki verim-
olur ki memleketin tediye ve ticari lere göre Adana'da kılevlant pamu-
muvazenesi noktasından bu netice ğunun maliyet fiyatının 30 kuruş-
aon derece miıhimdir. 1şte bilhassa tan yukarı olduğu resmi tahkikat-
bu ikinci bakımdan memleketimizin la müsbettir. 
azami zirai kudretini sarf ederek Fiyatlar neden temevviic etmiş-
pamuk istihsalinı son haddine çıkar tir? Cihan piyasasında büyük ta-
ması iktisadi hedcflerimızin en mü havvülter mi oldu? Hayır .. Hükü-
himlerinden birini teşkil etmekte- met fabrikalarının piyasaya geç gir 
dir. Amerikanın on sekız milyon mPleri ve haride olan klering mu-

1 kavelelerinin geç işlemesi bu neti-balya pamugu yerine bugun mem e-
ketimizin ancak iki yüz bin balya ceyi doğurmuştur. Klerinkle bize 
pamuk istihsal etmesi pamuk fiyat- bağlı memleketler her sene olduğu 
larında tamamiyle haricin tesiri al- gibi bu sene de bizden yine pamuk 
tında kalmamızı intaç etmekte bu almak ıztırarrnda kalmışlardır. Ve 
da fiyat bakımından pamuklarımı- iyi fiyatlar teklif etmişlerdir. Ve 
zı Amerika fiyatlarına tabi kılmak patnuk fiyatları yükselmiştir. Fakat 
tadır. Bu sebeple pamuğun bir ci- çiftci malını bekletemezcli çünkü 
.nan spekülasyon metaı olması bi- acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

ma~ı ~ un e pl a a mucı-ı·m •ibi •• ..... muM \• \h :l ecen, ~-~ d "d' V 
., ~- hince satmak zaruretin e ı ı. e pa memleketlerde pamuk ziraatini bir 

k muğunu elinden çıkarmıştır ve fi-alih i.:i haline sokmaktır. Çün Ü h · 
:J a yat yükselmesinden asıl musta ~!-

bizim gibi teşkilatı henüz tek mül lin kesesine pek az bir şey girmış-
etmemiş memleketlerde fiyat te- tir. Ve zararlı çıkan çiftçiler ekse-
mevvüçleri kadar ziraati iflasa sü- riyeti teşkil ederler. Fabrikalar ise 
ükliyen hiç bir hadise yoktur. maalesef pamugu aşağı fiyatlarla 

Ş 
ükrana ıayandır k; cümhu

riyet hükümetimiz son. se~

nelerde aldığı tedbirler ve tıcarı 
olitikamızda tatbik ettiği metod

lar sayesinde milli faaliyetlerin her 
sahasında ciddi himaye tedbirleri 
almış sanayii harici rekabetten kur 

rarak ayakta durabilecek ve emin 
karlar temin edecek bir hale getir
iği gibi ziraati da aynı himayelerc 

mazhar kılarak karlı bir iş haline 
etirmeğe çalışmaktadır. Böylec~ 
pamuklarımız bir iki senede~. berı 
c han piyasasına nazaran yuksek 
f yatlarla satılmakta olduğundan 

amuk ziraati de dış rekabetten kur 
!arak karii bir ziraat halini alma
başlamıştır. Malfım olduğu üz~-

e ziraat, sanayi gibi yalnız teknık 
fdelerin şaşmaz usullerine göre 
are edilir bir iş degildir. 

Ziraat, beşeri zeka ve becerikli~, 
n ve teknik kaideleri haricinde ık 
m şartları, semavi afetlerle de ya 
ndan alakası olan bir sanattır. En 
beşeri tedbirlen, iklim şartları 
üst edebilir. Bu cepheden zira

n himayesini sanayiin himaye
a den daha emin esaslara bagla

k lazımdır. 
Bu bakımdan ziraat maliyet fi
tları s"'nayi malıyet fiyatlarrna 
nzemez. Bir dokuma tezgahının 
:1dımanı normal 'kabiliyetli bir iş
ıin elinde daima ayni neticeyi ve 
; fakat bir dönüm tarlanın veri
daima mütehavvildir. Binaen

!yh bir fabrikacının hesapların~n 
zulması ancak sahibinin teknık 
ıbiliyetsizliginden ileri gelcbilece
halde bir tarla sahibinin alabileceği 

e a netice münhasıran sahibinin ka
li yetsizliginden degil fakat ken· 
iradesi haricinde olan bir takım 

s mavi afetlerin araya girmesin
d n ileri gelebilir. Işte bunun için
d r ki ziraatte tarla verimlerinin va 
ı tiıini bulabilmek için bir çok se-

lerin neticelerini hesaba katmak 
zımdır. 

Memeleketimizde bugün hektar 
başına umunıi vasati pam~k .mahsu
lü iki yüz kilo bile değıldır. Bu. 
gunkü şartlara göre ancak e~de .e~ı· 
lebilen bu verimle pamuk çıftçısı
Jlin kir etmesi lazımdır ki fazla 
istihsali memleket meadeei oldu-

almak gayesini güttüklerinden dü
~ük zamanlarda müdahale etmedi
ler ve ihracat başladıktan sonradır
ki onlar da ihtiyaçlarına göre mal 
almağa başlamışlardır. Demek ki 
bu fiyat temevvüçlerinin önüne 
geçebilecek resmi bir teşekkül olsa 
çiftçiyi büyük zararlara sokan bu 
hadise vuku bulmazdı. 

Klevland pamuğu milli sanayii
mizin ihtiyaçlarını karşılamak üze
re hükümetimiz tarafından tohumu 
üretilerek çiftçiye verilmiş ve eki
mi bir kanunla emredilmiştir. Fi
yatı da üç seneden beri 25 .- 50 k.u
ruş arasında temevvüç etmektedı~. 
Gerek milli fabrikalar gerekse bı

ziınle çalışan ecnebi pirasalar bu 
pamugu üc senedir bu fıyatlar ara
sında almaktadırlar. Yerli pamuk 
ta diğerinden sekiz on kuruş fark· 
la keza aynı temevvücatr takip e
derek fabrikalar tarafından ve kle
rinkle bağlı bulunduğumuz memle- · 
ketler tarafından alınmaktadır. 

Üç senedenberi bu fiyatlarla pa
muk alım satımı oldugu halde men 

sücat fabrikalarının mamul eşyası
nın fiyatları hemen hemen sabit
tir. Pamugu elli kuruşa aldıkları 

zama.ıı da 25 - 30 kuruşa aldıkları 
zamiffıda da mamul eşya fiyatların
da esaslı bir degişiklik yapmamak
tadırlar. 

Ç iftçimizin pamuk maliyet fi 
atlarının 30 kuruştan yuka

rı olduğu ise resmen tahakkuk et
tikten sonr.ı çiftçinin karlı bir pa
muk ziraati yapmasının ve binneti
ce pamuk istihsalinin artmasının 

temini icap etmez mi ? 

Kar eden çiftçinin istihlak kud
reti artar ve milli fabrikaların c~
han piyasalarının kat kat fazla fı
yatta olan mamulatını ko.l~yl:~Ja 
ve daha fazla miktarda alabılır. Dev 
lete ve harice olan borçlarını k~
laylıkla öder. zirai kar tahtı emnı
yete gireceği için kolaylı~!~. ve ~
cuz kredi temin eder. liukum"!.tı;
göstereceği ve tarda~~n~ ~entlısı
nin de kanı olac1t: tutun ıslahatı 
ziraiycyi doğrudan duğruya hükü-

metin yardımına muhta~ .olmak~~
zın biuat kendiai yapabılu ve hu-

Adana çiftçi 

birliği delegesi 

kümet te birçok teşkilat masrafla
rından ve doğrudan doğruya yar
dım fedakarlıklarından kurtulmuş 

olur. Ve yalnız çiftçinin biligisi;ıı 
artıracak tedbirler almakla iktifa e
der. Hulasa pamuk fiyatlarını l::.LJ 
günkü maliyet fiyatının fevkin:!e 
tespit ederek pamuk ziraatinin tah
tı emniyete alrnması pamuk istihsa 
linin genişletilmesi için en acil, en 
pratik en şamil bir tedbirdir. İleri

de zirai islahat ( ırva,ıska, haşeratla 
muvaffakiyetle mücadele ve sair tek
nik islahat) tatbik edilerek hektar 
başına randıman vasıtaları yüksel-

dikten sonra gene yeni tedbirler al
mak mümkündür. Fakat bugünkü 
şartlar altında yegane pratik tedbir 
çiftçiye emin karlı bir pamuk zi
raati yapmasını temin etmektir. 
Bu neticeye varmak için de büyük 
mali külfetlere de ihtiyaç yoktur. 
Fabrikalarımız bu rolü oynıyabile
cekleri gibi resmi bir teşekkül pa
muğun fiyatını tespit ettikten son
ra milli fabrikalara tevzi edebilir 
ve fazla ~iktarını klerinkle bağlı 

olan ve memleketimizden pamuk 
almak mecburiyetinde olan memle
ketlere ihraç edebilir, 

Esasen bugünkü fiyatlar alışıl
mamış fahiş fiyatlar tleğildir. Yer
li pamugun kilosu otuz kuruştan 
klevlandın kırk kuruştan satışları 
bugün cerayan etmektedir. Bu fi
yatlar üç ay evel cari olabilirdi. Ve 
çiftçi de azim zararlara girmemiş 
olurdu. 

• .. , • r7.!-~ '1.7.-~JAti 

nin murahaslara tevzi ettigi ve ço.k 

derin tetkikat mahsulü olan proje
lerde pamuk müstahsillerine bugün 
kü şartlar altında dünya pamuk pi
yasasında yüksek fiyat temini lü
zumu derpiş edildiğinden, bu husu
sun tahakkuk ettirilmesi ve mele-

ket iktisadi faaliyetinin en mühim 
bir şübesi olan pamukçuluğumu
zun emniyete alınması iktiza eder
ki kongre mesaisini bu kadar mü
kemmel bir şekilde organize eden 
muhterem vekilimizin bu neticeyi 
elde edeceğine şiiphemiz yoktur. 

! Günün politik 

meseleleri 
(Başı 5 inci sayfada) 

hatta bu hedefi de aşmışlardır; me
sela, Lwow şehrini sütten mahrum 
etmek onların elindedir, çünkü 
hatta yahudi ve leh mahallelerin.de 
bile bu ticaretin inhisarını ellerın· 
de tutan onlardı~ 

K ooperatif sistemin~ "Milli 

Ukranya demokratık orga -
nizasyonu'' teşekkülü baglıdır. Bu 
teşekkül, mektepler açarak. gaze· 
teler tesis ederek milli kültürün 
inkişaf.na hizmet etmektedir. Bu 
tesekkülün Berlin'den sillih, para 
ve- talimat alan gizli bir askeri şu
besi mevcut olması muhtemeldir. 
Okranya'lı tedhişçilerin Polo.~y~. iç 
bakanı B. Pieratzki'yi nasıl oldur
müş oldukları hatırlardadır; bu .c~
nayetin mefnız faillerinden bırı, 
Stefan Bandara, hapis cezasını çek
mekte oldugu Poznan hapisanesin
den fırara teşcl>büs etmekle son az

manlarda dikkati tekrar ü~~ü~e 
cekmiştir. Polonya'lılar muthış 

~azyik ve tenkil tedbirleriyle Pi -
etratzki'nin intikamını almışlardı. 
Varşova hükümeti ancak bundan 
sonradır ki Galiçya'nın Ukranya 
partisiyle bir anlaşma imzalamıştı. 
Bu mütareke, 9 ilkkanun teşebbü

siyle bozulmuş oldu. 
Böylece, Macaristan'ın ve ltal

ya'mn yardımiyle ''Rütenya" yı or
tadan kaldırmıya çalışırken, Hitler 
almanyası, daha 1920 de başlanmış 

olan bir politikaya devam ederek, 

bunu, cenupta Karpatlar altı Rus

yasx ve şimalde Şarki Galiçya ile 

takviye ederek idameye çalışıyor. 
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:··············· .. ··············· Kiralık: l K·· ""k 
. uçu ilôn şartlar1 

Kiralık oda - Y. Şehir Atatürk bul- i 
varı Orduevi karşısı Dirim Ap. daire f 
3 konforlu sıcaksu banyo kalorifer eh- i 
ven fiat kapıcıya müracaat. 9387 i 

Kiralık _ Ucuz kalorifer vebolit ve ı· 
sair tesısatlı apartman dairesi ayrı !. 
konforlu odalar Demirtepe Emek a
partmanına mracaat Tel: 3295 9391 

Dort satırlık kuçiık ılinlardan: 
Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı kiıçiık iHinlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela on defa 
neşredilecek bir ilan için, 140 kurul 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır kelime nralanndaki boşluk· 
)ar müst~sna, 30 harf itibar edılmiı· 
tir. Bir kuçUk ilan 120 harften ibaret 
olmahdrr. 
Dört satırdan fazla her satrr için be
her seferine aynca on kuruş alınır. 

Kiralık kaluriferli daire -Tam kon- ı· 
for 4 oda 1 hol azimet dolayısiyle dev· 
ren veva yeniden. Bakanlıklar postane 
karşısı Ersin. Ap. 9423 1 Küçük ilanların 120 harfi 

Kiralık Ev - Cebeci istasyonu kar- i geç.memesi lazımdır. Bu mik· 
d b h · · d 9 N l v Ya_ i tarı geçen ilanlar ayrıca pul 

At 
:Alma 

1 -
ri ih 
zarf it 

Cebeci hastanesi doğum ve kadın 
hastalıkları kılinik şefi Doktor Saim 
Merey, ilmi kütiıpanemize değerli bir 
telif eser kazandırmıştır. "Muhtasar 
kadın hastalıkları" başhgiyle üç cild
den terekküp edecek olan bu eserin 
"Genel Jinekoloji" adını taşıyan ilk 
cildi bu defa intişar etmiştir. Dilimiz
de kadın hastalıkları hakkında yazıl -
mış pek az kitap bulunması değerli 
doktorun bu teşebbüsünü bir kat daha 
kıymetlendirmektedir. Bugün elimiz
de bulunan ilk cildinin muhteviyatı -
na göre bu eserin bir hususiyeti de im
kan nisbetinde öz türkçe tabirlerden 
istifade etmiş olmasıdır. Arapça ve 
frasça olan eski tıp ıstılahları ve di
ğer tabirler burada dil kurumu tarafın 
dan tesbit edilmiş olan öz türkçe kar
şıhklariyle değiştirilmiştir. Bu suretle 
eserin yalnız tıp muhitince değil, halk 
tarafından da daha kolay anlaşılması 
imkanı temin edilmiştir. Bu cildin so
nuna içindeki lfıgatler ve karsılıklarını 
gösteren bir cetvel de eklenmiştir. So
nunda mevzu üzerinde genis bir bibli
yografya listesi veren, resimler ve kro
kilerle tebarüz ettirilmio; olan bu 1 70 
sayfalık eser 2 lira fiatla satılmakta
dır. 

şrsın a a çe ıçın e o. u e · . i A • • A b' di 
nındaki evin orta katına müracaat edıl- i~~!!!'!:..~,-'_ .. r ............... .._..--, nıe 
mesi. 

9441 
1 Satılık_ Ankara'nın her tarafı~ 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil sokak irat getirir beton ahşap ev ve aparö 
Adalar ap. 3,5 odalı ve tek odalar eh - manlar Kınacı han No. 16 Ti: 2406 
ven fiat. 1 O N o. lu daireye müracaat. ı 

Naımk Kc•mal 'c İbrc•t 
gazc·h' i 

Ölümünün ellinci yılı dolayıEiyle, 
son aylarda büyük vatanperver şair 
Namık Kemal hakkında birçok yeni ve 
kıymetli yazılar okıunak fırsatını elde 
ettik. Edebiyat tarihimiz kaclar, içti
mai ve siyasi tarihimizde ehcmiyetli 
bir mevkiin sahibi olan Namık Kema
l'e karşı bu tezahürler çok yerinde bir 
kadirşinaslık olmuştur. Fakat şimdiye 
kadar bu mevzu üzerinde okuduğumuz 
yazılar nisbete".I mahdut ölçülere mün
hasır kalmıştır. 

Gazi Terbiye Enstitüsü edebiyat 
muallimi ve kıyınetlı edebıyat munek
kidi B. Mustafa Nihat Ozon, bu yıldö
nümüne cidden layık güzel bir eser 
hediye etmiş bulunuyor. "Namık Ke
mal ve İbret gazetesi" başlığını taşı
yan ve büyük vatanperverin edebi ve 
içtimai faaliyetinden bir kısmını kendi 

Ti: 2884 9451 

Kiralık Aparhman - Kalorifer, mu
şambalı, taın konforlu, 6 oda, banyo ve 
saire Çankaya cad. Sarıköşk karşısı 
No. 49 Tl: 3050 9463 

Bir Bayana kiralık oda - Aile 
yanında Bakanlıklar karşısı bulvarı 
görür ı oda kiralıktır. Müracaat Nu
ri Tel: 3921 9504 

Kiralık - Mobilyalı, mobilyasız, a
ile içinde, bir oda kirahkteır. Yenişe-
hir, Karanfil sok. 15 A. 9575 

Kiralık - Yenişehir'de Meşrutiyet 
Cad. Türe sokagında Şen Yuva apart
manında müstakil bir oda. 9584 

Kiralık oda - Aile içinde güzel ra
hat bir oda bir bay veya bayan için 
Işıklar caddesi Meçhul asker sokak 
Cevat bey apartmanı No: 1 Kat 1 

9585 

Kiralık 2 oda 1 hol - Bahçeli evler 
kooperatifi No: 49 evin 1. ci katı. Zi
raat bankası kontrol servisinde Bn. İh-
san Kiper'e müracaat. 9625 

Çok ucuz kiralık ev - Her türlü 
konforlu kullanışlı 3 oda, banyo, mut
bak. Y. Şehir Yiğit koşun sokak No. 
12 9629 

yazdariyle alarak tahlil eden bu büyük Kiralık oda - Yenişehir Atatürk 
hacimli eser, müellifine ne kadar uzun bulvarı Orduevi karşısı Sevim Ap. Da-
emek ve tetkiklere mal olduğunu__;:..:.i""'lk~~~~:r.t:li:"'·r=aÇ!lat. Sl640 
Mlaaır: ra ı - Bay, bayan ıçın mooıeıı 

möblesiz. Oda kalorifer, sıcak su, tam Namık Kemal, İbret gazetesini Av- k~nfor. Y. Şehir Menekşe sokak Gök_ 
rupa'dan dönüşte 32 yaşlarında iken 
çıkarmıştı. İşte bu eser bu gazetenin nil Ap. No. 3 9641 

dokuz ay süren intişar devresi esna- Kiralık - Kavaklıdere Güven evle
sındaki hüviyetiyle tahlil etmekte ve rinden asfalt üzerinde yedi odalı mü
bize muharriri kendi fikirleriyle tanıt- şamba döşeli telefonlu bir numaralı ev 
maktadır. Mustafa Nihat, Namık Ke- 3719 telefona müracaat. 9 
mal'in İbret gazetesinde intiı;ar eden . y 

Kiralık - Yenişehir Demırtepe e-yazılarınm en ehemiyetlilerini kitabı- I b 
· nigün sol ık No. 2 Gübgü apartımam na almış, metinlerin anlaşılması ıçin, b 

1 1
A 

ücüncü kat, beş oda, muşam a ı, azım anla~tlması güç kelimeleri notlarla oİacak her şey tamam aylığı 70 liradır. 
izah etmiştir. · ·ı d ı 

Fazla çocuğu olmıyan ikı aı e e o sa Müellif, eserinin başında Namık 
icar edebilirler. 11 Kemal'in bu yazıları yazdığı zamanki 

İstanbul muhitini ve şairin içinde bu -
lunduğu şartları anlatmakta, bu suret
le kitabına aldığı yazıların mana ve 
kıymetlerini tebarüz ettirmiş olmakta
dır. 

Kemal'i, yalnız gazete makalelerin
den değil de, fikirleri, yazıları, şahsi -
yeti ile tanımak istiyenlere bu eseri 
tavsiye eder, edebiyat tetkikcilerimiz 
için de bir niimune olmasını temenni 
ederiz. 

Remzi Kit::ıbevi tar::ıfrnd:\n neşreıii
len bu kitap 309 sayfalıktır. Fiatı 100 
kuruştur. 

Aydın bir kac;: dakika karanlık 
ic:inclc· kalclı 

Aydın (Hususi) - Elektrik fabri
kası bir yangın tehlikesi atlatmış. 
ı;;ehrimiz de birkaç dakika karanlık
içinde kalmıştır. Hadise -öyle olmuş
tur. Mugla belediyesinin 14 numara· 
lı plakasını taşıyan ve şoför Sütçü
nün idaresinde bulunan bir kamyon 
Cümhuriyet caddesindeki elektrik di 
reklerinden birine çarpmıştır. 

Bu çarpış iizerine elektrik direği 
eğilmiş ve kopan teller kontak yap
mıştır. Bu kontak neticesinde dört 
sıra tablo kablosu ile bir anahtar yan
mıştır. Dikkatsiz şoför hakkında tah
kikat yapılmaktadır. 

Polonya, muhtemeldir ki pek se
vinmiş olduğu Çe}coslovakya'nın a

kibetine uğrıyacaktır. B. Bek'e "bu
nu sen istedin!,, denilebilir. Mevzuu 

bahis olan yalnız bu yanlış politi -
Mevzuubahis olan yalnız bu politi
kanın talihi olsayôı felaket gene 
de büyük olurdu. Halbuki Polon
ya'da alman manevrasının muvaffa
kiyeti Almanya'nın önünde büyük 

Okranya'nın kapılarını açacak ve 
bu suretle bütün şarki Avrupa'da 

nüfuzunu temin edecektir. 

Satılık: 

Satılık arsa - Bakanlıklar karşısı 

Karanfil sokak 785 m 2 11 numaralı 

parsel. Her gün 12-13,5 ve 17,5 dan 
sonra Tel: 2048 9404 

Satılık ev - Y. Şehir' de iki katlı 

beşer odalı 800 M. arsalı münferit ev 
Ti: 1538 9417 

Satılık arsa - Yenişehir'in her so
kak ve caddesinde istasyon arkası Bo
monti önünde küçük arsa. Tl: 1538 

9424 
Satılık - 33 model fort marka kap

tıkactı Bankalar Cad. Çiçin yurt so 
kak No: 9 Ahmet Rafet'e müracaat. 

9435 

Acele satılık arsa - Maltepe'de jan
darma okulu karşısında 644 M. arsa 
uygun fiyatla verilecektir. Tl: 1558 

9437 

Satılık - Eski Bursa hanı ve altın. 
da ki Yeni sinema antresi dahil yarısı 
olan hissem satılıktır. Müracaat Lon-
jin. 9602 

Ucuz satılık arsalar Vekaletler 
karşısında hava ve manzarası fevkala
de. Mürcaat: Bay Tarık, Dikmen cad-
desi, Yış Sokağı No. 16. • 6557 1 

Satılık arsalar - Ankara nın her ta
rafında Y enişehir'de Cebeci'de istas
yon arkasiyle jandarma okulu yanla -
rında ehven fiatlarla Ti: 2406 10 

Satılık - - Bahçeli evler yapı koo
peratifi hisselerinden satılık hisseler. 
Ti: 2406 Kınacı han No. 16. 12 

Satılık - Bahçeli evlerde B 4 tipi 
143 numaralı ev satılıktır. İstanbul 
pastahanesinde Bay Hamza'ya müra-
caat. 13 

Satılık - Demirli bahçe'de aile bah
çesine yakın 3 ve 2 şer katlı kargir 
iratlı apartıman ve evler. Tl: 2406 Kı -
nacı han 16 14 

Satılık - Yenişehir Meşrutiyet cad 
yevmiye 120 - 130 lira peşin satış f' 
pan bir bakkaliye azimet dolayısiylC 
devredilecek. Tl: 2538 19 

Aranıyor: 

Ev apartman aranıyor - Y. Şehit 

ve Cebeci'de apartman ve ev aranıyor 
Tl: 1538 9438 

Sabt memuru aranryor - Lisan bi
len bir satış memuruna ihtiyaç vardır. 
Almanca bilenler tercih edilir. Akbl 
kitapevi. 9560 

Katip aranıyor - Hesap yazı işle
rinde tecrübeli bir katibe ihtiyaç var • 
dır. Yeni hal 22 No. Alem Dağ Yilğ ti· 
caretanesine müracaat. 9571 

Muhasebeci aranıyor - Usulu mu• 
zaaf üzerine defter tutar tecrübeli bon
servisi bulunan bir Türk muhasebeci 
aranıyor. Tl: 2791 • 3300 9576 

Bir radyo satış memuru aranıyor -
Radyodan anlar bir satış memuru alı
nacaktır. Tercümeihal, referans ve bir 
kıta fotoğrafiyle Ankara posta kutus 
382 ye müracaat. 9601:,;,.. 

cari mubareye bihakkın muktedir;, dak
tilografi bilir, tecrübeli bir bayan ve
ya baya ihtiyaç vardır .. Taliplerin ve 
saik ve fotograflariyle posta kutusu 
196 ya müracaatları. 9642 

Kazalar 
Bekçilerin ücretleri 
Çankaya Kaynıakamlığından: 

Çankaya kazası şehir hududu dahi
lindeki çarşı ve mahalle bekçilerinin 
ücret cetvelleri yeniden tanzim edil
mistir 

Cetveller 1-1-939 tarihinden 15-1-
939 tarihine kadar bekçilerin mınta
kası dahilinde herkesin görebileceği 
mahalle talik edilmiştir. İtiraz ede
ceklerin bu müddet zarfında kayma
kamlığa müracaatları rica olunur. 

(5332) 10004 

· Hava Kurumu 

Kontrplak alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün

den: 
Fenni şartnamesi mucibince ceman 

450 M2 (Hydrodiagonal) kontrplak 
tahtası açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

Muhammen bedeli cif Ankara 
2.000.- lira, ilk teminatı 150.- lira -
dır. 

Eksiltme 16-1-1939 pazartesi günü 
saat 15 de Türkkuşu Levazım Müdür
lüğünde yapılacaktır. Şartnamesi pa
rasız verilir. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
vesaik ve teminatlariyle beraber ha -
zır bulunmaları. 17 

Tapu ve Kadastro 

Gayri menkul tetkiki 
Ankara Kadastro Müdürlüğün

den: 
Hipodrom ve stadyom ile Akköp

rüye giden asfalt yolunun cenubun· 
daki kereste ve çini fabrikalarını ih· 
tiva eden 1941 No. Iu adadaki gayri 
menkullerin tetkikatına 13-1-939 tari
hinde başlanılacagına dair tanzim o
lunan ilin kağıdının belediye tahtası 
na asılmış olduğu ilan olunur 

(5340) 10005 
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RESMi- İLANLAR - Askeri Fabrikalar 

Tornacı 
alınacaktır 

l 1 .................................................... 1 
Vilôyetler ı : .................................................... ! 

Ekmeklik un ohnacak 

Ankara Leva11m Amirliği 
... 

• ~. • ". 4 ••• 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Am" l'-' S 

~ima K . ır ıgı atın 
1 - Gorn~syonundan : 

azıantep g . b' l"kl ri ihtiy . . arnızonu ır ı e-
zarfla e~:~l ıçın 500.000 kilo yulaf K. 

2 _ l'ah ~eye konmuştur. 
muvakkat tmın_ bedeli 32450 lira olup 

3 - Eksilernın~tı liradır. 
n.. tnıesı 15-1-939 pazar. gün-

u saat 9 dadır 
4 - Eks'ıt . 

me gü .. 1 nıeye gireceklerin eksilt-
cü ma~~ 249.0 sayılı kanunun 2, 3 ün

~ bi,Jikt e~erınde istenilen belgelcrile 

geç b' c ıhale gün ve saatinden en 
ır saat e 1' k d . tekl'f ve ıne a ar temınat ve 

aımc: k nıe~tuplarmı Gaziantep satm -
001ısyonuna vermeleri. 

(5303) 9567 

Arpa alınacak 
:Af Ankara Levazım Amirliği Satın 

ına Komisyonundan : 
. h1. - Gaziantep garnizonu birlikleri 
ı tıyacı . . . 

't la ıçın 500.000 kılo arpa K. zarf· 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 28.000 lira olup 
lnuvakkat teminatı liradır. 

.. 3 - Eksiltmesi 15-1-939 pazar gü-
h u saat dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
~~ günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün-

• ~~ ı;naddelerinde istenilen belgelerile 
ıriıkte ihale gün ve saatinden en 

teç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Gaziantep satın -
alına komisyonuna vermeleri. 

(5304) 9568 

Radyom lambası alınacak 
Ankara Levazım Amirligi Satın 

J\lnıa Komisyonundan : 
l.tç adet 300 mumluk, yedi adet 100 

mumluk radyom Hlınbası pazarlıkla a
lınacaktır. Taliplerin teminatlariyle 
beraber 2. II. ci Kan. 939 pazartesi 
giinU saat 10 da Ankara levazım amir
liği satın alma komisyonuna gelme· 
leri. ( 5333 ) 9618 

• i= "'~L l,.u•Hı ~rın r:.lt 
J\n1'ara Levazım Amirliği Satın 

J\lma Komisyonundan : 
400 adet ekmek tavası pazarlıkla a

lınacaktır. NUmunesi komisyondadır. 
H er zaman görülebilir. 

Beherinin muhammen fiyatı 200 li
r a olup kad teminatı 30 liradır. Ta
l iplerin 2. 1. 939 pazartesi günü saat 
10 da Ankara Lv. amirliği satın alma 
k omisyonuna gelmeleri. 

(5341) • 9635 

Arpa alınacak 
İ\nkara Levazım Amirliği Satın 

~ima Komisyonundan : 
1 - Tümenin Hozat garnizonunda 

b ulunan birliklerin ihtiyacı için 
150.00o kilo arpa satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Eiazığ'daki satın al
ına komisyonunda gösterilebilecektir. 

3 - Eksiltme 18. ı. 939 çarşamba 
fÜnli saat 11 de Elazığ'daki tüm bina· 
sı içerisinde satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminatı 787 lira 50 
kuruştur. 0 

6 - Teklif mektupları eksiltme gü
llü olan 18. ı. 939 çarşamba günü saat 
10 a kadar satın alma komisyonu reis
liğine verilmiş olacak ve bu saatten 
ıonra mektuplar kabul edilmiyecek
tir. 

1 - Şartnamede yazılı istenilen ve
ıikalar muvakkat teminatın konduğu 
ıarf içerisine konulacaktır. 

(5342) 10006 

Yulaf alınacak 
Ankara Le vazrm Amirliği Satın 

Alına Komi&yonundan : 
. ı. - Cazia.ntep garnizon birlikleri 
iıhtıyacı için 500.000 kilo yulaf K. zarf· 
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 32.450 lira olup 
muvakkat teminatı 2434 liradır. 

.3 - Eksiltmesi 15. ı. 939 pazar gü
nü saat 9 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
~ günil 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
c:u maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
&eç bir saat eveline kadar teminat ve 
t eklif mektuplarını Gaziantep satm 
alına komisyonuna vermeleri. 

(5303) t 9567 

Arpa alınacak 
Al Ankara Levazım Amirliği Satın 

hıa Kornisyonundan : 

fh
l. - Gaziantep garnizon birlikleri 
tıy~ .. 

la k . ı ıçın 500.000 kilo arpa K. zarf-
e •ıltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 28.000 lira olup 
muvakkat teminatı 2100 liradır. 

3 - Eksiltmesi 15. 1. 939 pazar gü
nü saat 9 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me 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 

Top garajı inşaatı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Balıkesir'de yapılan top garajının 

inşaatı kapalı zaıfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Bu işin tahmin edilen ke
şif bedeli 36165 lira 58 kuruştur. İha
lesi 23. 1. 939 pazartesi günü saat 11 
de Balıkesir kor satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Muvakkat temi
natı 2712 lira 42 kuruştur. Bu işe ait 
keşif plan ve şartlar, İstanbul, Anka
ra Lv. amirlikleri ve İzmir müstah
kem me\ ki, Balıkesir kor satın alma 
komisyonlarında görülebilir. İstekli
lerin mezk\ır günde ve ihale saatinden 
bir saat eve) teklif mektuplarını ka
nuni belgeleriyle birlikte Balıkesir 

kor satın alma komisyonuna teslim et
meleri ilan olunur. 

(5343) 10007 

Milli 
...... 

Keten şeridi olanacak 
M. M. Vekal.-ti Satın Alm a Ko

misyonundan : 
1 - 8 kalem keten şeridi kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 5.000 lira olup ılk te
minat miktarı 375 liradır. 

2 - Eksiltmesi 9. 1. 939 pazartesı 
günü saat 15 de V ekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve n ümuneleri her 
gün komisyonda görülebilir. 

4 - lstcklilerin belli s aatt en b ir 
saat eveline kadar ilk t eminat ve tek
lif mektupların ı komisyona vermele-
n. (5186) 9356 

100 Adet karyola ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonunda n : 
1 - Hava okuuları ihtiyacı için 

100 adet tek karyola açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Tahmin bedeli 1650 
lira olup ilk teminatı 123 lira 75 ku
ruştur. 

2 -Eksiltmesi 13-1-939 cuma günü 
saat ıs de vekalet satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Numune ve evsafı her gün ko
misyonda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin belli 
saatte ilk teminat mektup veya mak
buzlariyle komisyona gelmeleri. 

(5256) 9497 

Satt lık köhne otomobil 
M. M. Vekaleti Satın A lma K o

misyonundan: 
1 - Ankara hava malzeme depo

sunda mevcut bir adet köhne fort o
tomobili satılıktır. 

2 - Pazarlığı 3. ı. 939 salı günü sa
at 11 de vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Mezkür otomobil her gün hava 
malzeme deposunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatte komis-
yona gelmeleri. (5295) 9590 

Teminat miklan tebdili 
M. M. Vek a le ti S:... tın Alma Ko

misyonu nd a n : 
3 ikincikanun 939 salı günü saat 

15 de kapalı zarfla ı;atm alınacağı i -
lan edilen 5000 çift yemeni teminatı 
sehven 375 lira yazılmışt ır. Bu işe ait· 
ilk teminat 750 liradır. Alakalıların 
nazarı dikkati celbolunur. 

(5325) 9614 

iki öğretmen alınacôk 
M. M . V. Hava Müste§arlığın

dan : 
1 - Eskişehir hava okulunda öğret

menlik yapmak üzere üniversitenin 
fizik ve riyaziye kısımlarından iyi de
recede mezun iki ögretrnen alınacak
tır. 

Taliplerin : Askerlik ödevlerini 
yapmış olmaları ve yabancı kadın ile 
evli olmamalar ı ve her hangi bir s u
retle mahkum olmamış bulunma
ları ve sağl ık durumlarının öğretmen
lik yapmalarına mani olmıyacak şe

kilde yerinde olması ve her hangi bir 
vekalete karşı mecbu ri hizmetlerinin 
mevcut olmaması şarttır. 

Verilecek ücret: Yapılacak müsaba
ka imtihanı neticesine ve §İmdiye ka
dar geçen devlet hizmet m üdddetleri-

ne ve ellerindeki vesaika göre tespit 
edilmek üzere ( 108 :165) lira arasında
dır. 

Taliplerin ellerindeki vesikalariyle 
İstanbul'da Yeşilköy'dc hava aktarma 
ambarı mi.idürlüğüne Ankara'da M. 
M. Vekaleti hava müsteşarlığı zat iş
leri şubesine, İzmir'de tayyare alayı 
komutanlığına ve Eskişehir'de hava 
okulları komutanlığına 12. 1. 939 per
şembe günü akşamına kadar müracaat 
etmeleri ve bu tarihten sonra vaki o
lacak müracaatların nazarı itibare a
lınmıyacağı, müsabaka imtihanının 

gene bu yerlerde 14. 1. 939 cumartesi 
günü saat onda yapılacağı ilan olu-
nur. (5311) 10001 

Tamirat yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Ankara hava malzeme deposu 

benzin binaları pazarlıkla tamir etti
rilecektir. 

2 - Pazarlıgt 9. ı. 939 pazartesi gü
nü saat 11 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır . 

3 - Keşif bedeli 231 liradır. 
4 - Keşif ve şartname her gün ko

misyonda göri.ilcbilir. 
5 - lsteklil~rin A. inci maddcd< 

yazılı saatte komisyonda bulunmala 
rı. (5312) 10002 

190 Ka?em ·aıah hbbiye 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın A lma K o
misyonundan : 

1 - 190 kalem alütı tıbbiye kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli (5800) lira olup ilkte
minat miktarı (435) liradır. 

2 - Ekı;İltmesi 18. 1. 939 çarşamba 
giini.ı saat 11 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve listesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

4 - İ!ıteklilerin kanunun 2, ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup
larını ihale saatından bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(5326) 10003 

Demir malzeme ahnacak 
M. M . Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsinin tahmin edilen fiyat 

1290 bin iki yüz doksan lira olan dör . 
putrel, 10 (U) demiri, 100 bulon açık 
eksiltmiye konumuştur. 

2 - Eksiltmesi 16 -1-939 pazartesi 
gUnü saat 10 dadır. 

3 - İlk teminat 97 lira olup şartna
mesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 mad 
delerinde yazılı belgelerle birlikte 
muayyen gün ve vakitte M. M. V. sa
tınalma komisyonunda bulunmaları. 

(5344) 10008 

1 O Adet otoklav ah nacak 
M . M. Vekaleti Satın A lm a Ko

misyonu ndan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatr 

650 lira olan yerli mamulat on adet 
otoklav 17 sonkanun 939 salı günü sa
at 10 da M. M. V. satınalma Ko. da 
açık eksiltme suretiyle satın alına
caktır. 

2 - İlk teminat 50 lira olup şart
name M. M. V. satınalma Ko. da gö
rülür. 

3 - Ek~iltmiye girecekler teminat 
lariyle birlikte eksiltme gün ve saa
tinde M. M. V. satınalma Ko. da bu-
lunmaları. (5345) 10009 

13 Kalem kitap 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 26-12·938 günü açık eksiltme· 
sine istekli ç kmıyan on üç kalem ki
tap ve lügatin eksiltmesi 5 sonkanun 
939 perşebe günü saat 11 de yapıla
caktır. 

2 - Tahmin fiyatı 410 ve ilk temi
nat 31 lira olup liste ve şartnaıneai 

Ko. da göüriilür. 
3 - Eksiltrniye girecekler kanu -

ni teminatlariyle birlikte eksiltme 
gün ve saatinde Ko. da bulunmaları. 

(5346) 10010 

Çıra 
Toptan 4 perakende 5 kuruşa 

İstasyon silo karşısında 
YENİ YAKA CAK PAZARINDA 

Telefon: 1475 8 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğünden : . . 
Kmkkalede istihdam edılmek üze-

re tornacı alınacaktır. Fabrikalarımı
za girmek istiyenlerdcn 1stanbuldaki
lerin Zeytinburnu fabrikasına, lzmir
dekilerin lzmir Silah fabrikasına, vc
sair yerdekilerin de Umum Müdürlü· 
ğe müracaatları. (5230) 9495 

2 Ton grafit ihalesi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo-

nundan: 
Tahmin edilen bedeli 1300 lira olan 

2 ton grafit askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 14.2.939 salt günü saat 14 .tc 
acık eksiltme ile ihale edilecektır. 
Ş~rtname parasız olarak komisyondan 
veıilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (97) lira (50) kuruş ve 2490 nu
marah kanunun 2. ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (5261) 9550 

· · T cirım Bakanh~ı . ·:.-
. ' 

50 Adet uyuz banyosu ahnatak 
Ziraat Vekaletinden : 

Hayvanların uyuz hastalıkları mü
cadelesinde kullanılmak üzere Galva
nize saçtan mamul "50" adet uyuz 
banyosu kapalı zarf 'usuliyle satına1ı
nacaktır. 

Banyoların beherinin muhammen 
fiyatı "200" lira "50'' banyonun mec
mu ''10.000" lira muvakkat teminat 
"750" liradır. 
Banyoların plan ve şartnamesi pa

rasız olarak Vekalet Levazım Mü
dürlüğünden alınacaktır. 

İhale 13·1-939 tarihine müsadi f 
cuma günü saat 15 de vekalet satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin teminat mektuplarını ve 
ya makbuzlarmı ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 UncU maddelerinde yazrlı 
vesikalarınr havi kapalı :r:arflarını 
mezkOr tarihte saat 14 de kadar satın· 
_, ... _ h Qm\syonu ba'!tkan\ığına tes\i.m 
etmeleri ve saat 15 de komisyonda 
hazır bulunmaları (5213) 9494 

Ankara Belediyesi' 

Her ~eıif öl(ü ve tarh aleti 
salan ve kullananlann 

dikkat nazanna 
Ankara Be le diyesinden : 
Ölçü ve tartı aletlerinin 1939 yılı se

nelik muayenesine başlanacaktır. E -
!inde 937 damgalı ölçü ve tartı aleti 
bulunanların cinsini, çekerini ve mik -
tarını bildirir birer pullu beyanname 
ile 2 inci kanun ayının ı inci günün -
den 31 inci günü akşamına kadar be -
lediye ayar memul'luğuna miiracaatla 
birer müracaat vesikaı;ı almaları ve bu 
müddet zarfında müracaat etmiyenle -
rin ölçüler kanununun 24 üncü madde
si mucibince ceza görecekleri ilan olu
nur. (5315) 9594 

·, ·' Demiryolları 
Meşe travers alınacak 

D D. Yolları Satın A lma Komis
yonund an : 

~ 

Beherinin muhammen bedeli 380 
kuruş olan 5-6 bin me~e cari hat tra • 
versi kapalı zarf usuliyle 10-1·939 salı 
günü saat 11 de Sirkeci' de 9 i~letme 
binasında satın alınacaktır. Taliple -
rin 1710 liralık teminat ve ctiğer ni
zamı vesikalarını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını aynı gün saat 1 O a 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyon
dan verilmektedir. ''9364" 9501 

Çam kerestesi alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 18551,8 lira olan 

403,3 M3 çam kereste kapalı zarf gök
nar usuliyle 14-1-939 cumartesi günü 
saat 11 de S irkecide 9 işletme bina -
smda satın alınacaktır. Bu işe gir -
mek istiyenlerin % 7,5 teminat ve di
ğer nizami vesikalarını ihtiva edecek 
olan kapalı zarflarını aynı gün saat 
10 a kadar komisyona vermeleri la -
zımdrr. Şartnameler parasız olarak 
komisyondan dağrtı lmaktadır. 

.. •• _________ .. ] ,( 9460-5330) 9616 

Ed:me Piyade Jandarma Alayı 
Birinci Tabur Satın Alma Komisyo
nundan : 

1 - Eratın 1-1-939 dan 30-9-939 
günlemecine kadar iaşesi için ihtiyaç 
olan yüz yetmiş bin kilo ekmeklik u
nun beher kilosu on bir kuruş elli 
santimden bin dört yüz altmışaltı li
ra 25 kuruş muvakkat teminat ile 
25-12-938 den itibaren on altı gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltmeye ait zarflar 4-1-939 
çarşamba günü saat on beşte açıla -
caktır. 

3 - Eksiltme 2490 sayılı kanunun 
buna ait maddelerine gcire yapılaca
ğından isteklilerın teklif mektupları
nı buna göre haz ı rlıyarak ihale saa
tinden hiı saat evci malmüdürlüğü O· 

dasında toplanacak olan satınalma ko
misyonu başkanlıg na makbuz mukabi 
linde teslim etmeleri Hizımdrr. Tek· 
lif mektupları posta ile yollandığı 
takdirde bu saate kadar gelmiş olma
sı ve dıs zarflarının da kırm ı zı mü -
hiir mur;,u ile iyice kapatılmış bulun
ması şarttır. 

4 - Daha fazla izahat almak ve 
şartnamesini görmek istiyenlerin E
dirnede piyade alayı birinci tabur 
satmalma komisyonuna gelmeleri lü
.,.umu ilan olunur. (9214-5203) 9363 

Çoraphk yün ipliği ahnacak 
İstanbul Jandarma Satın Alma 

Komisyonundan : 

ı - Evsafiyle, nümune ve şartna
mesine göre 8400 kilo çoraplık yü'1 
ipliği müteahhidi nam ve heı;abına 12 
ikincikanun 939 perşembe saat 15 de 
Gedikpaşa'daki İstanbul jandarma 
satınalma komisyonunda açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı şartları haiz buunmalan ve 
teklif edecekleri fiatm yüzde yedi 
buçuğu nispetinde ilk teminat mektu
bu veya makbuzu getirmeleri ıarttır. 

3 - Şartname her gün adı geçen 
komisyonda görülebilir. Veya parasız 
ald,trılabilir. 

4 - İsteklilerin yazılı gün ve saat
te satın alma komisyonumuzda bulun-
maları. (9346-5276) 9526 

Hükümet onağı ~ap\uı\atak 
Ordu Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - 25494 lira 85 kuruş keşifli Or
du hükümet konağı inşaatı vahidi fi. 
at esası üzerinden eksiltmeye konul
muştur. 

Bu sene 23 bin liralık inşaat yapı
lacaktır. 

2 - İhale 12-1-939 perşembe günü 
saat 15 de Nafıa müdürlüğü binasın
da toplanacak komisyonda yapılacak
tır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrakı keşfiye ve 
projeler Nafıa dairesinde görülebilir 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is 
teklilerin 1909 lira 86 kuruşluk mu. 
vakkat teminat vermeleri ve ihale gü 
nünden nihayet 8 gün evveline kadar 
vilayet makamına müracaatla alacak
ları ehliyet veııikasiyle 938 yılına ait 
ticaret odası vesikasını ibraz etmele
ri lazımdır. 

6 - Teklif. mektuplarının 2 inci 
maddede yazılı saatten bir saat eve
line kadar makbuz mukabilinde ko. 
misyona verilmesi Hizımdır. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet sa
at 15 e kadar gelmiş olmaları. Aksi 
takdirde postada olan gecikmeler ka
bul edilmiyecektir. (9457-5307) 9570 

Şose yaptı rılacak 

Tekirdağ Vilayet inden : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye çıkarılan ve ihale güniınde talibi 
bulunmıyan Malkara - Keşan yolu
nun 58 + 400 - 65 + 630 kilometre
leri arasındaki şose inşaatı bir ay i
çinde görünecek isteklisine pazarlık 
suretiyle ihale edilecektir. 

2 - Keşif bedeli (35287) lira 52 ku
ruştur. 

3 - Eksiltme pazarlık usuliyle ya
pılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartname ve sair ev-
rak şunlardır. 

A) Ke if hulasa cetveli 
B) Keşif tafsilat cetveli 
C) Grafik. 

D) Mesa feyi 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 
hatlar ~. 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 işi yapabileceklerine 
dair vesika almaları lazımdır. 

10012 

Kapal ı zarf usulile 

eksiltme ilônı 
Kayseri C. H. P. llyönkurul Bat

kanlığmdnn : 

1 - Eksiltmeye konulan iş, Kay
seri'de yapılacak Halkevinin sathı 
zemine kadar temel hafriyatı ve in -
şaatı yapılmakta oldugu cihetle sat· 
hı zeminden itıbaren binanın heyeti 
umumi,yesinin inşaatı eksiltmeye ko
nulmuştur. İnşaatın heyeti umumiye
sinin bedeli keşfi (127149) liradır. 
Bu bedeli keşiften sathı zemine kadar 
yapılan temel hafriyat ve inşaat ke
şifnamedeki nispet üzerinden ten.zil 
edildikten sonra geri kalan kısmın 
heyeti umumiyesi ihale edilecektir. 

2 - Bu i e ait şartnameler v~ ev
rakı saire şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
A. B) Eksiltme şartnamesine ek 

şartname 

B) Mukavelename projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli 
E) Proje ve sair evrak 
lstiyenler bu şartnameleri ve evra· 

kı saircyi Kayseri Parti Başkanlığın
da görebilirler. 

3 - 1. İkincik8nun 939 tarihinden 
itibaren 30 gün müddetle eksiltmeye 
konulan bu kurağm ihalesi 30 ikinci 
kanun 939 pazartesi günü saat 11 de 
Vilayet merkezinde llyönkurul tara -
fından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için nafıa mlidUrltiğUnden almmıı 
ehliyetname ile cari senenin ticaret 
odası vesi.kasını ibraz etmesi ve bir 
mühendis veya fen memuru istihdam 
eylemesi şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı 
(8500) liradır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya-
7.ılı gUn ve saatten bir saat evveline 
kadar parti başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilecektir. Postada vuku 
bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
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Münhal memurlu klar 
Kırıehir Huausr Muhaaebe fdü

dürlüğünden : 

Kıqıehir merkez hususi muhasebe
sindeki 25, 30 ve 35 lira asli maafh 
münhal vazifelere talip olanların vila-
yete müracaatları, 10013 

, Mahkemeler 
Zonguldak Asliye Hukuk Ha

kimliğinden : 

Zonguldak'ta kireçlik şirketi usta 
başısı Salih Sandıkçı vekili avukat 

B. S. Gökçen tarafından müddeaaleyh 

Zonguldak'ta Kozlu'da spor alanı 

meydanında 46 sayılı marangoz Hü

seyin usta evinde Salih usta mütalla

kası Neriman aleyhine açtığı çocuk 

teslimi davasında, mUdeaaleyhin yeri 

meçhul olduğundan hakkında mahke

me kararı veçhilc ilftnen tebligat ya
pılmış oldugu halde muhakemeye gel

mediğinden hakkında gıyap kararı ve

rilerek muhakemenin 26. 1. 939 saat 

10 a talik edilmiş oldugundan, mUdea

aleyh Neriman'ın mezkt1r gUnde Zon• 
guldak asliye hukuk mahkemesinde 

bulunması veya kanuni bir vekil gön· 
dermesi aksi halde muhakemenin gı• 

yabmda devam edecegini bildirir gı• 
yap kararı tebliği makamına kaim ol· 
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 20 

Tortum Sulh Hukuk Mahkeme
sinden : 

İnhisarlar idaresine izafeten Tor
tum inhisar memuru Ferit Savaşcı ta-

rafından Tortum'un Bar tuzlası eski 
memuru Maksut aleyhine açtığı iki 
yi.iz kırk iıç lira yetmiş dokuz kuruş 
alacak davasının cerey;ın eden muha-

kemesinde müdeaaleyh Maksud'un i
kametgalu meçhul kaldıgından ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiştir. 
Muhakeme günü olan 30. 12. 938 tari
hinde Tortum sulh lıukuk mahkeme
sinde bizzat bulunması veya vekili ka
nuni göndermesi aksi takdirde hak -
kındaki muhakenıenın gıyaben yapıla
cagı hukuk usul muh< ı<emelcri kanu
nunun 141 inci mad '-:>i mucibince 
ilan olunur. (535uı 10011 



lır-• ·---~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-s~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~--~~---ı_-_ı_-_ı_9_3~9 
Sayın müşteri 

YENİ ve dostlanmın 

T. İŞ BAN KASI 
1 9 3 9 

Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

32.000 Lira mükafat 
Kuralar; 1 ~ubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylül, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde ~ekilecektir 

~=İKRAMİYELER:====== 
1 Adet 
5 ,, 
8 ,, 

16 .. 
60 " 
95 .. 

250 ,, 

435 

2000 
1000 
500 
250 
100 
50 
25 

Liralık 

,, 
,, .. 
,, 
,, 

2.000 
5.000 
4.000 
4.000 
6.000 
4.750 
6.250 

32.000 

Lira 
,, 
.. .. 
" ,, 
,, 

.. 

T. iŞ Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemi~ olursunuz.. 

İzmir Vifôyeti turistik yolları inşaatına ait 

kapalı zarf usulile yapılacak eksiltme ilônı 
İzmir vilayeti daimi encümeninden: 
Eksiltmeye konulan iş: 26-ı-000 kilometrelik Tepeköy - Selçuk yolu· 

nun tesviyei türabiye, sınai imalat ve makadem şose, 5-t-800 kilometrelik 
Güzelyalı • İnciraltı ve Ilıca branşmanı yollarının asfalt kaplamalı şose, 
11+975 kilometrelik Karşıyaka - İzmir yolunun asfalt kaplamalı şose ve 
kısmen parke, 4 t-850 kilometrelik Mersinli - Bornova yolunun asfalt kap
lamalı şose, 1 +283 kilometrelik Alsancak - Şehitlik karakolu kısmının ~-.~
ke kaldırım inşaatı. 

Keşif bedeli: (1194090) lira (67) kuruştur. 
Bu işe ait siltme evrakt aşağıda yazılıdır: 

UTLUL RIM Dekor ve boya işleri mütehassısı 

OTTO WÖBER Ti. 1829 

1 Villa apartman mağaza 
yaptırmak istiyenler için şimdi 

Proje, Jllan mevsimidir 
Zamanın her türlü konforunu haiz 
ve imar kavaidine uygun avan pro
jeleri, insaat pianlarr, betonarme he
sap ve resimleri, her türlü inşaat de
taylarr. srhatli keşifler, inşaat kon
trolluğu ciddi her keseyi tatmin ede
cek fiatlar. 

Y. Mimar Reşad Akıncılar 
Yenişehir Atatürk Bulvarı 

Karadeniz Ap. 

Ankara icra Dairesi Gayri Men
kul Satış Memurluğundan: 
Şüyuun izalesi için sulh hukuk 

mahkemesince satılmasına karar ve -
rilen Ankaranın İzzettin mahallesin
de türbe sokak 55 ada ve 15 parsel 
No. lu ev ile Firenközü mevkiinde 
şarkan yol garben çay şimalen Arap
oğlu Seyit tarlası cenuben kolağası 
Hacı Emin tarlası ile mahdut kayden 
4 dönüm miktarındaki bahçe aşağıda
ki satışlar dahilinde açık artırma ile 
satrşa crkarrlmıstır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 
Ev: Bentderesiııde 14 kapı raka

mını taşıyan evin altmda bir ahır bir 

ARSLAN AV 1 

Mağazamızın dış vitrinlerine ve dahili kıs
mın görülür yerlerine, şu gördüğünüz "ARS

LAN KAÇTI" resimlerinden birçok konmuş
tur. Bunların adedlerini ve yerlerini eyice tes

bit ettikten sonra içeriye müracaat ederek tes

bit ettiğiniz resim miktarım ve yerlerini nok

sansız göstermekle hediye almak hakkını ka
zanmış olacaksınız. 

Helediyelerimiz 20 - 100 kuruşluktur. 
Elektrikli bir saat ile verilir. Boş yoktur. 

Müsabakaya iştirak edecek mağazalar 

1 - Anafartalar caddesi No. 66 OSKA 

2 - Yenişehir Atatürk Bulvarı, Bolu apart
manı altında No. 58 OSKA 

3 - Koyunpazarı eski Ege Eczanesi No. 78 
OSKA 

oda ve üstiinde beş oda bir hol ve ko- ..ıllllllfllllllllllllllllllllllllllllllfL 
ridor ahşaptır ve 22 kapr No. smr ta-
şıyan tabanı tuğla tavanı olmıyan bir 
hol ve tavanlı ve tabanlı iki oda ve §Cebeci hastanesi§ 
zemini toprak ve tavanr olmıyan bü- : CiJt, saç, zührevi hastalıkları : 
yük hir kileri ve helası vardır. 4644 : mütthassısı : 
lira kıymet takdir edilmiştir. : O K A 

Bahçe: Firengözii mevkiinde bulu- : r. em af rlCan ---
T. C. ZİRAAT BANKASI 

Kuruluş tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 nan bahcenin içinde 20-30 senelik : Berlin kliniğinden mezun 
dut, armut, erik olmak üzere 462 a - - Belediye sırası Emek Apt. 
det ağaç ile sögüt kara ağaç olmak § (3-7) e kadar 9492 

---- Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri ----üzere 259 adet yetiştirilmiş büyük a- -
ğaç bulunan ve orta yerinden dere a- ,llllJlllllllllllllllllllllllllllllllJIJ"' 
kar bahce evinin tavansız ve taban -
sız bir odasiyle bir holü ve altmda 

bir sofa ve bir ahrrı ve önünde bir De kovi f rayı a 1 ı nacaktır 
kuyusu vardır. Bahçe ve evine 11338 
lira kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 - Satıs pesin para ile olmak üze

re 13-2-939 tarihinde pazartesi günü 
saat 10-12 ye kadar icra dairesi gay
ri menkul satrş memurluğunda yapı
lacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmis olan 
yukardaki muhammen kıymetin % 
7.5 nispetinde pey akçesi veya milli 

2000 metre uzunluğunda ray 
ve 15 - 16 arabası alınacaktır. 
2791 - 3300 telefona müracaat 
edilmesi. 9577 

';ocuğunu z a 
alacağınız 
hediyelerin 

~n kıymetlisi A - Kapa eksiltme şartnamesi 
B - Mu e\e pro~ee\ 

""'~ • + -~ :ı .. ı.r 
- n unen te'mina t-o lar~k k abul edilen na OAUI 

C - Bayırı ırlrk işleri genel şartnamesi zine tahvilleri getirecektir. 
E - Şose ve sınai imalat yapısına ait umum~. fenni f ı 3 - Satış günü artırma bedeli tak-şartname, as a t d k 

dır •.• 

beton Şa. dir edilen kıymetin o/t> 75 ini bul u -
tan ve üç defa nida ettirildikten son

D - Husc 
G - Hula 

leri ve projel 

şartanmeler .. 
keşif, mesaha, si]silei fiat cetvellerı ıle malzeme ra mezkfır günün 12 saatinde en çok 

grafik. artıran talibine ihale olunur. 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

İstekliler: u eksiltme evrakını İzmir - Ankara - İstanbul nafıa mü -
dürlüklerinde ı lira mukabilinde tedarik edebilirler. 

Eksiltmeni yapılacağı tarih gün saat ve yeri: 20 şubat 939 p~zartesi 
günü saat ıı c e İzmir viliiyeti daimi encümeninde kapalı zarf usulıyle ya-
pılacaktır. ' 

1 Eksiltmeyt irebilmek için: İsteklilerin bu gibi inşaatı hüsnü suret e 
ifa ve ikmal f klerini tevsik edecek evrak ile İzmir valiliğine müracaat· 
la alacakları e iyet vesikası ve 939 yılına mahsus ticaret odası vesikası. 

Muvakkat minat: ( 48423) liradır. .. .. 
Teklif mel plan: İstekliler 2490 sayılı yasanın 31,32.33, ve 34 uncu 

maddeleri hük mlerine göre tanzim edecekleri teklif mektuplarını yuk~.r
da 5 inci madı ie yazılr saatten bir saat evvel İzmir vilayeti dai~i en~u · 

a makbuz mukabilinde verilecek ve postada vakı gecık -meni başkanlı 
meler kabul e miyecektir. (4419-5177) 9376 

Çelik, Krom, mobilya atölyesi 

ZER. galvan 
-satıyle en mc 
taloglar ve y 

Bankalar 

Bilumum nikel krom ve bronz i~leri • 
getırdiğım sıpesyal çelik borularla V ~ya~a da FAN HAV 

eknik fabrikasından getirttiğim hususı nıkel ve krom _tesi 
rn KROME ÇEL!K mobilye imaline başladım. Hususı ka· 

tlmış nümuneleri atölyemde görülür. 
idesi Çiçinyurtsokak No 11 9299 

4 - İşbu tarihteki artırmada tek -
lif edilen bedeli muhammen kıymetin 
% 75 ini bulmadığı takdirde 28-2-939 
tarihine müsadif salı günü saat 10 -
12 ye kadar yapılacak ikinci artırma
da en cok artırana ihale olunacaktır. 

5 - ·ı. inci ve 2. inci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip veril
mediği takdirde üzerine ihale edile -
nin talebi üzerine ihale tarihinden i
tibaren kendisine bedeli ihaleyi tes
limi vezne eylemesi için 7 gün kadar 
mehil verilecektir. İsbu müddet zar. 
fında ihale bedeli yatırılmadığı tak
dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evvel en yüksek teklifte bulunan tali
bine teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklif 
veçhile almağa razı ise ihale farkı 
birinci talipten tahsil edilmek üzere 
talibe ihale edilecektir. Teklif veçhi
le almağa razr olmazsa gayrimenkul 
yeniden 15 günliik ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır. En çok artrran talibi
ne ihale edilecektir. 

DADI 
Çocuklara ilk 
adımları öğ-
reten fenni , 
bir cihazdır 

DADI 
Çocukları eğ
lendirir. Ge
zintilerde ta-
şımağa yarar. 
icabında ra
hat bir salın-

cak olur. 

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

40 
100 
120 
160 

" .. 
,, 
,, 
.. 

250 
100 
50 
40 
20 

.. .. .. .. .. 

2.000 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

.. .. 
" ,, 
.. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene iç~nde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdırde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, l Birincikanun, l Mart ve 
t Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

H. M. GHAZAtiFAR 
TtCARETHANESl 

TESIS T AR!HI 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

İstanbul Ha} 
göz mutehas_ 

sabık 

paşa hastanesi sabı~ 
ve Gülhane hastanesı 

z baş muavini 

6 - Her iki gayrimenkul talibine 
ihale edildikte tapu harct müşteriye 
ihale tarihine kadar olan müterakim 
vergi ve dellaliye resmi ise satış be

İ yİ makinistler aranıyor delinden ödenecektir. 
7 _ Borr!u ve alacaklılarla diğer y . E Katalog-u 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarmın en büyük alıcısı ve her nevı Hind malı ihracatçısı 
~eteransları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

Göz 

Muayenehan 
ra'ya nakletı 

9 
Belediye 

Doktoru 

1 FIRAT 
ıi Samsun'dan Anka
tir~ Muayene: Sabah 

19 a kadar 
sı, Talas Ap. kat: 1 

Hurda demir satışı 
Ankara G imrük Müdürlüğün 

den : 
18290 kilo rda demir 16. 1. 939 

pazartesi gür saat 10 da gümrüğü· 
müzde açık a t rma ile satılacaktır. 

(5246) 045E 

PEŞIN H TAKSİTLE 

ODUN-KÖMÜR 
ls,asyı n silo karşısında 

Yeni akacak pazan 
..!memlemfmomnm:mlm4m75 ...... 9.56•4 .. lii .... 

Dizel motörlerinden, santrifuj ve 

pistonlu tulumbalardan, kompresöı:-ler

den ve elektrik iilerinden anlayıp taş
rada calışmak istiyen makinistlerin 
Maderr Arama Enstitüsü M.A.A gru-
puna müracaatları. 9604 

-
Dans dersleri - Bilmiyenlere öğre

tilir. Bilenlere mükemmelleştirilir. Mü 
sait yer ve fiat temin edilmiştir. Ulus-
ta ilan M. yazı ile müracaat 9491 

ULUS - 19. uncu yıl. - No: oZ57 

lmtıyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Uumumi Neşrıyatı ldare Eden 
Yazı lşlerı Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevı : ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

-: ~posu em czane alakadarların gayrimenkul üzerinde- 9465 
f · '-::yıniz. 

ki haklarını ve hususiyle aız ve mas- -~-·~------------------------:-=-:~---~~==~~~::::::::::::-:: 
~~::ı::;;ı;ı~~ ~~~·:~;~';;, ev~:~.:::t:~ .:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde _ 

hakları tapu sicilliyle sabit olmadık- = • LAR s -
ça satış bedelini payla mnsmdan ha- = Yen i SiNEMA us ~-
riç tutulacaktır. =: 

8 -Artırmıya iştirak edecekler 20 = H [ k 
1-939 tarihinde 38-79 No. ile dairemiz- = BU GÜN BU GECE Q 
deki yerinde herkese açık bulundu - = --BU GÜN BU GECE ----rulan şe.rtnamemizı okuyabilirler. :: 

--...1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:, 

- -- - --- - -- -= Daktilo kursu : ~ 
= = = 
-
: 54 üncü devresine sonkanunun = - -2 ilk hafta:.ında başhyacaktır. Me· : = 
§ zunlara 2 ayda diploma verilir. : §§ 
: Dersler kış kurları münasebetiyle : = 
: sabah 8 den akşam 1 O a kadar de· : := 
: vam edecektir. Talebenin istediği : 

SAADET DÜŞMANI 

Baş Rollerde 
Benjamino Gigli - Maria Cebotari 

Çok kuvetli mevzuu nefis 

musikisiyle müstesna bir 

aşk ve his filmi 

İLAVETEN 

En Son FOX TURNAL 

BU GECE 21 DE 

Heyecanlı büyük bir sergüzeşt ve 
macera filmi 

MACERA ADAMI 
Baş Rollerde: 

Victor Francen - Blanch Montel 
Gündüz matinelerinde 

AŞKIN GÖZ YAŞLARI 

AŞKIN GÖZ Y A$LARI 

Baş Rollerde 

Mıstr'ın en meşhur mugannisl 

ABDÜLVEHAP beraberinde NECAT 

--------------Gayet güzel şarkıları ve çok acıklı = 
mevzuu ile bilaistisna herkesin göz- = -)erini yaşartan mükemmel bir aşk = -Baş Rollerde filmi := 

ABD UL VEHAP ve NECAT Filmin U7.unluğu dolayısiyle seanslar ::: 
Türkçe Sozlü. Arapça Sarkılı := 

SEANSLAR Büyük Sark Filmı 10 ve 12.30 da Ucuz halk malinesı := 
Öğleden evel : SEANSLAR vardır :E 
ıo ve 12 de Tenzilatlı Halk Matinesi Ucuz Halk Matinesi 10.30 ve 13 dedir -

~ saat kabul edilir Memurlar Koır : 
: peratifi üzerinde kat I Tl: 3714 : 

Ôğlcden sonra : = Öğleden sonra : Öğleden sonra : = = 14.45 _ 16.45 _ 18.45 _Gece : 21 de 15.30 _ıs de. 15 - 17.30 GECE: 20.30 dadır = 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' -=111111111111111111111111111111111111111,. 


