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Bugünden itibaren 4. üncü say
famızda bu başlık altında yeni 
kısım açtık. Ulus Postası'nda 
dünya politika hadiselerine da
ir bütün dünya gazetelerinden 
kısa iktibaslar bulacaksınız. 

İdare 1064 

Parti divam bugün 1 de toplanıyor 
rr====• 

PARTİ BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GRUPU DÜN TOPLANDI Bugün saat 11 de Parti Diva nı Büyük Millet 
t t 4 .. , .... 

şirket İngiltere'deki 
komisyon istemiş ! 

İmpek~ adında bir 
bazı müesseselerden 

Meclisi binasında toplanaca ktır. Parti Diva

Grup nının ôza la rı Vekiller Heyeti, 

İ dare Heyeti, Parti Umumi 

mü rekkeptir. 

Parti 

Heyetinden 

Türkiyedeki işlerin kendilerine verileceğini ileri sürmüş! ~====• •===~ 

--
Bu şi rKet hakkında icabeden kanuni muamele 

Mısırdaki hilaf et temayülü 
hakkında Türkiye' nin fikri 

Hilafet 
1111111111111111111111111111111111111111111111111 

Modası geçmiş, ihtiyar, zaran 
ktinndan çok fazla bir korkuluktur 

H6tta isl6m devletleri arasında dahi 
ve 

Türk Milletinin 

Bii,.yük 
Tariht 
Karan oJ 

Hasan Cemü Çambel 
T ufanlar, zelzeleler gibi, zaman 

;ıaman tabiatta nasıl cevvi hadiseler 
vukua gelirse, milli varlıklar da vakit 
vakit büyük tarihi vakalarla sarsıl
ınaktan kurtulamaz. 10 İkinciteşrin 
sabahı türk milleti için böyle' bir mu
kadderat saati oldu. Çünkü o sabah, 
! srnet 1nönü'nün tarifiyle : 

c Devletimizin banisi ve milletimi
~n fedakar, sadık hadimi; 

• İnsanlık idealinin aşık ve mümtaz 
ııuınası; 

Eşsiz kahraman Atatürk> 
ebediyete intikal etti. 
.. Henü~ on beş yaşında genç bir 

cumhur.ıyet, en derin inkılaplarla ru
h u taze, genç bir millet şimdi mukad
der~tı~ı yeniden tayin edecek, hayat 
v~ ıstıkbaline yeniden veçhe verccck
tı. 

Büyük tarihi an gelmişti. 
Cihan tarihi, milletler hayatında te

celli eden böyle mühim karar saatle • 
rinde, milli vahdete bedel umumi te
fettüt ün hakim olması ıyüzünden inkı
raza sürüklC'llmiş, yahut uzun felaket 
devrelerine düşmüş devletlerden bize 
m isaller vermektedir. 1skender'in kur
duğu büyük dünya devleti, ölümünü 
m üteakip eski generallerinin ihtiraslı 
veraset kavgaları yüzünden vahdetini 
kaybederek parçalanmış; Sezar'm ölü
m ünü gene ihtiras ve teşettüt yüzün
den dahili harplar ve kanlı devreler 
takip etmiş; Ati!a'nın ölümiyle. Av
rupa'nın göbeğinde kurduğu büyük 
devlet dağılmış; Osmanlı İmparator
luğu Yıldırım Beyazıt'ın ölümü üze
rine, şehzadelerinin taht kavgaları yü
zünden inkırazına kıl kalmışken, ba
kasını tehdit eden bir fetret devrin
den sonra ancak kurtulabilmiştir. 

• Cihan tarihinin ve kendi tarihimi
zın bu felaketli misalleri göz önüne 
alınınca, Atatürk gibi eşsiz bir devlet 

{Sonu lJ inci sayfada) 

193~1la ~h. makale bclle~cnin II. Kanun 
tır. rı lı ve 9 sayılı nüshasında ~ıkacak· 

"f k tohumları saçar! 
Ankara, 24 a .a. - C. H . P. Büyük Millet Meclisi Grupu umumi 

heyeti bugün "24-1-1939" saat 15 te Reis Vekili Trabzon Mebusu 
H asan Sa ka'mn riyasetinde toplandı. Uk defa söz ala·n muhterem 
Batvekil Celal Bayar, k ürsüye geldi ve hulasa olarak aşağıdaki 
beyanatta bulundu: 

"- Arkadaşlar, size hiç hoşunuza 1 
gitmiyecek ve belki de sizi üzecek 1 Mi ,., 
bir haber vermek vazifesiyle mükel - MıJh ~ef Ulusal Ekonomi ve 

Arthrma Kurumunu yüksek 
lcfim. Gayet kuvetli bir mcnbadan 
istihbar ettik ki "lmpeks" adında bir 
şirket lngilterc'de bazr müesseselere 
müracaat etmiş ve kendisine yüzde 
4 veya 6 komisyon verildiği takdirde 
Türkiye ile yapılacak işlerin o mües
seselere verilmesini temin edecckle -
rini söylemiştir. Bu haber tabii nazarı 
dikkatimizi cclbetti, Derhal hüküme
tin ve mali müesseselerimizin 1ngil -
tere'de açılmış olan krediyi istimal 
yolunda ne gibi teşebbüsleri varsa bu 
işin mahiyeti meydana çıkıncıya ka
dar hepsini durdurduk. Aynı zaman-

(Sonu 8 inci sayfada ) 

himayelerine aldı 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma Ku

rumu umumi merkezi, cemiyeti yük
sek himayeleri altına almayı Milli Şef 
İnönü'nden istirham etmişti. Reisi
cümhurumuzun, ötedenberi yakından 
alakadar oldukları Ulusal Ekonomi 
ve arttırma kurumunu himayeleri al -
tına almayı memnuniyetle kabul bu
yurduklarını umumi katiplik kurum 
genel başkanlığına bild irmiştir. 

Arap devletleri 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kıral F aruk'un halifeliğini 
kabul edeceğe benzemiyorlar 
. Lo":dra, 24 a .a. - Havas ajansının muhabiri bildiriyor: Seli

hıyetlı mahfillerin Kıral Faruk'un hilafete "intihab" mı teyit 
eden bir haber alamamış olmalarına ve bu mahfillerin hakiki 
ehemiyetini henüz takdir etmek müşkül olan bu husustaki mera
sime dair her türlü tefsirden imtina etmelerine rağmen eski islim 

şefliği makamının ihyası için ya- ı 
pılan bu teşebbüs, Londra'mn a 
rap taraftarı mahfillerinde bü - j 
yük b ir alaka uyandırmıştır. Denizbank 

Umum Müdürü 
istifa etti 

Haber aldığımıza göre Denizbank 
Umum Müdürü B. Yusuf Ziya Öniş 
vazifesinden çekilmiştir. İstifası İktı
sat Vekaleti makamınca kabul olun -
muş ve kendisi dün akşamki ekspres
le lstanbul'a hareket etmiştir. 

Genç hükümdara, islam halifesi ün
vanının verilmesini tahayyül eden Mı
sır kıral hanedanının bu arzusuna ma
ni olan başlıca engel, osmanlı impara -
torluğunun inkirazına kadar bu ün -
vanının cismani olduğu kadar ruhani 
bir mana ifade etmesi ve bu ünvanı 
taşıyanın Medine, Mekke ve Kudüs gi
bi şehirlere hakim bulunması idi. Hal
buki bu ilk iki şehir, şimdi Arabistan 
ve Hicaz kıralı İbnissuud'un elinde bu
lunmaktadır. Mumaileyh, şimdiye ka
dar halife unvanının kuvetli komşu 
bir devletin hükümdarına verilmesini 
müsait bir şekilde karşıhyacağına 
dair hiç bir şey söylememiştir. 

Gene verilen malümata göre Deniz
bank umum müdürlüğüne vekaleten 
tetkik heyeti reisi olan B. Yusuf Zi-

( Sonu 8 inci say fada) y a tayin edilmiştir. l 

yapılmaktadır Hükümet ve parti 
beraberliği kararı 

Bu karann neticeleri partide bir 
komisyon tarafı ndan tetkik ediliyor 
Ayrıca parti başkanı olan 

de bu kararın neticeleri 

valilerden 

soruldu 
1 li.ikümet ve Parti beraberliği hakkında Cümhuriyet Halk Partisi Ge

nel Başkanlık divanı tarafından 936 senesi 18 haziranında verilmiş olan 
kararın neticelerini tetkik etmek ve bu neticelere göre alınması icabeden 
yeni kararları ihzari mahiyette teemmül etmek üzere Erzincan Mebusu 
Saffet Arıkan, Kütahya Mebusu Recep Peker, Ankara Mc-busu Müm • 
taz Ökmen, Amasya Mebusu Esat Uraz, Zonguldak Mebusu Halil Türk
men· den miiteşekkil bir heyet Parti merkezinde çalışmalarına devarrı et
mektedir . 

Bu komisyon tetkiklerinin neti -
cesini bir raporla Genel Sekretere 
bildirecektir. Ayrıca parti başkam 
olan valilerden de bu hususlar so -
rulmuştur. Her iki netice ve cevap -
lar Parti Genel Başkanlık divanına 
nrzedilecektir. 
193~ enet-imle "·erilen lıiikii
mct \'C J>arli beraberliği kar.ırı 

936 senesinde Genel Başkanlık di -
vanınca verilen kararın sureti şudur : 

Cümhuriyet Halk Partisinin mem • 
• le ketin siyasi ve içtimai hayatında güt

tüğü yüksek maksatların tahakku -
kunu kolaylaştırmak ve partinin in • 
kişafını arttırmak ve hızlandırmak i -
çin bundan sonra parti faaliyeti ile hü
kümet idaresi arasında daha sıkı bir 
yakınlık ve daha ameli bir beraberlik 
temin etmesine Genbaşkurca karar ve-

Dün 1:a_rti Grupunda lmpeks ıir
ketının hareketleri hakkında 
izahat veren Başvekilimiz 

rilmiştir. 

Bu maksatla : 
B. Celal Bayar 

·Bulgaristan 
elçisinin 
beyana ti 

"Memleketimde Türkiye'ye 
karıı yalmz sempati ve 

hürmet hissi var ! ,, 
İstanbul, 24 a.a. - Evclce haber 

v~rdiğimiz gibi bir kaç hafta mezu -
nıyctten sonra Sofyadan dönmüş olan 

(Sonu 8 inci sayfada) 

1 - Dahiliye Vekili Genyönkurul 
üyeliğine alınmış ve kendisine Parti
nin Genel Sekreterlik vazifesi veril -
miştir. 

2 - Bütün vilayetlerde parti baş -
kanhğına vilayetin valisi memur kı -
lınmıştır. 

3 - Umumi müfettişler, mıntakalarr 
dahilinde bütün devlet işlerinin oldu -
ğu gibi parti faaliyet ve teşkilatının 

da yüksek murakip ve müfettişleri -

Partideki komisyon azalan 
Erzincan Mı•?usu Saffet Arrksn, Zonguldak 
Mebusu Halı/ Turkmen. Kutahya Mebusu 
Recep Peker. Amasya M cbuı.u Es at Uraz, 

Ankara M ebusu Mümtaz; Okmen 

dirler. ,------·---------
4 - Vilayetlerde İlyönkurulca in - lnönü'nün Beden Terbiyesi 

tihap edilmiş bulunan başkanlar üye 
durumunu a1mı~ ve mansup veya ma - Genel D' ki .. 1...... .. .11.1 1 hallincc müntahap mebus başkanların ıre or ugune 1 1 a 1 
başkanlık vazifeleri hitam bulmuştur. 

5 - Bu beyannamenin icaplarını 

Parti 'Genci Sekreteri olmuş bulunan 
Dahiliye Vekili takip ve tanzim ede -
cektir. 

6 - Yukarıdaki maddeler bütün 
Parti teşkiliitına, vilayetlere ve umu • 
mi müfettişliklere tebliğ olunmuştur. 

Reisicümhurumuz İnönü beden ter
biyesi istişare heyetinin ilk toplantı • 
sı münascıbetiyle beden terbiyesi gc -
nel direktörü Tümgeneral Cemil Ta
ner tarafından çekilen tazim telgra -
fma şu cevabı vermişlerdir : 

General Cemil Tahir Taner 
Beden Teııbiyesi Genel Direktörü 

ANKARA 

Barselon'a 1,5 kilometre! 
C. Beden terbiyesi isti§aı e heyeti· 

nin ilk toplantısı nıiinascbetiyle hak -
kımda gösterilen temiz duygulara te • 
şekkür eder, heyete samimi başarrlar 

dilerim. 

Frankist general Aranda, muavinleriyle berabe 't 
har k · · ·d d · r aarruz e etını ı are e ıyor. - Yazısı 8. inci sayfada -

Rcisicümhur 
iSMET INôNO 

İstişare heyetinin ilk toplantısında 
Reisicümhur İsmet İnönü'ne çekilen 
telgraf da şudur : 

Yüce "eisicümhur İsmet İnönü 
Fizik ve moral bakımrndan memle -

ket fertlerini <laha yükseklere çıkara -
cak beden terbiyesi kanunu hükümle· 
rirıc göre teşekkül eden ve sayrn Baş
hakanrmızm iştirakiyle ilk toplantısı
nı yapan istişare heyetinin yüce !jel -
ferine sonsuz tazimlcrile candan bağ • 
lılrklarrnı sunmıya ittifakla karar ve -
rip bu hususa dc/Mctimi rica ettikle -
rini tazim/erimle arzeylerim. 

Beden terbiyesi Genel Direktörü 
Tümgeneral 

CEMiL TANER 



-2-

İnsan ve kültür : 

Çoban ve poker 

ULUS 

Fazla istihsôl yapmıyan 
sanpyi şubeleri 

İ.ktısat Vekaletinden bildiriliyor: 

Bugünkü 
Kamutay 

25 - t - 1939 

iyi bir çoban, her cemiyette ve her devirde değerli bir unsurdur. Çün
kü hayvan yetiştirmek, servet kaynaklarından biridir, hem mühimlerin
den biridir. J layvan yetiştirmek, zamanımızda bir ilim'dir. Bunu bilen -
lere, zooteknist diyoruz. Şu var ki, zamanımızın ilmi şartlarına göre de 
hayvan yetiştirsek, bunun basitleştirilmiş malumatını bilip tatbik edecek 
olan, eninde ve sonunda gene, yetiştirilen hayvanlarla en sıkı teması o
lan kimse olacaktır. Bu kim~e. çobandır (yahut bugünkü seyistir). 

Teşviki sanayi kanununa rnüzey -
yel 2261 sayılı kanunun üçüncü mad -
desi mucibince tanzim edilmiş olan 
fazlai istihsal nizamnamesi ahkamına 
göre yapılan tetkikat neticesinde; 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz 
name şudur: 

Yen iden üç nevi 
pul çıkarılıyor 

a - Memleketimizde yetişen .keten 
susam, haşhaş, fındık, mısır ve ayçi -
çeğinden istihsal olunan nebati yağ, . 

Haklarında müstaceliyet kararı ve
rilen maddeler: 

Bu pullara ait esash tafsilat veriyoruz 

Bugünkü çoban, işini bitirdikten sonra, ne yapar~ Cowboy hikayele
ri ve filmleri malum olduğu için, bu husus.ta, bir bakımdan az çok malu -
?1atı?1ız vardır. Avrupa ve şimal Amerika'smın bugünkü çobanlarının 
ıse kıtap okuduklarını, şarkılar söylediklerini, kendilerinin olan dansları 
oynadıklarını biliyoruz. 

Bize gelince, bizde çoban, kavalını çalar. Hem ne güzel ve ne içli ça
lar, hayvan yetiştirme ilminin ne dediğinden pek haberi yoktur. Vak -
ti!le tiftik keçisini iyi yetiştirebilmesi için Ankara'da bir çoban mekte -
hı açılmış. Sonra, açıldığı gibi kapanmış. Bir güzel teşebbüs kim bilir 
hangi şartlar yüzünden bir zoraki hevesin kısa ömrünü yaşamış ve göç
müş. Bizde, Gir çok giizel teşebbüslerin çokluk başına gelen hal. 

b - Metre murabbaı sikleti 100 
gramdan hafif olan boyah. pamuklu 
mensucat ile her ne siklette olursa ol
sun kasarlı, topu boyalı, ipliği boyalı, 
ve hayvani veya nebati elyaf ile karı
şık olan pamuklu mensucat sanayii -
mizde fazlai istihsal olmadığı anlaşıl
mıştır. (a.a.) 

1 - Mahsuldar ve •yabani zeytin a -
ğaçlarının aşılanması ve zeytin mah -
sullerinin iyileştirilmesi hakkında ka
nun layihası ve Ziraat İktısat, Adliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları. 

Bir defa müzakereye tabi olan mad
deler: 

1 - Ankaranm Yakubabdal köyün
den Yozgadoğullarından Ahmet oğlu 
Satrlmış Kaya'nın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekalet te~kere
si ve adliye encümeni mazbatası. 

• 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü yeniden üç nevi pul 

çıkarmıya karar vermiştir. Bu pullar; Amerika Birleşik Devletinin yüz 
ellinci istiklal yıldönümü pulları, Ebedi Şef Atalürk'ün hatırası 
blok ve pulları, 1938 serisi pullandır. Bundan ayrı olarak P.T.T. idare -
miz Hatay devletinin muvakkat pullannı aürşarj suretiyle temin etmiş 
ve yeni Hatay devleti pullarının basılmasını da üzerine almışbr. 

Fakat biz, gene çobana gelelim. O bile, çok basit sanılan fakat haddi -
zatında bir insan ömrünü dolduracak kadar tecrübeleri ve zahmetleri o
lan işini görürken ve gördükten sonra, kavalı, tabiat ve canı arasında 
bir. m.ünasebet bulur ve bu münasebette ruhunun bütün canlılığım ve 
artıstık açılıp uyanışını tatmin eder. 

. J:ialb~ki biz, şehirliler ne yaparız? Hemen her gece poker oynarız. 
Bızım hır kavalımız dahi yoktur. Poker oynamamalı diyecek kadar ah -
lak softası değiliz. Ama gecelerimizin, aile yuvalarımızın üzerine rölans 
ve sürrölans ile kapanması kadar kuru, fıkara ve hazin bir akibet olamaz. 

Burhan BELGE 

1 

........................................................................................................ . 
Mahkeme Röportajları l 

.......................................................................................................... 

Bayan misali fere sarkınhhk mı ! 

İki ekôr ar adas 
.:> 

bu yü den mahkemede 
Suç cümbüş çalınarak ve 

Konyaf ı oynanarak işlenmiş ! 

Sarıyerde bir 

cinayet işlendi 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Bu sa -

bah Sarıyer kazasına bağlı Garip<je 
köyünde Hamdi adında birisi komşu
su Ali'yi dum dum kurşunlariyle do -
lu bir av tüfeğiyle ağır yaralamış ve 
kaçmıştır. Cinayetin sebebi Hamdi'nin 
karısının kendi aleyhine açtığı boşan
ma davasından vazgeçmemesi, kocası 
tarafından da tehdit edilince komşu
su Ali'nin evine . kaçmasıdır. 

çalmıya ... Bu sıralarda odamızın ka -
pısı kapalıydı. Fakat öteki arkadaş: 

- Şu konyalıyı çal, ben oynıyaca

ğım. Görün bakuı konyalı .nasıl oyna -
nımuş ... Dedikten sonra kapıyı aç.mı

ya mecbur olduk, Çünkü oda pek dar
dı, oyuna müsait cleğildi. Biz söyleşip 
gülüşüyor, çalıp oynuyorduk. Bu sı -
rada bu arkadaş odasının kapısını aç
tı. Uzaktan bana seslendi; sonra teh
dit makamında şehadet parmağını sal
lıya sallıya: 

- Senı bu gece öldüreyim de gör 
bak .. dedi ve kapıyı tekrar kapattı, i
çeri girdi. Biz bu lafa da gülüştük. 
Şaka yapıyor diye .• 
Yarım saat ya ge<jti, ya geçmedi. 

Tekrar bunun kapısı açıldı. İçeriden 
iki bayan çıktı, yüzlerini bize göstoc
memek İ<jin elleriyle kapatmışlardı, 
geçti, gittiler. Bu Bay Ekrem misa -
firlerini uğurladıktan sonra bizim ya
nımıza geldi. Ayakta düz duramıya-

Araları iyi i en pardesüleri bera- \!erimin yanında yerin dibine geçtim. cak kadar sarhoştu. Kapıya tutundu 
bcr almış oldul rı anlaşılıyor. Boy- Mahcup oldum. Onlar duymasınlar ve bana bağırdı: 
ları, biçimleri cinsleri bir; )_':alnız diye de_eramofona bir ttan~ l)!Srr. ı..-.- ..._öı .. ıı· •f'l"' "-~~ ..... ~;___~ua.c· 
renkler l:>aJlCa a .. ".Bifi "I:iClYCr~ 0:. Oılm, !r1llmDya DUŞlaaun. UerKcn mısa- gel u~f p~rça.. ıınc baKum. :iu-.raadı:--
ıteki cevizi. firler gitmek için kalktılar· fakat cık hır Sınger çakısı var. 

Ucivertli ccviziliden davacıdır. kapımın önünde hata bu adam söyle- Ölüm tehdidine uğrıyan suçlu şu 
K d . · ı t nip duruyordu. Bir aralrk öyle azıttı kadarcık derken parmağını gösterdi. 

en ısı ~n a ııyor "Parmak kadardı,. demek istiyor. - Bundan dö t beş ay kadar eveldi. ki dediği Hifları şimdi huzurunuzda 
B . k b-1

-'=' da b" t n tekrara dı·ıı·m varmaz. Da~vacıyım ken- - Biz gene alaya aldık. Arkadaş-ır aç ı=ar ar a ş ır apar ıma lar: ' 
dairesi tuttuk. D ire dört odalı; biz disinden... K 
sekiz ar.ka..l,,,., o uruyoruz. Mukavele:- E. b' f "dd' · 1 h'"k.. - Etme, yapma Ekrem bey.. ryma 

_,. ger ır tara m ı ıasıy e u um delikanlıya diye takıldılar. Fakat tam 
yi de şu bay (c:tı v ettiği cevizi par- vermek gibi hukukta bir kaide olmuş bu sırada bir yolunu buldu. Üstüme a-
desülü genci işa e etti) imzalamıştı. olsaydı cevizi pardesülü gençi derhal tıldı. İşte ceketimin omuz başı ... 

İlk aylarda gul gibi geçindik. Dai. hapisaneye göndermek, cezasını bul - Hakikaten ceketin omuz başında 
relerimiz başka ka idi ama aynı lo- <lunnak lazımdı. Fakat onun müdafaa- bir iki sıyrık vardı. 
kantada yemek yı or, geceleri de çok sını dinledikten sonra insan fikrini _ Şimdi siz söyleyin hakim bey 
kere birlikte ge Liye, eğlentiye çıkı- değiştirir gibi oluyor. benim mi onu dava etmem lazım, o -

yorduk. • Bakın olup biteni suçlu nasıl anla- nun mu beni mahkemeye vermesi? 
Bu hikaye dah bir müddet uzaya- tıyor: Hangisi haklı bilmiyoruz. Ancak 

cag~a benziyordu 'ereket versin ha - k l k h k t ve 
- Beyin ilk dedikleri doğrudur, bir verilmiş olan sar ıntı ı , a are 

kim çabuk müda ale etti: likte bir ev tuttuk. Mukaveleyi de sövme arzuhalinde Ekrem'in imzası 
- Gül gibi geçı diğiniz zamanlan hepsinin namına ben imzaladım. İlk vardı. 

bırak da, hikaye e araya diken gir- d 
1 aylarda deg· il, son güne kadar gayet Bekir, o gece bir müd et alt a ta dikt~ sonra dev et ... 

iyi gedndik. Araya kötülüğü de son üst üste kavgadan sonra kendisinin Davacı bu iht ra pek memnun ol- :I' 

gece kendileri soktular. Bakın iş na- gidip otelde yattığını ve ne Ekrem'e, madı. Klınbilir a tacağı neler, ne sıl oldu: ne de misafirlerine hakar~t etmediği-
güzel hikayeler va dı. Hakim huzu- · · d. 

- Bir gece iki arkadaşımla eve gel- ni söylıyerek lıcraetini ıste ı. ru.nda tckrarhyar lığı iki üç aylık h.d. 
dik. Oturup biraz konuşuruz, saz ça- - Şa ı ın var mı? hayatlarını sinem ~ibi kendi kafasın-

. d' ·· 1 • d d S lıp eg·teniriz, dedik. Benim odaya gir- - Arkadaşlarım ... dan .geçır ı, şoy ıraz ur u. onra 
asıl meseleye, saı -ıtılık, ha aret ve ı< k dik. Bu arkaclac:ın elcktrig· i yanıyor - Şahidlerinin isimlerini verdi. Bay -

· · du · ama iceride misafiri olup olmadı- ramdan sonraki duruşmada cümbüş sövme maddcsıne eçtı : • 
· d · r· 1 • l ğmı ne billrim ben .. Bizim arkadaşlar- çalanla iyi konyalı oynıyan dinlene-- Bır gece, e mısa ır erım ge -

· d d k dan biri cümbüşü eline aldı, başladı cekler ... - KEZEGE mişti. Benım or :m a oturuyor u . 

ı - Manisanm İlyascılar köyün
den Mustafa oğlu Hakkı Bicicinin ö -
lüm cezasına çarptırılmasına dair baş
vekalet tezkeresi. 

3 - Büyük Millet Meclisi 1938 yr
lr birinci ve ikincite~rin ayları hesabı 
hakkında Meclis hesaplarının tetkiki 
e.ncümeni mazbatası. 

İki defa müzakereye tabi olan mad
deler: 

İkinci müzakeresi yapılacak madde
ler: 

1 - Askeri fabrikalar tekaüd ve 
muavenet sandığı hakkında kanun la -
yihasr ve milli müdafaa maliye ve 
bütçe encümenleri mazbataları. 

2 - Cenaze nakline mahsus bey -
nelmilel itilafnameye iltihakımız hak
kında kanun layihası ve hariciye ve 
srhat ve içtimai muavenet encümenle
ri mazbataları. 

Çağrı 
X Büdce Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
X Ziraat Encümeni bugün umumi 

h,eyet içtimaından sonra toplanacak -
tır. 

Tramvay şirketi murahhasla
riylc ) apılan müzakere 

İstanbul, Tramvay şirk:tinin satın 
alınması için Nafıa Vekaletinde, şir -
ketin alakalı murahhaslariyle yapıl -
makta olan müzakere ve temaslara 
dün de devam edilmiştir • 

Dün hava kopalı geçti 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

kapalı ve çisintili geçmiştir. Rüzgar 
cenup istikametinden saniyede en çok 
beş metre kadar hızla esmiştir. En 
yüksek ısr 6 derece olarak kaydedil -
miştir. 

Yurtta hava Akdeniz kıyılarında 
kapalı ve yağışlı diğer bölgelerde ka
palı ve yer yer yağışlı geçmiştir. 24 
saat içindeki yağışların kare metreye 
bıraktıklari su miktarı Antalya'da 54, 
Alanya'da 15, Bucak'ta 14, diğer yağış
lı yerlerde 1 - 13 kilogram arasında -
dır. 

• Rüzgarlar şark ve cenup istikamet
lerinden saniyede en çok 7 metre ka
dar hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek ısılar Antalya'da 
ve Trabzon'da 12, Bursa ve Sinop'ta 
13, Kocaeli ve Balıkesir'de 14, İzmir'
de 15, Çanakkale'de 16 derecedir. 

En düşük ısılar da sıfırın altında 
olmak üzere Sivas'ta 5, Van'da 7, Er -
zurum'da 8, Kars'ta 10 derecedir. 

Amerilm'mn yıldöniimii 
pullllrı 

Amerika Birleşik Devletinin istik
lalinin yüzellincı yrldönümü dolayısi
le altı kııymettc ve 250 şer bin adet 
pul bastırılacaktır. Bu pullar Amerika 
istiklalinin yüzellinci yıldönümüne 
tesadüf eden 1 mayıs 1939 tarihinde 
tedavüle <jıkarılacaktır. Pullar 2,5, 3, 
6, 7,5, 8 ve 12,5 kuruşluk olacaktır. 
2,5 kuruş! uklar yeşil, 3 kuruşluklar 
turuncu, 6 kuruşluklar leylak, 7,5 ku
ruşluklar kırmızı, 8 kuruşluklar kah -
ve rengi, 12,5 kuruşluklar da mavi 
renkte olacaktır. 

6, 8 ve 12,5 kuruşlukların üzerinde 
Amerika haritası ve haritanın üzerin
de de Atatürk v ~uzvelt'in mütena _ 
zır portreleri bulunacaktır. 2,5, 3 ve 
7 ,5 kuruşlukların üzerinde gene Ame
rika haritası ve haritanın üzerinde de 
Türk - Amerika bayrağı bulunacaktır. 

A tatifrl/ iin hatırası 
blolt ı•e pullurı 

Basılacak olan pullardan birisi de 
Ebedi ~ef Atatürk'ün hatırası bloku 
ve pullarıdır. 

100 bin adet basılacak ve 1 lira 
kıymetinde olacak olan blokun 
üzerinde Atatürk"ün Büyük Millet 
Meclisine girerken elinde silindir 
şapkalı frak ve pelerinli bir resmi bu
lunacaktır. 

Atatürk'ün hatırası pulları ise 
sekiz kıymette olacak ve 200 er 
bin basılacaktır. 2,5, 3, 5, 6 , 7 ,5, 8, 
12,5 ve 1 7 ,5 kuruş kıymetinde olacak 
olan bu pullardan 2,5 kuruşluklardc: 
Atatürk'ün Selıinik'te doğduğu evin 
ıesmi, 3 kuruşluklarda Atatürk'ün ko
yu elbiseli yüzbaşılık resmi, 5 lfuruş
luklarda Sivas kongresinde Atatürk -
fu\. J ~.~i • .ı;~mıi...fi.. kw:u ıWı kl.apla..- Ata
m i, J,5 .kuruşluklarda Atatürk'ün Ko· 
catepe'de çekilmiş bir resmi, 8 kuruş· 
luklarda Mareşal üniformasiyle çekil
miş resmi, 12,5 kuruşluklarda Ata
türk'ün Cümhurreisliği zamanına ait 
sivil elbiseli bir resmi, 17,5 kuruşluk
larda Atatürk'ün son zamanlarına ait 
bir resmi bulunacaktır. 

1939 seri:ti pulları 
Üçüncü olarak çıkarılacak pullar 

ise normal posta pullarımızın ~erine 
çıkarılacak olan pullardır. 

Sekiz seneden beri fasılasız kulla -
nılan ve bir hayli eskimiş bulunan bu 
pulların yerine 1939 serisi namını ala
cak olan yeni seri kaim olacaktır. 1939 
serisi pulları 10, 20, 30 paralık ve 1, 2,5r 
3, 5, 6, 7,5 8, 10, 12, 12,5, 15, 17,5, 25, 
30, 50 ve 100 kuruşluk olmak üzere 
19 kıymettedir. 

10 paralıklardan 10 milyon basıla· 
cak ve Üzerlerinde Ankara garının 

resmi, 20 paralıklar gene on milyon 
basılacak ve Üzerlerinde tiftlk keçisi 
resmi, 30 paralıklar üç milyon basıla
cak ve Üzerlerinde Ankara barajı, 1 
kuruşluklar 15 milyon hasrlacak ve 
Üzerlerinde Fırat köprüsü. 2,5 kuruş -
luklar 1,300,000 basılacak ve üzerle -

rinde portakal, 3 kuruşluklar üç mil
yon basılacak ve Üzerlerinde tren res
mi, 5 kuruşluklar 150 bin basılaca.k 
ve üzerleninde Ankara Emniyet abide
si, 6 kuruşluklar 18 milyon basılacak 
ve Üzerlerinde Cümhurreisimiz Milli 
Şef İsmet lnönü'nü11 protreleri, 7 ,5 
kuruşluklar 400 bin basılacak ve Üzer
lerinde Merinos koyunları resmi, 8 
kuruşluklardan 100 bin basılacak ve 
Üzerlerinde Milli Şef İsmet İnönü'nün 
portreleri, 10 kuruiluklar 100 bin ıha -
ıılacak ve Üzerlerinde türk çiniciliği
ni tebarüz ettiren bir resim, 12 kuruş
luklar 500 bin basılacak ve Üzerlerin
de B. M. M. binası, 12.S kuruşluklar 1 
milyon basılacak ve tizerlerinde An -
kara Zafer Anıtı, 15 kuruşluklar 
•eksen bin basılacak ve Üzerlerinde 
Arnavuıköyünün bir manzarası, 17,5 
kuruşluklar 80 uin basılacak ve Üzerle
rinde :Afyon kurtuluş n~ykeli, 30 ku -
ruşluklar 300 bin basılacak ve Üzerle
rinde Ankara IIalkevi binası, 50 k.-... _ 

ruşluklar 60 bin basılacak ve üzerle -
rinde Karabük demir ve çelik fabrika
sı, 100 kuruşluklar 100 bin basılacak 

ve Üzerlerinde Milli Şef İsmet fnönü
nün portreleri bulunacaktır. 

Hcıllly'ın yeni p1ılları 
Posta, idaremiz Hatay devleti pul

larının basılmasını da üzerine alnuş -
tır. Damga matbaasında basılmasına 

başlanılan bu pullar 9 kıymette nor
mal pul ile 4 kıymette takse puUarıdır. 
Üzerlerinde Antaya ve İskenderun'a 
ait muhtelif manzaralar ile Hatay'm 
istiklalini tebarüz ettiren sembolik 
resimler bulunmakta.dır. Adi ve nor
mal pullar 10, 25, 50, 7 5 santim ve 1.5 
2,5, 5, 12,5, 20, Suri kuruşluktur. Tak
se pulları ise 1, 3, 4, 5, Suri kuru~luk
tur. 

P. T. T, idaremiz Hatay devletine 
ait bu pulların basılması ibitinciye ka
dar Hatay devleti tarafından va.ki ta
lep üzerine mevcut pullarınuzdan ba
zılarına sürşarj yapmak suretiyle Ha
tay devletinin bugünkü pul ihtiyacını 
kar9ılamıştır. Şimdiye kadar Suriye 
pullarını sürşarjlı olarak kulla.nan Ha
taıy devleti yeni pulları çıkıncıya ka -
dar bizim sürşarjlı pullarımızı kulla -
nacaktır. 

İki milyon kadar olan bu pulların 
üzerinde Hatay devleti, altında da 
kıymet sürşarjı bulunmaktadır. 

Bizim pullanmızdan bazılarına ya
pılan sürşarj şöyledir: 

20 paralıklarınuza 10 santim, 1 ku
ruşluklarımıza 25 santim, 2 kuruşluk
larınuza 50 santim, 2,5 .kuruşlukları • 
mıza 7 5 santim, 3 kuruşluklarımıza 

1,5 Suri kuruş, 5 kuruşluklarrmı7,a 

1 Suri kuruş 8 kuruşluklarımıza 5 Su
ri kuruş, 20 kuruşluklarımıza 12,S Su
ri kuruş ve 25 kuruşluklarımıza da 
20 Suri kuruş. 

Hatay t.(ı1'·se prılları 

Derken bu sırada liremizin kapısı a
çıldı. Fakat ne aç • "küt" diye duva
ra vurduğunu biz a içeriden, odadan 
duyduk. İçimden 
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li satış ve kar da temın eden hır İs
tanbul müessesQ&İnin hareketini 
hatırladım. 

Bundan ayrı olarak 2,5 kuruşluk 

taksc pullarımıza 1 Suri kuru~, 3 ku
ruşluk takse pullarımıza 3 Suri kuru~, 
5 kuruşluk takse pullarunıza 4 Suri 
kuruş, 12 kuruşluk takse pullarımıza 
da 5 Suri kuruş takse 6Ürşarjı yapıl -
mı~tır. 

_ Anlaşılan bi n arkadaşlar biraz 
çakır keyf bu ak ::n, dedim. Derken 
koridordan geçtil:I rini duyduk, oda -
larına girdiler. 

Biraz sonra ben m odanın kapısın
da bir gürültü, bi amata koptu. Ku
lak verdim. Sözlt r ı hepsi aklımda 
kalmadı ama, aş ı yukarı şunları 
söylüyordu: 

- Bana bak Eı cm misin nesin 
sen? Ben buna emem. Benim evi
min namusu var, refi var, haysiye -
ti var ... Ya çıkar o karıları, yahud da .. 

Hakim sordu: 
- Karılar dıyı imi kastediyor ? 
Davacı başını ı mine cgerek alçak 

sesle izah etti: 
- Misafirlerin bayandı da ... İki ar

kadaştılar da ... F. kat yabancı değil ki, 
biri teyzemin kızı, öteki de onun en 
samimi arkadaşı .. 

Adının Ekrem olduğu anlaşılan la
civert pardesülü d.ıvacıntn evindeki 
misafir bayanlar akrabaları veya de -
ğil.. Bu cihet kimseyi alakadar etmi
yor. Anlaşılmasına çalışılan cihet sar
kıntılık, hareket ve sövme suçlarının 

irtikap olunup olunmadığıdır. 
Davacı devam etti: 
- Ben bu sözleri duyunca misafir-

Radyo ve haberler 
lı1giliz, fransız ve yahut herhangi 

bir Avrupa verici radyo istasyonu
nun haber verme saatinde orayı bu -
Iursamz, dünya hadiselerinin yürü
yüşü hakkmda esaslı malümat sahibi 
bir spikerin tahlilli, mukayeseli, 
hükümlü sözlerini duyar, muayyen 
meseleler hakkmda aydmlanmış o -
lursu11uz. 

Kuvetli verici radyo istasyonlarr
mn kurulmasında da birinci maksat, 
yurt içindekini haber ve bilgi ba -
kımlarrndan andrnlama, yurt dışın
dakilere milli başarılardan haber 
verme olduğunda şüphe edilebilir 
mi? Konserler, ıazları şarkılar, işin 
söz taraf rna Jezet vermek ve onları 
dinlemiye herkesi alıştırmak için 
• bir kimya tabiri kullantılrm • bir 
katalizör vazifesi görürler. 

Bir gazetede okuduğunuz ajans 
haberlerinin mahiyetini oradakı baş
lıklardan resimlerden, haritalardan 

1 • .. • 

ve mevzua dair yazı/mı§ sıyası ıc • 
mal makalelerinden faydalanarak et
raf iyle anlamanıza imkan vardı::· 
Halbuki radyoda bir telgrafın du
pcdüz, kupkuru okunmasiyle dinli -
yenler aydınlanmı§ o/m113or: 

Bu '1oksam giderebilmek için bi -
zim de İngilizler ve Fransızlar gibi 
hareket etmemize ne mani var ? 

Yahut ajansın radyoda söylenmek 
üzere ayrr bir bülten vermesi düşü
niilemez mi ? 

Eve/ki gün öğleyin radyoda oku
nan ajansın Kamutay müzakereleri
ni bildiren bir haberinde spiker, 
"Maliye Vekilinin metnini ayrıca 

verdiğimiz beyanatı ... ,, diye başlı yan 
bir elimle okudu,· bu beyanatı bek -
liyenler, meteoroloji raporlarına 
geçildiğ." : duyunca anladılar ki o 
metin söylenmiyecektir. 

Haberlerin tasnifine, izahına, din· 
leyicinin tamamiyle aydınlatılma -
srna lüzum olduğunu her gün biraz 
daha hissediyoruz. 

Medeni bir ihtiyaç olan ve mede
ni bir ihtiyaç olduğu için Cümhuri
yet Hükümeti Nafıa Vekaleti tara -

!rndan hiç bir fedakarlıktan kaçı -
nrlmıy:ırak kurulmuş bulunan kud -

. retli iıtasyonumuz, küçük bir gay -
retle bu gönülden gelen temenniyi 
de yerine getirir ümidindeyiz- T.1. 

Uiz ııe mılar: 

Bir hikayeai Yogoslav.ya'da bir 
gazetede tercüme edilen bir arka
da~ımız bu tercümeyi yapan mu
harrirden bir mektup aldı.. Bu 
mektupta ,aşağı yukarı, deniliyor 
ki: " ... Hikayenizin ücreti olan 150 
dinar, hazırdır. Memleket dı§ına 
döviz çıkarmak hususundaki müş
külat dolayısiyle henüz göndere
medim. Fırsat bulunca derhal gön
dereceğim ... ,, 

Bazan tedailer tersine oluyor: 
ben de bu mektubu gördükten son
ra, bir takun yazılarımızı alarak 
bir kitap halinde basan ve bir hay-

Bu müessese, ne Önce yazıları
mızı alacağını bize bildirmiş, ne al
dıktan aonra bir teşekkür mektu
bu yazmıya lüzum görmüt, hatta 
ne de bu kitaplardan bir tanesini 
adreaimize göndermek lüzumunu 
duymuştu! 

'"t.roecikmi ·tir" 

Anadolu gazetelerinden birisi· 
nin 14 sonkiınun 939 tarihli sayı
sını gördüm. Burada bir yılba§ı 
fıkrası ve fıkranın altında da bir 
''gecikmiştir,, kaydı vardı. 

Günü geçen, fakat ehemiyeti 
daha kaybolmıyan telırafların ba-

h b " "k §ına ve ya ut aonuna u gecı • 
mİ§tir,, kaydını koymak bazı gaze
telerde adettir. Fakat bir yılba§I 
fıkrasının altına aynı kaydı koy
mak, galiba, ilk defa görülmüş

tür. 

Ma'tlemki fıkra tam iki hafta 
gecikti; arkadaşımız, onu dosyası
na koyup bir sene &0nra kullansay- · 
dı, her halde, daha iyi etmez miy
di? 

Almanya ile 
kredi yapılan 

anlaşması 
Almanya ile yapılan 150 milyon 

marklık kredi anlaşması müzakerele -
rinde bulunmak üzere Berlin'e gitmiş 
olan murahh,aslarımızdan Türkofis as
başkanı B· Celal ve Maliye nakit işleri 
umum müdürü Celal Sait Esen dün 
şehrimize dönmüşlerdir. Mukavele 
mucibince her iki taraf hükümetleri 
anlaşmayı tasdik edeceklerdir. Hari -
ciye Vekaletimiz anlaşmayı tasdik e -
dilmek üzere yakında Büyük Millet 
Meclisine sevkedecektir. 

Bdcdiyt·lcrin yt•ni hiit<;•·l•·ri 

1939 mali yılı büdcelerinin hazırlan
masına az bir zaman kalmış bulundu -
ğundan Dahiliye Vekaleti villiyetlere 
yaptığı bir tamimde belediyelerin ye -
ni büdcelerini hazırlarlarken göz -
önünde tutacakları esasları tafsilen 
bildirmi.stir. 
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[oış POLiTiKA l 
Ribentrop Var~ova'da 

• Almanya'da Hitler iktidara geç
!ikt~n sonra, dıı politikada yaptığı 
ilk itlerden biri, Polonya ile anlat
llaaJı_ olmuıtu. Hitler, bu hareketiyle, 
Nazı rejiminden evel bütün alman 
~Ükü.meıtleri tarafından takip edilen 
"Y•aeti teraine çevirmit oluyordu. 
8'iJiik harpten aonra bu miaakm im
aalandığı gÜne kadar Almanya ile 
~oloaıya araamdaki münasebetler da
._ gergindi. ÇiiDkü harp aonraaı 

4'1naanyaauun aiyaaeti, pek aykın o
'-'ak çizilen tark hudutlarJDI taahib 
~. toplanmııtı. 

Polonya'IUD dıı politikasında da 
ehe.niyetli bir dönüm noktau demek 
olan bu hadisenin ıümul ve ebemiye
ti o zaman anlatılamamııtı. Bu, Hit -
1- Almanyaamın, A v.rupa hartasını 
~i battan çizmek için giri,tiği te
tebbüaün batlangıcıoldu. Yarm 1934 
ikineikanun misakmm imzalandığı 
tarihin betinci yıldönümü-dür. Alman 
b.al'iciye vekili RibentTop, bu hadiııe 
..q.,alebetiyle Polonya'yı ziyaret e -
d~ek ve Polonya cümhurreisi tara
faadan Yerilecek olan bir ziyafetle 
hazır buhmacaktır. 

1934 mi.akından evel, Polonya 
Frama'nm orta ve ıar:ki Avrupa'da 
kurduğu ittifak zincirinin en ehemi
yetli laalkaac idi. Bu misakın inızasın
claa eonradır ki fransız ittifak febe -
keai zayıflamıya baılıyor. Gerçi Po
lonya, Fr&nN'nm ittifakindan rea.
nıen ayrılmadı. Her iki tarafı da ida
re etmek aiyaaetini takip elti. Bu po -
litika canbazlığı)ılönih anlaşmuma 
kadar deva.,. elmittir. Eğer Polonya 
Almanv .. ·ya kartı böyle bir siyaset 
taJ..;p etmemiı olsaydı, ne Avusturya 
•lhak edilebilirdi. Ne de Çekoslovak
ya parçalanırdı. Polonya Avusturya 
nıeaeleainde lakayt kalmıı, Çekoslo
vakya me.elesinde ise, Almanya'ya 
yardımcı bir vaziyet almıttır. Fakat 
Münih'ten aonra meydana gelen va
ziyet, Polonya'nın itine elvermenıeğe 
baıladı. Fransa orta Avrupa'dan çe
kildi.iden sonra Polonya Almanya ile 
kartı kartıya kaldı. Ve Münih'ten e
•el, Fransa ile Almanya arasında bir 

' tnüvazene temin etmiye çalııırken, 
bu defa aynı muvazeneyi Almanya 
ile Sovyet Rusya arasında temin et
rniye te,ebbüs etti. Polonya ile Sov-
1•tler arasında imzalanan eski bir 
~İhya edildi. İki devlet ara11nda
J!aveJe yapılm · ın Juırar i·cnid:. 
Hut& tovyet hariciye komiseri Liivi
nof'un Vartova'yı ziyaretinden bahs
edildi. 

Fakat bu ziyaretin yapılmau bekle 
nirken, Polonya hariciye vekili Bek 
cenubi Fransa'ya giderek bir müdde; 
iatirahat etti. Bek'in fransız devlet 
adamlariyle temas etmiye çalıştığı 
anlatılıyordu. Ancak ispanya ve Ak
deniz itleriyle metgul olan fransız 
deovlet adamlarmdan yüz görmeyin -
ce, Berlin'i boyladı. Ve Hitler ile u
:ınmca bir mülakat yaptı. İtte bugün 
7apılan ziyaret bu mülakatta karar· 
lattmlmııtır. Bitler ile Bek arasın
da.ki mülakatın ıiimul ve manası bu
güne kadar İyice anlatılamaınııtır. 
Ukranya yüzünden Polonya ile Al
manya araaındaki münasebetlerin 
l'erginleıtiğini aöyliyenler olduğu gi· 
bi, Polonya'nın antikomintem pakta 
ginneie karu verdiğini iddia erden -
ler de vardır. Bunların hangisi doğ • 
rudur7 Belki de hakikat ikisi ortası
dır. Yani Polonya hala 1934 senesin
denberi takip ettiği "idarei masla
hat,, aiyaaetini takip etmek istiyor. 
Fakat fU da muhakkaktır ki Münih 
aonraamdaki politika vaziyeti böyle 
bir yol Üzerinde yürümeyi pek ziya-de 
zorlaıtırmı§tır. Bu, bir §artla müm
kün olabilir: Almanya'nm §arkı ken
di haline bırakıp da garp ile meşgul 
olması .tartiyle. Polonyalıların te
mennileri de budur. Fakat eğer Al
manya, Münih'te kazandığı muvaf
fakiyetini sonuna kadar takip kara
l'mda İ&e - ve §İmdiye kadar bu ka· 
rarda olduiunu anlatmııtır - o za
man Polonya, ya Almanya ile bera· 
ber yürümeli, yahut da Almanya'ya 

kartı gelmeli. Son aylar içinde Al
manya ile doğrudan doğruya karıı-

la,madan bir politika manevrası çe
"ir:miye çalıttı: Romanya en.sen itti
fakmdadır. Macaristan'la da hudut 
komıusu olarak ve hatta mümkünse 
Yugoslavya'yı da içine alarak bi; 

DON YA · HA' BERLERİ Yunan donanmasına 

KONT CİANO ROMA'YA DÖNDÜ 

Yugoslavya Roma - Berlin 
mihverine yaklaşhkça ... 

Macaristan1 la Yugoslav.yc{nın 
dost olması da kolaylaşacak 

Belgrad, 24 a.a. - Kont Ciano, dün hududu geçerken matbuat mü -
meuillerine beyanatta bulunarak B. Stoyadinoviç ile yapmıf olduğu gÖ
rüşmenin Avrupa'nm bu kısmında vaziyetin tavzihine ve huzur ve aü -
kunun teminine medar olmu§ olduğunu beyan elmittir : 

Mumaileyh demiştir ki: 1 
"- Ben ve B. Stoyadinoviç, Tuna 

havzasında huzur ve sükunu ve işbir
liğini teshil etmek için büyük bir iyi
niyet izhar eyledik- İtalyanın diplo
masi sahasındaki her hareketi, Roma 
- Berlin mihverinin çerçevesi içinde 
yapılmaktadır." 

Kont Ci<ıno Roma' <la 
Roma, 24 a.a. - Kont Ciano bu -

raya dönmüştür. Kont Ciano'nun• 
Roma'ya avdeti münasebetiyle Belje 
müzakerelerini tekrar mevzuu bah&e
den italyan matl)uatı, Kont Ciano'nun 
Yuı:;oıık~ya naibi Prens Paul ve Baş
vekil Stoyadinoviç'le yaptığı konuş -
maların neticelerini memnuniyetle 
karşılamaktadır. 

Ciornale d'İtalia gazetesi diyor ki: 
"İtalyan - yugoslav münasebetleri, 

Roma - Berlin mihverine doğrudan 
doğruya dahil bulunmuyorsa da o sis
teme tamamiyle intibak etmektedir. 

MezkOr gazete, Yugoslavya ile 
Macaristan arasında pek yakında bir 
dostluk ve ademi tecavüz paktı akdin
den de bahsederek daha güç olmak!a 
beraber Macaristan - Romanya barışı -
nın da tahakkuk etmesini temenni ey· 
lemektodir. 

. Yugmrkıvy(J '"mihver" e 
yakl<ışııkça ••• 

Budapeşte, 24 a.a. - Macar mat -
buatı, Yugoslavya'da italyan hariciye 
nazırının yapmış olduğu mülakatla 
meşgul olmakta devam etmektedir. 

Yan resmi Pester Lloyd gazetesi 
~;""F. ki.: 

A "'" &~"Wl.l A.&\.. o& ""bv .. •- • } ,-.., -·· ·-• 

rine, Yugoslavya Berlin - Roma mili: 
verine yaklaştığı nisbette, yaklaşacak
lardır. Macar milletinin yuıgaslav mil
letine karşı duyduğu muhabbet ve 
hürmet iki milletin yakınlığmı kolay
laştıracak mahiyettedir." 

Macar • y.ugoslav yakınlığına 
tloğrıt yeni bir merhme 

Budapcşte, 24 a.a. - Macar Tel -
graf ajansının diplomatik muharriri, 
nizam ve sulhun tarsini için İtalya ile 
Yugoslavya'nın mesai birliğinde bu -
lunacaklarma bilhassa telmih ettikten 

Japonlar büyük 
bir hava hücumu 

yaptılar 
Şanghay, 24 a.a. - Takriben 700 ki

lometre imtidadında olan Kuantung 
saltlllcrini nezaret alımda bulunduran 
Japon bombardıman tayyare filoları 

Suatav ile Hindiçini hududu civarın -
da bulunan Tungmao arasındaki bütün 
büyük ve küçük şehirleri ve başlıca 

yolları bombardıman eylemiştir. 
Japon mahfillerinden beyan olun -

duğuna göre son zamanlarda Çin ka -
yıklariyle getirilen ve sah.ile çıkarılan 
mühimat ve harp levazımı mütema
diyen artmakta ve bu yollardan nakle -
dilmektedir. Japon donanması bu sa
hillerde tahaşşüt edecek Honkong ve 
Hindiçini'den bu sahillere mühimmat 
nakline mani olacaktır. 

Bir İngiliz lıarp gemi~i bir Çin 
lwyıi(ını kıırtardt 

Hongkong, 2·ı a.a. - Bir Çin balık
çı gemisinin bir japon harp gemisi ta -
rafından takip edildiğini gören bir in
giliz harp gemisi bu müdafaasız kayı
ğı korumak için aralarına girmiş ve 
kayık Hongkong'un emin sularına gi -
rinciye kadar himaye eylemiştir. Çin 
- japon ihtilafının bidayetinden beri 
ilk defadır ki bir in.giliz harp gemiai 
bu şekilde bir müdahalede bulunmak
tadır. 

,nong -'k.l'c .. Ç!'l.PJ.l~ri ~-- J -

ponlar Kanton'un 30 kilometre şima
linde ağır bir mağlUbiyetc uğramışlar
dır. Çin kuvetleri taarruza geçerek 
Kanton istikametinde ilerlemiye baş
lamışlardır. 

Fon Ribbentrop bugün 
Varşova'ya gidiyor 

Berlin, 24 a:a. - Hariciye nazın 
Ron Ribbentrop yarm sabah Varşova'
ya hareket edecektir 

Fransız parlimenlosunda 

Dış politika 
müzakeresi 

perşenbeye kaldı 
Paris, 24 a.a. - Meıbuı;an meclisi bu 

sabah harici siyaset müzakerelerini 
hariciye nazırı Bone de hazır olduğu 
halde tekrar ele almış ve üç istihzalı -
çıyı dinledikten sonra akşam üzeri 
tekrar toplanmak üzere dağılmıştır. 

Müzakereler esnasında B. Bone, ra
dikal - sosyalist hatiplerden B. Gas -
ton Riou'nun &özünü keserek şöyle 

demiştir : 

Fransız - lrmı mii1wsebeıleri 
"-Tefsiri teessüfe şayan bır sıiite

fehhüme sebebiyet vermiş olan gaze -
te makaleleri neşrinden dolayı İran 
hükümetinin 25 birincikanunda bizim· 
le diplomasi münasebetlerini katetmi
ye karar vermiş olduğuna telmihte bu
lundunuz. Fransa İran'a karşı hakiki 
dostluk ve İran Şahinşahının icraatı -
na karşı hayranlık hisleri beslemekte
dir. Fransa, hürmete münafi olan bu 
makalelerin tefsir edilmiş olmasına te
essüf eder. 

Fransa, hükümeti, mazide bir kaide 
teşkil etmi olan dostane ve itimat e -
sasına müstenit münasebetlerin tek -
rar teessüs etmesi için çalışacaktır. Bu 
münasebetler, Fransa ile İran arasın
da mazide olduğu gibi baki olmalıdır.,. 

Müzakere per§emllf•ye kaldı 
Dıf politika müzakerelerini bitir -

mek üzere evelce bu sabah için teshil 
edilmiş olan radikal grupunun içtimaı, 
BB. Daladiye ve Bone'yi dinlemek 
ve müzakereye nihayet verecek olan 
itimat takririni kabul etmek üzere per
şembe sabahına talik edilmiştir. Bu 
takririn perşembeden evel hazırlan -
mıyacağı ve B. Bone'nin nutkunun da 
bu tarihe talik edileceği anlaşılmakta
dır. Bununla beraber meclis bugün 
yeni istizahları dinlemiştir. 

yeni bir cüzütam 

daha iltihak elli 
Atina, 24 a .a. - Atina ajansı bil -

diriyor: Yunanistan'ın yeni Gcorgius 
I destroyeri gelmiştir. Gazeteler, tor
pido muhribinin tersaneye muvasala
tını hararetle seliımlamakta ve başve -
kil Metaksas ile harbiye müst8'arı B. 
Papavasilyo tarafından bu münasebet
le yapılan merasim esnasında söylenen 
nutukları tebarüz ettirmektedirler. Bu 
nutuklar, merasimde hazır bulunan 
kıra] tarafından da teyit edildiği veç
hile, Yunanistan gibi küçük bir devle
tin deniz müdafaası için yapabileceği 
her şeyin yapılmış olduğunu tebarüz 
ettirmişlerdir. 

B. Metaksas: 

"- Malzeme bakımından yunan do
nanmasının hiç bir zaman bugünkün
den daha iyi vaziyette buh ımıımış ol
duğunu söyliyebitirim." demiştir. 

Amerika' da 

Soğuk 

devam 
dalgası 

ediyor 
N evıyork, 24 a.a. - Amerika'nın 

şark hükümetlerinde soğuk dalgası ve 

kar fırtınası hüküm sürmekte herde -
vamdır. Soğuk ve kar, altı kişinin öl· 
mesine sebebiyet vermiş ve birçok ka
zalara bais olmuştur. Nevyork'ta as -

gari hararet derecesi, sıfır altında 13 

ve azami hararet derecesi, sıfır altın

da 3 santigraddır. 

Mount - Washington'dan bildiril -
diğine göre, orada hararet derecesi, 
sıfır altında 3 7 ve rüzgarın ısürati sa
atte 190 kilometredir. 

Vapurlar, Nouvelle Angleterre'den 
buzlarla örtülü olduğu halde gelmek -
tedir. 

İngiliz gazetelerine göre 

A manya dı~ politikada 
yeni bir hareket haz1rhyor 

Bu hareket kendini şarkta 
garpta mı? gösterecek1 

. 
mı 

~ndra, 24 a.a. - lngiliz gazeteleri, mütalealanndan ziyade verdik -
len _habe~lerde, enternasyonal vaziyetin inki§&f ı üzerinde gittikçe artan 
endışelenne terceman olmaktadır. 

sonra Bclje görüşmeleri hakkında mü- Taymis gazetesi, mali meseleler 

w~~~rilim*~"~~~~ili-!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~yb~dad~wki: 
rin macar - yugoslav mukarenetine doğru yeni bir merhale teşkil etmek- u• • .. "Dün ilerlemesini kaydettiğimi" 
te olduğunu beyan etmekte ve bu mü· D f u N u ( L E R korkular gittikçe toplanmaktadır. Bu 
nascbetle B. Çaki'nin Kont Ciano'nun 1 ıl korkulan haklı gösteren keyfiyetlerin 
Budapeşte seyahati münasebetiyle başında şunlar geliyor: Doktor Şaht-
"dostlarımrzın dostu, bizim de dostu- ın çekilmesinin hakiki manası, Gene-

muzdur." dediğini hatırlatmaktadır. Edebiyat heveslisi ve teavı•k ral Franko'nun Barselon üzerine ileri y hare-keti, Almanya'da bitaraf devlet -

Yugo.lflavya Romanya ile Edebi .;stidatların tefvik görmedikleri iddiasına gazetelerimiule sık lerin vazifeleri hakkında ileri sürülen 
_ı<J•tluaun.:ı-n va"'uermı"yor • '- ti H d • b. h •• ,_ - ,_ oldukça garip fikirler.,, u ,. P> au .. ,.,. ,. .,ıR ras arız. emen aıma ır genç e.,esRarın •aleminden çıkan bu 
Belgrad, 24 a.a. - Yarı resmi Vre- nevi yazılarlan biri edebiyat alemimizde yeni kabiliyetler yetİl'"flme•i- Tayrnis gazetesinin Berlin muha -

me gazetesi Macar - Yugoslav yaklaş- nin sebebini gazete ve mecmua sütunlarının bunlara sımsıkı kapalı olma- biri diyor ki: 
ması hakkında şu satırları yazıyor: ti d '- k d · f b. "tt"h-J b l sına a e eceR a ar ınsa saca ır ı ı cumı:ıa u unu.)'Or. "Bir taraftan Doktor Şaht'ın, di-
"Şimal komşumuzla iyi ve halisane E '"' · d•w· "cld. veıa yenı kabiliyetler yetişme ıgı 1 ıcuı doğru de11wildir. Bahsetti- gwer taraftan da yüzba•ı Videmann'ın 

münasebetlerin inkişafını temenni e- ı " 
diyoruz. Yugoslavya'nın Macaristan - ğim yazı içinde eski fÖhretlere misal o arak isimler Mıyılıyor ki bunlar- uzaklaştırılması, nasyonal sosyalist 
dan hiç bir endişesi yoktur ve Maca- elan bir kaçı ancak bir kaç sene önce kendi!erini tanıtmıf çok 11enç imza- partisinin harici politikasına frenlik 
ristanla Romanya arasındaki münase- lar~ır. Yazı ~hibi, hwusi bir kast gÜtm.eseydi, saydıklarına çok 11enç ve yapmakta olan mahfillerin infirad ha· 
betlerin yoluna konmasını meımıunı·- yenı daha bır çok isim katabilirdi; bu bırl 
yet le kolaylaştıracaktır. Fakat Yu - ikincisi, bugün gazete ve mecmuaların genç iatidatlara kapalı oldu
goslavya'nın Romanya ile olan dost- iu iddia•ı asıl•ıulır. Hiç bir ~an Türkiye'de bugünkü kadar bol mec
luk ve ittifakım macar dostluğuna mua çıkmamı§, hiç bir zaman bizde çıltan mecmualar bugünkü kadar 
feda etmesini kimse istemez. Tuna yepyerri ve genç imzalarla dolu olmam•ftır. Belki fahsi bir inkisarla or
devletleri anla§tllası umumi olmalr- taya ıômil bir iddia atan genç, mecmua •aylalarını biraz karl§fırmak 
dır ve iyi niyetle herkesi tatmin ede- zahmetine girmif olsaydı, aa;ydığı "nNfhur,, isimler arcuında bulunmı-
cek neticeler elde edilmesi mümkün l yan yüz erce İmzaya Tastlıyacaktı. Fakat, 11ençlere açık sütunlar bulun-
ve muhtemeldir. ,, madığında.n fİkôyet eden genç tahmin ederim ki çıkan mecmualardan 

bile haberdar olmıyacak kadar nepiyatın gafilidir. 

linde kalmaları demektir. Vakıa Ma -

reşal Göring de Almanya'nın ekono • 

mik ve mali vaziyeti hakkında haber -
lere maliktir. Fakat eylfılden beri Ma-

reşal Göring işlerin idaresinde gittik

çe ehemiyeti azalan bir iştirak hisse

sine malik bulunuyor. Alman diplo

masisini bugün tam surette kontrol e
den fon Rihbcntrop'tur. 

!TÜRKİYE BASINll 

Yerinde bir karar 
1KDAM'da B. Ahmet Ağaoğlu 

yazıyor: 

" Gerek muhterem Baıvekil ve ge
rek iktisat Vekiti kendilerini karıılı
yanlardan bundan sonra bu gibi zah· 
metlere katlanmamalarını i&temiıler
dir. 

Hiç fÜphe yotkur ki devlet reisine 
- demokrasi olsun, ar.istokra&i ol
sun - her yerde hunnet ve tazim 
bir vecibedir. Gerek bir yere geldiii, 
ve gerekse bir yerden gittiği zaman 
ona memurlar gibi bütün halk da a
zami derecede ikram tezahürlerini 
esirgememelidirler. Zaten bu teza
hürler, onun tahsında temsil ettiği 
gene millete aittir. 

Fakat demokraside ondan maada, 
kimseye alelade zamanlarda büyük 
uğurlamalar ve karıılamalar yapıl
maz ve zaten de kimse, bu gibi ala
yişleri ne beklemeli ve ne de isteme
lidir. 

f akllt alelade zamanlarda alela
de gj.diş, gelİ§lerde lefyi ve istikbal 
merasimi yapmak demokrasi ruhuna 
muvafık değildir. Baıvekil ile lktısat 
Vekili bu hakikati ihtar etmiş ol
makla çok isabet cylemiılerdir.,. 

ÜCRETLİ MEMUR, 
MAAŞLI MEMUR! 

SON POST A'da B. Muhittin Bir
gen bu başlık altındaki fıkraamda 
Büyük Millet Meclisi encümenlerin
de görüşülmekte bulunan barem ka· 
nununu, ve ücretli, maaflı memurla• 
rın vaziyetini hülasa ettikten &<>nra 
diyor ki 

"Devlet ve Meclis bu meseleyi na
sıl halledecek, bilmiyorum. Fakat, 
şuna kaniim ki, mesele basit değil
dir. Devletin vazife sahası geniıle
.:likçe memurun kalite kuvetinin de 
yükselmesi bir zarurettir. Bu zanıreti 
inkar edecek olursak bin zahmetle 
tesis ettiğimiz fabrikaların eski Fe
sane ve Hereke fabrjkalarına dön· 
mesi tehlikesi başgösterir. Bunun gi• 
bi, siyasi ,iktisadi bir zeka ve kabili
yete, hususi bir bilgiye ve geniş bir 
kültüre sahip olan unsurlara muhtaç
tır. Eğer bu unsuru me.ınnun etmez
sek bütün faaliyetimizin randımanı 
hem düıer hem de kaliteden kaybe· 
der. 

Denilebilir ki: "Her vatanda§ ça
htmıya mecburdur; bu nevi unsurlan 
devlet kadrosu içinde tutmak için. 
onların kaçabilecekleri hususi mües
seselerin ve teşebbüslerin kapılarını 
ya kapatır, yahut da daraltırız. O za
man bunlar da herkea gibi çahflllJY& 
mecbur olurlar.,, Bu fikir bizce yan
lıştır; memleketin irfan ve ihtıaaaı 
bakımından büsbütün geri gitmesini 
İntaç eder. Bolıeviklerin bile bÖyle 
düşünmekten vazgeçtikleri bir devir
de biz böyle ·düıünemeyiz. 

Bence dikkat edilecek nokta fU
dur: bu usul yani, mütehassıs unsura 
daha fazla para vennek usulü iyi 
kullanılmalı ve rastgele ötekini ve be 
rikini kayınna aleti olmamalıdır. Bu 
tart dahilin-de prensipi muhafaza et
miyecek olursak, bütün kaçma de
liklerini tıkasak bile ihtısas unsuru 
devlet kadrolarından kaçmanm yolu 
nu bulacak ve aynı zamanda, menıle-
kette ihtısas hevesi sönecektir. 

Eğer <f.evletçi isek bu neticelre 
varmaktan korkmamız lazımdır.,, 

Kont Ciano 
Berline gidiyor 

Müzakere mevzuu : 

Şarki Avrupa, Akdeniz 

ve İspanya'daki vaziyet 
Paris, 24 a.a, - Lö Jurnal, Berlin

den öğreniyor: 

Alman mahfillerinde Kont Ciano
nun 28 ikincikanunda Berlin'e gel -

mesine intizar edilmektedir. Mumai -
lcyh şarki Avrupa ile Akdeniz ve İs -

panya'nın vaziyeti hakkında Hitler ve 
fon Ribbentrop ile görüşecektir. 

Çin'de yeni bir 
sanayi merkezi 

kuruluyor Hitler'in 30 ikincikanunda Rayhş
tag'da irad edeceği nutukta Almanya-tarki ve orta Avrupa devletleri bloku 

kurrnıya uğraıtı. Fakat lta 1ya'nın da 
tasvibine mazhar olan bu te~bbüs 
YÜr\imed.i. Açıktan açığa aovyetlerin 
t~~afnıa geçmekten de korkuyor. 
Çunkü Almanya tedricen Polonya'yı 
aa~aktadır. Cenupta Çek-slovakya
~1 •nıayesi altına almış. Macaristan, 
L ~ına • Bertin mihverine ginniştir. 
r~ "arıya da Berlin ile anlaşmak ka · 

Şungking, 24 a.a. - Çin hükümeti 
İngiltere ve Amerika'da yaptığı istik
razların büyük bir kısmını Çin"in gar
bında bir sanayi merkezi tesisine tah
si& eylemiştir. Şimdiye kadar Çin'in 
cenubu garbisine naklolunan veya o
rada yeni tesis edilen fabrikaların a -
dedi 341 e baliğ olmaktadır. 

. Aynı yazıda, istediği tekilde gençlere sayfalar açıldığı takdirde ede
b~yatımı:&m temin edeceği in kifaf a mi.al olarak büyük kaybımızın erte
s':!'de ba"ı gündelik ga~telerin halkın tahasaüslerine açtıkları serbest 
~~un~~r miaal olarak göateriliyor. '.~k. ~lıı İntihap edilmiı bir misali 
Çu~ku _bu •aylalarda gördüğümüz ııır ıddıalı yazılardan büyük bir ek
s~rıyetı, temas edilen mev.zıuun büyiiklüğiyle mcikusen mütencuip, gü
lunç ve insanı ıiirden aoğutacak neviden karalamalardı. Eğer bu nevi
den zevksiz karalamaların bütün gaııete Ve mecmuaları istila etmesi ıis -
teniyorsa bunun edebiyata hizmet olacağını kabul etmek müıkülclür. 

Hakiki bir kıymet mutlak surette kendini kabul ettirir Burada ta
bii,. aaclece neıir imkcinı üzerinde konuıu.yoruz. Eier maddi 

0

teıvik m~se
lesı ortaya konulmuı olsayclı, o .zaman iş değişir, bu maddi tefVik mahru
miyetinin, hattci meıhur inrzalar için bile Varit olduğu fikrine iftircik 
ederdik. Keza, mecmua çerçevesinden çıkıp kitap safhaşına girince de 
gene a.yrı bir vaziyetle karıılafırız. 

Taymis, şu neticeye varıyor: Al . 

manya'nın harici politikada biiıyıük bir 

faaliyetini beklemek lazımdır. Bu fa

aliyetin şarkta mı ve yahut garpta mı 

d~ha zi~~de kendisini göstereceği şim
dıden soylenemez, vakit daha erken-

dir. Fakat her halde şarki Avrupa da

ha az mukavemet gösterecek bir hat 
teşkil eylemektedir. 

Suriye yiik~•·k komİ!wri 
Ankara'ya gelecek 

nın İtalyan mutalcbatı karşısındaki 
hissiyatının mahiyeti ve Fransa'nın 
cümhuriyetçi ispanyollar lehine bir 
müdahalede bulunması ihtimali hak -
kında uzun uzadıya izahat vereceği 
beyan edilmektedir. 

B. Göring'in şubat bidayetinde Ro
ma'ya ve müteakiben Trablusgarb'a 
gidı;,ccği söylenmektedir. rnu ve-· "b" .. •. k d" Sö .. · .... , gı ı gorunme te ır. 

beri zurı kısası, Polonya Münih'ten 
ki aİ çılanaz içindedir. Bu itibarladır 

illan ha · · k"I" • V . rıcıye ve ı ının artova-
yı zıyaret· p 1 1• o onya'nın bu çıkmaz-

dan kurtulmak için dütündüğü çare
lerin mahiyetini aydmlatır diye her 
tarafta aliıka uyandrrmıttır. 

A. Ş. ESMER 

Her halde, bugün, küçük de olsa bir kıymet fafıyan yazı heveskcirla
rının neıir imkanından mahrcun oldcıklaruıı iddia etmek, elediğim gibi 
ancak inaals~ı.k olur. Yafar NABi 

Beyrut, 24 a.a. - Fransa'nın Suriye 

ve Lübnan fevkalade komiseri B. Pü

o':'1~n yakında Ankaraya gefeceği bil
dırılmektedir. 

Diğer taraftan Le Jurnal, Roma hil 
kümetinin iktısadi meseleleri müzake
re etmek üzere B. Volpi'yi murahhas 
olarak göndermi olduğunu unutma -
mak Uizımgeldiğini ilave etmektedir. 
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Yanlış yol 
- Marian -

SÜVEY~ KANALININ İDARESİ 

İT AL YANLAR NE İSTİYOR? 
FRANSIZLAR NE DİYOR! 

- Agence Economique et financiere' den _ 

ı talya hükümetinin Ak • 
deniz'e ait istekleri a

rasında, Süveyş kanalı meselesi 
de vardır. İtalya, Süveyş kum
panyasının kanalı idare tarzı
nı tenkit etmekte, imtiyazdaki 
hükümler mucibince kanalın 
beynelmilel bir müesse olması 
lazım gelirken, bir İngiliz -
fransız şirketi haline girdiğini 
ileri sürmektedir. İtalya, bu id
diasını tevsik için de, idare 
meclisinde ekseriyetin ingiliz 
ve fransızlarda olduğunu ha -
tırlatmaktadır. 

İtalya'yı kanal üzerinde hak 
iddia etmeğe sevkeden başka 
sebepler de vardır: Bunlar 
vaktiyle tanzim edilip sonra ~ 
dan Lesseps tarafından tatbik 
mevkiine konulan plana İtalyan 
mühendislerinin de yardım et
miş olmaları, İtalyan işçileri -
nin inşaatta çalışmış bulunma
ları ve kanal tarıkiyle yapılan 
nakliyatta italyan ticaret filo
sunun da mühim bir mevki iş
gal etmesi gibi hususlardır. 

İtalya, bundan dolayı, muru
riye resmini tesbit hakkının 
kumpanyaya ait olmamasım, 
ve kumpanya idare heyetini 
teşkil edenlerin münhasıran 
rıermayedarların mümessille -
rindcn mürekkep olmamasını 
istemektedir 

Paris'te ç n Agence Eco
nomique et f anciere gazetesi 
İtalya'nrn bı: ısustaki istekle
rini yukarda h lasaten saydı • 
i•-"'' bir ~ ;ı.. zikret.tikten 
sonra bunlaı ransa bakımın· 
dan cevap v r rek diyor ki: 

"İtalya, k~ ldan geçen va • 
purlar arasn İtalyan bayra
ğım taşıyanı. ı yüzde yermi 
beşi teşkil e tı terini söylüyor 
ve &özünü t<' ık için de 1936 
senesini esas ttihaz ediyor. 
1936 da ital gemileri ka
naldan geçen b itün gemilerin 
yiizde 19 um teşkil ediyordu. 
Bu nisbet 19 Je yüzde 16 ya, 
1938 in ilk de z ayında yüzde 
14 e ve son il eşrinde de yüz
de lZ ye düşı 1tür. 
Süveyş kur pınyası mururi

ye resmini de dirmiştir: yük
lü gemiler iı_ 1919 da beher 
tonda 8.50 al frank olan rü
sum, 1 nisan 19 34 de 5.75 fran
ıa inmiştir. 

1 dare htvetinin teşekkül 
tarzı i de kumpanya, 

bu hususta m ut hükümlere 
riayet etmekt r. Nizamname 
mucibince 32 hk vardır. Bu 
balıklar 1875 nesine kadar 
kısmen boş k; ıştır. O tarih
te İngiltere M sır hıdivinden 
176.602 aksiye satın alınca, 
mevcut 21 fra •azaya, Lond
ra hükümetini t msil etmek ü
zere üc; ingili .:a ilave olun-

muştur. 1883 de tanzim olunan 
ren.i .bir anlaşma ile kumpanya 
ıngılız gemi mücehhezlerine 7 
azalık daha vermiştir. Bu su • 
retle münhal bir azalık kalmış 
oluyordu. Bu azalık da, 14 se -
nedenberi gemileri tonaj itiba
riyle İngiltere ve Fransa'dan 
hemen sonra gelen Holanda'ya 
verilmiştir. 1891 den itibaren 
kanaldan geçen alman ticaret 
gemileri tonaj itibariyle Fran
sa ve Holanda'yı geride bıraka
rak ikinciliği aldıklarından, 
1899 da Almanya'ya da bir a
zalık vermek mecburiyeti ha -
sıl olmıış ve bu suretle fransız 
azanın sayısı 20 ye inmiştir. 
Bu azalık 1914 de tekrar Fran
sa'ya geçmiştir. 1937 ye kadar 
bu vaziyette hiç bir değişiklik 
?lmamış, bu tarihte kumpanya 
ıle Mısır hükümeti arasında 
yapılan bir anlaşma neticesin
de, Mısır'a da iki azalık veril
miş VC' böylece fransız aza sa
yısı 19 a düşmüştür. Buna gö
re, Süveyş kanalı kumpanyası
nın idare meclisi 19 u fransız, 
10 u İngiliz, 2 si mısırlı ve biri 
de holandalı olmak üzere 32 a
zadan terekküp etmektedir. t. 
talya 1920 ve 1922 de idare 
meclisinde kendisine de azalık
lar verilmesini istemiş ve son 
günlerde bu arzusunu yenile -
miştir. Almanya da idare mec
lisine aza olmak arzusundadır." 

C :ıb'tı.\rn1\'8i~~fı\ıf6'e''ia.ı.slr&-:. 
nan mali, siyasi ve teknik müş
külatı sayıyor ve Lesseps'in, 
her millete mensup sermaye -
darlarm iştirakiyle kurmak is
tediği kumpanya projesinden 
nasıl vazgeçtiğini anlatıyor : 

"Lesseps yabancı piyasalar
dan umduğu mali yardımı elde 
edemedi. Önce aksiyonların 
taksimi için hazırladığı planda, 
bunların beşte birini Fransa' . 
ya, diğerlerini de öteki millet
lere ayırmıştır. Beheri 500 
franklık 400.000 aksiyondan 
4.161 ni İspanya, 2.719 nu İtal
ya, 208.000 nini Fransa satın 
aldı. Mütebaki aksiyonlar Mı
sır hidivine satıldı. Hidiv bun
ları 1875 de İngiltere'ye dev -
retti. Esasen bu tarihlerde de, 
başlangıçtaki müşkülat azalmış 
ve kanal karlı bir iş haline gel
mişti. Aksiyonların taksim tar
zı, bu tarihten beri ,esaslı bir 
değişiklik geçirmiş değildir. 
1924 de bedelleri 250 franga 
indirilip adetleri 800.000 e 
çıkarılan aksiyonların - yarı
dan fazlasını alan Fransa'nın 
elinde bulunmaktadır. 
Diğer taraftan, Mısır'ın ka • 

nala olan alakası gittikçe art • 
maktadır. Hidiv tarafından 30 
son teşrin 1854 ve 5 son kanun 
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Silahlanan dünya 
Dünyada askeri masraflar 1938 de 604 milyar fran

gı bulmuştur. 

Evelc.e günde bir milyar harcanıyordu, şimdi bir 
?u.çu~ mılyardan fazla harcanmaktadır. 1939 da, belki 
ıkı. mılyar harcanacaktır. Fransa'da, İngiltere' de, Bir
leşık Devletler'de, günde iki milyar rakamına vardı -
rılması muhtemel olduğunu göstermektedir. 

Umumi endüstri istihsalatı 1929 daki rekorlara yak
laşmakta, fakat silah istihsa!atı o zamanki rakamları 
aşmaktadır. 

Bu hal nasıl devam edebilir? Mesela Almanya gibi 
memleketler silahlanma programlarına nasıl olur da 
her gün daha büyük krediler tahsis edebilirler? 

B.Maks Herman, Temps'daki bir makalesinde üç gün 
evel bu muammanın anahtarını veriyordu: 

"Para nereden mi geliyor? Cevap tamamiyle riya
zi bir muhakemeye istinat eder. 1933 denberi hiç bir 
~ln:anya, o s~neki masrafları ödiyecek kadar geniş 
ımkanlara sahıp olmamıştır. Fakat ertesi sene istihsal 
geniş mikyasta arttığı için, imkanlar bir sene evelki 
masrafları ödemiye kafi gelmiştir. Bu artan istihsale 
masrafların artması tekabül etmiştir. Ertesi sene is
tihsalin yeniden arttırılması bunu karşılamıştır. v; bu 
böyle devam etmiştir. Üçüncü Rayh'ın ek<ınomisi bu
dur." 

İstihsali artık arttırmak imkanz kalmayınca, sistem 
yıkılacaktır. Çünkü "Almanya daima daha geniş bir 
pazara muhtaçtır, zenginleşmek için değil, yıkılmamak 
için".Katastrof atlatıldıktan sonra,hazmedildikten son
ra Almanya bir kere daha yeni bir maceraya atılacak
tır. 

1856 tarihli fermanlar muci . 
bince verilen imtiyazın rnüd • 
deti, kanalın gemi seferlerine 
açılış tarihinden itibaren 99 se
nedir. Şu halde, bu miıddet 
1968 de sona erecektir. Bina -
enaleyh, gerek İmtiyazı vermiş 
olmak ve gerek hükümranlık 
haklarını elde etmiş bulunmak 
dolyısiyle, bu tarihte kanala 
vaziyet etmeyi icap eden Mı • 
sır'ın, kendi zararına olarak 
yapılan istekleri endişe ile kar
şılaması tabiidir." 

İngiliz cıgaralanna 

neden Türk Tütünü 
kanıhnlmamalı ! 

İngiltere'nin Türkiye'den 
yapmakta olduğu ithalat, bir 
muvazene vücuda getirmeğe 
kifayetsizdir. Bunun muhtelif 
sebebleri vardır. Bunların ba
şında İngiliz tütüncülerinin 
harmanlarma türk tütünü ka -
rıştırmamaları gelir. Bunun 
böyle yapılmaması için de hiç 
bir sebep yoktur. Vakıa tütün 
ıçmek bir zevk meselesidir. 
Fakat meşhur sözdür: bazan 
zevkin nevi ve çeşidini degiş
tirmek de zor bir şey değildir. 

Mesela Türkiye'den buraya 
gelmiş ve orada türk cigarala
rına alışmış olan bir zat, bir 
müddet türk cigarası tedarik e
demediği için, onları bulunca
ya kadar muvakkaten İngiliz 
cigaraları içmeğe başlamıştı. 
Nihayet, türk cigaraları geldi
ği zaman, artık, zevki değişmiş 
ve onları istemez olmuştu. Tü
tün fabrikatörlerimiz, eğer bu 
misali okuyacak olurlarsa, her 
halde, bundan iyi bir hisse ka
pa bilir! er. 

- Great Britain and 
the East -

La Republik'ten 

Türkiyenin yeni Londra 

Büyük El(isi 
Türkiye'nin yeni Londra 

büyük elçiliğine eski hari
ciye vekili ve Kemal Ata -
türk'ün en yakın mesai ar -
kadaşlarından Doktor Tev
fik Rüştü Aras tayin edil
miştir. 

Cenevre içtimalarında 
daha ziyade Tevfik Rüştü 
Bey diye meşhur olan bu 
zat, Atatürk'ün emriyle her 
'.AraSl~n\\'ffı aftlH\'irt. Rüs.tü 

Kısaca boylu, tıknazca ve 
esmerce bir zat olan yeni 
elçi, boğazdan gelen bir 
sesle konuşur. Kendisi göz
lüklüdür ve gözlük camla
rının arkasından bakışı se
vimlidir. 

- Deyli Herald -
tt t •••• ...... t •• , ,, ... 

- Yenişehir -

U L U S 
sineması 

PARİS IŞIKLARI 
Tino Rossi 
Son 2 günden istifa
de ediniz. ---Saat 12,15 

Görünmiyen 
Haydutlar 

Her yer 20 kuruş 
balkon 35 kuruş 

Çevıren: Nasubı Baydar 

şeydir. Nasıl anlatayım? Tabiidir ki hepimiz mem

leketimize dönmeği temenni ederiz, ve bununla be
raber, aramızdan bir çoklarımız, ve hususiyle biz
ler, orada muhakkak ki daha kötü bir vaziyette ka

lırız. Kız kardeşim, Macaristan'da, bir fabrika işçisi 
veya olsa olsa daktilo olurdu. Burada hekim olaca·k
tır. Yani belki makinist olabilirdi. Burada mühendis 
olacaktır. Buna rağmen gene memleketimize dön
mek isterdik. Sizin de, hayatınız tehlikeye düşmiye
cek olsa, memleketinize dönmek istiyeceğiniz gibi ... 
Katrina da hapse atılınıyacağını bilse memleketine 
giderdi. Fakat, Gunter ile vatandaşları Hitler'in 
şöyle etmiş, Hitler'in böyle etmiş olduğundan şika
yetle vakitlerini geçirdikleri halde her kimin tas• 
dikli alman formülü haricinde mesut olabileceğini 
bir türlü zihinlerine sığdıramıyorlar. 
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iz Fransa'da yetİ§tiğiniz için zihniniz hep 

frans z hurafeleriyle doludur. 
A nna ,ciodd: 
- Ben hiç bir suretle yetİ§tirilmedim. Bütün bil

diklt rimi bana siz öğrettiniz, bay Bardişinof. Siz 

bana tcsamühü öğrettiniz, her yerde hayatın aynı 
suretle iyi ve aynı suretle fena olduğunu, bütün in
sanların ve bütün memleketlerin biribirine benze

medığini ve bunun böyle olmasının da pek iyi oldu
ğunu öğrettiniz. Halbuki alınanlar burada üstün a
damlar tavriyle dola§tyor, her şeyi tenkit ediyor ve 
kendi nıemleketlerin•de yapılanlarla öğünüyo1lar. 

- Kendi vatanlarını tercih etmeleri meşru değil 
mi? Siz de memleketinize dönmek istemez misiniz? 

Ben, itiraf ederim ki, isterim. 
Anna, gayet ciddi bir eda ile cevap veriyor: 

- Bay Bardişinof, bu dediğiniz büsbütün başka 

Katrina: 
- Gunter idealisttir, derken Anna omuz silki -

yor. 
- Hepsi biribirinin eşi. Bay Bardişinof, geçen 

gün sizi görmeğe gelmiştim, siz de dışarı çıkmıştı • 
nız. Bara dayanmış, bayan J ermen'le gevezelik edi
yordum. Öteki alman, Hanrayter yaklaştı. O Gun
ter' den daha beşeridir, gülmek kabiliyetini haizdir. 
Fakat, o da her şeyi tenkide ve Almanya'da ne ha
rikulade teşkilatları olduğunu anlatınağa başladı. 

- Onlar buraya geleli pek az oldu. Daussılaya 
tutulmuşlardır. işte onların kusuru budur, Anna. 

- lki senedenberi burada bulunuyorlar. Hatırı
nızda mı, Bay Bardişinof, Primo dö Rivera'nın ölü
mü. Mağlubiyete tahammül edemiyerek ölmüştü. 

Maura'nrn kederinden çıldıracağından korkmuştuk. 
Çıldırmadı. Vakıa biraz yıpranmış, biraz gamlı, a

ramızda yaşıyor. Yabancı bir memlekette yaşama -

Almanya'da ilk 

Türk portakallar 

~ Almanya meyve ve sebze 
kontrolü dairesi şu haberi 
vermektedir: 

"Tinos" vapuru bugün. 
lerde ilk türk portakalları
nı Almanya'ya getirmiştir. 
21 ilk kanunda Hamburg 
limanına 5.513 tam ve 639 
yarım sandık mal çıkarıl -
mıştır. Aynı vapurda Bre
men limanına çıkarılmak 
üzere, 3.945 tam ve 212 ya
rın sandık portakal getiril
miştir. 

Mallar memnuniyeti mu
cip bir vaziyettedir. Porta
kalların kalitesi iyi ve hoş
tur; bozuk, yüzde üç nis -
betinde olduğu tahmin e -
dilmektedir. 

Tür1k portakal ticareti 
maalesef bu yıl da, amba ~ 
lajlarm büyük bir kısmının 
hala maksada muvafık bir 
ş"kilde yapılmamış olma • 
smdan müteessirdir. San -
drk malzemesi etrafında 
yapılan va.itler yerine geti
rilmemiştir. 

Bu sevkiyattan sonra, 18 
ilk kanunda hareket eden 
Kavala vapurunda Ham -
burg için 3.612 tam ve 4.003 
yarım sandık, Bremen için 
3.229 tam, 1.946 yarım s~n
dık mal bulunmaktadır. 
Şimdiye kadar yapılan 

hazırlıklara göre, 30 ilk ka
nunda portakal yüklü di -
ğer vapur hareket edecek
tir. Bu vapurdaki portakal
lar Berlin'e mahsus oldu -
ğundan, mallar Triycste li
manına çıkarılarak, demir
yoliyle Almanya'ya sevke
dilecektir. 

Bu sevkiyatın gecikme -
sinden de anlaşıldığı veç -
hiyle, mahsulün azlığı 
yüzünden Türkiye'deki ta
ahhüt işlerinde bazı zor -
luklar olmuş ve bundan do
lan-Va:pı.ifra~:-yu"ifı~'m!tfie~ 
mişlerdir. 

Völkişer Beobahter 

Çok söz, 

az is! _, 

-----------
Söz, söz, söz; fakat iş ne

rede? 
Demokrasi, hala tecrübe 

masası üzerindedir. Onun 
prestijini muhafaza edebil
mesi için bu çetin tecrübe
lere göğüs germesi icap e
diyor. Bir çok insanlar ke
lam hüriyetini tatbik saha
sına geçirmek uğrunda 
canlarını feda etmişlerdir. 
Fakat kelam hüriyetinin 
demokrasi için en elzem 
şey olduğunu iddia etmek 
de, bilmeyiz, ne dereceye 
kadar doğrudur? 

Eğer söz, onda bir nis -
bette tesirli bir şey olsaydı, 
o zaman İngiliz adaları Av
rupa'nm en nüfuzlu bölge
leri olurdu. Çünkü her ağ
zını açan "şu yapılmalı, bu 
yapılmalı!" demektedir. 

Demokrasi hala iş ye
rine sözden faydalanmak 
yolundadır. 

- Deyli Meyi -
~,, ......... ' W-4 4W:P444 4 'ı,~ 
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- lngiliz filosunun büyük bir kısmı Akdenize geli
yormuş! 

- Öyle ise, bizim davetlimiz olduğunu yaz! 
- La Republik -

25 - 1 - 1939 

Çember/ayn modası: Şemsiye 
- Le Travoso - Roma -

j_R A_D v_o_ı 
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

- .. - .. - .. - .. -
DALGA UZUNLUGU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. P. 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 
T. A. Q. 

19.74 m. 1519S Kes./ 20 Kw. 

Ani.ara 

ÇARŞAMBA: 25.1.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayan, a

jans, meteoroloji haber
leri. 

13.10 - 14 Müzik (Riyaseticum
hur bandosu - şef: İhsan 
Künçer) 1 - Vagner -
Nibelungen - Marş. 2 -
Joh. Strauss - Frühlings
stimmen Walzer. 3 - Şu
bert • Rosamunde - u • 
vertür. + - Verdi - Aida 
- Opera. 5 • P. Lincke -
Onthe Bosphorus - Türk 
entermezo. 

18.30 Program. 
18.35 Türk müziği , (Saz eser • 

leri ve şarkılardan mü -
rekkep karışık program. 
Okuyanlar: Safiye To -
kay, Tahsin Karakuş. 
Çalanlar: Hakkı Der • 
man, Eşref Kadri, Ha -
san Gür, Hamdi Tokay, 
Basd Üfler. 

19.05 Konuşma. 
19.20 Türk müziği (Peşrev ve 

şarkılar) 1 - Gazi Giray 
"'"" • Hüzzam 1>f!\f~vi.. 2 eyle mestane kı oır oır 
nigih. 3 - Arif bey - Su
zinak 1}llrkı - Pabusuna 
erkmek üzere ey yar. 4 -
Arif bey - Suzinik şarkı 
- Çekme elemli derdini 
bu dehri. 5 - Civan - Mu
hayyer şarkı - Niçin 
mahşerde. Okuyan: Se
mahat Özdenses. Çalan
lar: Refik Fersan, Fahi
re Fersan, Vecihe. 

19.50 Konuşma. (Mizah saati) 
20.10 Türk müziği (Saz eser

leri ve şarkıları) 1 - Re
fik Fersan - Şeddi ara
ban peşrevi. 2 - Refik 
Fersan - Nihavent saz 
semaisi. 3 - Sadettin 
Kaynak - Neveser şarkı 
- Hicranla harab oldu. 4 
- Artaki - Nihavent şar-
kı - Koklasam saçlarını. 
S - Yesari Asım - Hüz
zam şarkı - Ömrüm seni 
sevmekle nihayet. 6 • 
Faiz kapancı - Hüzzam 
şarkı - Büklüm büklüm 
sırma saçının. 7 - Refik 
Fersan - Saz semaisi. O
kuyan - Mahmut Karın
daş. Çalanlar: Refik, ve 
Fahire Fersan, Vecihe. 

20.45 Ajans, meteoroloji ha -

berleri ve ziraat borsası 
(fiyat). 

21.00 Memleket saat ayarı, 
21.00 Müzik (küçük orkestra 

- şef: Necip Aşkın) ı -
Czernik - Dans eden 
kalpler - konser valsı. z 
- Leopolde - Çigan yor
tusu. 3 - Bruuseimans .. 
Felemenk raksı. 4 - Ar
no Naudorf - Arzu - vals 
5 • Miroslav Shlik • İs
panyol dansı. 6 - Kari 
Föderl - Viyana şarkısı. 
7 - Felix Glessmer - Kır-
1..., ırıçların vedaı. 8 .. 
Fran~ Lehar - Çocuk 
pre~s ope~·tinden pot • 
purı. 

22.00 Esham, tahvilat, kornbi
yo • nukut borsası (h .. 
yat). 

2'2.10 Sinema sesi. 
23.00 Müzik (Opera aryaları,. 
23.45 - 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

Avru.pa 

OPERA VE OPERETLER: 
14.10 Viyana - 19 Ham
burg - 19.20 Beromüns
ter - 21 Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KON
SERLER: 20.10 Layp .. 
zig, Viyana - 20.35 Sot
tens - 21 Stokholm -
21.15 Floransa - 21.30 
Paris - P. T. T. - 21.50 
Monte Ceneri - 22.15 
Kolonya - 23.15 Lük -
scmburg. 

ODA MUSİKİSİ: 15.25 Ha.nı
burg - 17 Beromünster 
- JS.20 Laypzi~ MUnih
mı ano - &ı.ı:ı 9 mtgart 
- 21.20 Münib - 23.!0 
Droytviç. 

SOLO KONSERLERİ: 15.30 
Stokholm - 18 Kolon " 
lonya, Ştutgart - 18.15 
Hamburg - 19 Ştutgart, 
Viyana - 21 Varşova -
21.15 Beromünster -
22.15 Milano. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Kolon
ya - 8.30 Münib- 10.30 
Hamburg - 12 Alman 
İstasyonları - 1 3 • 1 5 
Ştutgart - 14 Laypzig, 
Ştutgart - 14.10 Alman 
istasyonları - 15 Berlin 
- 16 Alman istasyonları 
- 18 Berlin - 19.30 
Frankfurt, Laypzig -
20.10 Kolonya, Königs
berg - 22.30 Ştutgart, 
Viyana - 24 Berlin, 
Frankfurt. 

DANS MÜZİGİ: 19.45 Ştut
gart - Z0.10 Breslav -
22 Budapeşte, Sofya, 
Varşova - 22.15 Stok -
holm - 22.30 Breslav -
22.35 Poznan (volsler ve 
tangolar) - 23 Floran -
sa, Milano - 23.25 Lon
don - Recyonal - 0.20 
Droytviç. 

nın ne olduğunu öğrendi. Hepimizin sudan çıkmış 
balıklara benzediğimizi artık biliyor ... 

Bardişinof başını salhyarak fikre iştirak etti: 
- Ve kendilerine ciğer imaline çalışırlar. Evet, 

Anna, ne demek istediğinizi anlıyorum. O bunda 
muvaffak olmJyabilir, fakat o takdirde de tek te
neffüs cihazmın balıklardaki kulaklar olduğunu 

i·ddiaya kalkışmaz. 

dum. Fakat memleketime dönemiyeceğimi biliyo
rum ve zihnimde o eski kederler uyanınca.... Eh, 
ne yapayım! Yapılacak şey basit, değil mi... Serhot 
oluyorum. 

Susuyorlar. Daha sonra Katrina içini çekerek 
hükmünü veriyor: 

- Her ne de olsa Gunter pek iyi bir koca olabi
lirdi. 

Cumartesi günü, öğleden sonra, Anna Fedora 
Gunter'e dair bütün bildiklerini anlatıyor. Aınna 
oldukça müstehzidir ve ikisi de bol bol gülüyorlar. 
Anna sadık nemzetine böylece ihanetten hiç çe
kinmiyor. 

- Bir şey var ki bir türlü anlıyamıyorum, F e
dor. Mesela Piya... Onu tanımazsınız anıa çok gü
zel bir kızdır. Ve Gunter'e hayrandır. Onu baygın 
seyreder. Neden Gunter onu istemiyor? 

- Çünkü Anna, siz ondan cazip, zeki ve sevimli
siniz. Bütün bunları ben bilirim, ve siz de bana ina
nabilirsiniz. 

- Budalaca bir şey. Hayat hakikaten manasız, 
Fedor. Fakat, madem ki karakterden bahsediyo
ruz, sizden bir §ey sormak isterdim. 

- Sorunuz. 

- Siz eskiden çok çekingen, çok gamlı, çok 
zevksiz bir adamdınız. Deği§tiniz. Ne oldu da de
ğiştiniz? 

- Fakat Anna, bu çok basit. Vaktiyle o eski te
essürüm hep ruhumu kemiriyordu. Memleketime 
dönmek için ümitsizce tasavvurlarda bulunuyor-

Fedor gülüyor. Anna kalbinin buz kesildiğini 

hissediyor. 

- Bir şey ıdaha soracağım, Fedor. Neden odanı
za gelmeme müsaade etmiyor sun uz? Eminim ki 
dolabınız düzeltiJmeğe muhtaçtır. Siz berbat bir 
yerde oturmakta olınalısınız, F edor. 

Fedor gülerek yalvarıyor: 

- Hele biraz bekleyiniz, ilci hafta daha bekle
yinıiz. Gidip iki hafta çalışacağım. Bir damla şa
rap içeceğim. Tahammül olunmaz, kötü, manasız 
bir adam olacağım ama bu esnada da birbirimize 
göremiyeceğimiızden bunun hiç ehemiyeti olnııya
cak. Sonra, sizi sarayıma davet e•deceğim. 

Demek ki Fedor hakikaten berbad bir yerde o
turmaktadır. Fakat, nihayet, madem ki oradan bat
ka tarafa taşınacaktır, ehemiyeti yok. 

Bir sabah ağzına kadar dolu Metropoliten'de bir
birine yapışmış gibi duran Piya Anna'dan soru
yor: 

- Anna, terzilik öğrenecek olsam iyi mi ebn:İf 
olurum, acaba? 

Anna, hayretler içinde: 
- Terzilik mi? Terzilik öğrenip de ne yapacak

sınız? 

- Sanatımı ıdaha ne kadar zaman yapabileceği
mi umarsınız? Saçlarım koyulaşıyor, kalçalarım 

kalınla.Jıyor. Yirmi altı yaşındayız, Anna. 
- Herkes gibi siz de saçlarınızı boyatınız. En

damınız mükemmel. 

(Sonu r.ıar) 
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içtimai hastahklar 
Her hastalığın, az veya çok, içti

mai tesirleri olur. Mesela, bir yerde 
grip hastalığı çokca yayıldığı vakit 
it sahiplerinin birkaç gün bile has
talıktan işlerini bırakmaları, her bi
rinin o günlerde devam edemedik
leri itleri birlcıtirilincc, §Üphesiz, 
içtimai büyük bir zarardır .•. Hiç bir 
iş cörmiyerck sadece dcdesim:len 
kalan hanından aldığı kiralarla hot
ca g~inen bir vatandaıın birkaç 
gün hasta yatm ın da haatalığı za
manında geceleri barları dolaıama
dığı için - o zaman da eczacıdan 
ne kadar süslü hazır ilaçlar aha 
bunların bedeli şampanya ve viski 
bedeli kadar olamıyacağından -
bar sahiplerinin eline geçen para
nın dönüp dolaşacağı düıünülünce, 
gene iktısadi, ilin ki içtimai bir za
rar sayılabilir. 

Bununla beraber, öyle ufak te
fek hastalıklara içtimai demek adet 
olmamı§hr. Bir hastalığa içtimai sı
fatınm verilmesi için onun, cemiye
tin halini ve istikbalini tehlikeye 
koyacak mahiyette olup olmadığı

na bakılır. 
Bu bakımdan, en büyük içtimai 

hastalıklar eski zamanların "taun,, 
denilen salgın hastalıkları olmak 
lazım gelirse de o zamanlarda içti· 
mai hastalık tabiri henüz31kmamı 
olduğu için onlara jçtıınai ha.tnlık 
denilmediği gibi tinrdiki...salgın has
talıklar dn çok yııytlmış olsalar bi
le içtimai h

0

a$ttlhk sayılmazlar 
Bu içt;.nni hastalık tabiri İngiliz 

filo,..,tu Herbert Spencer'in İnsan 
... -emiyetlerini - biyoloji bakımın
dan - bir hayvan bünyesine benze
terek içtimaiyatı o suretle tetkik 
etmesinden sonra çıkmıt ve Kari 
Marks'ın meşhur sistemini kurma
aındanberi moda olmuıtur. Onun 
için içtimai hastalık tabirini de da
ha ziyade her ıeyde içtimai sıfatı 

arıyanlar kullanırlar. 

Fakat hangi hastalıklara içtimai 
demek lazım okluğu hakkmda ara
larında pek de ittifak yoktur. Yal
nız verem hastalığı ile alkolden ze
hirlenme İçtimaiyatçı hekimlerden 
hepsinin listesinde muhakkak bulu
nur. Bu tabir meydana çıktığı vakit 
frengi hastalığının kesin ilacı henüz 
bulunmamış olduğundan bu hasta
cak t..:rlih'in büyük k şfind nberi 
hastalığm hiç olmazsa pek çok bu
laşmasının Önü alındığın·dan şimdi 
bazıları bunu içtimai hastalık say
makta tereddüt ederler. 

Buna karşılık, kanser hastalığı 
için mahsus araştırma enstitüleri a
çılarak bazı memleketlerde bu has
talığın pek ço{;aldığı haber verildi· 
ği için yakın zamanlarda kanser de 
içtimai hastalıklar ara&ına girmiş
tir. 

Fransa'da kısırhk ve istiyerek kı
sırlık demek olan çocuk düıünnek 
temayülü de içtimai bir hastalık ola
rak kitapla1'a kadar girmiıtir. 

Almanya'da Arya ve Samit ırkla
rının karıımasına bu tabir verilmez
&e de, bunun en büyük içtimai has
talık sayıldığı besbellidir. Bir de 
dejenere denilen zavallılarm nesil
leri söndürülmek üzere elden gelen 
yapıldığına göra dejenere olmanın 
da içtimai bir hastalık sayıldığı §ÜP

hesizdir. 
Görüiüyor ki her yerde içtimai &a

yılan ancak veremle alkolizm kalıt'. 
Bunlardan ikincisinin neticeleri 
hekimleri pek meşgul ederse de kö
künden tedavisi, hekimlikten ziya
de, cemiyetlerin elindedir. 

O halde, kala kala gerçekten iç
timai denilebilecek verem hastalığı 
vardır. Bakmız, bu hastalık bulaş
tığı ferdin içtimai vaziyetini bozduk
tan baıka, çok yayılmıt olduğu için, 
cemiyetlerin de hem haline ,hem iı
tikbaline dokunur. 

Bir dahi adam çıkıp da - bunun 
hekim olması ~art değildir, nitekim 
Pastör de hekim değildi - onun da 
kökün·.:len önünü almak yolunu gös
terinciye kadar veı-•m tam manasiy
le hir içtimai 1\astalıktır. 

Halkevinde 
Zor - Nikôh 

G.A. 

Halkevinin amatör sahnesi bize son 
günlerde Moliere'in Ahmet Vefik 
paşa tarafından o kadar kudretle dili
mize adapte edilmiş olan meşhur Zor 
Nikii.h'ını temsil etti. Bu temsilin bil-
hassa tebarüz ettirilmiye değer husu
siyeti, dört genç şairimizin içinde rol 
almış olmalarıdır. Halkevi rejisörü şa
ir aktör Ercüment Behzat'tan başka 

temsilde şiirimize getirdikleri yeni 
hava lehte ve aleyhte birçok mütalea -
lara ve münakaşalara meydan vermiş 

olan Orhan Veli - Melih Cevdet - Ok 
tay Rifat triyosundan ilk ikisi ve Or
han Veli'nin küçük kardeşi şair Ad
nan Veli rol almışlardı. Moliere'i layi
kiyle anhyacak kabiliyette olan bu 

silin k»ymetini arttırıyordu ve oynı -
yanların hepsi rollerinde temayüz et -
tiler. Fakat bilhassa Üstadı sani ro
lünde Melih Cevdet'in gösterdiği ka
biliyetin bir profesyonel aktöre bile 
şeref verecek derecede olduğunu te -

barüz ettirmek bir kadirşinaslık olur. 
Bu değerli şair son derece güç rollinü, 
son derece sempatik ve hareketli yap

masını bilmiştir. Yalnız temsilde iti-

raz edilecek bir nokta vardır ki, o da 

"Üstadı Evvel" tipinin patolojik bir 

alimden ziyade ahmak bir meczup 
şekline konulmuş olmasıdır. 

Aynı ekipin, genç şair Kamuran 

Bozkır'ın da iştirakiyle Maeterlinck -

in meşhur Monna Vanna'sını temsile 
hazırlandıklarını öğrendik. Şimdiden 

klasikle~miş olan bu nefis trajedinin 

Bu tabir, biraz da, memlekete gö

re değiıir. Mesela lngiltere pek ru
tubetli bir memleket olduiu için o
rada rümatizma ağrıları pek çok
tur, lngilizlerin İstatistiklerine göre 
orada malUl olduklarından dolayı 
tekaüt edilen İtçilerin yüzde onbeşi 
rümatizmaya tutulduğundan - te
kaüt edilenler ölmeseler bile aldık
ları aylık cemiyetin zararına olduğu 
için _ Ingiltcrede rümatizmayı da tem,;ilinde beş genç şairin gayretleri -
içtimai hastalık aayarlar. ni birleştirmeleri, tiyatro tarihimizde 

Fransa her vakit nüfusunun azal- yeni ve orijinal bir hadise teşkil ede -
masından şikayet eder. Onun için cektir. 

E 
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hanesine girdiler. Burası da bom boş
tu. Bir miıddet durup aralarmda f ı • 

sıldaştılar. 

Blis bir tanesinin şu sözleri söyledi
ğini duyuyordu: 

- Bunun arkasında her halde bir o
da daha olmalı. Bak, dıvar nerede bi
tiyor. 
Apartımanın öte tarafına doğru i -

lerlediler. Buradaki oda kap karanlık· 
tı; pek az şey görülebiliyordu. 

Müfettiş sordu: 
- Haı rison, niye elektrik dügmc • 

sin ı çcvirmiyorsun uz? 
Memur: 

- Cevırdim, dedi. 
Bu sırada Parkins: 
- Efendim, bu odanın elektrikleri 

bozuktur 1 Diye söze karıştı. 
Müfettiş. cebinden bir elektrik fe -

neri çıkardı. Tam solunda perde ile 
ôrtulınuş bir kapı görünüyordu. Per
deyi c;ckti; kapının tokmağını çevirip 
açtı. 1-fepsi eşikte durarak içeriye bak
tılar. Prens, madam Fartesku, mister 
Fankort ve kadınlardan birisi bir ma
sa~~a o~u~ınuşlar, bric oynuyorlardı. 
Dıger ıkı erkek de şöminenin yanında 

Ya.zan: Filip• Openhaym 

oturmuş bir kadınla konuşuyorlardı. 

Mh> Meyzi prensin koltuğunun bir ko
luna ilişmişti. Müfettiş, gözleri bric 

masasına mıhlanmış bir halde odanın 
ortasına kadar ilerledi .Kağıtların ya
rısı oynanmıştı. Mister Fankort içen 
girenlere baktı. 

- Bunun ne demek olduğunu sora
bilir miyim? Dedi. 

Müfettiş, odanın içindeki devrini 
tamamlıyordu. Ortada oyuncuların 
daha önce bricten başka bir şeyle meş
gul olduklarına delalet edecek bir ala
met yoktu. Adam: 

- Ben burada vazifemi ifa etmek Ü• 

zere bulunuyorum efendim, diye ce -
vap verdi, ben polis müfettişi Stan
hard. Bize bu kulüpte bakara oynan -
dığına dair bir haber verilmitti de. 

Mister Fankort esefle başını salla -
dı: 

- Ah bu sadıkane ihbarlar, dedi, 
zannederim ki bütün oynanan parasx 
yarım lirayı geçmiyen bütün Londra 
bric kulüpleri hakkında aynı suretle 
ihbarlar yapılır. Zararı yok müfettiş, 
efendi, eğer garsona bir içki emrede • 
cek olursanız, o size takdim eder. Mü-

-S-

EGE BlR MUCİZE OLMAZSA lSPANYOL HARBİ FRAN
KOCULARIN ZAFERİ lLE NlHA YETE ERMEK ÜZEREDİR. 
lSP ANY A TOPRAKLARINDA NASYONALlSTLERLE CÜM
HURlYETÇlLER ARASINDA SON MÜSADEMELER OLUR 
VE SON KANLAR DÖKÜLÜRKEN, BUNDAN BiR MÜDDET 
EVEL GENERAL FRANKO TARAFINDAN YAZILAN VE 
lSPANYOL iHTiLALiNiN KENDi GÖRÜŞ NOKTASINDAN 
TAHLlLlNl YAPAN AŞAGIDAKI MAKALEYi DILlMlZE 
ÇEViRiP OKURLARIMIZA VERMEYi MÜNASlP BULDUK : 

ı,;: ___ _ 

_1 Ci ..... u ..... · . ~iQ ....... ,i 
Geçmişe hasret 

Gazeteleri ve dergileri okuyor 
musunuz? Fakat gazeteleri ve dergi
leri dikkatle, itina ile, ve yalnız ha
ber almıya, olup bitenleri öğrenmiye 
hevesli bir havadis avcısı kay:ıUızlı
ğı ile değil, bilginizi arttırmak, hare· 
ket halindeki fikrin nimetlerinden 
faydalanmak maksndiyle okuyor 
musunuz? Ve ,bu gazete ve dergile
ri ol.surken ya::mın mem,;.Jen ve 
bombadan hain, fakat ana eli ıkadar 
şefkatli ve dost sözü gibi iyi niyetli 
olabile1:eğine, - nasıl anlatayım -
boğucu ve öldürücü gazlerden de nü
fuzlu, fakat ferah ve kuvet verici 
ilİıçlardan da tesirli bir kudreti bu
lunabileceğine kani misiniz? Şayet 
gazetenin, derginin ve kitabın en ku
vetli silahlarla kıyaslanabilecek bir 
taarruz ve müdafaa vasıtası olabile
ceğini henüz düşünmedinizse biliniz 
ki silahları h rekete getiren ve in· 
sanları biribiriyle çarpııtıran amiller 
arasında bunlar ilk safta gelirler. 

14 nisan 1931 tarihinde, ida
resinde lspanya'yı zafer

den zafere götürmüş, dünyanın en 
büyük imparatorluklarından biri
sini kurmuş olan İspanya kırallığı 
ihtiraslı politikacıların aldıkları 
tedbirlerle devrildi. Kıral on üçün
cü Alfonso, hükümet adamlarının 
aldatılarak, müşkül bir mevkie dü
§Ürülerek memleketten ayrılmağa 

mecbur olduğu zaman sokaklarda 
halk yığın larr sevinçle haykırmış
lardı. Fakat bu haykıranlar. şehir 
halkı idi, şehir dışındaki muhafa
zacı ve kanuna itaatli halk, eski re-
jimden yana idiler. · 

İşte burada demokrasi denilen 
sistem hatalı hareketlerine başla

mış oluyordu. Bu sbtem. tam bir 
mü avat ve bütün vatandaşlar ara· 
sında sınıf~ızlık ilan ediyor. Fakat 
1931 senesinde yapılan belediye se
çiminde 5000 cümhuriyetçiye kar
şı 20.000 kıralcı kazandığı halde bu 
seçim cümhuriyetçilerin zaferi şek
linde ilan olunmuştu. 

Bir demokrat rejimi olduğunu 
söyliyerek öğünen bir memlekette 
böyle paradoksal bir durum nasıl o
labilirdi? Çünkü 5000 cümhuriyet
çi şehri temsil ettiği halde 20.000 
kıralcı, köylü yığınlarını temsil e
diyorlardı. Başka türlü ifade et
mek lazım gelirse, cümhuriyetçilik 
rejimi şehirlilerin reylerine daya
narak iktidar mevkiine geliyordu. 
Daha çoğun olan.öteki taraf, çünkü, 
daha az okumuş yazmış, daha az u
yanık kimselerden mürekkepti. 

Cümhuriyetçiler arasında ceşit 
çeşit insanlar bulunuyordu: Cüm
huriyetçiler, kırallığm sürdüğü 
kimseler, sosyalistler ve komünist
ler. Bütün bunların vatanın saade
tinden daha ziyade kendi içlerinde 
besledikleri bir takım menfaatleri 
,vardı. Cümhuriyetin bir takım mec
buriyetleri de bulunuyordu: Lider
lerinden bir çoğu farmason idiler: 
bunların ana yurttan ziyade kendi 
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mağa niyetleri vardr. 
Biz orduda bulunanlar, bütün bu 

hakikatleri biliyor, fakat idareyi e
limize almak istemiyorduk. Çünkü 
vazifemiz, şahsi hislerimize tabi ol
maksızın 1spanya'nın müdafaasına 
çalışmaktı. Kıralhğa çalı§tığımız 

gibi sadakatle cümhuriyet için de 
çalrşmağa hazırdık; fakat cümhu
riyet bize itimat etmiyordu. 

Azana idaresindeki iki sene, or
duya kadar uzanan bir zulüm ve 
yok etme devri oldu. Her yerde fe
na muamele görüyorduk; her taraf
ta sayımız azaltılıyordu. Hüküme
tin de yardımı ve kıskırtmasiyle 

komünizm bütün 1spanya'da yayı
lıyordu. 

Memleket, feltiket yolunu tut
mu§tu. Yalnız Lerru ve Gil Robles 
idaresindeki sağ cenah iktidarı ele 
geçirince biraz rahat nefes alabil
miştik. Robles o zoman harbiye na
zırı olmuş ve general Fanjul'e, Go
ded'e ve bana orduyu güzelce tan
zim etmek salahiyetini vermişti. 

saade eder misiniz, şu eli bitirelim? 
Müfettiş canı sıkılarak geri döndü· 

Odanın içinde şöyle bir yalancıktan 

bir daha dolaştıktan sonra kapıya doğ
ruldu: 

- Rahatsız ettiğimden dolayı affı

nızı dilerim hanımlar, efendiler. Ge· 
ceniz hayrolsun. 

İki ki~i oradan ayrıldılar. Blis arka
da kalmıştı. Dış odanın kapandığını 

duydular. Prens elindeki iı;kambilleri 
masanın üzerine fırlattı. 

- Tekrar oyunu hazırhyahm 1 De -
di. 

Mister Fan kort lıaşmı salladı: 
- Affedersiniz prens, dedi, bu teh· 

likeyi bu gece göze alamayız. İntika
mınızı bir başka gece alırsınız. 

Prensin kaşları çatılmıştı. Cebinden 
çek defterini çıkarırken: 

- Bir de buraya serbest memleket 
derler, diye haY.ıflandı. 

Bütün geceyi, a~ğı yukarı, eğlence 
içinde geçirmi:ş olan Blis, ertesi sa -
ba.h, Fankort"un odalarına biraz da ca
nı sıkkın olarak gitti Fankort, deli -
kanlının yUzüne hafif bir hayretle 
bakmıştı. Bu yeni havarinin bu halde 
buraya gelme5inde ba§ka bir mana ol -
mak gerekti. 

Blis: 
- Müteessifim ama, dedi, bir keşif-

te bulundum. 
Fan kort yavaş sesle: 
- Bir keşif mi? Diye sordu. 
Blis başını salladı: 
- Bunu şimdi münakap~a. deliller 

İspanyol ihtilôline 
başladım? • 

nıçın 
• 

- Yazan: 

General Franko 
.Biz de iyice işe girişmiştik. Fakat 
Kortes'in dağıtılması kabineyi dü
şürünce bizim çalışmamız da imkan
sızlaşmıştı. 

O
sırada ordunun, bir darbe 
yapacağı hakkında şayia

lar • dolaşmağa başlamıştı. Fakat 
bütün bu vaziyetlerin mcsulü olan 
eı;ki cümhurreisi Zamora'ya karşı 

bir darbe indirmege henUz hazırlan
mış değildik. O ise 1934 senesinde 
Asturya 'daki komünist darbesin
den sonra memleketini kurtarmak 
istiyen bütün samimi vatan sever 
leri ezmek hususunda elinden gele
ni ardına bırakmamağa başlamıştı. 
İ6yan elebaşılarını idam, hatta 
mahkemeler tarafından verilen ö
lüm cezalarını tatbik edilmekten a
lıkoyan gene o olmu§tu. Kendisi ile 
isyan elebaşıları arasında masonla
rın meçhulü olmıyan gizli bir an -
!aşma bulunduguna hayret etme
mek lazımdır. 

Böylece biz, 15 şubat 1936 seçi
mine kadar azap ve ıstırap içinde 
yaşadık. Halk cephesinin beklen
miyen muzafferiyeti üzerine Aza
na gene iktidar mevki ine getirilmiş 
ve Alkola Zamora, kendisinin ko
ruduğu Asturya elebaşıları tarafın-

--. -·........... uı:aKlaŞtınlmı \ı . 

O zaman ben general kurmay baş
kanı bulunuyordum. Yeni hükümet 
çabucak beni Kanarya adalarına as
keri vali tayin etti. Askeri bakım
dan bu tayin, parlak bir terfi sayı
labilirdi. Fakat bunda gözetilen 
maksat, beni Madrid'den uzaklaş
tırmak, böylece kendi i terine mü
dahaleme imkan bırakmamaktı. ilk 
önce bu yeni vazifeyi kabulde te
reddüt ettim. Fakat madem ki as
kerdim: nereye gönderilirse git
mem gerekti. 

Bununla beraber, son felaketin 
gelip catmak üzere olduğunu takdir 
ediyordum. Rusya meselesini dik
~atle tetkik ettim ve gizliden giz
lıye yapılan propagandayı anladım. 
Bunların maksadı çalışan sınıfı kö
leleştirmekti. İlim ve fen adamları 
ile .kalburüstü adamların da nasyo
nalızm diişmanı kesildiklerini gö
rerek yüreğim sızlıyordu. 

Bir. s.okları, ordunun vakit geçir
meksızın neden bir darbe indirme
diğini soruyorlardı. Bunun cevabı 

g~_tir'.:1egc .imkan yok J Fakat dün gece 
gorduklerımden sonra ben kendimi 
keçiler tarafında buldum. Bunu giz -
liycmiyeceğim. 

- Vicdan meselesi, öyle mi? 
- Günü ve modası geçmiş bir şey a· 

ma, ne yapayım ki bu böyle. Dün bü -
tün gece gözüme uyku girmedi. Yap
tırdığınız elbiseleri paket yaparak 
Pulet'e İade ettim. Vermi§ olduğunuz 
paraya gelince onu da, zannederim ki, 
hak etmiştim. 

- Ona şüphe yok ki hak etmiştiniz. 
- Bundan müteessirim ama, ne ya-

payım, başka türlü hareketim kabil 
değildi. 

Fankort göğüs geçirdi ve: 
- Her halde, dedi, sizin sırlarımızı 

muhafaza edeceğinize güvenebiliriz, 
öyle değil mi? 

Blis vadetti: 
- Kati surette J 
Fankort dostca kafasını salladı. 

Sonra elini cigara kutusuna atarak 
Blis'in ccıılerini doldurdu ve dedi ki: 

- Vicdan, daima yaşıyabilir ama, 
açlık karşısında ~nmaın. Ne zaman 
ihtiyacınız olursa gene buraya, bana 
geliniz 1 

XIV 
Misis Hit'in kiracısına karıp olan 

sabrı artık tükenmeğe ba\>lamıştı. De
likanlının ısmarlamamış olduğu bir 
kahvaltı tepsisi hazırlıyarak yukarıya 
çıkardı. ve önüne koydu. 

Bl:s, sucu;a bakarak: 

şu idi: O zaman, elde iyi organize 
edilmi§ bir ordu yoktu. Böyle bü
yiik ve miithiş bir mesuliyeti üze
rine alabilmek icin o orduya güve
nemezdim. İçinde şüpheli unsurlar 
vardı. Aralarında solcu hükümet ta
rafından terfi ettirilmiş halk cep· 
hesi mensupları bulunuyordu. Bir 
kısmı· da korkak, pısırık kimseler
di; tabii arada marksistler ve ma -
sonlar da vardı. 

Benim kanaatim şudur ki enter
nasyonal aliika ve rabıtaları olan 
farmasonlar, lspanya'nın başına ge
len felaketlerin başlıca amilidirler. 
Kalvo Sotels, onların talimatı ile 
öldürülmüştür. 

Bu cir-ıyet, memlekette Sovyet 
rejiminin başlangıcı demek olan bir 
cinayetler silsilesinin başlangıcı 
demekti. Bunun üzerine kurtarıla
bilecek olan şeyleri kurtarmakta 
daha geç kalamıyacağımızı anladık. 

Kanarya adalarındaki vazifem, 
umduğum kadar kolay değildi. Ko
mtinizm orada da izlerini bırakmış
tı. 

ı mayısta amele günUnU kutla
mak istiyen amelenin lngiliz kon
soloshanesini ateşe vereceklerini 
öğrendim. Oranın kumandası ve 
mesuliyeti benim elimde olduğu i
~'n Wy\c o\r 'hat.\\seye müııaadc e
demezdim. Bu sebeple binayı mu
hafaza etmek üzere askeri bir kıta 
gönderdim. Bu hareketi sivil vali 
hemen protesto etti ve bunun halk 
yığınlarını tahrik etmek demek o
lacağını söyledi. Ben de mesuliyet 
ve salfihiyetim dolayısiyle fena ha
diseleri önlemeğe mecbur olduğu
mu bildirdim. Vali, beni merkeze 
şikayet etti. Bunun üzerine Mad
rid'den bana telefon ettiler. Tele
fonda harbiye nazırı neden kendi 
fikrimle hareket ederek neden or
duyu seferber ettiğimi soruyordu. 
Ben vaziyeti anlattım. Aramızda u
zun ve hararetli bir münakaşa oldu. 
Ondan sonra ben gene kendi fik
rimde israr ettim. 

Nihayet 1 mayıs geldi. O "gün bir 
sok kimseler yayan ve kamyonlarla 
nümayiş yapıyorlardı. Fakat tam 
bir nizam hiikiim sürüyordu. Kimse 
Sovyet usulii setam vermedi. Bunu 
yapmağa yeltenen bir işçiyi de 
kendi arkada§ları önlediler. Etraf-

(Sonu 9 unr r sayfada) 

- .l."akat .l'iıısıs tiıt, ben yalnız bır 
(ilcan çay ısmarlamıştım, dedi. 
Kadın: 

- Siz istemiş olun, olmayın, dedi, 
getirdigim yemek, yemege mecbur ol
dugunuz şeylerdir. Her gun mideniz -
d bir şey olmadıgı halde kendinize iş 
aramağa gidiyorsunuz. Beni de hayre
te, taaccube düşürı.iyorsunuz efendim. 
Ben bütün kiracılarımı tanırım: onla
rın hal ve vaziyetini anhyabilirim. 
Fakat sizin halinizi kavrayamıyorum. 
Oç, dört gün önce yep yeni elbiseler 
giymiş, tam bir centlmene benzemişti
niz. Bugün üzerinizde külüstür bir kat 
elbise kaldı. Cebinizde altı peni bile 
yok. Borç da almadığınıza göre, hava 
ile geçiniyorsunuz. Bu ne saçma ey 
böyle 1 Delikanlısınız: kendinizi bes • 
lemeniz Hizım ! Şuraya oturunuz da şu 
kahvaltıyı ağız tadı ile yiyiniz. 

Blis, tereddüdü bırakmıştı. Tam bir 
iştah ile karnını doyurmağa koyuldu: 

- Çok iyi insansınız Misis Hit, de
di, günün birinde ... 

Misis Hit delikanlının &özünü kes
ti: 

- Olmıyacak vaitlerde bulunmayı
nız, .d.edi, elinizden geleni yapacağını
zı bılıyorum. Fakat siz hayatınızı ka -
zanmağa elverişli bir surette yetişme
mişsiniz. Sizin gibiler için elverişli 
bir iş ıbulmak da öyle kolay değildir. 
Aşağı katta bir genç adam oturuyor. 
Kendisi otomobil işlerind~ çalışıyor. 
Acaba bu i~c bir ba§ vursanız nasıl o-

Eğer fikir yazılarını bu zihniyetle 
okuyorsanız bazı gazete ve dergi
lerde nrtık mazi olmuş bir devre has
reti anlatan yazılara tesadüf edersi
niz. Bunlar birer fantezi de, eski ıöh
retleri istismara müstenit sürüm :ni
yetiyle ısmarlnnmı§ ve sureta suya. 
sabuna dokunmaz makaleler de, hu
susi maksatlar güden bir propagan
danın eserleri de sayılabilir. Mesela 
Erenköyü'nde eaki bir köşk tasavvur 
ediniz ki nesilden nesile intikal etmİJ 
ananelerin bir nevi mahfazasıdır. Bu 
gün böyle b:r kötk~en bahse'lien bir 
yazıda neler bulunmak kabildir? 
Dadılar, kalfalar, belki odasında fe
sini giyip nait okuyan bir ihtiyar, 
"Ya sabur!., levhası ve bütün benzer· 
leri ! ... Bu kö~ke girecek olursanız a· 
partımanlarımızın darlığından §İka· 
yet edebilirsiniz. Fakat, kübizmin bir 
felaket olduğunu ve kübik apartı
manlarm lüks duvarlnrı arasında ço
cuklarımızın köksüz birer nebat gibi 
mazisiz v ananeııiz, hedefsiz ve ide· 
alııiz yetiıeceklerini söyler misiniz? 
Vakıa geç.mite de hasret edilebilir: 
ona menaup olmak ıartiyle ... Dün e· 
lime geçen bir deTgide - kendi za 
manlarına ait tabirle - bir mazipe
rest'in böyle bir yazısını okudum, ve 
omuz silktim. 

Bir inkılap memleketinde, ve inkı
labın bütün kazançlarını hakikatin 
z ferleri bilerek çocuklarımızı istik
bale hazırlıyoruz. Onlara geçmiıin 
haıırete değer hiç bir tarafı oh .. dı
ğını bütün delilleriyle öğretir.ken bizi 
tekzibe yeltenen bu falsolu sealer 
mehtapta hey, hey kadar zevksizdir. 
Fakat, mehtapta hey hey'i en güzel 
musiki 11anan bir kalabalığın henüz 
ya~makta olduğunu gizlcmiye ne 
hacet! Bu böyle olmakla beraber. bu 
nevi yazıları sadece kalabalığa hiz
metle geçinenlerin, ynni demagogla
rın harcı yazılar telakki edelim. 

Clemenceau'nun: "Mesele, iyiliğe 
matuf hüriyetin kötülüğe matuf hü
riyeti taviz edip etmediğini tayinde
dir. İnaan zekasınn itimat etmek ve 
hüriyete inanmak lazımdır." dediği 
gibi, nihayet bu gibi yazılar yazılsa 
da inkılap çocukları iyiyi kötüden a
yırt edecek surette yeti~mişleTdir. 

Yalnız, g11.zeteleri ve dergileri tet
kik ve tenkit zihniyeti ile okuyor68• 

nız geçmiıc hasret e-denlerin yazılan 
size çok şeyler öğretecektir. - N. 
Baydar 

; 
lur? Sokaklarda işliycn taksilerde bir 
iş bulmak mesela. 

Blis bağırdı: 
- Çok güzel bir fikir Misis Hit, bu

gün ılk iş olarak Long Akr'a gidece -
ğim. 

· Kadın canü gönülden: 
- İnşallah, hakkınızda hayırlı olur, 

temennisinde bulundu. 
Blis, bir saat kadar sonra Long Akr

daki büyük otomobil müesseselerin -
den birisindeydi. 

Oturdugu koltuğa yaslanmış. ağzı -
nın kenarında bir cigara, elleri panta
lonunun cebinde, suratsız bir gence 
müracaat ettiği zaman şu cevabı aldı: 

- Boş yerimiz yok; garaj ve atel -
yelerimiz agzına kadar motör temizlc
yicileriyle dolu. Bizim istediğimiz şo
för, anladınız mı, biz şofôr istiyoruz. 

Blis: 

- Ben otomobil kullanmasını bili· 
rim; bana bir şoförliık veremez misı • 
niz? 

- Şimdiye kadar kimin yanında ça
lıştın? 

- Kendim için. Bir zaman kendi a
rabam vardı. 

Genç adam, Blis'i tepeden tırnağa 

kadar bir süzdü. 
Ondan sonra garajın orta ycrinae 

duran kapalı bir arabayı gösterdi: 
- Şu arabayı işlet bakalım, dedi, 

ondan sonra onu omnibüs ile Napya a
rasından yedi numaralı yere geri ge -
tir 1 (Sonu var) 
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Yücel ve Milli Müdafaa Ve

kili General Naci Tınaz 

T rakya'9a gülcülük 
-----

Karaağaç'ta kurulan büyük 

gü) bahçesi genişletiliyor 
Edirne (Hususi) - Bulgaristanın Kızanlık ha valisinden gelen 

göçmenler Trakyada yeni bir ziraati "gülcülüğü" tesise çalışmak
tadır. Geçen ve evelki seneler yapılan tecrübeler iyi neticeler ver
miştir. Umumi müfettişlik gülcülüğün Trak yad a kurulup yapılma
sını temin maksadiyle iki sene eve) Kraraağaçtan bir güllük tesis 

etmişti. Öğrendiğime göre, bu sene r----------------------------
1 y~nid~~ l~partadan g~lecek olan 800 1 

j 
kılo gul fıdanından hır kısmı bu gü
lüstanlığa verilerek genişleticek ve 
bir kısmı da Kırklarelinde yerleşti -
rilmiş olan göçmenlere dağıtılmak ü-
zere Kırklareli vilayeti emrine veri
lecektir. 

Gülcülük Lüleburgazda da tutul -
muş ve iyi neticeler vermiştir. 

~8"ilil,-'lrilmektedir. §ehi~ ve Lxasabalardan 

Beden terbiyeıi istişare heyeti T ürkkuşu alanında 
Türkku:JU udürü B. Osman Nuri, pl&nörcü Ali Yıldız'ın yepyeni planör ü-

•erinde Tümg ncral Cemil Taner'e, Burhan Felck'c ve Beden Terbiyesi Direktor
Jiiğü umumi k. t nı B. Cemal'e izahat veri yor. 

Beden 
azalar ı 

terbiyesi istişa re heyetj 

Türk kuşu kamplarında 
Beden Terbiyesi istişare Heyeti azaları, dün, Beden Terbiyesi Umum 

Müdürü Ge ral Cemil Tahir Taner ve kurum Genel Sekreteri ve ku · 
rum erkanı ile beraber Türkkuşu'nun planör alanını ve motörlü tayyare 
kampını ziy ret etmişlerdir. 

Bermüd' eki tayyare 
kazasm an kurtulanlar 

Nevy rk' a geldiler 

Ziyaretçileri, Türkku~u Genel 
1 Direktörü B. Osman Nuri Bay. 

kal'la kurum ileri gelenleri karşı . 
lamııtır. 

Nevyork, 2 
wn,, petrol gem 
yarcsi kazasın 
kişiyi hamil ol 

.a. - "Esso Bay To
i, Cavalier deniz tay
ı kurtulanlardan 10 
ğu halde buraya gel-

miştir. 
Gemi, Ncv k limanında birçok 

tayyare tarafır n istikbal edilmiştir. 
Bu tayyareler, minin üstünde uç
muşlardır. Bu t ada limanda bulunan 
bütiin gemiler kazadan kurtulmuş o
lanlarla, onlan urtaran mürettebatı 
düdükleriyle s mlamakta idi. 

Beş romor iki sahil muhafız 
gemisi, Karan a binasından Hudson 
daki doka kad gemiye refakat et -
miştir. 

Ka:;cu.lmı l.11rt11lan lcır çok 
zcıyı f el iiştiller 

Birçok sıhı c otomobilleri, kaza • 
dan kurtulmu lanları tıbbi bir mu
ayeneye tabi t .ıtulacal.<ları hastanele -
re götürmek Lz re amade bulunuyor
du 

Kazadan k ırtulmuş olanlardan iiç 
kişi, petrol geınısinin limana muvasa
latı esnasında guvertecle bulunuyor • 
du Bunlar, bir takım işaretlerle halk 
arasında bulıınar ve kendilerini bek -
lemekte olan akrabalarını seliimhyor
lardı. 

Kazadan kurtulmuş olanların ekse
risi çok zayıf düşmüştür Ve petrol ge-

Misafirlere Türkkuşu'nun faaliye • 
ti hakkında izahat verilmiş, öğretmen 
lerden B. Ali Yıldız, Almanıya'dan ye
ni getirilen bir planörle, ziyaretçilerin 
büyük takdirlerini kazanan akrobasi 
numaraları yapmıştır. Ziyaretçiler, 
havanın yağışlı olmasına rağmen, tam 
bir faaliyet halinde bulunan Türkku· 
şu gençliğinin çalışmalarını alaka ile 
takip etmişler ve takdirlerini bildre
rek sahadan ayrılmışlardır. 

Bundan sonra misafirler Ergazi 
kampını gezmişlerdir. Kızlardan Na· 
ciye Toros. Muzaffer Sel. Sehavet 
Y ılmaztürk toplu filo uçuşu yapıyor • 
larclı. Misafirler bunları tetkik etmiş 
ve sonra Türkkuşu'nun atelyesine 
dönmüşlerdir. Atelyede yapılan pla· 
nörleri de gördükten sonra mektebe 
gelmişlerdir. Orada laboratuvarları. 
salonları. dersaneleri tetkik etmiş ve 
geç vakte kadar mektepte kalmışlar -
dır. 

t ... ıanhu) ticaret ocla ... ı ftzahkla
rnuı st·çilt·nln 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Ticaret 
odası umumi meclisi münhal bulunan 
azalıklara Şirketi Hayriye müdiirü 
Sadi'yi. Hayri Arapoğlu'nu, Abdullar 
Vahdi'yi ve Ziya Kıhç'ı seçmiştir. 

misinin tesadüf etmiş olduğu şiddet -
li fırtına sebebiyle kurtuldukları an 
danberi rahat yüzü görmemişlerdir. 

başka köylerde de bağhk tesisine ça
lışılmaktadır. Bu arada Trakyanın 

örnek köylerinden biri olan Pehlivan 
köyünde Atatürkün abidesi civarında 
ve köyün şimaline tesadüf eden 12 de
karlık bir parçasında köy manevi şah
siyeti adına bir bağ tesis edilecektir. 

Tedbirler alınmış ve şimdiden ha· 
zırhğa başlanmıştır. 

İnebolu faciasının 

son safhası 
İzmir, (Hususi) - Temyiz mahke

mesinin nakız kararı üzerine İnebolu 
vapuru faciasının muhakemesi tekrar 
başlamıştır. Temyi7 mahkemesi, sü
vari Mehmet Ali'nin 9 aylık mahkiı

miyet, diğerlerinin beraet kararını 
tasdik etmiş, ancak kazada çocuğunu 
kaybedene deniz yolları idaresince 
( 100) lira tazminat verilmesi kararı· 
m nakzetmiştir, 

Dünkü celse mahkum kaptan hak
kında bazı malumat istenmesi kararı 
ile talik edilmiştir. 

Ayd ı n' da Halkevi 

çalışmalara ilerliyor 
Aydın (Hususi) - Aydın halkevi 

gösterit kolu evelki gün ve dün akşam 
bir bir üzerine iki defa (Gündoğu -
yor) piyeslerini temsil etmiş her iki 
temsil de salonu tamamen dolduran 
halkın takdir ve alkışlariyle karşılan· 
mıştır. 

Temsilden evel, gösterit şubesi baş 
kanı Fikret Başaran tarafından inki
tap ve rejim hakkında çok heyecanlı 
bir konferans verilmiş temsil arasın
da da halkevi gençleri, Keman, piya· 
no, viyolonselle bir müzik konseri ve 
rerek garp musikisinden beş parça 
çalmışlar ve gösterdikleri muvaffaki· 
yetten dolayı dinliyenlerin bihakkın 
taktirlerini toplamışlardır. 

Türk 'Mimarları 

bir teklif yaptılar 
'fstanbul, 24 (Telefonla) - Türk 

mimarlar birliği valiye müracaat ede
rek Dolmabahçe'de yapılacak şehir sta 
dı projesi için türk mimarları arasın
da bir müsabaka açılmasını teklif et -
mişlerdir. 

Trakya' da Ziraat 
ve ağa~lama 

isleri ilerliyor 
~dırne, { ususıJ - "! raıcya aa 

zirai faaliyt yıldan yıla genişlemek
tedir. Sonbahar ekime çok müsait 
geçtiği için bu sene ileri derecede e
kilmiştir. 

Ziraat vekaleti tarafından gönderi
len selektörle re köylüler gereken bi. 
nalan yaptırmış ve makinelerini yer
leştirerek çalıştırmışlardır. Bu mev
simde bir buçuk, iki milyon kilo to
hum temizliyen ve iki makinistle ha
la çalışan yerler vardır. Öğrendiğime 
göre önümüzdeki sene selektörlerin 
sayısı 75 i bulacaktır. "Moro" kalbur 
makinelerinin sayısı ise 400 ü bul
muştur. 

Uzunköprü, Keşan, Malkara, Geli
bolu, Meriç, İpsala, Lüleburgaz, Ba
baeski ve diğer Trakya kazalarının 
mutlak surette ziraat fidanlıkları 
vardır, ve ağaçlanılırma işi Trakya'
nrn en ileri hareketlerinden biridir. 

Bu fidanlıklar 10 dekarla 100 dekar 
arasındadır. Hepsinin başında ziraat 
muallimleri ve Edirne ziraat mektep 
ve kursundan mezun olan "Tarımba
şı" lar bulunmaktadır. Bu sistem köy 
birliklerine kadar genişlemiştir. Vi
ze, Saray, Gelibolu, Ezine, Biga. Bay
ramiç ... Aynı tarzda ve aynı hararetle 
çalışmaktadır. 

Tarsus köylerinde yeni 

okul binaları yapılıyor 
Tarsus (Hususi) - Bu sene kaza

mız dahilindeki köy birliği teşkil e
dilen yerlerde yeni okul binası yapıl
masına çok ehemmiyet verilmektedir. 

Gerek kaymakamlık ve gerekse kül 
tür işyarlığı ile ispekterliği bu uğur
da büyük alaka ve faaliyet göstermek 
tedirler. 

Bu sıralarda köylerin yeni büdçe
leri yapılmakta olduğundan mektep 
binaları için büdçelere tahsisat konul 
makta ve okul yerleri tespit edilmek· 
tedir. 

Bir kaç gün evel kaymakam, jan -
darma kumandanı ve ilk okul ispek
teri ile kültür işyarı Sağlık köyüne 
giderek orada yapılacak binanın ye
rini tayin ile meşgül olmuşlardır. 

Bu vesile ile köylüler de toplanmış 
ve gerekli paranın temini için salgın 
yapılmıştır. 

Bütün köylerde. köylüler arasında 
okula karşı büyük bir muhabbet ve a
laka vardır. 
Yakında Kargılı köyü okulunun da 

bu şekilde faaliyete geçirilmesi dü -
şünülmektedir. 

Gçen ıeneki fuardan güzel bir manzara 

1939 lzmir Fuarı 
için gen ış hazı rı ı Kıar 

lzmir (Hususi) - 1939 lzmir fu- 1 güzel bir şekilde bastırılacaktır. P'w
varının geçen senekilerden iyi olma- var ziyaretçileri için ayrıca bir de 
sını temin için çalışıldığı, Kültür rehber hazırlanacaktır. 
parkta bir nebatat bahçesi kurulması- Otlanın f ıurrdcıki pauyonu: 
na karar verildiğini bildirmiştim. Bu Ticaret odası, Şimdiye kadar oldu
husus icin tetkikat yapmakta olan ğu gibi bu sene de fuvara iştirak ede 
ziraat enstitµsü profesörlerinden B. cektir. Eğe mıntakasınm bütün mah
Hikmet ve Alman mütehassıs B. Kroz sulleri bu paviyonda teşhir edilecek, 
Ankaraya dönmüşlerdir. Bir rapor sanayi ve muadin faaliyetimiz de gar
hazırlıyarak Ziraat Vekaletine vere- fik ve nümuneleriyle gösterilecektir. 
ceklerdir. lzmir limanı, Türkiye ihracatınm ya-

Kültürparkın 9 eyliıl ve 26 ağustos rısı derecesinde ihracat yapan bir 
kapıları inşaatı müteahhitlere ihale merkezdir. 
edilmiştir. Montra kapısının planı ha Bu mühim nokta, Fuvardaki ticaret 
zırlanmaktadır. Fuvar afisi için bele- odası paviyonunda tebarüz ettirile -
diye, bir münakasa açmıştır. Birinci- cektir. Şimdiye kadar oda paviyonu
ye 100 lira, ikinciye 50 lira mükafat na 17.000 lira kadar sarfolunmuştur. 
verilecektir. Bu yıl için de paviyonda bazı tadilat 

(}tobiislı•r: yapılacaktır. 
Bclecliyeııinı yeniden Almanayaya Nı•t')'Orl.· :wrgiıti i<,,·irı : 

ısmarladığı 27 otobüs 350.000 liraya Şehrimiz ticaret odası, Nevyork 
satm alınacaktfl'. Bunların gümrük beynelmilel sergisi için Türkiye. A
resmi de bu ücrete dahildir. merika ticaretinin serisini gösteren 

Üçü kırk beşer kişilik turistik oto- on yıllık bir istatistik ve ayrıca bir 
büsü olacaktır. Yeni otobüsler tem - rapor hazırlıyarak iktisat Vekaletine 
muzda tzmirde teslim edilecektir. Be- göndermiştir. Vekaletten gelecek e -
deli, uzun taksitlerle ödenecektir. mir üzerine ihracat mahsullerimizin 

Fuvar broşürüniin hazırlanmasına nümuneleri de hazırlanarak gönderi
başlanmıştır. Broşür, bol resimli ve lecektir. 

Trabzonlular bir hayır 
müessesesi kurdular 

yemek 
edi idi 

553 kimsesiz çocuğa 
yiyecek ve kitap tevzi 

Trabzon, (Hususi) - Trabzon'da ı Toplantıda tüccarlaı da bulunmuşlar
kimsesiz mektepli çocukları himayesi dır. - R. C. 
ve bakımı altında bulunduran hayır 
sever bir teşekkül vücude getirilmiş
tir. Müessese halkın ~e mahalli büt
çelerin yardımı ile kurulmuş ilk ham· 
lede 553 yavruya yemek, giyecek ve 
kitap dağıtılmıştır. Çocuklar yurdda 
kimsesizliklerini hissetmemekte, 
memnun ve mesut yaşamaktadırlar. 

llalk. yardımını genişletmiş bilhas
sa Trabzon tüccarları bu hayırlı işe 

canlı bir aHika göstermişlerdir. Ya
kında bu suretle 1000 mektepli yav
ruya daha bakılması imkanlarını a
raştırmak ıçın geçenlerde Halkevin
de büyük bir top.Jantı yaP.ılmıştır. 

Kızılcullu' daki köy 

öğretmen okulu 
İzmir, (Hususi) - Kızılçullu köy 

öğretmen okulunda, bu yıl da, nisan 
iptidasında ba -lamak, kız ve erkek 
150 talebe kabul etmek üzere, bir e
ğitmenler kursu açılması kararlaştı
rılmıştır. 

Kız öğretmen namzetlerinin, tatil 
aylarını köylerinde geçirmeleri için 
de emir gelmiştir. 



Yukarda : 
Roma görütmelerinden aonra in 
giliz donanması Akdenizde ma 
nevralara çıknuıtır. Yukardo 
Malta'da bulunan İngiliz harp 
gemilerinden birkaçı görülmek 
tedir. 

Sağda : 

ltalyan isteklerinin bir kısmı d'4, 
reamini gördüğünüz Süveyf ka· 
nalına aittir. Fakat Fran•a kanal 
üzerinde ona herhangi bir taviz· 
de bulunmağa yanaşmıyor. 

B. Rrıivelt Amerikan kongreai • 
nin açılıı cel•e•İnde, demokrasi· 
leri totaliter devletlere karar 
mukavemete davet eden ve her 
tarafta derin akialer uyandıran 
me•ajını okurken. 

"Stunt man"Jar, tehlikeli tayyare filmlerinde bü • 
yiilc sinema yıldızlarının yerlerini alırlar, bunlardan 
biri, "isteyerek'' bu ahşap evin içine girmiş, fakat k en· 
disine bit; bir §ey olmamıştır. 

Bu resim de l ngiltere'de, "istemiyerek" yapılan bir 
kazayı gösteriyor. Bunun ötekinden farkı, tayyarenin 
ve çarptığı binanın paramparça olması, iki kişinin de 
ölmüş bulunmasıdır. 

Son senelerde Berlin'de büyük bir imar faaliyeti göze çarpıyor. Bu resimde, alman hükürnetinin inşa ettirdiği 
,.Dİ baf\·eHlft bİDBSIDID büyük kapı Si görülmektedir. 

ıııııııııununııuuıııııuııııııuıuııııııuuıutl I""'" u~ıoıo•••••"""""""'' "'"""""' ""'' "' """ 11
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ı lngiltere'deki bomba hôdiseleri 

lrlanda tedhişçileri geçen hafta içinde l ngiltere'nin Hadiseden sonra oombanın patladığı yere giden po • 
muhtelif yerlerinde bombalar patlatmışlardır. S outh • /isler tahkikatla meşgul olurken, bir gazeteci de fo • 
wark'da bir bomba patladıktan sonra, sokağın hali. toğraf çekiyor . 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Hadiselerin resimleri 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bir polis memuru da kırık cam par
çalarını muayene ediyor. 

Katalonya harbi 

Kaıalonya'cla harp bütün şiddetiyl• 
devam ediyor. Frankist kollardan bi -
cinin kumandanı olan General M os -

Avrupa'da soğuklarm şiddetinden donan göllerı sporcular için yeni eğlen- kardo, (Kendisi Alkazar'ı da uzua 
ce imkanları hazırladı. Yukarıdaki resimde, buz üzerinde kayan kızaklı kot. müddet müdafaa etmişti). 
raları görüyorsunuz. 

Almanya, "dört senelik plan,. ın tatbikine büyük bir hızla devam ediyıor. 
Yukarıdaki resim, bundan bir sene önce inşasına başlanan Hertnann Göring 
dökümhane/eri inşaatının bug ünkü vaziyetini göstermektedir. 

General juan Yague, Franko safl• 
rında harbetmekte olan Faslı arap a.s
'rerlcrine kumanda etmcl.tedir. 

General Garcia Valino, Katalonya'
nın §İmalinde baskın şeklindeki ağır 

taarruzu yapan frankist kumandandır. 
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Frankist kıtalar Barselon' a 
1,5 kilometre mesai ede ! 

Şehir ıztıraph 
saatler yaşıyor 

Sivi 1 halk kaçarken ... 

Askerler de ümitsiz 
bir mukavemete 
hazırlanıyorlar 

Barselon, 24 a.a. -Havas ajansı muhabirinden: 
Barselona müdafileri, düşmanın ileri hareketini 

ıon müdafaa hattında muvakkaten tevkif etmişlerdir. 
Frankistler, Barselona önünde son tabii müdafaa 

hattı olan Garaf tepelerine karşı üç şiddetli taarruz 
yapmı,lardır. Frankistlerin bu taarruzları püskürtül
mü.§tür. Cümhuriyetçiler, bir karış yer bile vermemiş
lerdir. 

Düşman, cümhuriyetçilerin Manresa ve Martarells 

mmtakalarmdaki mevzilerine de hücum etmişse de hiç Franko tayyareleri Barselon üzerinde 

bir muvaffakiyet elde edememiştir. yazdığına göre, dün fransız hariciye-----------------
lslıraplı saatler nazın Bonne ile İspanya hariciye na -

Cümhuriyetçiler, ricat emrinden zrrı Delvayo arasında yapılan müla -
sonra, şimdi işgal etmekte oldukları katta Fransa'run ispanyol mültecileri
hatlara çekilmişlerdir. Ve bu hatları ne bir kaç mmtaka tahsis etmesi me -
düşmanın ileri hareketine nevmidane selesi görüşülmüştür. Fransız hükü -
mukavemet etmek üzere tahkim etmek meti şimali Afrika'da ve bizzat anava
tedirler. tanda mültecilere mmtakalar tamis e-

Şehir, i936 senesinde Madrit'in ya- decektir. Bu meselenin mali ciheti en
şamış olduğu ıstıraplı saatler yaşamak ternasyonal mahiyette olarak halledi
tadır. Şehrin manzarası, her an değiŞ- lecektir. 
mektedir. Muttarit surette yapılmakta 
olan hava hücumlarından başka Fran
kistlerin bilhassa sahil boyunca Gari
fa'ya doğru ilerlemeleri. bu ıstırabı ar
tırmaktadır. Sokaklarda halkın asabi
yet ve helecanı hissedilmektedir. Şi
mal yolunda k::ıçanlarr taşıyan araba 
kafileleri gör 1 nektedir. 

Sehir mukavemete 

Katalonya'nın muhtariyeti 
reJedildi 

Perpinıyıa.n, 24 a.a. İspanyol 
climhuriyetçi mahfilleri, cümhuriyet -
çi İspanya'daki örfi idareye ait karar
namenin ehemiyetine işaret etmekte -
dirler. Bu kararname, Katalonya'nm 
muhtariyet statüsünü ilga etmektedir. 
Çünkü Katalon_ya hükümetinin haiz 
ol<JUğtr'i3r.anyetıCYı ~o::ırıeuıı. 

Hükümeı nakledilecek 

Arap devletleri 
(Başı ı ıncı sayraatıJ 

Gene bu mahfiller bir camide, hatta 
bütün komşu arap devletlerinin mu -
rahhasları hazır olduğu halde, müslü -
manlar tarafından yapılan alkışların 

bir intihap etmek olmadığını ve mu -
rahhasların camide halife intihap et -
mek için değil, ibadet etmek için gel -
miş olduklarını ve esasen böyle bir in
tihabı yapmak selahiyetine malik ol -
madıklarmı beyan etmektedirler. 

Suya düşen "chadı mukaddes'' 
Bir islam halifesinin intihabı, zaru

ri görüldüğü takdirde bu intihabı yal
nız arapların değil bütün dünyadaki 

'P~~;fı1eı=r~ıa~umsMill~ti.ı;}ı1!. ya -. 

Aynı mahfillere göre böyle bir me -
Hükümet, c irde kalacağım ilan et

mişse de mul t lif nezaretler, ahvalin 
icabına göre h eket etı:nek üzere hazır
lık yapmakta< lar. 

sele asla mevzuu bahis değildir. Çün
Perpinyan, 24 a .a. - İspanya'dan 

kü hilaf et müessesesi, eski osmanlı 

Hücum kı arı şehrin Franko ta
raftarı "be§İr;c kolu" nun muhtemel 
bir hareketine ani olmak için cadde -
leri nezaret al ı da bulundurmaktadır. 

Hissedilen 
men, şehirde s 
mukavemete h 

ütün endişelere rağ

fınet vardır ve şehir, 
ırlanmaktadır. 

Pazartesi 1Jt1nkü bombardı

manın 1 nlı bilançosu 
Barselona, a.a. - Frankistlerin 

tayyareleri, cfü .aat 22 de 10 uncu de
fa olmak üzere Barselona'yı bombardı
man ederek üç ışinin ölümüne ve bir
çok insanın y r !anmasına sebebiyet 
vermişlerdir. 

Günün bilar. su: 40 ölü, 120 yaralı. 
Frankistlerin tc varecileri, bilhassa li
manı ve eski şel ri bombardıman etmi§ 
]erdir. 

11 inci bombardıman 
Barselona, 24 

23,30 da 11 inci 
man edilmiştir. 

Şark mıntak 

mandam geneı 

tarafından imza 
name, kanunu e 
olduğu bütün ga 
mi nizamın tem 
makamlara tevd 
dirmektedir. E 
yapıştırılmıştır. 

Barsclona, 2 
nezaretinin bir 
çilerin alman v< 
rafından muza 
taarruzlarına k, 
met etmiş, anca 
tashih etmek ı 
oldukları beya 

a. - Barselona, saat 
efa olarak bombardı-

orduları grupu ku
Hernandez Sarabia 
lilmiş olan bir emir
inin temin etmekte 
!ltilerin ilga ve umu
i hususunun askeri 
dilmiş olduğunu bil
emirname, duvarlara 

·ıerirı tebliği 
a. - Milli mudafaa 
liğinde cümhuriyet
alyan tayyareleri ta
ret edilen Frankist 
amancasma mukave
atlarını hafif surette 
cburiyetinde kalmış 

dilmektedir. 

F'runsa d ı mii.lteciler 
it,;•in Jıuzırlılı-

.Perpinyan, 24 a.a. - Mültecilerin 
tehacümü ihti n line binaen seyyar 
muhafızlarla jan arma kıtaatı mevcu
du takviye edi mıştir. Maamafih şim
diye kadar böyle bir tehacüm vaki ol
mamıştır. 

Seyyar mul afızlarla jandarmalar 
tarafından yap lan ilk bir kontroldan 
sonra mülteciler, muhafaza altına alı
nacaklar ve ınüte kiben askeri kuvet -
ler tarafından icap eden yerlere sevk
cdileceklerdir. 

lspmıyol milltecileri meselesi 
Paris, 24 a.a ·- Ajans Ekonomik'in 

alman haberlere göre, cümhuriyetçi 

İspanyol hükümeti, henüz Barselona
da ise de nezaretler şimale ve ihtimal 
Geroni'ye ve yahut Figueras'a nakle -
dilecektir. Fraaısız sefareti de tahliye 
edilmiştir. Yalnız sefir, Barselona'da 
kalmıştır. 

Pirene nııntakasmdaki hükii
meıçi cephe yarıldı 

Burgos, 24 a.a. - Frankistler, cüm
huriyetçilerin Pirene mıntakasındaki 
cephelerini yarmışlardır. 

Diğer taraftan general ·Gracia Vali -
no'nun kumandasındaki kuvetler Man

resa'nın ikı kilometre garbine vasıl ol
muşlardır. Şimdiki halde cephe, Bar -
selon'a 25 - 30 kilometre mesafede ka
in bir hat üezrindedir. 

Frankistler, sekız gün i!jinde yet -
miş beş kilometreden fazla ilerlemiş -
lerdir. Frankistler, 4.300 kilometre a
razi ve 284 şehir ve kasaba işgal etmiş
lerdir. Bu kuvetler, 30.000 esir almış -
!ardır. 

ileri lwrekeı kati saf hada 

Salamanka, 24 a.a. - Büyük umwni 
karargah, frankist kıtaatın dün bütün 
Katalonya cephesinde vasati yedi kilo
metre derinliğinde ilerlemiş ve düşma
nın bütün mukavemet teşebbüslerini 
kırmış olduklarını bildirmektedir . 

Nasyonalistlerin Katalonya'daki i -
leri yürüyüşleri bugün kati bir safha
ya girmiştir. 

Navar ordusu, Katalonya'nın başlı -
ca müdafaa hattım teşkil eden Lobre -
gat'ı geçerek Cardones nehrine var -
mıştır. 

Yague ordusu Barselon'dan 12 kilo
metre mesafede bulunan Gava şehrini 
zapteylemiştir. Barselon nasyonalist 
topçu ateşi altında bulunmaktadır . 
Şimalde, nasyonalistler Serrat dağla -
rını aşarak Barselon önünde ovaya in
mişlerdir. 

Frankisıler şehre 1,5 
kilometre mesafede 

Gelida, 24 a.a. Havas 
muhabiri bildiriyor: 

Nasyonalistlerin saat 19 da 
Barselon'a bir buçuk kilomet· 
re mesafeye vardıkları resmen 
teyit edilmektedir. 

imparatorluğunun bugün hükümden 
sakit olmuş olan eski ananelerine te -
kabül ediyordu. Ve umumi harpte ha
life tarafından müttefiklere karşı "Ci
hadı mukaddes,. ilan edildiği zaman 
zaafı meydana çıkmıştır. 

Hiliıfetten ziyade sağlam iş
birliği lazım 

Arap aleminin ekseriyeti, o zaman 
halifeyi takipten imtina etmiş ve Tür -

kiye'ye karşı milli mücadeleye atıl -

mıştır. Binaenaleyh şimdiki arap mil -
!etlerinin işbirliği hilafetten daha sağ
lam olmalıdır ve her şeyden evel, ih -
tiyari veya gayri ihtiyari olarak sade
ce mısırlıların Kıral Faruk'a karşı gös
termiş oldukları bir sempati galeyanı 
bahis mevzuu olması ve bununla Lon
dra konferansından evel Kahire'de 
toplanmış arapları alakadar etmemiş 
bulunması muhtemeldir. 

Bugün Kahire merasiminin mana -
sı hakkında en ziyade şüphe ve tered
düd izhar eden mahfiller, Suudi mah
filleridir. 

Almanya' da 

" Otomobiller sunı , 
kauçuk tekerlek 

kul la nacaklar 
Münih, 24 a.a. - Almanya'nın en -

düstriyi alakadar eden ilk maddelere 
müteallik meseleleri hakkında yaptı -
ğı beyanatta Gl. Hanneken, 1938 de 
Almanya' da 4 milyon ton saf demir is
tihsal etmiş olduğunu ve 1939 da bu -
nun mühim derecede arttırılacağını 
diğer taraftan iki büyiık fabrikada 
sentetik kauçuk yapılmakta olduğunu 
ve bunun çok ucuza mal edildiğini öy
le ki 1939 da Almanya'da otomobille -
rin ve komyonlarrn münhasıran sen -
tetik lastik tekerlek kullanacaklarını 
söylemiştir. 

Bu suretle alman ekonomisi dört se
nelik pianın bu iki şubeye ait olan kıs
mını tamamiyle tahakkuk ettirmiş o -
lacaktır. 

Parti Büyük Millet 
Meclisi grupu 
dün toplandı 

( Ba!jı 1 inci sayfada ) 
da İngiltere hükümetine bu şirketi 
tanımadığımızı ve bu şirketin hükü -
metle asla alakası olmadığını du -
yurduk ve keyfiyeti bu kanalla bütün 
ticari müesseselere haber vermeğe te
şebbüs ettik. lngiltere'de bu hareketi 
yapanlar ihtimal ki kendilerine fazla 
kıymet ve ehemiyet verdirmiş olmak 
için yanlış bir temsil sıfatı takınmış
lardır. Aldığımız habere göre bazı 
resmi daire ve müesseseler memurla
rının şirketlerine dahil olduklarını 
iddia etmişlerdir. Bu isim evela bize 
ecnebi bir şirket ismi gibi geldi. İt
halat ve ihracat veya büyük bir isim 
hulasası olarak telakki ettik. Harici
yemiz üç gündenberi bu meselenin 
mahiyetini Ingiltere'den anlamağa 
çalıştı. Bu sabah öğrendik ki şirket 
İstanbu1'dadır. "İmneks Limited" na
mını taşımaktadır. Üç ay evel kurul
mustur. Adliyemiz işe vaziyet etmiş 
ve lktısat Vekaleti faaliyete geçmiş
tir. Tahkikat iki cepheden yürüyor. 
Elde edilecek netice bütün sarahatiy
le umumi heyetinize arzedilecektir. 
Mütesebbisleri hakkında icabeden ka
nuni muamelelerin ehemiyetle tatbik 
ve ifa olunacağına emin olabilirsi-

Haricive Veldlimizin hiUi.fet 
me,.elesi Üzerin'de sözleri 

Başvekilin bu beyanatı umumi he -
yetin ta!lvip sadalariyle karşılandı. 
Başvekilin bu beyanatından sonra 

Haricive Vekili Ştikrü Saraçoğlu söz 
alarak 10-15 gün zarfmda cereyan e
den harici ve siyasi ahval ve vakayi 
hakkında beyanatta bulunduktan son
ra bu hadisat ve vakayiden hilafet 
meselesi üzerinde tevakkuf ederek şu 
izahatı vermişlerdir. 

"- Son gelen haberler gösteriyor 
ki tam manasiyle bir hilafet ilan e -
dilmiş değildir. Mesele Krral Faruk
un bizzat imamlığını yaptığı bir na
mazdan sonra camide bulunanlar ta -
rafından bir is lam halifesi gibi kar -
şılanması ve alkışlanmasıdır. Cemaat 
içinde imam Yahya'nrn ve İbnissuu
dun çocukları ve beş yüzden fazla za
bit mevcut imiş. 

Türkiye, cümhuriyetçi ve laik bir 
devlettir ve laik ve cümhuriyetçi ka
lacaktır. Onun için diğer devletlerin 
de laik ve cümhuriyetçi olması -
nr arzu etmemizi herkesin tabii 
ızörmesi lazımdır. Gene hunun k:ıaar 'tduu uır 1.au1:t varaır Kı o ıra 
bizim gerek cümhuriyetçiliği ve ge
rek laikliği her devletin dahili bir işi 
telakki etmemizdir. Onun için hudut
larımız haricindeki topraklardaki 
devlet ve hükümet şekilleri ve bu şe
killer içinde dinin yer alması veya 
ayırt edilmesi bizi asla alakadar et
mez. 

Bizi alakadar eden cihet haric,, si
yasi, iktıaad1 münasebatımızdır ki bu 
noktadan Mısır'm genç bü}Qümdarının 
ve Mısır halkının candan ve samimi 
dostuyuz. Cümhuriyet hükümetimi
zin bu iş ve Mısır hükümdarı hakkın
da mütaleatmı söyledikten sonra hi
lafet müessesesi hakkındaki düşünce
mizi ilave etmeliyiz. 

Bize göre hilafet müessesesi 
modası geçmiş ihtiyar ve her hal
de zararı karından çok fazla bir 
korkuluktur ki bulunduğu yere 
dünyaşümul b ir husumet celp 
eder, hatta isl8.m devletleri ara
ınnda dahi istir kap v e nifak to
humları saçar. 

Eğer Mısır'da başlıyan bu ha
reket bir gün emri vaki oluna 
hariciyenizdeki mevcut malfuna
ta nazaran, kısa veya uzun fası
lalarla aynı emri vaki bazı islam 
devletleri tarafından da tekrar 
edilecektir ki bu hal islam dev
letlerini b iribirinden uzaklaştı
racak ve isl8.m milletleri arasına 
yeni bir n ifak sokacaktır. 

Bu itte laik ve cüınhuriyetçi 
türk dev letine düşen tek vazife 
bu hazin akib e t üstüne alaka
darların dik katini celbetmektir.,, 

Hariciye V ekilinin izahatı umumi 
heyetçe tamamen tasvip olundu ve 
ruznamede başka madde olmadığın -
dan celseye nihayet verildi. 

Eski Kayzer 
seksen yaşında 

Amsterdam, 24 a.a. - Alman ajan
sı bildiriyor: Eski imparatorun ya -
kında gelecek olan 80 inci doğum yı
lı münasebetiyle, fon Makenzen ve 
mütekait amiral fon Schmitd, impa -
ratora eski ordu ve donanmanın teb
riklerini bildirmek üzere Doorn'e 
gelmişlerdir. Mareşal fon Makenzen 
eski karargah namına Kayzere gü
müş bir kupa vermiştir. 

A1man asilzadeleri namına da Hit
ler gelmiştir. Bu akşam bir ziyafet 
verilecek ve imparatorun ailesiyle 
yakınları ve gelen heyetler bu ziya
fette top.lanacaklardır. 

Türk Milletinin 

Büyük 
Tarihi 
Karan 

(Başı 1 inci sayfada) 

banisinin üfulündeın sonra, türk mille
tinin ve onu temsil eden Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, tarihte misli 
görülmemiş deruni müstakil bir vah
detle, birinci evladı İsmet İnönü'nü 
Cümhur Reisliğine seçerek, sulhta, 
harpta onu devlet reisi, Başkumandan 
ve milli Şef yapması ve zirvesinde 
cümhuriyet ve inkılap bayrağı dalga
lanan yekpare muazzam bir kaya ha
linde onun etrafr.nda toplanması, bü
tün dünya milletlerine unutulmaz bir 
ders ve ebedi bir imtisal nümunesi ol
mıya layık muhteşem tarihi bir man -
zaradır. 

İsmet İnönü'nün bu müstakil tari
hi milli kararla türk milletinin mukad
deratını kudretli ellerine alır almaz, 
büyük devlet planları arasında, Ata
türk'ün milli terbiyeye verdiği teka
mülü takviyeye azmetmiş olduğunu 

görüyoruz. "Milll kültür inkışafımı

zrn mühim esaslarını teşkil eden tarih 
ve dil inkılaplariyle ve bu yoldaki il
mi çalışmalarla ötedenberi yakrndil'l1 
alakadar" olduğunu bildiğimiz yeni 
Cümhurreisimizin bu iki Kurumu 
doğrudan doğruya himayeleri altına 

almalan bunun manidar bir misalidir. 

Tarihin bütün devirlerinde kalkın
ma azmini gösteren milletler daima 
milli terbiye mesnedine dayanarak 
bunu yapmışlar, ve büyük tarihi şah
siyetler dahili ve harici siyasetteki 
kudretleriyle devlete baka temin eder
ken, bunun başlı amilleri arasında 

milli terbiyeyi birinci derece ehemi
yette tutarak, ilimleri ve güzel sanat
larr inkişaf ettirmişler ve milletlerin· 
den büyük kültür devletleri vücuda 
getirmişlerdir. Çünkü bütün maddi 
kuvetler ve terakkiler, bütün iktisadi 
kalkınmalar, bütün milli refah ve sa
adet ancak milli terıbiyeye, fikri, ruhi 
ve ahlaki temellere dayanırsa hayati
yet ve ıbaka bulur. 

Perikles, August, XIV üncü Louis 
ve Büyük Frederik ile fetihten sonra 
İstanbul'u islam alemi ıçın, şaşaası 
çoktan sönen Bağdat'la parlaklık dev-

y~r\ne~~en"o\lyüfC • ôW'·ırrarF ""ffieriteiz1 
haline koyan Fatih Sultan Mehmet, ve 
Ankara'yı bütün şark için bir inkılap, 
kültür ve istikbal kaynağr yapan Ata
türk, bu büyük devlet prensipinin la
yemut mümessilleridir. 

İsmet İnönü'nün de büyük selefi 
gibi, aynı yüksek ideali tahakkuk et • 
tirmiye azmetmiş olduğunu görmekle 
bahtiyarız. 

Hasan Cem.Ü Çambel 

YARIN: Mahmut Esat Bozkurt. 
un güzel bir yazısı : Moral ha • 
kımdan kültürümüz . 

Bazı şayialara göre: 

İtalya asker 
tophyor 

Roma kıslalartnda , 

büyük f aaliyel var 1 
Roma, 24 a.a. - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 

Resmi mahfiller, mühim miktarda 
ihtiyat efradının silah altına çağrxldı
ğına dair ecnebi memleketlerde neşre

dilen haberlerin asılsız olduğunu be • 
yan etmektedirler. Aynr mahfiller, ta -
lim müddeti için normal miktarda ih
tiyat efradını silah altına çağrılmış 
olduğunu ilave etmektedirler. 

United Press ile Deyli Herald, 
200.000 kişinin silah altına çağrıldı

ğını yazmışlardı. 

Israrla Roma'da dolaşan şayialara 
göre 1901 doğumlular kamilen silah 
altına çağrılmıştır. Fakat iyi haber a
lan mahfillerde bu haber tekzip edil
mektedir. 

Birço.k gençler şahsi davet tezkere
leri almışlardır. Bunlar, telsiz telgraf 
ve tank sersivleri gibi hususi SLnifla -
ra mensupturlar. Roma kışlalarında ol
dukça büyük faaliyet göze çarpmakta
dır. 20.000 asker, milis teşkilatı ihda -
sının yxldönümü münasebetiyle yapı -
lacak olan geçit resmine iştirak etmi
ye hazırlanmaktadırlar. 
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Bulgaristan 
elçisinin 
beyana ti 

(Başı ı inci sayfada) 
Bulgaristan orta elçisi Dr. Kristof 
kendisiyle ıgörüşen bir mümessilimize 
Tür.kiye - Bulgaristan münasebetleri 
hak.kında şu beyanatta bulunmuştur: 

"- So.6ya'ya seyahatim hususi ma
hiyette idi. Bununla beraber, gerek 
Hariciye Nazırı ve gerek bulgar poli
tik mahfilleriyle temas etmek imka -
nmı buldum. Görüşmelerimden elde 
ettiğim intibaım, iki memleket arasın
daki münasebetlerin samimi ve candan 
bir dostluk içinde inkişaf etmekte ol
duğudur. Bütün bulgar milleti büyük 
Atatürk'ün zıyaı üzerine türk mille -
tinin duyduğu acı karşısında içten 
gelen sempati hisleri göstermiştir. Fa 
kat bulgar umumi efkarı şurasını 

memnuniyetle müşahede ve tesbit et
miştir ki, Türkiye, bu zıyadan çok e
lim bir surette müteessir olmakla be • 
raber, yarının vazifesi önünde bir da
kika bile tereddüt etmeden kayda şa
yan bir disiplin ve ittifakla yeni Mil
li Şef'i.ni bulmuş ve kültür ve banş 

işlerinde yakın ve uzak milletler ara -
sında anlayış eserine devam arzusunu 
kati bir şekilde ifade etmiştir. 

Türkiye içirı sempati ve 
hürmeı 

Memleketimin parlmanter, entHek 
tücl ve ekonomik mahfillerinde türk 
milleti ve onun dirijanlarr hakkında 

yalnız sempati ve hürmet hissiyatına 
şahit oldum. 

Biribirine coğrafi, tarihi bağlar ve 
hayat tarzları ile bağlı bulunan türk 
ve bulgar milletlerinin her türlü muz
mer fikri bertaraf eden en samimi bir 
dostluk içinde yaşamaları lüzumu aşi
kardır. Bizi ayıran siyasi mesele yok
tur. Bizi uzaklaştıran zıt menfaatler 
yoktur. Bulgaristan'ın ve Türkiyenin 
politikaları beynelmilel münasebetler
le barışın ve adaletin muıhafazası gibi 
yüksek bir fikirden mülhem bulun
maktadır.Bu fikir uğrunda iki memle
ket işbirliği edebilirler ve etmeleri 
lazımdır. 

Balkanlardaki lıuzur 
Şurasını da kaydetmeliyim ki, garp 

Avrupasının karışık bir hava içinde ya 
~akt~ .. _o~duğu ve b~tün milletlerin 
bulunduğu şu sırada, Balkanlar kıy -
meti azımsanmamak Iazım~elen ve 
barışın muhafazasmda mühim bir rol 
oymıyabilecek olan bir huzur içinde 
yaşamaktadır. Bu huzur, hiç şüphesiz 
acı bir tecrübenin ve politik bir ol -
gunluğun ifadesidir. Balkan milletle
ri karşılıklı cidal ve toprak peşinde ol 
manın cezasını yakın bir mazide pek 
pahalı ödemişlerdir. Bu milletlerin ıkül 
tür ve refahlarını kurabilmek için di-. 
ğer millet1erden ziyade barışa. . ihtiyaç 
ları vardır ve eminim ki, karşılrklı iyi 
niyetle ve yalnrz bugünkü menfaatle -
ri dolayısiyle değil, aynı zamanda ya .. 
rmın menfaatleri bakımından da, ger 
çek bir Balkan e1birliğine erişmeleri 

ve bu suretle de kendilerine müreffell 
ve mesut bir yaşayış temin etmeleri 
mümkün bulunmaktadır." 

Bir yabancı ırıp 

İstanbul'da bir 
fabrikası süt 

kurmak istiyor 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Bir ya -

hancı grup İstanbul'da bir süt fahri -
kası yapmak ve şehir sütlerinin tevzi
ini temin etmek üzere belediyeye bir 
teklif yapmıştır. Beledi•ye teklifi tet • 
kik etmektedir. 

Polonya yahudileri 

muvakkaten 

Almanya'ya girebilecek 
Bedin, 24 a.a. - Teşrinievelde Al

manya'dan çıkarılan 10 bin yahudi 
hakkındaki Leh - Alman anlaşması 
bu akşam imza edilmiştir. 
Anlaşma mucibince bu yahudiler 

menkul mallarını almak için Alman
ya'ya dönebileceklerdir, orada kala
bilecekleri müddet değişik olacaktır. 
Menkul olmıyan mallarının kıymet
leri sonradan tesbit edilecek şartlar 
dahilinde bir hesaba geçirilecektir. 

Almanya'da oturan 60. bin yahudi 
hakkındaki daha umumi meselenin 
halli için müzakerelere devam edile
ceği zannedilmektedir. 
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• 

lspany 1 ihtilaline ni~in baıladım ! 
(Başı S inci sayfada) 

ta birçok silahlı askerlerin bulun
tnası, bu "idealist,. lerin cesaretini 
kırmış olacaktı. 

1 a tetbmuz 1936 da Fas'da or-
du, elinde nasyonalizm 

bayrağı olduğu halde ayaklanınca 
ben de tayyare ile hemen oraya koş
t~m. Adada hiç kimse benim nereye 
gıttiğimi bilmiyordu. Fas'da ku
mandayı ele aldım ve kurtuluş sa
vaşına başladık. 

. İlk önceleri üzerime aldığım va
zıfe kolay görünmüyordu. Henüz 
ordunun organize edilmesine vakit 
olmamıştı. Fakat Madrid'de bir Sov
yet cümhuriyetinin ilan edilmesi bi
zi hemen harekete getirmiye zorla
mıştı. 

Ben derhal takdir etmiştim ki ls
panya'da bir iç harbi çıkması, bi
zim Marksistlerle çarpışmamızdan 
çok daha fazla bir şey olacaktı. Ya
bancı hükümetler onlardan yana 
idiler. Rusya hem insan, hem de si
lah göndermek suretiyle hemen on
ların yardımına koşacaktı. Sovyct
ler Birliği tarafından halk cephesi 
adına kaydedilen gönüllüler yalnız 
Ruslar değildi; bunların arasında 
Fransızlar, Bulgarlar, Çekler, Al
nıanlar, İtalyanlar, anti - faşistler 
de vardı. O itibarla "gönüllüler" 
kelimesinin manası pek genişti. 
Bunlardan mühim bir kısmı da 
Marsilya'da, Bordo'da, ve fransız 
Katalonyası hududunda yüksek pa
ralarla kiralanıyordu. Harp malze
mesinin çoğunun menşei Rusya idi. 
Fakat bunlar Belçika'dan, Fransa'
dan ve Çek-slovakya'dan da geli
yordu. Kullandıkları tayyareler de 
ingiliz yapısı, yahut Rusya'da ingi
liz mütehassıslar tarafından yapıl
mıştı. 

Bunlar İspanya bankasının mil
yonlarını ~alarak bu türlü malzeme 
satın aldılar. Geçen sene Valansi' 
ya'ya giden bir gemiyi yakalryarak 
Sevil'e götürdük. Müsadere ettiği
miz malzemenin hepsi günü geç
miş, eski moda kötü şeylerdi. Bu 
böyle olduğu halde Valansiya hü
kümeti birçok paralar "harcıyarak 
bunları satın almıştı. 
Şimdi aradan aylar geçmiştir; he

nüz kati ve son neticeye varmadık. 
Fakat ben vaziyetten memnunum. 
Bir defa daha İspanya kendisini 
f~tif~tt suretivle medeniveti 

Bizim savaşımızın altında haki
katte bir komünizm ve anti - komü
nizm savaşı gizlidir. Sözün kısası, 
bugün biz, ispanya toprakları üze
rinde öyle bir meseleyi halletmekle 
meşguluz ki bu halledilmiyecek o
lursa Avrupa nihayet bulur. 

Bize çok defa, aynı gaye ve mak
sadları taşıdığımız memleketler
den, İtalya, Almanya ve Portekiz'
den yardım görüp görmediğimiz 
hakkında sualler soruluyor. Bu 
dostların bize yaptıkları yardım 
manevidir. Bu manevi müzaheret 
yüzünden itimat ve emniyetimiz 
artıyor. İspanyol topraklarından 
bir karışı bile bir kimseye vadedil
miş değildir. Saflarımız arasında 
ancak, senelerdenberi bu maksatla 
bulunan "yabancı lejiyon' nundaki 
gönüllülerden başka yabancı yoktur. 
Teçhizatımızdan hiç birisi, iane ve 
hediye şeklinde elimize geçmemiş
tir. Her sey satın alınmış ve bedeli 
İspanyol parasiyle ödenmiştir. At
las Okyanosunun her iki tarafında 
bulunan memleketlerden birçok 
teklifler aldığımız halde hiç bir ec
nebi memleketten borç para alma
dık. 

Nasyonalist İspanya. hep kendi 
yurtsever vatanda§larmın maddi ve 
manevi yardımiyle yaşıyor. 

Hic şüphesiz, İspanya muzaffer 
ve yeniden serbest ve müstakil ol
duktan sonra enternasyonal sahada 
kendisine açıktan açığa düşmanlık 
etmiş olan memleketlere değil, ona 
açıktan açığa müzaheret ve dostluk 
göstermiş olan memleketlere te
mayül edecektir. 

D iinkü İspanya mazi olmuş
tur. Bundan sonra artık a

srlzadelere ve finansal kuvetlere 
hic bir imtiyaz tanımıyacağız. Ju
an March gibi harekatımıza para 
vermiş olan kimseler de bu yardım
ları mukabilinde hiç bir şey istemi
yeceklerdir. Bunlar, diğer birçok 
İspanyollar gibi kendi arzu ve rı
zalariyle yardımda bulunmuslardır. 
Bunların hepsi memleketlerini se
ven adamlardır. Vatanlarını daha 
rahat, daha mesut ve daha büyük 
görmek arzusu ile bu hizmeti yap
mışlardır. Mii terek bir ülkü asıl
zade ve avam, zengin ve fakir, genç 
ve ihtiyar bütün İspanyolları bir
le tirmektedir. Bu ülkü de hakiki 
İspanya'yı mahvetmek istiyen Sov
'Xf:&~an v;ı'va karsı muzaffer ol-

T. C. Z 1 R AA T BANKASI 

... 

Kuruluş tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a§ağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 • 250 .. 1.000 •• 

40 • 100 .. 4.000 .. 
100 .. 50 .. 5.000 

" 
120 .. 40 .. 4.800 

" 
160 .. 20 

" 
3.200 •• 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan a~ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlaıiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül. 1 Birincikiinun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Yüksek mühendis aranıyor 

Bir belediye ba§mÜhendisJiği için 300 lira aylık ücretle bir 
Yüksek mühendis nranıyor. isteklilerin vesikalarının Türk Yük&ek 
Mühendisleri Birliğinin Ankara merkezine göndermeleri. 

271 Birlik Reisliği 

.. Mill! .Müda~~a Bak~nl~ğı .1 
Boş ampul alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
10400 lira olan bir milyon adet 1 cc. 
lik ve dokuz yüz bin adet 2 cc. lik boş 
ampul 3 - mart - 939 cuma günü saat 
11 de Ankara'da M.M.v: satın alma 
Ko. da kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır. 

2 - İlk teminat 780 lira olup şart
namesi her gün öğleden sonra komis -
yonda görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazıtı belge!erle bir
likte teklif mektuplarını eksiltme saa
tinden behemahal bir saat evetine ka -
dar M.M.V. satın alma Ko. n~ verme-
leri. (138) 10178 

Yalak ~arıalı ahnacak 

2 - Beherine (169) lira 50 kuruş 

fiyat tahmin edilmiştir. 
3 - İlk teminatı (635) lira 63 ku

ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M. V. sat111 alma komisyo -
nundan alınır .. 

5 - İhalesi 14-şubat-939 salı günü 
saat on birdedir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte belli gün ve saatinde 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (285) 12097 

Bakır bakra( ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

ı - Beher tanesine tahmin edi
len fiyatı (490) kuruş olan 1000 a
det kapalı bakır bakraç açık eksilt -
me suretiyle münakasaya konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 18-şubat-939 cumarte-
si giinü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı ( 367) lira 50 ku -

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis ıuştur. 
yonundan : 4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

1 - Beher adedine tahmin edilen olarak M.M.V. satın alma komisyo· 
fiyatı (130) yüz otuz kuruş olan 14300 nundan alınır. 
adet yatak çarşafı kapalı azrf usuliyle 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
münakasaya konulmuştur. sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-

2 - İhalesi 8 şubat 939 çarşamba gü- delerinde gösterilen vesaikle ve temi-
nli saat l 1 on birdedir. natiyle birlikte belli gün ve saatinde 

3 - İlk teminatı (1394) bin üç yüz M. M. V. satın alma komisyonuna gel-
dokson dört lira 25 kuruştur. mekri, (287) 12098 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o-
larak M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale ::;aatından 
en az bir saat evel M. M. V. satın al-
ma komisyonuna vermeleri. 

(156) 10193 

1 O kalem ilôç alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misy.:>nundan: 
1 - Eskişehir hava hastanesi için 

10 kalem ilaç açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
1305 lira olup ilk teminat mikdarı 98 
liradır. 

2 - Eksiltmesi 8-2-939 çarşamba 
günü saat 15 de vekiilet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Listesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatte ilk te-

misyona vermeleri. (212) 10239 

Vakıflar 

Satılık orsa 
Vakıflar Umum Mü·darlüğünden: 

Miktarı 

metre 
Mevkii Cinsi murabbaı Pafta 

Necatibey 
mahallesi 

Ada Parsel 

681 10 

Arsa 48 87 

Muhammen Muvakkat 
Kıymeti Teminatı 

960 72 

Yukarda evsafı yazılı vakıf arsanın 
mülkiyeti peşin para ile açık artırma
ya konulmuştur. !halesi 28-1-939 cu
martesi saat 10 da Vakıflar Umum 
Müdürlüğü Varidat müdürlüğünde 
yapılacaktır. Almak ve satış şartını 

ı:rnrmek istiyenlerin adı '"eç,•n =üdür 
lüğe müracaatları. (7-9) 10112 

Kü~ük edevat ~ani ası ah nacak Kapah zarf usulile bina inıaalt 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 -100 adet kompile küçük ede

vat çantası açık eksiltme ile satın ah
nacaktır. 

2 -Ekisltmesi 6-2-939 pazartesi sa 
at 11 dedir . 

3 -tik teminat 90 lira olup şart -
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. ün
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte muayyen gün ve vakitte M.M. 
V. satınalma komisyonunda bulunma-
ları. (225) 10252 

Satılık hayvanlar 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Harp okulu hayvan kadrosun -

dan çürüğe çıkarılan bir baş beygirle 
altı ayını doldurmamış sekiz baş tay 
ve bir taburdan çürüğe çıkarılan bir 
baş beygir 28.1.939 cumartesi günü sa
at 10 da M. M. V. satın alma ko. da ar
tırma suretiyle satılacaktır. 

2 - Hayvanları görmek için yuka
rıda yazılı müesseselere ve artırmaya 
iştirak için de satrş günü ve saatında 
M. M. V. •atın alma KO. da bulunma-
ları. (245) 10264 

Tavla halatı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen fi_ 

yatı (19) on dokuz lira olan 20 tane 
tavla halatı açık eksiltme suretiyle mü 
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 13 şubat 939 pazartesi gü 
nü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı 28 yirmi sekiz lira 
50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M. V. satın alma komisyonun
dan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun ikinci ve üçüncü madde
lerinde gösterilen vcıı.aikle ve temina
tiyle birlikte belli gün ve saatinle M. 
M. V. satın alma komisyonuna gelme-
leri. (282) 12096 

50 adet kasa ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 

(50) adet ka:sa açık eksiltme suretiy
le münakasaya konulmuştur. 

eksiltme ilani 
Vakıflar Umum Müdürlüğün·den: 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Ankara'da ikinci Anafartalar 

caddesinde hal karşısında vakıf arsa 
üzerine olbabdaki proje:.ine göre a
partıman inşaatıdır. 

2 - Bu inşaatın temel kısmı vahidi 
fiyat üzerinden ve mütebaki aksamı 
maamüştemilat götürü olarak yaptırı
lacaktır. 

3 - Keşif bedeli 331411 lira 07 ku -
ruştur. Bunun 57030 lira 13 kuruşu te
mel için 274380 lira 94 kuru:;;u da diğer 
götürü aksamı içindir. 

4 - Bu inşaata ait fenni evrak şun
lardır: 

A - Fenni ve hususi şartname, 
B - Mukavele projesi ve projeye 

bağlı vahidi fiyat cetveli, 

C - Eksiltme şartnamesi, 
D - Proje, 

5 - Yukarıda yazılı evrak Ankara'
da Vakıflar Umum müdürlüğü inşaat 
müdürlüğünden, lstanbul'da İstanbul 
Vakıflar başmüdürlüğünden, lzmir'de 
İzmir Vakıflar müdürlüğünden 16 li
ra 57 kuruş mukabilinde alınabilir. 

6 - Eksiltme 10.2.939 tarihine rast
Jıyan cuma günü saat 14 de Ankara'da 
ikinci vakıf apartımanda Vakıflar U
mum müdürlüğü inşaat müdürlüğün -
de toplanacak komisyonda yapılacak
tır. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin 17006 
lira !l4 kuruşluk teminat vermeleri ve 
aşağıda yazılı vesikaları haiz olmaları 
şarttır • 

A - 1939 yılma ait ticaret odası ve
sikası,, 

B - hale tarihinden en az sekiz gUn 
eve! nafıa vekaletinden alınmış ve en 
aşağı 200.000 liralık tek bir bina inşa
atı yapmış ve muvaffak olmuş bulun
duğunu bildiren yapı müteahhitliği 
vesikası, 

8 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat 
yüksek mimar veya yüksek inşaat mü
hendisi olması veya bunlardan biriyle 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imza etmeleri şarttır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı 
zarfın ihzarında ve teklif mektupları
nın yazılışında ve bu zarfların tevdi
inde veya posta ile gönderilmesinde 
2490 sayılı kanunun 32 33 ve 34 üncü 
maddelerine harfiyen riayet etmeleri 
lazımdır. (120) 10213 
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NÖBETÇi E...;ZANELER 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya eczanelerı 
Sebat ve Yeni şehir eczaneleri 

ACELE iMDAT 

Bır yaralanma, bir kaza, fevkalade bır 
hastalık vukuunda acele imdat ıstcmck 
ıcin belediyeler hastanesine (2257) 
numara ıle telefon edilır. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın hıbarı: (1521). - Telefon mura· 
racaat. şehir: {1023-1024) .• Sehırlcra· 
rası: (2341-2342). - Elektrık ve Hava· 
gazı irıza memurlugu: (1846). - M e· 
sajerı Şch.r anhan: (3705). - Taksı 
telefon numaraları: Ziııcirlicamı civa
n: (2645-1050·1196) .• Samanpazarı cı· 
varı: (2806-3259) •. Y enişehır. Havuz· 
ba~ı Bizım taksı: (2323 ) .• Havuzba51. 
Guven taksı : (3848). Rirlık taksı : 
(2333) •• Çankırı caddcsı. Ulus taksı : 

(1291 ). - İr.tanbul taksısi: (3997), 

Otobüslerin ilk ve .;on ııcferleri 
Ulu· M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulu& M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmeıı'ı.len Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Kecıoren'e 6.00 21.00 
Keçıoren'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M . dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlık'ten Ulus M. na 7.00 21.30 

Uluı. M dan Cebecı'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 

':ebccı'den As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebecı'ye -.- 17.00 

Yenı~elıır'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazarından Akkopru'ye 6.15 7.00 
Akkopru'den S pazan'na 7.30 9.45 
Bahcelı Evlerden Ulus M. na 7.45 -.-

U. M. dan Bahcelı Evler'e -.- 20.00 
~ U. Meydanı'yle istasyon arasını.la her 

beş dakikada bir sefer olup tren za· 
manian seferler daha sıktır. 
U. Meydanı'yle Yenişehir. Bakanlık· 
lnr. Cebeci, Samanpazarı arasında sa~t 
8 den 20 ye kadar vasatı her beş dakı
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada · saat 7 den ve 8 eve 21 den 23 e 
kadar her ıs. 20 ve 30 uakikııda bu 
muntazam seferler vardır. 

q Akıtamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların U luı mey· 
danı'na donuşleri sinemaların tiagılı§ 
&aatlerıne tS.bidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlıi saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihetö
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatl'!ri 
Haydarpaıa'ya : Her sabah 8.20. Her 

akııam 19.15 ve 19.50 
de (Paznrtcsı. l'er
Gembc. Cumartesi 
Toroı ı;ürat.) 

Samsun hattına : Hergun 9.35 (Kayse· 
t"i, Sivas,' Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her gün 9.35 
Zonguldak hattı : Herglin 15.00 

Posta, T elgrof ve T elcfon .·- ~ 

X Bcrlin - Alman ordusunun bü
yük umumi karargfıhı, ecnebi memle
ketlerde dolaşan ve alman ordusunun 
şubat ortalarına dogru manevralar 
yapacagını iddia eden şayialar tekzip 
etmektedir. 

Belgrad - Yugoslav matbuatı 
Bulgar - Yugoslav dostluk paktının 
ikinci yıldönümünü kutlamakta ve bu 
paktın bütiın Balkanların siyaseti ba
krmından fevkalfide mühim oldugu
nu tebarüz <:ttirmektedir. 

Tirana - Umumi emniyet ajan
ları, son günlerde, Korçe, Tirana ve 
1skodra'da, ellerinde komünist pro -
pagandası beyannameleri bulunan 69 
kişiyi tevkif etmişlerdir. 

San ]uan de Portoriko - Ame
rika ordusunun 48 tayyaresi, grup ha
linde yapmış oldukları merhalesiz bir 

! 
uçuştan sonra Panama kanalında ka
in Koko olo'dan buraya gelmişlerdir. 

Kdstobal - 88 Amerikan deniz 
tayyaresi. Ameı ika filosunun Kara-
ibe'de yapacağı manevralara iştirak 

etmek üzere buradan hareket etmiş
lerdir. 

X Memf.'J - Şimdiye kadar ikinci 
enternasyonale dahil bulunan sos ya -
list sendikasına merbut teşekküller 

son zamanda ihdas olunan nasyonal 
sosyalist amele teşkilatına girmeyi 
kararlaştırmışlardır. 

Berlın - Enternasyonal muha
ceret komitesi reisi Ruble bu hafta 
içinde tekrar Berlin'e dönerek alman 
yahudilerinin muhacereti hakkındaki 
müzakerelere devam edecektir. Al -
man m k:ımatı bu müzakerelere de· 
vama hazırdır. 

Londra - Alman ticaret odası· 
nın senelik ziyafetine riyaset eden 
alman sefiri fon Dirksen. alman - İn
giliz ticari münasebet~erinin istikba
li hakkındaki nikbinliğini ızhar etmi§ 
ve 1 temmuz tarihli ticaret itilafna -
mesinin tevsi ve şimdiki mlişkülatrn 
izale edilebileceğini söylemiştir. 

-· • ~_r.. DefnirYollarl · 
Muhtelif in~aat münakasası 

D. D. Yolları Satın Alma KomiL 
yonundan : 

Eskişehir"de yol atölyesinde yaptı
rılacak marangozhane ve garaj binala
rı bilumum beton ve kargir inşaatı ile 
ahşap ve demir in aatı vahidi fiyat ü
z~rind~ kapah zari usu\iy\c eksi\t
miye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen bedeli 
115000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
esair evrakı Devlet Demiryollan 

\nkara. Eskişehir ve Sirkeci veznele
rinden 575 kuruş mukabilinde alabi-

2 S •k 1 k lirler. pi er a tnaca 3 - Eksiltme 9-2-939 tarihinde per-
şembe günü saat 15 de Ankara'da 

P. T. T . Müdürlüğiinden: Devlet Demiryolları yol dairesinde 
1 - Ankara radyosu için (125) li- toplanacak merkez birinci komisyo • 

ra aylık ücretle iki spiker alınacak - nuca yapılacaktır. 
tır. 4 - Eksiltmiye girebilmek için is-

2 Taliplerin lise mezunu olması ve teklilerin teklif mektupları ile birlik
teleffuzlarının düzgün, seslerinin te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
mikrofona müsait bulunması lazım · aynı güo saat 14 e kadar komisyon 
dır. reisligine tevdi etmiş olmaları lazım-

3 - Aynı evsafı haiz olanlar arasın dır. 

da yabancı dil bilenler yÜksek mek- a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy-
tep mezunları tercih edilecektir. gun (7000) liralık muvakkat teminat 

4 - imtihan 6-2-939 tarihine tesa· b) Bu kanunun tayin ettiği vesika-
düf eden pazartesi günü saat 9 da An- lar, 
kara radyo evinde yapılacaktır. c) Bu işe ait ehliyet vesikası (ch-

5- Talipleıin 31-1-939 tarihine ka· liyet vesikası için eksiltme tarihin
dar istida ile P. T. T. umumi müdür· den en az sekiz gün evel nafia ve • 
lüğüne müracaatları. kaletine mıiracaat edilmesi.) 

(226) 10253~ 10137 

-------------------
6 gurup malzeme ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedel ve muvakkat terninatlariyle isimleri aşağıda yazılı 6 

grup malzeme 7-3-939 sah günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 

vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisligine 
vermeleri lizımıdr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (126) 

ı - (100) makas takımı 
2 - (50000) demir travers 
3 - Küçük yol malzemesi 
4 - Butonlar (Cif mal için 

(Yerli mal için 
5 - 1.000.000 tirfon (Cif mal için 

(Yerli mal için 
6 - 27.500 Şöminman takozu 

Buraa Bele-diye Riyasetinden: 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
196.600 Lira 11.080 Lira 
176.244 ,, 10.062,20 " 
109.645,95 " 6.732,30 •• 
22.933,30 " 1.720 " 
49.855 " 3.739,12 " 
61.600 4.330 " 
82.342,49 .. 5.367.12 " 
18.150 .. ].361,25 " 

10248 

aranıyor 

Bursa belediyesi Müzik evi keman muallimliği münhaldır. 
Konservatuvar mezunu olanlardan veya serbest keman muallimligi 
yapmış bulunanlardan isteklilerin kısa zamanda en geç 2. Kamın 
939 sonuna kadar istidalarına ilişik vesikalariylc Bursa belediye 
reisliğine müracaatları' ilan olunur. (252) 10289 
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7 - Teklif mektupları teminat 
makbuzlariyle birlikte ihale saatin. 
den bir saat evveline kadar Orman 
satış komisyon reisliğine sıra numa· 
ralı makbuz mukabilinde verilmis o-

ULUS 25 - 1 - 193 

Arazi sahiplerinin nazarı dikkatine 
Ankara Valiliğinden : 

Hükümet konağı 

yo ptı rı loca k 
Diyarbakır Defterdarlığından : 

ı - Eksiltmeye konulan ış: Eğil 

(Piran) da yapılacak hükümet konağı 
inşaatıdır. Bedeli keşif (26176) lira 
85 kuruştur. 

lacaktır. 
4 

8 - İsteklilerin mektuplarında şart 
name ve mukavelename projeleri o -
kuyup kabul ettiklerini yazıp imza 
etmeleri meşruttur. 

9 - Şartname ve mukavelename 
projeleri Ankara İstanbul ve Samsun 
Orman çevirge müdürlüklerinden a -

2901 sayılı kanun mucibince icra kılına·n tahrirde tahrir komisyonlarınca namlarına tesbit edilen aşağıdaki listede evsafı yazıh 
arazilere ait ihbarnamenin mükelleflerine tebliğata imkan hasıl olmadığından kanunu mezkiirun suveri tatbikiyesine dair olan 
2 inci tahrir talimatnamesinin 5, 6 ıncı maddeleri hükmüne tevfikan işbu ilan tarihi alakadaranca ittıla addiyle bir ay içinde pul .. 
suz bir arzuhalle itiraz etmeleri ve bu müddetin mürurunda itiraz etmiyenlerin arazi kıymetlerinin kespi katiyet edeceği maliiııı 
olmak üzere ilan olunur. 

Merkez şubesi 
lınarak okunur. (175) 10187 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
2901 N. lu mucibince yapılan tahrire ait sahipleri bulunmadığından ilanen tebliğat yapılacak arazi ihbarnameleri 3-12-938 N. 1 

Elektrik tesisatı A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi Mara§ Belediye Riyasetinden 

Sıra N. Cilt Varak Köy adı 

C) Ek hususi ve fenni şartnameler 
D) Bayındırlık ve yapı işlen genel 

ve fenni şartnam<.leri. 
E) Bu evraklar Diyarbakır nafıa 

dairesinden bir lira otuz bir kuruşa a
lınabilir. 

3 - Bu işin ihalesi (30. 1. 939 pa
zartesi) günü saat (on bir) de Diyar
bakır defterdarlığında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
{1963,26) liralık muvakkat teminat 
vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz 
etmek Hizrmdır. 

A) Nafıa müdürlüğünden alınmış 
bu işe ait müteahhitlik vesikası. 

B) 938 mali yılına ait ticaret odası 
vesikası. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 

(31. 1. 939 pazartesi) günü ihale saa
tinden bir saat evel komisyon reisliği
ne makbuz mukabili vermeleri posta 
gecikmeleri kabul edilmez. 

6 - 4 üncü maddenin (A) f ıkrasın
daki müteahhitlik vesikası eksiltmeye 
çıkarılmış olan her hangi iş için iste-
diği açıkça yazılmak suretiyle eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel bir istida ile vilayete müra
caatla Nafıa müdürlüğünden istenile
cek ve bu zaman zarfında vesika tale
binde bulunmryanlann eksiltmeye gi
remiyecekleri. (200/133) 10155 

Hükümet konağı 

yoptırılocak 
Diyarbakır Defterdarlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Çınar 
(Akpınar) da yapılacak hükumet ko
nağı inşaatıdır. Keşif bedeli 30212 li
ra 40 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) El hususi ve fenni şartnameler 
D) B ymdırlık ve yapı işleri genel 

ve fenni ırtnameleri 

E) B evraklar Diyarbakır nafıa 
OalTC'alTI n~t.-a eı"X'~ "'-&• ...... -,- -

lınabilif 

Maraşta yapılacak idro elektrik san
tralının projesini ahiren Nafıa Ve -
kiiletinden musaddak tadile göre ve 
kapalı zarf usuliyle münakasaya çıka
rılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli inşaat 
kısmı (7718) lira (33) kuruş ve miha
niki kısmı (33420) lira (20) kuruş ol
mak üzere 41138.53) liradır. 

2 - Teklifler inşaat ve mihaniki 
kısımları için ayrı ayrı da kabul olu
nacaktır. 

3 - İstekliler bu işe ait fenni şart
name ve eksiltme şartnamesi ile mu
addel proje ve keşif raporunu 3 lira 
mukabilinde Maraş belediyesinden a
labilirler. 

4 - Eksiltme 939 şubatının doku -
zuncu perşembe günü saat 15 te Ma -
raşta belediye dairesinde encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

5 - Münakasaya gireceklerin ka -
nun dairesinde bütün vesikalarını ib· 
raz ve kanuni teminat akçelerini ita 
etmeleri meşruttur. 

6 - Muaddel projeye göre makine 
ve malzeme aksamında hiç bir tebed
dül olmıyacağından (yalnız cebri bo
ru bire indirilmiştir) ve işte çok müs
tacel bulunduğundan 20 gün müddet
le iliinı kabul edilmiştir. 

7 - Teklif mektupları şubatın 9 un 
cu günü saat 14 e kadar kabul olunur 
Fazla izahat almak istiyenler müna -
kasa şartnamesinde bulurlar. 

(336-205) 10228 

İ nşoot münokososı 
Kırklareli C. H. Partisi llyönku

rul Ba§kanlığından : 
Temel aksamının inşası bitmiş olan 

Kırklareli Halkevinin (600) metre 
küp taş 70.000 - 100.000) tuğla ile taş, 
tuğla ve beton iş~ilikleri ayrı ayrı o
larak 11-1-939 sah gününden 7-2-939 
salı gününe kadar münakasaya konul
muştur. İstekli olanların Kırklareli il
yönkurul başkanlığına baş vurmaları 

ilin. rôDrilCa satı Şal 
İçel Defterdarlığından : 
Mersin dakik çırçır ve nebati yağ

16 

17 
18 
19 

20 
21 
22 \ 

23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 

38 

39 
40 
41 
42 

43 

44 
45 
46 
47 
48 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

57 
58 
59 

120 

53 
63 
84 

84 
84 
84 

84 
84 

84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
84 
33 
91 
91 
91 

91 

91 

91 
91 
91 

150 

202 

29 
29 
29 

101 
95 

95 
95 
95 
95 
96 
96 

96 
101 
120 

11 Mecidiye 

63 Bağlum 

12 Yapracık 

22 

23 
24 
25 

26 
51 

73 
73 
74 
74 
77 
78 
84 
85 

" 

" .. 

" 
.. .. 
" 
" .. 
" 

74 Bağlum 
08 Zir çim·it 
08 Zir çimşit 
18 

19 

22 

58 
62 
63 

" 

" 

.. 
" .. 

02 Eğlence 

17 İncirlik 

60 Pursaklar 
60 Pusular 
46 
94 Solfasol 
86 

85 
87 
88 
89 
36 
36 
37 

38 
67 
01 

,, 

" 

" ,, 

.. 

" 
Mecidiye 3 - Bt işin ihalesi (30. 1. 939 pa

zartesi) 1 nü saat (11) de Diyarbakır 
defterda ğında yapılacaktır. 

4 - Ek iltmeye girebilmek için 
(2265,95 iralık muvakkat teminat 
vermek e aşağıdaki vesikaları ibraz 

lar Türk anonim şirketinin hazineye o- 60 
lan muhtelif vergi borclarmdan dolayı 

120 10 
" 

etmek ıa nndır. 
A) N- ı müdürlüğünden alınmış 

müteahhıtl k vesikası. 
B) 938 cıali yılına ait ticaret odası 

vesikası. 

5 - T plerin teklif mektuplarını 
ihale saat n len bir saat evel komisyon 
reisliğine ınakbuz mukabili verilmesi 
posta gec kmeleri kabul edilmez. 

6 - 4 cü maddenin (A) fıkrasın-

24. 12. 938 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle müzayedeye çıkarzlan fabri-
ka alat, edevat, tesisat, makine ve te- Tahrir 
ferrüatına tayin ve ilan olunan satış No. Mahallesi 
gününe kadar talip zuhur etmemiş ol- ---
duğundan mezkiır emvale ait satışın 1 Gül veren 
6. 2. 939 tarihine tesadüf eden pazarte- 24 Samanlık bağ 
si gününe talik edildiği ve aynı günde 5 Ön cebeci 
ihalei eveliyesinin yapılacağı ilan olu 7 Tuzlu cayır 
nur (248) 12092 43 Samanlık 

51 •. 

daki mütt:ahhitlik vesikası eksiltmeye 
çıkarılmış o an hangi iş için istediği a- : 
çıkça yaz lmak suretiyle eksiltmenin 
yapılacağı ünden en az (sekiz) gün 
evel bir istı a ile vilayete müracaatla 
nafıa müd r üğünden istenilecek ve 

.:! 1111111111111111111111111111111 l lll il I !:, 36 Tuzlu cayır 

= 2 iKiNCİ BALAYI 
--':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Bayındtrhk Bakanhğı 

3 Balkeriz 
1 ı 

1 
Saime K. 
Samanlık 

14 Arka cebeci 
Ön cebeci 
Arka cebeci 

1Q6 

32 bu zaman fında vesika talebinde bu 
lunmryanl n eksiltmeye girmiyecek· 
lcri. ( 1/134) 10157 

Satıltk çam aijacı 
Mukavele projesi tashihi 
Nafıa Vekaletinden : 

4 Samanlık bağ 

32 
21 Kutlu gün 
12 Sürüklü 
61 Tuzlu çayır 

5 Arslanhane 

Sokak 

Gül veren 
Samanlık B. 

On cebeci 
Tuzlu çayır 
Bağlar 

Tuzlu çayır 
,. 

Balkeriz 
Tokma K. 

Sa. 
Kunal köşk 
On cebeci 
Arka cebeci 

Sa. 

Kutlu gün 
Sürüklü 

Tuzlu çayır 
Karın Samsuı Orman Çevirge Müdürlü· 

ğün·den : 
ı - 3-1· 9 tarihinden itibaren 23-

Sivas - Erzurum hattının 388 inci 
kilometresinde yapılacak olan ve 17-2-
939 tarihinde münakasaya konulan 
120 metre açıklığındaki demir köprü -
nün mukavele projesinin 15, 16, 1 7 
18 ve 19 uncu sayfaları sehven eksilt
me şartn:-tmesine ve eksiltme şartna • 
mesinin 15 inci sayfası da sehven mu
kavele projesine raptedilmiş olduğun
dan işbu sehiv alakadarlara tebliğ ve 
mezkür münak2sa evrakını satın alan
ların bu sayfaları yerlerine koymak su 
retiyle vaki sehvi tashih etmeleri illin 

15 
37 

Kurt 
Necati bey 

3 Mihriyar 
21 Necati bey 

Tayyareci Remzi 
Sezai 

1-939 tarih : kadar 20 gün müddet
le ve kap. zarf usuliyle artırmaya 
konulan v 23-1-939 tarihinde ihalei 
·cveliyesi i cı kı hnacağı ilan edilmi§ 
olan Veziı prünün Kavacık yaylası 
ve Taşlıge ı devlet ormanından 1667 
metre mik çam ağacına ait ilan va-
rakasının -939 tarihinde gönderil
diği halde l:.tanbul Cümhuriyet_ ga -
zetesince 9-1 939 tarihinde alındıgı ve 
müddetind neşredilmediği telgrafla 
bildirilme• ı üzerine eski ilanın mef -
suh addiy 10-1-939 tarihinden iti -
baren 10-2 39 tarihinde ihalei eveli
yesi icra ınmak üzere bir ay müd
detle ve k alı zarf usuliyle artırma· 
ya konuln tur. 

2 - Te 1 f zarfları 10-2-939 tarihi
ne müsadif cuma günü saat 14 te Sam 
sun Orma çevirge müdürlüğündeki 
orman sat ş komisyonu huzurunda a
çılacaktır. 

3 - lha e evveliyesi 10-2-939 tari
hinde cum. 
caktır. 

günü saat 14 te yapıla -

4 - Muhammen bedeli 6668 liradır. 
5 - Muva <kat teminatı 500 lira 10 

kuruştur. 
6 - lsteklılerin kanuni ikametgahı 

olması ve ticaret odasında kayıtlı ol
duklarzna dair vesaik ibraz etmelerı 
meFuttur. 

olunur. (61) 10107 

Telgraf fincan demiri ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

13 mart 939 pazartesi giinü saat 15 
de Ankara'da Nafıa vekaleti binasın
da malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
ca ceman 2600 lira muhammen bedel
li Hayclarpaşa'da teslim şartiyle 10000 
adet telgraf fincan demirinin açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da Nafıa vekfileti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına-

bilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve 

şartnamesinde yazılı vesikala;la bir
likte aynı gün saat 15 de komısyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

(247) 1028P-

3 Mihriyar 
10 Necati bey 
21 Kurt 
20 
20 

Miriyap 
.. 

6 Necati bey 
13 Sayma kadın 
5 Smer 
4 Gün doğdu 

26 " .. 
8 Öz bey 
ı Yeni doğan 

21 Tuğlu çayın 

60 Samanlık 

60 
57 
33 
41 

" 
" 
" 
" 

5 Yürüklü 

" 
" 
" 
" 

43 Tuzlu çayır 
44 " 

3 Baskın 

45 Tuzlu çakır 
43 On cebeci 
43 .. 
43 ti • ,. 

44 .. 
37 Sakarya 
29 On cebeci 

4 Pazar 

Aydın 

Nilüfer 
Aydın 

Tavvareci Remzi 
Nilüfer 
Aydın 

Nilüfer 
Takma kaya 
Cumur 
Demirtaş 

Yeni doğan 
Oz beyler 

Yeni doğan 
Tuzlu çayın 
Bağları 

.. 
" .. 
,. 

Tuzlu çayır 

, .. - ~ . \ . 
Tuzi.ı ı:dkır 

Ön cebeci 

" " 
" " .. 

Gül güler 
On cebeci 
Hünler so. 

Tahrir N. Mevkii Cinsi 

10 Mecidiye Bağ 

K.P. Bahçe 509 
487 
101 

Bozkur Kıraç tarla 
Kurbağ Tarla 

101 
101 
101 
101 
332 

358 
617 
358 
617 
396 
396 
690 
690 

" " .. " 
" .. 

Ağı çorak ,, 

Ala çorak ,, 
Çal 

" Ala çorak ,, 
Çal 

" 
Bozkır 
Bozkır 

Ulu pınar 

" 

.. 

.. 
" 614 Çorak ,, 

57 Sulu dere ,, 
68 Sulu dere ., 

162-168-169-170 Sarıpınar 
171-174-175-183 
192-197-200-203 dağ yazılar 
208-212-213-216 

tarla 

219-222-231-242 bağ yukarzsı ağıl .. 
243-265-267 

50 
201 
274 

2 

32 

251 
351 
183 
113 
46 

46 
46 
46 
46 
79 

322 
79 

28 
1080 

1 

10 

Cinsi 

Arsa 

Bağ 

Tarla 
Bağ 

Bağ 

Tarla 
Bağ 

Bağ 

Arsa 
Bağ 

Baraka 
Arsa 

" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

,, 

" .. .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. .. 

Köyünü 
Bağ yakası 
Karaağaç 

Eğlence 

İncirlik 

K.P. 
Gani 
K. B. 
Mecidiye 
Karaca kaya 

" 

" 

K. Pınar 
Çevrik 
K. pınar .. 
K. kaya 
Mecidiye 

" 

.. 
bağ 

tarla 

.. 
bağ 

Bağ 

.. 
,. 
" 
" tarla 

bağ 

tarla - .. 
" tarla 

Bahçe 

bağ 

Yeğenbey 

Hektar 

1 

1 

1 
1 

2 
2 

27 

1 
6 

2 
40 
50 
50 
40 
50 
80 

50 
40 
4 

60 
40 
40 
40 
40 

2 
4 
1 

Ar 

30 
70 

40 
30 
60 
20 
20 
60 
27 
60 
20 
15 
80 
80 
20 

5 
90 
80 

Metre 

70 

57 
52 
37 
25 
37 
72 
48 
54 
54 
30 
44 
60 
50 

" 
80 

40 
37 

Hektar 

1 

3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
., 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
2 

9 

2 

42 
3 
1 
40 

70 

1 

20 
3 
1 

1 
1 
1 
4 

4 

1 

Ar Metre 

40 

50 

50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
50 
20 
20 

20 
50 

230 

320 

200 

50 
20 
20 

20 
20 
20 
20 

40 

40 

şubesi 

Kıymeti 

600 
210 

3000 
150 
90 

180 
200 
250 
900 
270 
180 
450 
750 
200 
160 

60 
750 
450 

1000 

685 
208 
185 
125 
185 
504 
240 

1270 
1270 

150 
350 
180 
450 

1800 
80 

400 
150 
240 
120 
120 
150 
240 

500 
200 
80 

750 
1600 
1600 
1600 
1600 
600 
647 
200 

Kıymeti 

Lira K. 

500 

600 
300 
125 

125 
125 
125 
125 
130 

130 
30 

130 
30 
85 
85 

300 
300 
600 
225 
100 

1091 

400 

3355 
150 
90 

200 
1050 

300 

200 
300 
150 
100 
960 

960 
960 
960 
960 
280 
320 
280 

160 
250 

1000 

500 

İhbarname 

1/56 
8/23 
3/60 
2/79 
8/49 
8/60 
3/12 
2/74 
1/77 
1/70 
1/ 1 
2/30 
4/43 
2/48 
1/ 6 
8/37 
3/76 
2/89 
3/40 
5/56 
8/91 

42 
29 
28 
30 
18 
96 

7/54 
55 

8/12 
1/50 
ı'/51 
1/51 
1/ 8 
1/45 
1/ 7 
2/92 
8/71 
8/72 
8/67 
8/38 
8/46 

3-22 
3-23 
1/ 2 
3/24 
4/39 
4/40 
4/45 
4/42 
1/14 
3/87 
1/48 

Sahibi 

Hacıbayram ma. Omer oğ. Kazım 
kızı Fatma 
Musabey ma. Nurettin K. Halime 
Hasan karısı Nazife 
Süleyman, Mehmet Sadıka Fatma 
Ayşe 

" .. .. 
,, 

" .. .. 
" " " .. 
,. 

" .. 
Koça oğ. Hasan karısı Nazife E 
İhsan 

" " " .. 
" .. ,, .. 
" " " .. 
" " Mehmet ve Süleyman 

,, " .. 
Kurt Musa ve Reşide 

,. ,, " " 
Çakırcı oğ. Ömer Şevket Münir 
Mehmet Ali Satı Akdağ 

" " 
Sadullah 

Zehra dırı 

Sadullah 
Hasan Yılmaz 
Ahmet Erdoğan 
Mustafa Uzar 

" .. 

Bursada askeri kaymakamlığmda ml 
tekait Ali Rıza 
Tabakhane ma. Kirkorun evinde fili 
mercimek oğlu 
Ahmet karısı Esma 
Abdullah oğ. Sadullah 

.. 
Yalçınkaya ma. N. 11 Osman Tonbt 
Akkadın, Nadiye, Hediye, Arife, 
Zekiye 
Bozkur mahallesi N. 99 

,, ,, N. 99 
,, ,, N. 99 

,, N. 99 
Tahtakale 26-28- Hakkı Sırrı Ke 

,, .. ,. 
" ~ u 

Özbek M. Hulusi Teksin 

,, .. .. 
Ôzkurt M. H. bayram 25 N. Hüseyi 
H. Murat M. koyun kız N .3 dokt 
Galip 
Omer oğlu Kazım kızı Veresele~ 
Hacıbayram mahallesinde 

Sahibinin adı 

Eşki oğlu Mehmet 
Süleyman Sırrı 

" 
Şerif oğlu Rıza 

Mustafa eşi Hafize 
Torlu İbrahim verese~i 
Mamak köyünde Osman 
Kavaklı Mustafa 
Binbaşı Şükrü 
Yüzbaşı Osman 
Garip Ali oğlu Mustafa 
Arif oğlu Şükrü Tarhas 
Mehmet ,, 
Ahmet eşi Emine 
Halil K. Zeliha 
Hacı oğlu Mehmet Gazi 

" " ,, 
Ekmekçi Mehmet karısı GünsUm 
Ahmet oğlu Mehmet 
Halil Ata oğlu 
Emin eşi Raime 
Hüseyin oğlu H. Fehmi 
Rasim 
Abclullahın oğlu Nazif 
Mehmet Emin 
Niyazi Osman 
Mustafa oğlu Fehmi 
Ahmet Hüsnü 
Mustafa 
Mümeyyiz oğlu Tevfik 
Tapu Mü. umumiyesinde Ragıp 
Abdullah oğlu Mehmet 
İlk mektep müfettişi ~eli 
Mustafa oğlu Salih 
Ali oğlu Halil 
Yalıncı oğlu Çil Ali 
Şerif oğlu Rıza 

Mustafa oğlu İhsan ve irfan Sor 

" .,, 
Bayram oğlu İbrahim 
İbrahim Mehmet 
Balıkçı damadı Recber 

İsmail oğlu Ali Giircü 
,. ,, Şiikrü 

Mehmet oğlu Osman ve Tevfik 
Rüstem Naif M. bay azlu İbrahim 
Hamal veresesi Mahmut 
İsmail ,, ,. 
Hakkı 

" Ali 
" Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü 

Baytar eşi Hatice 
Reşat Ali Sait Neyi Nafia 



2S - 1 - 1939 

Tahrıı Mahallesi Sokak 

13 Ulkiı aktaş 
16 Giın dogdu 
18 

Aktaş 

Demirtaş .. .. 
14 Ulkü 
18 Gun do du 

5-93 Tellal karaca 
128 Kurtuluş 

Aktaş 

Gediz 
Kur unlu 
Aktaş 

Mıikellcf Adı 

General Alı Fuat Cebesoy 
Urfa sıhhat yurdu sahibı 
Doktor Saıpin 
Kaymakam Emin 
Arabacı Abdullah 
Posta T. M. M. Nazmi 
Doktor Nisbah Kadri 
Operatôr Emin 
Binbaşı Abdurrahman '-
Saim 
Mütekait Ali Riza 
Yüzbaşı Kernmi Binbaşı Faiz 
Piyade tahsildarı Şiikrü 
İsmail kızı Aliye Mutlu 
Mütekait Nazmi 
Abdülkadir 
Salih Fansanını 
Abdülkadir 
Doktor Osman 
Ganime 
Şeref ve Cavide .. ,, 

" 
" 

,, 
" 

" 
,, ,, 

" ,, ., 
Abdutlah 
Ganime 
Ticaret mahkemesi Azası Şerif 
Şakir 

Sabık Bilecik saylavı Asaf 
Kütahya saylavı Ahmet 

" " " Malatyalı Hilmi 
Binbaşı Abdurrahman 
Mustafa kızı Azime 
Cümhuriyet öğretmeni 
Sabiha Adile 
Sa.ki Kılıç 

tf ,, 

" " Mehmet oğlu Yusuf 

İsmail 
Erzurumlu Nafiz 
Sabahattin 
Büyük Millet Meclisi zabıt katibi 

Hamdi 

Divanı Muhasebat diş tabibi 
Hüsamettin 

Eşi Muhlisan _ 

Vlfet Mahir 
Mehmet Demirci 
Emir oğlu Virensi 
Rifat Bektür.k 
Seyit oğlu Ali 
Rifat ve ortakları 
Ali oğlu İhsan 
Abdullah oğlu Hüseyin 
Mehınet Kıbrıslı oğlu 

Börekçi İsmail Saire 
Nuri ve Ortakları 
Afyon Karahisar'da Rifat Pilav oğlu 

,. " .. " ,. .. " ,. " 
Yüksek levazım mektebinde yüzbaşı 

Rifat 
Devlet Şurası azasından Ali Riza 
Testici Osman 
Mehmet kızı Satı 
Bahri veresesi 
Akkadm Yürey 
İsmail Kulak 
Yaycının Hacı 
Ali Erol 
Münsüre 
Ali oğlu 11ısan 
Tevfik karısı Pekmez 

· Sdıot BakanltQı . -

' 

Serom şişeleri alınacak 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

Satın Alma Komisyon Reisliğinden: 

1 - Merkez hıfzıssıhha müessesesi 
için yena mamulatı beş, on ve yirmi 
litrelik scrom şişeleri 11. 2. 939 cumar 
tesi günü saat on birde açık eksiltme i
le satın alınacaktır 

2 - Muhammen bedel 3700 lira olup 
rnuvrıkkat teminatı 277 lira 50 kuruş
tur. 

3 - Şartnamesi her gün müessese 
rnutemedinden parasız tedarik edilir. 

(277) 12094 

'Ankara ValiliOi 
- . 

Muhtelif erzak ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

Etimesut yatı okulu talebesinin ia
şeleri için muktazi erzak (6496) lir.a 
(40) kuruş muhammen bedel üzerin-

Cinsi Hektar Ar Metre Kıymeti 

--- --~- --- ---
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

2 
3 
2 
1 
2 

5 

50 
60 
50 
21 

750 
900 

1250 
640 

1250 
1050 

90 

H. İ. Yenişehir şubesi 

İhbarname 

1/ 5 
1/ 52 
1/53 
1/ 6 

u ı: us 
Sahibinin adı 

Kaldırımcı Mahmut 
Galip 
İsmail oğlu Halil 
Karagözün Hacı Osman ve Şahende 
Bala'nn Karalı köy İsmail Mehmet 
Hayrın Kohen 
Hüsnü Kayıkçı 

-11-

L. ~nkara Leva~ım Amirliği 
40.000 kilo ptrlSI llılllCÔ 

1 

6 - İstekliler ticaret odasında ka
yıtlı olduklarına dair vesika göster
mek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmiye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü mad

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Garnizon ihtiyacı için 40,000 
kiJo pırasa açrk eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 2400 lira olup 
muvakkat teminatı 180 liradır. 

delerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalariyle teminat ve teklif mektupları
nı ihale saatinden en az bir saat evetine 
kadar komisyon~ vermiş bulunacak-
lardır. (280) 12095 

Tahrir N. Cinsi Mevkii Hektar Ar Metre 
Kıymeti 

Lira K. 

3 - Eksiltmesi 6-2-939 P. ertesi gü 
nü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy -
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonuna vermeleri. (163) 

~·Kazalar 
13 
27 

29 
17 

197 
52 
24 
19 
8 

88 
5 

40 
496 
89 
90 
20 
51 
30 
26 

6 
11 
16 
24 

8 
234 
830 
174 
245 

55 
s 

12 
63 
37 
64 

19 
59 

95 

215 

461 

75 

301 
229 

Bağ 

Arsa 

Bağ 

Bağ 
Arsa 
Bağ 

Arsa 
Bağ 

Bağ 

Arsa 
Bağ 

Bağ 

Arsa 
Arsa 

Tarla 
Bağ 

Bağlakavas 
Bağ 

Tarla 
Bağ 

" ,, 

Arsa 

" 
" 
Bağ 

Bağ 

,, 
,, 

" 
" 

Tarla 

H.bağ 

Arsa 

Arsa 

Bağ 

Arsa 
Arsa 

Yukarı ayrancı 
Yenişehir 

Dikmen 
Seyran 
Yenisehir 
Kavaklıdere 
Yeni ehir 
Küçük Esat 

Maltepe 
Çal 
Dt'liler · 
İstasyon 
Maltepe 
Maltepe 
Orta ark 
Çankaya 
T...akavas 
Dikmen 
Dikmen 

" 
" 
" 

Maltepe 

" 
" 

.. 

Kava ki rdere 

" " ,, ,, 
,, ,, 
" ,, .. 

Yukarr öveç 

Abdi paşa 

Deliler tepesi 

Yenişehir 

İstasyon 

Sürün oğlu deresi 

Yenişehir 

Maltepe 

o 
o 

1 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
4 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
o 
o 
o 
1 
o 
1 
o 
o 
2 

2 

o 

1 

o 
o 

X enişehir şubesi 
221 
237 
183 
175 
186 
227 
231 
204 
182 
185 
298 
26 
27 
28 

6 
7 

13 
228 
143 
210 
199 
232 
184 
252 
190 
233 
218 

Bağ 

.. 
" 
" 
" ,, 
" 
" 
n 

" 
" 

Arsa 

" 
" 
Bağ 

.. 
Arazi 
Bağ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. .. 

UreyiJ köyü 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Maltepe 

" 
" Yukarı 

Unaç 
Ytnişehir 

Üreyi] köyü 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

·o 
o 

J den kapalı zarfla eksiltmiye konu]. , 
nuştur. Taliplerin şartnameyi gör
nek üzere her gün Kültür Direktör
ıüğüne ve ihale günü olan 26-1-939 ta
rihinde saat (15) te kanuni tarifatına 
göre ve hazırlıy.acakları teklif zarfla
rını viHiyet daimi encümeni başkanlı
ğına tevdi etmeleri • (59) 10094 

· Okullar 

Elbise yaptırılacak 
Müzik Öğretmen Okulu Direktör

lüğünden: 

Hava Kurumu 

Boya ve lak ahna<ak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün -

den : 
Şartnamesi ve listesi mucibince 

Türkkuşu atölyesi için kapalı zarf u
suliyle muhtelif boya ve lak alına -
caktır. 

Muhammen bedeli cif Ankara 8.000 
lira, ilk teminatı 600. liradır. 

İhalesi 7-2-939 salı günü saat 15 te 
l'ürkkuşu levazım bürosunda yapıla
caktır. Şartnamesi parasız verilir. 

1 - Okulumuzun kız ve erkek ta
lebelerine açık eksiltme ile elbise 
yaptırılacaktır. 

2 - Kız talebe icin 35-45 takım, er

kek talebe için 7 5-85 takrm. 

Kız talebe elbisesinin beherinin 

muhammen bedeli 24, erkek elbisesi 

beherinin muhammen bedeli 28 lira

dır. Muhammen bedel 3460 liradır. 

3 - Münakasa 6. 2. 1939 pazartesi 
günü saat 15 de Ankara Mektep mu

hasebeciliğinde teşekkül eden komis

yon tarafından yapılacaktır. 

20 
9 

50 
60 
7 

20 
7 
o 
o 
6 

50 
50 
60 
55 

7 
7 

14 
8(} 
40 
30 
50 
30 
o 

80 
30 

6 
6 
6 
7 

60 
60 
40 
40 
50 
o 

10 
o 
o 
o 
o 
5 

2 

o 

30 
6 

50 
30 
30 
40 
20 
50 
20 
50 
50 
20 
80 
8 
8 
9 

36 
60 

6 
10 
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40 
20 
50 
30 
20 
20 
40 
30 

o 
19 

o 
o 
o 
o 

70 
o 
o 

80 
o 
o 
o 
o 

20 
20 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

86 
80 
80 
05 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

30 

o 

o 
80 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

70 
7 

46 
46 
90 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1500 
2757 

1500 
600 

3500 
6000 
~3100 

400 
750 

1000 
500 
500 
350 

3000 
1200 
1200 
1000 
1600 
300 
300 

3000 
300 

8000 
800 
300 

2400 
1200 
1900 
750 

18000 
1800 
7500 
4000 
4000 
2000 

9000 
9000 
9000 

80 
80 

2500 
5000 
150 

800 

6000 
1200 

75 
60 
30 

160 
30 

100 
10 
50 
75 
30 
80 

4000 
4000 
4500 

450 
500 

9000 
30 

125 
80 
40 

100 
45 
30 
50 
80 
60 

1 mek İstiyenlerin okulumuz direktör
iüğüne müracaatları. 

(172) 10202 

Hukuk ilmini Yayma Kurumu 
Ba§kanlığından : 

Ahmet Rami Yargr isminde birisi
nin kurumumuzda güya (80) lira ma

aşla (Tetkik Hakimliği) yaptığına da

ir taşıdığı bir hüsnühal şehadetname
sini Eskişehir valisine, Bursa müddei

umumiliğine, Gümüşane valiliğine 
göstererek memuriyet istediğini öğ
rendik. Kurumumuz: 

1 - Böyle birisine asla vazife ver -
memiştir. 

2 - Kurumumuzda (80) lira maaş
la hiç bir kimse yoktur ve çalışma
mıştır. 

3 - Kurumumuzda tetkik hakimli
ği diye bir vazife de mevcut değildir 
Binaenaleyh işte sahtckarlrk vardır. 

Keyfiyeti devlet memurlarının ve 
isteklilerin muayyen günde eksilt

me saatinden bir saat eveline kadar 
usulü dairesinde kapatılmış zarfları
nı makbuz mukabilinde levazım bü -
rosuna vermiş olmalıdırlar. Postada 
vukua gelecek gecikmeler kabul o -

4 - Talipler aynı gün ve saatte ko

misyonda bulunmalı ve münakasadan halkın dikkatli gözleri önüne arzede
bir saat eveline kadar % 7,5 teminat rim. 

lunmaz. 224 

akçesini muhasebecilik veznesine ya

tırmış bulunmalıdırlar. 

S - Şartname ve nümuneleri gör-

BAŞKAN 

Manisa Mebusu 
Refik İnce 

10181 

40.000 kilo ıspa111k ahna<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Dizel elektrojen grupu 
Edremit Belediye Riyaaetinden : 

1 - Garnizon ihtiyacı için 40,000 
kilo ıspanak açık eksiltmeye konmuş -
tur. 

Edremit belediyesi elektrik santra
lı için alınacak yeni dizel elektrojen 
gurubu kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. Muhammen bedeli 9961 
lira muvakkat teminatı 747 lira sekiz 
kuruştur. 7 - Şubat - 939 sah günü 
saat 10 da Edremit'te belediye daire
sinde encümen huzurunda ihalesi ya
pılacağından taliplerin müracaatları 
ve buna ait eksiltme, fenni şartname 
ve pliinlar lstanbul, Ankara, belediye
lerinde mevcuttur. Izahat isti yenle -
rin mezkur belediyelere müracaat et
meleri ilfin olunur. (350-208) 10231 

2 - Tahmin bedeli 4000 lira olup 
muvakkat teminatı 300 liradır. 

3 - Eksiltmesi 6-2-939 P. ertesi gü
nü saat 14.~0 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte Ankara Lv. amirliği satın al • 
ma komisyonuna vermeleri. ( 164) 

lzl82 

30.000 kilo lahna alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Elektrik tesisatı 
Kemalpa§a Belediye Reisliğin

den: 

ı - Garnizon ihtiyacı için 30,000 
kilo lahana açık eksiltmeye konmuş
tur. 

1 - Münakasaya çıkarıldığı halde 
talip zuhur etmemesinden kısımlara 

ayrılmak surctiyJe ihalesi muvafık 

görülen Kemalpaşa"da su ile yapıla
cak elektrik tesisatı üç kısım olarak 
kapalı zarf usuliyle münakasaya çı -
karılmıştır. 

BtRlNCl KISIM: 
Elektrik işleri grubu 1500 devirli 

20 kilovat amperlik alternatör. Kon -
trol tablosu, Koplas takımı ve tevzi 
tablosu ve beyinlerindeki irtibat kab
lolariyle santral dahili tenvirat ve te
sisat malzemesinin temini ile işler va
ziyette teslimi. Tahmin bedeli "2651" 
lira ve teminatı "198" lira "83" kuruş
tur. 

2 - Tahmin bedeli 2100 lira olup 
muvakkat teminatı 157 lira 50 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 6-2-939 P. ertesi gü 
nü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte Ankara Lv. amirliği satın
alma komisyonuna vermeleri. (165) 

10183 

Muhtelif yiyecek 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
"Alma Komisyonundan : 

Garnizon ve harp okulu için muhte
lif cins ve miktarda 17 kalem sebze ve 
erzak ile 16 kalem aşurelik erzak pa
zarlıkla alınacaktır. 

Erzakların ve sebzelerin cin::; ve 
miktarları kom"syondan alınabilir. Ta 
liplerin 26 ikincikanun 939 perşembe 
günü saat 1,30 da teminatlariyle bir
likte Ankara levazım amirliği satın al
ma komisyonuna gelmeleri. (263) 

1281 

22000 Kilo sabun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - \'.İarnizon birlikleri ve müesse

selerinin ihtiyacı için 22.000 kilo sa
bun e siltmeye konmuştur. (Kapalı 
zarfla). 

2 - Tahmin bedeli 8800 lira olup 
muvakkat teminatı 660 liradır. 

3 - Eksiltmesi 11. 2. 939 cumarte
si günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme giinü teminat ve teklif mek
tuplarını ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar Ankara le
vazım amirliği satın alma komisyo
nuna vermeleri. (273) 10290 

Bulgur ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiaonundan : 
Alayın senelik ihtiyacı olan 28500 

kilo bulgur teklif edilen fiyat gali gö
rüldügiınden: 

1 - Yeniden 28500 kilo bulgur ek
siltmiye ko!1ulmuştur. 

2 -Tahmin beleli 2850 lira olup mu. 
vakkat teminatı 203 lira 75 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 10. 2. 939 cuma günü 
saat 14 tedir. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılr kanunun 2, 3, üncü 
madrlelerindc istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en gec 
bir saat evcline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Amasya alay satın al
ma komisyonuna vermeleri. (275) 

12093 

Yulaf ahnacak 

İKİNCf KISIM: 
İdrolik grubu: Fenni şartnamesi 

mucibince toprak kanal ve "218" met
re tulinde boro işi ile maatteferrüat 
"25" beygir takatinde ve "1500" de -
virli su tiırbini ve tahliye kanal tesi
satr ve imali işi tahmin bedeli "7497" 
lira "33" kuruş ve teminatı "562" lira 
"30" kuruştur. 
ÜÇONCU KISIM: 
Şebeke grubu: Fenni şartname ve 

keşif cetveli mucibince tablo ile ha
vai hat arasında "25" metre tulünde 
tahtczz.cmin kab\o ittibatı i\e "Hl" 
adet direk üzerinde kurulacak şebe -
keye ait malzemenin temini ile tesisi 
işi tahmin bedeli "8858" lira "92" ku
ruş teminatı "664" lira "42" kuruştur. 

2 - Bu kısımlara ait şartname, ke
şifname, ve mukavele projeleri ve re
simler bir lira bedel mukabilinde Ke
malpaşa belediyesinden ahnabilir. 

3 - İhale 16-1-939 tarihinden 1-3-
939 tarihine kadar "45" gün müddetle 
münakasaya çıkarılmış olup 1-3-939 
çarşamba günü saat "16'' da Kemalpa
şa Belediye encümeni huzurunda ya
pılacaktır. 

4 - Taliplerin artırma eksiltme ka
nununun 1 ve 2 inci maddelerindeki 
vesikalarla birlikte Nafıa Vekaletin
den alınmış ve bu işlerde ehliyeti bu
lunduguna dair müteahhitlik ve ehli
yeti fenniye vesikası göstermeleri 
mecburidir. 

5 - Zarflar ihale günü olan 1-3-939 
çarşamba güniı saat "15" e kadar gön
derilmiş olması meşruttur. Postaca 
vuku bulacak teahhür nazarı itibare 
alınmaz. 

6 - Yukarda üç kısımtla gösterilen 
işler toptan bir talibe ihale edilece
ği gibi ayrı ayrı olarak da ihale edi-
lebilir. (222) 10244 

Muhasip ve iyi Almanca bilir 

memur ahnacakhr 
Talipler kısa tercümei hallerini 

Ankara' da Atatürk alanında 
And Apartımanı Malatya Bez V( 

İplik Fabrikası T. A. Şirketine 
göndermeleri. 274 

ı ........................................... =ı 
L .. ~~.~!.: ..... ~.~~~.~:~~ .. .I 

3000 Battaniye ahnacak 
M. M. Vekaleti Deniz Levazım 

Satın Alma Komisyonundan : 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiı;yonundan: 

1 - İzmir komutanlığı birlikleri 
hayvanatı için 300.000 kilo yulaf kapa
lı zarf usuliyle eksiltmiye konmuştur. 

2 - İhalesi 10 şubat 939 cuma günü 
saat 16 da İzmir'de kışlada İzmir leva
zım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

• 1 - Tahmın edilen bedeli (21330) 
lira olan (3000)adet battaniye 7 şubat 
939 tarihine rastlıyan sah günü saat 
14 de kapalı zarfla alınmak iızere ek
siltmeye konulmuştur. 

3 - Tahmin bedeli tutarı 16500 lira
dır. 

4 - Teminat muvakkat akçesi 1237 
lira 50 kuruştur. 

5 - Şartnamesi her gün komisyon. 
da görülebilir. 

2 - tık teminatı 1599 lira 75 kuruş 
olup şartnamesi her gün komisyon
dan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatte Kasımpaşada bu
lunan komisyon başkanlıgına mak
buz mukabilinde vermeleri. 

(377-203) 10236 
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Menfaahnı bilen radyo tekniğinin şaheseri olan OPTA radyolannı görüp dinliyerek karar verir 
Posta caddesi hal karşısı 

M. ve A Hanef kardeşler Ti: 3150 

.' -~--~ .. ,-•• )· • •• -,·:··.• • ··...,· ",·ı · .. ı ":., ·.,:·~, ·.r .. 

Hasla ık, ölüm ve pislik getiren fareler Cümhuriyet Merkez Bankasının vaziyeti 21 - 1 - 1939 

A Hasan fare zehiri 
öldürünüz 

ile 

AKTiF: 
Kasa : 

ALTIN: Safi kilogram 17.159,898 
BANKNOT .......•••• .••• , 
UFAKLIK . •••••.••••• , ••• 

Dahildeki f\oıuhabirler : 
Türk Lirası ...••• ••••••••• • 

Hariçteki Muhabirler : 
ALTIN: Safi kilogram 9.054,614 

Altına tahvili kabil Serbest dovizler 
Diğer dovizler ve borçlu kliri& 
bakiyeleri •.••••.•..•••••. 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev • 
fiknn hazine tarafından vaki tediyat. 

Senedat Cüzdanı : 
TiCARi SENEDAT ••• • •• • •. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

&. - karşılığı Esham ve Tahvilat (İti -
bari kıymetle) ...•...•••••••• 

l'J - Serbest esham ve tahvilat •••••• 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine .•••••••• M 

Tahvı lit Uz erine •••••••••••••••• 

Hissedarlar 
Muhtelif 

M~cun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa . 
relerı, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek· 

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerirı bnlnnduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kurustur. 7019 

• ' • • t ~'\ J • 4-]o~- . • ~' . '.,,. • Güzelli~ in 
K Ü Ç Ü K İ L A N L A R Sırrı .yok 
11ı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı111111 S ebe b ı va r 
Kiralık: i ...................................................... : 

1 Küçük İlôn Şortları 1 
KiRALIK - 4 oda geniş salon tam 

konfor parke döşeli bahçe ortası müs -
takil bir kat uygun fiyat. Yenişehir 

Selanik caddesi 47 No: Üst kata müra -
caat. Tel: 3364 266 

Kiralık büyük garaj - Maltepe oto· 
bµs durağı karsısında suyu ve elektri -
ği var, her ta a ı betondur. Ti: 2195 

160 

Kiralık - Y. Şehir ŞOrayı Devlet 
arkası 3 oda, 1 hol, ban~elektrik, su, 
havagazı l T ı a . p<n't1Yiilin'·1m--ır -
raya acele d~ e'l Tel- 3665 17 4 

Kiralık - Y nişehir Yüksel cad. A
taç sokak 18 N:ı. apart1manda 4 ve 5 
er odalı bütü conforlu 2 daire, mute· 
dil fiatla. Tel 3520 189 

J Dort satırlık kuc;uk ılinlardan: 1 
1 

Bir defa ıcin 30 Kurus 
lkı defa ic;in 50 Kurus 
Oc; def• ıc;ın 70 Kuruş 1 

1 

Dört defa ıc;in 80 K urus 
Devamlı küc;Uk ilanlardan her defası 
içın 10 kuruş alınır. Meseli on t!efa i 
neşredilecek bir ilin ıdn. 140 kurus i 
alınacaktır. Bır kolaylık olmak uze•e ! 
her satır. kelime aralarındakı boşluk· • 
laı müstesna, 30 harf itibaı edilmiş· f 
tir. Bir kuciık ilan 120 harften ıbaret t 
olmalıdır. i 
Dört atırdan fazla heı satır için be· ı 
her seferine ayrıca on kunıs alınır 
~ ""- C' 

geçmemesi lazımdır. Bu mik- i 
tarı geçen ilanlar ayrıca pul ı 

• tarifesine tabidir. 1 .................................................... . 
kara borsasında B. Feridun'a 
caat. 

müra -
268 

Çok ucuz ki Irk ev - Bahçeli ev- Kiralık Oda - Adliye Sarayı karşı - _.l 111111 R A D Y O L 1 N lllllllL - -ler No: 141 1 oda bütün konfor Zi- sında Ortaç apartmanı No: 4. Bay ve-
raat Bankasır. kontrolör Ferid Gün- ya Bayan için 272 - dişleri mikroplardan, çürükler . 
vcr'e müracru t Tel 3406 212 - den iltihaplardan koruyarak sağ : 

DEVREN - Şehrin merkezinde 4 : lamlaştıran, hem de minelerinin : 

LİRA 

24.136.769,32 
20.510.586,-

1.291.728,30 

519.084,92 

12.736.038.33 
6.150,98 

9.117.410,57 

158.748.563,-

16.004.121,-

83.402.953,-

40.917.688,39 
7.543.044,27 

143.553,13 
7.897.877,75 

Yekun 

LlRA 

45.939.083,62 

519.084,92 

21.859.599,88 

142.744.442,-

83.402.953,-

48.460.732,66 

8.041.430,88 

4.500.000,-
12.628.312,60 

368.095.639,56 

P A S 1 F : 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi 

Adi ve fevkalade ..••••••••••• 
Husu~i ...... ......... , 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye ..• 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev • 
fi kan hazine tarafından vaki tediyat .. 

Deruhte edı. evrakı nakdiye bakiyesı 
Karşılığı tamamen altın olarak ila -
veten tedaviıle vazedilen ..••..•• 
Reeskont mukabili ilaveten ted. va:ıd. 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövi:>:ler , .••• 
Diger dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri . .. ••••••••••••• 

Muhtelif : 

LİRA 

2.712.234,11 
6.000.000,-

l:ı8.748.563,-

16.004.12l,-

142.744.442,-

19.000.000,-
43.000.000,-

3.152,71 

22.717.804,68 

Yek\m 

LlRA 

15.000.000.-

8.712.234,11 

204.744.442,-
20.749.169,20 

22.720.957,31 
96.168.836,86 

368.095.639,56 

1 tenımuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto had·di % 4 altın üzerine avans% 3 

Solfal da lonin ve saire alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri süzme havuzlarında 
kullanılmak üzere 75 ton solfat dalo
nin ile 20 tüp klor alınacağından ka
palı zarfla on beş gün müddetle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (11920) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (894) lira -
dır. 

4 - Şartnamelerini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatları ve ihalesi 7 şubat salı günü 
saat 11 de yapılacağından isteklilerin 
bir saat evvel mühürlü teklif mektup 
!arını Belediye encümenine vermele-
ri. (187) 10210 

Durak yeri İnşaatı 
Ankara Belediyesinden : 

ETİ PALAS Lokantasında 

ükemmel 
• 

ncesaz heye i 
Cumartesi, pazar günleri saat 5 den itibaren 

sair günler akşamları saat 6 dan itibaren icrayı ahenk eder 
Öğle yemeği zengin tabildut • 3 kap yemek listeden seçmek şartiy
le salata, su ve ekmek dahil olduğu halde yalnız 55 Kr. 211 

lllllllL. ~1111111 Acele bir daktilo aranıyor - -- Hususi bir müessesede çalışacak olan bayanın gayet çabuk yaz- : 
: ma~ı ve dikte alabilmesi şart olup ecnebi lisanlardan birine vuku- : 
: fu şayanı arzudur. : 
:. Taliplerin Posta kutusu 67 ye bildirilmesi. 227 .E 
"'•11111•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r"' 

. 
.. 1111111 iyi iki teknisiyen aranıyor 1111111~ ----1 - Parti bahçesi önündeki otobüs 

durak yerinin geriye alınması on beş 
_... -- . . - ... -- -- . ·- --Şerait: Türk olmak makina ve elektrik isinden anlamak ••·a··----- -,,, - ... .,, -

cesinde bilmek, yaşı otuzdan yukarı olmamak ve icabında muştur . 
2 - Muhammen bedeli (722,30) li

radır. 

3 - Muvakkat teminatı (54,25) li
radır. 

4 - Şartname ve keşif ve resmini 
görmek istiyenlerin her gün yazı işle
ri kalemine ve isteklilerin de 17-2-939 
cuma günü saat 10,30 da Belediye en
cümenine müracaatları. (293) 12099 

..... 

-------
---------

Avrupa'ya hareketine bir manii olmamak. Alakadarlar, 
askerlik, tahsil, iş vesikalariyle Ulus meydanı. Koçak han 
2 inci katta 
W ATSON BUSINESS MACHINES Türk Ltd. Şirketine 

Pazardan mada, her gün, 2 - 7 ye kadar müracaat ede-
bilirler. 246 

-------------------..,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr"' 

Kiralık - Y nişehir Selanik Cad. 
1-'2 No-lu Ku apartmanında 3 odalı 

oda elektrik havagazı banyo su mut - : bozulmasını ve sararmasını me- _ 
fak mükemmel nezaret mupmbalr. _ nederek daimi bir güzellikle mu- : .... 
Bekçi su içinde 55 lira. Tel: 3f'63 273 - hafaza eden asrın en kuvetli diş : 

KİREÇ Dikkatinizi rica ederiz daire. 7; No-} müracaat. 213 

Kiralık da.iı ler - Bakanlıklar kar· 
ş1s1 Karanfil e Bilge sokağının köşe- Satılık: 
sinde tam kor ru 3, 4, 4 odalı daire-
ler. 8 No-ya racaat. 216 

Kiralık - N catibey mektebi civa
rında Uğur A 4 oda mutfak banyo 
kapıcıya müra t. 221 

Kirlllık - 1' 
ri N o. 32 geni 
havagazı, geni 
ka ucuz, hava 

aklıdere Güven evle
ıç oda. hol, banyo, 
ahçe, otobüse 3 daki-

234 

KiRALIK Yenişehir asfalt üze-
rinde Uluçay Ap. 4 oda ucuz fiyatla 
her şeye elverı . Tl: 3989 249 

KİRALIK 
yet Cad, eski 
çit sokak 3 od 

Yenişehir Meşruti -
azar yeri karşısı Ki
cele kiralık, Ti; 3989 

250 

Kiralrk - Y nişehir Yüksel Cad. 
Mimar Kemal kulu karşısı okula so
kak No. 8 zerr: kat 3 oda ve konfor 
2. ci kata mür caat Ti: 3362 261 

Kiralık - t lyan Sefaretinin kar
şısı Ozdemir ddesi 65/3 Tam kon· 
forlu 3 ve 4 er >da birer salonlu daı 
reler çok eh ., tiatla ıçındekilere 
müracaat. 262 

Acele satılık ev - Müracaat: Ana
fartalaı caddesi Şık berber salonu 

156 

Satılık Arsalar - Y. Şehir Maltepe 

istasyon arkasında ınşaata elverişli ar
salar. Bayram Cad. No. 1 Ti: 2406 

195 

Satılık Arsalar - Cebeci'de Koca -

tepe'de yeni yapılacak meclis sahasın
da kelepir. Bayram Cad. No. 1 Ti: 
2406 197 

Satılık - Ankara'da Yenişehir' de 

Cebeci'de irat getirir apartıman, ev ve 
bahçeli c vler hisseleri. Bayram Cad 
No. 1 Tl: 2406 206 

Satıllk mobilya - İyi muhafaza e

dilmiş 1 6 cı l .. ouis oda takımı satılık 
tır. Kızı Jırmak caddesi 24 Ti: 3198 

230 

Satilık soba - (Goden) markalı az 
kullanılmış bir soba. J stekliler kam
biyo borsasında Bay Sadi Esen'e mü
racaat etmelıdirler. Telefon (2014) 

Kiralık - A t kat müstakil 2 oda l 257 
taşlık - Ha\ başı Çelikkale sokak 
No: 8 elektri havagazı vardır. 264 

Devren ki a ık daire - Atatürk 
Bulvarı Alerrd r Ap No : 6 kaloriferli 
4 oda 1 hol iç ndekilere müracaat. 265 

KiRALIK - Atatürk caddesi cad -
deye nazır mukcmmel möbleli kalori -
ferli oda. ı->o ta kutusu 1046 ya müra
caat. 267 

KiRALIK - Bir karı koca için ki
ralık bir antre ve ve büyük oda - An • 

Dünyayı 

I~ arı) anlar: 

it arıyor - Lokanta veya tenha bir 
aile nezdinde yemek ve ev işleri arı

yor. Ulus'da (D) rumuzuna mektup
la müracaat. 209 

it Arıyor - Ecnebi ve tecrübeli biı 
bayan çocuklara bakmak fıransızca 
ve almanca ders vermek ıstiyor. Ulus-
ta "N. S.'' müracaat. 242 

: macunudur. 7015 : - -Her sabah, öğle ve akşam : 
yemeklerden sonra : 

RADYOLİN 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6281 

lmuyaz sahıbi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Mildiirü : Ali Rıza BASKAN 

Aranryor - Yalnız bir Bay için a
laturka veya alafranga iyı yemek pi
şirmesini bilen bir kadın dolgun üc
retle. (Kızılay karşısında Paşakay 

Ap. kapıcısına müracaat.) 254 

Muhasip aramyor - Daimi veya 
akşamları 3, 4 saat çalışabilecek iyi 
bir muhasebeci aranıyor. Kültür Ba
kanlığı kapısı karşısı Alaettin Kıraı 
Basımevi Tl: 3090 256 

ARANIYOR - Okur yazar 16 - 17 
yaşlarında bir gence ihtiyaç vardır. 

Ankara Borsasında B. Feridun'a mü
racaat. 269 

Pazarcıklı Mehmet Akar'ın 

Karaköy, Alpıköy, Beylikahırı ci
varında yaparak ötedenberi An
kara piyasasında Kütahya kire
ci namiyle maruf meşhur ÇALI 
kireçleri toptan ve perakende 
Ankara'da satış yerleri yalnız 

Sanayi caddesi Yabanabatlı apar

tımanı HÜSEYİN ORAK Tl: 
2078 Sanayi caddesi Tuğlacı HA
SAN BALDUDAK Tl: 1446 ya
zıhane ve mağazalarında satılır. 
Mezkur kireçler yüzde 2 den faz
la fire posa bırakmaz kum ve 
saireden aridir. Verim ve temiz
lik ve randıman itibariyle tecrü
be edilmiş her hususta diğer ki-
reçlere faiktir. 207 

Kendinizde veya çocuklarınızda; halsizlik, kansızlık, hazımsızlık. 
karın ağrıları, karın şişmeleri, burun ve makat kaşınması, ishal. 
oburluk, başdönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, ge
ce korkuları mı hissediyorsunuz? Bu gayritabii haller, vücudunuz
da solucan bulunduğuna alamettir. Derhal (İSMET BİSKÜVİTİ) 

t S M E T B t S K Ü V t T 1 barsaklarda kati emerek yaşı
yan ve üreyen muzır hayvanların en birinci devasıdır. Büyük ve 
küçüklere itimadla verilir. Kutuların içinde kullanış tarzı yazılı
dır, okuyunuz ve çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. 

Her eczanede fiatı 20 kuruştur. İSMET İSMİNE DİKKAT. 7009 

Zayi - Ilgaz Askerlik şubesinden 

aldığım askerlik tezkeremi kaybettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 

olmadığı ilan olunur. Ankara Marma

ra camekanında çiçekçi 320 doğumlu 

Ali Erdoğan. · 270 

------------------~~------

.:!il lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. ----------------------------------

Yeni 
BU GÜN BU GECE 

MATiNELERDEN İTİBAREN 

İLK BAHAR GECELERİ 

Baş Rollude 

Marika Rökk - Victor Staal = Eglencelı bır mevzu .. ----- Ne/ıs müzilt.leri .• 
Muhteşem dekorlarıyle •• -= Baştan baıa gençlik ve güzellik filmi - · ----- SEANSLAR -= 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece : 21 de 

SİNEMALAR 

Halk 
BU GUN BU GECE 

MATiNELERDEN tTlBAREN 
.Şahane bir eser 

UÇAN DONANMA 
Canlıındıranlar 

Wendy Barrie - Ray Milland 
Seyırcilcrine çok ·uvklı dııkikalar 
yaşatan heyecanlı bır salon macera 

(ılmic!'fr 

SEANSLAR 
14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece : 21 de 

UCUZ HALK MATİNESİ 12.15 DE 
KIZIL RAHİP 

Sus 
BU GÜN BU GECE 

Umumi ıstek üzen ne temdıt edilen 

PAMUK PRENSES ve 7 CÜCE 

Sinemıı tekniğinin ölmez bır libidesı 
sayılan bu deha eserını gormıycnlere 

son bır fırsat 

SEANSLAR 

12 de Tenzilatlı Matine vardır 

NORMAi. SEANSLAR 

14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da 

-----------------
----
----
--------~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

radyoları ile dinleyiniz ... 
KAZIM ROŞTU 

Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 
apartımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 


