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1 9 3 9 imtiyaz sahibi 1144 
Baımuharrir 1371 -5 KURUŞ 
Yazı iılcri 1062-1063 
Matbaa muduriı 1061 
ldarc 1064 

Hatay Devlet Reisinin 
İnönü'ye tiıimleri 

Ankara. 4 a.a. - Hatay Reiei Tay
fur Sökmen ile Reisicümhur İnönü a -
raaında fU telgraflar teati edilmittir: 
Saym General ismet lnönü 

Cümhur Reisi 
Ankara 

Büyük türk mİlletine ümit ve saa -
det bahşeden mukaddes şahsiyetini -
zin yeni yılını kut/ularken mübarek 
ellerinizden öper tazimat/arımı suna -
rım. 

Adliye Velıilimiz B. T evlilı Filıret Sılay Vekalette 

T.SôKMEN 

Eluelana Tayfur Sökmen 
Hatay Reiai 

Antakya 

Yeni Adliye Vekilimiz 
dün vazifesine başladı 

Yeni yr/ münasebetiyle vaki tebrik 
ve temennilerinize teşekkür Merim. 

iSMET !NôNO 
oossasosssR&PilP••••• 

Anıt - Kabir Adliye Vekilimiz B. Fikret Sılay, dün sabah Vekil et makamı
D~ aiderek yeni vazif eaine bqlamııtır. Öğleden evel vekalet er· 
kanmın, Temyiz Mahkemeai Reiı ve azalarının, mebuı arkadat- Atatürk'ün anı.d - kabri hakkında-
)armm 'Ye dostlannın ziyaret ve tebriklerini kabul eden 8. Fikret ki mütehasaıa raporlarını tetkik et
Sday, öfleden sonra Büyük Millet Mecliıinin dünkü toplantııına ~ek üzer~ P_arti Grupu İdare Heye-
da i-+ • .:u_ • • tınce seçılmış olan 15 mebusumuzdan 

., .. ır._ etmııt1r. mürekkep encümen bugün saat 15 de 

Bedeni terbiyeyi 
teıkil~tlandırma! 

Kendisini ziyaret eden bir arkada- ilk toplantısını yapacaktır. 
gmııza yeni Adliye Vekil imiz şu beya-
natta bulunmuştur: 

.. Baıvekil B. Celal Bayar. adalet B. Bek Hitlerle görüıetek 
cihazımızın nasıl işlemesi lazım geldi- . 
ğini son program nutkunda tafailatiy- Varşova, .~ a.a. - Polo~~a h~ıcıyc 

F. R. AT AY 
1 

izah etmiştir. Benim buna ilave e- nazırı Bek ın Montekarlo arı arşo-

E d
e b"l ğ" b" kt ktu Bu"'yu"'k vaya dönerken Almanya'da tevakkuf 

ier hir framız ıazetesinde e ı ece ım ır no a yo r. , "d k 

d 
· · · h""k"" t• · · a a hat edeceği ve Berchtesgaden e gı ere 

•
ör üguw.. •• tk'k d w 1• 1e partımızın ve u ume ımızın n - . , . .. . h b .1 k llluz te ı ognı • 

1 
. d" ~. d h"l" d h Hıtler le goruı;eceğı a er ven me -

90'l1 • • • d f arını çız ıgı program a ı ın e, u - . 
yırnıı sene içın e ranıız va- deme tevdi edilen bu vazifeyi Şefle -ı tedır. 

tandqının vasati boyu 2 santim rimin müzahereti ve arkadaşlarımın Fon Ribbentrop mülaloatı huırl_a ,. 
uzamıı, vaaati ömrü bet sene art· yardımı ile ifaya gayret edeceğim." mak üzere Münih'e hareket etmiıtır. 
mııtır. Bunda alkol ve yemek re· 

j b• • : ·-L: .... f da• elen ter ıy .. mın ı....,- ı esas-
lı bir rol oyııadıim• füphe yok
tur. Osmanlı tehir genci gibi, es
•~-'"-. -~..:lo "~""\ua\i.J,!JY• 
tiltünde çianir, giderdi. Bunca 
tetviklerimize ye savahirine ni
men, bizde bedeni terbiye diva
u timdiye kadar hüküm süren 
tarz ile bollolunmamııtır. Çünkü 
hiJ meaeleyi bir türlü mahdut ba
sı OJ'Qn sporlannın ve gazetelere 
hol dedikodu mevzuu veren ku -
lüp llıiinakatalannın üstüne çı -
~.l'llıaia muvaffak olmadık. 

Ublhuriyet hükümetinin spor 
miiease.e ve tetebbüslerini takvi· 
Ye etmek hususunda fedakirlık
bın çekmmit olduju iddia edile
~ez: hatti buıünkü keyfiyet ve 
•enaiyet yek\inu ile mukayese e
dildiji zaman, fedakirlıkta mü
h.leğa bile etmiı olduğumuz söy
lenebilir. 

Balkan Antantı .. 4 

Bulgaristan ve 

n ye Yeki1imi~ d n 

Kamutay'da izahat verdi 
''Montröden sonra topraklarımuda sonuncu olarak kalmıı olaı 

beynelmilel bir kayıt huclullar1m11dan tamamen kalkmııllr,, 
Kamutay'm dünkü toplantısmda, Balkan antantı deYletleriyle Bulga

ristan arasında 31 martta Selinik'te imzalanan anlatmanın tas· 
diki hakkındaki kanun projesi dolayısiyle Hariciye Vekilimiz B. 
Şükrü Saraçoğlu ıu beyanatta bulunmuıtur: 

Hariciye Velıilimiz B. 
Şülırü Saraçoğlu 

··- Arkada1lar, 
Tasvibinize arzolunan kanun layi

hası bet Balkan devleti arasında ak -
tedilmiş olan bir anlapanın kabulü
ne dairdir. Bu anlaşma esas itibariy
le iki büyük manayı ihtiva etmekte -
dir. Bu manalardan birincisi "Nöyyi,. 
muahedesinin Bulgariıtan'a koymuı 

olduğu askeri ve teçhizat takyidatınm 
orta yerden kaldırılması manasıdır. 
İkincisi de Lozan muahedesinin Tür
kiye'ye, Yunaniatan'a ve Bulgaristana 
karşı hudutlarda bir kısım arazi üze
rinde koymuş olduğu askeri tahdida
tın kaldırılma• manasıdır. 

Balkan devletleri coğrafi vaziyet -
teri itibariyle tam bir birlik teşkil 
etmektedir. Bu anlapna ile istihdaf 
edilen gaye, coğrafi bir birlik göste
ren bu memleketlerin yavaı yavaı ıi
yaat anlayı1larında da bir birliğe doi 
ru yürümek azminde otduldannı gös
termektedir. Siyasi görüılerinde ha· 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Bugün 4 üncü sayfamız.da. Atıf 
Akgüç.ün ltalya"da korpc;>raıyonlar 
meclisine dair bir yazısı, 5 inci say
famızda Filistin meselesi, 7 inci 
sayfamızda, Dünkü Kamutay mü -

zakercleri, 9 uncu sayfamızda. 
Pulculuk hakkında bir yazı 

Millet vapuru balarke~ 
"4 

laciayı görenler anlalıyo~ 
Vapur 

tırmanmışlardı. 

sulara gömülünce içindekiler direklere 
Fakat bir dalga hepsini gö U 

FadaGın sahlllerl 
İstanbul' ı geldiler 

Karaya düşen vapurlann 

kurtanlmasına başlandı 
Kıt artık biıtün şiddetiyle ba•lamıt 

bulunmaktadır. lki gün evel gerek Ka· 
radeniz'de vuku buldugunu bildiğimiz 
deniE faciası ve gerek yurdun muhte
lif mıntakalarında tesiri bissolunaıı 
soğuk dalgası etrafında hiikümet 
merkezimize yeni yeni mütemmim 
malumat gelmektedir . 

Ereğli'cle batan Millet vapunı ( Sonu 8. incı saylad•) 

Ruzvelt'in 
• 

mesa11 
lmelt diktllörlMleril ........, ........ 
~\le hikum e\\\ 

Vaıington, 4 a.a. - Cümhur Bqka
nı B. Ruzvelt kongrede mesajım oku
muıtur. 

B. Ruzvelt evelcmirde milleti dikta
törlüklerin tMTruzkir maksadlarına 

ka11ı demokratik hüriyeti müdafaa 
mücadelesinde milli birliğe davet et • 
mit ve müteakiben Amcrika'nm yalnız 
toprağını değil ıu üç ulküaünü de mü
dafaa için ıilihlarmı artırması icap 
ettiğini aöylemittir: 

( Sonu J. iiacii say/ada) 

İngiliz .Nazırları 

pazartesiye Roma'ya 
hareket ediyorlar 

Londra, 4 a.L - Çemberlayn ve 
Lord Halifaka yılbatr titilindeıı bu -
gün Londra'ya dönmütlerdir. Pazar
tesi günü Roma'ya hareket edecekler
dir. 

Malıa,Ja ingili:ı liMmı mesele•i 
Roma, 4 .La - İngiliz nazırlarının 

Roma'ya yapacakları ziyaret vesile -
siyle Malta'da İtalyan lisanı mesele
sinin tekrar bahis mevzuu edileceği 
hakkındaki pyialar üzerine, Malta -
daki nuyonalistlerin gefi Enrico 
Mini ingiliz ıömürge nazırına bir 
mektup ıöndermiıtir. Meseleye Ro -
ma ıörüpeleri esnasında temas edil
mesini rica eden bu mektubun bir ıu
reti Tribuna gazetcai tarafından net
redilmektedir. 

Daladiye'nin Tunus seyahatinde 

STEFANİ AJANSINA GÖRE 
----------------------------------------

İtalya aleyhinde 
hadiseler oldu ! 

Da/adiye Tunus'ta bir nutuk vererek 

Tunus'la Fransa'nın· bütünlüfünü anlattı 

Daladiye bütün istihkômları gezdi, 
gördü~ünden çok memnundur 

Halbuki bizim için esas, bede
lli terbiyeyi millet mikyasında 
lenitletmek ve onun maddi ol • 
duiu kadar minevi neticelerini 
•lmaktır. Herkesin yalnız söyle
dijini dinledikten değil, hemen 
her iddia sahibinin tecrübesinı 
aerLest bıraktıktan ve eserini 
tördükten sonra, hükümet bede
ni terbiye itlerini Baıbakanlığa 
bıerbut bir teıkilit vasıtası ile 
bınzim etmeğe, dajınık mesaiyi 
•e masraftan muayyen ve müs
Pet maksatlar üstünde teksif et
llleie karar verdi. Bir müddet
tenberi Ge'Deral Cemil Taner 
Baıbakanlık Beden T erbiyeai 
Genel Direktörlüğünün batında· 
dır ve ıeçen sene haziranında 
kabul olunan kanun hükümleri -
be göre vazifesine baılamııtrr. 

Umumi heyet 
toplinllsı 

Japon lçabinesi istifaya mecbur kaldı 

iSTiFAYA SEBEP: 

Maatteeuüf bu kadar esaslı 
ve bilhassa milli bir divanın ba· 
zı sazetelerimiz tarafmdan tek
rar ve sadece buıünkü kulüplere 
ait bir meHlecik haline irci e • 
dildiğini ıörmekteyiz. Karileri
bıiz ikinci sayfamızda bulacak-
1-. tafsil it ve rakamlardan hü
~llletin bedeni terbiyeyi millet 
0 • ~iisünde teıkilitlandmnak fik
rı ıle bu münakqalann kuıtlan 
arasındaki farkı anlıyacaklar· 
dır. 

Bizde bedeni terbiyeyi inki • 
taftan ve umuma malolmaktan 
meneden aksaklık, bugüne kadar 
anarıisi içinden kurtulamadığı • 
mız sistemdedir. Onun herkesçe 
malim sakat taraflarını deterek, 

7 İkincikanun ı 939 cumartesi günü 
saat ı 0.30 da Büyük Millet Meclisi 
Bütçe, Divanı Muhasebat, İktıaat, Ma· 
liye ve Ziraat encümenleri izalariyle 
hükümet murahhaalarından mürekkep 
umumi heyet, Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat Bankası, Etibank, Sümerbank'
ın 937 bilançoları ile Ziraat Bankaaın
ca hükümet hesabına yapılan buğday 
muamelatının ve inp edilip işletilen 
silo ve ambarların 1935 - 1936 ve 
1936 - 1937 yıllarına ait hesaplarını 
tetkik etmek üzere toplanacaktır. 

Prens Konoye'nin çin meselesini 

evelce zannedildiOi gibi pek kolay 

halledemiyeceOini anlamasıdır 

"Tunuslular FranMJ ile 
beraber'' 

Tunus beyi, batmabeyinci vasıta· 
siyle bu nutka cevap vererek, Bqve
kil Daladiye'nin phıında Franaa'nan 
en büyuk mümessillerinden bir ini se
lamlamakla bahtiyar olduğunu if.ule 
etmiş ve sözlerini ıoyle bitirrr.ittir: 

"- Lüzumu takdirinde, bütün Tu
nuslular Franaa'nın etrafında toplan
mış bulunacaklardır.,, 

(Soaa J aııca aylada) 

Yukanda sözü geçen encümenlere 
menaup izanııı teırifleri rica olunur. 

Tokyo, 4 a.a. - Prena Konoye, "'bir müddettir saray erkanı, 
meclisi ha' reiıi Baron Hiranuma ve diğer nazırlarla yapmakta 

olduju müzakereler neticesinde bu sabah imparatora kabinenin 

ınüfterek i.tifumı vermiftir. (Soaa 1 ııci :ıayfada) l•tila eden Preru Kono~ 

Gece, Majeatik otelinde Bqvekil 
şerefine büyük bir ziyafet verilmit ve 
bu ziyafet 10nunda yeni bir nutuk 

(Soarı I iııcJ ayfadaJ 
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~ DIŞ POLiTiKA 1 
ltalyan-Frans .. h .1 ... f 1% ' tı Q 1 

DÜNYA HABERLERİ 
Bed~nt terbiyeyi jTORKiYE BASINıj 
teıkıl6:tlandırma! 

ve İngiltere 
.lıtalya tarafınd 

rika'da ileri •Üriıl-: :"4kdeniz ve Af
Franaa'nua Sok • 11 ıd~i&lara karıı 
Mwolini'yi fiddetlı mukabeleaı, 
koymufa ~ llaİİfkiil bir vaziyete 
tinin, A:kdeni Y•. ltalya hüküme· 
defi 

• :t 'Ye AfrİL-1..11-'L.! 'L

erıne '°&l'nıak . . - _.. -
Mt.diii politika 5?' tatbik etınek 

Silôhlanma yarışı 
Almanya denizaltı 

etmek hususunda 

filosunu takviye 

ısrar etmektedir 

. 
ispanya' da askeri 

vaziyet 
Burgos, 4 a.a. - Askeri mahafil, 

Katalonya cephesindeki vaziyeti nik -
binlikle mütalea eylemektedir. Bu -
nunla beraber asıl mühim harekatın 
bundan sonra başhyacağı ehemiyetle 
kaydolunmaktadır. Yakında başlıya -
cak olan bu harekat ~çin başkuman -
danhğın elinde mühim ihtiyat kuvet • 
leri bulunduğu intihal vardır. 

(Bqı 1 inci sayfada) 
kimseyi alındırmak istemiyoruz. 
Fakat Türkiye'de spor ve bedeni 
terbiyenin ıenelerdenberi haf, 
prensip ve nizam yoksulluğu i
çinde bocalıyıp gittiğinde, hükü
metin iti tam tetkilatla·ndıracağı 
sırada, ne diyelim, bazı hususi 
mütalealar ve :.evkler hesabına, 
tegafül edilmesine de razı ola-

Ereğli faciası karşısında 
V A:KIT'tc B. Asım Us bu hatlıkla 

yazdığı bir baı yazııında huli.aaten 
tunları söylemektedir: 

"Evclki gün Karaorlcniz'de çıkan 
karayel fırtınuı ile bir gemi battı, 
yirmi kadar gemici boğuldu. Büyk, 
küçük bir düzine gemi de karaya o 
turdu. Kazanın mucip olduğu mal 
ve can zayiatına acımamak elde de -
ğildir. Fakat itirıaf edelim ki içimizi 
yakan ıey yalnız bu mal ve can zayi
atına münhasır kalmıyor. Zira fela
ketin fırtınadan ziyade limanaızhk
tan, daha doğrusu Ereğli limanının 
içerisindeki eskrden batmıf gemi !et
lerinden ileri geldiği anlatılıyor. 

OLARAK 

İngiltere'de yeni gemiler 
BUNA MUKABELE mıyoruz. 

Bizim bu Türkiye'de bedeni ter-aila'te Abnaa ';iOi.reai JU idi: Mü
haJdundalü dr•aın Orta Avrupa 
aôrea İtaly 1lr. dıal~nm tanmdığını 
-.i içia d --:.. 4;:'1dı ar.zularınm tat-

. e .... AfrİkaM!"-!Ll"I• 
üp etnıeyi d" .. - ı ter-
de 1935 ._ ~ilftür. B11nan için 
laaaa ...... ea.ıad~ Fr.uu.a ile im.za
bildinnit •elenın meri ohaadığmı 
bir ıt&lr.ını ~e arkasından mübalaialı 
ııah'te old ıa_.tekl~ ileri .ürerek, Mü
içtlnıa ugu gıbi, dört taraflı bir 

l1l topla · · çahtnu t ~asını temın etınıye 
.._ 1

1 
ır. Boyle bir içtim•da AJ. 

dece~~ ~~~'nm tarafım iltizam e
tera1ıaı" !'t~ih'de kalya'nuı alınan 
41e ~tizua ettiii g:ibi. lııgiltere
ltaın• rolünü yaparak kııunen 

• 
ınşasını düşünmektedir 
Londra, 4 a.a. - iyi haber alan mahfiller Almanya'nın deniz

altı gemilerinde İngiltere ile müsavat temin ve ''a" tipinde yeni 
kruvazörler İnfB: etmek hususunda verdiği kararda ısrar ettiğini 
beyan etmektedarler. Dolaşan bazı şayiaların hilafına olarak Al· 

Kauılonytı oephesintk 
Salamanka, 4 a.a. - Umumi karar -

1 gahın tebliği : 
Katalonya cephesinde, kıtalarımız, 

ezcümle Anavarnet'i, Moncla'yı. Fora· 
da'yı, ve Torre de Luvia'yı zaptetmiş -
tir. 
Şimal mrntakasında kıtalarımız, ge· 

niş bir sahada Sagre'ye varmış ve Ur
gel kanalını geçmiştir. 

İyi haber alan mahfillerde hasıl o. r\-----------------=-----.:....=-~------
ian kanaate göre vereccgi cevapta itti- A 
manya hiç bir fedakarlıkta bulunmak istememittir. 

biye, bütün manası ile milli, bi
naenaleyh devletin müdahale, 
mürakabe ve tanzim hizmetleri • 
ne kati lüzum gösteren bir i!, 
türk nesillerinin sıhat, kuvet ve 
ahlakı üstünde tesiri yakından 
ve büyük olan bir ittir. Bir iki ku
lübün yeni vaziyet ve şartlara in
tibak edinciye kadar geçireceği 
zannolunan sarsıntıların muvak
kat ve mahdut mahzurlarına, bu 
işin devlete yüklemekte olduğu 
yüksek vazifenin iycaplarını bit
tabi feda edemeyiz. 

F. R. ATAY 

Ereğli limanının içinde umumi 
harp esnasında batmıı olan gemile
rin enkazı yirmi yıldan beri bir tür
lü çıkarılıp tcmizlcnememiıtir. Heın 
bu gemi enkazı bir, iki değil, aekiz, 
on tanedir. Limanın ağzı tamamen 
bunlarla kapanmıf olduğu için E
reğliye gelen gemiler içeriye giremt
yerek açıkta durmak mecburiyetin
de kalmaktadır. 

7~ kumen de Fn.nsa'ya hak 
~· beraber, ıaetice.:le ltalya 
b. &Jlaa dan istediklerini koparacak· 

haz ettıgi karar hakkında bazı ızahat lmanyadaki yahudi meselesi 
verecek ve bu husu:.ta bilfiil tedbırler 

alınmış olduğunu bildırecektir. Bu ilk• parti.de 150.000 kı• şı•nı•n 
Fakat ı.t~-~'t .... __ - d- ·· :!ı cevap Almanya"nın noktai nazarında 

•• UDM& e ~--ııa uturua· 
:::." ~ &eı den alan Fransa, hiç bir değişıkhk husule getirmiye -

... ·~ ı':.~~;;::;::;:;::.: c<kh<. muhacereti temin edilecek 
~.-ilnayiıe karp daha tidcletli bir lngi(tere de mukabil tedbirler 
:~·~ı ile mukabele ederek, ihtila- (llıyor Londra, 4 a.a. - Mülteciler ofisi 
. • uçuncü bir devletin karıpnasını müdürü George Rublee, ikinci müdür 
il.:___ 

8
. Londra, 4 a.a. - Almanya'mn tah - ll 1. · ,........ etmediğini bildinniıtir. ır • Robert Pe , ma ıye eksperlerınden 

kar - _._ d 
1 

telbahir filosuna malikiyet hususun • 

h 

:r aun~n beri, LondTa' an ge en Joseph Lotton ve henüz tayin edilme-
aberler, ÇembeTleyn ve Halifaks'ın da lngiltere'ye muadıl bır vaziyet el - miş olan İngiliz hazinesinin bir mü -

a~ecek hafta Roma'ya yapacakları de etmek kararına mukabele olmak ü- messili büyük bir ihtimalle gelecek 
~ıyaret emaaın..la İtalyan - franaız zere ingiliz amirallik dairesinin, hafta başında Berlin'e giderek Dok -
ıhtı"l~ f ·ı · k 1 • 500 - 1.000 ton hacminde, deniz-a ını müzakere bı e etınıyece • tor Şaht ve Göring ile Doktor Şaht'm 
lerini bildirmektediT. Haber verildi- altılara ve tayyarelere karşı endaht ya- Londra'yı ziyareti esnasında vermiş 
iine göre, eğe~ İtalyan devlet adam- pabilecek yedi pusluk dörder topla olduğu plin mucibince yahudi muha
lan. Akdeniz ve Afrika meaeleleri- müsellah ufak gemiler • cereti mesele11ini tetkik edeceklerdir. 
:- teınaa edecek o\urlaraa, Çember· 2 - Önümüzdeki aylar zarfında tez - Bu p1anda evela nisbeten genç olan 
ey11, bunun, Fransa ile İtalya ara- gi.hlara konulacak otuz kadar deniz- kadın ve erkek bütün yahudi işçilerin 
•ında halledilecek bir meaele oldu - altı defi gemileri inşasını derpiş et - muhacereti derpiş edilmektedir. Bun· 
iunu 'Ye Franaa ile tema• etmeleri mekte olduğu iyi malü~t almakta o - tarın miktarı ıso bin kişi kadardır. 
lazmı geldiğini aöyliyecektir. lan mahfillerde beyan edilmektedir. Almanyc :sengin yahudikri 

Fruaus hariıci79ai, bıailtere ile it-. · · aalıvermiyor 
=~~~~==•=t~!v=·~~~~=~i=t~~n~-~--,~~~~~~&y~o~r~--~~~p~~~ablı ·~tif''~-

.nt.-'•in yardımmdan hayal auku- hiyetinde ol~ ve kendilerine aiır bir 
tana uiramıtllr. Filhakika lngiltere, Bu ufak gemiler, tiıearet yollarını haraç tahmil edilen kapitaıUtlerden 
büyük barptan beri, fraıua ile Al- himaye ve tek başına cevelanlar ya • ziyade servetleri mahdut olan ve dev
- 11.Ya araaında çıkan ibtil&flanla pan denizaltılarla harp edecekler, da- let için bir yiik tetldl eden y.ıtudiler-
~ • sa'ya yardım eder gibi göriiiLup - ~---r • uoo iJa 

2?_00 ~~~~~~!~,!~_il];!• zaman2! .... ~lman 
aJmaa noktai naaarmı iltizam etıniı· te gemilere karşı harbetmek üzere istemektedir. 
tİr .a. L....--wa D-- --L-;:_;:_ bo J mJ harp fi)o)ann<fa r~Jı~aklardır. • .ruDJaD,,. .usa ~---- Y ar r- r-- Almanya hükümeti Almanya'da ka -
ail&hlaclıiı zaman. laciltınoe FTanu.- Bundan batka halihazırda modern lauk olup bir kaç sene içinde tedri • 
J'a itidal ta•aq• etmittİT. Almanya bir ple sokulmakta olan bir r.nk es- c kl 1 --'-ail&hlaa..ı-- zaman Jngiltere :..ı"dal r- en uza aştırı a..-& olan yahudilere 

-· n ki torpido mll'hri.pleri de denizaltıla - karşı yapıla k 1 1 
ta•siyeaiyle gene Franaa'nm önüne ca muame e er hakkında ra ve tayyarelere kar•ı harp edebilme- bazı teminat verme~· d · ı k -·'-•ıtır- Avwturya ve Çek .... •locvak- ., ı;l erpıf ey ane -~ ..,_ leri için hususi surette t~slih edile - tedir. 
J'• meeelelerindeki ingiliz hakemli- ceklerdir. 
ti de Almanya'ya hizmet teklinde te- Almanya makul teminat 
celli ebniıtir. Eaasen bu inıiliz ha- Amirallik daire11inin şuıbat ayındaki verirse ••• 
kemliiine ıüvenerıektir ki İtalya da veya mart ayı nihayetindeki büdce 
bil defa Afrika meteleaini malum o- tahminatının bu projeler hakkında tas. 
lan tarzda ileri aiirmüttü. rihatta bulunması muhtemeldir. 

ka Franaa'nm lngiltere'yi bu ihtilafa lngiliz Jilottuna 100 yeni gemi 
iltihak edecek rııbrnıak iatememeainin diğer bir 

~beOi de ltalya'ya karıı lııgiltere
ııın yardımmdan müstağni bulunma· Londra, 4 a.a. - Evening Nevs ga-
aıdr. Almanya ile ihtilafa düftüiü zetesi, bu yıl zarfında ingiliz filo
zaman vaziyet öyle değildi. Fr&JMa suna 100 geminin iltihak edeceğini 
Almanya'ya kartı yalnız baıma harp !azıyor. !f alen .~ezgahta ikisi bu sene 
yapamıyacağmdan İp koptuğu za • ı~l edıl~ek uzere beş tayyare ge. 
ınan lngiltere'nin yardımma muh- mısı, hepsı bu sene tamamlanacak o
t.açtı. İngiltere de yardımı ancak lan 22 kruvazör, 20 si bu sene hazır 
kendiainin hakemliği kabul• edildiği olacak olan 23 torpito muhribi mev-

Bu teklifleri fİmdiki ıekilleriyle 
kabul etmiye imkin yoktur. ve bir çok 
noktaları halledilmeye muıhtaçtır. 
. ~ahudi i§Çilerin muhacereti pren • 

sıpı Almanya'nın makbul teminat ver· 
mesi p.rtiyle kabul edilebilecektir. 
Çünkü Almanya'nın iruıani mülahaza
larla hareket eden hükümetten kıaa 
ve uzun bir mühletin sonunda yeni 
~li fedakarlıklar talep etmek fik • 
ray le büyük bir yahudi kütlesini mem· 
lekette alıkoymak ietemesinden kor -

kulmaktadır. 

JUiilıim bir me.~ele: Mali 
cephe 

Mühim meselelerden biri de işin ma
li cephesidir. İngiliz mahfillerinde 
Şaht'ın teklifinde olduğu gibi A

0

lman
ya bu planın tatbiki esnasında ticari 
bir esas üzerinden kendisine bir men
fa.at temin etmek yoluna sapmamaaı 
lazım geldigi söylenmektedir. Bu 
mahfillerde hasıl olan kanaate göre 
Almanya elinde bulunan ecnebi dö -
vizlerden bir miktarını bu işe tahsis 
etmelidir. Halbuki şimdiki planla bu 
hususta ihtiyar edilecek masrafları di
ğer devletlerin deruhte etmesi isten -
mektenildir. Muhaceret işiyle alaka -
dar olan milletlerin, mukabilinde bir 
menfaat temin etmeksizin fazla alman 
ihracatını ödemek için mUhim miktar
da döviz vermeleri lAzrm eetecektir. 

Varıova~da yahudi düfmanlığı 
Varşova, 4 a.a. - Varşova'da "lk de

- ·--·"'· \Ju.zı kahve ve diğer müesse
seler aahip1erıi müesıeeelerinin iç ve dı 
§ına, iizerinde '•iri lokal. Yahudilere 
~iyecek ve içecek verilmez" ya.zıh ki· 
gıtlar yapııtırmıılardır. 

Faıist partisi milli konseyinde 
Roma, 4 a.a. - Faşist partisi milli 

k.onaeyi, kalQııl ettiği bir karar sure _ 
t~~le, f~şizmin yeni başarılarını tcha
ruz ettınniı ve ezcümle aşağıdaki ci _ 
betleri kaydetmİ§tir: 
. 1 - Yabancı memleketlerde oturan 
ıtalyanların memlekete dönmeleri 
h.akkrndaki kararın çok büyük poli _ 
tık e-hcmiyeti vardır. 

2.7 Milletin bilyilk anlayış zihni • 
~e~ı ıle takip ettiği irki müdafaa po _ 
lı~ıkası, yeniden kurulmuş milH birli
ğ~n ve imparatorluk IJUurunun en mü
hım unsurlarından birini tetkil et -
mektedir. 

Ruzvelt'in mesaıı 

Evelki günkü fırtınada, (Millet) 
vapurunun batması bu gemi letle
rınden birinin üzerine duımeai neti· 
ccai ol·rlugu gibi Galata, Şadan, Me-
te, Samsun, Attilla, Tan ve diğer ka• 
zazede gemilerin karaya otunnalan 
da limanda bulunan gemi enkazına 
çarpmamak için uğratırken olmut-

(Başı 1 inci sayfada) 

Hüriyet, demokrasi ve beynelmilel 
lel halisane hareket. 

B. Ruzvelt, Amerika'nın bütün 
dünya milletleriyle işbirliğine amade 
olduğunu kaydetmiş ve demiştir ki: 

tur . 

- Hiç bir millet ,büyük devletler 
arzu ve şikayetlerini konferans masa
larında bildirmeye yanaşmadıkları 
müddetçe kendisini teminat altında 
addedemez. Amerika öğrenmiştir ki, 
taarruz'lar askeri hücumlardan çok ön
ce propaganda ile hazırlanmaktadır. 
Demokrasiler, beynelmilel anarşi kar -
şısında Jakayd kalamazlar ve müessir 
bir surette protesto etmeden, kardeş 
millet le re karşı yapılan taarruzları 
müsamaha ile karşılayamazlar. Ame -
rika bu protestoyu silahlı müdafaa ile 
yapmıyacaktır. Bunun başka müessir 
uaullcri de wrdır. 

Hulaaa ilk it olarak limanlardaki 
batınıf gemi enkazını temizlemek i· 
çin en kıaa ve kati tedbirler bir ta
raf tan alınırken diğer taraftan da 
Karadeniz'in kömür limanı :meaeı .. 
ainde filiyata geçmelidir. 

B. Ruzvelt, bitaraflık kanununun 
tadiline taraftar olduiunu ihaaa ve bu 
kanunun timdiki ,ek'linde mütearrıza 
yaroım tehlikesi mevcut olduğunu 

kaydetmiıtir 

Cümhur Ba§kanı, Amerika'nın mü
dafıaası için mUhim stratejik nokta • 
tarda kifi kuvetler bulundurulmaıını 
harp istihaalitının arttırılmasını v~ 
bütün amerikalıların birleşmeıini ia -
temiıtir • 

B. Ruzvelt, müteakiben, 1933 den. 
beri baglıyan bir ııra milli tasavvurla -
rı aaymıı ve mesajına ıslahat kanunla
rının ilgasına ve devlet masraflarının 
azaltılmasına muhalif olduğunu bildir 
mek suretiyle nihayet vermiştir . 

ROMANYA~DA 

Romavari selim 1 

Romanya' da milli teceddüt 
partisi kuvetteniyor 

Bükre§, 4 a.a. - Milli teceddüt cep-
hceine kaydolunmak için yapılan ta -

Geçen yaz aylarında bu liman me
aeleai oldukça ilerlemiı bir haldeydi. 
ı-·akat bir muddet aonra ite bir dur
gunluk geldı. Acaba liman inıaatı i
çin Çataıağzı, yahut l::regıi'den biri· 
nin tercihi noktasında henüz bir ka· 
rar verilemedi mi? Değilse niçin ilk 
tebebbüslerin ar-kaaı kesildi? 

Her halde JOn Ereğli f acia&t al"

tık bu bahia üzerinde bir kelime faz
la &Öz aöylemiye m&hal bırakmaya • 
cak derecede mühim ve mi.nabdır. 

ACABA BlR UNUTKANLIK MI 7 

2 aonkanun tarihli "Yeni Sabah" 
da \n bo\u muhabir arke.daınnızdan 
gelen fÖyle bir haber cvardı: '"Kanı,.. 
deniz'de büyük bir fırtına batlıyaca
ğmı liman idareli kıyılarımızda bu • 
lunan ufak iakelelere bildirmiı, mo-. 
tör ve kayıkların denize indirilme
mesini tavsiye etmiıtir."-Aradan bir 
gün geçtikten aonra da "Millet" va
purunun hemen hemen bütün müret
tebatiyle battığını, birkaç gemimizİA 
daha karaya düımüı olduğu kara 
haberini aldık. 

Demek oluyor ki birçok türk sen
cinin hayatına ve türk parauna mal 
olan korkunç fırtınanın patlıyacaiı 
evelce biliniyordu. Zuhurundan 24 
aaat evel bilinen bir felaketi önle
mek için batan ve karaya düten va
purların bir tedbir almamıı bulun
malarını akıl kabul etınez. O hal
de?·· O halde fırtınanın baılıyacaiı 
İnebolu'da bilindiği halde bu haber 
Erejli'ye verilmemiıtir. Dünyanm 

takdirde yapmayı vi.odettiğinden cuttur. 
Franaa bu hakemliği kabul etmek Keza bu sene zarfında üç torpito, D 
mecburiyetinde kalırdı. Halbuki dört torpil gemisi, üç muhafaza ge· U

• N u· l E lepler akın etmektedir. Yeni fırka a -R zaıımın miktarı timdiden iki milyonu 

iİiİiİiİiİiİİİİiİiİİİİİİİİİİiİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİii;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ geçmiştir. yeni fırka ya girenler ara -
o 

her tarafında limanlar biribirini ka
zadan, tehlikeden, fırtınadan haber
dar ediyorlar. Şayet böyle iae bu ka· 
dar can ve malın :ı.İyaına aebep olan 
Ereğli faciaama büsbütün yanmak 
iki katlı acımak lazım gelir. ' 

timdi Almanya bitaraf kaldıktan 
80nra, lnailtere'n.in yardmunı temin 

misi, bir keşif gemisi, bir denizaltı 

edilmedikçe dahi, Franu ltalya ile gemileri için üs gemisi ve iki nehir 
yalnız baıma harp yapabilecek bir gemisi inşa edilecektir. Bundan baş
vaziyettedir. Bu itibarladll' ki ltalya ka, beheri 35 tonluk beş saffıharp ge
ile araamdaki ihtilafa hiç bir devle- misinden ikisinin inşaatı ve 940 se-
ti karııtırmak iatemiyor. nesinden ve diğer üçünün de inşaatı 

1 
1941 senesinde bitmiş olacaktır. 

talya'ya gelince; kendi tabiyeai • 
ile kartı Franaa'nm bu mukabelesi 
kar, .... c1a bir ay ev•lki utekıerini A "k S • M • • • 
hayli hafifletmİftir. İtalyan ııazete- mer1 a ef1ri B. usohnı ıle 

aörüıtü leri timcli yalnız Tunua'taki İtalya 
tebaaamm vaziyetleTinden ve Cibu
ti' den bahaetmektedirler. Filhakika 
bu iki mesele, ltalya ile Franu ara- Roma, 4 a.a. - Amerika Birleşik 
unda yapılacak hwuai müzaker.e ile Devletleri Büyük Elçisi, dün B. Mu
halledilebilirdi. Fakat ltalya'nm ta- 10lini ile uzun bir görüıroede bulun
ki~ ettiii nümayiı siya1eti, •aziyeti muıtur. Gerek Roma politik mahfil -
mutlrülleıti • • O k d · .. F rmııtir. a ar kı bu- terinde gerek Amerika Büyük Elçili-
gun raaaa da İtalya da çıkmaz için- w• ·ı dedirler. ltalva · l d . ç·· gı ı e yakından alakadar bulunan mah , 'rıca e emryor. un· f"Jl d b .. kk d 
kü f aıiat re,·:-: · t. . b h" ı er e, u gorilfme ha ın a çok ..... nın prea ııı a ıa k b" k . hlevzuudur. Franaa d it 

1 
t sı ı ır etumlyet muhafaza edılmek-

a aya ara- d' M fh . fnıdan nümayiı ile ileri sürülen ia- ~e ır. .. amab ı -~~umıyetle. aankıldı. 
teldeı-in hiç birini k b l d gına gore, u goruşmede Lıma on. 
,.. .. a u e emez. f .. b . 1 1 '!rUJıkü fta)ya önünde t 

1
• . .. eransı munase etıyle ta yan gazete-

ea ımıyet go&- 1 1 . A . . . !h•~it olur. Huli.u İtalyan • fransız Rer. n.ınR merıka Bı.rleşı~ Devl~ktler_i 
1 tillfı her 

1
·ki taTaf i .. in d 1.. • h e111 uzvelt aleyhıne sıstematı bır 

• T e uır ay- v • •ıyet llleseleai ıeklini almıtbr. surette yaptıg ıneşrıyat mevzuu bah-

.. 8111lunla benber, bu ihtilaf yü. solmuttur. 
~nd•ft aulbun tehlikede olduiu id- --------------
k ıa edilemez. ltalya'nm nimayiıine doiruya yapacakları gorufllle ile, 
:ıı !İ:b:ıdi Franu da Baıvekilin ae- yahut ta Franaa'nm bugünkü kara -

Y katiyle mukabı"I bı"r num·· ayı·ı yan.. v •• k do 1 ma tadrr B _ • • k bıı:I· rınadraarmen, muıtere st armm 
nüma .• · u numayııın ve mu a ı yar ımiyle, bir anlafllla zemini bul. 
iki ı~~•n heyecanı geçtikten sonra, maları ihtimali galiptir. 

a de?letinin, ya doğrudan A. Ş. ESMER 

imana dair 
.. ~~aman ~an, 6cgı lrün.ler hakkında fU tarzda hükümler yürütül. 

dugune te.adül ederi•: ''Tuttuğu yol .apa ue •ararlı olmaltla beraber ha
~nın ....,,.a lradar bu yolda göatertJiii aebat ve dciucuına olan bağlılık 
ve ımanı talrdir oe luqranlılrla ••imaya layıktır." 

Bu neoiden mütalealar hil,..._ bir dôua ..,. iman •ahibi adamın ai•ın
cla halrilıaten anlaıılma• bir mah•yet almaktadır. Çünkü böyle bir hü
~üm, İmanı bir ocuıta olmalttan çıkararak gaye haline getirmektedir. 
inan ela, neye İ•ter•en inan/'' 
. B~r idealut düfiinün iti gaye.ine bütün Mımİmiyetiyle ve bütün meucu

dıyetıyle bailıclır. Böyle bir icleali•tin na.arıncla, lrendi daua ue ueçheıine 
aykırı olan claualar .,,. Je~ tehlikeli, ue bunlara tcma)'iil ııö.terenlcr 
ele ~arlı telcilrlri eclilrnelı lôıln delil midir? Samimi bir iman .alıibi 
dôıHUına Nyİrci lıalanı alleclebilir, lakat yolunu ke•mek için önüne çıka~ 
na ncuıl müaamaha ııö.taebilir1 

Onun içindıir iti, bence, bir iman oe bailılıiın, ne Jerecc aarnimi n _. 
1 

. • , e 
uerece edalıôr olur•a olRlll, ltıyrrtetını takdir etmek için lıer ,eyden ön-
ce, bu imanın hiMrWt ettiii gayenin uabet derece•İ araıtırılmak la:&uıulll'. 

Yanlıı, «ıpa uc «ılrat bir yola ömrünü lıarconııı diye bir adamı neden 
allılflr,yalım1 Ve hele, bu harcaY'f eancuında, bU:im halı bıildiiimiz bi 
dôoaya ~an dolıunmaı oldufana ela lıani bulanuraalr. r 

iman gü•l ,eydir. iman ıuilettir. Falıtat iman ancalıt doiru · 
betli bir idealin emrine oerildili ~faydalıdır: Alıai halde ;:: ual-~ 
0 0 

L •ı• f an lllr 
ıçın en tehlilıeli.,. ..,.arlı diifl"Oll Re•ı ır. Onun içindir ki, imanı t it b _ 
fına ilıihlaıhrmıyalım. Yeni.elen birçolı imanlı uicclanlann .apa ' • ll a 
J •• • • • L L.:.: • .::L h 'YO ara uupneınen ıçın IU'U en D'UT"""' fQTf r. 

Fa.ilefoi, lerdiyet çc~ue•inden çılrararalr, cemi~ ve mili t 1ı· . ,,_.... e • ı.aınc-

tı bakımından mütala •tmİyc H lıQ'JMllMclirmiyc elıemiyet ·vcrmcliyia. 
YAŞAR NABi 

sında Romanya•nın Polonya'daki bü -
yük elçisi B. Franassevici ile Roman. 
ya'nın Polonya'daki eski orta elçisi B. 
Viseianu bulunmaktadır. 

Roma 'usıdü scliim 
Bükreş, 4 a.a. - Romavari selam, 

hükümet erkanının üniformaları ile 
aynı azmanda kıral sarayının proto _ 
koluna idhal edilmiştir. 

Romavari selim ile üniforma milli 
teceddüt fırkasına da idhal edilecek _ 
tir. 

HABERLER 1 
X Paria - Mısır valide kıraliçesi, 

yanında kızları olduğu halde Paris'den 
Marailya'ya hareket etmiş ve Marsil
ya'dan İskenderiye'ye gitmek üzere 
vapura binmi§tir. 

X Paria - Fransa bankası iskonto 
haddin~. y~de 3,5 den yüzde' 2 ye ve 
esham uzerıne avansiskontosu haddini 
~e yüzde 3,5 den yüzde 3 e indirrni§
tır. 

X Paria - Epok gazetesinin Lüle'
den öğrendi&ine göre, deniz ticareti 
nazırının bahriyede iş saatlerini artır· 
mak kararı üzerine tayf atar sendikası 
umumi grev ilanını derpişetmeğe baş
lamı!tır. 

X Nevyork - Taksi şoförlerinin 
grevi üzerine bütün Nevyork polisi 
melhuz hAdiselerin önüne geçmek için 
seferber cdilmittir. 

Filistin' de 
çarpışmalar 
K~düs, 4 a.a. - Dün ve bugün Sa

marıo mıntakasında yapılan askeri ha
rekat ve polis araştırmaları neticesin
de tanınm:ş tedhişçilerden dört kiti 
.evkif edilmiştir. 

Dün gece yarısı askeri kıtalar si
lahlı bir grupa taarruz ederek bu gru
pu Nablus civarında işgal ettigi kasa
bayı terketmiye icbar etmişlerdir. 

. Diger bir devriye komşu kasaba 
cıvarında araplara taarruz etmiştir. 

20 k.i.~ilik bir ingili:ı 
mü/ rezesi imluı edilmi~ 

Beyrut, 4 a.a. - Suriye gazeteleri, 
Filistin'de birçok yerlerde müsademe
le rvukubulmakta olduğunu haber ve· 
riyorlar. 

"Berut" gazetesinin iıtihbarına gö· 
re, yirmi kişilik bir ingiliz müfrezesi 
dağlarda imha olunmuştur. 

Diğer toaraftan Beytdacca'da bir 
müsademe olmuş ve bir İngiliz subayı 
ile altı asker olmı.iştür. 

Sarona ile Telaviv arasında da bir 
zırhlı otomobile hücum edilmiş ve iki 
ingiliz aekeri ölmüıtur. 



Yeni İlalran leırH 11edlsl 

ltalyan faşi ve 
Korporasyonlar meclisi 

loYır ıehrlnde bir Afllti'iill öliili dol11ıslyle 
RADYO 

11mslye müzesi r TORKlYE RADYO D1F0ZYO.N 
l' O S '.1' A L A R l 

~'--~Y_a_z_an __ :_A_t_ıf __ A_k~g~ü~ç ____ j 

Çemberlayn İtalya'yı ziyarete gi
derken acaba No\rar ıehrine de uğrı
yacak mı? Bazıları bunu kuvetle tah· 
min etmektedir. 

Bugünkü büyük, modern 
Japonya'nın banisi olan 

imparator Meiji hakkında 
Turkiye Radyoıu - An.kara Rac170lll 

DALGA UZUNLUGU -.-.-.-.-.-.-.-.-.-
1639 m. 113 Kca./ 120 K• 

İtalyan parlimentoeu 90 sene faali· 
yetteın aonra, geçen gün kabul ettiği 
bir kanun ile hayatına nihayet verdi. 
Onun yerine korporasyonlar ve fati • 
Jer ilmi verilen meclis kaim olacak. 

hap usulü terkedilmit olmakla bera • 
her, gene temam mahiyeti haiz olan 
bu yeni müeneaeye girmit bulunmak. 
t~dı~. B~ müeaaeeenin temsili mahiye
ti, bır mllletin en canlı ve en faal özü
nü tefkil eden bütün kuvetlerin. men
faatlerin ve en esaslı kıymetlerin ora
da yer almasından ileri gelmektedir. 
Bu müesseseye bütün millet, ıiyaıi 
iktisadi ve içtimai tefekkülleri il~ 

Bi~iyoraunuz ki Novar ıehri. dünya 
temsıye endüstrisinin merkezidir. 
~ada yapılan ıemsiyeler dünyanın 
dort bucağına ihraç edilir. 

Tokyo, llkkanun (Hususi) - Ata
türk•ün ölümü Japonya'da samimi te
essürle kartılandı. Başta S. M. impa
rator olduğu halde japon milletinin 
gösterdiği alaka biz tilrkleri minnet· 

ljtlllc §efkati, kardeı sevgisi, ocağı
nızda ahenk ve samimiyet hükümran 
olsun: dostluklara sadık. harekatınız. 
da tevazu ve itidal sahibi herkese lcar§ı 

T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kca./ 20 Kw. 
T. A. .t'. 31.70 m. 9465 Kca./ 20 K-. 

( TURK!Y.I:!: SAATJYJ.E) 

Ankara 
l>ERŞE.t.fBK: 5/ 1/1939 

12.30 Turk muzııı (·.t'J). 

İtalyan hukukçularına göre, liberal 
devlet sisteminde, her hakka sahip o • 
lan fertle, yalnız ferdlerdeo aldığı sa
lihiyetlere malik olan devlet, siyasi 
hayatın yekdiğerinden ayrı olan iki 
srt unsurunu tefkil ediyorlardı. Bu 
ıiıtemde teşrii veya temsili müessese 
hmi verilen parlamento fertlerin ira • 
deleriniın heyeti mecmuasından ibaret 
olan milli hakimiyetin ifadesinden 
ferdi iradelerin muhassalnından haf~ 

girdigi için populer meclisi sınıfı da 
izafe edilmektedir. Hatta burada mil
li temsilden ziyade millet ile meclis 
arasında, millet ile devlet arasında ol
duğu gibi tam bir ayniyet, tam bir mu
tabakatt~n. bile bahsedilmektedir. Sa
bık mechsın: kendi hayatına nihayet 
vererek yenı meclisi kuran kanu 
kabu~ etmesi, faşist devlette hakim ~~ 
l~n _hı~ prensipin yani devletin en ha
kıkı bır tezahürü olan ve onun en e • 

tar edecek derecededir. Cenaze mera
simi günü dünyanın üçüncü donan
muı sayılan muhtefem japon filosu 
kamilen yarım bayrak çekmek sure
tiyle büyük aakere aon hürmetini ifa 
etti. 

Şimdi bu ıehirde bir tem11iye mü
zeıi açılmaaına karar verilmiıtir. 
Şimdiye kadar en cakiai.nden en yeni 
modelleri~e varıncıya kadar yapılmıı 
olan şemaıyelerin bütün envaı bu 
müzede tefhir edilecektir. Müze 
kolleksiyonunda bugün 5000 türlü 
ıemsiye bulunmaktadır. Bundan bat
ka müzede ıimdiye kadar yapılan ne 
kadar parafüt varsa bunlardan birer 
model bulunmaktadır. 

Asırların nadir yetiştirdiği devlet 
reisi Atatürk' e bütün dünyanın gös
terdigi bu hayranlık, takdir ve alaka
nın mahiyetinin Japonya'da ayrı bir 
hususiyeti vardır. Çünkü japon mil
leti yeni Türkiye'yi kuran, devleti
mize bugünkü arsıulusal ıerefli mev
kii kazandıran, milletimizi medeniyet 
yolunda yükselten Atatürk•ü. bundan 
elli sene eveline kadar uzak prkın 
bir kenarındaki adalarında kalmış, is
mi bile duyulmıyan Japonya'yı dün
yanın büyük devletleri arasına sokan 
ve memleketini mamur, milletini mü
terakki bir hale getiren büyük İmpa
rator Meiji,ye benzetirler. 30 temmuz 
1912 de vefat eden bu büyük impara
tora milletin ruht ve kalbi bağlıhğını 
göstermek için yalnız iki misal zik-

hayırhah olunuz: ilim ve sanatı iler
l~t~niz: irfan kabiliyetinizi geniıle _ 
tını~. Manevi kudretinizi islah, me
nalıı am~eye ve halk menfaatine ya. 
rekten hızmet ediniz.Me~rutiyete hür 
met, kanunlara itaat ediniz icabında 
devlet ~izmetine cesaretle ' ko~unuz. 
Bu nasıhatlere uymakla yalnız iyi ve 
sadık taba olmakla kalmıyacak, ecda
dımızın güzel ananelerini ıa~aalandı
racaksınız." 

13.00 :Saat, aJanı ııaoerıeri ve meteor • Aat> 
kara. 

13.10 • 1<t ıwuızık (kuı;uk orkestra): 1 • z_. 
pa • uvenur (neratcı). 2 • Ku~ük dlM 
operetınden Potpurı (Lekok). S • 
vaızerlıed (Mamel). 4. Bal-a71 (VI• 
llloaıc). S - Krauar. alkeri mart (& 
~atnıı). 6 • Lıebealeıd (Aujel B• 
Jer). 

18.30 ı urk muziıi - (Kanıık prosram) 
Saz heyeti • Hakkı Derman. Eınl 
Kadn, Haaan Gur, Baari Ofler Ala-
met Tokay. ' 

19.00 Konuıma (ziraat aaati). 
19.20 Saat, •Janı, meteoroloji •e siraat 

boruaı baberlen. 

b bir fCY değildir. 

Gene fatiat hukukçulara göre geçen 
~ aonlar~na doğru ve bu urm bapn 
da bberal ıııtcmin siyasi müessesele
ri v~ prensipleri ile içtimai hayat ve 
realiteler arasındaki uygunsuzluk bil· 
ttin çıplaklığiyle göriınmeğe batladı. 
Çünlrii içtimai realite ve hayat yalnız 
fertlerden müteıekkil olmayıp aynı 
samanda iktisadi mesleki ve mahalli 
bir takım grupları ve sınıfları da ihti
n ediyordu. İçtimai hayat ve icaplara 
bu uygunsuzluktan tevellüt eden buh
ran. ancak bu kuvetleri devlet te,ki
Jatı içine almak ve onları devlet haki
miyetine iltirlk ettirmekle halledile • 
bilirdi. Buhranın halline doğru ilk a
dan, mesleki kategorileri daha doğru
lu bu kategorilere ait birlikleri tanı • 
mak suretiyle atıldı. Çünkü bu birlik
lere, kollektif İf münasebetlerinde hu
kuk kaideleri (maddi manasında ka • 
nun) mahiyetinde mecburi kaideler 
koymak aalihiyeti verildi. 5 fubat 1934 
tarihli kanun, korporuyonları tesis 
etmek ve onlara amme idaresUW., ber 
tiirlil münuebetleriDde letipd Wiil 
feler; n isti.bsal ..ııM-da da umtlml 
lotizam ve inzibatı temin makıadiyle 
mecburi lraid~ler koymak salahiyeti· 
ni yererek korporatyo sistemi son saf
hama getirmiş ve bugünkü islahatın 
(yeni meclis) esaslarını koflllUf idi. 

Müzenin asıl ehemiyeti. Çember
layn'ı Berhtesgaden'e götüren tayya. 
renin paraşütünü de ihtiva etmesin. 
dedir. Bu paraıüt, diğerleri arasında 
en kıymetli ve tarihi bir hatıra ola. 
rak saklanmaktadır. 

~urada bu büyük adamın Japon
ya ya kazandırdıgı askeri, siyasi mu
vafakiyetleri sayacak değilim, yalnız 
öldükten sonra japon milletinin bu u
lu imparatorun hatırasına Tokyo•da 
inta ettiği mabedin oynadığı manevi 
rolü zikredecegim. 

19.30 Turk muzııı • (ınce aa.z heyeti • .._. 
bur iaılı). 

20.15 Konuşma. 

20.30 Saat, esham, tabvilit, Jwnbi~ • _. 
kut borsası (fıyat). 

20.40 Muzık (oda muzııı) Çalanlar: Jri7a
n11t (Ferhunde Erkin). vi~lonid 
(Nec~et Atak). Beateklr pinm.t 
(Ulvı Cemal Erkin. piJano ve lı:emaa 
ıçın sonat (Ulvi C. Erkin ve Necil 
Kizım) piyano ıealeri. Pİnno 80lo 
sonat. ~l~. ve en faal bir uzvunu teıkil eden mü~8:'1alesi hemen hemen aagari had

hukumet kuvetine birinci derecede ~e .ınıyordu: halbuki yarın yeni mec • 
yer vermek fikrinin teyit deilmesin • l~sın faaliyete geçmesi ile teırii kuve
den baJka biı- fey değildir. tı~ k~nun tanzimine i•tiriki hem daha 
K~vetlerin ~addi bir kütle bir fC'Y ?aımı ve hem daha müessir bir usul 

taksım ediliyormut gibi tefrikı, bu ku- ~le temin edilmif olacaktır. Yeni 'ka -
~etler arasında teşrii kuvetin faikiye- nun ile, kanun mahiyetini haiz karar
tı ve yalnız bu kuvetin milli hakimi • nameler vazı, harp hali veya müstacel 
yetin ifadesi olması gibi esaslar; seri hallerde mali tedbirler almağa zaruret 

Mciji'nin ve kendinden iki sene 
sonra ölen karısı imparatoriçenin me 
zarları eski payitaht Kiyot9 civarın
dadır. Bu mezarlar japon sanatına 
tevfikan muazzam ve latif bir orman 
içinde birer tepe şeklinde gayet sade 
yapılmııtır. Tokyoda'ki mabed de 
(Meiji Jingu) japon usulü basitligi 
ile güzeldir. Bu mabed yapılırken 
Japonyanın dört tarafından gönüllü 

21.40, Saat. esham, tabvillt bmbi70 • na.o 
kut borsaaı fiyatları.' 

21.50 Turk müziıi - (YW't havalan) on. 
yan (Mahmut Karındaı). ÇalaaJar • 
Kemal Nıyazi Seyhun. Raten ~ 
Kam, Sadi Yaver Ataman. • 

Böylece İmal ve iktieadt kuvetler 
udece tanınmakla kalmıyor, fakat i
dari •e tqr aabawrcıa it birliii yap
mak naife eriyle oıtiar dnlet teplll-
tı ye milneeecleri iÇine de alınıyordu. 
Amme menfaatleri.ne tcalluk eden va
zifelerle d eçhiz edildikleri için bir 
amme huk Ll müessesesi mahiyetini 
alan aendika ar, bu suretle yalnız ka. 
tesorik ik di ve huıuıi menfaatle
rinin hamia olmayıp, dağınık veya 
birlepniı f lerin husuıi menfaati~ 
rinl cmniy~ n yUkıek menfaatleriyle 
telif etmek ıibi çok yiıbek ve milli 
bk vuife y lendiklerl için, devlete 
yardımcı hı müessese haline geldi • 
Jcr. 

Gene fati lere göre bu yeni meclis 
(korponııay ar ve faıiler meclisi) 
milletin iht ettiği kıymetlerin ve 
kuvetlerin i faJilerin ve korporu
yonlarm bir muhassalasıdır. Fafiler, 
lhtlWin ide menfaatlerini müdafaa 
n muhafaza e mükellef unsurlar ile, 
Jrorporayon da it ve istihsal haya
tının orijina ve yeni bir ifadesidir. 

BütOn mil , flıfiler ve korporH -
yon1ar vaıtu le, fatiıt rejimde inti· 

k 1 k hiuedilmesi gibi çok istisnai hallere arar ar, umanda vahdeti ve vazi-
f 1 · f 1 yahut da encümenlerin vazifelerı"nı' e erın aaı aaız ve inkitasız devamını 
iıtiyen, son derecede dinamik modern mu~yyen zamanda yapmamaları gibi 
hayat~n icaplarına uyamıyan geçmiş vazıyetlere hasredilmittir. 
prenııpler ve müesseseler telakki e • Bu suretle meclisin ve ayanın vazi
d~.lmektedir. Hatta realiteler göz ö • feleri daha garanti altına alınmıf ol
nune alındığı zaman tetrii kuvette duğu ileri ıürUlüyor, çünkü bundan 
bile, hemen daima ilk te,ebbüaü alan 1. 

rii •oıwa mec ıa ve lyan karırlarında, tat-ve teş • makineyi faaliyete getiren 
hükümettir deniliyor. bikata geçmiş olan muvakkat kanun. 

Yeni meclisin yalnız bünyesi ve tarzı lar değil, tam zamanında müdahale e-t• · eri kanun layihaları göre • 

nalite arzetmeyip aynı zamanda tetri; ıe ilze m f olan ye n ya ıs 
vazifesini ifaya tealluk eden her hu- dan da ibaret olmadığını söylüyor • 

lar • ko---· susta da radikal bir yeniliği fötiva et· d'I. k-..-•yonlar tarafından vaze -
'ğ d . ı en aldeltt, ... a1A1--d b' )"ki 

tı i e ılave ediliyor. -- ar ır ı er 
tarafından akdedilen.1-&lektif ma.hi _ 

Yeni kanunun 12 inci maddesi. fa· tte k "k k ı Y_e e onomı mu ave e'- katego • 
tiler ve korporasyonlar meclisinin va- rılen mensup olanlar hakk~ bir 
züeaini ya heyeti umumiye halinde, takım mukellef'tyetler tahmil ettlkle _ 
ya bOtce umumf encllmeni, yahut da ri ümet nial t.aratuna 
teıril encümenlede ıBnceilni tasrih --~ 
etmektecllr. Bu kücl• &;- ela -..mı cıefrlt eacom 
edJJmlftlr. 15 ve 16 mcı maddeleri de kaç mcUmenden müre kep encümen • 
h~ngi kanun liyihal~rının y~nim~li- lerde müzakere edilmek üzere korpo
sın ve ayanın heyetı umumıyelennde rasyonlar ve faşiler meclisine havale 
müzakere edileceğini, hangilerinin edilebileceklerdir. Kanun, korporaı • 
yalız teşrii encümenlerin tetkik.ine ar- yontar tarafından hazırlanmıt olan 
zedileceğini gösteriyorlar. metinde tctrit encümen bir takım ta· 

Bu sistemi müdafaa edenler tetrii diller yaptığı taktirde, meselenin he
vazifenin bu suretle ayrılması ile ya- yeti umumiycde müzakere edilıneMni 
ni umumi heyetten almarak, daha emrediyor. Bu suretle fafist rejimde 
mahdut ye daha t~knik tqrii eneli - tqrii vazifeler gören uzuvlar ara.ın
menlere de verilmesi ıuretiyle, mo - daki hiyeral'§İ gittikçe daha ziyade dl 
dern hayatın çok mütenevvi olan ihti- tebariz bir hal almaktadır: bir _. 
yaçllrından dolayı adetleri gittikçe sendikalar (kollektif muka.el•!•r 
artan kanunların tanizmi itine, tqrit yapmak suretiyle lt ....., uhtlerıni 
kuvetin daha hakiki ve maddi ve daha tanzim ederek), .-.lyen korporasyon. 
emin bir tekilde ittiraki meselesinin lar (iatibM8 tamime matuf ve maddi 
de halledildiğini iddia ediyorlar. Ve m'"• ~un mahiyetinde olan kor
diyorlar kl bugtıne ıı.4ar blr çok ka • pol'atyo kaıdeler koymak suretiyle) 
nunlar, nıu.akkat kanunlar tekl~~e ve en nihayet faşiler ve korporuyon
vazedi14lll lçln (garp devletlerının Jar meclisi ismi verilen yeni meclis ve 
bir çoklarında hükümetin de muvak- ayan. (teşrii faaliyette diğerlerini ta
kat kanunlar teklinde kanunlar yap· marnlamak suretiyle). 
mağa aalihiyeti vardır) kanunların İtte ltalya'da bugün te9rit ıistem bu 
tanziminde teırii uzvun iftiraki ve esaslara dayanmaktadır. 

BAL 1 K 

TUTAN 
K E D İ 

SOKAGI 

-·-

kenmez bir teli.pn hüküm aürdüiii, mektuplar :ra· 
zılap hesaplar yapıldıfl, tertipler haaa-lanıp mGna
kaplar cere:ran ettiti - oda kapııma korka çeki
ne YUrUyor. 

- Ne var kiiçük? Ne istiyorıanuz? H'eclir o? 
Anna, makutarlık kursunun tahadetnameaini 

Bayan Lüai,.a'ia önüne bD"akıyor. 
- l.Utfen fQDU habrlaym ki resim ele ötrendim, 

Bayan Lüai,..._ 

- Sahih mi? 0,.le iae mükemmel Bayan Anc:lre 
sinen tatifade edeltilecektir. Bu itle metsul olaca
iız. ltimiz ıenifliyor. Tetekkür ederim, matmazel 
An. 

~ yaya kaldınmmm ortaamda a1ü iiatG. 

Anna çekiliyor. iki hafta sonra ona ilk biçki iti 
tndi olunuyor: Bir eteklik, balit bir ta,.,.ör etek
liii. Fakat, biçkisi Bayan Liaİyea'in hOtuaa sider
.. Anna maka.tar, Bayan Andre'llİD muaYini " 
bat makaaclarmldne :ralun bir nifn sahibi olacak· 
tır. 

....... an hareketaiz. ,.üzü göz :ratlan içimle 
kahnıp Gntl, aaia, •ahti, acı aözlü Gretl.. Düa
pcla ...-cut belki • hakiki doıtu. Şimdi ne Jap. 
...ı.1 A öl,..den çıkmalı mı? Bu Gretl'in, kendi
• " felaket içindeki aa•allı ailesinin itine mi Ja
nr? Gntl ... Aaaa. erteai sin atölyeye l'idi;ror. 
Artık Wr daha Gretl admı aizma almıyacakbr, 
Tıpla uya adım telaffuz etmedili sibi ... 

XIV 

Macari9tan'da bazı adamlar aa.hte fran11a &an
la imal etmitl..ctir. •... . ......................................................... . 

Eteldiji iyi k811Dek için haylı zaman aarfedip 
oldukça zahmet çekiyor. Henüz makuı YUrduta 
.... c1a ea,.an LüU,- Anna',.. çaiJrtı:ror. 

Daha fimdiden mi? 
Ama& daYet ...,_ini pek aalumyoraa da keati-

li parçalan apma abp sidiyor. 
- Matmazel Anna, hakikat- mıiit .. teifim ... 

şu.... aaden lüç, ... elaemİ)'etai• bir fika:retim 
bile )'ok. Haldmuzcla • i:ri tahMletlenle buluna
rak hizmetiaiae aihayet YWi,__. 

- Himnetime aihayet mi Yeriyorıuawıı, Bayan 
LiUi;ren? 

- Pek mütMMifim. Fakat takdir ed...mia ki 
•ataDÜflarmızm Fraaaa'ya karta yapmıf oldak-

lan ·-- ...... bir mu:ar kısmı ticarethaJaelD. 

redeceğim. Port • Artur fatihi gene
ral Nogi iki oglunun bu kale önünde 
can verişleri karşısında askerce me
tanet göstermiş iken imparator Mei
jinin cenaze günü karısı ile beraber 
karnını deşerek "Harakiri yaparak" 
intihar otmittir. Yangın çıkan bir mek 
tebin salonunda asılı imparotor Mei
jinin resmini kurtaran genç bir tale
benin yangın muhitinden çıkamıyaca
ğını görünce karnını yararak resmi 
vücudunun içine sakladığı bilahere 
kömür haline dönen zavallının naşı 
bulunduğu zaman anlqılmıttır. 
. .A'pkı Atatürk &ibi aallılmda mll
etibla -..cı •e bathhfmı kazanmıt 

olan bu bilyttk imparatorun öldükten 
ıonra hatıraaınm, japon tabiriyle ru
hunun (Beprk) japon milletinin en 
büyük ldllevi bir terakki Amili ade
ta bir ilham menbaı olduğuna sayın 
okuyuc.uların dikkat nazarını çekmek 
isterim. Bu sebeple bu büyük uyalı 

olarak binlerce genç amele, usta sıfa
tiyle gelmiş, çalışmıştır. Halk Japon
ya•da ~n kıymetli ve nadir agaçları 
bahçesıne hediye göndermiştir. Bu
gün bu koca bahçe Tokyonun içinde 
m~a~zam. latif bir park haline gel
mııtır. Japon adetince bu mabede a
ğaç dikmek usuldendir. Hatta hatır
larda olduğu veçhile büyük elçi Ge
rede üç sene vele Tokyo'ya ilk gel
diğinde Odyanstan sonra aynı gün 
eefaret heyetiyle bu mabedi ziyaret 
~".' •• bir atat ta dllraai~ Bu j-
tın Japon efklrı umumlyeal llaerlnde 
yaptığı iyi tesir unutulmamıştır. Bu 
mabedin civarında. bir de modern 
Meiji müzesi yapıknııtır. Bu müzede 
büyük impar,.atorun kullandığı eıya 
~ zamanına ait hatıratın gayet mü
kemmel bUyUk tabloları vardır. Her 
iki binanın etr&b. b · 
de mükenune1 spor 
havusları yapılmıştır. Büyük impara 
torun yGbek hitabesini her gün için
de ve kalbinde aaklıyan japon gençli
ği bu sahalarda ıpor yaparak rubiya· 
tı gibi adalelerini de çeliklettirnıek
tedir. 

Her yılbaJı 7 milyonluk bUtUn Tok
yo halkı ve yetmit milyonluk japon 
milletinin ıeyahata muktedir olanla
rı Meiji mabedini ziyaretle hürmet 
ve tazimlerini sunarlar. 

22.25 Temıil ·bir· dram· UYUYAN KA. 
DiN • y~zaıı (Andre do Lor) Tirk
çeye çevıren (Ekrem Reıit) 

22.40 Muzik (radyo orkestrası • ı~f: Ha
san F. Alnar): 1 • Umid •eren (Bet
hoven) . . 2 • Balet ıüiti (Lalli llotl). 
3 • Presıyoza ·uvertür· (Veber). 4. 
Eğer ben kırat olaaydun (Adam). 5 _ 
Kayzer Valzer (]. Strauu). 

2'3.45 • 24 Son ajans haberleri ve )'anald 
proıram. 

Avrupa 
OPERA VE OPERETLER: 1!1.55 Bero. 

munıter - 20.10 Munih - 21.30 Bor. 
do, Stokholm. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SBN· 
FONJ~ KONBBRLER : l6.IS 
Droytvıç - 21 Roma _ 2l.30 Parla 
- 22.20 Varşova - 22.25 Dro7tYic 
- 24 Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ: 23.35 Droytviç • 
SOLO KONSERLERi: 14.30 Stokhobn -na.._... 
CJRG ICOlf8&RLüt ft.IO Ko 
HAFti MU~lK: UOHambar:T:-....._ 

aypııg - 7.10 Kolonya _ ı~ii 
Frankfurt, K önlpberc, KiiAüa _ 
10.30 Hamburs - 12 Alman ısta • 
)'Onları 7 14 Ştutprt - 14.10 Ko " 
lonya, Vı)'lllla - 14.15 Pranldvt -
15 Berlia - 15.25 Hambarı _., ll.IO 
Berlia - 16 Alman iatuyGnJırı 

ni s U&tprt .o 
. ra faft-._. -

20.15 F rankfurt - 2.2.20 Miinill -
22.30 Königsberı - 22.40 Kaa -
24 KolonyL 

HALK MUSOKtst : 11.30 Ştutprt -
17.10 Berlin - ıs.ıs Vinna -11.90 
Frınlı:furt - 22.30 Ştatprt. 

DANS MUZtOt: 19 LaJPsis-20.10 Bft'· 
lin - 21 Kolonya - 22 Sofya -
22.30 Floranaa, Poman - 23 Roma 
- 23.25 London • Reeyonal - 2145 
Paria • P. T. T. - 24 London • Rec
yonal, Liikıembuarıı - 0.15 Drc>7t· 
viç. 

;l~i ıÜnie~~bde· malGmat vemie
ii zananmda ve gerekli sayarım.. 45 
yıl hüküm süren bu imparatorun adı 
Mutau Hito idi. lmıinin minaaı '"be· 
ter fazileti" demekteri. (Meiji Ten
no) ismini kendi devri hatırası olarak 
öldükten sonra alm19tıt'. Liberal, mil· 
tevazi edip pir, nıiirebbt, halk için 
gece ~ündü~ çalıpn bir reis idi. Va
tanıncia terakkiye nılni bağları kır
mıt. Japonya"ya askerlik, kültür, sa
nayi .-U.-ıl her ıeyde Avrupa ıiste· 
mllÜ eokmu9, devletine dünya devlet
leri aruı.nda şayanı hürmet bir mevki 
aldırmııtır. 

Hayatında 30 birinciteırin 1890 da 
milletine hitaben neırettiği irade bu
gün kı§lalarda, mekteplerde, resmi da 
irelerde muntazaman okunmakta ve 
japon milletinin yaşama ve çalışma· 
ıına esas tetkil etmektedir. Bu hita· 
benin hülaaatan tercemeai ıudur: 

.. Ecdadımız /aponya'yı /aziltt üze
rine kurmuflardır. Jfilll terbiy~mizin 
membaı bu olacaktır. Aile içinde ev-

Meiji'nin doğum günü yıldönümU 
olan 3/ 2. inci tctrin milli bir bayram
dır. Mabedi ukerler, mektepler kıta 
halinde ziyaret ederler. dahili turizm 
veeaiti ve tefkilltı son derecede iler
lemiı ve ucus bir şekilde olduğundan 
tatillerde nıektepler, kasaba ve köy 
heyetleri sık ırk gelerek mabedi ve 
müzeyi ziyaret ederler. Bundan bqka 
harice sefir giden, dahilde nazır olan 
mühim bir ukeri kumandaya geçen 
her devlet memuru vazifesine başla
madan evel bu mabede giderek Meiji 

nin ruhuna aldığı vazifeyi ars, ondan 
yardım ve ilham dilemek resmi vui
feei ile mükelleftir ve bunu da vicda
nt ve manevi iktidarla ifa eder. Bizim 
gibi, Asyanuı en eaki milletinden bi
ri olan Japon milletinin kendini bu 
mevkie çıkarmış olan sevgili impara
toru Meiji•sine gi>-terdiii bu allkayı 
burada görürken, bu elemli &iinleri· 
mizde sevgili Atatürk'ümüze kartı 
milletimize düten tarihi vazifeyi ha
tırlamamak ve hatırlatmamak bir 
tiirk için mümkün müdür? ... 

ele alıko;ramam ! ... Veznedar size bir haftabinuzı 
YeNCeldir. Giile süle aatmazel AA. 

Anna bürodan batı dönerek çıkı;ror, ve baıı d~ 
nerek matazadan ayrılıyor. Eve gelditi zaman 
BaraMt'ı da orada bulu;ror. Onma patronu Bayan 
Lüaiyen' den de eft'l kararmı .ermiıtir: Sabahle~ 
hiç ite batlatmamıfbr. 

- Ne yapacafız. Baba? 
Barabat baflDI ..ııa,.ap Franau•a • Miron .soka· 

jınclak.i macar lokaataama sidi;ror. Orada herkes 
he,.can ve telif içindedir. Bası macarlar itten çı
karılmıt, bazdarma da y,inDi dört saat İçinde mem
leketi terketmeleri emrolanmuttur. 

Barabaı o karma kantık kon11tmalan dinli:ror 
v• ;reni bir te:r öfrenDÜt olmıJ'or. Buraya niçin sel· 
mİf, ne çefit bir nuihat ve)'a ••••net aramak 
maksadım aütmüt oldujunu ta)'İn edemi;ror. Onq 
•atandatlarma dojru ae•ketmit olan müphem bir 
inaiyaktır. Belli ki bunlar ona hiç bir iyilikte bulu
namazlar. 

Dütünceler içinde evine dönü,.or. Gündeliği Ju. 
ammkinin dört misli olmakla beraber ailenin her 
günkü ekmeiİDİ kendisi ile Anna kazamJOrlarcb • 
ikisi bird- İflİz kalmca kiiçük aile ya11yamaz ... 
Biriktirmit olduldan bet on para uzan bir zamana 
tahammül edemez. Onun bqka bir it bulmaaı il· 
anma da kolay delildir bu. Paria'e hakim olan ha· 
va macar al97hdan bir ba•aclD". 

On bet sün kadar, ikisi de, it tekliflerini faali· 
yetle tetkik edİ)'or, ve it bulabileceld..UU umdulda
n h• yere müracaat ediJwlar. Oile Ye alqam ,... 
meldwi ıittikçe daha ıambcbr. Oçiincü haftanm 
ortamna clotra BaralNat: 

- Cenup Amerika'ul Diyor. Çoktaa beri orap 

ıitmek iatiyordum. Alvaru'le bu hmuata çok ._: 
nuttum. O Arjantin'i pek iyi tanı;ror. Çalıtanlara 

muhtaç olan ıenç. terakki halinde bir memleket. 
iki üç a)' sonra siz de oraya gelebilirdiniz. 

Ba,.an Barabat sararıyor. 
.Anna: 
- Ben de gelirim, diyor. 
lıtvan dün on sekiz a)' hapae mahküm edilmit

ti. Metrdotel iae hiç bir is bD"akmaluıam ortaclaa 
ka,bolmuttur. latvaa hep onu ith.- etmİf, Ye..,. 

cak bu aade;re, denibilir ki, ucus lmrtulmuttw. 
Meaele haftalarca münakafa ediliyor. Al•ares'· 

le birlikte f aali1etle iapanyolca,..a çalıplıyar. S... 
ra, yafmurlu •e riizıirlı bir ak~ bütün Aile U. 
J'OD i.ıaıyonunda toplanıyor. Barditinof, lJif ve Al
varn ele oralarclad ... Barabat•Ja Anna Marail7a'· 
ya &itmek üzere tirene biniyorlar. 

Taaarnıf aandıfmdan ıeri alman o bir miktar 
para da pa;rlaııldı. Barabat yan11111 alıp .-i kala
nmı kanama bD"akt. Şimdi anladılar ki let.an ha
)'atlarmm aabneainde görünür ıörünme• para bi· 
riktinnekten •az geçmekle hata etmitlerdi. Fakat, 
acaip bir atanç chayguau onları bu bahsi açmaktan 
menetti. 

Ba,.an Barahaı'm fazla para:ra ihtiyacı olmı,.a• 
caktır. iki çocuia hemen hemen mektepleri bak
maktadD". Hatti Yani'J'• bir de bun 'ffrilmittir. 
Esuen bir kaç hafta içinde meaele halledilmit ola· 
caktır. Cenup Amerika'11 çok zenıindir, Ye Al'Y&. 
rez'in dediklerine balalD"aa •irletik. Devletlrdea 
senit imkinlar arzelmektedir. Belki de aile yakın
da Boeno. - AJl'M'de sene bir araya toplaDllUf o
IM&kbr. Lokcımotifia didüjü ötüyor. Yani tiren bo-

(S- Nr) 
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İspanağı sevmiyenler 
var mıdır ? 

A'Vl'upa'da ıspanak yemeği sevıni
~en adarnlar varınıf, diye rivayet e
k~rler. Fakat bizde onu aevmiyecek 
k unıe bulunmaz sanırım. Yalnız, bu 
k lf ınevairninde yeıil aebze bulınak 
b?l~y olmadığı için değil, ıapanak 

piıtikten sonra ancak ıalgam verirse 
de 11panakla ıalgamı bir tutama.zsı· 
nız. Şalgamın medeniyet tarihinde 
- ıspanak gibi - bir yeri olmadığı 
g ibi Def ıehrindeki Apolon mabe -

1211tt İcadımızdlT, denebilecek ka • 
dar Ö:z ınalımız oı.duğu için ... 

Bir kere, avrupalılar ıapanağı, 
~&ktiyle haçlılar adiyle cenk etmek 
Ulıet'e Kudüı taraflarına giderken 
Aııadolu'da görmütler ve memleket· 
lerine dönüşlerinde köklerini götü -
rerek oralarda da yetiıtirmitlerdir. 
Onlar ıapanağı sonradan görmüı ol
duldal'I için aralarmda onu aevmi • 
Yenler bulunabilir. Halbuki biz ıspa
nağı ezeldenberi tanır ve severiz. 

En muteber tabiat tarihi kitapla
l'lntla yazılıdır: ıapanağm asıl vata
ıu Türkistan ve Afganistan' dır. Ora
dan İranlılar tanımışlar ve batka 
ınilletlere de tanıtmı§lar. Fakat or
taçağlarm methur tabiat alimi El 
İdriai'nin yazdığına göre Babil ve 
Niııova taraflarında da - yani tim
di Sumer diye bildiğimiz memleket
te de - demek ki iranhların mede -
niyetinden önce, ıspanak bütün yıl, 
Ya:z ve kıt yetittirilir ve boğaz, gö
ğüs hastalıklarına, hem de pek eski
blenıiı nezlelere kartı ilaç olan, ıde
ierli bir sebze olarak yenilirmit. 

Görülüyor ki ıspanak, ilkin Asya'
nm ortasında yeti§miı ve oradan çı
kıp dünyaya yayılan medeniyetle 
birlikte bütün dünyada tanınmı§tır. 
Avrupalıların onu geç tanımı§ olm.a
lan da kendi kabahatleridir, Çünkü 
haçlılar zamanından çok önce, tim· 
diki ispanya topraklarında parlamıt 
olan tark medeniyeti devrinde de 
ıapanak, lbni Haçcac admda meş -
hur bir hekim lbni Sina'nın hindiba 
riaalelerine nazire olarak bir ıapa -
nak riaaleıi yazmağı ilham edecek 
kadar töhret almıttı. Endülüı'deki 

;;;;:t.i:i.~~;;.;;,;ü;iikfayd:~;: 
ııı övmüıtür. 

Daha sonraları, ıspanak goguı 
hast•lıklarından baıka, mi•de ve bar. 
tal' ~~P.lJ!.1.P.rJ1:D'ı .. ~V l\S'n~lı1!_I.a
IDlJ&& da, yeni zamanlarda terkibin
deki çelikle İyottan ve potas.la ki
reçten dolayı kazandığı ıöhret eski
aini kat kat geçmiıtir. Onun yeıil 
yapraklarmı bazı hekimler kanmu
%m temeli olan hemoglobine muadil 
tutarlar. Bundan dolayı büyük mu -
harebe içinde yaralanarak çok kan 
kaybeden askerlere, içerisine ıspa -
n ak yaprakları ezilerek çıkarılan ıs
pan ak suyu karııtırılmı§ tarap içir -
m ekt bazı yerlerde, adet olmuştu. 

lapanağm vitamin cihetinden ne 
kadar zengin olduğunu da bilirsiniz: 
A vitamininden yüzde yirmi beş bin 
ölçii. Bu cihetten yalnız maydanoz 
ıspanaktan üstün çıkarsa da mayda· 
nozdan yüz gram bile yenilemediği 
h alde 11panaktan bir kaç yüz gram 
yemek mümkündür. B 1 vitaminin
den ancak 70, B 2 vitamininden de 
50 ölçü bulunursa da C vitamininden 
yÜzde tam bin ölçü vardır. Ispanak 
büsbütün piştiği halde bile bu vita -
nıininden gene yüzde 260 nisbetinde 
kalrr. C vitamininden bu kadarını, 

2±! 

, d ~ 
dindeki kahine bile şalgamın ege -
rini sordukları vakıt, ancak ağrrlı • 
ğınca kurşun değer, demişti ... 

Ispanağın büyük bir iyiliği de 
türlü türlü yemek yapmağa müsait 
olmasıdır. En kolay hazmedilecek 
şekli İngilizlerin pişirdikleri gibi sa
de su iÇinde altı dakika kadar haıla
maktır. O vakıt bütün hassalarını 
muhafaza ettiği gibi bu kadar az 
pişmekle vitaminlerini de az kay • 
beder. Yenilil"ken Üzerine çiy tere
yağı konulursa onun vitaminleri i · 
lave edilir. 

Bizim alaturka usulde bildiğimiz 
ıekillerinden brktığmız vakıt, ağız 
değiştirmek için, Üzerine rendelen -
mit kaşar peyniri konulduktan son -
ra fırında kızartılmış, gratenli, şek
lini yaptırırsanız, gerçekten nefis 
ve lezzetli bir yemek olur, hem de, 
kanlarına fazla azot karışmış olan
lardan başka kimseye dokunmaz. 

Bir de Üzerine gene kaşar peyniri 
ile bir kaç yumurta sarısı kırıldık -
tan sonra yumurta akı da ilave edi -
lerek fırında kızarmış ve kabarmış 
şekli de vardır. Bu türlüsü yalnız 
kızarmııtan daha lezzetli olur. Is -
panağın bu türlü piıirilmiş olan ~ek • 
lini sevmemek mümkün değildir. 

G.A. 

. 
lsvicre 

Milli müdafaa icin bir milyon 
İsvi~re frangı haruyatak 

Bütijn e,ünya m~letler.i.Aio- ı.a.u.a-
mıuşatan Uyük ve kuvetli 

komşularının adeta biribirleriyle ya
rışırcasına silahlanmakta olduklarını 
gören bitaraf İsviçre de milli müda
dafaa sistemini kuvetlendirıneğe ka • 
°GrH}itf~:tMı1fU1S.~~ı~Ir~!kqafı~!-: 
cıyacaktır. 

1930 senesinde lsviçre'de milli mü
dafaa için 650 milyon frank sarfedil
miştir. Bunun 350 milyonu ile hudut
larını tahkim ve dahilde orduyu tak
viye etmeyi düşünmüı1tür. Bundan 
başka, muharebe arabaları, top batar
yaları için olduğu gibi, tayyarecilik 
için de tsviçre'nin küJliyetli masraf 
yapması lazım geliyordu . İsviçre, yal
nız hava müdafaası için 42 milyon 
harcamak mecburiyetindedir. Bunlar
dan başka, ihtiyat harp mühimmatı 

itmam edilecek demiryollariyle diğer 
münakale ve irtibat vasıtalarının mü
dafaası için çok masrafa ihtiyaç var
dır. 

Bunun için 957 buçuk milyon frank 
lazımdı. lsviçre'de şimdiye kadar 
buhran vergisi adıyla alınmakta olan 
vergi müdafaa vergisi ismini alacak 
bir senede milli müdafaaya 300 - 400 
milyon getirecektir. "Fedakarlık ver
gisi adıyla alınmakta olan vergiden 
de senede 400 ile 600 milyon arasında 
varidat temin edilmiş olacaktır. 

Hayatın 
• 
ıçyüzü 

~===================================-- 12 ·~-'J 

Y azan : Filips Openhaym 

Kanaryalar ha.bire ötüyorlardı. Fa
kat papağan sesini kesmişti. Arada sı
rada asansörün inip çıkarken çıkardı
ğı gürültüyü ve Pikadilli'deki seyrü
seferin oğultusunu işitiyordu. Yeni 
\'azifenin ilk yarım saati böy le geçti. 
Tam saat birde iyi giyinmiş bir gar -
Son, elinde bir tepsi yemekle aşağıdan 
Yukarıya çıktı. Kapının önüne gelince 
o Blis'e, Blis ona bakıştılar. 

Blis sordu: 

- Bu yemek kimin için? 
- Efendin için! Burada mı kendi-

ai? 

lHis, kapıyı çaldı ve başını içeriye 
Uzattı: 

- Bir garson geldi; yemek getirdi. 
- Bırak girsin içeriye. 

v A.darncağrz, her zaman alıŞkan oldu-
gu bir '"a ·r · ·· b' d h l ' · le a . y 7.1 eyı gorcn ır a am. a 1 1• 

~ Zthanenin yanındaki masanın ü-
zerıni d'· . 
le t' . Uzeltti ve yemeğı oraya yer -

ş trdı ~ k ' l l' , d " d"' 
B 

· "-O erı , B ıs e on u : 
- Ur k . k . yarım . ,.ocu tan bıraz sucu , peynır, 

k şışe bira ekmek filan ısmarla da 
arnınr d 

D 0 Yur, dedi. 
ışarıdaki sandalyenin üzerinde 

yemek yersin. Fakat sakırtı. cigara içe
yim deme. 

Blis, yemeğini ısmarladı; mütıhiş bir 
iştiha ile karnını doyuruyordu. Sonra 
kollarını kavuşturarak oturup bekle -
meğe başladı. Hiç bir iş görmeden o
turmanın da zor bir şey oldu ğunu an
lıyordu. Saka kuşlarının mizacı ve 
yemleri hakkındaki bahsi büyük bir 
dikkat ve alaka ile okumağa koyuldu. 
Bundan başka kanaryaların yemleri, 
papağanların huyları hakkındaki ma -
lfıınatını da oldukça artırdı. Ondan 
sonra canı sıkılmağa başlamıştı. Saat 
dörtte, asansörün bir kat aşağıda dur
duğunu ve hafif bir ayak sesinin üst 
kata doğru yaklaştığını duyunca biraz 
ferahlar g~bi oldu. 

Gelen ziyaretçi genç, narin ve yü -
zündeki tülün altından da anlaşrlaıbi -
lecek kadar güzeldi. • 

Blis, gayet nazikane sordu: 
- Mister Kokeril'i mi görmek isti-

yorsunuz madam? 
- Evet, derhal lütfen. 
- Ne isim vereyim madam? 
- Mister Kokeril zaten beni bekli-

yordu. 

• 

Filistin' de son vaz•yet 
\ 

Son 
pek 

üç yılın tarihi 

ümit bir 
. 

verıcı 

manzara arzetmiyor 

BÜTÜN MESELE 

Toplanacak Arap 
konferansının 

vereceği kararda ••• 
D eğişiklikler 

le dolu olan 
Filistin tarihi tek
rar yeni bir fasla 
başlamaktadır. Bi-· 

ri biri arkasından 
bir çok polit ika -
!ar tecrübe edil
dikten son ra, hiç 
birinde karar kı
l ınmamıştır. Bun- , 
dan üç yıl evel , 
Britanya bükü -
meti, Filistin'de 
bir muhtariyet 
kurmak, ve gerek 
arapları gerekse 
yahudileri tem • 
sil edecek ve mem
leketin idarCfiinde 
üzerine ehemiyet
li biır rol alacak o
lan teşrii bir şüra meydana getir -
mek tecrübe6inde bulunmuştu. Bu 
teşebbüs de muvaffakiyetsizlikle 
neticelenmisti. Kanaatle rince, ana -
yasa kendi ~Ieyhlerinde olduğu i -
çin, "yahudiler" muarız bir tavır ta
kınmışlardı. 

Proje, Vestminister'deki her iki 
kamarada umumiyet itibariyle ten
kit edildiği için ,nihayet tabbikın -
dan vaz geçildi. 

Bunun üzeı-inden çok geçmeden 
Filistin'de karğaşalıklar başladı; 

vaziyeti esaslı bir surette tetkiık ve -- .._,... __ ... ~ ·-ı ,,.._ .... , ... ..___,.,_ . 
çin, iki yıl evel, oraya bir Britanya 
heyeti gönderildi. Bu komisyon, de
rin bir araştırmadan sonra, yahudi
lerle arapları bir devlet içinde yan 
yana yaşatmanın iml< nsız olduğu, 

memleketin taksim edilmesi en doğ
ru bir hal tarzı olacağı neticesine 
varıldı. 

Heyet, Filistin'in daracık top -
raklarmda, Kudüs'le diğer 

mukaddes şehir1erin bulunduğu yer
lerle birlikte ikisinin arasında bir 
Britanya anklavı teşkil edilmek su
retiyle bir yahudi bir de arap dev
leti kurulmasını t eklif etti; Hayfa 
ile daha bazı şehirler, önceden ol -
duğu gibi, Britanya kontrolü altın
da kalacaıktı. Hükümet, mümkün 
mertebe çabuk ve enerjik hareket 
etmek maksadiyle, projeyi, hiç te -
reddütstiz olarak kabul ve hemen 
tatbikına geçileceğini ilan etti. 

Fakat, bu politikanın da yanlış ol
duğu anl aşıldı; proj enin tat>bikI im
kansız olduğu görüldü. 

Kadın, mister Kokeııil'in kendisini 
beklemekte olduğunu söyleyince Blis, 
kapıya vurup bir ziyaretçinin geldigi
ni bildirdi. 

Kadın ıçeriye girdikten sonra gene 
sandalyesine oturup beklemeğe başla
dı. Aradan yirmi dakika geçmeden 
kadın dışarıya çıktı. Blis ayağa kallc
tı. Maksadı kadını selametlemek ve bir 
kat aşağıya inip asansörün ziline baS· 
malttı. 

Fakat kadın, onun bu niyetine tat
bik imkanı veremiyerek geçti, gitti. 

Çünkü kadın bir kere çok hızlı yürü
müş, bir de Blis, onun gözlerinde öy· 
le bir mana parıltısı sezmişti ki oldu
ğu yerde mıhlanıp kalmağa ağzını aç
mamağa mahkum kalmıştı. Kadın, gel
diği zaman sinirli idi. Çıkıp giderken 
ise korkulu bir rüya gören bir kiınse 
kadar telaşlı idi. Blis tekrar dönüp 
sandalyeye oturduğu zaman uyanık 
olup olmadığını anlamak için bacağını 
çimdikledi. 
- Saat tam beş buçukta Mister Koke
ril odanın kapısını açtı ve dedi ki: 

- Şimdi sana, kafeslerin nasıl te
mizlenrnesira istediğimi göstereceğim. 
Tommi, belki anlamıştır, kafesimde ~ 
ki kumlara pek ziyade itina g()6terir. 
Sonra Cenni ismini verdiğim küçük 
kanaryam da asla karanlıkta uyumak 
istemez. Onun için odanın penceresi
ni biraz acık bulundurmamız lazım. 
Yanlarına -biraz da su getirip koyma
lısın! 

Yukarıda: .l(,udüs - Lidda yo
lunu arap teth il}çilerinin taarru· 
zandan k urtarmak için yapıl· 
mı§ tahkimat - Ortada: Kudüs 
- Lidda demiryolunun tethişçi
ler tarafından tahrip edilen kı
sım.lan tamir oluntJtYor - Aşa
ğıda: Filistin yollarında rastla
nan tarassut kulelerıi. 

SOn kararlannı vermeden, ne ko -
misyon ve ne de hükümet, bu mese
lede yakın alakaları olan partileri 
dinlemedi. Filistin'in arap ve yahu
dileri, iıki ayrı bünye ve yüksek öl-

• çilde politik düşünen iki camiadır. 
Onların istikballeri, belki nesiller -
ce sallantıda kalmıştır. Onların gö
rüşlerini, fikirlerini önceden anla -
madan bir politika tesbit etmek, 

Blıis, bir çeyrek saat kadar kuşlara 
nasıl bakılacağı hakkında uzun uzun 
tali~at aldı. Ondan sonra mister Ko
keril, itina ile fırçalanmİş ipek şapka
sını aldı ve kendi yazıhanesinin bulun
duğu odanın kapısını kilitledi. 

- Yarın sabah, dedi, burada saat 
dokuzda buluşuruz. Eğer ben gecike
cek olursam sen gene bir sandalyeye 
oturur, beni bekler,sin. Buraya bıra

kxlmı§ bir Taymis gazetesi de bulur
sun. Fakat rica ederim okuyayım de
me. Çünkü kendıi gazetemi ilk önce 
ben kendim açmak isterim. 

İşte sana bir lira. Bununla kendine 
yakalık ve güzel bir şapka satın alır
sın. Paranın artan kısmını ya getirir, 
bana geri verinııin; yahutda işine öyle 
gelirse, haftalığına sayarsın. Haydi 
hayırlı akşamlar ... 

. Bli~, efendisini biraz çekinerek mer
divenın alt başına kadar takip etti. 
Sonra yakalıkları ve şapkayı aldı. Bi
raz tereddütten sonra bir paket de ci
g~a satın alıp evinin yolunu t uttu. 
Bırçok merdivenler çıktıktan sonra 
yanına vıardığr Misis Hits merakla 
sordu: 

- Hayır ola, inşallah bir iş buldu-
nuz ya?... · 

Blis, neşe ile cevap verdi: 

- İşim yolunda Misis Hits dedi, 
~.ekrar iş buldum. Haftada 25

1 

şiling 
u<:retle hafH bir hamallık. Uzun za
man sonra Srnit.sonların verdiği bir ad-

Falcıhk 
Avrupa'da basılan ve meml~.keti: 

mizde neıredilenler kadar mu§-ten 
buldukları rivayet edilen halk mec
mualarından ikisinin yapraklarmı 
çevirdikçe hayretler içinde kalı!.o
rum: Bu mecmualar yeni yılın dun· 
yamıza neler getireceğini haber ~e
riyorlar. Haberlerin kaynakları ıse 
ehramlar, yıldızlar ve peygamberler• 

ıdir; 
Yani bizim çoktan tarihe gömdü-

ğümüz remiller. zaiceler, kısaca fal
cılık ve üfürükçülük! 

Harp olacak mı Hayır! O halde 
İspanyol harbı, Çin harbı, cihanın 
bin cephesinde gizlice devam eden 
harplar muharebe değil midir? Bu 
suali falcılardan sormayınız, onlar 
kendi diJleriyle konuşanlara "harp 
olmıyacaktırl" diyorlar. Fakat di
ğer memleketler hakkında sarih ka
rarları vardır: lr.panya'da Franko'
nun kazanması muhtemeMir, çüm
huriyetçilerin kazanmaları ihtimali 
de olduğu gibi .. ltalya'da Vatikan'la 
Kirinal yanacaktır. lki yüz gün son
ra bu memlekette ihtilal çıkacaktır. 
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lizm büyiık güçlüklere tesadüf ede
cektir. Japonya Çin'i zorla istila ede
cekse de Çin nihayet galip gele~ek
tir. Amerika Birleşik devletlerınd-e 
birçok büyük {elaketl~r ~u bula
caktır. İsviçre yakın bır tehlıke kar
t1S1ndadır. Romanya'da itler açıla
cak, refah hüküm sürecektir. Meş -
bur şahaiyetlere gelince; b.unlar h~.k
kında da bu gibi tefeüllerın her tur· 
ıüsü ileri sürülmektedir. 

Y azan: 
Lord Samuel 

/ngiltere'nin Filistin'deki sabık 
yüksek komiseri 

' 

şüphesiz ki çok büyük bir hata idi. 
Nitekim, tekmil arap halkı, tasav -
vur halinde olan taksim projesine 
var kuvetle itiraz ve isyan etti. Ya -
hudiler tereddüt iç.inde idiler; da
ha mükemmel şartlar istiyorlardı; 
büyük bir kısmı da p rojeye taraftar 
görünüyorlardı. Diğer taraftan, 
Britanya parlamentosu da bu me
sele üzerinde kendi arasında anla
şamıyordu. 

L ordlar kamarası, hükümetin 

teklifini tasvip etti; mesele -
nin müzakeresin<ie yalnız iki lord 
kati surette muhalif ve muarız bir 
tavır takındı. Pa rlamentoda bir çok 
tanınmış politika adamları, çok şid
detli bir dil kullanarak tereddütle-
rini ifade ettiler; bunun iizerine, hü
kümet, ileride kati ve daha ihtimam
lı bir surette tertip edilmiş bir pro
je hazırlayacağrna dair teminat ver
di. Bundan başka, milletler cemiye
ti manda komisyonunda da, bu hu
susta, tereddüt ve itiraz tezahürle
ri belirdi. 

* * * 
Kıralhk heyet i, esas itiıbariyle, 

memleket sonsuz ölçüde bir sulh 
nimeti temin edeceği düşüncesiyle 
takı;imi ileri sürmüştü. Hadiseler 
tamamiyle bunun aksini ispat etti. 
Taksim işi Britanya hükümetinin 
resmi politikası olarak ilan edil -
mek üzere iken, Filistin'deki kar -
ğaşalıklar kötüleştikçe kötüleşti. 

Ve nihayet açıktan açığa bir isyan 
şeklini aldı. Asi çeteleri ezen, sivil 
memurları:ın çıkarıldıkları şehirleri 

tekrar işgal ve nizam ve asayiş yeni
tlen tesis eden Britanya askerleri 
bütün memleketi kapladı. 

Bundan bir yıl evel, mütehas

srslardan mürekkep ve vazi
fesi taksim işini teferruatiyle hazır
lamak olan yeni bir tetkik komisyo
nu tayin edildi. Fakat, bu komis yon 
da meseleyi yakından tetkik edin -
ce, üezrine almış olduğu vazifenin 
başarılmasına imkan olmadığı çar -
çabuk anlaşıldı. Ahali mübadelesi
nin, gümrük ta hdidinin, polis ve fi-

(Sonu 9 uncu sayfada) 

res işime yaradı. Odamın kirasını cu
martesi günü verebileceğim. 

Kadın, hafifçe gülümsiyerek: 

- Bilirsiniz ki, dedi, benim başlıca 
düşüncem bu kirayı almak değildir. 

Fakat sizin bu türlü mahrumiyetlere 
alışmamış bir adam olduğunuzu kim 
görse anlar. Son birkaç gündür, ye
diğiniz kahvcaltıları bir çocuğu ayak
ta tutmağa bile kafi değildir. Kaldı ki 
bütün gün i§ bulabilmek için bu kadar 
taban tepen bir kimseyi asla besHye
me.t. 

- Ben hiç bir zaman fazla kahveal
tı etmedim. Siz müsterih olunuz. Bu
gün öğleyin, yeni yerleştiğim işte ga
yet kuvetli bir öğle yemeği yedim. 
Eğer yukarıya biraz çay gönderebilir
seniz bana yeter. Bugün yatağa er
kence yatmak istiyorum. 

- Çay mı? Peki, hemen şimdi. 

Blis. tavan arasına çıktı ve bütün 
arzusuna rağmen ayakları gene ken
disini pencerenin önüne doğru sürük
ledi. Gene şehrin µğultusu kulakların
daydı. GUneıin battığr noktada şehrıin 
dumanlı havasmda donuk bir kızıllık 
vardı. 

Garp tarafında ışıklar suni bir pa
rıltı ile parlıyordu. 

Aşağıdaki insan selleri, yüzleri be
yaz, omuzları biraz bükük, işlerinden 
dönüyor ve her hangi bir yere en kısa 
bir zamanda, en kısa yoldan ulaşmak 
istiyor gibi idiler. 

Fakat, zannetmeyiniz ki bu mü
nasebetsizlikler yalnız bu iki mec
muaya münhasırdır. Gündelik ga~e: 
telerde de kendi ölçülerinde bu gıbı 
falcılıkların çcşitlisine tesadüf ede -

bilirsiniz. . .. 
Bunlara bakarak hükmedebılırız:. 

Avrupa gazeteleri falcılığa dahi sü
tunlar tahsia ettiklerine göre satııla
rmda bu tarzı müessir b~luy?.1"lar: 
Demek ki büyücek bir karı kutlesı 
bu iıtlerle alak.e.lıdır. Fakat münev • 
ver ileri zengin Avrupa'da hurafe-

' , ' f l lere inananların bu kadar ke-sı o -
masında bir sebep yok mudur? 

A vrupa korkunç bir ruhi buhran 
içindedir. Endj,eleri sonsuzdur. Sa-
ğına bakıp korkmakta, soluna ba
kıp ürkmektedir. ''Ey tefekkür, beni 
nereye sevkettin ?" diyen Pafnüs'ii.n 
ruhi azabı avrupalmm her günkü 
kaygısıdır. Kime ve neye inansm? 
Bunun içindir ki falcılıktan bile yaı-ı
nı için bir ümid ı§ığı t1Jn!1laktadır. 

Biçare Avrupa! - N. Baydar 

So rıneh ir gene taştı 
Şanghay, 4 a.a . - Sarı nehrin suları 

sedleri yıkarak 3000 mil murabbamda 
bir sahayı istila etmiştir. Tuğyan 9000 
mil murabbaında bir sahayı istila et -
mek istidadını göstermektedir. 

İtalyan Hariciye nazırının 
Varşova'ya yapacağı seyahat 
Varşova, 4 a.a. - Pat Ajansının is

tihbaratına nazaran, Roma'da italyan 
hariciye nazın ile P olonya büy ük el -
çisi arasında yapılan mülakat netice -
sinde İtalya hariciye nazırının Varşo
va seyahati için şubatın ikinci yarısı 

tesbit olunmuştur. 

Biraz onlara baktı; ondan sonra 
kendi esas mahallesinin bulunduğu 

garp tarafına gözlerini çevirdi. Hay
retler içindeydi. 

VII 

Blis, üç hafta hem kendi, hem de 
efendisi memnun olarak bu yeni işte 
kalmıştı. Kuşların çoğu ile ahbap da 
olmuştu. 

Bunlardan bir kısmı, öğle yemeğini 
yerken onun yanına gelip konuyor ve 
onun artıklarından çöpleniyorlardı. 

Mister Kokeril'in ne türlü işler gör
düğüne dair içinde ta ilk günde uya
nan merak, gün geçtikçe biraz daha 
artıyordu. Nihayet bütün cesaretini 
toplıyarak bir gün sordu: 

- Ayıplamazsanız sormak istiyo
rum efendim, sizin mesleğiniz nedir? 

Ortalıkta bir dakikalık bir sükfıt 
hüküm sürdü. Bu suale kızmamış gö
rünmekle beraber, Mister Kokeril, u
şağına yepyeni bir mana ve ifade ile 
baktı: 

- Çok meraklısın galiba Blis, öyle 
mi, 

- Evet, galiba öyle. Ben de biliyo
rum bu fena bir tabiat! 

Boş kağıt sepetinin dibinde bir zar
fı parçalamakla meşgul olan papa~an 
yüksek sesle tekr:ı rladı : 

- Fena tabiat! . 
(Sonu var) 
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Antalyada iki bataklık kurutuluyor 
Dünün sıtma kaynaklarında 

okaliptüs ormanı yetiştirilecek 
Ormanın ilk ağaçları törenle dikildi 

Geniı bir bölge 

Sağlığa ve 
servete 

kavuşuyor 
Antalya (Hususi) - Yurdun 

elverişli bölgelerinde Akaliptüs 
ormanları yetiştirmek üzere ya
pılan tetkikler neticesinde, Ada
na ve Antalya'da da birer o
kaliptüs ormanı kurulması karar 
laşmıştı. Bu işin ilk adımrnı teş
kil etmek üzere, her iki vilayette 
birer fidanlık tesis edilmişti. Bu 
suretle bataklık sahalar kurutu
lacak ve buralarda yetiştirilen 
ormanlarla yurt köşeleri birer 
sağlık kaynağı haline getirile
cekti. Antalya'da Kalkan nahi
yesinde ve nahiyenin Kelemiş o
va gölünde bataklığın karagöl 
kısmında okaliptüs ağaçlama iş
lerine törenle başlanmışıtr. 

O gün Karagöl, Ova kelemiıgöl 
çevresindeki Çavda, Kınık, Ada, O
va Kumluova köylüleri davul zur • 
naİarla törene i§tirak etmi§lerdir. 
llk okaliptüs fidanı Kalkan nahiye 
müdüri: ve parti baıkanı tarafından 
dikihr. § ir. Törende hazJT bulunan 
köylü! candan bir alaka ile mev
cut ol fidanları clikmiılerdir. 

Jlk t meli ahlan okaliptüs orma
nının dı ''Şen Oba'' konmuştur. An
talya okaliptüs orman mühendisi B. 
Suphi Erte köylü ile bir konuşma 
yapını bu ormanın kıymetini şöyle 
tebarü z ettirmiştir: 

Okal ptü• ormanının faydası 
Bugi orman umum müdürlüğü 

okalipt teşkilatının yurdumuzda o-
kaliptü ormanları tesisine başladığı 
gündür Bu kutlu gün, cümhuriyetin, 
eski id eterden teslim aldığı batak
lıkların ıhyası günüdür. Cümhuriyet 
hükümc: miz nasıl ki, fabrikaları ile, 
yolları , zirai ve iktisadi mühim 
tedbirle ile müşküll~ri hatledereK 
yurdun efahını temin etmişse ve e
diyor s bu sahada da çalışarak, ba-

, 

"Asırlardanberi muhitine ölüm ve sıtma saçan Karagöl bataklığı çok yakın bir gelecekte okaliptid 
ormanı haline gelecek, ve bir sağlık ve servet kaynağı olacaktır. 

sıhatini okaliptüs ağaçlarının gölge- ı-------------------------------·• 
sinde koruyacaksınız. j ...,_,. 

Tören günü bataklığın etrafında lıalkalanan köylüler 

Köylüler bataklığa okaliptüs fidanlarını dikiyorlar 

takbkları kurutmak suretiyle milleti-ızisini tetkik etmişti. Heyetin Ziraat 
nin sıhatini koruyacak ve çalıştırmak Vck!Uctinc verdiği Tapor Uzc:r\nc ara 

için bir saha ve bir kazanç membaı dan çok geçmeden, orman umum miı-
hazırlryacaktır. Bu gün Kalkan nahi-ı dürlüğü teşkilatını ku rarak Seyhan 
ye müdürü vekili ve parti başkanı e- vilayetinde. bir okaliptüs ağaç landır
liyJe dikilecek ilk okaliptüs fidanı ma işleri şefliği ve Tarsus'ta, Antal
yurdun ormancılık tarihinde daima a- ya'da okaliptüs fidanları vücuda ge· 
nılacak kudretli bir adımdır. tirdi. İşte gördüğünüz şu fidanlar kı-

Yurtdaşlar, cümhuriyet idaremiz, sa zamanda meydana gelen Antalya o
yurdun .... ·· \t: -maha\\erinde okalip- kaliptüs fidanlığı mahsulüdür. Bu 
tus ormanları tesisine dUn karar ver- gün 1000 yarın 10,000 ve im mllyun'" 
mişti. Bugün tatbike geçti. Yarın bu larca fidan d\\Une\c aure~iylc gen 1' or 

·ıı • · · manlar vücuda gct\rcceğ\z. Zıraata ve 
işe hız verecek ve mı ctının mesaı- iskana yaramryan Lu bataklığı her 
sinden aldığı kuvetle aynı hızda de-

• mevsimde ağaçlıya cağız taki z iraat ve 
vam edecektir. Bundan bir sene eveı 

h iskana yaramıyan bir karış toprak kal 
Zonguldak maden kömürü avzası-
nın müstakbel maden direği ihtiyacı- mıyrncaya kadar. Bugün üzerinde yük 
nı nazarı dikkate alan cümhuriyte hü- selen sarı benizli sazların, içerisinde 
kümetimiz, direk ihtiyacını 1.(arşıla- acı acı feryat eden kurbaların sesin
yabilmek için, hariçte yaptırdığı tah- den başka bir ses işidilmiyen bu ha
kikat üzerine yurtta okaliptüs orman- takhkta, yarın, semalara iri gövdele
ları tesisini düşünerek bir mütehas- riyle ihtişam veren, dalları üzerinde 
sıs arman heyetini Payas'tan Muğla- şakrak sesleri ile ötüşen bülbüllerin 
nın dalaman arazisine kadar tetkikata neşeli hareketlerini gö11eceksiniz. 
göndermişti. Orman servettir. ziynettir, refah-

Akdeniz sahillerinde tetkikata gi- tır. Bilhassa okaliptüs ormanı bu va-
.. .. d a· s· 1 iktisadın 

Asırlardanberi karagöl ve ova gö- Denı·zıı·'d fecı· bı·r kaza oldu, 
lü bataklığının sıtmalı havasını te- e 
neffüs eden ırkdaş. okaliptüs dediği-

miz sıtma ağaçları ormanı seni sıt- elektrı·k hat çavu~u o·. ldu·· 
madan kurtaracak sen ve neslin yur- Y 
da, gürbüz, şen bir uzuv olacaksın. 

İhmal yüzünden, sıtma ve sivri sinek 
diyarı olan öatakltklardan artık kur
tulacaksın ne mutlu sana. 
Sayın köylüler. 
Huzurunuzda, Antalya okaliptüs 

fidanlıgmdan getirdiğimiz bin oka
liptüs fidanını dikmeğe başlıyacavn:, 
bu günden itibaren posta posta va
pur la Antalyadan ova gölüne onar 
bin fidan getirip bu araziye dikece
ğiz. Halen mevcut yüz binlerce fida
nımız dikilip bitinceye kadar bu ara· 
zide bir fidanlık kurarak her mevsim
de mütemadiyen ağaç dikeceğiz. Ağaç 
dikimine fasıla vermiyeccgiz. 

Okaliptü• ağacı 
Sizlere okaliptüs fidanının yetişti

rilmesi hakkında kısaca mallımat ve
reyim. Okaliptüs ağacının tohumu ye
diğimiz incir, çekirdeğinn yarısından 

ufaktır. Ekildiğinde beş altı ay zar
fında buyüyerek 180 santim boy ve 2 
santim kalınlık yapar ki iki metre a-

_ ..,___ :.t..-... -o 

ne 11onunda kcsmcğe başlıyacağız. Ve 
iHinihaye verimli bir orman işletmesi 
kuracağız. 

Okaliptüs a acı. tıpkı bir emme bas
ma su tulumbası gibidir. Orta boyda 
ve kalınlıkta yaşlıca bir okaliptüs .a
ğacı bir yaz zarfında yapraklar• h1\~ 
300.000 kilo su uçurmaktad•r·~ şu a 
de milyonlarca ağacın ı~~ur~~agı suyun 

• h in cclebılırsınız. Bu a-
mıktarını ta ın •• 
~ tına ağacı denmesının başlıca gaca sı . 
sebebi, işte budur. Yanı fazla su uçur-
rrıasıdır. 

Ha:kevlilerin yaptığı • 
gezı 

Halkevi gezilerinden iki görünüı 

Denizli (Hususi) - Halkevi, sık sık geziler tertip etme~e, 
bu -ıesile ile şehir civarındaki tarih es~rle~ini ziyaret etmekted~r
ler. Geçenlerde Ha.lkevi dil, tarih ko~ıtesı, Dav~s .~azası1?'a bagl~ 
Kızılcabölük nahıyesi hududundakı Ören koyune hır gezı 
tertip etti. Buradaki tarih eserleri hakkında tetkikler yapıldı. 

rişen bu heyet Antalya'nrn (Ova ke- sıfların ustun e ır. ız er . .. or 
!emiş) bataklığını ve şimdi üzerinde en yüksek tezahürafını okalıptus -

1 d b 1 caksınız. Yurddaşın 

Sonra nahiye müdür vekili ve parti 
başkanı bir söylev vererek, cümhuri
yetin ve partinin, bu büyük ve kıymet
li teşebbüsünün ehemiyetini anlatmış
tır. 

Feci bir kaza ağırlığındaki bir parçanın altında e-
Denizli belediyesinin elektrik mo- zilmiştir. Ali çavuşun ölümü şehirde 

tör dairesinde feci bir kaza olmuştur. umumi bir teessür uyandırmış, cenaze 
Elektrik motör dairesinde vukua ge- törenle kaldırılmıştır. 

bulunduğumuz Karagöl bataklık ara- man arın a u a .................................................................... 1 r .. vuR·ı=·=rA .. N_ .... R Esi M LE R . 
len ani bir infilak yüzünden hat ça- Senelerdenberi büyük masraflarla 
vuşu Ali ölmüş, fen memuru Saim ve vücuda getirilen elektrik fabrikası, 
iki kişi hafif surette yaralanmışlar- bir kaza yüzünden mühim hasara uğ-
d ramıcttır. Belediye şehri karanlıktan 

ır. :s 
tnfilak dolayısiyle motör aksamı kurtarmak için acele tedbirler al-

parçalanmış, ölen Ali çavuş iki ton maktadır. • 

Sivas _ Erzurum hattının geçtiği sarp boğazlardan bir görünüş 

Adana'nın kurtuluş bayramı 

Bütün Çukurova bayramı 
heyecanla kutluyacak 
Adana, 4 (Hususi) - Yarın Adana'nm kurtuluş bayramının 

yıldönümüdür. Bütün Çukurova kurtulu~unun büyük sevincini 
sonsuz bir heyeacn içinde yarın bir daha yaşıyacaktır. Bu büyük 
bayram için bütün Çukurova' da büyük hazırlıklar yapıldı. Çukur
ova'nm bütün kasaba ve köylerinden şehrimize binlerce kiti gel
mektedir. Bu kalabalığın bir kısmını atlılar teşkil etmektedir. 

Yarın saat 9 da, önde Halkevi ban- ı türk parkına gelerek ve Atatürk anı-
dosu olduğu halde kurtuluş savaşın- tına çelenkler koyacaktır. 
da döğüşen kahramanlar, kurumla:, Geçit resmi şehir ipodromunda ola
esnaf teşekkülleri, mektepliler, ize~- caktır Burada kurtuluş savaşına dair 
ler Adananın tarihi bayrağını beledı- söylevler verilecektir. Bunu komutan 
yeden alarak eller üstünde götüre:ek hkta ve belediyede kabul törenleri ta. 
saat kulesine törenle çekecekl~rdır. kip edecektir. 

9,30 da şehirdeki bütün fabrıkalar, . . . 
k ·1 1 d .. d .. k lacaklaı· Şehrın muhtelıf yerlerınde bando -ve na ı vasıta arı u u ça • . • 

b ·· · ba 1 1 w nı 1·ıan e lar mıllı havalar çalacak meydanlar-ayram torenıne ş anc ıgı - . . 
d kl d . B d ebed'ı Şef da mıllı rakıslar yapılacaktır. Halk -ece er ır. un an sonra . . 
Atatürk'ün ·ve Adana kurtuluş sava - evı de mü~ik neşrıytı yapacaktı:. Bay 
-şında ölen kahramanların hatırasına ram gecesı f~ner .alayları şehrın so. 

1 
1 k .. ·· d k"k sükiıt kaklarıncla gosterılerde bulunacaktır. 

saygı o ma uzere uç a ı a . . 
d ·ı kt " Köylerden gelen mısafırler Halk· e ı ece ır. . w 

Sonra tarihi Adana bayrağı için ya- evı tarafından agırlanmaktadır. 
zılan şiir okunacak, bunu nutuklar ta- Ha~kevi bugün_ün şer.efi.ne çok par-
kip edecektir. On binlerce kişilik bü- lak hır gece tertıp etmıştır. -
yük kütle asfalt y~lu takiben Ata - Tangüner 



~amutay'ın dünkü toplantısında ----
Matbaaların birleştirilmesi 

projesi dün görüıüldü 
köylüye terilec:ek ordu hayvanları kanun projesini 

Ziraat en<ümeni yeniden tetkik ede<ek 
B~utay dün B. Refet Canıtez 
~ .. u~) nın reisliğinde toplanmış ve 
e ~!ü.k Millet Meclisinin ağustos ve .! ul heaapları hakkında meclis he-

. Plarının tetkiki encümen mazbata-
ııyle i-t• 1 Ad 1 o "h o led' -··-.. ıyaz ı ma en eruı ı tıva ey-
d ıgı ~anın beher hektarı için ma-

enler nızamnamesinin muaddel 49 -
unc Utnaddesi mucibince her sene ba
l~a alınması lazımgelen 10 kuruşun 
reııın veya icar bedeli olup olmadı
ğı hakkındaki hükümet tefsir tezke
~si ~üzerine bütçe encümeninin haı:ır 

dı~ı. mazbatayı kabul etmiştir. 
d Bırınci müzakeresi yapılacak mad
~~er arasında bulunan arazi vergisi 
&CU1Ununun 2 inci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun layihas. 
0rınan kanunu ile de alakalı olduğun
dan ziraat encümenince istenmiş ve 
bu talep kabul edilmiş ve Balkan an
tantı devletleriyle Bulgaristan ara -
•ında 31 mart 1938 de Selanik'te im -
za edilen anlatmanın tasdiki hakkın
daki kanun projesinin müzakeresine 
geçilmiıtir. Hariciye Vekilimiz B. 
Şükrü Saraçoğlu'nun proje hakkında
ki beyanatı birinci sayfamızdadır. 

Devlete ait matbaaların birleştiril
lllesi hakkındaki kanun projesinin 
ınüzakeresi sırasında söz alan B. Mit
hat Aydın (Trabzon), mekteplerin 
talebelerin notlarını basan matbaala
rın bu tevhit kaydına tibi olup olma
dığını sordu. Bütçe encümeni rapor
törü B. Raif Karadeniz, matbaa ha -
linde ise bu hükme tabi olduğunu, 
talebenin küçük mikyasta ihtiyacını 
görüyorsa hariç olduğunu söyledi. 

Bu iz-abattan sonra reye konan iki 
takrir de reddedilerek madde aynen 

kabul edildi. 
Ordudan çıkarılacak t .. 

hayvanlar: 
Bundan sonra ordudan çıkarılacak 

on iki yaşından yukarı hayvanların 
köylü ve yetiştiriciye sat~lması hak
kındaki projenin müzakeresine başla-

nıldı. 
Ziraat encj.imeni namına raportör 

B. Yaşar Özey (Manisa )ikinci madde 
de sekiz sene taksi.le ve çok ucuz fiat
la çiftçiye verilecek hayvanların; ay
nı zamanda yetiştiriciye verılmesı ta
birini encı.imenin muvafık görmediği
ni si:>yledi ve bu yetiştiricı tabırının 
çıkar.ımas.nı ıstiyerek bir. takrır ver-

di. 
B. Hüsamettin Okan (Sinop); bu 

hayvanlardan serem ıstıııı>ah suretiy -
ıe sıhıyece de faydalanılabilecegıni; 
serem muesseselerinin bu gıbı vasıfla
rı haız hayvan tedarikınde güçhık çek
tıklerinı anlatarak, eger !uzum varsa 
bu hayvanların eveıa serem muessese
Jerıne verılmesini istedı ve bu hususta 
bır de takrır verdi. 

B. :E.mın Sazak (Eskişehir) ordu
nun miıstakbe1 ıhtıyac.n .n göz onun -
de bulundurularak bu hayvanların 
h"yvan yeuştıricııerıne satılma~ı mü
taleasında bulundu. 

ısmail Kemal Alpsar (Çorum) sa
.ışın eger muza.yede ue yapılacak o -
}ursa canbazların elinde kaıacag.n., 

köylı.inün alamıyacağını anlattı. 

İngiltere' de 
Hükümele karıı 

İkinci grup 

Japon kabinesi istifa etti 

Bu grup'a 
kim giriyor ? 

" Londra 4 a.a. - Yakında Çemberleyn 
hükümetinin takip etmekte olduğu ha
rici siyaset ile İngil tere'nin. t~sliha: 
tının kifayetsizliği kendilerını endı
şeye düfürmekte olan bütün fırkalara 
mensup şahsiyetleri bir araya toplı -
yan yeni bir siyasi grup teşkil edile -
ceği haber alınmıştır. 

B. Eden'in teşekkül edeceği gün 
öğleden sonra haber verilmiş olan bu 
yeni grup ile alakası yoktur. Bu gru
pun te§ekkülü haberi, hükümet ma -
hafilinde bir güna endişe tevlit etme
miştir. Çünkü bu grup, ancak ikinci 
plindan muhafazakar ve liberal meb -
usları bir araya toplıyacak ve amele 
fırkasından hiç kimse, fırkanın 'her 
türlü halkçılar cephesi teşekkülüne 
karşı" olan vet06u sebebiyle bu grupa 
dahil olmryacaktır. 

}'eni grupa girecekler 

( Başı ı inci sayfada ) 
Siyasi mahafilin kanatine göre, ka

binenin teşkiline tekrar memur edil
miyecektir. Bu vazifenin, son müza
kerelerde faal bir rol oynıyan Baron 
Hiranuma'ya tevdi edileceği tahmin 
olunmaktadır. 

lsti/an1n sebebi 
Pren.a Konoye, istifasının sebeple

rini anlatarak ezcümle demiştir ki: 
"- Çin ihtilafının akisleri netice

sinde gerek dahili gerek harici siya
set bakımından vaziyetimiz muğlak 
bir şekil almıştır. Bugünkü vaziyet 
içinde kabilyetimin kafi gelmiyece -
ğinden çok korkuyordum. Fakat bu 
vahim anlarda kabinede herhangi de
gi§iklik yapmak imkanını bulamıyor
dum. Şimdi Çin ihtilafı yeni bir saf
haya girmiştir. Oyle bir safha ki mem 
leketimin bütün kuvetlerini teksif et
mesini ve uzak şarkta devamlı bir 
sulh temin eylemesini icabettirmek-

tedir. 
Prens Konoye, yeni bir hükümet i-

daresi altında yeni direktiflerle mil
letin itimadını artırmak lüzumuna 
kail olduğunu söylemiş ve Japonya -
nın Çin meselesi.nde çizmi~ olduğu 
değişmez siyaseti~ esa~en. ımparator 
tarafından da tasdık edılmış bulundu
ğunu ilive eylemiştir. 

Prens Konoye, sözlerini şöyle bi -

tirmiştir: 
"- Büyük bir mesuliyet deruhte 

ettikten sonra, bu vazifeyi yapmağa 
iktid~rım kafi gelmemesinden dolayı 
mahcubum. lşte bunun içindir ki ka
binemin istifasını verdim.,, 

J' aziyeı 
Konoye kabinesinin istifası müna

sebetiyle siyasi mahfilde son .z~~?
larda müttehit bir parti teşkılı ıçın 
sarfedilen ve fakat akim kalan gay
retlere telmih olunmaktadır. 

Filvaki bu teşebbüs muhtelif par
tilerin muhalefetine uğramıt ve bu 
muhalefeti kırmak için de aktivist • 
ler çok çalışmıştır. Yeni kabineyi tet
kile memur edileceği söylenen Baron 
Hiranuma, bu aktivistlere mensup· 
tur. Muhalefetin ba,ında da amiral 
Suegtsugu bulunmaktadır. Binaena • 
lelyh hükümet birliginin tahakkuk 
ettirilebilmesi şüphelidir. 

Yeni kabineyi 811ron 
Hiranuma kuruyor 

Tokyo. 4 a.a. - !mpara~or bu ak -
şam Baron Hiranumıı.'yı kabul ederek 
kendisiyle bir müddet görü,tükten 
sonra veni kabinenin teşkiline memur 
etmiştir. 

Yeni kabine 
Tokyo, 4 a.a. - Domei ajansı bildi

riyor: Japon siyasi mahfillerinde, B. 
Hiranuma'nın yarın imparatora kabi
ne listesini vereceği zannedilmekte -
dir. 

Bu m1hfillere göre, Arita harici • 
yeye, Kide dahiliyeye, B . İşi Vatarl 
maliyeye, general İtagaki harbiyeye, 
B. Yonai bahriyeye B. Şiono adliye· 
ye, general Araki Trbiye'ye ve B. Hat
ta da denizaş:rı arazi bak9nhğına gele

cektir. Orupa girecekler meyanında Çörçil'
in yegenı Uonıkan Sandis ile I<andolf 
Çörçil, muhafazakar mebuslardan Ha
rold mac Millan, Vernon Bartlett ve -
sair bir takım zevatın bulunduğu 

söylenm~ktedir. 

Grupun teşekkül etmek için parla -
mentonun tatil zamanını intihap et • 
mesi manidardır: Filvaki, böyle mua
rız gruplar, am:ak bu zamanda kendi
lerine taraftar bulabilirler. Çünkü 
başka zamanlarda ekseriyetin her han
gi bir rüknünün yeni teşekküle girme
sine mini olacak kuvetli teşekkülle • 
rin mukavemetine maruz kalırlar. 

Çindeki 
temin 

İ ng i 1 iz menfaatleri 
edilmediği içjn 

İngiltere Amerika ile beraber 
mukabil tedbirler alacak 

Jandarma matbaası ve 
"ekfilederin acele işleri: 

Milli Müdafaa encümeni reisi Ge-

Atla zıraatın bir gayemiz olduğu -
nu söylıyen B. Yaşar Uzey (Manısa); 
bu hayvanların yetiştiriciye satılması 
kaydının kaldırıımaaı ve "en ucuz fi -
at" kaydının da bırakılması suretiyle "isyan,, eden be§ genç nazır 
bu gayenin temin edilmesine hizmet 00,vekil nezdinde itiwrda 

Japonya'nın Çin'deki 
tebliğlerinde gösterildiği 

vaziyeti, Japon 
gibi parlak değil 

neral Kizım Sevüktekin (Diyarbakır) 
talim ve terbiy DO ından JDilll 
rltr...,. ') .. ,_ ..... 
1>apınm. buan mahrem l!1er yapma
eı dolayısiyle diğer askeri matbaalar 
gibi istisnalar arasına alınmasını is· 

eclileceliAi anlattı. 
Mlllt MUdafu encllıiıenl mubata bulundıilar 

muharriri B. Şükrü Koçak (Er.zuruıp) Uen'in AmeMcı .. yahıatinde Londra, 4 a.a. - Hor • Bellp aley· 
en ucuz kelimesinin suiistimal olur hinde yapılan birlnciklnun ••fayan"ı • 

alınlftlf dört pnıı korkuaiyle kaldırıldığı cevabını verdi. na ittirak etmif olan .. bet $enç na.zır,. 
Duran Sakarya (Kr.zurum) SJ>rdu: ----------------, dan dördil arkadaşlarının hareketleri-tedi ve bir takrir verdi. 

Raif Karaden iz twnun tamamiyle 
1 ... 

re, -.ı. bu teklifin kabulü halinde ida
ri müşkülat doğacağını anlattı. 
Jandarmanın tamamen bir emniyet 

tefkilatı haline gelmesini istiyen Ra
•ih Kaplan (Antalya) jandarma ma• 
baaaı ile ukeri matbaanın bir alaka 
lı bulunmadığını aöyliyerek dedi lc:i : 

••- B u at1arı satacağız. Fakat k i- s p o R ni reddederek ba '}vckil nezdinde iti -
ın~r :raınu. uıı ı..oyoc yu:ı.ıcı .. c ~\h~\ zarda bulunmuşlardır. ''İsyan" hare • 
var. Hepsini isterler. Rica ederim, i- k · etıni deniz aşırı ticaret müsteşarı 
lerde bir dedikoduya meydan verme- Robert Hudson idare etmişti. Hali -
mek için şimdiden üzerinde duralım.,. h 111111111111111111111111111111 azırdaki hattı hareketi meşkuktur. 

Bu mtüaleaya cevap veren B. Şük- Mumaileyhin Hor • Belişa'nın milli 
rü Koçak (Erzurum) Projeye konan G 1 t K k · 
bir madde ile bunun Ziraat ve Milli a a asa ray • 0ngreSI müdafaa ihzaratmın kifayetsizliği 
Müdafaa Vekaletleri arasında hazırla- halcıkında B. Çemberleyn nezdinde 

.. _ Hatti jandarmayı esaslı olarak 
llleınleket emniyeti, asayişi ile meş -
ıul olan bir müesaese, sivile daha ya
kın vaziyete getirmemiz lazımdır . ., 

General Kizım Sevüktekin bugünkü 
ttziyetin maslahata daha uygun ol -
Cluğunu anlatarak, matbaada bazı giz
li itler bulunduğunu izah etti. Yeni 
'9aziyetin bu gizli itlerin görülmesi
ne ula mini olmıyacağı cevabını ve 

nacak bir nizamname ile tayin edil
mesi esasının kabul edilmiş olduğunu 
anlattı ve hayvanların Islah cemiyet -
leri vasıtasiyle halka tevzi ve taksim 
edileceğini söyledi. 

Raif Karadeniz (Trabzon) satışın 
en doğru yolunun açık artırma ile 
yapmak ve bedelini taksitle almak ol
duğu mütaleasında bulundu. 

ren B. Raif Karadeniz, Devlet mat- Ziraat vekilimizin izahları : 
baaaınm da birçok gizli itler yapmak- Kürsüye gelen Ziraat Vekilimiz bu 
ta olduğunu anlattı. mesele hakkında ıunları söyledi: 

Bu izahattan sonra reye konan ge- "- Heyeti aliyenize ufak bir tec-
neral Ki.zım Sevüktekin'in takriri rübeyi arzedeceğim. Ondan sonra zan 
reddedildi. nederim ki karar vermek daha kolay 

Hariciye encümeni namına mazba- olacaktır. Biz haralarda yetieşn hay
ta muharriri B. Şerif llden (Kasta - vanları müzayede ile satıyorduk. 100 
monu) bir senelik masrafı 7 bin lira lira ile başladık, şimdi halis kan ve· 
olan ve hariciyenin türkçe ve fran - ya yarımkan hayvanlar bin liradan 
aızca olarak çok müstacel ve mahrem 500 liraya kadar çıktı. Ankara'da, ls
İflerini yapan hariciye matbaasının tanbul'da şurada burada koıutara it
bu hususi vaziyeti dolayısiyle birleş- tirik ettirmek için hayvan alıcıları 
tirilmeden istisna edilenler arasında bizim yegane mütterimiz haline gel
olmaaını talep etti ve bir takrir ver- diler. Halbuki biz bunları damızlık O· 

di. tarak alınsın diye yetiştirmittik. Şa-
Doktor Hüıamettin Kurol (Baya - yet müzayede kaydını buraya da kor

Zlt) kagıt ve cetvel battıkları ve sai- sak korkarım ki bu fena tecrübe çok 
re gibi sayısı tayin edilemiyen birçok iyi maksatlarla tedvin edilen bu ka
'llfak itlerin devlet matbaasında yap- nunda da tekerrür eder. Müzayede 
tırılmalarının zaman alacagını, Ba - şekli muvafık olan şekil değildir. 
kanlar heyetinin hazırlıyacağı liste- Muhterem arkadaşların dermeyan et
clııında kalanişlerin dışar,da yaptml • tikleri sebepleri aramızda düşünmüş
lbaları da kabul edilmiş olduğundctn tük. Bu hususta Milli Müdafaa Ve -
her vekiletin kendisine ait küçük ve kaletiyle bunlara ait talimatnamele
lceıe işleri yapmak üzere bir peac1l- ri yaparken bu hayvanların tevzi e
dan mürekkep bir matbaacık bulun- dilecekleri sahalara verilecek hayvan 
durmasının muvafık olduğu mütalea· tarı kısrak, aygır, ester yahut tay ol
•1nda bulunarak bu hususun madde - masına nazaran bunu satın alacak 
nin birinci fıkrasının sonuna eklen - ı köylünün malik olması lizımgelen te
lllek üzere bir de takrir verdi. sisatı prt koyacaktık. Fakat teessür-

. Raif Karadeniz evela B. Şerif İlde- le arzedeyim ki atla çekilecek pullu
lllın ınütaleasına cevap vererek, Devlet ğu olan adamlar bile mahdutt?r. Ve 
i"1tbaas nın da mahrem kısımları bu - bunlar mahdut bir sahaya tahaıs ede-
unacı. :Y ıitı anlattı ve yalnız hariciye - cektir. Bu maruzatım derhatır huyu:!" dtPil her vekile in birçok gizli rulacak olursa herhalde müzayede 

k •lcı işll'ri olduğunu izah etti. Genel şekli muvafık olmıyan bir şekil gibi 
• ~rnıay matbaas·nın istisna edilme- geliyor. Tabii heyeti celile nasıl mu
r::deki sebeblerden birinin orada ha- vafık bulursa . ., 
an~.lrıımın·n mevcudiyeti olduğunu Neticede Ziraat encümeninin tale-

ll~· . .. .. . bi üzerine proje yeniden tetkik edil -
•"trı dce encUmenı raportoru B. Hü- mek üzere encümene verildi. 
kur e:tin Kural'ın mütalealarına da Bundan ıonra Fransa ile aramızda
nın~ acak ma baanın vekaletlerin ya- ki dostluk müahedesi ile müşterek be
lıtar:İc ~o~~rn bir işleme tarzı ile ça - yanname ve optanlara dair protoko
lryacalc Ut~n günlük iht?'açl~rı karşı- l~n t-asdikı hakkındaki kanun jrojesi• 
rek ce-, tekilde bulunaca~ını ızah ede- nın ilk müzakeresi yapıldı. 

ap •erdi. Kamutay yarın toplanacaktır. 

Galatasaray Spor Kulübünden: yapmış oldukları tenkitleri parlamen-
toda alenen tekrar edip etmiyeceği 

Galatasaray Spor Kulübünün se- malUnı değildir. 
nelik kongresinin 12-1-1939 tarihine 
tesadüf eden perşembe günü saat 18,30 Diğer asiler, harbiye müste,arı Lort 
da Atatür kbulvarmdaki lokalde top Strathkona, müstemlekat parlamento 
lanınıya çağrılmasına ıdare he} etinin müste,arı Marki Duffers, bazı şayia -
27-12-1938 tarihli toplantısında karar l~ra göre maadin nazırı Crookşanko, 
verilmiş olduğundan müseccel azanın zıraat nezareti parlamento müsteşarı 
•l'trıflerı rica olunur. Kont Feverşhim idi. Marki Duffers 

ile Strathcona itizar etmi,terdir. 
Kongre ruznamesi: c k k · roo •en o ıle Feverıham arkadaşla-
a) ~ab k Kongre zabıtalarının o- · '-~ rını ın-r ve isyan hareketine iııtti -

kuııması ve kabuı edılmesı; Akl · "' ra erıni tekzip etmiflerdir. 
b) Mali raporun okunması \"e hesap-

ların ,r,r ınki; 

c) J !1J9 büdçesi}lin tudiki: 
ç) İdare lıeyetinin 8 faal ve 6 yedek 

azat.ğı için seçim yapılması. 

Güreş faaliyeti . 
Bölge güreı ajanlığı önümüzdeki se

ne resmi maçlarına hazırlık olmak ü
zere pek yakında teşvik müsabakaları· 
na başlıyacaktır. 
Ajanlık serbest ve grekoromen gü -

reşlerde bir varlık olduğunu geçen 
sene mıntakalar arası ve enternasyo • 
nal bir çok müsabakalarda isbat eden 
bölge güreşlerinin iyi hazırlanmaları· 
nı temin için tertip ettiği bu müsaıba
kllara büyük bir ehcmiyet atfetmek -
tedtr. 

Öğrendiğimize göre, Ankara'nın gü
reş sporiyle meş.gul kulüpleri bu se -
ne çalışmalarına yeni elemanlarla it -
tirake hazırlanmaktadırlar. Bu sebep
le bu \ene keyfiyet itibariyle olduğu 
kadar, kemmiyet bakımından da bir 
tekamül ve inkişaf görüleceği muhak· 
kak sayılmaktadır. İlk teşvik müsaba
kasının bu ayın ikinci yarısında olma
sı muhteml'ldir. 

Kayak sporu yapacaklara 
Ankara Halkevi Spor Komitesin • 

den: 
1 - Ankara'da dört seneden.beri ya

pılmakta olan kayak spor hareketle • 
rine halkımızın pek fazla rağbet göa· 
terdiğini nazarı dikkate alan evimiz 
bu sahada faaliyet gösteren ve göa • 
terecek olan gençlere çalıpnalarının 
daha verimli olmasını temin etmek i · 
çin Ankara spor bölgesi dağcılık ve 
kayakçılık ajanlıiiylc mil§tercken 

Transatlantik hava 
seferleri yakında 

baıhyor 
Londra, 4 a.a. - Atlantik a,ırı ilk 

muntazam hava posta servisinin bu se-

ne pek yakında açılması beklenmekte
dir. 

Yeni hava hattının başlıca vazifesi, 
İmparatorluk hava hattiyle İngiltere 
hava hattını kombine etmektir. Ser • 
vialer Foynes (İrlanda) yoliyle Sut • 
hampton ile Nevyork ve Bortvud 
(Terre-Neuve) arasında yapılacaktır. 
2~ ton kadar yük alabilecek şekilde tak 
vıye edilen İmparatorluk hattına aid 

yeni dört büyük tayyare şimdiden 
tecrübe uçutları yapmaktadır. 

her hafta muhtelif i•tikametlere ae • 
yahatler tertibine ve bu seyahatlere 
i'tirak edecek kayakçılara aynı za -
manda kayak sporunu kısa bir zaman
da öiretecek öğretmen de bulundur -
mıya karar vermiştir . 

2 - 8.1.1939 tarihinden itibaren taa -
liyete batlıyacağımız kayak sporu 
hareketlerine ittirak etmek arzusunu 
gösterenler cuma günleri akşam saat 
sekizde halkevinde yapılacak toplan
tılara behemahal gelerek isimlerini 
yazdırmaları lizımdır. 

3 - Her hafta kayak spor faaliye -
tine ait program cumartesi günleri 
Ulue meydanında ilin olunacaktır. 

Lonclra. 4 a.a. - iyi malGmat almakta olan mahfillerde Çin'• 
deki ingiliz menafiinin himayeaini temin mak .. dyle B. Arita ile 
İngiliz sefiri arasında yapılan görüımelerin akim kalmaaı dola71-
siy\e ve Amer\ka'nın da Çin' deki kendi menafii hakkmda kayp 
içinde bulunması sebebyle İngiltere hariciye nezaretinin japoa 
ticartine ka111 Amerika ile müıtereken mukabelebilmiıil tedbir
leri almak tasavvurunda bulunduğu beyan edilmektedir. 

karfı nisfet dairesinde hareket oJ.u&. 
Görüı teatileri maaını temin etmek yegine çarenill 

Halihazırda Londra ile Vaşington böykle db.ir hareket olacağmı beyan et. 
-...1 b h h kk d " " me te ır. araaı ...... a u usua a ın a goruş te- • 

atisinde bulunulmaktadır, müzakere e- Hariciye Nezaretinin aalihıyetJl 
dilen mukabelebilmisil tedbirlerioin daireleri, bu mesele hakkında hafta 
Roma ve Cenevre'den avdetlerinde B. nihayetinde Londra•ya avdetinde, 
Çemberleyn ile Lord Halifaka'a tevdi Lord Halifaka)a tevdi edilecek ve fa. 
edileceği söylenmektedir. kat ancak nazırların Roma ye Cene.-

İngiliz sefiri ile B. Arita arasında 
yapılan son görüşmelerin İngiliz hari
ciye nezaretinde japonya'ya doğrudan 
doğruya bir tazyik icrasının imkan -

re'den avdet1erinden sonra derin bir 

tetkike tibi tutulacak olan bir plAnı. 

ciddi surette tetkik etmekte oldukla-

sızlığı kanaatini tevlit etmiş olduğu rı rivayet edilmektedir. 
tasrih olunmaktadır. 

Japon ticaretine indirilecek 
darbe 

İngiliz hariciye nezareti, ingiliz 
impa.rıatotlugunda japon ticaretine 
karşı mukabelebilmiıil tdebirleri itti -
haı: edecektir, buralarda İngiltere ta· 
rafından herhangi kanunsuz bir hare
kette bulunmak mecburiyeti hasıl ol
maksızın japon ticaretine kolaylıkla 

darbe indirilebilir. 
Vaıing.on hükümetinin inktısadi 

mukabelebilmisillerde bulunmak fik -
rine muarız olmadrgını bildirmiş ol
duğu ve Amerika'nın ittihaz edecegi 
hattı hareketin, İngiltere hiıkümetinin 
nihai kararı üzerinde tesiri olması 
muhtemel bulunduğu aöylenmektedir. 

Japonya'nın ikıuadi ve askeri 
vaziyeti 

İyi maliımat almakta olan mahHl -
ler Tokyo'dan gelen bil.ün malfıma
tm: 

. 1. :-- _Japonya'nın iktısadi vaziyeti
nın gıtgıde mütkülleımekte, 

2. - Japonya'nın Çin'deki vaziye
tinin japon tebliğlerinin inandırmak 
~stedikleri kadar kuvetH olmadığını 
ıs~t etmekte olduğunu beyan etmek_ 
tedır. 

Vang - Çing - Vey'in Marepl Çang 
• Kay • Şek'in hattı hareketi ve binae
naleyh askeri hıarekitın istikbali üze
ri?de mç bir tesir icra etmiyeceği tah
min olunan faaliyetine burada p~ e
hemiyet edilmektedir. 

••• M Üfl.erek bir hareket 
icrasına tnüsaiı 

İyi malGmat alımlcta olan mahfil -
ler, japonya•nın bu nziyetinin mües
sir bir mütterek hareket icruma elve
riıli olduğunu ve ingilis menafiine 

Amerika'nın vaziyeti 
Vatington, 4 a.&. - Ayin mecliel 

hariciye encümeni reisi Pittman'm 

Japonya aleyhindeki beyanatı, Ameri

ka Birletik devletlerinin diktatörlük
ler ile münasebetlerinde gütmek .. 

• eliği politikanın esas hatlarını ihtiY& 

eden bir program olarak telakki edil • 

mektedir. Bu nutuk, Amerika birlepk 
devletleri hükümetinin, cebir istima
li ,askeri itgal ve yahut yabancı mem
leketler dahilinde tahrikat suretiyle 
enternasyonal statükoyu değiıtirmi)'e 
çalışan herhangi bir hükümete lraql 
sistematik ve enerjik bir muhalefet 
vaziyeti alacağını göstermektedir. 

.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı .. - -= -: Ankara Borsası i - -: 4 il. kanun 1939 fiyatları ! - -E «;.:t::KLl::R ! - -- -: Arth'( F Kııoan11 P : 

- -: Londra 5.85 5.15 : 
: Nevyork 126.5375 126.20 : 
: Pari.- 3.315 3.315 : 
: Mılino 6.66 6.66 : 
: Cenevre 28.5875 28.5175 : 
: Amıterdam 68.7775 68.7775 : 
: Berlın 50.76 50.76 i 
: Brukael 21.S5 21.35 : 
: Atına 1.0675 1.0675 : 
: Sofya 1.5375 1.5375 : 
: Praı 4.3375 4.3375 : 
: Madrid 5.85 5.15 : 
: Varıova 23.8775 23 8775 : 
: Budapeıte 24.7675 24.7675 : 
: Bukreı 0.8950 0.8950 : - -- Belırad 2.80 2.80 : E Yokohama 34.1525 34.1525 : 
: Stokholm 30.1275 30.1275 -: 
: Moıkova 23.8575 23.8575 : 

- -: F.SH~M\ll'AH\ILA1 S - -- -: 1933 İkramiyeli : 
: Erpni 19.55 19.55 : 
: Sıvaı - Erzurum -
: Hattı İL IIJ. 19.- 19.15 = - -~•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 
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§ '-iALKEVLERI DERGISJE 
--

faciayı· görenler anlatıyor 
--------- 71 lkincikanun sayısı 

------
Vapur sulara 

tırmanmışlardı. 
gömülünce içindekiler direklere 
Fakat bir dalga hepsini götürdü 

: Reisicümhur'un nutukları (Kas- : 
§ t~onu'da. ve Büyük kurultayda.) § 
: Naıımk Kemal • Ziyaettin Fah- : 
: ri. - Haliıl Etem Eldem - Arif : 
: Müfid Mansel. - Dedekorkut hl- :;: 
: kayelerindekıi musiki izleri - : 
: Mahmud R. Kös.emihal. • Kız ve : 

( Başı 1 inci sayfada ) 

lsuınbul' un verdiği uıf silut 
Dıger taraftan İstanbul - Ankara 
arasındaki telefon ve telgıaf hatları 
dün geç vakit tamir edilmiş olduğu 
için İstanbul muhabirimizle doi:ru -
dan dogruya muhabere imkanına ka -
vuştuk. Millet vapuru facia~ı hak -
kında telefonla aldığımız malUmat 
aynen şudur : 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Eregli'
deki feci kaza hakkında İstanbul doğ
ru ve tafsilatlı malumatı ancak bugün 
edinebildi. Tafsilatı verenler Ercgli'
den İstanbul'a gelen Demirhisar va -
puru kaptanı Nazım ile Eregli lima -
nında karaya oturan Şadan vapuru
nun ikinci kaptanı Enıver'dir. 
Nazım kaptan fırtına esnasında E -

regli limanında bulunduğu için Millet 
vapurunun batışını görmüştür. Nazım 
kaptan bu sabah motorla lstanbul'a 
gelmiş ve doğruca deniz ticaret mü -
düdüğüne giderek hadise hakkında 
ilk izahatı vermiştir. Bu izahat üzeri
ne hazırl:ınan rapor bu akşam hadi -
senin ilk resmi mali'ımatı olarak İkti
sat vekaletine gönderilmiştir. 

Facfo nasıl oldu? 
Nazını kaptan'ın anlatışına göre 

facia öyle olmuştur: Hadbeye sebep 
olan fırtına pazar günü, gece yarısın
dan sonra başlamış rüzgar evela poy -
razdan esmiş sonra lodosa çevirmiş ba
tıya dönmüş ve kasırga halinde batı -
karayel ile patlamıştır. Bu izahata gö-
re fırtına birbiri peşinden değişen 

dört muhtelif rüzgar ve müthiş bir ti-
pi ile kopmuştur. Bu esnada limanda 
20 den fazla gemi bulunuyordu. Bun -
lardan Vatan, Şule, Yelkenci, Ilgaz, 
Anadolu, Sakarya, ve Bakır gemileri
le bir italyan şilebi derhal açık deni -
ze ~ılmışlar ve bunlardan bazıları bi
lahare Amasra limanına iltica edebil -
mişlerdir. 

Limanın içindeki gemilerin 
vaziyeti 

Bugün saat 13.40 da Bartın seferin
den dönen Çanakkale vapuru ile İs
tanbul'a gelen vapurlardan Şadan va -
purunun birinci kaptanı Enver, lost
romo Ahmet ile diğer arkadaşının na
sıl kurtulduklarını şöyle anlatmıştır. 

"Biz Millet vapurunu ancak bat -

tıktan sonra görebildik Aramızda bir
kaç yüz metre mesafe vardı. Geminin 
su sathında kalan küpcı:ttesindeki çar
mıhlarda mürettebatı asrlı oldukları 

halde görüyorduk. Bu sırada Millet 

vapurunun üzerine yüklenen büyük 
bir dalga adamların asılı oldukları 
köpşeteyi söküp götürdü. Hepsi de 
denize döküldüler. Uzaktan iki kişi -
nin bizim gemiye doğru yüzdüklerini 

gördük. Bunlardan lostromo Ahmet 
olduğunu sonradan anladığımız birisi 
dalgalarla boğuşa boğuşa yanımıza ka-
dar geldi. Çima attık yakaladı. Ve tam 
yukarıya çekeceğimiz sırada bir dalga 

Ahmetli aldı ve sulara karıştırdı. Bir 
ıara Abmedin sahile kadar bata çıka 

gittiğini ve nihayet karaya kavuştuğu-
nu farkedebildik. Sonradan ateşçinin 
kendisini sahile atmıya muvaffak ol -

duğunu öğrendik. Kurtulanların ikisi 

de gemi battrktıan tam beş saat sonra 
karaya çıkalıilmişledir. Millet vapuru 
saat 3.30 da imdad düdüğü çekmiye 
başlamıştı." 

Kazaya u.ğrıyan gem iler 
kıırtarılıyor 

Enver kaptan kurtulan tayfala
rın "Çanakkale" ile bugün 1stanbul'a 
geldiklerini söylemişse de vapur mü-
rettebatı Millet'in mensup olduğu 

kumpanya ve aileleri ademi mallı.mat 
beyan etmişlerdir. 

Türk Gemi Kurtarma Şirketinin 
hadise yerine gönderdiği Hora tahli-

siye gemisi karaya oturan gemilerin 
kurtarılması için faaliyete başlamış -

Bu gem r limanın içinde değil ağ- tır. Ve ilk olarak Tan va~urunı.tn 
;..%.lnd::L..hu.1. ~ :--- • • • 

güçlük çe emişler, fakat lıman ıçın-
de açıkta y tan gemiler derhal baştan 
kara etme k üezre manevra yapmışlar 
ve uzun k mluğun önündeki sahaya 
sıralanmı~l .-dır. Bunlardan Sümer, 
Handeres nünde baştan kara etmiş 
ve hafifçe >turmuştur. Bu gemide 
zarar yokt . Yelkencilerin Kaplan 
vapuru en evel baştan kara eden va -
purdur. B ·apur Bozahane önündeki 
mendireği lış taraf ıha düşmüş ve ka
raya oturd ru sırada yaralanmıştır. 

Biraz sonı Zonguldak Galata vapur
ları aynı ) e gelerek Kaplan vapu -
runun sağ da ve b-Olunda karaya düş
müşlerdir. 
Yalnız Z guldak baştankara eder-

rilmiştir. 
Son bir habere nazaran kurtulan -

Iar şunlardır: Rizeli Ahmet Aydın 

ve Sabri Sarı. Cesetleri çıkarılanlar 
da şunlardır: 
Çarkçıbaşı Mehmet Şaban Eren, i

kinci çarkçı Murat, ateşçi Göreleli 
izzet, gene ateşçi Göreleli Osman 
Diğerlerinin cesetleri henüz buluna
maınr:?tır. Karadeniz'de fırtına dur -
muştur. Ve açıktaki gemilerden bir 
kısmı İstanbul limanına dörunüşler -
dir. 

Acentada gemi müretteıbatmın lis -

te~i olmadığından Deniz Ticaret mü -

di.ırlüğü sıcıllerinden "Millet" te bu
lunan vatandaşlar şunlardır : 

1 - Birinci süvari deniz kıdemli 
yüzbaşılığından mütekait Besim Öz -

berk. 

ken Kaplat kıç bodoslamasına çarp
mış ikisi c e yaralanmıştır. Bunların 
cenubunda y nan bandıralı Momikos 
vapuru da raya oturmuştur. 

Ereğli'ni cenup tarafındaki kum- 2 - ikinci kaptan Tahir Kepez. 
lukta sıras e Tan, Mete, Şadan, 3 - Çakçıbaşı deniz kıdemli yüzba-
Samsun ve ı bal vapurları baştanka- şıhğmcıan mütekait Mehmet Eren. 
ra etmişler 1 . Bu hesaba göre kara- 4 - İkinci çarkçı, gene deniz kı -
ya oturan purfarın sayısı 10 dur. demli yü:ıbaşılığından mütekait Mu -
Bunların ot dukları saha kumluk ol- rat Ercan. 
duğu için h birisi tehlikede değil - 5 - Güverte lostromosu Ahmet Ay-

dir. dın. 

Millet vaı1rrı nmııl btıımıştı? 
Millet va runun batışına dair şeh-

6 - Makine lostromosu Bahaeddin 
·Gülçen. 

Ateyçi karısı ne 'diyor? , ~ erkek türk çocukları üzerinde :: 
: anropometrik araştırn1alar - Prof. : 

Atesçi Hasan Geveze'nin karısı ba
yan Zekiye Geveze demiştir ki: 

- Perişan bir haldeyim. Kocam a
teşçi olduğu için, geminin su1ara gö -
müldüğü 10 dakika zarfında güverte -
ye çxkıp kendisini kurtaramadığını 
zannederek çok üzülüyorum. "Acaba 
hadise esnasında karada olamaz mıy
dı?,, diye soruyorum; "İht~mali. var
dır,, diyorlar. Bu söz tesellıden ıbaret 
değildir inşallah... Osman Gevezeden 
de bir haber yok. Onunla koc~ amca 
çocuklarıdır. İkisi de aynı gemıde ça
lışırlar ... 

Çankırı _ Kastanıomı yolu 
ara.ınndaki vaziyet 

Evelki gunkti fırtına yurdun bilhas· 
sa Çankırı, Kastamonu ve h~valisinde 
kasırga şeklinde olmuş ve bırçok za
rarlar yapmış, yolları kapamıştır. Şeh
rimize gelen mali'ımata göre yılbaşı 
gecesi başlıyan kar fırtınası iki. gün 
tasılası.: devam etmiştir. Kar fırtına
sı Çankırı-Kastamonu arasındaki yolu 
kapamış, Kastamonu ile lnebolu, Araç 
ve Tosya'da kamyonlar yollarına de
vam edememişlerdir. Fırtına esnasında 
yollarda bulunanlara yardın;a. koşul
muştur. Ayın ikisinde olan tıpı Kast.a
monu ile kazaların irtibatını kesmış, 
telgraf ve telefon hatlarını koparmış 
posta kamyonları karlara saplanmıştır. 

Fırtına esnasında yolda bulunan ve 
Tosya pazarndan köyüne dönmekte o
lan Derebercin köyünden otuz yaşın
da İbrahim karısr Şerife Karabacak ile 
Kozkaya nahiyesinden Haydarlar kö
yünden Hamdi Çalçomak donmuş ola 
rak bulunmuşlardır. 

Zonguldak'tan kalkan trene imdat 
katarları gönderilmiş olmasına rağ

: ş. Aziz Kansu. - Folklör - Arnolt : 
: Van Gennep (çeviren P.N. Bora- ;: 
E tav). - Mösyö Alfredo (hikaye) : 
: Axel Mounthe (çeviren Müberra --: Güney). - Duyuşlar (Şiir) Fevzi- _ 
E ye Abdullah. - Ankara tarihi ti- E 
: zerinde tetkikler - Nurettin Ar- : 
: dıç. - Ahlik ve içtimaiyat - Levy : 
: Bruhl (çeviren Ziyaettin Fahri).-: 
: Orta zaman türk islam dünya- --= sında adetler - Prof. A. Mez (çe- : 
: viren Cemal Köprülü). - Eduard _ = Pekarski ve eserleri - Abdülkadir = 
: İnan. - Carl Broc.kelmann (doğu- : 
: munun 70 inci yılı münasebetiy- : 
§ le) - A. Caferoğlu. - Ayın haber- : 
: leri: Cümhuriyet Halk Partisi - -: kongreleri ve Büyük Kurultay - : 
: Reisicümhurun seyahatları - Ar- : 
: tırma ve yerli mallar haftası - : 
: Namık Kemal ihtifali - Erzincan _ 
: demiryolu - Halkevleri haberleııi: : 
: Halkevlerinde çalışmalar - B. Ke- : 
: mal Çağlar. - Hakevleri neşriyatı _ 
: (kitaplar, dergiler). - Fikir haya- : 
: tı Alexandre Kouprine - Pearl : 
E Puck - Francis Jammes - Bir kı- : 
E ral ve bir kıraliçe için - Son tari- _ 
: himize ait menba1ardan biri - Na- : 
E hid Sırrı. - Bibliyoğrafya - Allexe : 
: Bombacı, La Regola Del Parlare : 
: Turck di Filibpo Argenti - A. Ca- -
: feroğlu. - Reşat Nuri Gültekin - : 
:; Eski hastalık (Roman) - Fevziye : 
- Abdullah. _ 

-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

ğundan münakalat ve lstanbulla da 
muhabere yapılamıyor. 

Şehrimizde hava 
men Güllüce ve Ildızım istasyonları a- Dün şehrimizde hava çok bulutlu 
rasında kalmıştır. Ankara posta treni ve rüzgar şimali şarkiden saniyede 1 
de Çankırr'dan ileriye gidememiş ve metre hrzla esmiştir .Günün en yüksek 
yolların açrlmasını beklemiştir. Kasta- ısısı srfır derece olarak tesbit edilmiş
açılhi.a-iiiiS·!YUUJ·~vm . vollarm \tir. .. .t-b·~·· u~~
dirlet. ya ve K.ocaeli'de kapalı diğer bölge -

Şehrimize !felen resmi 
maliımat 

Telgraf ve telefon hatlarının bozuk 
olması dolaysiyle iktsat vekaleti Kara
deniz'deki frtına hakkında mütemmim 
malfunat alamamaktadır. Dün vekalete 
İstanbul deniz ticaret müdürlüğünün 

muhtelif kanallarla elde ettiği maltlma
tı muhtevi yalnız bir telgraf gelmiştir. 
Bu telgrafta Eregli limanında türk 

bandıralı 7 ve yunan bandıralı iki va
purun karaya oturduğu bildirilmekte
dir. 

Amasya' da soğuklar 
Amasya, 4 a.a. - İki gün devam e

den şiddetli fırtınadan sonra bu gece 
kar yağmağa başlamıştır. Kar fasıla 
vermeden yağmaktadır. Her taraf kar~ 
la örtülmüştür. 

Ballı' da kar d indi 
Bolu, 4 a.a. - Kar dindi. Soğuk şid

detlidir. Köy ve kazalar arasında mü
nakalat yapılamıyor. Dündenberi krrk 
ameler hükümet ile çarşıarasındaki yo
lu açmaktadır. Frrtına telleri bozdu-

Balkan 

lerde bulutlu geçmiştir, 24 saat için -
deki yağışların kıaremetreye bıraktık-

lan su mikdarı Amasya'da 4, Rize'de 
3, Bayburt, Kangal ve Orou'da 2, İz
mir, Sivas ve Erzincan'da bir kilog -
raındır. 

Karla örtülü yerlerde karın toprak 
üzerindeki kalınhğı Afyon, Niğde ve 
Gümüşane'de 2, Kastamonu'da 2, Kay -
seri'de 6, Kangal'da 8, Bilecik'te 10, 
Erzurum'da 11, Ulukışla'da 12, Kars 
Yozgat ve Bayburtta 13, Sivasta 18 

Van'da 19, Muş'ta 40, Bolu'da 50, Ulu-

dağ'da 1 metre 35 santimetredir. 
Rüzgarlar, cenup ve cenup doğu -

siyle ortıa Anadoluda şarktan saniye -

de 3, diğer bölgelerde cenuptan en çok 
7 metre hızla esmiştir . 

En düşük ısılar, sıfırın altında ol
mak üzere Konya, Erzincan, Kars ve 
Afyonda 10, Niğdede 11, Kütahyada 
13, Kayseri, Erzurum Kastamonuda 
14, Eskişehirde 16, Boluda 20, Ulu -
kışlada 21 derecedir. 

En yüksek ısılar Sinopta 10, Çanak 
kale ve .lzmirde 11, Adanada 13, An
talya ve Bodrumda 14 derecedir. 

ve rimize gele tafsiHit şudur: 
Fırtına k tuğu suada Millet va

puru liman dışında idi. Nazım kap
tanın ifade e göre vapur saat 7 ye 
kadar oldu yerde kalabilmiş, bu 
saatten son tutunamıyacağını anla
yınca denL açılmak istemiştir. 

Tayfalar: 
Ahmet ürer, Mehmet Ali Erterzi, 

Antantı Bulgaristan 

Bunun ic manevra yaparken beş 

Ali Ali Başkaya, Osman Başkaya, 

Kel, Dursun Camkıran, Hasan Geve -
ze, Halit Başkaya, Osman, Sabri S~
rıgil, İzzet, Mehmet, Rıza Yılmazçe -
lik, Dursun Baykar, Hüseyin. 

Hariciye Vekilimiz dün 
Kamutay'da izahat verdi 
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Daladiye'nin Tunus seyahatinde 
. 

STEFANI AJANSINA GÖRE 

ltalya aleyhinde 
hadiseler oldu ! 

(Başı 1 inci sayfada) 
söyliyen B. Daladiye ezcümle demiş
tir ki: 

B. D<ıladiye'11in nuth·u 
"- Fransa, Tunus'ta, Cezair'de ve 

Fas'ta sağlam bir surette bulunmakta
dır. Tunus, şimali Afrika fransız blo
kunun büyük hudut mıntakasıdır. 

Fransa, Tunus'ta nizam ve disiplin 
ile beraber kuvete ve istibdada karşı 
en müessir bir himaye getirmiş bulu
nuyor. Fransa, aynı zamanda, Tunu
sa emniyet vermekte ve bu emniyeti 
muhafaza için icabeden kuveti det ha
iz bulunmaktadır. Fransa, Afrika a
razisinde fransız camiasına muvazi 
olarak Fransa ile Tunus'un yarattık
ları camiayı herhangi bir sebeple o
lursa olsun ihlal edilmesine katiyen 
müsaade etmiyecektir.,, 

Paris, 4 a.a. - Başvekil Daladiye bu 
sabah hususi trenle Gabcs'e gelmiş ve 
kısa bir tevakkuftan sonra yanında 

Tunus umumi va.Iisi ve general Gerge 
ile Villemin oldugu halde Tunus'un 
Maginot hattı adı verilen Maret istih
kamlarını gezmi~tir. 

Tunus'ta lıalyan aleyhtarı 
hadiseler 

Roma, 4 a.a. - Stefani Ajansının 
Tunus'tan alarak verdiği haberlere gö 
re, dün fransız başvekilinin askeri tef
tişini müteakip büyük tezahürler ya
pılmış ve İtalya, Musolini ve Kont 
Ciano'ya yuhalar çekilmiştir. 

"Unione" adındaki italyan gazetesi
nin idarehanesi basılmış ve camları 
kırrlmıştır. Diğer bir ~ok italyan 
dükkanlarının da camları kırılmıştır. 
Bu nümayişler iki saat sürmüş ve po -
lis katiyen müdahale etmemiştir. Bir 
terzi dükkanının cemakanmda asılı 
duran İtalyan bayrağı oradan alınmış 
ve soıkak ortasında. yakılmıştır. 

Bahriye naz•n döndü 
Faris; 4 a,a. - Başyekile Korsika 

zırı campınctiı u saoali uppren ru-
vazörii ile Toulon'a gelmiş ve derhal 
Paris'e hareket etmiştir. 

Fransız gazetelerinin 
yazdrkUın 

Paris, 4 a.a. - Başvekil Daladiye -
nin seyahatinden bahseden Dailby, 
"Jur" gazetesinde diyor ki: 

"Değişmez hududlarımızı muha
fazıa etmek azmimizi ilan etmek, bu 
hudutları mümkün olduğu kadar si
Hi.hlamak ve halk kütlelerinin vatan -
perverliğini uyandırmak: İşte Dala
diye'nin yaptığr budur. Daladiye, 
memleketle tam bir fikir beraberliği 
halinde bulunduğundan dolayıdır ki, 
memleket, onu, faaliyet sahasını talı -
dit eden taşların bir metre dahi değiş
tirilmesini istemien hissiyatı ile se
lamlamaktadır. 

D'ermesson, Figaro gazetesin -
de diyor ki: 

B. Daladiye'nin nutku 
Tunus, 4 a.a. -Dala,diye Otel Ma • 

jestik'te şerefine verilen bir ziyafette 
demiştir ki : 
"- Tunus şimali Afrika blokunun 

çok büyük bir hudut mmtakasıdxr. 
Tarihin bize çizmiş olduğu hudutla • 
rın ilerisine bakmak bizim adetimi% 
değildir. Biz, bu Tunus şehrinde A • 
tadirden Ga:bese kadar giden, coğrafi. 
siyasi, beşeri bakımdan ihtilatlar. ar -
zeden fakat maddi ve manevi vahdet 
gösteren ve namütenahi menabi ve ve-
sai te malik olan eski şimali Afrika'y:ı: 
görüyoruz. Şimali Afrika arazisinin 
bir çok bakımlardan muhtelif mahiyet 
te olması Fransa'nın adalet hissinin 
parlak bir delilidir. Esasen bu mınta
kanm göstermekte olduğu vahdet ve 
bu mıntakanın kendi kuvetli deha
larının ana vatandan esen ruh ile ta • 
hakkuk etmiştir. Bu ruh asırlarca 

fransrz camiasını aynı ideal etrafında 
toplamıştır. Bugün aynı ruh impara -
torluğumuzun eczasını bir araya top
lamakta ve daha geniş bir mikyas da
hilinde beşeriyetin medeniyeti saha • 
sında bir mucize göstermeye başlamış 
bulunmaktadır. İmparatorluğun b il • 
tün mıntakaları arasındaki temasların. 
artmasını, vaktiyle Fransa'nın eyalet
leri arasında olduğu gibi rabıtaların 

kuvetlenmesini ve biribirine girift 
bir hale gelmesini temin etmek fran
sız hükümetinin vezaifi cümlesinden
dir. Fransa size haşin kuvete karşı en 
emin ve en müessir çare olan intizam 
ve inzibat? bahşetmiştir. F ransa kar -
deşlik ve hürriıyet sahasxnda bizzat 
kendisinin yapmış olduğu tecrübeyi 
sizlere getirmiştir. Fransa sizin cma -
netinizi zaman altına almaya kadirdir. 

Burada izhar etmekten meninefs 
edemiyeceğim bir nokta vardır. Ana
vatamn ordusuna fransızlarla müalü • 
manlar arasındaki dostluğun mesned;_ 

.ı-s..t-1"4..ıMW,,_...V...,..una• ~ 

Fransa hiç bir zaman gayretinizin. 
burada, Afrika'nın bu toprağında, in· 
sanların esaretine mani olacak ideali 
taşıyan fransız camiasına mümatlil, bi-r 
camia yaratmaktan ibaret olan gaye -
sinden inhiraf etmesine müsaade etmi
yecektir. 

Dalcidiye bütün istih kaml.an 
gezdi 

Paris, 4 a.a. - B. Daladiye Tunus . 
radyosu için beyanat vermif ve ba. 
beyanat bütün franeız radyoları tara
fından neşredilmiştir. 

B. Daladiye bu beyanatında d iyOl' 
kt: 

Tunus, eveıa tunusluların, sonra 
da Fransa'nındır. Fransa, hami devlet 
sıfatiylc, Tunus'tan sonra, Tunus'un 
ve kendisinin fenfaatlerinin yegane 
sahibidir. Biz, 1935 anlaşmalarım, çok 
liberal ve semahatlı olmakla beraber, 
hala, Tunus'taki italyıanlarm statüsü
nü kati surette halleden vesika olarak 
tanımaktayrz .• Fakat, bu, bizim uzlaş
ma zihniyetimizin en ileri haddidir. 
Bunu anlamıyanların büyük hayal in
kisarına uğrıyacakları muhakkaktır. 

Saat 20.25 te ve sabahın en erken 
saatindenberi köy köy, daha doğru 
olarak istihkam istihkam, Tunus h u
dutlarımızın müdafaasr için askeri 
dehanın inşa etmiye muvaffak oldu
ğu müstahkem hattı geziyorum. Gör
düğüm manzara fevkaladedir. 

Gijrdüklerin den m emnun 
B. Daladiye gerek askerin ve gerek 

halkın şevk ve heyecanını anlattıktan 
sonra cenup aşiretleri reislerinin §U 

sözlerini kaydediyor: "Bir gün Fran-

sanın bize gene iht iyacr hasıl olursa, 
bütün kuvetimizle, bütün ruhumuzla 
ve bütün sevgimizle geleceğiz.,. 

B. Daladiye ilave ediyor: 
"- Her tarafta ordumuz, dünyada 

. Colrat, "Ekselsior" gazetesinde di
yor ki-

hiç bir ordunun dununda kalmıyacak 
bir kuvet ve enerji intibaı veriyordu. 

Yarrn Bizerte doğru yoluma devam 

Kazazedelerin aileleri haber 
bekliyorlar 

buçuk metr e bir gemi leşine çarp
mış ve yar nmı:ıtır. Ancak gemide 

1 
bulunanlar emının yara aldığının Vapurda çalışanların aileleri muh -
farkına vaı ıamış1ar ve gemi denize telif saatlarda liman dairesine ve a -

Mus-olini ve yahut herhangi bir İ
talyan nazırı, Sardunya'ya ve yahut 
Habeşistan'a giderse, italyan matbuatı 
için bu ancak bir seyahattır. Fakat e
ğer Daladiye Koı-sika'ya ve yahut Tu-

(Başı 1 incz' sayfada J ı Sözlerime n ihayet verirken ken- nus'a giderse, italyan gazetelerince, 
sıl olacak birlik bu memleketler ara- dirnce mühim gördüğüm iki noktayı bu bir tahriktir:. Üzerimizden her tür-

edeceğim. Fakat daha bu akşamdan 
söyliyebilirim ki Fransa'nın hakiki 
büyüklüğü şimal Afrikasında ölçüle· 

bilir. Fransa her tarafta nizam ve in
zibata riayet ettirmiş, fakat aynı za· 
manda dehasını ve hüriyeti de sev -

açılmıştır. ~den sonra makine dai- 1 ~ centaya gelerek kaza hakkında ma u -
resine hüc eden sulardan geminin k mat istemişlerdir. Kocalarını mera e-
makine kı ından yaralandığı anla - den kadınlar, kucaklarında çocukla -
şılmıştır. riyle geç vakitlere kadar haber bekl~-

J' apu rrm sulara kcırı.~lığı an mişler, sonra ümitsiz bir haled evlen -
Derhal Jzun kum'da baştankara ne dönmüşlerdir. 

etmek iize tersyüzüne Ereğliye dön Serdümen Ahmed'in karısı Bayıan 
müş fakat hile 900 metre yaklaştık- Emine'nin vaziyeti çok acıklıdır. Göz
tan sonra ı · dcn sulara karışmıştır. yaşlarını zaptedemiyen k~dıncağız, 
Geminin b ığı yer evelki tahminle- ancak şunları söyliyebilmiştır: 
rin hilafın olarak Uzunkum açıkla- _Boğulanlar arasında Ahmet de 

battıktan sonra içinde var :rnı? Bilmiyorum. Fakat çok kor -
bulunan ça çı, kaptan ve mürettebat kuyorum. Sefere çıkıarken çocuk.la.r1?ı 
derhal su sathıntia kalan direklerin d 

öpmüş ve içinde, sebebini ken ısının 
üstüne cıkm slardır. lkbal, Millet'e .. 

- ~ de bilmedig- i bir sıkıntı olduğunu soy-
varagele atm ş fakat tutturamamıştır. 
Geminin 20 .-dşilik mürettebatından lemişti. Mustafa ve Rrgül, babalarını 
ancak iki ki i kurtulabilmiştir. Bun- tanıyacak yaştadırlar. Onu çok sever
lardan bir i güverte lostromosu Ah- ler. Ne yapayım? Nereye müracaat e
met Aydın, liğeri henüz ismi tesbit deyim? Bilmiyorum. Şa§kın bir halde-

olunamıyan bir ateşçidir. yim ••• 

sında anlaşma. yı daha kolay bı·r hale tebarüz ettirmek isterı·m ·. bu nokta -
lü İtalyan aleyhtarlığı şüphesini kal -

ifrağ edecek ve bundan da bütün bu lardan birisi bu anlaşma tohutnunun dıracak mahiyette bazı zamanlarda 
memleketlerin sakin ve yalnız çalış- Ankara'da Balkan devletlerinin top- tuttuğumuz hattı hareket, bize bugün 
mak istiyen halkı istifade edecektir. landığı bir sırada atılmış olmasıdır. şunu söylememize imkan veriyor: Ya-
Esasen Cu .. mhurı"yetı·mı"z kuruldug-u Türk diplomasisi bu anlaşmanın vü -

' rıresmi italyan gazetelerinin lisanı, 
·· :d b · sulhu su··kuAn ı"r-ı·nde ya cut bulmasında dostlarımız tarafın -gun en erı :s - şayanı takbihtir, fena niyetlidir ve be 
şamak politikasını şiddetle takip et- dan dahi milşahede edilen büyük bir ceriksizcedir. İtalyan gazetelerinin 
miş olduğu için, bu anlaşmayı aynı mesai sarfetmiştir. !kinci nokta da tahrik dedikleri tezahürlere, Korsika 
Zamanda Balkanların arzularını tat - Montro···den sonra t akl da S<> opr arımız - ve Tunus'un İtalyanlara ait olduğunu 
min ettiği kadar bizim prensipimize nuncu olarak kalmış olan beynelmilel söylemeklerine gene kendileri sebep 
de riayetkar ve hürmetkar bir muka- bir kaydın tamamen kalkınış olması-

olmuşlardır. 
vele addediyorum. dır. (Alkışlar) Ere Nouvelle diyor ki: 

Bu anlaşmanın bir hususiyeti de Arkadaşlarımdan bu mukavelenin Fransız ve yahut Tunus'lu olmıyan 
bunun Selanik'te bir taraftan dört b ı d ka u ve tasdikini tekrar rica e er - hiç bir kimseye her hangi bir imtiyaz-
Balkan devletini temsil eden Yunan b i k · ı l ken unun müstacel yet ararıy e o - h vaziyet verilmesi artık mümkün de-
hükümeti, diğer taraftan da Bulgar masmı da rica ediyorum.,, ğildir. !talyanların böyle imtiyazları 
hükümeti tarafından imzalanmasıdır. 

Ka Uta H · · v k·1· · ·n be ileri sürmelerine artık rok uzun za-
Elyevm alakadarların ikisi tarafın - m y, arıcı ye e ı ımızı - man müsaade edilmişti/ Bundan böy-
dan tasdik ve imza edilmiş olan bu yanatını alkışlarla tasvip etmiş ve 
mukavelenin sizin tarafınızdan da müstaceliyet kararı da muvafık görü- !e, İtalyanlar, herkesi numumi vaziye-

1 k · ık l k bul dı'lıniq_ tine irca olun.malıdır. Bunun vakti gel tasdik ve kabul edileceğini ümid edi- ere P,rOJC aç rey e a e :ı 
tir. miştir. yorum. 

dirmiştir .,, 

Yun an Gençlik teşkilatı 
kumandanları k ongresi 

Atina, 4 a.a. - Atina ajansı bildiri
yor : Milli gençlik teşkilatı kuman -
danları ilk kongrelerini teşkilatın 

başkumandanı bulunan Veliaht ile 
fahri müfettişleri Prenses Fredrik 
ve tren ve umumi müfettiş olan baş
vekil B. Metaksas'ın huzuru ile adli
ye bakanlığında bugün akdetmştir. 

İngiltere Bankası güvernörü 
ı Berlin'c gidiyor 

Londra, 4 a.a. - İngiltere bankası 
güvernörü B. Montagu Norman bugün 
öğleden sonra Almanya'ya hareket et
miştir , 
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~acar hikayesi 

Deniz kenarında 
'P'aaın: Margit Bethlen Çeviren F. Zahir Töriimküney 

9iz ~ia büyük, büyük ve merhamet • Talihin garip bir cilvesi onları kar
bi.. <lir. T1plu hayat, ölüm, veya aık gi- 11ılaştırdı. Doktor, genç kızın güzelli
d .. ~ilriikıer, götürür, getirir. O, hiç ginin karşısında iradesinin bir anda 

1 
Ufunnıez, dalgalarının üzerinde aal- sarsıldığını hissetti. Evli ve dürüst 
inan. •oiuk, yumupk göğaüne yu- bir erkekti. Yaşı otuz beşi geçmişti. Bu 
~-~~ik midir, yokaa tabut mu? yattan sonra, bir kız için maceralara 
d" . dıaı ıçin mevcuttur ve yalnız ken atılmak pek kolay bir iş değildi. Ken
tsınindir. Sonsuz derinliklerinde di kendisiyle günlerce mücadele etti. 

ao~uzluğ.uıı büyüklüğü vardır. Bir türlü kararını veremiyordu. Sisil-
talya &ahillerinin limon ve porta- ya, dizlerinin dibine oturuyor ve ona 

k~ _aÇ~çlariyle gölgeli bir kıyısında af.kın.dan bahsederek yalnız onun ol
y §tllıklcr arasında kırmızı panjur- mak istediğini söylüyordu. Uykusuz 
~~I • cörUnen '* ve zarif birkC>fkte, geçen geceler Kamillo'nun asabını alt 
ıkı ınaan dünyadan uok yqıyorlar- üat etmişti. Nihayet kararını verdi. 
ÖL Bir .._..... .-! He al&lrMmı lr•tl. 

hlc bakııtta bu iki lnuam blrbfr1e- Slallyayı alarak bu neız köye çeıkil
rine ait olduklarını ve birbirleri için di. 
yatadıklarını kimse tahmin edemez- Oç senedenıberi burada oturuyor-
di. lardı. Geceleri, denizin aahili yalıyan 

Uzun boylu, geni omuzlu, saçları dalKalarmın nağmelerini dinliyerek 
_ • .__ ••tı.... .... u dur- birbirlerine sonauz aı:tklarını fısıldı-

gun rkekle, nli ın<J.en hayat ve yorlardı. llk zamanıarcıa ;:>ısııya, ga-
nete fıtkıran genç kadm tam bir te- yet munia görünüyordu. Kamillo'nun 
zat teıkil ediyorlardı. Kadının, koyu arzularını yerine getirmek onun için 
Yeşil gözlerinin cazibesi, plija gelen yqamanm yeglne manaaı gibi idi. Fa
ve gidenlerin hepsini büyülemitti. kat, zaman geçtikçe genç kadının ahli.
Kad"u bir defacık olıun görenler, o- kında da büyük değifiklikler oluyor
nunıa bqbap kalmak için dünyanın du. Siailya, yavq yavq münakatacı 
Jllrz bir kiSıesine çekilen erkeğe hak bir kadın olmağa başlamıştı. Erkeğin 
•eriyorlardı. uğruna yaptığı fedakarlıkları tabii 

Genç kadını pek nadir görebiliyor- görüyordu. Kamıillo'nun atkından bah
lardı. Erkeği ise daha ırk görmek seden coşkun sözlerini dudaklarında 
mümkündü. Mıntakada ondan batka mağrur bir tebessümle dinliyordu. 
doktor yoktu. Plljın lüka oteline Tavır ve hareketlerituie, karııaındaki 
&elen misafirler.in sıhatlerinde en kü- ile lütfen konutan ineanların hali var 
çük bir arıza olsa, otelin direktörü dı. KamiUo, aevgilisindeki bu değişik
hemen doktor Kamillo'yu çaiırttırdı. liğin farkına vardığı zaman çıldıra-

Doktor Kamillo, çok u konutur ve cak gibi oldu. Sisilya da, günün bi
kiıme ile te\:lifaiz olmazdı. Tavır ve rinde ondan yüz çevirecek olursa, ha
hareketlerinde etrafındakilere hür- yatta bqka neyi kalacaktı? 
met telkin eden bir ciddiyet vardı. 

çağırıldığı haatayı dikkatle muayene 
eder, reçetesini yazar ve icap eden 
tavsiyelerde bulunduktan sonra motö 
rüne atlar, karşı sahildeki yuvasına, 
ıevgilisine dönerdi. 

Doktor Kamillo'nun, mesleki bilıi 
ve kudretine her kesin tam bir itima
dı olmakla beraber onu kim&e sevmi
yordu. Böyle asık auratlı, mağrur bir 
adamla yafam&k mecburiyetinde olan 
güzel kadına acıyorlar ve onu çok za
vallı buluyorlardı. 

Bilmiyorlardı ki; varlrğmın her zerre
linden nete ve hayat tatan o gilzel ka
dın tahminlerinden çok daha bedbaht· 
ti. ÇtinkU; gençlifi, güzelliği ve biltün 
l!levcudiyetini uğruna feda ettiği bu 
•ketin meıru karısı bile değildi. 
kiın bilir, belki de hiç bir zaman ola
l!lıyacaJrtı. Doktor evli bir adamdı. 
karıaı, tedaviai imkinsız bir akıl hu 
:-ırtına tutulmu,tu. Fakat, vücudu 
evkalide aağlamdı. Hayatı Roma'da, 

bir trınaranede geçiyordu. Daha çok 
!~llar yaşayacağı muhakkaktı. Bu va
ıyette doktorun karısından ayrılma

•ına katolik kanunları mucibince im
kan yoktu. 
. Erkek, yetil giSzlerinin aonsuz de

rınliklerindeki cazibeye kapılıp ta 
bantını, iatikbalini ve bütün rüyala 
rını •evgilisinin ayakları altına attığı 

Genç kadın, artık gündüzleri sık, 
sık deniz kenarına iniyor, bir kayanın 
üstüne oturarak gözlerini ta uzakla
ra dikiyor ve saatlerce böyle kalıyor
du. 

Neyi veya kimi bekliyordu? .. Bunu 
belki kendisi de bilmiyordu. Yalnız 
bekliyordu. Uzaklardan bir şey bek
liyordu. 

Günün birinde beklediği geldi. U
zun boylu, sarıtm. gürbüz bir deli
kanlı. Tıpkı genç kadın gibi sıhatlı 
ve neıeli biri. Bir gün için geldi. Bir 
çok günler kaldı. Haftalar geçiyor, 
delikanlı gitmekten hiç bahsetmiyor
du. Yumuşak kumun üzerinde kadı
nın ayakları dibinde oturuyor, iri ma
vi gözleriyle bir mabuda bakar gibi 
ona bakıyordu. Kadın yarı kapalı göz 
lerle, sakin ve hareketsiz oturuyor, 
dudaklarında aonsuz bir saadetin te
bessümleri dolaşıyordu. 

Doktor, onların karşısında kumlara 
uzanmıt her hareketlerini dikkatle 
takip ediyordu. Uğruna bütün haya
tını, istikbalini, şeref ve insanlığını fe
da ettiği kadının, yavq, yavat naaıl 
elinden- kay~ gittiğini iztirapla .eyre
diyordu. 

ULUS 

[:~~:::::~:::::~::::~::::~::::] Filistin' de 
NOBETÇlECZANELER 

: İstanbul eczaneai 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 

son vaziyet Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Pcrıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Eee ve Çankaya eczaneleri 
Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

(Baıı S inci sayfada) 

nansm ilh., hudutlarını ç.izmek me
selesi ele alınır alınmaz, böyle kü -
çük ve hususiyle ahalisinin biri bi
rine kar19 olduğu bir memlekette ay
rı ayrı iki devlet kunnak teklifinin 
imkanaızlığı hemen kendini göater
di. Her hangi bir proje hazırlamak 
makaadiyle, komisyon elinden gele
ni yaptı; fakat komisyon azaları 
kendi aralarında anlatamadılar; ve 
nihayet ekseriyetin tasvibiyle pro
je efkar umumiyeye arzedilince, hiç 
kim&eyi tatmin edemediği görüldü. 

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

Lüzwnlu Telefon Numaraları 
Yanım hibarı: (1521). - Telefon mura

racaat. tehir: (1023-1024). - Şehirlera
rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
ııaıı lrıza memurlufu: (1846). - Me
saıeri Şehir anhan: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yeniıehir. Havuz
baıı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaıı. 
Guven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus tabi: 

(1291 ). - İltan bul taksisi: (3997). 

Otobüalerin ilk ve ~n aeferleri 

Ulu:; M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 Z3.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören"e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 

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

Ulus M. dan Cebeci',.c 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulu• M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yeniıehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'c 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköpru'ye 6.15 7.00 
Akköpru'den S. pazan'na 7.30 9.45 

Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 -.
U. M. dan Bahçeli Evler'c -.- 20.00 

§ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

U. Meydanı'yle Yenişehir. Bakanlık
lar. Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki
kada: saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den ve 8 eve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakıkada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Uluı Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na donilıleri sinemaların dacılıı 
...derine tlbidirler. 

Po.ta Saatleri 

Teahhildii ... t (11) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar !atanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

TTen S...atlen 

Haydarpap'ya : Her sabah 8.20. Her 
altpm 19.15 ve 19.SO 
de (Pazartesi. Pcr
ıembe. Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattma : Herırün 9.35 (Kayse· 
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her cün 9.35 
Zonııuldak hattı : Herırün 15.00 

İngiltere Kırıl ve 
Kırali~esinin 

Kanada seyahati 
Londra, 4 a.a. - Resmen bildirildi

ğine eöre, İngiltere Kıral ve Kıraliçe
ıi, önümüzdeki mayıs ayında Kana -
da'yı ziyaret edecektir. Kıral ve Kıra
liçe, 8 Mayısta Portsmut'tan hareket 
edecekler ve Londra'ya 22 haziranda 
döneceklerdir. Kıral ve Kıraliçe, Ka -
nada'da ikametleri esnaaında, bütün 
büyük şehirleri gezecekler ve memle
keti Vankuver'e kadar katedecekler -
dir. Tarihte ilk defa olarak aaltanat 
icra eden bir İngiliz kıralı Kanada do
minyonunu resmen ziyaret eyliyecek· 
tıir. 

İngiltere Kıral ve Kıraliçni bu ara 
da Amerika Birleıik Devletlerini de 
resmen ziyaret edecekler ve Amerika 
ReMıicümhurunun ve Amerika Birle -
tik devletleri hükümetinin resmi ıni
aafiri olarak dört gün Vatington'da 
kalacaktır. 

Bu seyahat esnasında Kıral, 24 ma
yısta Ottawa'da çok mühim bir nutuk 
ir~t edecektir. 

ışık yandı. Yavaşça söyledi: 
- Hayır, hayır gidip göreımenin ... 

Nerede de yattığını ne yapacaksın?.. 
Geri gelecek mi diyorsun ... Kim bilir, 
belki... lnAan, kimin geri geleceğini 
veya kimin hiç döıuniyeceğini !:;illr
mi? Bilhuaa engin denizlerin kena
rında oturanlar iatediklerini her va
kit görebilirler mi? .. 

Filistin'in taksimi, hatalı bir it 
olduğu beebelli idi. Ve hükümet de 
bunun böyle olduğunu gizleyeme -
di; nitekim, bir müddet cvcl o ka -
dar israrla ileri ~ürmüş olduğu pro
jeyi derhal geri aldı. 

Ş
imdi yeni bir çareye baş vu -
rulacaktır. İlk önce, muhta

riyet projesi ileri sürülmüş, ondan 
sonra, tetkikata g.iriJilmi§, bunun 
arkasından taksim projesi yapılmış 
ve nihayet Filiatin'in taksim edile
mez olduğu ilan edilmiştir. Bütün 
politika hareketlerinin arkasında i
se, korkunç karğaşalıklar, katiller, 
bombalar ve isyam bastırmak için 
askeri faaliyetler vardı. Maalesef 
şunu teslim etmek lazımdır ki, son 

üç yılın tarihi pek nahoş ve ümit ve 
rici bir manzara arzetmemektedir. 

Bu defa, hükümetle, yahudi a -
janslığı, Filistin arapları ve k<>mfU 
arap devletlerinin mümeseilleri a
rasında bir konferans yapılması tek
lifi ortaya çıktı. Bu sureti~, biriıbi -
riyle çarpıf1J8kta olan iki taraf ara
smda, kendil~ine mandater devle -
tin nimetlerini tattıracak olan bir 
anlqmaya varılacağı ümit ediliyor. 
Konferans davetini, Mnıır, Suudi 
Adabistan'ı, Irak ve Maverayı Er -
den kabul cani.tir. Fakat, Fransa'· 
nın nüfuz mıntakaarnı tetkil eden 
Suriye ile Lübnan, konferansa i9ti
rak etmemektedir. Yahudi ajanalığı 
ise divcti kabul etmiftir. 

F ili9tin'deld arap Kf11pl8rmm 
mümldkı mertcılNı fula tem

sil edilebilmNf için hilen tefd:ıbU.
ler yapılmaktadır. Konferans aon 
kanun ayının ortalarında ·toplana
caktır. ... 

Bu yeni te,d>büeün §İmdiye ka -
dar yapılanlardan daha iyi netice
ler vcrmcai muhtemeldir. Muhtelif 
anl&§ma teklifleri yapılmıftır. A -
raplar, yahudi muhaceretiniıı tama-

men önüne gcçilmceini istiyorlar. 
Bitaraf müşahitler bu taleplerin çok 
aşırı şeyler olduğunu söylüyorlar. 
Diğer taraftan, yahu.diler de, eko-

nomik imldnlar mevcut oldukça. 
yahudi göçmenlerinin tahdit edil -

mesi JJznngeldiğini iddia ediyor -
lar. Ancak ıurMmı tebarüz ettir -
mck lizandır ki, bu iki milletin yan 

yana aulh içinde yaıamalarma im -
kin olmadığı iddiMı doğru dqil -

dir; 1921 den 1929 yılına kadar, Fi
liatin, sekiz yıl tam bir aulh ve au • 
k(in içinde yapınıftır. O zaman 
mümkün olan bir fCYe bugün de im
k!n vardır. 

Almanlar Sovyeller 

Birliğinden ~ıkar1hyor 
Var,ova, 4 a.a. - Pat Ajansından : 

Gazeteler, Moekova'dan iatiıhbar edi -
yor: Dahiliye komiseri Beria. Moe • 
kova memurini ile eyaletler memur -
larına Sovyet Ruaya'da mukim •iman
ların bir lieteaini Uç eUn zarfında ha
zırlamalarını emretmittir. 

Bunlar, yalnız Almanya'da hakları 

sakit olmuş komünist alınanlar olma
yıp mütehassıs ve teknisiyen alman -
lar da liateye idhal edilecektir. 

Bunlar,n adedi bin kadar tahmin o
lunmaktadır. Almanlar, ı tubattan e -
vel Sovyet Rusya'dan çıkarılacaklar -
dır. 

:;-n btıı;lan . ~Utünmüttil. Bilyük 
ta ltaryenn C§lğtne kadar gelmİftt. 
'Ze "11 •e töhreti dünyaya yayılmak U-;.,e iken, her ıeyi feda etti. Bu kü
~iail köre çekildi. ~nun, artık hayatta 
tJ. Ya dan batka bır emeli kalmamıt-

Erket· 
nınd ın yaptığı fedakirhğın ya-
di. s~~ızın kaybı pek ehemmiyetaiz
Munt '1Ya, fakir bir ailenin kızı idi. 
tibarl:Z·lll!l bir tahsili de yoktu. Bu i
belcliy tatiltbalden pek fazla bir şey 

eınezdi. 

Bir sabah, güzel kadın deniz kena
rına indiği zaman. orada ne delikan
lıyı ve ne de doktoru bulabildi. Ak
,am, geç vakit yalnız biri geri döndü. 
Öteki yoktu yanında. Delikanlının 
gece yarısı bir apandist krizi geçir
diğini aöyledi. Hayatını kurtarmak 
için, onu motörle götünnek mecburi
yetinde kaldığından bahsetti. Sakin 
ve ciddi bir tavırla ilivc etti: 

- Ameliyatı bizzat ben yaptım. Sı-
hati yerindedir. Artık kurtuldu. 
Kadın heyecanla sordu: 
- Gidip görebilir miyim? ... 
Hangi hastanede yatıyor? .. iyi o-

lunca geri gelecek mi? .. 
Kamillonun, gözlerinde gariP.. bir 

O gUnden 90nra bir hayli saman 
geçti. Aylar, yıllar durmadan akıp 
gitti. Kadın her gün deni,g kenarına 
iniyor, uzaklara dalıyordu. Ne düıii
nüyordu ... ? Belki hayat. belki ölüm 
geçiyordu aklından? belki qk rüya
ları dolaşıyordu. Zihnin.de? Belki, sa
dece denizi düşilnüyoru. Sürükliyen, 
götüren, getiren dalgalarınm üzerin· 
de ölümü de, hayatı da aynı kayıt1ıı· 
tıkla salbyan denizi. 

Moskova'daki alman sefaretine, ıc
farethanede istihdam edilmekte olan 
bütün ruslara yol veriltte-k yerlerine 
Almanya'dan getirilecek alınanlar i -
kame edilmesi lüzumunun bildirilmit 
olduğu rivayet edilmektedir. 

Amasya'da imar faaliyeti 

. ~~ya. 4 a.a. - Yeniden yapılan 
ıkı. kılometrelik ana cadde ile genif -
letılmek suretiyle beton olarak tamir 
edil.en -~stasyon köprüsünün açılma.~ 
renı dun vali ve kalabalık bir halk 
kütl~inin önünde yaıpılmıttır. 

------ ------
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Koleksiyonculara nasihatler 
Kaç türlü koleksiyon yapılır? 

Güzel ve ahen.tdi bir koleksiyon el
de edebilmek için pulları muhtelif su
retlerle toplamak mümkündür. 

ı - Bütün çetidiylc beraber bütün 
memleketlerin bütün pullarının tam 
kolckaiyonu: 

Bu koleksiyon hem çok zamana 
muhtaçtır hem de çok masraflıdır. 
Bütün çeşitleriyle toplanması icap e -
den pulların mikdarı o kadar çoktur 
ki bundan yılmamak için çok cesur ol
mak gerektir. Bir pul bazan muhtelif 
çeşitlerle arzıendam eder. Mesela ya
zıları yer değiştirmiştir, kıymetini i
fade eden rakam yer değiştirmiştir, 
rengi başkadır, kıymetinin yazılması 
unutulmuştur, ortasındaki resim tera 
basılmıştır. Yazınlarında imla yanlıtı 
vardır ve aaire bu yüzden böyle umu
mi koleksi} on yapanlar azdır. Maama
f: bu cins koleksiyon koleksiyonların 
en kıymetlisi ve insana bir çok malfı -
mat öğretmesi bakımından en fayda -
hsıdır. 

2 - Pulların çeşitlerini aramadan 
yalnız tip pullarla umumi koleksiyon 
yapmak, 

Bu daha elverişli bir pul toplama 
şeklidir. Bu sur.etle bir araya toplanan 
tip pullar bilhasu seyre değer bir ko
leksiyon teşkil eder. Çeşit aranmazsa 
oldukça mühim bir yeklina baliğ ola -
cak türlü türlü tip pulları kolayca ve 
niebeten kıaa bir zamanda toplamak 
mümkündür. 

3 - Her hangi bir tarihe kadar te -
davüle çıkarılmı9 pulları toplamak; 

Bu koleksiyon isteye iateye tahdit 
edilmiş bir umumi kolckaiyondan ba,
ka bir fCY değildir. 

4 - Mahdut koleksiyon: 
Bu auretle bir yahut bir kaç devle

tin pullarını yahut bir devletle mU. -
temlekelerinin pullarını toplamak 
mümkündür. Bu türHl kolekaiyonlar 
tetltll "nya tefltais olarak yapılabi -
lir. Böylece meeeıa Balkan devletleri, 
mer.Jresr Avrupa devletleri, Yakm 
tark devletleri, müalüman devletleri, 
Franaa ve müstemlekeleri, İngiltere 

ve müstemlekeleri ve saire kolek i -
yontan yapılabilir • 

S - Her hangi bir cins pula inhisar 
ettirilen koleksiyonlar bu suretle mc
aeli hava pa.taları, hatıra pulları, 
takse pulları veya uzun zaman kulla -
nılmak üzere tedaville çıkarılan pul 
aerilerindeh mürekkep kolekaiyonlar 
yapmak mümkündür. 

Pullar nasd satın almalıdır 
Pullar, zarf içinde toptan satın alın

dığı takdirde zarfın içerisindeki bı.i -
tün pulların kıymetini bilmenin inıka
n· yoktur. Onun için bu tarzda pul aa: 
tın almaktan vaz ge,çmek lizımdır. En 
dofru.u pulları tek tek daha iyiai 
aeri halinde satın almaktır. Yalnız ae
ri halinde pul aatın alınırsa aerinin 
tamam olup olmadıfma dikkat etmek 
ıerektir. ÇilnkU •eri ekaikse mutlaka 
içinden en kıymetli pulu ahnnuı de -
mektir. 

Hahra damgalan 
Geçen hafta bahai geçen Aarau mil

li pul aergiai münasebetiyle kullanıl
mıf olan Uç muhtelif hatıra damgaaı 
berveçhiatidir: 

Sahtelerden sakınahm 
Çekoslovakya 

Çckoalovakya'nın 1920 tertLbi pul • 
tarı uatalıkla taklit edilmittir. Bun -
lar hakkında bilinmesi lbım olan ma
IGmat qafıya dercedilmi,tir: Hakiki 
pullar: kağıt beyaz, reaim ince, pulla
rın zamkı beyaz ve düzgün. 

. Sahte pullar: kiğıt aarımsı ve kireç
lı. Zamkı sarı ve düzgün değil. Resim 
gayri muntazam. 

._Pull~rın altındaki resimde yürek ve 
guvercınlerde de atideki farklar mev
cuttur: 

Gen~ Çeka.lovakya'nın 1920 tertibi 
tayyare pullarındaki sürtarj taklit e -
dilmittir. En ziyade dikkat edilecek 

nokta sürşarjda tayyarecinin ayakta 
duracağına oturmasıdır. 

Pulların basılış mikdarlan 
Koleksiyoncular için pulların bası

lı§ miktarlarının bilinmesinde biıyük 
faydalar melhuzdur. Bu münasebetle 
bundan böyle peyderpey bu serlevha 
altında muhtelif devletlerin eski ve 
yeni pullarının ne miktarda basıldıgı
nı pul meraklılarına bildireceğiz. 

Tiirkiye 
1934 - İzmir 9 Eylül sergisi: 
10 para, 1 kuruş, 2 kuruş: 40.000 a-

det; 
5 kuruş: 20.000 adet ; 
6 kuruş: 100.000 adet: 
12,5 kuruş: 30.000 adet: 
15 kuruş, 20 kuruş, 50 kuruş: 10.000 

adet. 
1935 - Kadınlar kongresi: 
20 t 20 para, 1 1 kuruş, 2+2 kurut. 

2,5 t2,5 kuruş, 4+4 kuruş: 1.000.000 
adet; 

5+5 kuruş, 7,5+7,5 kuruş, ıo+ıo 
kurut. 12,5 t 12,5 kuruş: 500.000 adet; 
ıs+1s kuruş, 20 20 kuruş, 25 25 

kuruş: 300.000 adet; 
30 30 kuru,, 50 50 kuruş, ıoo+ 100 

kuruş: 100.000 adet. 
1934 - Hava postaları : 
7,S kuruş: 495.000 adet; 
12,5 kuruş 15 kuruş üzerine ve 20 

kuruş 25 kuruş üzerine: 240.000 adet; 
25 kuruş: 196.000 adet; 
40 kuruş: 198.000 adet. 

Pul aleminden haberler 
Assomption şehrinin 400 üncü yıl 

dönümü miınasebetiyle Paraguay p~ 
taları 5 peso ve 10 pesoluk iki pul çı
karmıştır. 

Pulların altında
'ki yazıdan da an • 
lafddıfı ~hiyle 
ilzerlerindeki re -
sim Assomption 
şehrinin büyük ki
lisesini irae et -
mektedir. Bu kili
se aynı zamanda 
Paraguay kahra -
manlu·mın mcd -
fcnidir de. 

Bu medfen denilebilir ki dunyanm. 
en kalabalık medfenidir. Burada yatan 
kahramanlar~ sayısını allah bilir. Fil
hakika paraguaylılar çok atak ve kav -
gacıdırlar. Cenubu Amerika tarihinin 
sayfalarını adeta kanla boyamı9lardır. 
Şako hidiseai miınasebetile geçenlerde 
giriıtikleri mücadele eski dalqmaları 
yanında hesaba bile katılmaya değ -
mez. Mesela 75 yıl kadar evci bu hil
kümet Berezilya Arjantin ve Oriigu. 
ay ile aynı zamanda muharebeye tu -
tuşmuı ve tabii maglup olmuttu. Fa -
kat mücadele ve mukavemeti o derece 
'iddetli oımu,tu ki muzaffer ordular 
Aaaomtion'a girdikleri vakıt eli silih 
tuı.bilecek bir adam bulamamıılardL 
Bütün Paraguaylılar vatanlarının mü
dafaaaına kotmu9 ve hep.i muharebe 
meydanında can vermi,lerdi. 

Bu harbı müteakip 30 yıl paraguaylı 
kadınlar kocaaız kalmıJlardı. O ZamlW1 

çok garip bir hadiac vuku buldu. c~ 
nubi Amerika'mn diğer memleketle -
rinde erkekler kadınlardan daha kala
balık olduklarından bu memleketler -
deki erkeklerin Paraguay'a gidip pa. 
raguaylı dilberlerle evlenmeleri moda 
ve adet olmuştu. Fakat geçenlerde Şa
ko ihtilafı yüzünden çıkan harp g& 
önüne getirilecek oluraa paraguaylı • 
lar henüz boğutmadan yılmıp benze• 
me.ıler degil "mi? 
- Bulgar veliahdı Simon Tirmoveki

nin hatıra aerisi kısa zamanda tama • 
miyle tükenmiştir. 

Poı;ta tarihi 
Vakıa ilk pullar İngilter~ postaları 

tarafından 6 mayıs 1840 tarihinde kul· 
lanılmaya ba§lanmıştır ama memle -
ketten memlekete şehirden ıehire 

gönderilen mektupların üzerini dam
galamak adeti çok eskidir. Bu kabil -
den olarak Cenevre şehri postaneleri 
tarafından damgalanmış mektuplara 
1698 yılında tesadüf edilmektedir. A
ş.-ığıya dercettiğimiz mektup iac mez· 
kGr şehir postaneleri tarafından l 700 
yılı içinde damgalanmııtır. 
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Jı\l~a~ dona~ması gittikç~ ?üyüyor ve bu da lngiltere'yi endişeye düşürüyor. Yakında iki hükümet 
J'en.ı bır denız anlCJ§ması ıçın müzakerelere girişecekler. Yukardaki resim, Kiel limanında denize 

indirilen yeni bir alman torpitosunu, "Bernd von Arnim" i göstermektedir 

'Almcmva'da kimyagerler hiç bir şeyin ziyan edilmeıine razı değiller: Berlin'de kurulan bir fab
rikada kahve telvesinden sabun imaJ olunmaktadır. 15 kilo kahve telvesinden 1 kilo yağ, bu bir 
kilo l ağdan da bir buçuk kilo sabun istihsal olunmaktadır. Yağı alınan telve de, telefon makinele-

ri, cereyan fişleri ve saire gibi elektrik malzemesinin imaline yarıyan hususi bir 
maddede kullanılmaktadtr 

Berlın civarında bir bataklığın üzerinden geçecek otomobil yolu için sağlam toprak bulmak üze
re, 27.000 kilo dinamit bu bataklığın muhtelif yerlerine konularak patlatılmıştır. Böylelikle, batak

lıklı topraklar 10 metre kadar çökmüş ve sağlam toprak bulunabilmiştir. 

DIŞ fABIBI 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has· 
t lıınru kabul ve tedavı eder 
Ad iye Sarayı yanmda Sarraf 
Hakkı Apartamam No l 

..11ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. 

: PAMUK PRENSES ve 7 CÜCE -
- Pek Yakında : 
: Sabırsızlıkla bekleyiniz : 

~ ı 111111111111111111111111111111111111 ı r-

·· Demiryolları 

Pendik İstasyon binası 

yeniden yaphnlacak 

D. D. Yolları Sa tın Alma Komis

yonundan : 

Pendik istasyonunda yeniden yapı

lacak istasyon binası inşaatı kapalı 

zarf usuliyle ve vahidi fiat üzerinden 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - İnşaatın muhammen bedeli 
70 000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı devlet demiryollaı:mın An
kara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznele • 
rinden 350 kuruş mukabilinde alabi -
lirler. 

3 - Eksiltme 20.1.939 tarihinde cu
ma günü saat 15 de Ankarada D. D. 
yolları yol dairesinde toplanacak mer
kez birinci komisyonunca yapılacak -
trr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in is-

teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 14 e kadar komisyon reisli -
ğine tevdi etmiş olmaları laznndır • 

a) 2490 saydı kanun ahkamına uy -
gun 4750 liralık muvakkat teminat. 

Gümrük ve in. B. 

Hurda demir satışı 

Hükümet konağı 

yaptırılacak 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

c) Nafıa vekaletinden musaddak eh
liyet vesikası. 

Ankara Gümrük Müdürlüğün
den : 

Malatya Defterdarlığından : • 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksitlını• 

ye konan iş temel ve bodrum katı be
ton arma kısımları kısmen yapıl.ınll 
olan Malatya Merkez hükümet kona 

Ehliyet vesikası için isteklilerin 
v.akıt zayi etmeden ve ihale gününden 
eıı_az sekiz gün eve! tahriren nafıa ve-
kaletıne -müracaat etmeleri lazımdır. 

(5290) 9549 

;stasyon binası yaphnlacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Samsun istasyonunda yapılacak is -

1 
tasyon binas1 inşaatr kapalı zarf usu
uve ve vahidi fiyat üzerinden eksilt
meya konulmuştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bede -
i 85000 Jiradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı ve devlet demiry:ılları -
nrn Ankara, Sirkeci, Kayseri ve Sam
sun veznelerinden 425 kuruş mukabi -
linde alablirler. 

3 - Eksiltme 19-1-939 tarihinde 
perşembe günü saat 15 de Ankarada 
D. D. Yolları yol dairesinde toplana -
cak merkez birinci komisyonunca ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 14 e kaclar komisyon reisli -
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy • 
gun olarak 5500 liralık muvakkat temi
nat 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

c) Nafıa vekaletinden musaddak 
ehliyet vesikası .. 

Ehliyet vesikası ıçın isteklilerin 
vakit zayi etmeden ve ihale gününden 
en az sekiz gün evci tahriren Nafıa 

vekaletine müracaat etmeleri lazım -
dır. 

(5294) 9589 

Çam kerestesi alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komi:s.

yonundan: 

18290 kilo hurda demir 16. 1. 939 
pazartesi günü saat 10 da gümrüğü
müzde açık artırma ile satılacaktır. 

(5246) 9458 

Ankara Belediyesi 

40 Adet mu~amba ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri yıkama ve sulama a
melesi için alınacak 40 adet balıkçı 
muşambasına istekli ç1kmadığından 
açrk eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (216) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (16,50) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
!erin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 10-1-939 salı günü saat 
10.30 ':la belediye encümenine müra-
caatları. (5288) 9536 

Merdiven saire yaphrılacak 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Hacettepe'de yaptırılan merdi

venlerin kenarlarına duvar ve küpeş
te imaline ve merdivenlerin tevsii pa
zarlıkla yaptırılmak üzere bir hafta 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (810,40) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (61) lira -
dır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 
ve ihale günü 13-<1-939 cuma günü sa
at on buçukta yapılacağından istekli
lerin Belediye encümenine müracaat-
ları. (37) 10066 

, ................................................ ] 
Vilayetler 

! ................................................... . 

Cezaevi inşası 
Çonnn Nafıa Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 18551,8 lira olan 
403,3 M:ı çam kereste kapalı zarf gök
nar usuliyle 14-1-939 cumartesi günü 
saat 11 de Sirkecide 9 işletme bina -
sın da satın alınacaktır. Bu işe gir -
mek istiyenlerin % 7,5 teminat ve di
ğer nizami vesikalarını ihtiva edecek 

1 - İsteklilerin teklifi layık hadde 
görülmiyerek kancıJı ttır.f m:.ulivlP v .... 
nroen eAsııtm~~ • •• •';l'· 

an •t>alı zarflarını aynı gün saat 
10 a kadar k~:nralayQ•'lt..-

zımdır. Şartnameler para~"''-ô\a~~k 
komisyondan dağıtılmaktadır. 

(9460-5330) 9616 

Petrol vinç ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komis· 

yonundan: 

Muhammen bedeli 70.000 lira olan 
2 adet petral vinç 17. 2. 1939 cuma 
günü saat 15,15 de kapalı zarf usuliy
le Ankara'da idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4750 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,15 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (5336) 10027 

Cer müf etfi~leri a 1 macak 
D. D. Yolları Umum Müdürlüğün

den : 
İran transit yolunda cer servisine 

nezaret ve cer müfettişiliği vazifesini 
ifa etmek üzere motör işlerinde çalış 
ımş tamir ve bakım hususunda tecrü
beli ya memleketimizde yahut yaban
cı bir memlekette mühendislik diplo
ması almış veyahut motör işleri ile 
alakalı bir sahada tahsil görmüş kim
selerin diploma bonservislerinin şimdi
lik birer tasdiksiz sureti tercümeihal 
ve kart postal büyüklüğünde bir boy 
fotoğraflariylc 20-1-1939 tarihine ka
dar Develet demiryolları umum mü
dürlüğü cer reisliğine müracaatları 

ilan olunur. (5358) 10030 

Lokomotif ve vagon 

verenleri alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 55000 lira olan 
14 adet lokomotif ve vagon verenleri 
20-2-1939 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapah zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4000 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (275) kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak 
tadır. (5360) 10055 

( 67899) lira keşif bedelli Çorum 
cezaevi ikmali inşaatı. 

2 - 12-1-939 perşembe günü saat 
15 de Çorum adliyesi eksiltme komis
fonunda ihalesi yapılacaktır. 

3 - Şartname, keşif ve evrakı saiı 
r ~ • ·;,;;·, F ;;i.i.,den 344 kı 

ruş bedel mukabilinde verilir. Mu -
vakkat teminat miktarı ( 4642) lira -
dır. 

4 - İsteklilerin bu işe müteallik 
ehliyetnamesi ve sair evraklariyle 
birlikte teklif mektuplarım ihale gü
nü saat ondörde kadar Çorum Nafıa 
dairesinde toplanacak ihale komisyo· 
nuna vermeleri lazımdır. 9308 

Mobilya yaptınlacak 
Diyarbakır Nafıa Mü-.iürlüğün -

den: 
1 - llan yanlışlığı yüzünden tek . 

rar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulan iş 18776 lira keşif bedelli bi· 
rinci umumi müfettişlik dairesi ile 
birinci umumi müfettişlik ikametgah 
konağı mobilyaları imatatı. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi keşif ve 

keşif hulasaları 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve umumi şartname

ler 
D • Bayındırlık işleri genel ve fen

ni şartnameleri 
E - Bu evrak Diyarbakır nafıa 

dairesinde ve İstanbul nafıa müdür -
lüğünde görülebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 17-1-939 salı gü
nü saat 11 de Diyarbakır nafıa daire
sinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1408.20 lira muvakkat teminat vermek 
ve aşağıdaki vesikalarx ibraz etmek 
lazımdır. 

A - Nafıa müdürlüğünden alınmış 
müteahhitlik vesikası. 

B - 939 mali yılına ait ticaret oda
sı vesikası. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komis
yon reisliğine makbuz mukabili ver -
meleri posta gecikmeleri kabul edil
mez. 

6 - 4 üncü maddenin (A) fıkrasın
daki müteahhitlik vesikası eksiltme
ye çıkarılmış olan hangi iş için iste
diği açıkça yazılmak suretiyle eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evci vilayete bir istida ile nafıa 
müdürlüğünden istenilecek ve bu 
zaman zarfında vesika talebinde bu
lunmıyanların eksiltmeye giremiye -
ccklerdir. (9515-5357) 10024 

ğmın ikmali inşaatı ve tesisatıdır. 
2 - Kalörifer tesisatı 25 bin, sxhi 

tesisatı, 9 bin lira üzerinden götiiril 
olarak ve geri kalan elektrik tesisa-

1 

tiyle bütün bina inşaat keşiflerindeıd 
vahit fiyatlar esas üzerinden eksilt• 
miye konulan işin heyeti umumiyesi· 
nin keşif bedeli 202.625 lira 90 kurU§" 
tur. 

3 - Muvakkat teminat 11381 lira 30 
kuruştur. 

4 - İhale 23--1-939 tarihine müsa· 
dif pazartesi günü saat on dörtte Ma
latya Defterdarlığı eksiltme komi&' 
yonunda yapılacaktır. 

5 - Bu işe ait evrak Malatya, ts-
tanbul, ve Ankara Nafia MüdürlüklC" 
rinde görülebilir. 

6 - İsteklilerin bir mukavele ile en 
aşağı 60.000 liralık bir bina veya tesi· 
sat işini taahhüt ve ikmal etmiş ol· 
duklarını gösterir vesika ile birlikte 
ihale gününden Jaakal sekiz gün evel 
vilayete istida ile müracaatla bu işe 
girebileceklerine dair ehliyet vesika
sı almış olmaları ve kanunun göster• 
diği şekilde hazırlanmış ve teklif 
mektuplarını havi zarfı üçüncü mad· 
dede yazılı muvakkat teminat ve vila
yetten alacağı ehliyet vesikasiyle bir 
likte ikinci bir zarfın içine koyarak 
ihale saatinden bir saat eveline kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır: Postadaki 
gecikme nazara 1 alınmaz. (12) 10056 

Hükümet konağı inşası 
Çanakkale Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 37796 

lira 25 kuruş keşifli Gelibolu hükü
met konağı inşaatının 14999 lira 10 
kuruşluk birinci kısımdır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
raklar şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna. 

mesi f 

D - .Yapı işleri umumi fenni şart~ 
namesı 

E - H ususi şartname 
F - Keşif cetveli metraj cetveli fiat 

bordrosu 
G - Proje 
Istiyenler bu şartnameleri ve evra .. 

kr Çanakkale Nafıa Müdürlüğünde 
bedelsiz olarakJ;örebilirler. 
pazarlıkla ihalesi 27-1-939 cuma gü
nü saat 15 de nafıa müdürlüğü bina
sında toplanacak komisyonda yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usuliyeldir. 
5 - Bu işe girebilmek için istek

lilerin 1800 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve ihale gününden nihayet 
8 gün evveline kadar vilayet maka -
mına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye vesikası ile 938 yılına ait ti
caret odası vesikasını ibraz etmeleri 
Ia.zırndır. ( 42-36) 10065 

Kazalar 
Sahhk hamam 

Tosya Vakıflar Memurluğundan: 
1 - Tosyada Abdurrahman paşa 

camii kurbinde Mevlana Selahaddin 
vakfından dört tarafı yol ile mahdut 
535 No. lu vakıflar idaresine ait çif
te hamamın mülkiyetinin satılması 
kapalı zarf usuliyle arttırmaya konul 
muştur. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname
yi Tosya vakıflar idaresinden para· 
sız olarak alabilirler. 

3 - Arttırma 20-12-938 tarihinden 
itibaren bir ay olup 20-1-939 taihine 
tesadüf eden cum~ günü saat on dört
te Tosya vakıflar idaresinde müte -
şekki! komisyonu mahsus huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - Artırmaya girebilmek için mu
hammen bedel olan (9000) liranın 

yüzde yedi buçuğu (675) lira mu
vakkat teminat yatırılması şarttır. 

5 - Teklif mektuplarının yukarda 
yazılı saatten bir saat evetine kadar 
komisyon reisliğine teslim edilmesi 
veya bu şekilde yetişecek surette 
posta ile gönderilmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının 2490 N. 
lu kanun ahkamına tevfikan uygun 
olması lazımgeleceği ilan olunur. 

(5212) 9370 

Bekçilerin ücretleri 
Çankaya Kaymakamlığından: 

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

Cetveller 1-1-939 tarihinden 15-1-
939 tarihine kadar bekçilerin mınta· 

kası dahilinde herkesin görebileceği 
mahalle talik edilmiştir. İtiraz ede
ceklerin bu müddet zarfında kayma~ 
kamhğa müracaatları rica olunur. 

(5332) 10004 
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Sadeyağı alınacak 
payları mevcut ve kabukları soyul • 
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

RESMİ lLANLAR M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - B<:her kilosuna tahmin edilen 
fiyatı (92) doksan iki kuruş olan 
100.000 yüz bin kilo sade yağı kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş-

Bayındırhk Bakanhğı 

Kalorimetre ve aksamı 

3 - Tomruklara ait satış şartna • 
mesi Ankara'da Orman Umum Mü -
dürlüğünde ve Orman Baş mühendis 
muavinliğinde lstanbul'da orman bat 
mühendis muavinliğinde ve Karabük
te devlet orman işletmesi revir amir
liğinde görülebilir. 

... 

,~~-------------------------------' Nafıa Vekaletinden : 

-~filli Müdal aa B~~anlığı 1 
2 adet pılanya tezgahı ahnacak 

namesi 267 kuruş bedel karşılığında 
KO. dan alınır. 

nü saat 11 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. tur. 

2 - lhalesi 25-1-939 çar,amba günü 

9 şubat 939 perşembe günü saat 15,30 
da Ankarada Nafia Vekaleti binası i
çinde malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunca 1300 lira muhammen bedelli bir 
a.det kalorimetre ve aksamı kapalı zarf 
uıuliyle eksiltmeye konmu,tur. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (12) lira (35) kuruştur. 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 3 - Keşif bedeli 231 liradır. 

4 - Keşif ve şartname her gün ko
misyonda görülebilir. 

saat on birdedir. 
3 - İlk teminatı(5850) beş bin se-

kiz yüz elli liradır. 

S - lsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 7-1-939 günü saat (11) 
de Karabükte revir merkezine müra-

11
/''· M. Vekaleti Satın Alma Ko
ıayon\lJ\<dan • 
1 - Tay • · pila yare fabrikası içın 2 adet 

teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir -
tikte teklif mektuplarını eksiltme sa
atından behemehal bir saat evetine 
kadar Ankarada M. M. V. satın alma 
KO. na vermeleri. (5028) 9080 

S - İsteklilerin A. inci maddede 
yazılı saatte komisyonda bulunmala-
rı. (5312) 10002 

190 Kalem alah hbbiye 
alınacak 

4 - Evsaf ve şartnamesi (460) dört 
yüz altmış kuruş mukabilinde M.M. 
V. satınalma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M. M. V. satınal-

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak vekalet malzeme mü
dürlügünden alınabilir . 

Muvakkat teminatı 97,5 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını, mu 

vakkat teminat ve şartnameıııinde ya
zılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 
14,30 a kadar mezkur komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri l:izımdır. 

caatları. (9347-5277) 9527 

Satılık çam tomruğu 
~ ny: tezgahı kapalı zarfla eksilt
(67~ 0.nulnıuştur. Muhammen bedeli 

d 
) lıra olup ilk teminatı 503 lira -

ır. 

gü~::- Elaıiltmesi 18.1.939 çarşamba 
rn· u laat 16 da vekilet satın alma ko-
~::nunda yapılacak~ır. 

b"ı· Şartnamesi komısyondan alına-
ı ır, 

ka~ - İsteklilerin ihale günü saat 15 e 
r· dar kanunun 2 ve 3 üncü maddele
hı~ e Y.ı.zıh vesaikle birlikte ilk temi-

Keten şeridi olanacak 
M. M. Vekal.-ti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 _ 8 kalem keten şeridi kapalı 

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

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

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

2 - Eksiltmesi 18. ı. 939 çarşamba 
günü saat 11 de veka let satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

ma komisyonuna vermeleri. (16) 
10059 

50 Adet u~uı gözlüğü ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 -50 adat uçuş gözlügü acık ek-

(5253) 9508 

Telefon lôboratuv.ar 

malzemesi allnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

Devlet Orman lıletmeai Karabük 
Revir Amirliğinden : 

1 - Karabük'te Köprü başında is
tifte mevcut (1320) adet muadili (764) 
metre mikap (146) desimetre mikip 
çam tomruğu açık artırma ile satıla
caktır. 

2 - Tomrukların aynca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul • 
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. a Ye teklif mektuplarını komisyona 

Yerınetcri. (4952) 8902 

20tane mıkkap tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Kom.i&

J'OllUndan : 
1 - Tayyare fabrikaları için 20 da

llıc Jnakkap tezgiihı kapalı zarfla ~k · 
•iltıneye konulmuştur. Muhammen 
~deli 27.500 lira olup ilk teminat 
ınikdarı 2063 liradır. 

3 - Şartname ve nümuneleri her 
gün komisyonda görülebilir. 

4 - lstekliJerin belli saatten bir 
saat evetine kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplarını komisyona vermele-
ri. (5186) 9356 

Sade yağı Qllnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

3 - Şartname ve listesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

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

(5326) 10003 

siltme ile satın alınacaktır. Muham
men bedeli 2000 lira olup ilk teminat 
miktarı 150 liradır. 

2 - Eksiltmesi 23-2-939 perşembe 
günü saat 15 de vekalet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümun~ ve şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatte ilk te
minat mektup veya makbuzlariyle ko-

9 şubat 939 perşembe günü saat 11 de 
Ankarada Nafia Vekaleti binası için
de malzeme müdürlügü odasında top
lanan, malzeme eksiltme komisyonun
ca 1440 lira muhammen bedelli telefon 
labratuvar malzemesi kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak vekalet malzeme mü
dürlüğünden alınmalıdır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da orman umum müdürlü
ğünde ve orman baş mühendis mua
vinliğinde lstanbul'da orman baş mü
hendis muavinliğinde ve Karabük'te 
devlet orman işletmesi revir amirli
ğinde görülebilir. 

2 - Eksiltmesi 20.1.939 cuma günü 
•aat 15 de vekalet satın alma komis
Y0nunda yapılacaktır. 
. 3 - Şartnamesi 138 kuruş mukabi -
lınde alınabilir. 

4 - lateklilerin o gün saat 14 e ka
dar kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı vesikalarla birlikte ilk temi -
nat ve teklif mektuplarını komisyona 
•ermeleri. ( 4951) 8957 

17 çeşit gaz 

malzemesi alınacak 
M. M. V. Satm Alma Ko. 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

600 lira olan 17 çeıit gaz malzemesi 
açık eblltllM .ared7le •• 24 Sonka
nun 939 aalı gUnU saat ıo da M.M.V. 
satın alma Ko. da satınahnacaktır. 

2 - Şartname Ko.da görülür, ek· 
•iltmeye girecekler kanuni 45 liralık 
teminatlariyle birlikte eksiltme gün 

41tt ... ~• TT- ..J,. • ..,'l,....n 1 Br'T 
9035 

23 kalem ecza alınacak 
M. M. V. S.tm Alma Ko. 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

Yirmi altı hin lira olan yirmi üç ka
leın ecza kapalı zarfla satın alınacak
tır. 

2 - Eksiltme 26 son kanun 939 per· 
fembe günü saat 11 de Ankara'da M. 
M. V. satınalma Ko. da yapılacaktır. 

3 - llk teminat 1950 lira olup şart
namesi 130 kuruş bedelle M. M. V. 
aatınalma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 aayıh kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplannı eksiltme 
laatinden behemehal bir saat evetine 
kadar M.M. V. satın alma Ko. başkan
lığına vermeleri. (5012) 9037 

2 kalem ecza ahnacak 
M. M. V. Satm Alma Ko. 
1 - Hepsine tahmin edilen fivatı 

3000 üç bin lira olan iki kalem ecLa 
25 aon kSnun 939 çarşamba günü saat 
10 da M. 'M. V. satın alma KO. da açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 225 lira olup ş:ırt 
namesi her gün KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler teminat
lariyle birlikte eksiltme gün ve saa 
bnda KO. da bulunmaları (5014) 

9039 

Elektrolizer klor 

cihazı alınacak 

M. M. V. Satın Alma Ko. 

1
1 - Tahmin edilen fiyatı bin lira 

0 an bir adet elektrolizer klor ciha· 
zı Pazarlıkla ve 27 son kanun 939 cuma g .. rna unu saat 10 da M.M.V. satınal-

ko. da satın alınacaktır. 
2 - llk teminat 75 lira olup şart

namesi her gün Ko. da göriıliır. 
3 - ~ 1 ~ • kl . 1 rl ~azar ıga gırece er temınat a 

d Yle bırlikte pazarlık gün ve saatin
e ko. da bulunmaları. (5017) 9041 

lO Kalem cerrahi alil aflnacak 
illi:· 11.t. Vekaleti Satın Alma Ko-

l on\lndan : 
elli::-- li.epıine tahmin edilen fiyatı 
lem Uç hın üç yüz lira olan otuz ka -
lınac~~tahi alat kapalı zarfla satın a-
939 tır~ Ve eksiltme 26 son kanun 
da :._er:.;ınbe günü saat 11 de Ankara
lacak~ • V. satın alma KO. da yapı-

ır. 

2-tııc teıtninat 3915 lira olup şart-

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı (92) doksan iki kuruş olan 
25.000 yirmi beş bin kilo sade yağı 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - !halesi 18 ikincikanun 939 çar
şamba günü saat on birdedir. 

3 - tık teminatı 1725 bin yedi yüz 
yirmi beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak 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 saatın
dan en az bir saat evci M.M.V. satın 
alma komisyonuna vermeler!. 

(5352) 9636 

Çama11rhk bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Sata Alma Ko

miayonundan : 

1 O Adet otoklav ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

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

caktır. 
2 - ltk teminat 50 lira olup şart

name M. M. V. satınalma Ko. da gö
rülür. 

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

Muhtelif kablo malzemesi 
ahnatak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
miayonundan • 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

misyona gelmeleri (17) 10060 

200 Adet battaniye ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

Miktarı Tahmini fiyatı 

Cinsi 

Yün battaniye 

" " 

Adet Lira 

100 
100 

. 
14 
9 

1 - 200 adet battaniye açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. Behe
rinin tahmini fiyatı, yukarda hizala
rında gösterilmiştir. llk teminat mik
tarı 172 lira 50 kuruştur. 

2 - Ek.siltme6i 23-.1-939 pazartesi 
günü saat 11 de Vekalet satın alma 
komiayonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve tartnameai her gün 
komi•yonda görülebilir. 

4 - hteklilerin belli gün ve saat
te ilk teminat veya makbuzlariyle ko-
misyona gelmeleri. (18) 10061 

Muvakkat teminatı 108 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 
10 a kadar mezkfır komisyona makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(5254) 9509 

Cer ileti ve aksamı ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

9 şuıbat perşembe günü saat 16,30 da 
Ankarada Nafia Vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
1850 lira muhammen bedelli bir adet 
ufki cer aleti ve aksamı kapalı zarf u
suliyle eksitlmcye konmuştur. 

Eksiltme prtnamcsi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak vekilet malzeme mü
dürlüğünden alınabilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (12) lira (35) kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7 ,5 muvakkat 
pey akçesiyle 7-1-939 günü saat 11 de 
Karabük'teki revir merkezine müra-
caatları. (9348-5278) 9528 

Tapu ve Kadastro 

Tapu tahkiki 
Ankara Tapu Sicil Muhafızlığın

dan: 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (20) yirmi kuruş 80 seksen 
santim olan 1.500.000 bir milyon beş 
yuz bın metre !iamaşırırk bez kapalı 

\S6 00 o n be• h ln n\tı yUz. lira olan 90 1 ""'.;,,.__------------ - -

adet kablo arka tezkeresi, 800 adet 

Muvakkat teminatı (138,75) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartname5inde ya
zılı ve1>aik il e b irlikte aynı g\in saat 

Zir nahiyesinde çay yolu mevkiinı
de 111 kapı nolu şarkan çay yolu. 
garbcn muhacir Mehmet evi, şittıalen 
huine arsaları ve cenubcn Baba so
kağı ile mahdut köse oğlu vereseleri
nin tahsildar Mehmcde satmak iste
dikleri ve eski vergi kaydında köse 
oğlu Karabet yeni vergi kaydında 

kö e oğ\u Ohan\ namına vergice ka
yıtlı bulunan hanenin murisinin 331 
tarihinde firarından tasfiye kanunla
rına tevfikan hazineye intikal eyle
diği ve tapu kaydı bulunmadığından 
senetsizden muamelesinin icrası def
terdarlıktan talep edilmiştir. 

zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 17 ikincikanun 939 salı 
günü saat on birdedir. 

3 - llk teminatı (16230) on altı bin 
iki yüz otuz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 15 on beş 
lira 60 kuruş mukabilinde M.M.V. sa
tın alma komisyonundan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evel M.M.V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(5353) 9637 

İki öğretmen alınacôk 
M. M. V. Hava Müateıarlrğın

dan: 
1 - Eskişehir hava okulunda öğret

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

Taliplerin: Askerlik ödevlerini 
yapmış olmaları ve yabancı kadın ile 
evli olmamaları ve her hangi bir su
retle mahkum olmamı§ bulunma
ları ve sağlık durumlarının öğretmen
lik yapmalarına mani olmıyacak şe
kilde yerinde olması ve her hangi bir 
vekalete karşı mecburi hizmetlerinin 
mevcut olmaması şarttır. 

Verilecek ücret: Yapılacak müsaba
ka imtihanı neticesine ve şimdiye ka
dar geçer. devlet hizmet müdddetleri
ne ve ellerindeki vesaika göre tespit 
edilmek üzere (108 :165) lira arasında· 
dır. 

Taliplerin ellerindeki vesikalariyle 
İstanbul'da Yeşilköy'de hava aktarma 
ambarı müdürlüğüne Ankara'da M. 
M. Vekaleti hava müsteşarlığı zat iş
leri şubesine, İzmir'de tayyare alayı 
komutanlığına ve Eskişehir'de hava 
okulları komutanlığına 12. 1. 939 per
şembe günü akf&l'llına kadar müracaat 
etmeleri ve bu tarihten sonra vaki o
lacak müracaatların nazarı itibare a
lınmıyacağr. müsabaka imtihanının 
gene bu yerlerde 14. ı. 939 cumartesi 
günü saat onda yapılacağı ilan olu-
nur. (5311) 10001 

Tamirat yaptıralacak 

kablo dolabı, 100 adet çevirecek kolu 
ve 50 çift kablo askı tertibatı maa ko
landan ibaret dört kalem muhabere 
malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 18-1-939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 1170 lira olup şart
namesi komisyonda görülür ve isti -
yen talipler tarafından suret çıkarı
labilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin •kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte ihale saatından behemehal bir 
saat eveline kadar zarflarını M. M. 
V. satın alma komisyonuna venneleri. 

(5327) 10020 

Sargılık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 - Müteahhid nam ve hesabına a
çık eksiltme suretiyle satın alınacağı 
ilan edilen iki yüz bin metre sargılık 
bezin beher metresine verilen 23 ku
ruş yirmi santim fiyat pahalı görül
düğünden aynı mikdar sargılık bez 
9-1-939 pazartesi gi.inü saat 11 de açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - tık teminat 3480 lira olup şart
namesi 232 kuruşa M. M. V. satınal
ma Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltmiye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun iki 
ve 3. üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte eksiltme gün ve saatin
de Ankara'da M. M. V. satınalma Ko. 
da bulunmaları. (13) 10057 

Haki ve siyah selen ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Müteahhid nam ve hesabına 
beher metresine tahmin edilen fiyatı 
74 kuruş olan 3300 metre haki ve 1543 
metre siyah saten ihalesi gününde ta
lip çıkmadıgından bu defa pazarlıkla 
satın almacaktır. 

2 - Pazarlığı 2~1-939 çarşamba gü 
nü saat 14 dedir. 

3 - llk teminatı (269) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satınalma komisyo-
nundan alınır. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 5 - Pazarlıga gireceklerin 2490 sa-
misyonundan : yılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-

1 - Ankara hava malzeme deposu . delerinde gösterilen vesaikle ve temi
benzin binaları pazarlıkla tamir etti- natiyle birlikte ihale gününde M. M. 
rilecektir. V. satınalma komisyonuna müracaat-

2 - Pazarlıgı 9. 1. 939 pazartesi eü- lan. (14) \0058 

1
,, ı 15,30 a kadar mezkur komisyona mak-
Ankara leva11m Amirliği buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

------------ (5259) 9511 • 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - Tümenin Hozat garnizonunda 

bulunan birliklerin ihtiyacı ıçın 

150.000 kilo arpa satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesi Elazığ'daki satın al

ma komisyonunda göıterilebilecektir. 
3 - Eksiltme 18. 1. 939 çar,amba 

günü saat 11 de Elizığ'daki tüm bina
sı içerisinde satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

S - Muvakkat teminatı 787 lira 50 
kuruştur. 

6 - Teklif mektupları eksiltme gü
nü olan 18. ı. 939 çarpmba günü saat 
10 a kadar satın alma komiıyonu reis· 
liğine verilmif olacak ve bu saatten 
sonra mektuplar kabul edilmiyecek-
tir. • 

7 - Şartnamede yazılı istenilen ve
sikalar muvakkat teminatın konduğu 
zarf içerisine konulacaktır. 

(5342) 10006 

Top garajı in,aatı 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Balıkesir'de yapılan top garajmın 

inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Bu işin tahmin edilen ke
şif bedeli 36165 lira 58 kuruştur. İha
lesi 23. ı. 939 pazartesi günü saat 11 
de Balıkesir kor satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Muvakkat temi
natı 2712 lira 42 kuruştur. Bu işe ait 
keşif plan ve şartlar, latanbul, Anka· 
ra Lv. amirlikleri ve İzmir müstah
kem mevki, Balıkesir kor &atın alma 
komisyonlarında görülebilir. İstekli· 
lerin mezkur günde ve ihale saatinden 
bir saat evel teklif mektuplarını ka
nuni belgeleriyle birlikte Balıkesir 
kor satın alma komiıyonuna teslim et
meleri itan olunur. 

(5343) 10007 

Yatak kıhf ı saire ıh nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 
14 adet yatak kılıfı 14 çift terlik ile 

28 adet neYreaim. pazarlıkla alınacak
tır. 

Taliplerin teminatlariyle birlikte 
7-1-939 cumartesi günü saat 11 de An 
k~ra levazım funirliği aatınalma ko-
mısyonuna gelmeleri (Z5) 10062 

! 
............................... ~~ 

Devlet Orman ıııetmesi . .............................. . 
Satılık çam tomruğu 
Devlet Onnan lılebneai Karabük 

Revir Amirlitinden : 

1 - Karabükt'e köprü başında istif 
te mevcut (1095) adet muadili {631) 
metre mikap (358) desimetre mikap 
çam tomruğu açık artırma ile ıatıla
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 

Bu gayri menkulün tasarrufu hak
kında tetkik ve tahkikat yapılmak ü
zere 3-2-939 cuma günü öğleden evel 
mahalline tahkik memuru gönderile
ceğinden bu yer için tasarruf veya 
bir aynı hak iddiaaında bulunanların 
vesaiki tasarrufiyeleri ile birlikte tah 
kikat gününe kadar Ankarada muha
f ızlığımıza veya tahkik günü mahal
linde tahkik memuruna müracaatla 
itirazlarını bildirmeleri ve tahkik gü
nünde hudut komşularının da mahal
linde bulunmaları ilan olunur. 

(5320) 10054 

Ekmek alınacak 
Marmara O nü bahri KomutanlığıSatın Alma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmin fi atı Tutarı İlk teminatı 
Kuruş Sa Lira Lira K. 

Ekmek 530.000 9 86 52258 3862 90 
1 - Komutanlık emrindeki kara erlerinin yıllık ihtiyaçlarından olan 

yukarıda miktarı yazılı ek~k. bir şartnamede ve kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6 ikinci kanun 939 cuma günü saat 16 da İzmitte tersaııe 
kapısındakı komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Ankara'da DZ. levazım şubesinden, İstanbul Kasımpa -
şada DZ. satın alma komisyonundan ve komisyonumuzdan 262 kuruf muka
bilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği 
vesikalarla birlikte yukarıda miktarı gösterilen ilk teminat makbuzlarını 

hav teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bır saat evetine kadar k<P 
misyon batkanlıgına vermeleri. (9210/5199) 9377 

Ekmek alınacak 
Marmara Oısübahri KomutanlığıSatın Alma Komisyonun-dan: 

Cinsi Kiloııu Tahmini fi atı Tutarı llk teminatı 
Kuruş Sa Lira Lira 

Ekmek 400.000 9 86 39440 2958 

1 - Komutanlık deniz erlerinin yıllık ihtiyaçlarından yukarıda miktarı 
yazılı ekmek bir şartnamede ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6 ikinci kanun 939 cuma günil saat 14.30 da !zmitte tersa
ne kapısındaki komisyon binasrnda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi, Ankara'da Deniz levazım tubesinden. İstanbul'da Ka
sımpaıa'da deniz levazım Katın alma komisyonundan ve komisyonumuzdan 
ıç_ı~ ' ·ruı mu~abilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye ittirik edecek isteklilerin 2490 ıayılı kanunun iatediği 
vesikalarla birlikte yukarıda g&terilen ilk teminat makbuz veya banka mek
tuplarını muayyen gün ve saatten bir aaat eveliııe kadar komisyon batkan-
lığma vermeleı-i. (9211/5200) 9382 
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~Artık Ankara' da Radyosuzi 
~ Ev kalmıyor ~ ----------------
--------------------------

Yalnız 27 .50 Türk Lirası 
mukabilinde TAKSİTLE 

Loewe Fabrikasının 
OPT A Halk Radio arı 

dağıtlhyor 
~Her Gün 100 lerce Halk. 27 .SO Liradan 
---------

Hem ucuz ve hem mükemmel bir Radio ile yuvalarını 
şenlendiriyorlar 

~Taksi ti değ i l, BEDELi 27.50 LİRADIR. 

---------------------
-------------------------------

~Tevzi yeri : M. ve A. Hanef Karde§ler _ - -§ Postane Caddesi, Yeni Hal karşısında TELEFON: 3150 =: 
== 51 -
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TÜRK HAVA KURUMU 

26 CI • Tertip 

B Ü Y Ü K PİYANGOSU 

Üçüncü keşide 11 Sonkônun 939 dad1r 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
lerle (20. O ve 10.000 ) liralık ik i a det mükafat vardır ..• 

Yeni t rtipten b ir bilet alarak iııti:rak etmeyi ihmal et
meyinz. n: de p iyangon un m esut ve bahtiyarları arasına 

ginniş olursunuz .•• 

~lllillllllll lll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -
~ İnşaat ilônı ~ - -§İçel pamuk ve yağ T. A. Şirketi~ = -= 1. - 142162. - Lira keşifli iplik fabrikası vahidi kıya- := 
:= si üzerinden eksiltmeğe konmuştur. := 
:= 2. - 1 asına talip olanlar keşifname ile diğer evrakı := = Mersin' d ki şirket müdüriyetinden veya lstanbulda Sah . = = çekapıda Taş Handa Endüstri ve Tecim Anonim Şirketin· =: 
=: den 20. - Lira mukabilinde talep edebilirler. = 
~ (İşin n u ;taceliyetine binaen posta ile bu bedel gönde- := 
=: rildiği ta dirde arzu edilen adrese evrak derhal gönde- =: = rilir.) = - -:= 3. - Bu işe talip olanlar vaktiyle asgari 150.000. - li · =: 
=: ralık bir fa brika inşaatı yapmış olduklarma dair vesaik := 
:= ibraz etm leri şarttır. =: = 4. - Munakasaya girebilmek için istekliler tekl ifleriyle =· = o/o 7 ,5 ilk teminat akçelerini Mersin iş Bankasına yatırmış : -=: ve makbt z ibraz etmiş olmaları lazımdır. := 
= 5. - Munakasa neticesinde hakkı tercih müesseseye =: 
:= aittir. = = 6. - T k lif mektupları en geç 20. 1. 939 tarihinde Mer- := = 5inde şirk t müdüriyetine gelmiş olması lazımdır. = - -

IÇEL PAMUK ve YAG T. A. ŞiRKETi -- 52 ---
~llllllllllll lll, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

fiyatları Koyun eti 
Belediye Reisliğinden • 

• 
Mev. im itibariyle muvaridatın azalmasından dolayı ko

yun eti fiyatı (37,5) kuruştan ( 40) kuruşa çıkarılmıştır. 
Diğer C'l, el'İn fiyatlarında bir değişiklik yoktur. Sayın hal-
ka ilan olunur. (29) 10051 

Çelik, Krom, mobilya atölyesi 
Bilumu~ nike l krom ve bronz iş leri 

Almc:nya<l an getırdıgim sıpesyal çelik borularla V iyana'da F AN H AV · 
ZEH galvanc t e knık taurikasından getirttiğim hususi nikel ve krom tesi 
satıyle en mode rn KROME ÇEL1 K mobilye imaline başladım. Hususi ka· 

ta log \ar ve yapılmış nümuneleri. atölyemde görülür. 
Bankalar caddesi Çiçinyurtsokak No. 11 9299 

toplanhsı • ~11Q11Ç•Q11~11111!.~ll~ll~ll~ll~ll~ Hissedarlar 
Kiralık: ··~~·~·~~ ..... i·;~~ .. ··;·~·~·;·;:·~~··ı 

Malatya Elektrik T. A. Şi rketinden : 

939 senesi 2 ci K anun 20 ci cuma günü saat 15 de Anka
ra ' da Sümer Bank ~inasında 'irket hissedarlarının aşağı
da ruzname muhtevıyatı hakkında müzakere etmek ve ka
ra r vermek üzere Şirket hissedarları alelade içtimaa davet 
olunur. 

R UZNAME: 

1.) İdare Meclisi ve murakıp tarafından hazırlanan ra
porların okunması; 

2.) Şirket bilanço, kar ve zararın hesaplarının okunmasr 
3.) Mevzubahis vesaikin tasdikile idare Meclisi R eis ve, 

azaalrile murakıp ve şirket müdürünün ibrası; 
4.) - 937 ve 938 seneleri karlarının t evzii hakkında ka

rar ittihazı; 

5.) Müddetleri biten veya istifa eden idare Meclisi aza
lannın yerine aza intihabı ve kendilerine ver ilecek huzur 
haklarının tesbiti; 

6 .) Müddeti biten murakıp yerine murakıp intihabı ve 
murakıplık ücretinin tayini. 63 

~·: . : . : .. ~ . \ .. . -~ _., . \ . ,, ...... ~ ~ •' .. . ' .. 

Tacirlerin naıan dıkkatine 
Tar1m BakanhOi :. · 

Ankara Ticaret ve Sanayi 0-

SO Adet uyuz banyosu ahnacak dası Riyasetinden : 
Ticaret ve Sanayi Odasında kayıtlı 

tacirlerin her sene ücreti kaydiyeyi 
tesviy e ederek tecdidi kayıt yaptırma
ları ahkamı kanuniye iktizasındandır . 

Kayıt muamelesine 1-1-939 tarihinden 
itibaren başlanmış bulunduğundan a· 
lakadarların kanuni müddet zarfında 
odaya müracaatla kayıt muamelelerinı 
ifa ettirmeleri lüzumu ilan olunur. 26 

Z iraa t Vekaletinden : 

Hayvanların uyuz hastalrkları mü· 
cadelesinde kullanılmak üzere Galva
nize saçtan mamul "50" adet uyuz 
banyosu kapalı zarf usuliyle satınalı
nacaktır. 

Banyoların beherinin muhammen 
fiyatı "200" lira "50" banyonun met· 
mu ''10.000" lira muvakkat teminat 
"750" liradır. 

Banyoların plan ve şartnamesi pa· 
rasız olarak Vekalet Levazım Mü
dürlüğünden alİnacaktır. 

!hale 13-1-939 tarihine müsadif 
cuma günü s aa t 15 de vekalet satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

Bir Bayana kirahk oda - Aile 
yanında Bakanlıklar karşısı bulvarı 

görür 1 oda kiralıktır. Müracaat Nu
ri Tel: 3921 9504 

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

Kiralık - Bay, bayan için möbleli 
möblesiz. Oda kalorifer, sıcak su, tam 
konfor. Y. Şehir Menekşe sokak Gök -
nil Ap. No. 3 9641 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle· 
rinden asfalt üzerinde yedi odalı mü
şamba döşeli telefonlu bir numaralr ev 
3 71 9 telefona müracaat. 9 

Kiralık - Ulus meydanı Koçak ha
nında birinci katta yazıhane için elve
rişli 2 ve 3 odalı daireler kiralrktır. 

Kalorifer ve Asansör vardır. 33 

Kiralık - Bakanlıklara yakın 5 ge
niş oda hizmetçi odası, 2 hela geniş 
balkonlu, bahçe içinde 1 kat ucuza. Se· 
lanik Cad. No. 51 Y. Şehir Tl: 2953 -
1347 34 

Kiralık Oda - Bir bay için, banyo· 
lu, möble. Yenişehir, Tuna caddesi, 
Yiğitkoşun Sokağı No. 15. 37 

Kiralık oda - Kalorifer, elektrik, 
daimi sıcak su banyo dahil, balkonlu, 
aylrğı 35 L. devren. Atatürk bulvarı 
Yenice Ap. No. 3 40 

Kiralık - Y. Ş ehir Ataç Sokak 18 
No. lu ap. Her türlü konforlu geniş 4 

ve 5 odalı 2 daire. Tl: 3520 41 

Kiralık - Atatürk bulvarında Kut -
lu apartımanx altındaki mağaza kira-
lıktır. Kapıcıya müracaat. 42 

Acel e gay e t u cuz kiralı Ap. - Ha
vuzbaşı Küflü Ap. No. 10 daire~i ga -
y et ehven 5 oda, banyo, elek. H. G. 
fevkalade nezar et sıhl havadar sabah -Taliplerin teminat mektuplarını ve 

ya makbuzlarım ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazdı 
vesikalarını havi kapalı zarflarını 
mezkur tarihte saat 14 de kadar satm
alma komisyoou başkanlığına teslim 
etmeleri ve saa t 15 de komisyonda 

Z ayi - İstanbul Paşabahse ilk oku
lundan 1928 senesi almış olduğum 
18/ 49 numaralı şahadetnamemi kay· 
bet tim. Yenisini alacağımdan eskisi· 
nin hükmü y oktur. 

Devlet konservatuvarı No: 70 tan akşama kadar güneş son derece 
Muzaffer Uz. 

54 
kullanışlı. Altındaki bakkala müraca _ 

hazır bulunmaları '5'21 ) "\9" 

Mahkemeler:~·:: .. 
Ankara Birin c i Sulh Hukuk H a

kimliğinden: 

Eskişehir'de Sakarya mahallesinde 
74 numarada Ziya Ay Türkmen'e: 

Zayi - Ankara belediyesinden a-
lman 1082 numarale taksi plakası kay-

~Jınui\tHlmXWA~~~bWdfu~Ç.ld. 
Recep Apay 59 

Zayi - 4 va rak 43 cilt ve 4204 nu
.aralı memurlar kooperatifi hisse se

.cdimi kaybet tim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

T.C. Z iraat Bankasnda 
H alit Turgut 60 

Ankara Sümerbank genel direktör ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllll L 

at. 43 

Kiralık oda - Y. Şehir'de aile ya
nında bir bay veya bayana Mutba.k 
'Sôl{alt $enyuva :Xp:-~~ti!·ı.• ayngı Z'u'n· 
rL 45 

Kiralık a partman dairelen - K oo
peratü arkasında Y usuf Esendemir 
A p: ı ve 3 odalı. Banyo; mutbak ha-
vagazı var. Tel - 2454 53 

Kiralık - 1, 2, veya 3 odalı daire 
Y. Şehir Selanik Cad. Orman müdür
lüğü yanında yeşil boyalı Ap. No- 5 
saat 12-13 arası müracaat. 56 

Dört satır Irk küçük ilanlardan: 
Bir defa icin 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı küçük ilanlardan her defas1 
için 10 kuruş alınır. Mesela on defa 
neşredilecek bir ilan için, 14-0 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır. kelime aralarındaki boşluk-

1 

lar müstesna, 30 harf itibar edilmiş- 1 
tir. Bir küc;ük ilan 120 harften ibaret f 
olmalıdır. l 
Dört satırdan fazla her satır için be-
her seferine ayrıca on kuruş alınır. 

Küçük ilanların 120 harfi 

ı geçme mesi liizımdır. Bu mik· ı 

i,,;;~~~~~r.;;,,;~~~:.~.~:~~ .. ~.~.~ .. · 
Satılık arsalar - Ankara'nın her ta

rafında Yenişehir'de Cebeci'de istas
yon arkasiyle jandarma okulu yanla • 
rmda ehven Hatlarla Tl: 2406 10 

Sablık - - Bahçeli evler yapı koo
peratifi hisselerinden satılık hisseler. 
Tl: 2406 Kınacl han No. 16. 12 

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

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

Ucuz satılık arsalar - Vekaletler 
karşısında hava ve manzarası fevkala
de. Miircaat: Bay Tarık, Dikmen cad-
desi, Yış Sokağı No. 16 15 

Satılık - Ankara'nm her tarafında 

irat getirir beton ahşap ev ve apartı

manlar Kınacı han No. 16 Tl: 2406 
16 

Satılık - Yenişehir Meşrutiyet cad. 
yevmiye 120 • 130 lira peşin satış ya
pan bir bakkaliye azimet dolayısiyle 
devredilecek. Tl: 2538 19 

Sablık otomobil - V aziyeti m ü· 
kemmel 1931 modeli BU!CK otomo;;. 
bili. Çekoslovakya sefaretine m üra-
caat Tl : 1981 - 1991 22 

Satılık iki daireli ev - Yenişehir İs
met paşa caddesinde 10 numaralı beher 
dairede, altı oda, bir hol, banyo, mut ... 
bak,_ve bQdrum kntta her daireye mah
rer odayı havi hane satılik ır. Telefon: 
t 938 e müracaat. 25 

Satılık -Avrupa yapısı çocuk ara
ba ve bisikletleri. Y. Şehir Okula so
kok Andaç Ap. 2. ci kata müracaat. 30 

Acele sabhk arsalar - Kocatepe'de 
Muammer Eriş'in köşkü karşısında 

vekaletlere yakın imar dahili parısel
lenmiş toptan perakende Tel 2406 55 

lüğü vekili Avukat Cemal Hazım ta- -c ' b - Kiralık oc:ta - Yenişehir Demirtepe 
rafından aleyhinize açılan 210 lira a- ~ e eci hastanesi~ köprüsü yanı ö zveren Ulus sokak 1 lş anyanlar : 
lacak davasının yapılmakta olan du- : Cilt, saç, zührevi hastalıkları _ No:lu Ap. Alt kata müracaat. 57 
ruşmasmda adresinizin meçhuliyeti • : mütehassısı : Kiralık - Yenişehir Atatürk bulva-
ne binaen tebliğat yapılmamıştır. U - -
sulün 141 inci maddesi mucibince ve : Dr. Kemal Arıcan : rı Balcılar Ap. Her türlü konforlu beş 

- : odalı bir daire kapıcıya veya telefon 
20 gün müddetle ilanen tebliğat ya - -pılmasma mahkemece karar verilmi~ : Berlin kliniğinden mezun : 2049 58 
ve duruşmada 10-2-939 cuma günü sa· = Belediye sırası Emek Apt. - 4, 5 odalı daireler - Yeni tekmil 

muşambalı muntazam bahçeli konfor
lu. Yenişehir Onuvluk sokak No: 8 Be 
hiç Tümer Tl: 2612 Öğleden sonra 

at 9,5 a bırakılmış olduğundan mez - § (3•7) e kadar 9492 § 
kfir günde malikemede bizzat hazır .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 
bulunmadığınız veya bir vekil gön -
dermediğiniz takdirde mahkemenize 
gıyaben bakılacağı tebliğ makamma 
kaim olmak üzere ilan olunur. (32) 

• 1063 

Gülnar A sliye Hukuk M a h kem e

sinden: 
Gülnar kazasının delik kaya köyün

den Mehmet oğlu 324 doğumlu Ali -
nin durak yeri hayat ve mematı ve 
akıbeti hakkında bilgisi olanların bi1· 
diklerini ikinci ilan tarihinden iti -
haren bir sene zarfında Gülnar asli
ye hukuk hakimliğine bildirmelerı 
ilan olunur. (35) 1006 

ULU S - 19. uncu yıl. - No: 6261 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENl K 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 
.:!) 

gezilir. 61 

l(irahk - Bo.ı güneşli bir hol ve iki 
balkon ve banyolu bir oda Selanik cad-
desi No: 16 2. kat 4 62 

Satılık : 

Sablık - Y. Şehir'de iratlı 1 ev ile 
2 apartıman Cebeci'de 4 kargir ev as -
faltta acele. Tl: 3911 44 

Satılık - 33 model fort marka kap· 
tıkaçtt. Bankalar Cad. Çiçin yurt so 
kak No: 9 Ahmet Rafet'e müracaat. 

9435 

l ş Arıyor - Lise mezunu daktilo 
bilir her türlü muameleye aşina bir 
genç öğleden sonraları iş arıyor. lçhi -
ur Kale. S. No. 4 M. Zeki'ye mektup-
la müracaat 29 

Aranıyor: 

O r tak aranıyor - Bir matbaayı i
dare edebilecek, matbaacılıktan anlar 
ortak aranıyor. M. T. A. resimhane-
sinde Bay Hıfzı'ya müracaat. 24 

Aranıyor - Çocuklu bir aile möble 
2 oda aramaktadır. Işıklar Cad. semti 
tercih olunur. Ulus'ta A rumuzuna 
mektupla müracaat. 36 

Dadı aranıyor - Bir aylık çocuğa 
bakmak üzere liyakatli ve tecrübeli bir 
dadı aranıyor. Yenişehir, Selanik cad
desi Erkut apartımaru No. 4. Tel 3903 

38 

- PEŞİN ve TAKSlTLE -
ODUN . KÖMÜR 

İstasyon silo kaı şısm<la .:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf~ --Yeni yakacak pazan -----Telefon: 1475 9564 -----------.J 1ı111111111111111111111111111111111ıı1 L. --- Daktilo kursu ------- 54 üncü devresine sonkanunun 

: ilk hafta:;ında başlıyacaktır. Me· -: zunlara 2 ayda diploma verilir. 

: Dersler kış kurları münasebetiyle 

: sabah 8 den akşam 1 O a kadar de· 

: vam edecektir. Talebenin istediği -- saat kabul edilir. Memurlar Koo-

------------------ ---------------- ------------ -- -- -- -- ---- -- -- -

Yeni 
BU GÜN BU GECE 

AŞK BAHÇELERi 

BAŞ ROLLERDE 

VİVİANE ROMANCE 

Pierre Renoiı: - Louis Jouvet 

Seyircileri üz erinde çok müessfr 
intibalar bırakan aşki, hissi ibret 

amiz bir eser 

İLAVETEN 

SİNEMALAR 
Halk 
BU GÜN B UGECE 

ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 
HAYDUTLAR ARASINDA 

( Türkçe sözlü komedi ) 
Baştan nihayete kadar zevk neşe ve 

eğlence saçan kahkaha filıni 
Gününü boş geçirmek istiyenlere 

bulunmaz bir fırsat 
İLAVETEN 

EN SON FOX JURNAL 
SEANSLAR 

14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece: 21 de 
UCUZ HA:LK MATİNESİ 12.15 de 

4arihıbr Crımhazhanes1 

Sus 
BU GUN BU GECE 

Gayet cici bir film 

DELi GENÇLiK 
BAŞ ROLLERDE 

Robert Taylor - Mauren O'Sullivan 
Lionel Barrimor 

Aşki, hissi aynı zamanda eglencelı 

çok giizel bir eser 

SEANSLAR 

14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da 

--------------------
------------------= = EN SON DÜNYA HAVADİSLERİ - -

.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:: 
: peratifi üzerinde kat 1 T1 : 3714 


