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C.-H.P. Büyük Kurultayı pazartesi 
günü Ankara' da toplanac 

Cümhuriyet Halk Partisi Büyük Kurultayını 

aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere Ankara'da 
Birincikônunun yirmi altısında fevkalôde toplan-

tıya davet ediyorum. 
C. H. P. Genelbaşkan vekili 

Başvekil Celal Bayar 

Değiıen 
usul ve 1 ı 
zihniyet 

F. R. ATAY 

Birkac sene var. lstanbul'a ge
len bir Amerikalı işadamı türk 
gazetecilerinden biriyle tanışı
yor. Maksadı sermayesini karlı 
bi .. ışte çalıştırmaktır. O günler
de T erkos su kumpanyası ile be
lediye ihtilaf halindedir. Türk 
gazetecisi: "- İşte iyi bir mev
zu, diyor· bir kere şirketle - be-
led' ·ı ' .. .. · ,, ıye ı e goruşsenız ... 

Aınerikalı işadamı cevap veri
Yor: - Fakat ben işittim ki bu-

şrada içki bile devletin eHndedir. 
arabı kendi inhisarında tutan 

devlet, nasıl suyu ecnebi imtiya
zı altında bırakabilir?" 

J Cümhurreisimiz lsmet lnönii. J ı-
; dün de §ehfr içinde bir gezinti- f 1 •T f 

Müzakere 
. 

ruznamesı: 

1-Nizamnamenin Genelbaşkan intihabına a·it 

maddelerinin tadil ve tanzimi 

2-Genyönkurulun intihabı 

Ankara C. H. P. vilayet 
kongresinin ikinci günü 

Kongre, encümenlerince 
raporları tetkik ve 

hazırlanan 
kabul etti 

Bugün yönetim kurulu üyeleri ve büyük 

Kurultay'a gönderilecek delegeler seçilecek 
C.H.P. Ankara vilayet kongresi dün Kızılay Umumi merkezi 

salonunda saat 14 de ikinci celsesini yaptı. Kongreye başkan B. 
Rifat Börekçi reislik etti. Yoklama yapılıp ekseriyet olduğu an
laşıldıktan sonra, hesap bakma ve bütçe encümenlerinin hazırla
dıkları raporlar okundu ve aynen kabul edildi. 

Bundan sonra dilek encümeni raporu okundu. Halkın dilekle
rinin yerine getirilmesini başlıca umdelerinden sayan .Partimi• 
zin Ankara vilayeti kongresi, baş tarafını aldığımız dilek encü
meni raporundan da anlaşılacağı gibi dileklerin tespitinde büyük 
bir titizlik ve dikkat sarfetti. (Sonu 9 unr'"ı sayfada) 

Nitclcinra valnız lstanbul'un iki 
taraf suyunu millileştırmckle i

l ye çıkm~şlar "C:. beraberlerinde ı· ı asa rru un 
yaverlenyle Kutahya na•bu111u 

D. Yedit olduğu halde Orman • • • 

1 
Çiltliğine gi~mi~~~rdir. Milli 

1
. sıyesetı ndekı 

Türk harici 
ehemmiyeti Şef, Orman Çiltlıgınde Marma· 

ra havuzu ve diğer kısımlarm-

kalmadık: seksene yakın şehir 
ve kasabanın tazyikli akar suyu
nu temin eden bir programı ta
hakkuk ettirmek yolundayız. 
~mmenin en yakın ihtiyaçlarına 
taalıak eden imtiyazlı işletmeleri 
ntillile~tirmek, ilk zamanları ya
bancı sermaye dü§manlığı veya 
hukuk hürmetsizliği ile tefsir e

: da dolaştıktan sonra öğleye 1 
ı doğ~u köşklerine avdet buyur- i 

t.::::~7.::: ................................. .1 
B. Şükrü Saracoğlu dün radyoda bu 
mevzu etrafında bir konuşma yaptı 

Vekiller heyetinde 
dilrniştir. Cümhuriyet rejiminin İcra vekilleri heyeti Burdur idarei 
Yabancı kredi ve iş alemi ile on hususiyesi kadrolarını kabul etmiş -
küsur senelik mütemadi ve dü- tir. 
rüst iş.birliği, de-vlete, Osmanlı 1938 mali yılı için İktisat Vekaleti 

1 
tarafından tertip edilen iptidai mad -

sa tanatmın bir an bi\e rüyasm- deler tenzilat cetvellerinin meriyeti 
da görmediği emsalsiz bir i.yti- icra vekilleri heyetince kabul edil -
bar kazandırmıştır ve kapitülas- ( ) 
Yonlardan sonra Türkiye'nin ye-

mi~tir. a.a. 

ni hayat şartlarına ve te- d 'ld. 
li.kkilerine intibak etmek is- "Kodes,, vapuru in i r1 ı 
tenıiyen bir takım eski mÜ· Rostok, 16 a.a. - D.N.B. bildiri
esaeselerin iftira mücadelesi yor: 
hu suretle iflas etmiştir. Diğer Dün öğleden sonra burada Neptün 
taraftan, hükümet, lüzum gördü- tezgahlarında. Türkiye hesabına in
ğij tasfiyeleri yaparken, daima, şa edilmiş olan 3100 tonluk "Kades'" 
rnukavelelerdeki haklarına isti- vapurbu denize. ~nddiritl~ık"ştı.Dr. ~ub vak-

. . l l t pur, u sene ıçın e ur enız an 
tıat et~ıştır. ~u mu~a~~. e er anı hesabına bu tezgahta denize indirilen 
sdosr ıle tatbık edıldıgı zaman, gemilerin üçüncüsüdür. "Kades" va-
laa~~ü~lerini ya.pamı~a~a~ları- J purunun ~eniz~ indirilmes~ni ~üt.~a
~ soylıyerek tasfıyelerını bızzat kip, Türkıye'nın ısmarladıgı dordun- Hariciye Vekilimiz B. Şükrü 

Sarafoğlu ıstiyen şirketler olmuştur. cü bir vapur da tezgaha konmuştur. 
Umumi menfaati yakından a- --------------------------

lakadar eden teşebbüsler devlet 
eline geçtiği vakit, vaktiyle bi~
çok kimselerin inanmadığı hır 
hadise daha görülmüştür : 
ntüesseseler daha muntazam, ve 
halkın daha lehine işledikten 
başka, mütemadiyen inkişaf da 
etmişlerdir. İmtiyazlı işlem: 
devrinde zarar ve sıkıntıdan şı
kayet eden öyle müesseseler var
dır ki, şimdi, devletin elinde, 
tnüşteri taleplerine yetişmekten 
acizdirler. 

Hükümete bir demiryol şebe
kesi satan muhterem bir ecnebi, 
bir sene fasıla ile geçenlerde An~ 
kara'ya gelmişti. Bizimle kendı 
teınas ederek bilhassa şunu söy
l~di: "- Şebeke şirketimizin e
lınde iken Nafıa vekaletiniz ta· 
rif el eri uc~zlatmak ve daha bazı 
ıslahat yapmakla, vaziyetimizin 

.(Sonu 9. uncu sayfada) 

Anıt - Kahirin 
tôli komisyon 

yerini tesbit için 
dün de toplandı 

Ebedi Şef Atatürk'ün anıt-kabri yerjni ve §eklini birinci derecede tetkik 
etmek üzere Ba§vekalet müste§arı B. Kemal Gedeleç'in reisliğinde te§
kil edilPn komisyon dün de çalı§malrına devam etmİ§tir. 
Yukarıdaki re&im komisyonu içtima halinde göstermektedir. 

Tasarruf haftasr dolayısiyle Harici
ye Vekili Şiıkrü Saraçoglu dün akşam 
radyoda aşağıdaki nutku söylemiştir: 

"- Aziz yurttaşlarım, 
Tasarrufun milli hayatımızda oy -

nadığı rol, artık herkes için el ile tutu
lur bir hakikat şeklinde tecelli etti. 

Kalkmma hareketimizde en büyük 
mevkii alan milli tasarruf günden gü -
ne inkişaf ederek, yarınki Türkiye'nin 
en kuvetli istinatgahlarından birini 
teşkil edecektir. Tasarruf, refah miya
rı, ve aynı zamanda da refah vasıtası
dır. Bu hakikatleri en kuvetli ifadele -
riyle bu hafta içinde millete bir kere 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

Ankara ve 
civarında 

zelzele oldu 

Kırşehirdeki Akpınar 

köyünde epey hasar var 
Dün saat 13,04 de şehrimizde bir 

~er sarsıntısı hissedilmiştir. 

Meteoroloji işleri U. Müdürlüğü • 
nün bize verdıği malumata göre, Kır -
şehir ve havalisinde de aynı saatte 6 
saniye devam eden ve şarktan gelen 
şiddetli bir zelzele olmuş, Kırşehir, A
vanus, Mucur, Çiçekdağı ilçelerinde 
binalarda çatlaklar husule gelmiştir. 

Kırşehir civarındaki Sofular, Ak -
pınar, Tursunburnu, köylerindeki bi
nalarda da ehemiyetli çatlaklar ve ba -
zı duvarlarda çöküntüler olmuştur. İn
sanca zayiat yoktur. 

Yer sarsıntısı Kayseri, Sivas, Kon
ya'da hafif, Yozgat'ta oldukça şiddetli 

(Sonu 9. ncu sayfada) 

C. H. P. llyönkurul kongresinin dünkü toplantısından 
bir gi;frünüş 

B. Şakir Kesebir İstanbul 
halk sandığını ach 

.:> 

Sandık küçük esnafın kredi 

ihtiyacını temin edecek 
İstanbul, 16 (Telefonla) - İstan _ 

bul halk sandığı bugün saat 11.30 da 
B. Şa~ir Kesebir tarafından açılmış _ 
tır. Torende banka müdürleri, ticaret 
odası, Türkofis, toprak mahsulleri 0 • 

fisi, erkanı, esnaf cemiyeti mümessil
leri ve iktisadi teşekküller erkanı ha
zır bulundular. Açış nutkunu sandık 
müdürü B. Sırrı. vermiş ve müessese
nin İstanbul'da esnafın, küçük ticaret 
ve sanayi erbabının ve halkın hizmet -
lerine koşmakla vazifesini ifa edece -
ğini, söylemiştir. 

I ktısat Vekilinin nutku 

Bundan sonra da İktisat Vekilimiz 
~· Şakir Kesebir şu nutku söylemiş·_ 
tır : 
"- Muhterem arkadaşlar; 
Devletimizin, dayandığı esas vasıf

lardan biri halkçı olmasıdır. Rejimi-

(Sonu 9. uncu sayfada) lktısat Vekili B. Şakir Keıebir 
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İnsan ve kültür : 

KP-111alizm'in • 
eserı 

Başlamış makale serisinin 13. yazısı -

Kemalizm, türk topraklarım harap, ~ardan gelmiş olamaz. Bunun bir ço -
türkün külti.ır balıçc~ini de, kayalarla, .>Unun otokton olması lazımdır. Ana -
ısırgan ve devedikeni nevinden otlar- .ıolu, me<lenıyetıerin çarpışarak bıri • 
la kaplı bulmuştur. Şurada ve burada nırleriyle kompromis ıer yaptığı zaman 
göze ilişen bir gül; kafalarını skolasti- ve mekau nokta,,ıdır. Kompromıs tes • 
ğe, gönüllerini de tasannua satmış Lit eduebiltli mi, otokton'luk la:hema . 
bahçıvanların eliyle değil, bu elin hoy- hal mevcut demektir. 
rat ve anlayışsız müdahalesinden an - Hem ne<lcn, bu hipotez'e cevaz ol • 
cak uzakta kalarak yaşıyabilmiştir. masın? llipotez'den tt:z'e kadar olan 
Bu bir yaban gülüdür. Türk folkloru - yol doğru bir metodla sökulı.irse, ele 
nun gülüdür. Arab - fars dünyası ile geçecek hakikat üzerinde en büyük 
karşılaşarak bunun kültür dünyasına hak, gene türklerin olacaktır, çünkü 
girmeyi tercih eden türklük, kendi dili o hakikati onlar meydana çıkcırmış bu
olan türkçeyi ve bunu o zamana ka- lunacaklardır. 

dar meydana getirmiş olan tabiat Görüyoruz ki, Atatürk, aranacak 
sevgisini bir kenara bırakarak yeni in- malzemeyi göstermis onu aramakta -
tisap ettiği kültür dünyasının hayata ki sübjektif alaka v;'heyecanı patro • 
bakışını, hayatı anl vışını. hayat şekil- najı altına almıştır. 
lerini, tcrminolojiSıini, ethik ve esthe - Eğer teokrasi'nin bütün müessese 
tiğini kabul eylediği andan itibaren, ve sembolleri ile kaldırılmasını, sko • 
türkçe ve türkün k~ndirlünya görüşü , lastigin terbiye ve tahsilden tardını, 
yol kenarlarına düşer, stepin derinlik- bizi eski dünyanın kitaplarına götüre
lerinde tenebbüt eder ve bütün mana- cek olan alfabe'nin filologya fakültesi
aiyle bir gayri memnun ve asi olur. ne emanet edilmesini, dil üzerindeki 
!aşlık ve ısrrganlarla, devedikenleri ilmi cehdi ve tarih davasında, bir yan
ile kaplr bahçede göze çarpan gül, bu- dan eklcktizma yerine orijinal türk gö
dur. Kemalizm, bunu görür ve bu ya • ı riişünün ikamesi ile bir yandan arkeo -
bani fidandan yepyeni bir gül bahcesi lojik kazılar etrafında objektif ilim 
meydana getirmeyi kararla§trrır. Bu, alakası kadar sübjektif milli alakanın 
ancak aşı ile mümkündür. Şu halde, teksif edilmiş olduğunu gözönünde bu· 
aşı, ne olmalıdır, aşı'yı nereden almak lundurursak, bunun burasından "mil-
lazım? li renesans'' a ne kadarcık yol kalır? 

.. Fakat bu~dan önce, eldeki (küçül- Bahçenin tarhedilmesi, işte budur. 
muş) bahçeyı, temizlemek taslarını · · b ··1·· f'd I ' Şımdı, o ya an gu u ı an arına a-
ayıklayıp ısırganlarmr, devedikecleri - . • 1 k d' B 

şı'mn yapılması lazımge ıne te ır. u-
~- s~-~p atm~ lazım. Yani, yeni türk rada ası'nın cinsi kadar aşı'daki metod 
kültu:une tahsıs edilecek sal1ayı, te · mühim.dir. Bunun için, başımızı uzi.ın 
okrası, skolastik ve kozmopolitizm'den boylu yormamıza lüzum yoktur. Zira 
tathir etmek lazım. 

bu aşıyı bir çok milletler yapmış ve bu-
Katastrof, bütün bu cereyanların bi- nun mutlak faydasını görmüştür. Cin

rer ıelyatağı haline gelmiş olan bahç~- si kadar metodu da malumdur. Geri ile 
den bu sellerin hepsini birden uzaklaş- olan ricat hatlarımız kesilmiştir. 1-
tırmıştır. Dumlupınar zaferi - sul- lcri'ye doğru olan okun başı, yaprla -
tanlığın ilgası - Lozan - halifeli • cak aşı'nın ne ve nerede olduğunu ka-
ğin ilgası · tedrisatın birleşti - rj mikrlarrl<ı aöo;;termektedir. Bu aşı, 
rilmesi • yeni harfler - önce parti HUMANİZM'dir. 
programına daha sonra anayasaya gi-
ren altı prensip • dil ve tarih kurum -
lan ve kongreleri; öylesine bir tedbir 
zinciri teşkil eder ki, bahçe, her türlü 
zararlı ve hatta lüzumsuz unsurlann -
dan temizlenir. Ve tektük güller, gü -
zelce, meydana çıkar. Bunlar yeni 
dil'in, yeni müzik'in, yeni milli kül
tür'ün malzemesidir. Bu fidancıklar 
olmasa idi, belki türklükten eser kal -
mıyacaktı. Fakat bunlar, asırların di
binden ve kasvetinden, bütün engelle
ri delerek, günümüze kadar yetişmiş -
terdir. 

Burhan BELGE 

ikinci Halk Konseri 
Cümhurbaşkanlığı Filarmonik Or

kestrası tarafından Müzik öğretmen 
okulu konser salonunda. · 

Bngiin saat 15,30 da 

Şef: Hasan Ferit Alnar 

1 - Hektor Berlioz (1803-1869): 
(Carneval Rornain) uvertürü, op. 9. 

2 - A. Borodine (1834-1887): Bi
rinci senfoni, mi bemol majör. 

a) Adagio - allegro, b) Scherzo -
Tr?o, c) Andante, ç) Allegro molto 
vivo. 

10 dakika dinlenme. 
· 3 - Franz Liszt (1811-1886): Les 
Preludes. 

Bahçe temizlendikten sonra, bah -
çeyi tarhetmek, ona, yarın'ın ne olabi
leceğini göstertmek lazımdır. Atatürk 
ve onun bizlere emanet etmiş olduğu 
şuur ve irade cihazı olan Kemalizm, 
bu iıe koyulurlar. Dil ve tarih, şunun 
ve bunun klb tesadüfen, kah bilgiçlik 
göstermek ve kah bir güzel sövüşüp 
döğUşmek için vesile bildikleri mevzu-
lar değil, ''milli dava" ölçüsüne ve Bü- Gelecek halk konseri 24-12-938 cu-
yUk Şef'i işgal eden meseleler payesi- martesi günü saat 15,30 dadır. 

"'· 
ne çıkmış birer varlık olmıya başlarlar. 
Kurumları vardır. Kongreleri yapıl · r 

maktadır. Fakülteleri kurulmaktadır. 
K~tüpaneleri vUcu. bulmaktadır. Ve Polis enstitüsünde 
millet ölçüsünde bi.r alakadan, artık 
faydalanrruya başlarlar. 

.. Bu diy~rda ki, medreseler yaşadrğı 
muddetçe ılim ve §eref arabmdır · ve 
divan edebiyatı ya•ad • ..dd 't 

•• • •• x ıgı mu e çe, 
bu yük ustadlar • hep İran' da aranır. ve 
tanzimat faciası nihayet . . 'k . e erıncıye a-
dar, hakıkat namına ne al varsa y nız 

Cümarlesi konferansları. 

Bugün 
Saat 13,30 da 

garbdadır; 

İşte bu diyarda, bir de bize m·ır UMU:llA AÇIKTIR 
bir kültürün ilk defa olarak n""' . 

1 1 
\. ... ,,.. ........ ,,_..,.,.........,....,...,,,,.,. ...... _, ____ ......,~., 

kk .. 1 ed uvesı te- "' 
şe u er. 

ULUS 

Kamutayın 
dünkü toplautısı 
Kamutay dün B. Tevfik Fikret Sı

lay'm reisliğinde toplanmıştır. Balı
kesir mebusu B. Hayrettin Karan'ın, 
3003 sayılı kanunun birinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifiı:ıin geri verilmesi hakkındaki 
takriri okunduktan sonra Devlet Şu
rası kanun projesinin görüşülmesine 
devam edilmiştir. 

Maddeler üzerinde cereyan eden 
müzakerelerden sonra 34 madde ka
bul edilmis ve iki madde encümene 
tevdi olun~uştur. ' 

Bütçe encümenin 28 inci madde o
larak projeye ilavesini teklif ettiği 

tevhidi içtihatla alakalı madde üze
rinde cereyan eden müzakere netice
sinde Trabzon Mebusu B. Raif Kara
deniz tarafından verilen tadil takriri 
kabul edilerek encümene verilmiştir. 

Dünkü müzakereler neticesinde 
Devlet Şurası kanun projesının 47 
inci maddesine kadar olan kısmı ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

Kamutay Pazartesi günü toplana
caktır. 

Yabancı turistlerin 
geti rece ki eri dövizler 
Türk parası kıymetini koruma hak

kındaki 12 say:lı kararname, seyahat 
maksadiyle memleketimize gelen ec
nebileri beraberlerinde getirdikleri 
dövizlerin miktarını pasaportlarına 

kayıt ve işaret ettirmcğe mecbur tut
maktad11:-. 

Pasaportların daha evelce polisce 
toplanmakta olmasına binaen döviz. 
lerin pasaportlar üzerinde kontrolü 
bazı müşkilatı mucip olduğundan 

Gümrük ve İnhisarlar vekaleti kon
trol işini kolaylaştırmak maksadiyle 
döviz listeleri ihdas etmiş ve İcra 
Vekilleri Heyeti mezkur kararname
nin 43 üncü maddesine bir fıkra ila
vesiyle bu listelere de itibar edilme
si hususunu kararlaştırmıştır. (a.a.) 

İstanbul Orduya 

beş tayyare daha 

hediye etti 
İstanbul, 16 (Telefonla) - İstanbul 

hava kurumu vasıtasiyle istanbullu -
!arın kuruma yaptıkları yardımlarla 
bugünlerde orduya beş tayyare daha 
hediye edecektir. Bu tayyarelerle ls
tanbul'un orduya hediye ettiği tay · 
yare sayısı 32 yi bulmaktadır. 

İstanbul' da bir yangın 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Bugün 
Zindankapısında bir kağıt fabrikasın
da yangın çıktı, yanında bir benzin 
deposu olduğu ~çin epey telaş uyan · 
dırdı. Fakat itfaiyenin tedbiriyle teh
like büyümeden söndürüldü. Yangı • 
nm sebebi henüz belli değildir. 

Karadenizden . Boğaza 

istavrit ve uskumru hücumu 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Bugün 

Karadenizden Boğaz'a doğru akın ha
linde istavrit ile uskumru sürüklenmiş 

tir. Sahillerde balık,ılar ve çocuklar 
bu balıkları kepçe ile toplamışlardır. 

Tutulan balıkları dolduracak küfe bu
lunmadığı için bunlar tramvay cadde

sine yığılmış, bir kısmı da ezilmiştir. 

Öğleden sonııa Ba1ıkhaneye nakledil-

miştir. 

Halkevlerindeki 
projeksiyonlu 

konferans 
Baş müşavir sıfatiyle ziraat vekak· 

ti hizmetinde bulunan Belçika ziraat 
nezareti müsteşarı ve Luvain üniver -
sitesi profesörlerinden B. Julien Van
der Vacren dün saat 18.30 da halke -
vinde bir konferans vermiştir. Yük -
sek ziraat enstitüsü talebesine malı -
sus olan projeksiyonlu konferansın 

mevzuu, Belçika'daki ziraat idi . 
Konferansta enstitü talebe ve pro -

fesörlerinden başka bir çok dinleyi · 
ciler hazır bulunmuşlardır. Profesör, 
konferansrnı verirken projeksiyonla 
Belçika'ya ve Kongo'ya ait enteresan 
fotoğraflar da göstermiştir. 

Profesörün bizlere Belçika'yı yal
nız ziraat bakımından değil, kültür, 
endüstri ve sosyal bakımlardan da en 
ince hatlarına kadar tanıtan bu değer
li konferansını bugün saat 16 da gene 
Halkevinde ve miihim ilavelerle tekrar 
edeceğini memnuniyetle öğrendik. 

Bu konferansa hiikümet erkanı, 

kordiplomatik ve birçok scckin zevat 
davet edilmiştir. Başvekil B. Celfil Ba
yar'ın da konferansı şereflendirecek -
!eri haber alınmıştır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza teşkilatı, 70 kaçakçı, 1856 kilo 
gümrük kaçağı, 82 kilo inhisar kaça
ğı, 9 kilo uyuşturucu madde, 18709 
defter sigara kağıdı, üç silah, 31 mer
mi, 134 türk lirası, 20 altın lira, 44 ke · 
sim hayvanı ile 8 kaçakçı hayvanı ele 
geçirmiştir. (a.a.) 

İngiliz harici krccli i1'lcri dı~ 
plasmanlar müdiirii 

memlekctimizcle 
İstanbul, 16 (Telefonla) - İngiliz 

harici kredi işleri dış plasmanlar mü
dürü 1stanbula' gelmiş, salahiyetli 
makamlarla temas etmiş ve Deniz
bankt'a umum müdür B. Yusuf Ziya 
Öniş'le İngiltere'ye ısmarlanacak ge
milere ait mukavele hakkında görüş · 
müştür. 

Piyasada pamuk 

ipliği azalmamı_ştJr 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Piyasa -

larda pamuık ipliğinin azaldığı hakkın 

daki haberler üzerine İktrsat Vekili 

B. Şakir Kesebir bugün şu beyanatta 

bulunmuştur: 

"- İplik noksanlığı tamamen mev

ziidir ve noksanı önlemek için Sümer.1 

bank icap eden tedbirleri almıştır. Me
sele icabına göre halledilecektir.,, 

Silivri yolunda bir kaza oldu 

İstanbul, 1•6 (Telefonla) - Silivri 
yolunda şoförü ve numarası henüz öğ
renilmiyen bir kamyon Rafael adında 
birini çiğnemiş ve Rafael hastanede 
ölmüştür. Tahkikat yapılmaktadır. 

Eminönü meydanının 

geni~lctilme1'İ işi 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Eminö

nü'ndeki enkaz kaldırılırken meydana 
büyük· bir lrale duvarı çıkmıştır. Bu 
gün de bazı mozaikler bulunmuştur. 

Bizans zamanından kaldığı zanedilen 

bu eserler bugünlerde mtizeye na.klolu 
nacaktır. 

17 - 12 - 1938 

Adana bölgesinde pamuk vaziyeti 

Ziraat Umum Müdürü 
radyoda bir konuşma yaph 

Bu yıl Adana'da devamlı sıcaklar ve ağustos, eylül aylarrnda 
vakitsiz düşen büyük yağmurlar oldu. il 

Bu vaziyetin pamuk mahsulü üzerindeki tahribatını yerinde 
tetkik için ~iraat vekaleti Adana'ya yedi kişilik mütehassıs bir 
heyet yolladı. 

Bu heyet köy köy dolaşarak neticeyi bir raporla yekalete verdi. 
Ziraat vekaleti, Ankara radyosunda mühim memleket mesele

lerini bahse mevzu etmek üzere aldığı saatte, bu milli mahsulü
müzün bugünkü vaziyetini olduğu gibi gösteren rapor etrafında 
bir konuşma tertip etti. 
Konuşmayı 15 Birincikanun akşamı Ziraat Umum müdürü B. 

Abidin Ege yaptı. Bu değerli konferansı hulasa olarak sütunları· 
mıza alıyoruz: 

Muhterem konferansçı 6 mütehas- Gelecek seneye lw::.ırlık 
srs arkadaşiyle dolaştığı yerler hak • Gelecek sene çıttçınin laakal bu yıl 
kmda kısaca izahat verdikten sonra derecesinde pamuk zeriyatını temin 
varılan neticeyi şu suretle hulasa et- için: 

me ktcdir: ı - Tohum meselesi ile V ekfiletin 
"Vaziyet; Adana ovasında son yıl yakından meşgul olması. 

~eriyatının yu~arlal~ .raka~ % 60-65 2 _ Amele, Mibzer ve Çapa maki
ı Klevlant nevı gerısı yerlı kozadır. neleri meselesi halledilinciye kadar 
Zcriyat sahasına nazaran 202,000 bal- j Klevlant zeriyatmm azami 3 50 yi aş
ya pamuk elde e~ileceği umulmuşt~. maması lazım geleceği derpi; edilmiş -
T~mmuz ve agustos aylar.m.da şı~- tir. 

detlı sıcakların ve sam yelının tesı- E .11A f b "k ı · . sasen mı ı a rı a arımızın ırna -
rinden dolayı çiçek düşmesı ve elma-
ların inkişaf edememesi yüzünden 
bu tahmin 145 bine inmiştir. 

Asustos nihayetlerinde ve eylül a
yında düş""' sürekli yağmurlar ve 
kısmen dolu ile s ... .-eti umumiyede a
cık koza nevi olan Kıt..,tıınt pamuk
larının dökülmesini intaç etnı;,'i ve 8 
bin hektar sahada çıkan yeşil ku.+ 
tahribatı da buna inzimam ettiğinden 
tahmin rakamı 120.000 balyaya düş -
müş ve bunun tabii neticeleri de gö -
rülmüştür. 

Bu vaziyet karşısında hepimiz şu 
noktalar üzerinde durduk. 

1 - Çiftçinin vaziyeti ve Bankalara 
borcu. 

2 - Piyasanın vaziyeti. 
3 - Milli fabrikaların ihtiyacı 
4 - Gelecek sene zeriyatınm çift-

çi için daha emin olacak şekil.de ve ıa. 
akal aynı vüsatte temini için ne yap -
mak lazım geleceği. 

Çiftçi vaziyeti bakımından: Banka: 
lara olan borcunun teciline ve yenı 

kr•di teminine çalışılması lazım gele
ceği kanaatine varıldı. Bu borçların te
cili iç~n Vekfilctimizden Ziraat Banka
sına yazılmıştı.r. 

Piyasa vaziyeti bakımrndan: Her ne 
kadar ilk günlerdeki piyasa sukutu 
son zamanlarda rekoltenin pek ziyade 
düşmüş bulunmasından dolayı yüksel
mişse de, pamuğun büyük kısmı köylti 
elinden tüccar eline geçmiş olmasın· 
dan sarfı nazar bu fiatm dahi müstah
silin masrafını ve müstakbel mesaisini 
koruyamıyacak halde olduğu görül-
müştür. 

Vekaletin yardımları 
En çak muztarip olmuş köylerde 

Ziraat mektebi ve Ziraat Vekaleti mü
essesatmı11 kendi vasıtasiyle çiftçinin 
nadas ve zeriyat işlerini yaparak tale -
benin hem tatbikat görmesi hem köy -
lüye yardım etmesi kararlaştırrı1mıştır. 
Bu maksatla Adana'ya hemen 15 trak
tör sevkedilmiştir: Muhtaç ~iftçilere 

meccanen ve tavizan pamuk tohumu 
verilmesi de kararlaştırılmıştır. 

Milli fabrikalarnnızın ihtiyacı: Bu 

sene 91.000 balya olduğuna ve derc'l
ti inşa fabrikalar ve ilavet .. rc göre ge -
lecc.k senr ihtiyacı 200,000 balyayı ge· 
çeccğine nazaran pamuk vaziyeti milli 
sanayi ihtiyaçlarım temin bakımından 

da hususi bir ehemiyet ihtiva eder saf· 

haya girdiği görülmüştür. 

!atına göre yerli koza kalitasmın bu -
gün kafi geleceği de nazara alınmıştır. 

Bu münasebetle heyetin derpiş et• 
tiği mühim bir mesele de şudur : 

Türkiye'nin bir çok tarafları pa -
muk istihsaline elverişlidir. Yeni yeni 
birçok mrntakalarda akala ve klevlant 
nevilerinden muvaffakiyetle zeriyat 
Ya.tıılmaktadır." 

Alın1ıuıın ulzım tecll>irler 
B. Abidin l!.~. bunları izah ettik -

ten sonra Adana paıaı..ıkçuluğunun iyi
leşmesi ve maliyet fiatınn. riüşmesi i -
çin aşağıdaki tedbirlerin almn~sı la • 
zım geleceğini söyledi: 

1 - Toprağın iyi işlenmesi::ıi ve i
yi hazırlanmasını temin etmek. 

2 - Münavebeyi tanzim etmek. 
3 - Tohum meselesini halletmek. 

4- İska meselesini ve gübrelcrne it
lerini, iska tecrübe istasyonlariyle '"
bit etmek. 

5 - Pamuk ziraatine mutlak Müb
zer ve Çapa makinesini sokmak. 

6 -Traktör, Ziraat makineleri, ye
dek alat, mevaddı müşteile ve iyi ma. -
kinist meselesini halletmek. 

7 - Penbe kurt, yeşil kurt ve cB;. 
ğer hastalıkların önüne geçmek. 

8 - Amele işini ve amele üeretle -
rini tanzim etmek. 

9 - Yollar, nakil vasrtaları ve na • 
kil ücretlerini düzeltmek. 

1 O - Çırçrr fabrikalarını tensik et
mek ve çırçırlama ücretlerini indir -
mek. 

11 - Kredi ve satış işlerini tanzim 
etmek. 

12 - Ziraat teşkilatımızı muhitin 
ihtiyaçlarım tam karşrlıyabilecek kıı -
vet ve şekle sokmak ve mınta.kada bu 
işlerin mihverini bir elde toplamak.'' 

Sayın konferansçı bu noktaJarm 
yakında toplanacak kongrede korıcışul
masının münasip olacağı müt(\leasını 
da ilave ederek sözlerine ,.;hayet ver• 
di. 

Bundan sonra .adyoda pamuk -.,e 
pamuk nevilP"' mevzuu üzerinde çift
çi ve faJ-..ııtatörlerle Vekaletin pamuk 
~ .• ııesi müdürü ve mütehassısları ara -
sında cereyan eden bir münakaşa ya -
prldı. 

Haber aldığımıza göre, gelecek haf
ta aynr saatte (Türkiye'de atçılık 'V"C 

hayvancılık) mevzuu üzerinde bir k~ 
nuşma daha yapacak ve bu şekildeki 

ziraat konferanslarına devam edilecek-
tir. 

Henüz filologya fakültesi, mezun . 
!arını ve alimlerini vermemiştir; fakat 
filologya'dan bahsedilmektedir. Bü
yük ve verimli bir tarih ilminin husul 
bulmasına daima önderlik etmiş olan 
büyük arkeoloji neticeleri henüz alın
mamıştır; fakat Türkiye' deki birçok 
kazıları artık türk çocukları idare et • 
mektedir. Ve eski eserlere karşı, derin 
bir saygı başlamıştır. Artrk heykelle
rin kulakları koparılmamakta, burun
ları yontulmamaktadır. Arkeoloji ilmi, 
bizde henüz çocukluk çağrnda bulun . 
duğu halde, bu çocuğu artrk herkes 
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sevmektedir. 

Mesele ! 
lngiliz kıra} ve kıraliçesi önü

müzdeki m;Jyısm on sekizinde Ka

nada'yı ziyaret edecek. Amerika'da

ki bu büyük Dominyon kıtal ve kr
raliçcsını hararetle karşılamak için 

şimdiden hazırlıklara başlamıştır. 
Fakat bu arada hiç akla, hayale, 

hatIIa getirnıiyeceğiniz bir mesele 
ortaya çıkıyor: 

Burada büyük bir ziyafet verile
cek ve ziyafette, tabii, hükümdarla· 
rr_n §ereiine içilecektir. Fakat ne i
çılecek_! 1fte mesele buradan çıkı
yor. Çunku K.anada'da siyah ve be
ya;c buacJan başka ıçkı satılması ya
saktır! 

Hükümdarların Kanada'dan son
ra Amcrıka Birleşik Devletlerini de 
ziyaret etmeleri bahis mevzuudur. 
Eğer orada, eski içki yasağı devam 
etseydi, bu sefer, mesele, her halde 
büsbutün katmerleşecekıi! - T. 1. 

Tarih ilmi, bütün ilimler gibi, ne 
kadar objektif olursa, o ka~ar makbul
dUT. Şu var ki, onun malzemesini top
lryacak olan nesiller, bunu behemahal 
içten gelen bir alaka ile yapmalxdırlar. 
Bir nevi sübjektif heyecan behemahal 
lbımdrr. Genç türk alimlerini Anado
lu'nun gu her taraf rnda yükselen hö . 
yüklerin dibine indirmek için o. esrar
lı kültür ve medeniyet ~atları ıle bu 
çocukların gönüllerini da~a ~akın ;e 
daha srkr bir alakanın baglarıyle bag · 
Iamak ister. Atatiirk, bunu Hititler'in 
ve Sümerler'in dedelerimiz oldukların• 

t Siirel.li aşk 1 işaret etmekle temin eder. Bun arın e· 
sasen, sahipleri çıkmamıştır. Neden 
on1arın bizlPT c;~hibi olmıvalım? Kaldı 
ki Anadolu halkrrun hepsi birden dı • , . 

Frann'nın Nis §ehrinde seksen 
ya§mda ölen zavallı bir kızdan 

bahseden gazeteler, bu biçarenin 

tam altını§ sene bir tek aşka sadık 

kaldığını ve hayatını bebekler a 

rasında geçirdiğini haber veriyor

lar. 
Al bnı§ sene süren bir tek aşk! 

Bu sürekli atktan kim bilir kaç 

yüz tane modern sevgi çıkardı? 

Haberi okuyan bir tanıdığım 

"bir atk ü:ı:eri&de ısrar ettiğine 
ve hele bebeklerle de oynadığına 
göre kadıncağız muhakkak deli 
idil,, diyordu. 

Daha peaimiat bir doslwnu;ı: he
men atıldı: 

- Esasında deli olma&aydı, çıl
dırasıya &ever miydi? 

Su çeken inek! 

Bir ıazete ,ha>'.,ret ye merakla 

haber veriyor: 
Amerika'da bir çiftlikte bir i

nek, efendisine su lazım gelince 
boynuzu ile tulumba çeker ve kap
ları su ile ıdoldururmU§. 

Bu itte hayret edilecek bir ta
raf yok. İnek su çekiyorsa çektiği 
su, gene kendi sütüne karıştırıla
cak değil mi? 

A liJ garson ! 

latanbul'da Mehmet isminde blr 

garson, sevdiği Sultana isminde 
bir kadına kendisiyle birlikte ya

§amaaı için tebelle§ olmuı; fakat 

kadın kendisine yüz vermediğin
den bıçağını çektiği gibi Sultana· 

nın birçok yerlerini kesmiştir. 

Ala garson kesmek diye bir şey 

bilirdik aına, bu vücudun değil, 

saçların keailiti i.çin kullanılan bir 

tabirdi! 

IJir pipo hediy~si 1 

Pipo meraklısı bir İngiliz, Bay 

Çemberleyn'e üzerinde babası Jo
zef Çemberleyn'in babasınm ka

bartma bir resmi bulunan elli &e· 

nelik bir pipoyu hediye etmiş ve 

İngiliz ba~vekili de bu hediye•den 

ziyade memnun kalmıştır. 

Acaba bu hediyenin sembolik 

manası: 

- Dünyanın hali duman! 
Yuhut: 

- Sulhten zevk alıyoru2 ama, 

piponun dumanı gibi burnumuz

dan da geliyor l 
mudur? 
Bi:ı:de: 

El için yanma nlra, 
Yak çubuğunu sefanı ara 1 

Diye bir halk manisi de van:bl'. 
Fakat zamanımızdaki hadiseler, 
galiba, bu pipo hediyesi dolayı

siyle bu iki halk mısramı hatıra 
getirmemize mani olacak halde
dir. 

Kütahya ve Kars'ta 

şiddetli soğuk var 
Dün Ankara'da hava çok bulutlu ve 

durgun geçmiştir. Günün en yüksek 
ısısı gölgede beş derece kaydedilmiş -
tir. 

Yurtta hava, doğu, orta Anadolu 
bölgeleriyle Akdeniz kıyılarmda bulut
lu, diğer bölgelerde çok bulutlu ve 
yer yer yağışlı geçmiştir. 24 saat için· 
deki yağış-ların metre. murahbalarına 
bıraktığı su miktarı Cizre'de 17, Vak
fıkebir'de 15, Rize'de 14, Sinop'ta 13, 
Bandırma'da ll1 diğer yağışlr yerlerde 
1 - 9 kilogram arasındadır. 

Rüzgarlar doğu Anadolu'da cenup
tan saniyede 3, diğer bölgelerde şimal
den en çok 7 metre kadar hızla esmiş
•ir. En düşük ısı sıfırın rı1trııda olm;ık 
:izere Kütahya ve Kars'ta 8, Afyon ve 
Van'da 9 derecedir. 

F.n yüksek ısılar Trah'Toıı '<la 11, 
"R"'1 '"ıım, Antalya, Adana'da 12 dere -
cedir. 



POLiTiKA -, 

İtalya, Fransa ve İspanya 
meselesi Çin harbi bir durgunluk 8. Stoyadinoviç 

Hırvat muhalifleriyle 
anlaşacak 

Habe~istan'm ilhakı tanmdı. A· 
:Yluturya Almanyaya ilti.hak etti. 
Ç~koslovakya parçalandı. Fakat de
~rbaf İspanya meselesi hala sürüp 

devresine gireceğe benziyor 
:1~ektedir. Ve eğer ltalya'nın yar- Sovyet - Japon münasebetleri 
.. tnuyle Franko tarafından yapılan 
'llç cepheli taarruz hükümetçi ku- gergin leşmeğe yüz 
..,etlerin mukavemetlerini kıramaz-

tutarken 

Belgrat, 16 a.a. - Yarı resmi mah
fillerde bildirildiğine göre, B. Stoya
dinoviç, pek muhtemel olarak B. Ma -
çek ile bir uzlaşma zemini hazırlama
ğa çalışacaktır. Eğer bu anlaşma, · B. 
Maçek'in mukavemeti karı;ıısmda mu
vaffak olmazsa, hükümet, hırvatların 
arzusunu, Maçek müdahalesine hacet 
kalmadan yerine getirmek emeliyle 
Hırvatistana geniş bir muhtariyet ve
rilmesi hakkında parlamentoya bir ka 
nun projesi tevdi eyliyecektir. 

'.-a, ispanya harbi, 1936 ve 1937 se-

~lerinin kışlarından soııra üçüncü Almanya da Tokyo 'ya boyuna 
Jtıı içine girecektir. 

Bu üç cepheli taarruz, İspanya'- ihtiyat tavsiyeleri yag'-' dırJyOr 
ıını hükümetçi kuvetlere tabi olan 
b~lkııu aç bırakmak için girişilmiş Tokyo, 16 a.a. - Havas 
hır abluka. Halkı tethi§ etmek için Hankov'un zaptından sonra Japon hükümetinin Çin harekatı 
batlahtnış bir hava bombardonanı ve hakkında muhafaza ettiği sükut Tokyo' daki müşahitleri vaziye
~nuncu olarak da batlamak üzere tİ'n birkaç ay sürebilecek bir intizar devresini icabettirdiği müta
bulUnduğu bildirilen yeni aakeri ha- leasma sevketmektedir. Bu intizar devresinin sebepleri hem da-

Muluılifler hırala sadık 

~kattan ibarettir. hili hem de haricidir. 

l Bunların en tehlikelisi de öyle~- Dahili bakımdan bu sebepler mün-
aııhyor ki birinci taarruzdur. Hu-

ı....:, ' t. hasıran mali sahada ihtiyatla hareket 
-ı.unetçi kuvetlere tabi olan .1.&pan- ~h· etmek düşüncesidir. En sala ıyettar 
Ya bütün memleketin üçte birini ecnebi müşahitlerinin mütaleasrnca 
lefkil ettiği halde nüfU&un yarısına ekonomik ve mali sistem 1939 da da 
:.•kın bir nisbeti bu topraklar uze- hiç bozulmadan devam edebilir. Bu
~e Y&§amaktadn:. Bu toı-raklar nunla beraber on milyar yene baliğ 

Panya'nm münbit olan kısımlarını olan aleliide ve fevkalade masrafla
t~§kil etmediğinden ve h!lrp dolayı- rın munzam tahsisat ile aşmaması la
~Yle istihsal de azaldığından halkın zımdır. Binaenaleyh hükümetin, Çin'
~esi için ta§radan gıda maddeleri de işgal ettiği yerleri temizlemek ve 
telbetınek. zarureti vardır. Hükü- belki de şimal ve şarkı da bazı mün
~tçi lspanya'ya iki yoldan gıda ferit hareketlerde bulunm~kla iktifa 
~ddeai girmektedir: .Fran&a'd.an etmesi pek çok muhtemeldır. 
ırene dagıarı yolu ıJe ve denızden. 

~ie.. bu ıki yoJ kapanacak olursa, 
'Utuınetçııerın açu.ıuan teaıım o..ı

blcuarı bır gun mese1esı hauıu a.ıır. 
J;'rllııko, mwıaripJik hakları tanın
lrıa.k fartıyıe, deniz yolunu .k.apryabı
leceğıne kanidır. .transa da tendıUe 
t>· lrene yoıunu kapıyacak. olursa, b-
ll<ltlya harbi nıhayetıenmı§ o.ıur. ıta1-
:fa, ıvıunın anıaş.masınaan ııonra 
~ransa·nın ve ıngııcer·nın buna una
}:' ew.teı:>ııeceıuerını zanneonışu. 

ılhaktka j.ı&ısi otoriter ve ıkıaı de 

~i cen~.la oıınak üzere dört hı.iküme
thı b~ında bulunan dört ba§vekil a
l"q3Lllda.ki mülakatın atmosferi bu ü
lnidi ,. veriyordu. Fakat Çemberley-
b ın Pa . . . d F , rıs :zıyaretın en sonra ran-
.. tıııı buna yana§ltlak istemediği an-

~-.ıı~. İngiltere Franaa'yı tazyik e
di_.,e k Or_ta Avrupa meseleainde ken
•. no taı lla:zarmı kabule imale etti-
gı gibi bu d f _. F k ıid. · . 
~İn ' e a ua ranaa, e ıaı ı-

• hayati addettiği lapanya mesele-
~lllde İııgiltere'ye kendi görii§ünü 

it -l:n.ı •ttirdi. ltalya'nm Fransa'ya 
-r§ı tiddetli vazı,,-- .. ı-..-.n. en 

biiYiik imili bu olmuıtur. Muaolini 

~t-11.naa'nrn bu inatçılığında ltalya'yı 
j'tihdaf eden bir taahhüt sezmittir. 
talya, İspanya meselesinde Franaa'-

Q" konsesiyon koparmak için Al
:•tıy .. ile elele vererek orta Avrupa

~ Fransa 'tzerine tazyik yapıyordu. 
r-llll&a'nın bu mmtakayı Almanya'· 

C' terkederek, İtalya ile uğraşmak 
'*~e~iı. gibi, İspanya üzerinde ıarar 
-'Qlesı, ıki devlet arasmdaki müna-

~betlerin gergirı.leımesine sebep o -
tı tezahürata veai\~ vermi§tir. ltal-

:;: ·!ransa'nm, Münih anlatma•ı ea.
d ıauıe sadık kalmadığını iddia e
eı-kerı söylemek istediği budur. 

Şiındi mesele, ltalya tarafından 
18.Pdan bu tazyikin Daladiye hükü
~ti üzerine müessir olup olmıyaca-
~. lloktasındadır. Gerçi Daladiye hü
"'\lllıeti bugün artık tamamiyle sağ 
tellah partilere dayanmaktadır. Ve 

'-i cenah partilerin, bükü.metçi ls
~llya 'ya sempatileri yoktur. Bina
~a.leyh Franko taraftarlığı, Fransa

d• &ağ cenah hükümetinin takip ede

ceği tabii bir yoldur. Fakat İspanya 
l:tı~~leainin Fransa için bir de stra
teıı tarafı vardır ki müatemlekelerin 

l:tı~afazasma ıiddetle taraftar olan 
'-g cenah zümreler, hpanya'da Ital· 
~- .. f 1 ••• nu uzunun yer epnesıru unpara -
torluğun emniyeti baknnmdan tehli-

Sovyet tazyiki 
Enternasyonal sahada, askeri ha

rekatı tehdit edebilecek yegane key
fiyetin Japonya'nın aleyhine Sovyet 
tazyikidir. Halbuki balık avı ihtilafı 
münasebetiyle japon matbuatının sov
yetlere karşı şiddetli neşriyatı Çin -
Japon münasebatının gittikçe bozul
makta olduğunu g:>steriyor. 

Diğer taraftan, lngiltere ve Ameri
ka cihetlerinde de vaziyet daha az 
nazik değildir. tngiltere'nin ve Ame
rika'nın müşabih teşebbüsleri ve no
taları karşısında japon devlet adamla
rı mü~terek bir !ngiliz - Amerikan 
cephesinin doğuşuna şahit oluyorlar. 
Ve bu cephe, bilhassa İngiliz - Ame
rikan ticaret muahedesinin akdinden
beri kendini ekonomik sahada da gös
termiye başlamıştır. 

Almanya'nın ilıtiyat tavsiyeleri 
Nihayet dost bir memleketten, Al

manya'dan da ihtiyat tavsiyeleri yağ
maktadır. Anükomünist paktın tak
viyesi yoluna girişmiş olan Japonya 
ve Almanya şimdilik bir kültür ı:ıu
kavelesi akdede..,.k ••b•r gostcrmıye 
k:atlanmışlardır. 

Japonya'nın bir intizar devresine 
girmiş olduğunu beyan eden müşa -
hitler buna delil olarak japon başve
kilinin radyoda ve japon hariciye na
zırıııın da ecnebi gazetecilere yapa -
cakları beyanatın mütemadiyen tehi -
rini ileri sürüyorlar. 

Amerika Çin'e 25 milyon 
dolar 'l'eriyor 

Mali kalkınma federal cemiyeti re -
isi B. Jones, ihracat ve ithalcit fede -
ral bankasının Çin'e Amerika emtia -
sı almak üzere 25 milyon dolarlık bir 
istikraz yapılmasına müsaade ettiğini 
bildirmiştir. Beş senede itfa edilecek 
olan bu istikraza Çin bankası kefalet 
edecektir. Siyasi mahafil bu suretle, 
Çin'e verilmiş olan istikraz hakk~n~ 
Amerika hükümetinin japon tazyıkı 
önünde eğilmek veya açık kapı reji -
minin kendisine verdiği haklardan 
sarfınazar etmek niyetinde olmadığı · 
nm bir gösterişi olarak telakki etmek· 

tedir. 

Bir Çin zaferi 
Hongkong, 16 a.a. - Uaişov'daki 

Çin kıtaatının bir zaferi kayd.edil -
mektedir. Japonlar 700 ölü vermışler -
dir. Bir zabit ve 17 asker esir edilmiş· 
tir. . 

Kvangtung'daki japon kuvetlerı 
takviye edilmiş ve son alınan maJUma
ta göre, japonlarm pek yakında 
Kvangsi vilayetinde taarruza geçecek· 
leri anlaşılmış olduğundan Çin ku -
vetlerinin 600 bin kişiden mürekk~p 
olan kısmı küllisi derhal . Kv~ng~ı · 
Kvangtung hududuna tahşıt edılnuş · 

~eli addetmektedirler. Yani Fransa 

&ol olsun, sağ olsun, ayrı ayrı &ebep

~t-le lspanya'nm İtalyan nüfuzu altı
~ &irınesine razı olamıyor. Biri ide· 
olojiyi düşünüyorsa, öteki de emper· 
Ya)" tir. 

ıattir. Diğer taraftan İspanya ıne-
lngiltere'nin Uzakdoğu 

politikası 
&eleainin uzayıp gitmesi, İtalya için 
hiiyiik maddi fedakarlığı istilzam et

tiği gibi, prestijini de sarsmaktadır. 
~11solini, Franko'nun mağlubiyetine 
aal ~ b" . a razı olamıyacağını en açık ır 

lfade ile söylemiıtir. Almanya bu 

tloktada ltalya'ya yardım etmeyi 

"adebniştir. İngiltere 16 nisan an-
ı........ . f .. 
~asıyle Franko'nun za erını zım-

llen kabul etmit bulunuyor. Binaen· 
~leyh Fransa da yola getirilecek 0 -

~ııa, İspanya meselesi taafiye edil-
?11~ olacaktır. ltalya'nm temin etme· 
&e çalı§tığı budur. 

A. Ş. ESMER 

şungking, 16 a.a. - Çin Ajansı bil· 

diriyor : 
Avam Kamarasında 7 kanunuevelde 
eyan eden müzakereler hakkında 

cer • C 1 tefsiratta bulunan yarı resmı entra 

D .1 Nevs gazetesi, bu müzakeratın 
aı y w 1 .. k 

t ·ıtere'nin Uzak Dogu po ıtı asın. 
ngı · · k d t 'k da bir selahı göst~rdiğını ay e tı -

ten sonra diyor kı : ~ 
"Bizim tngiltere'ye karşı alac~g~ -

h ttı hareket ingiliz hükümetının 
mız a ' w 

gelecekte alacağı tedbirlere . baglıdrr 

Z. sadece sempati ve müsaıt yazıları 
ıra .. d 

kafi değildir. Çin'in bu me~ru mu a -

Kıral Aleksandr tarafından ihdas 
edilen birinci Pier pavyonunda Mest
roviç grupu ressamlarmıı: sergisi açıl-
mıştır. Açılış meras.iminde birçok ze

faa harbinde maddi ve müsbet yardı - vat ve bilhassa hırvat hareketi şefi 
ma ihtiyacı vardır. İngiltere yardım Maçek hazır bulunmuştur. 
projeleri icraatla birlikte olmadıkça Bu hareket, muhaliflerin kıra! aile
hiç bir şeye yaramaz. Çin mukaveme - sine gösterdikleri bir sadakat nişanesi 
tinin tehlikeye maruz kalan Çin top- addolunmaktadır. 
raklarınrn müdafaasını istihdaf ettiği Son intihabatta mağlup olan sırp 
bir vakıadır. Fakat harbin neticesinin muhalefet şefleri Belgrat'ta toplana
İngiltere'nin uzak doğudaki menfa - rıak Maçek hırvat grupiyle birlikte bu
atleri üzerinde de mühim bir tesiri o- j lunacakları faaliyet hakkında bazı ka-
lacaktır. rarlar vermişlerdir. 

Fransa gemi ve tersane 
İnşaatına ehemmiyet verecek 

Hükumet porlômento'don 

milyonluk tahsisat 

8 milyar 

istiyecek 

174 

Paris 16 a.a. - Yakında Mebusan Meclisinde münakaşa edi
lecek oİan rapora nazaran 1939 senesi için bahriyeye istenen kre

di 8 milyar 174 milyon frank:tır. 
Bunun 2.674 milyonu adi bütçeye 

ve beş buçuk milyarı deniz tayyare
leri filosunun çoğaltılması ve yenile§" 
tirilmesine, limanlarla üssü bahriler 
ve inşaat tezgahlarındaki tesisat ve 
teçhizata ve harp stoklan teşkiline 
tahsis olunacaktır. Bu miktarlar 1938 
senesi rakamlarına nazaran kredi he· 
yeti umumiyesi itibariyle yüzde 76, 
adi bütçede yüzde 22, tesisat masraf
larında yüzde 124 nisbetinde bir teza
yüt ifade etmektedir. 

Görülüyor ki, tesisat ve inşaat 
için istenen kredi mUhirndi~: So~ iki 
bütçe hilafına olarak 1939 butçesı de
niz programına ait yeni bir kısmın 
tezgaha konmasına dair hiç bir mad
deyi ihtiva etmiyor. Bunun sebebi 
1939 mayıs tarihli kararname ile der
-piş edilen inşaatın 120 bin tonluk is-
tisnai bir ehemiyette olmasıdır. Hal
buki bundan evelki kısımların vasati
si 42 bin tondur. 

inşa işleri lıızlandırılacak 
Tezgahlara birçok harp gemisi 

D Ü Ü N 

Yüksek 

koymak değil, şimdiye kadar inşası 
emredilenlerin 1943 kanunusanisi ip
tidasından evel bitirilmesi lazım ge
lecektir ve bu maksatla talep edilen 
krediler 1938 senesinin 2.522 milyo
nuna mukabil 3.967 milyon franktır. 

Büyük liman inşaatı ve tersanele
rin modern hale getirilmesi tahsisatı 
1938 e nazaran yüzde 42 artmıştır. 

Sahil müdafaa tesisatı iki misli ol
muştur. 

Harp stokları tefkili için 1938 e 
nisbetlc dokuz misli fazla masraf ya
pılacaktır. 

Nihayet deniz tayyareleri tahsisatı 
yüzde on dokuz nisbetinde artac:aktır. 

/ngiltere'nin y<lptrracağı 
lıarp f:(Cmileri 

Londra, 16 a.a. - Harbiye nazırı 

B. Hore Belisha, Davenport'da muha
fazakarlara hitaben söylediği bir nu
tukta, bu mali yıl zarfında ceman 
130.000 tonluk altmrş yeni harp ge
misinin servise konulacağını bildir
miştir. 

Ü l E R 

bir ,irşat 
Aziz şefimiz l11ntet /nönü'nün memleket içinde devlet reisi sıfatiyle 

a tı wı ilk seyahat, cumhuriyet rejiJninin "Halk içinde, halk için" çalış· 
y p g ld A .. k . k l Ab • ma sisteminin en bariz. bir izahını yapmış o u. tatür ın ı a ı, ımpara-

rlu w un memleket ve dünya işlerinden habersiz "masa başı" idarecili-
to g > d "b • • d k • L' • wine t1ydos borusu çalmıştır. Ana yur un go egın e mer e.zı vır vazı-

g ttepbulunan Ankara'nın hükümet merkezi olaı·ak seçilmesinde hükü
=etin halka yakın ve onunla devamlı temas halinde kalması zarureti en 

ehemiyetsiz. amillerden biri olrnanu§trT. 
Bugün ardında on be§ seneyi aşkuı bir tecrübe devresi bırakmış olan 

rejimimiz, bazı memleketlerde misalini gördüğümuz nazari idarecilik
ten daima u.zak kalmasını bilmiştir. Çok partili rejimlerde her partinin 
geniş idare programları, Bistemleri, §aşaalı metodları vardır. Fakat bü
tün bu si.stem ve metodların, bır defa iş ba§Uta geçi.ldi.kten sonra ne de
receye kadar tatbik edilebileceğini tayin etmek muşküldür. Çünkü, biri
birine taban tabana zıt türlü sistemlerin, yegane istinat noktaları naza
riyedir. Na.zari.ye ise, tarih bize apaçık gösterir ki, insanları çok, ama 

pek çok yanıltmrştır. 
Biz.im rejimimizde mesul devlet adamının, eli altında bulunan geni§ 

kadroların verdikleri malümat ve raporlarla da iktifa etmiyerek, başın· 
da bulunduğu işin tatbik şekillerini, en ince teferruatına kadar bizzat 
yerinde tetkik etmesi bir anane olmuştur. ismet lnönü, en mütevcui köy. 
lülerin en basit ihtiyaçları hakkında fikir edinmek için saatlerce süren 
sorgu ve tetkikleriyle, devlet işinin ne kadar pratik bir şekilde ele alın
ması ve vazifedarlar tarafından ne kadar inceden inecye tetkik edilme
si icap ettiğini herkese anlatmıştır. Devlet kadrosunda yer alan bütün 
amir ve memurlar için, bu hareket, üzerinde durulması icap eden yüksek 
bir ir§ad ve derstir. 

Halkçılığı temel prensiplerinden biri yaparak ana yasasına geçirmİf 
olan bir devletin kadrosunda, küçük büyük, her hcuıgi bir vaz.ife deruh
te etmİ§ olan bütün vatanda§lar bu yüksek örneğe imtisal etmekle vata
na ve millete çok daha faydalı olacaklarını bilmelidirler. Bilhassa mem· 
lekette halk ve köylü içinde yaşıyan devlet memurunun bu hayati vazi
fesini bir dakika bile ihmal etmemesi, bu derece titiz bir baba şefkat ve 
itinasiyle milleti ü:z;erine titriyen milü şefe karşı bir minnet borcu telak-
ki edilmelidir. YQ§ar NABi 

Romanya' da 
tek parti 
kurulacak 

Bükreş, 16 a.a. - Rador ajansı bildi 
riyor: Kıral Karol, devletin müdafaa
sı ve terakkisini takviye maksadiyle 
mil'Ji şuuru seferber etmek hedefini 
taşıyan "milli intihap cephesi,, ismin
de tek bir partinin teşkili hakkında bir 
kanun imzalamıştır . 

Bu parti, yirmisi eski ve yeni nazır 
olmak üzere yirmi beş yüksek devlet a
damının imzasiyle verilen bir talep ü
zerine teşekkül eylemektedir. Bütün 
kıral müşavirleri, bu partinin tabii aza 
sıdır. Askerler ve hakimler müstesna, 
reşit bütün romanyalılar bu partiye 
girmek hakkını haizdir. Yalnız bu 
"milli intihap cephesi,, ilerideki seçim 
lerde namzet iraesine mezundur. Bu
nun harcinde her türlü politik faaliyet, 
gizli politik faaliyet gibi telakki olu -
nacak ve failleri, medeni haklarından 
iskat edilecektir. 

Kabine değişikliği ve 
yeni seçinı 

Bu partiler feshedilmiş olan dört 
büyük romen partisinin bir araya gel
mesinden hasıl olmuştur. Bunlar milli 
köylü, liberal, milli-hıristiyan ve 
"romen cephesi,, partileridir. 

Yeni teşekkül, söylendiğine göre, 
kabinede yapılacak değişikliklerle ye
ni intihabatı nmukaddimesini teşkil 
eylemektedir. 

Yeni partinin programı tahmin e
dildiğine göre yarın neşredilecek ve 
romen devletine korporatif bir mahi
yet vermeği istihdaf edecektir. 

Tevkifler 

Bükreş, 16 a.ıa. - Oradea'da intişar 
etmekte olan Magyar Lapok ve Nep
lap adındaki macar gazeteleri, müdür
lerinin Romanya devletinin emniyeti 
aleyhinde faaliyette bulunmak itha
miy1e tevkif edilmeleri üzerine, tatil 
edilmiştir. 

ITÜRKiYE BASINI 1 

Köylü meselesi 
SON POST A'da B. Muhittin BU.

gen yazdığı bir başmakalede mev
zuun ehemiyetini belirterek diyor 
ki: 

'' Beniın kanaatimce ortada mev
cut olan mesele müstaıkil ve münfe
rit bir köy meselesi değildir. Bütün 
Türkiye'nin iktisadi kalkınma mese
lesi, bütün Türkiye'yi alakadar eden 
bir fiyat ve dahili pazar davasrdrr . 
Türkiye'nin dahili pazarı ne suretle 
ahenktar bir fiyat nizamı içinde ça
lışmalıdır ki köylünün keaesi için -u
cuzluk veya pahalılık nisbi bir me
seledir - "elverişli" bir fiyatla ayak
kabı ,elbise ve saire temin edebilsin 
Bence mesele bu suretle konulmalı
dır ki doğru bir hal şekli bulunabil
sin. Mesela, köye mektep yapmak 
güzel bir ıeydir. Fakat, bu memle
kette kağıt fiyatı bugünkü fiyat ol
duktan sonra bu mektebin ne lüzu
mu ve ne fayduı olabilir? Köyde 
jandarmaya lazım olan kırtasiyeyi 
devlet temin e-demez ve jandarma. 
kağıdını köy eşrafından tedarik e
derse mektepte okumayı öğrenecek 
olan küçük Ahmet kitabı ve kağıdı 
nereden bulacak ve bulduktan sonra 
da okuma ve yazın.ayı öğrendiği za
man kitabı hangi para ile tedarik e
decek? 

Bence köylü de, şehirli de hep 
kalkınmıya muhtacız. Bu kalkınma· 
yı parça parça ve zaman zaman mull 
telif sahalara tevci hedecek malze· 
me değil, dahili piyasanm tanzimin
de ve muhtelif istihsal ve istihlak 
maddeleri arasrnda tesis edilecek bir 
fiyat ahenginde aramıya mecburuz. 
Memleketin köyünü veya şehrini 
kaldırmak için başka bir manivela 
bulunabileceğini zannebniyoruz. 

Ancak bu maniveladır ki kalkın
mayı emin bir iş haline getirebilir. 
Fakat, bunda da usul ile çalrşmayı 
bilmek ve tedbirlerimizden mucize 
beklemiyerek, kaplumbağa gibi ya
vaş. lAkin emin yürümeğe razı olmak 
lazrmdır. 

B. BONNE'NİN BEYANATI 

Akdeniz'in anahtarları 
İtalya'ya verilemez ! 

Fransa, sömürgelerinden bir kari'ş 
toprak vermek niyetinde değildir 

Paris, 16 a.a. - Senato hariciye komisyonu bugün öğleden 
sonra B. Bonne'yi dinlemiştir. Nazırın fransız dıt politikasının 
heyeti umumiyesi hakkında verdiği bu izahat üç büçük saat sür
müştür. 

B. Bone, Fransa'mn denizaşırı top
raklarından bır karış dahi terketmiye
cegi hakkındaki beyanatını tetkik et
miş ve bu beyanat ıttıfakla tasvip edil
mıştir. 

B. Pier Lava!, genaral Franko'ya 
muhariplık hakkm.n tanınması ıhti

malinden bahse.mesi üzerine, B. Bon
ne bunun hcilen ifa edilmemiş olan 
şartlara bağlı bulunduğunu bildirmiş
tir. 

Bu hususta yapılan müzakerelerde 
çıkarılan netice, komisyon ekseriyeti
nin Akdeniz anahtarlarını ltalya'ya 
vermeğe aıeyhtar oldugu anlaşılmak -
tadır. 

Bununla beraber bir kısım aza Bur-
6osa' bir transız aJanı gonderılmesine 
tdraf .ardır. 

ı anlış tefsir edilmiş vakıalar
dtm ~ıka11 neticeler 

Parıs, ıo a.a. - Lö 'ı an gazetesi 1-
.alyan matbuatının Fransa aleyhinde
ki miıcadelesinden bahsederek, italyan 
gazetelerınin ekseriya gayri mevcut 
veya yanlış tetsır edilmış vakıalardan 
çrKarııan neticeleri kaydediyor. 

Cıbu.i hakkında gazete diyor ki: 
"Alplann ötesinde, İtalya'ıun .Fran

sa ile her iki memleket için faydalı bir 
ekonomik teşriki mesai temini maksa
diyle müteaddit defalar müzakere te
şebbüsünde bulunduğuna ve fakat her 
defasında Fransa'nın fena niyetle kar
şılaşan hiç bir şey elde edemediğine 
inandırılmak isteniyor. 

Bununla beraber Roıma'ya meçhul 
değildir ki, görüşmeler vuku bulmuş 
ve bugün görüşmelere İtalya'nın eski 
Paris büyük elçisi B. Cerruti iştirak 
etmiştir. Bu görüşmeler neticesinde 
bir proje hazırlanmışsa da bu proje 1-
talya'nın o zaman fikrini değiştircre!• 
Cibuti limanından ve Habeşistan'a 
başlıca yol olan demiryolundan vaz 
geçebileceğini zannetmesi yüzünden 
tatbik edilememiştir.,, 

Tunu.s meselesi 
Tunus hakkında ise Lö Tan diyor 

ki: 
"En yeni ve en emin istatistiklerle 

sabit bulunan Tunus'taki fili vaziyet 
italyan matbuatının müddciyatına ta -
mamem. muhalif bulun.makta ve Tunu -

sun fransız imparatorluğu arazisinden 
olduğunu gö:stermektedir. 

1881 de Tunus'taki fran.sızlarıın 
yekiinu 700 ve italyanların sayısı 11 
bin 200 idi. 1936 daki nüfus tah
ririne nazaran fransız ahali 108.000 
ve italyanlar 94.000 dir ve italyan nü
fus beylik arazisinin tamamı üzerinde 
dağmrktır. İı.Iyanlarmı 77.000 hektar 
araziye sahip olmasına mukabil fran -
sızların 630.000 hektar toprağı vardır. 

Fransız ve italyan mekteplerinde a
sılları itibariyle italyan olan talebenin 
miktarı hemen hemen biribirinc müsa
vidir. Tekmil talebe mecmuu fransız 
mekteplerinde 38.000, italyan mektep
lerinde ise 15.000 den aşağcdır. 

Diğer taraftan Fransa'nın Tunus
ta hükümran kıldığı emniyet, refah ve 
umran ile fransız sermayesi sayesin
de italyan muhaceretinin bu memle • 
kette geniş bir kabul görmüş olduğuna 
ciddi surette itiraz edilmez. Ve ital -
yanlarm müstefit olduğu serbest bir 
P?litikada? mütevellit neticelerin şim
dı Fransa ya karşı kullanılmak isten
mesi gariptir." 

''Lö' T '' an şu suretle yazısını biti-
riyor: 

"Faşist matbuatın yaptrğr mücade
le vakıaların doğruluğunu değiştirmi -
ye muvaffak olarruyacaktır. Tunus'un 
fransız imparatorluğu ile, ırk, siyaset 
ve askerlik bakımından kaynaşmış ol -
duğu ve böyle kalacağı alprn öte tara -
fında bilinmelidir. 

ltalyan gazeteleri Franstı'ya 
lıücıını ediyorlar 

Roma, 16 a.a. - Gazeteler, italyan 
taleplerinden bahsedeı ek Fransa'ya 
hücum etmeye devam etmektedirler. 
Giornale d' İtalia ve Lavoro Faşista • 
gazeteleri italyanların Tunus'ta vücu
da getirdikleri muazzam medeniyet e
serlerinden bahis makaleler yazarak 
bu keyfiyetin Roma. tarafından serde
d~len t~~7p~er için yeni bir vesile teş _ 
kıl ettıgını kaydetmektedirler . 

Gazeteler, 19 uncu asırda italyanla
rın külliyetli miktarda Tunus'a hicret 
ederek bu memlekete iktısadi, kül
türel ve sosyal bakımdan müessir bir 
surette nüfuz etmiş olduklarını yaz
maktadırlar. 



ur us 

Krıstof Kolomp'dan Macellan'a kadar birçok kaşifleri uzun seyahatlara sevkeden sebep o zamanlarda Avrupa yemeklerinin tatsız olması ve bunlar için baharat aramak arzusu olmu~tur. ' 
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TÜRKİYE RADYODİFÜZYON 
POSTALARI 

TÜRKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Dalga uzunluğu : 

N H AT AY 1639 m. 183 Kes./120 K,.,. eşet • T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes./ 20 K"'· 
İstanbul, - Ayasofya'dan Yediku- Eski yunan, Roma imparatorluğun- T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20 K"· 

( Türkiye Saatile ) le'ye kadar uzayan Marmara İs tan - dan misaller alabiliriz. Ortaçağ, mülk-
bul'u, büyük ve oldukça dağınıktır. süzleşen insanların nasıl her türlü ha- Ankara: 

Yazan: Stelan Zvayg -9- Kısaltıp nakleden: Nurettin ARTAM 

Sağ kalanlar yere kapanıp 
anavatan toprağını öptüler 

Bazı mahalleler arasında yangınların yatiyetlerini ve terakki kabiliyetleri
sebep olduğu boşluklar yüzünden ir - ni kaybettiklerini bol misallerle veren 
tibat bile yoktur .Bu mıntakayi apar - bir kaç asırlık bir tarih devridir. Son 
tımanlarla bir milyona yakın, evlerle çağ mülksüzleri bu mülksüzlerin art-
3- 4· yüz bin, bahçeli evlerle 100 - 150 tıklan memleketlerde milletlerin dı -

CUMARTESİ, 17.12.938: - 13.30 ?ıl 
zik (Keman ve çello soloları - Pi) - 13 
Saat ayan ve haberler - borsa haberlerı 
14.00 Mıiz ik (bir kaç şarkı) - 14.40 15 
Müzik (Dans saati). 

B u adalarda bu tehlikeli duruş 
çok sürmemişti. Fakat hatı

ralarını büyük sadakatle yazan Pi -
gafetta burada, yer yüzünde bir in
sanın ilk defa dikkat ettiği fevkala
de bir hadise görmüştü. Sahile gi -
dip gemiye dönen gemiciler, sahil
de günlerden perşembe olduğu ha
berini getirmişlerdi. Halbuki gemi
de günün çarşamba olduğu şüphe 
götürmiyecek surette muhakkaktı. 
Pigafetta, üç senedenberi, hatıra 
defterini büyük bir dikkat ve itina 
ile yazmıştı. Bir gününü kaçırmış 
olmasına ihtimal olabilir miydi? Pi
g~fe~~ .. bunu, gemi kütüğünde gü
nu gunune kayıt tutmuş olan gemi 
kılavuuz Alvo'ya da sordu. O da gü
nun çarşamba olduğuna emindi. 

Demek ki daima garbe doğru ha -
reket eden bir gemi yolda takvim -
den bir günü kaybediyordu. Bu ha
ber, sonradan, Avrupa'da büyük bir 
alaka ile karşılanmış, bir sır telakki 
olunmuştu. 

. O zamana kadar dünya devr edi -
tı:ken bir gün kazanılacağı kimse -
nın hatmna gelmemişti. 

E lan Viktorya, vatana varama-
mıştı. Çatrrdxyan kaburga -

lar ve gıcırdayan direklerle bu ge
mi, ancak yavaş bir süratle yol a -
labiliyordu. Baharat adalarından 
harek.et ettikleri zaman kalan 66 ki
§iden pek azı sağ kalmıştı. Bunlar 
da gemiye dolan suları tulumbayla 
dışarı atmak için cansiparane çalı
§ıyorlardı, 

4 eylül 15 eylül 1521 de Portekiı'. 
hı cenup garbisindeki Sen Vensan 
burnunu uzaktan gördükleri zaman, 
hepsi, insanların şimdiye kadar ol
nıadıkJarz derecede zayıf düşmüş -
lerdi. İki gün sonra üç sene önce 
hareket noktaları olan Guadalkui -
\rir'e vardıkları zaman gemide sağ 
kalan 18 kişi ana vatan toprakları -
na kapanarak yeri öptüler. 

Ertesi sabah Viktorya Sevil'e doğ
ru hareket etti. 

Del Kano Sevil!: 

- Ateş 1 Diye kumanda verdi. Bu 
topların sesleri, nehrin iki kıyısın
dan yankı getirdi. Aynı demir ağız
larla bundan üç sene önce İspanya'
ya veda etmişler, aynı toplarla Ma
eellan boğazını selamlamışlar, gen,e 
aynı toplarla meçhul okyanusu se -
lamlamışlardı. 

"vöndük ! Bizden önce hiç kim
senin yapmağa muvaffak olamadığı
nı yaparak dönüyoruz! Dünyayı ilk 
defa devreden gemiciler, işte bura
dayız!" 

O viedeo'nun yazdığı gibi Se -
vil'in nehir kıyısında büyük 

bir kalabalık, "dünyanın allah tara
fından yaratıldığı zamandanberi ya
pılmıyan harikulade seyahati yapan 
gemileri selamlamak üzere" toplan
mış bulunuyordu. Viktoria'dan çı -
kan 18 kişiyi halk sorguya çekmek 
üzere etraflarına toplandılar. Fakat 
bunlar ölgün ve bitgin bir halde idi
ler. Bu zavallı kahramanlar, çektik
leri eziyet ve sefalet yüzünden üç 
sene içinde, en aşağı, on sene ihti
yar lamışlardı. 

Kendilerine yiyecek ikram edil -
di. Fakat onlar, nezirlerini yerine 
getirmek üzere her şeyden önce ya
lın ayak kiliseye gittiler. Orada sağ 
kaldıkları için allaha şükrettiler ve 
Maktan'da ölen reislerinin, ondan 
sonra ve önce kaybettikleri 200 ar -
kadaşın ruhlarını taziz edecek dua
lar okudular. 
Bunların geriye döndükleri, şim

şek süratiyle Avrupa'nın her tara -
fına yayıldı. Kristof Kolomb'un se
yahatindenberi hiç bir hadise mua
sır dünyayı bu kadar alakalandır -
manuş, bu kadar heyecana düşürme
mişti. Artık, coğrafi şüphelerin 

hepsi ortadan kalkmış bulunuyor
du: madam ki Sevil' den kalkan ve 
mütemadiyen garbe doğru giden bir 
gemi, nihayet gene Sevil'e varmış -
tı; artık, dünyanın yuvarlak ve et -
rafının devamlı bir okyanusla çev
rili olduğu muhakkaktır. 

Kristof Kolomb, İspanyol hayra • 
ğı altında bu büyük işe başlamış, 
Macellan ise aynı bayrak altında bu
nu tamamlamıştı. Yer yüzünde ne -
relerde insanlar yaşadığı hakkında 
son otuz yılın öğrettiği, daha ön -
ceki binlerce yıllardan fazla olmuş
tu. 

Bu filo için para yatırmış olan 
bangerler de memnundular. Çünkü 
onlara da 26 ton miktarında baharat 
gelmişti. 

lere teslim etmek niyetinde oldu -
ğunu haber vermişlerdi. 

Bereket versin ki filonun son ku
mandanı Del Kano, San Julian 1i -
manındaki isyanda bu asilerle suç 
ortaklığı etmişti. Onun yardımı sa
yesinde bunlar da ceza görmediler 
ve umumi sevinç içinde unutulup 
gittiler. 

B ir aralık Macellan'm yaptığı 
işlerden bir çoğu Del Kano'

ya mal edilmişti. Fakat Macellan'
dan sonra onun keşfettiği yol üze
rinden seyahat eden bir kaç gemici, 
evelce bu yolu bilememek yüzün -
den bir çok müşkülata uğramış ol
malarına eseflendiler. 

Bir nesil içinde bu yeni keşfedi -
len yol, aşağı yukarı, tamamiyle u
nutulmuş gibi idi. Yalnız bu keşif
ten elli sekiz yıl sonra cenubi A
merika'daki İspanya sömürgelerine 
bir baskında bulunan ingiliz gemi
cisi Dreyk bu yolu kullanmağa mu
vaffak oldu. Ondan sonra Macellan'
ın Avrupa ile cenup denizleri ara -
smda muvasale yolu olacağını tah
min ettiği bu boğazdan ancak tek 
tük balina avcıları istifade ettiler. 

Fakat tarih, bu boğazı keşfeden 

ve bunu keşfederken dünyanın yu
varlakhğını da isbat etmiş olan Ma
cellan'ın, insan kudretinin azameti 
ne misal olan cüret, azim ve cesare
tini hiç bir zaman unutaımyacaktrr. 

(SON) 

Lozan üniversitesinde 

muvaffakiyetli bir 

doktora tezi verildi 
Cenevre, 16 a.a. - Anadolu Ajan -

sının hususi muhabiri bildiriyor : 
Lozan üniversitesi talebelerinden 

Tarık Dünmer, "Türkiye İş Bankası,, 
namı altında yazd1ğ1 tezini yüksek ti
caret fakültesi dekanının riyaseti al -
tındaki komisyon huzurunda ve kala -
balık bir dinleyici kütlesi önünde mü
dafaa etmiştir. Takdirleri kazanan bu 
tezden dolayı komisyon kendisini teb
rik ederek eserinin emsali arasında 

misli az bulunabilecek olgunlukta ol
duğunu söylemiş ve T. Dünmer'e ik -
tisat doktorluğu unvanını vermiştir. 

İktısat Fakültesinde toplantı . 

bin kişi .doldurabilir. şmda ve her türlü mim menfaatlere 
. - • karşıdırlar. Ne milli vasıflı içtimai 

Apartıman; büyük şehirlerde ikti - vazifeler ve mesuliyetler kabul eder -
sadi ve içtimai sebeplerle, revaçta o - ler, ne de milli müesseseierin kurul -
lan bir mesken tarzıdır. Daha ucuza masma ve inkişafına yardım ederler. 
mal olur, daha çok gelir getirir. Ta - (Mesela Fransa'daki son cereyanlar) 
mir ve idare masrafı azdır. ismini şimdi hatırlıyamadığım, bir 
Apartıman, az eşya ile döşenir, ev fransız müellifi bunları; "bunlar va -

işleri apartımanda evden daha kolay tanperverler, milliyetperverler değil, 
ve ev kadınının yardım ihtiyacı apar - gözleri muayyen bir sosyal inkişafa 
tımanda evden daha azdır. Ne kadar dikili kadınlı, erkekli arkadaşlardır" 
büyük olursa olsun, apartıman evden ı diye anlatır ve bahsin devamında; 
küçük bir meskendir. Katlan, merdi - sendikalara dahil olsun olmasın, bü -
venleri yoktur. Tercihan ev dışında tün bu enternasyonalci mülksüzlerin 
ve umumi yerlerde eğlenen, ziyaretle- muayyen bir kazanca, muayyen bazı 
ri ev dışında kabul eden ve ekseriya tasarruflara eriştikten sonra nasıl der
kadını erkeği ev dışında çalışan yeni hal millileştiklerini, yeni sosyal va -
aile apartımanda evden daha tasarruf- ziyetlerinin kendilerine empoze etti
lu ve daha rahat yaşar. ği milli mecburiyetleri nasıl takdire 

Burada bir noktaya, apartımana yer- değer bir liyakatla ifa ettiklerini ve
leşen ailenin, gittikçe, tasarrufa ve ra- sikalarla tesbit eder. 
hata alıştıkça, .çocuk yapmadığına da , - • 

işaret edelim. Ana ve babada tasarruf, Şüph., vok ki Türkiye'de şehir me -
rahat hissi ve imkanı arttıkça, çocuk seleleri, büyuı. rnilli meseleden ayrı o
yapma temayülü azalıyor. Bir tara~:an larak ve bu milli mea.oleye aykırı ola
aile apartımana intibak ederken, dıger rak halledilemez. Devletı ..... topraksız 
taraftan apartıman kendine mahsus köylüler lehine olan tedbirlerırı;., u -
bir aile tipi yetiştiriyor. Belli haşir zağı gören şehir idareleri, mülksüz 
bir kaç memlekette, doğumların ban - sehirliler lehine, aynen tatbik etmek 
kalardaki tasarruf hesaplariylc ma - ~·"? bütün imkanlarla bu tedbirleri ak
kfıs bir nisbette azaldığı - tasarruf si temayüllere karşı müdafaa etmek 
hesapları arttıkça doğumların azaldı - mecburiyetindedirler. Geriye bırakı -
ğı - bile tesbit edilmiştir. . . . . lacak malın kıymeti kadar, hiç bir şey, 
Apartıman, az masrafla ve ışçısız ı- insanın bir mirascı yetiştirmek ihti -

dare edilir bir orta halliler ve bunlar- rasmı zorlıyamaz. Malın ve menfaatin 
dan daha az kazançlılar meskeni oldu- müdafaası suretiyle başlayan ilk tari
ğu halde, bizde, bilhassa İstanbul_'_da hi devirlerdeki askeri teşkilatın, bu -
pek az orta halli ve bundandaha yuk- günkü şümullü vatanperverlik hisle -
sek kazançlr halkın ikametgfilııdır. rine mebde olduğu noktasından hare
.Sayfiye evleri istisna edilirse, İstanbul ket edilerek de türk vatandaşının köy
da şehir içinde evlerde yerleşmiş zen- de, şehirde mutlaka mülk sahibi olma
ginıler azdır. Bunun böyle oluşunun sı lüzumu üzerinde ısrar edilebilir. 

17.30 Müzik (türk müziği saz eser11 

muhtelif şarkılar) - 18.30 Nurullah S~ 
mer Sümerbank umum müdürü. (Arttı 
ve yerli mallar haftası münasebetiyle ~ 
nuşma) - 18.45 Müzik (incesaz faslı) 
19.15 Saat ayarı ve haberler - 19.25 M~ 
zik (şan resitali - Nurullah Şevket) 1 - • 
mon Bakaneğra operasından - Fiesko ro 
mansı (Verdi ). 2 - Don paskale operasııı 
dan - Malattesta romansı (Domizetti) 
3 - İfijenia in Aulis operasında - Ağaıne 
nonun ariası - (Gluek) 4 - Faust operas 
elan - M efisto Ki ise sahnesinden - (Guno 
5 - Salvator Roza operasından - Duka art 
ası - (Gome~ ) - 19.50 Memişle Saulrıı 
radyoda (İ. Delideniz, N. Berküren) -
Mlizik (folklor: Kudsi Tezel, ve Halil S 
dii Yönetgençi'nin iştirakiyle) - 21.00 S: 
at ayarı ve arapça söylev - 21.10 Müzik~ 
(küçük orkestra): 1 - Dihter und Brauf 
(Suppe) 2 - Erste İtalieniş süit - (Becc1 

3 - Di hidropaten - (jos, Gung'I) 4 - Tr• 
umland - (Rust) 5 - Di leybesbotşaft 
(Sied) - 22.00 Konuşma (haftalık pos 
kutusu) 22.15 Müzik (operet seleksyonla~ 
22.45 Müzik (cazband) - 23.45 - 24 Son ıır 
berler ve yarınki program. 

Avrupa : 

0.PERA VE OPERETLER: 21 Varşo~ 
- 21.30 Bordo, Grönobl, Liyon - 21.

1 Faris - Eyfel kulesi - Kopenhag -
Ştutgart. 

OHKESTRA KONSERLERİ VE SEi' 
FONlK KONSERLER: 12 Königsberg 
18 Faris - Eyfel kulesi - 21 London - Ht 
yona!, Roma - 21.30 Strazburg - 22. 
"S..iiksemburg. , 

VnA. MUSİKİSİ: 18.15 Sarbrük - ' 
Breslav, Viyana - 22.30 Doyc!andzendef 

NEFESLt SAZLAR (Marş v. s.): 1 
Breslav - 22.4:. Budapeşte. ,, 

ORG KONSERLJ<;Rİ VE KOROLJ\" 
16.30 Stokholm - 18.15 D,,yçlandzender 
lG.30 Hamburg. 
HAFİF MÜZİK : 6.30 Berl\l\, Bresi• 

Kolonya - 7.10 Sarbrük - 8.30 Jlres)a 
Frankfurt, Münib - 10.30 Hamburg - 1 
Hamburg, Münih, Viyana - 14 Laypzig 
14.10 Kolonya - 14.15 Berlin, Hamburg 
14.25 Münib - 15 Sarbrük - 15.20 Ha~ 
burg - 16 Alman istasyonlarr - 18 Berl1 

- 18.30 Frankfu"t - 19 K'lnigsberg " 
19.15 Münih-19.30 Frankfurt -~o.ıo J(~ 
lonya - 21.10 Ştutgart - 2'2.30 l>uıtgaı{ 
Viyana - 22.40 Königsberg - 24 Hil:ll 
burg, Kolonya. 

bir kaç sebebi; yangınların İstanbul'- Şehirlerde muhtelif nisbetlerle ka-
da oturulacak ev adedini azaltmış ol- zanan vatandaşları ev sahibi yapmak min etmesi, 
ması' Yangınlardan arta kalan evlerin d k.. kAf"d' y k aıti'flerı·n:Jt ak için alınacak tedbirler, köyler e oy- a ı ır. apı ooper u 
bugünkü ihtiyaçları karşılıyamıyac lüyü toprak sahibi yapmak için alına- bahsetmek istemiyorum. Daha faydıı 
kadar iptidai ve basit oluşları, bir de; cak tedbirler kadar külfetli değildir. görülürse bu tarzdan da istifade eÔ' 
şehirde oturmak kolaylıkların!n te_d - Hatta bu, şehir büdceleriyle alakadar lebilir. 
birsizce birkaç mıntakada teksıf edıl - bir iş bile değildir. Mesela İstanbul': Sıhi, tabii, tarihi güzelliklerin-Oel' 
miş olması, ile hülasa edilebilir. da, Ayasofya - Yedikule arasındakı başka, mıntakanın imara çok mü~ Zamanla, zenginler ve vakti hali ye- . . .. 

Marmara kıyısını bu tarzda imar ıçın diğer şartları da vardır. Mesela unı 
rinde olanlar· şüphe yok ki, h;r ye~~.e belediyenin; versite ve hastaneler bu mıntakada 
olduğu gibi !stanbul'da da ev ere o- ! b l'd dır. İyi bir programla mrntakada Y~ 
necekıer, ve ergeç şehrin bugün en ha- a - Devletin ve şehrin starı u a , 
rap mıntakası olan en güzel Marmara derhal (mesela adlıye sarayı, onser-· k nrz üniversite profesörleri, ve hast• 

. ) b dan ne doktorları için üç yüz ev yaptırı kıyısına Yerleşe~eklerdir. vatuvar, şehir tıyatrosu ve un j 

labilir. Adliye sarayı bu .ınmtaka0 Bu dönüşü ve bu yerleşişi kolaylaş - sonra yapılacak belli başlı büyük bina- ! 

k d t "h Gazi yapılınca, hakimler ve adliye memu ... tirmak' hattaA orta hallilerden daha az lan bu mınta a a, - ercı an . -
ları da burada oturmağı tercih edece kaza ..... 11 halka teşmil ederek, İstan - bulvarının iki tarafında - yaptırma · İ ııa 

.. ıı: b k 1 · terdir. Ve nihayet stanbul'da (ıd bul'un bu en güzel yerinde, dünyanın ğa karar vermeleri ve u arar arını ı- uıı 
ve sıhi mesken) in anlaşılcJıgı . g , en gu.'zel bahçeli evler,.şehirle_r.inden Hin etmeleri, d b çO' 

r şehrin bir cok mm takaların an ır b·ırinı' kurmak, bugün bıle, henuz be - b _ Mıntaka'nın yalnız bahçe ı ev -. ~ 
1
. leşe 

lediyenin elindedir. lere tahsis edilmesi, aileler bu mıntakaya ge ıp yer 
ceklerdir. 

• - • c - Emlak bankası, emniyet sandı- 1> '"k tr 
Apartımanın kendine ma}ısus bir a- g-ı gı'bı' uzun vadelerle emlak kredileri Bahsr uzatmaksızın, bu üyu ve . 

k ld - u tanbul'un birinci planr<tki imar işi.~' ile tipi yetiştirme te o ugunu Y - 1 bb 
karda söylemiştik. Apartımanın orta yapan mali: müesseselerle, hatta Ş belediyenin sadece t~~~r ve. :~şe. t:~ 
halliden daha az kazançlı vatandaşlar bankası gibi yüksek sermayeli milli süne bağlı bir ;, te a ı ettıgımı 
arasında taammümünün, başka mem - bankalarla anlaşarak, yalnız bu saha - rar etmek ;.,terim. Karar verildi~t~ı 

d · · · b' · cuı kredı'sı· temin ve 1·~- oaşlandıktan sonra, kimbı.ıı ıeketlerde Sebep oldug-u, ve istikbal e nın ımarz ıçxn ır ınr- ~ 
Yeni keşfedilen Filipin takım a - • 

dalarını da aynı toplar selamlamış -
b. Fakat bunların ses· h' b' 

ı ıç ır za -
man, bu seferki gibi büyük bir bela-
~at, mana ve sevinç ifade etmemiş
tı: 

Yalnız, Macellan'm Armadası'nın 
salimen memlekete döndüğü habe -
ri ortalığa yayılınca bir düzine a
dam, beyinlerinden vurulmuşa dön
düler. Bunlar da San Antonio ile 
kaçmış ve bır sene önce Sevil'e var
mış olan asi kaptanlardı. Bunlar, fi
rarlannı vatanperverane bir hare -
ket gibi anlatmışlar, hiç bir boğaz
dan b.ahsetmemişlerdL Yalnız bir 
körfeze girdiklerinden· bahsetmiş -
ler, Macellan'm filoyu portekizli -

11.aç mütehassıs ve kaç müessese şıf11' 
bizde de sebep olabileceği, aynı der;- et;esi, Ve bu mm takada ev ,.,mımek di hiç kimsenin aklından geçmiy; 

İstanbul, 16 (Telefonla) - İktıs.a.t cede ağır diğer sosyal tehlikeler e kıy malt kolaylıkları ve imkanları kendı 
Vardır. Mesela·, en başta, vatandaşın isti yen vatandaşlara. ... ~a .ve e~ .. - le 

ve tasaruf haftası münasebetiyle iktı- metinin yüaJc on onbeşını peşın ode- tiklerinden belediyeye teklif edece 

: 
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TUTA N 
K E D İ 

SOKAGI 
Yazan . Yolan Földeş 

Çevuen: Nasulıı Baydar .. 
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Ve İ§te dünyanm en hazin atkı böylece baıla _ 
maktadır; zira insanı utan-dır an kadar hazin bir 
a§k tasavvur edilebilir mi? 

Bay Bardişinof bu esnada pek meşguldür. Fran
u 'da işsizlik yoktur ve Avrupa'mn farkından ve 
cenubundan akın akın gelmekte olan İ§çiler Paria'
te toplanmakta, ve Yani zaman zaman macar, İtal
yan, çek ve yunan lokantalarını dola§ıp Bay Bar
dişinof'un mutedil fiyatla ders verdiğini bildiren 
türlü dillerde basrhnı§ kartları dağıtmaktadır. Ye
ni gelen yabancılar dil bildikleri takdirde kolayca 
jş bulacaklarını zannettiklerinden bu ihtiyar zatın 
§İmdi muntazam ders alan talebeleri vardır. 

Anna bekar dolabını düzeltmek ve yamanacak 

rl,armı almak üzere Bardiıinf'un evine git-çamaşı . _ 
ı:nektedir. Tabiidir ki Bardi§inof'un deraı olmadıgı 

sat fakültesinde bugün bir toplantı ya- gittikçe mülksüzleşmek tehlikesi 1 Tıp- mek şartiyle, ev edinme imkanını te- !erdir. 

prlmış, güzel n utuk'lar söy lenm:iş~t~i;r ·~~k~ı ~t;o;p;ra;k;s:ı;z!!k;o~·y~l~ü~gib~· ~i~. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~===~~~-~~~~.!!_!1~~ 
bir saati seçmekte ise de bugün odada bir kadına ~ 
rastlamıı ve hayretler içinde kalmıştır. 

Anna'nın hemen geri dönmeğe hazır olduğunu 
göre Bardişinof bağırıyor: 

- Giriniz, giriniz Annuşka ! Ders vermiyorum. 
Sevimli yeni bir komşum var. Müsaade ediniz de 
kendisini size tanıtayım. 

Kadının kalkmak istediği zaman bütün ağırh
ğiyle dayanmağa mecbur olduğu, yanına bırakıl -
mı§, iki kaim bastona Anna üzüntü hissederek dik-

"R' d . " d. k d kat ediyor; derhal ıca e erım... ıyor, ve ·a ın, 

dudaklarında bir şükran tebessümü belirerek tek
rar yerine oturuyor. 

Kadın, kendi kendisini takdim ediyor: 
- Katrina Aldhufvu·d. Evelki gün geldim, ve 

Bay Bardiıinof'la bugün tanı§tım. Birlikte bir bar
dak çay içnıeğe davet ebnek nezaketini gösterdi 
bana. 

Bardiıinof, gülerek: 
- lyi ki, Annuşka, geldiniz de çay pİ§İrmek ka

bil olacak. Yalnız siz çaydanı kullanmayı bilirsiniz. 
Baraba§ ailesi Balık - Tutan - Kedi sokağrna 

yerleştiği zaman ispirtolu çay semaverini Bardişi
nof'a he-diye etmiştir. Yeni apartımanda mükem
mel bir mutfaılı: vardır. 

Anna, takalaşarak: 
- Ya gelmemiş olsaydnn? 

- Geleceğinizi biliyordum. Bana bunu vadet-
rni§tiniz. 

Anna çaydanı doldurup kabinetoyu yakıyor. 
Terbiyeli terbiyeli soruyw: 

- Siz de rus musunuz, efendim? 
Kadm ba~mı sallıyor: 

_ Hayır. Finlandıyalıyım. 

Bardişinof hatırlatıyor: .. 
_ Bugün, azizim madınazel Aldhufvud, bugun. 

Harpten evelki zaınanlarıda ben de, sizinle berabe~, 
rus vatanınım milli camiasına mensup olmak talı
hine mazhardım, aziz madmazel. 

Katrina Aldhufvud gülümsüyor: 
_ Ben bunu pek öyle talih telakki edemem. Çar 

hükümeti beni Siberya'ya sürmüştü. 
- Siberya'ya mı? 

Anna öyle bir alaka duymuştur ki yakla§ryor. 
Şimdiye kadar bu onun için ancak kitaplarda, Bay 
Bardişinof'un rus romanlarında okunan acaip, meç
hul memleketlere ait bir kelime idi. Ve işte §imdi 
hakikaten orada yaşamış, Siberya'ya sürülmüş bir 
insan kar§ısmda bulunuyorıdu! 

Katrina tavzih ediyor: 

....:.. Evet 1912 de üniversite talebesi ve on sekiz , . 
ya§ında idim. Bütün harp yıllarını orada geçır-

dim. Ancak komünist ihtilalinden sonra kurtul
dum. 

Anna, karşısında duran kaim bastonlara ve tu
haf bir §ekilde yere basan kas katı ayaklara bakı
yor. Belki de bu ayaklar Siberya'da donmuşlardı, 

yahud ••.• 
Bayan Aldhufvud bu bakı§ı fiarkederek sakin 

ve tabii bir tavırla cevap veriyor: 
- Hayır, ayaklanmm bu işle hiç münasebeti 

yok. llk çocukluğumdan beri böyle alildim. Çocuk 
felci ... 

Anna, dudaklarına kadar gelen suali sormuyor: 
Çar tarafından Siberya'ya sürülmüş olmak için bu 
)'arım kadın ne Yaı>nııı olabilirdi? 

Bardişinof da hiç bir §ey sonnıyarak sadece: 
- Siyasi suç, demekle iktifa ediyor. 
Katrina tasdik ediyor: 
- Tabii, komünisttim. Sürgünden dönüşte Fin

landiya beni bir muzaffer gibi karşıladı. Sonra, o
rada da vaziyet değişti ... Hapisaneden ancak bir ay 
evel çıktnn. Doğrusunu söylemek la:o:nnsa muvak
kat surette serbest bırakılmıttmı; fakat işin sonu
nu beklemiyerek kaçtan. 

Bir alil nasıl kaçabiJir? Anna düşünüyor, lakin 
Banlişinof mütessir bir tavırla başını sallıyor; çe
nesindeki küçücük sakalı titriyor. 

_ Sürgün, hapis ... Size ne kadar acıyorum, aziz 
madmazel ... 

Aziz madınazel, oldukça memnun bir hareketle 
elini sallıyor . 

- Oh! Hayatnn hakiki bir romandır. 

.Anna, çaydanı getirirken dudaklarmda beliren 
gülümseyişi gizliyor. O, Paris'te hayatı hakiki bir 
roman olmıyan bir kimseye henüz tesadüf etme
miştir. Katrina doğumundan bugüne kadar geçir· 
diği ömrü ihtirasla anlatıyor. Bardişinof bardakla
ra mütemadiyen çay koyarak nezaketle dinliyor. 
Beşinci bardakta hikaye tamamJanıyoı;. ve Katrina 
kalkıyor. 

Anna hemen koşuyor: 

- Müsaade ederseniz odanıza kadar size refa
kat edeyim. 

- Oh, hayır, canan. Hiç zahmet etmeyiniz. 
Dediği doğru. Anna da bunu müşahede ediyor. 

Katrina çifte bastonu ve aynı zamanda kaldırdığı 
iki katı ayağiyle herkesten fazla çeviktir. 

(Sonu var) 
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Akciğerler· ve mikroplar 
Ak ciğerlerin bize nefes aldırma

ğa yamdıktan baıka gıdalarımızla 
gelen yağların, bir de ıekerlerin 
Yanmasına hizmet ettiğini biliyor -
duk. Fakat kara kan ak ciğerlerden 
geçerken oradan yalnız oksijen ala
rak sadece kırmızı kan olur diye &a

nırdık. 

HalbUki yeni haberlere göre kan 
ak ciğerlerden geçerken orada mik
l'Oplar'Clan da temizleninniı. 

Ak ciğerlerimizin bu hassasını 
leon Bine ve Ş. Y alm adında iki fizi
yoloji mütehassısının güzel bir tec
rübeleri isbat ediyor, hem de birden 
~e kesin olarak. 

Bu iki alimin yaptıkları tecrübe 
l&fsilatiyle anlatılmağa değerse de, 
hayvanlar üzeri~de tecrübeler ya • 
Pıldığmı görmeğe alıtık olmadığı
ll12 için, meraklanırsınız diye tecrü
beyi pek kısa söyliyeceğim: Hayva
lllll ak ciğerleriyle birlikte bütün vÜ· 
CUdu içindeki kan bo§altıldıktan sonra 
kanın bir kı511lı tekrar ak ciğerler -
den geçiriliyor. Tabii bu kPn ak ci -
ierlenlen geçirilmeden önce içerisi
ne türlü türlü mikroplar karııtırıh
)or. 

Tecrübeye baılanıldıktan bet da
lcika aonra kanın her santimetre mi
ki.bmda on milyondan kırk altı mil
Yona kadar mikrop bulunduğu hal
de üç saat aonra mikroplar tekrar 
.. yılınca on milyon bine, kırk altı 
IXlilyon da yedi yÜz seksen bine ini
Yor. Bu tecrübe yapılirken aynı kan
dan gene aynı miktarda ınikroplarla 
karııtırılrnıı bir kıan11 başka bir kap
ta aaklanılınca orada mikropların 
daha çoğalmaınq olsa bile pek az 
lliabette kayboldukları görülüyor. 

Bu tecrübe bir iyilik daha gösteri
J'Or: Kanın içindeki mikropları say
hıak için üç saat geçmesi beklenil -
ıniyerek htN" yarım saatte bir sayı • 
lıraa mikropların her defasında bir 
nıiktc1r daha azalmı§ olduğu anlaşı
l•,for. Demek ki kandaki mikropla -
l'ln telef olmaları için onların hiç dur 
lhaclan aaatlerce ak ciğerden geçme· 
aine lüzum yoktur. Her defa geçişin
de az çok mikrop telef oluyor. 

Tecrübede kullanılan mikroplar 
ıh.agj cinsten olursa olsun hepsi de
rece odel"1ıce telef oluyoraa da bazısı 
Pek çai,Uk, baz161 da biraz daha geç 
aü ~ ruyor .•. 

Hayvanların üzerinde yapılan bu 
tecrübede elde edilen neticelerin in
sanları da pek sevindireceği şüphe
sizdir. Bu türlü fiziyoloji itlerinde 
hayvanlarla aramızda fark olmadı
ğından kanımıza girebilecek mik
ropların akciğerlerden geçerken o -
rada az çok uzun bir zaman içinde 
telef olacaklarını bilmek elbette bi
zi sevindirecek bir ıeydir. Hele tec -
rübelerde şarbon hastalığı mikrobu
nun da kullanılmıı olmaaı sevincimi
zi artırmalıdır. Çünkü hayvanlarının 
değeri olan yerlerde tarbon hastalı
ğından hayvanlar bile kurtulmuş ol
duğu halde, bazı yerlerde bu hasta
lık insanlarla hayvanlar arasında 
müıterek bir auretle devam edip git-

mektedir ... 
Bu yeni tecrübe, bir de, eski bir 

tecrübeyi hatırlatıyor. Gene fiziyolo
ji mütehauıslarmdan bazıları vak
tiyle hayvanlar üzerinde tecrübeler 
yaparak onların akciğerlerinden al
tıda bet kısmını çıkardıkları halde 
yalnız altıda bir kııımiyle yaıamak
ta devam ettiklerini görünce hayvan
larda da, insanlarda da akciğerlerin 
altıda beti fazla olıduğna hükmet
mitlerdi, hatta büyük ~ir .pr~.fe~~· 
akciğerlerin altıda beşı hır lukstur 

demiıti. ·~ . 
Şimdi anlaşılıyor ki akcıgerlerın 

genitliği lüzwnundan fazla değildir. 
Yakıl\ onların yalnız altıda bir kı~ı 
ile azar azar nefes aldığımız vakıt 
de bayağı teneffüs etmek bakımın
da~, yaıamak mümkündür. :akat 
akciğerlerin bir de kandaki mıkrop
ları temizlemek işi olduğuna göre bu 
bu bakımdan ne kadar genit olsa ge
ne fazla sayılamaz. 

Spor hocalarının talebelerine he.r 
ıeyden önce geni§ nef~~ alarak a~~ı· 
ğerlerini doldurmayı ogretmel~rının 
haklı olduğu bir kere daha aabıt olu-
or. Genit nefs almak yalnız hava
~an okaijen almak için değil, kanı 
mikroplat'dan temizlemek için de i
yidir. Tabiatın bize verdiği ·~~iğeri 
fazla geniş bularak onun hepsını kul
lanmaktan çekinmemeliyiz. Onun 
altıda biri de bizi yafabr ama, hem 
kandaki mikroplar iyice temizlen
mez, hem de işlemiyen alet çabuk 
paslanır. Akciğerlerin her uzuv-dan 
ziyade huta olmaları da ıüphesiz 
ondandır. 

G. A. 

Yurtta G. -M. • Vildyet 
kongreleri devam ediyor. 
Aydın, 16 a.a. - Cümhuriyet halk. P8:rt~ıi,_ni? Aydın v~~ayet 

kongersi, kazalardan gelen delegelerın ıştırikıyle ~e genyon~u
rulca na\i ahit olarak gönderilen Konya Mebuıu .Kazım Okay.m 
h 1 ·şı d"" bah saat lO'da llbay ve partı batkanı Salım uzur arıy e un sa · ld 
Ozdemir Günday'ın reisliğinde istiklal ma111 ıle açı 1· 

Ebedi ayrılığı ile bütün türk mil - terliğine ~ngr:n~n sarsılmaz bağlılı~: 
letinin kalbinde derin bir acı bırakan j ıariyle tazımlerının arzına karar verıl 
Büyük Şef Atatiı-rk'ün mukaddes batı- miştir. Kongre içten bir alaka ve. ~an· 
raaıru, beş dakika ayakta durmak su - lılıkl~ ~mi bir ahenk havası ıçınde 
?etiyle taziz ve tebcil eden kongre u - geçmıştır. 
ınumi heyeti, cümhuriyct idaresine ve 
onu yüksek iradeleriyle daima ileriye 
götüren büyüklerimize karşı duyduğu 
sarsılmaz bağlılığın bir ifadesi olmak 
Uzere Cümhurreisimiz lsmet lnönü'ne, 
Ramutay Başkanlığına, Başvekalete, 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal Çak -
mak'a ve Parti Genel Sekreterliğine 
Şükran ve tazim telgrafları çekil~ini 
karar altına aldıktan sonra mesaısıne 
devam ederek idare heyeti raporu o • 
kunmuş ve müteakiben encümenler s.:
Çimi yapılmıstır. Saat 12 ye kaıdar mu
zakerelerine devam eden kongre. yarın 
tekrar toplanmak üzere celseye son 
Yermiştir. 

Rir ziwıf et 
Vilayet parti ko~gn:sınin toplantısı 

rnünasebetiyle dün akşam kongre de.· 
lcgelcri şerefine partide 100 kişili~. bır 
ziyafet verilmiştir. Ziyafette geny~n · 
kurul tarafından müşahit olarak go~ -
derilen Konya saylavı Kazım Okay ıle 
ilbay ve parti başkanı, kongre delege · 
leri, hükümet, cemiyetler erkanı, ve 
rnatbuat mensupları hazır bulunmuş • 
lardrr. 

lorıgultlak' ta: . 
Zonguldak, 16 a.a. - C. H . Part1· 

ai vilayet kongresi, kazalardan gele~ 
36 mümessilin iştirakiyle vali ve partı 
bagkanınm çok güzel bir söyleviyle .a
Çılınıştır. Bütün devair rüesası ve şır· 
ket müdürleriyle kalabalık partililer 
~Ütlesi kongrede bulunmuştur. S~rck
h çalıımalarla kazalardan gelen dılek
ler tesbit edilmiş ve yönkunıl a
Zalariyle büyük kurultaya gidecek 
murahhaslar seçilmiştir. 

Milli Şefimiz tsmet tnönü'ne, Ka
nıutay Başkanlığına, Başbakanımıza, 
Oaııiliye Vekili ve Parti Genel Sekre-

~· ' .~ınop ta: . 
Sinop, 16 a.a. - İlçe kon~ret.er~n • 

den seçilerek gelen delegelerın ıştıra· 
kiyle bugün C. H. Parti.si vilayet .kon· 

gresi açılmıştır. tı pa.rtt k~n~reaı ~u
glin yönetim kurulu üyelerıını v~ bu -
yük kurultaya gidecek delegelerı seç • 
tikten sonra mesaisini bitirmiştir. 

Gireımn 'cfo: 
Giresun, 16 a.a. - Halk Partisi vi

layet kongresi, dün vali ve parti baş
kanının bir söylevi ile açıldı. Evela E
bedi Şefimiz Atatürk'ün hatırası üç 
dakikalık sükut ile taziz edildikten 
sonra viHiyet idare heyetinin raporu 
ve diğer dilekler okunarak kabul edil-

di. 
Kongre. varın da çalışmalarına de

vam edecektir. 

A11w:ıv-cı' da: 
A~sya, 16 a.a. - Cümhuriyet 

Halk Partisi vilayet kongresi, vali ve 
parti başkanının bir nutku ile açıldı. 
İdare heyeti raporu okunduktan sonra 
encümenler seçildi. 

Edirm>"de: 
Edirne, 16 a.a. - Bugün de mesaisi-

ne devam eden C. H. Parti kongresi 
yeni idare heyetini seçerek dağılmıg • 

tır. 

Konya'da: . . . 
Konya, l6 a.a.-:- Partı ~l .kongremız 

mesaisini bitinn•f ve yenı ıdare heye
tini seçerek dağılmıştır. 

T ekirdcığ' da: 
Tekirdağ, 16 a.a. - Vilayet C. H. 

Partisi kongresi dün açılmıt bugün 
yeni idare heyetini seçtikten ıonra 
kapanmıştır. 

ORTA AVRUPA'DA YENİ BİR 11 MESELE": 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ukrayna meselesi Dilekler 

Almanya şimdi de bur~ya 
el uzatacağa benziyor 

''Halkın sesi, hakkın sesidir,, .ö
zünde büyük bir hakikat bulunduiu
na bir daha kanaat getirdim: Cüm
huriyet Halk Partisi Ankara vilayet 
kongresinde, daha evel ocak, nahiye 
ve kaza kongrelerinde tesbit edilmiş 
olan dilekler müzakere olunurken 
dinlediğimiz bu "Se&, takip etmekte 
olduğumuz yolun en doğru yol oldu
ğunu bir kere daha bağırdı. 

Bu gün artık şüpheye mahal 
yoktur: Ukrayna meselesi 

ortaya konmuştur. 
1914 ten önce, Avusturya-Maca

ristan denilen ileri karakoliyle im
tidat eden Almanya Türkiye'nin 
sömürge vazifesini göreceği bir al -
man - Avusturya. Macaı istan - Tür
kiye imparatorlugu kurmayı tasar
lamıştı. 

Berlin - Bağdat hattı bu büyük 
fikrin alametiydi. Viyana Bosna 
Hersek'i ilhak etmekle plfinı bozdu. 
Filhakika, Bosna - Hersek ilhak e -
dilmemiş olsaydı, türk topragı ota -
rak kalmış olsaydı, Türkiye sırplar, 
bulgarlar ve yunanlılar tarafından 
parçalanamıyacaktı. B. d' Aerenthal 
bunu anlamadı. 

Az sanra - ikinci bir hata. buse
fer takdir hatası - Almanya Türki
ye"nin Balkan harbından muzaffer 
çıkacağını sanmıştı. 

Türkiye maglup oldu. Ve bu yüz
den (1913) Avusturya - Almanya 
artık Türkiye ile sınırdaş olmaktan 
çıktı. pancermanistlcr için Sırbıs -
tan'ı yıkmak, hatta ilhak etmek za
rureti hası oldu. Viyana ve Berlin 
hükümetleri icabında Atina'da ho -
henzollerin ailesinden Sofi'ye, Ro -
manya'nın hohenzollerine ve Sof ya
nın Cobourg'una güvenebitirlerdi, 
fakat Belgrad'da hüküm süren Saint 
- Cyr'in sabık talebesine hiç bir su
retle güvenemezdi. 

A vusturya - Almanya ile Tür -
kiye arasında temas ancak 

1915 de Bulgaristan'ın ittifaka da -
hil olması ve Romanya'nın ezilmesi 
ile tekrar temin edildi. Fakat Yuna
niCtan'ın kendilerine iltihak etme -
mesi ve Selfınik'te bir itilaf ordusu
nun mevcudiyeti dolayısiyle bu ha
reket natamam oldu. Fakat artık 

Rusya'yı yenmiş ve Polonya üzerin
de hikimiyetini tesis etmiş olan Al~ 
manya daha ileri•ini görüyordu. Kı
talarından baaıları Baltık eyalede
riai a..aı eder ve Petrograd üzeri
ne yürürken, diğerleri Romanya e
zilmiş ve rus orduları inhizam ha -
linde bulunduğu için Ukrayna'da i
lerliyorlardı. Artık manevra harita 
üzerinde çizilmişti: Karadeniz'in 
cenubundaki yol ele geçmiş olduğu 
için, §imalden geçen yolu ele geçir
mek, Ukrayna'yı işgal etmek, buğ
dayına, kömürüne, maden ocakları
na vazıyed etmek, Kuban'dan geçe
rek Baku petrollerini ele geçirmek 
için Kafkasya üzerine teveccüh et-
mek. 

S iyasi bakımdan bu emellerin 
tahakkuku için Romanya'nın 

inkiyad etmesi (etmişti), bir habs -
burgun hükmiı altında bir Polonya 
kırallığmın kurulması (bu nokta 
düşünülmüştü), vasal bir devlet o
lacak bir Ukrayna (Hetman Skoro -
pad,ki'nin yapmak istediği bu ol -
muştu). Almanya muvaffak olsaydı, 
Berlin ve Viyana Karadeniz'den 
Basra körfezine, ve Baltık denizin
den Akdeniz'e kadar, Karadeniz'i 
alman gölü haline getiren muazzam 
bir imparatorluğun iki alman mer
kezi olacaktı. 

Dünün hatıraları. 1918 bozğunun
danberi, cenup yolu geçilmez bir 
hale gelmiştir. Eevla sağlam bir Yu
goslavya, daha ileride kuvetli bir 
Türkiye yolu kapamaktadır. Bu -
nunla beraber Ukrayna buğdayı Al
manya için Ludendorf'un devrin -
den daha luzmludur, Baku petrolu 
ise ondan ziyade. Ve Baku petrolü
nün ötesinde Türkistan'ın pamuğu 
vardır. Yeni Almanya, 1918 den e -
velki yüryüşüne yeniden başlamak 
ve daha ileriye gitmek düşüncesin
dedir. Almanya, rus devletinin im -
hası ve bu imparatorluğun cenup ta· 
raflarında kendi otoritesini tesis 
suretiyle Çin'in limanlarına sarka
rak dünya imparatorluğu hayali pe
şinde koşuyor. 

H itler'in emellerinin hedefi bu 
suretle tasrih edilince garp

te sükuna ihtiyacı olduğu aşikar -
dır: İtalya anlaşması, fransız - al -
man hududunun tanınması, Fransa 
ile yakınlaşma bunun neticesidir. 

Tabii. İtalya garpte ona nöbetçi
lik e.debilirı kendisi şarka teveccüh 
ederken Akdeniz ve Afrika'da İn· 
giltere ile Fransa'yı metgul edebi -
lirse onun için çok daha iyi olacak
tır. Roma - Berlin mihverinin Al -

Yazan: 

Piyer Dominik 

Günün politik meseleleri 
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manya için ehemiyeti bu yüzdendir. 
Siegfrid hattının da aynı derecede 
mühim oluşu gibi. Fransa·nın iç kav
galarının ve havacılıktaki zaafının 
mühim oluşu gibi. Fakat gerisi için, 
Almanya'nın Afrika'daki eski sö -
mürgeleri meselesini aktı.ialitenin 
ön safına geçirmekte menfaatı ol -
madıgı aşıkardır. Çok kuvetli ve i
leride kendisi şarka doğru yürür -
ken yandan hücuma geçebilecek bir 
İtaiya'nın meydana gelmesinde de 
menfaati olmadrğı gibi. Gerçi İtal
ya, lspanya'da, Avusturya'da, Çe
koslovakya'da işine yaramıştır. Fa
kat daha şimdiden Rütenya <lolayı
siyle görüşler arasındaki tezad te
zahür etmiştir: Almanya bilir ki al
man ordusunu Triyest ~'nin 70 kilo
metre mesafede görmekten ürken 1-
talya ergeç Balkan'larda ona karşı 

gelecektir. İstediği kabil olduğu 
kadar uzun müddet müttefikinden 
istifade etmektir, hepsi bu kadar. 

A iman yürüyüşünün muhtelif 
merhaleleri vardır: Avus -

turya merhalesi (bu yapılmıştır), 
Çekoslovakya merhalesi (bu da ya
pılmış ve filen Almanya'yı Rüten -
ya'ya getirmiştir.) Şimdi Romanya 

ve Ukrayna merhaleleri vardır. 1 -
kincisi ibrhlcisine nazaran son de -

recede daha mühimdi ; üçüncü ve 
dördiıncı.i merhaleler ikincisinden 
son derecede daha mühim, daha ka
ti ve daha güç olacaktır. İki merha

le yerine dört merhaleden bahsedi
lebilir, çünkü bir macar merhalesi 
beklenebilir, Ukrayna merhalesine 
gelince, bu da, en az ikiye ayrılır: 

Polonya - Ukrayna merhalesi ve Po

lonya - Rusya merhalesi. Burada 
bi.itün mesele iiçüncü Rayh'ın prog

ramını sıra ile tahakkuk mu ettire
ceğini. yoksa bugiinkü ve yarınki 

bütün hasımlarının kendisine karşı 
blok mu yapacaklarını bilmek kalır. 

Türkiye'de halk, memleket itle
riyle hiç olmazaa kendi f&hsi ifleriy. 
le olduğu kadar alakadardır. Bu mit
tahedeyi §Öyle de ifade edebiliriz:, 
Cümhur.iyet Tüııkiyesi vatandaılan 
kenıdi hususi vaziyetleri kadar köy
lerinin, kaııabalarmın, §ehirleriniıa 

- ve bir kelime ile - memleket.in u
mumi vaziyetini de dütünürler. 

18u haftaki konser münasebeti le 

Köylülerimizin dileklerinden btr 
kaçı üzerinde duralım: iyi tohum. 
tohum temizleme makinesi, pulluk, 
dört tekerlekli araba, hayvanları ... 
lih edecek iyi cina hayvanlar, au. 
yol... latedikleri bu gibi feylerdir. 
Fakat, on bq yirmi aeııe eve le rücu 
ederek bu dileklerin mahiyet.ini tet
kik ederaek hayretler içinde kalınz; 
görenegın yerini teknik almıttır. 
Kara aabanm ve kainınm zararma 
köylülerimizi ikna edemezken bu 
gün onlar bizden daha çok fazla.snu 
İstiyorlar. Bu, aadece tefekkür tarzı
nın katetmit olduğu merhaleleri gö .. 
terir. Bozkırın ortasında bir köy, ar
teziyen kuyusu açılması talebinde 
bulunmaktadır. Dispanaer, iliç, he
kim, ebe, veteriner, poata, telefon. .. 
Bütün bunlar ancak ileri bir cemiy•. 
tin duyabileceği ihtiyaçlarm ifadeai 
değil midir? Kasabalar elektrikten, 
radyodan a&falttan bahsediyorlar. 
Bunlar neyi anlatır? Şehirler ''kana
lizasyon, otobüs, fabrika!,, diyorlar. 

İstemek, istenilenin verileceğine, 
arzunun yerine getirileceğine, ihti
yaçların tatmin edileceğine inanma• 
ğı tazammun eder. Halk istiyor, hü
küınet de onun dileklerini fazlaaiyle 
tahakkuk ettirmek için geceli gün
düzlü çalı§tyor. Halkçı ve inkılapçı 
partinin ve onun hükümetinin elele 
vermiş manzarası budur. lki aene, 
dört sene, altı sene sonraki kongre
lerde tesbit edilecek dilekleri bugün
den tasavvur edebilirıiz: 

Berlioz - Liszt- Borodine 
Babası doktor Berlioz'un Côte-St.

AndrC'deki evinde, kütüphaneyi alt 
üst ederken henüz yirmi yaşında bu
lunan Hector Berlioz, Gluck'un Orp
hee operasının bazı parçalarına tesa
düf etmiş ve çok beğenmişti. Musiki
ye karşı olan meyli yıllar geçtikçe 
artan Berlioz o vakitki musikişinas
lar arasından bilhassa Gluck'u takdir 
ediyor. onun orkntrada yaptıfı yeni
liJdere hayran -oluyordu. En büyük e
meli Gluck'un eserlerinin tam bir 
partisyonunu ele geçirmek ve onları 
doya doya tetkik edebilmekti. Niha
yet 1822 tarihinde konservatuvar kü
tüphanesinin umuma açıldığını haber 
alınca çocuk gibi sevinmiş ve kütüp
haneye koşarak o me§hur Iphigenie 
ve Orphee gibi partisyonları tetkike 
imkan bulabilmişti. 
Babası onu kendisi gibi doktor 

yapmak istiyordu. Fakat genç Berli
oz'un ateşin tabiati bunu katiyetle 
reddediyor, bir taraftan Paris'te 
Temple bulvarında sıralanan tiyatro
lara devam ederken diğer taraftan 
yüce bir musiki çığırının önünde a
çılmış bulunduğunu hissediyordu. 

Berlioz'un bundan sonra başhyan 

sanat hayatı ise Tiersot tarafından 
Le Musicien Errant adiyle neşredi
len mektuplarında kendisi tarafından 
çok acıklı bir şekilde taavir edilmiş
tir. Evelkilerden ziyade asıl bu yeni 
neşredilen mektuplardan, üstadın na
sıl güçlük ve yoksullukla karşılaştığı 
ve kendi eserine tamamiyle yabancı 
bir muhit içine düttüğü açıkça anla
şılmaktadır. Filvaki Berlioz'un musi
kisinin o vakitki fransız musikisin
den büsbütün ayrı bir tarzda kurul
muş olması Fransa'da istihza ile kar
şılanmasına sebep olmuş o da eserle
rini Almanya, Rusya ve İngiltere gi
bi yabancı memleketlerde çaldırmak 
ve hiç olmazsa yabancıların takdiri
ni kazanmak iztırarında kalmıstır. 
Meşhur ressam Ingreı, Rubens'in 

tablolarının önı.inden geı;erken gözle
rini kaparmış. lşte o da musikide tıp· 
kı lngres gibi idi. Kendi eserlerin
den mada sanat eserinin mevcut ola
bileceğini kabul etmez, zamanın fran
srz musikisiyle istihza ederdi. Bach 
ve Haen<lel'i tenkit eder, Lulli'nin o
peraları ve Pergolese'in küçük bir 
şaheser olan Serva Padronası ile alay 
ederdi. Aynı zamanda türlü türlü 
müşklilit ile de mücadeleye mecbur
du. Parası olmadığından bir türlü iki 
yakası bir araya gelmezdi, geçinmek 
icin mütemadiyen para arar dururdu. 
Eserlerini çaldıracak bir konser salo
nu bulamazdr. Hiç kimse eserlerini 
kabul etmek iatemezdi. Ailesi içinde 
de rahat yüzü görmezdi. Nihayet ya
bancı bir diyardan kendisine samimi 
ve kuvetli bir el uzandı. Bütün Avru
pa'da büyük bir şöhret kazanını~ o
lan Liszt, Berlioz'daki yU.ksek kabili
yeti takdir ederek ona yardım crtme· 
ğe karar vermitti. Liazt yalnız Al
manya'da değil, nüfuzu sayesinde o
nu Paris'te bile himayeye başlamıştı. 

Liszt'in Weimar'da büyük şöhret ka
zandığı zamandı. Bundan istifade e
den üstad o vakte kadar kimsenin i
şitmeğe tahammül edemediği Wag
ner'in Lohengrin operasını Weimar'
da temsil ettirmiş ve aııkasından Ber
lioz'un Benvenuto Cellini'6ini sahne
ye vazettirmişti. Liszt bununla da ik
tifa etmedi. Benvenuto'yu ve Berli
os'un Requiem'Jni Almanya'nın muh
telif ,ehirlerinde ~ldırdı. Bütün 
bunlara mukabil, Li•zıt'e kartı duy
duğu minnettarlığı bizzat kendisine 
ifade etmek için Weimar'a kadar gi
den Berlioz, üatadın Wagner'e karşı 

Lise, üniversite, otostrad, liman, 

havagazi, banyo, karyola L Mille~~ 
,,. hükümetinin daima emel birlıiı 
ederek vatanın refahı için çahtmaaı 
bizi "muaaır medeniyet aeoriyesinin 
fevkine,, çıkacaktlT. - N. Baydar 

fazla teveccüh gösterdiğini hissedin- Sela" m·k'te mühim eski 
ce muğber oldu ve kıskançbk damar-
ları kabararak Paria'e dönüşUnde, o 
kadar iyiliğini gördüğü Liazt hakkın
da atıp tutmıya başladı. 

Halbuki hem piyanist hem de bes
tekar olarak !fÖhret ve servet temin 
etmiş olan Liszt bütün hayatını yeni 
ve genç istidatları keşfederek halka 
tanıtmak hususuna vakfetmişti. Nite
kim Borodin'in yüksek kabiliyetini 
ilk keşfeden de gene odur. 

eserler bulundu 
Atina, 16 a.a. - Selinik'in bir ao • 

kağında bir ev inp.sı için yapılan haf
riyat esnasında Roma imparatoru 
August'ün ıbir heykeli meydana çıka -
rılmıştır. Heykel, gayet iyi muhafaza 
edilmiş olup yalnız boyun kısmı biraz 
hasara uğramıştır. Aynı zamanda R~ 
ma devrine ait bir takım vazolarla bir 
su yolunun boru tertibatı da meydana 
çıkarılmıştır. 

Rusya'da henüz Glinka'nın opera
ları revaçta iken ortaya atılan ve bi
lahara Beşler diye anılan bet sanat
kar, Glinka'nın avrupai tarzını be
ğenmiyerek rus milli musikiaini rus 
r~.h~ çe:,çeves~ dahilinde ihya etmeği .Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllll h~ 
duşunmuşlerdı. Bunların ilk eserleri = Ankara Borsası = 
kahka~alarl~ ~arşılanmıştı. Methur : : 
rus munekkıdı Stassof bu eserler için : 
"arabacı musikisi" demitti. Mesela : 
bu beşlerden biri olan Borodin'in "U- _ 
yuyan prenses" adlı melodisi için St. : 

-

Petersburg'un meşhur musiki münek- : 
kidi Lacoche, 1874 yılında, şöyle de- : 
mişti: "Bu bestekar, dinleyiciler üs- : 
tünde nahoş tesirler bırakmayı, ken- : 
d~si ~c;;in, bütün eserlerinde gaye e- : 
dınmış olsa gerektir." Halbuki 1872 -
de Liszt, dostu Lenz'e yazdığı bir : 
mektupta: Genç rus miıiki alemiyle = 
onun sayan mümessilleri olan Rims· : 
ky - Korsakoff, Ceaar Cui, Mussor- = 
gsky, Borodin ve Balakireff ile mü- : 
nasebette miııiniz. Ben onların son e- _ 
serlerini gözden geçirdim. Çok dik- : 
kate değer, takdire layık ve tanılmı- -
ya şayandır, demişti. _ 

16 llkkanun 1938 fiyatları : 

Londra 
Nevyork 
Parie 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
,Briıksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Buda peşte 
Bukreıı 
Belgrad 

Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

ÇEKLER 
Ac;ıhe F. Kapanıe F. 

S.88 
125.675 

3.31 
6.6150 

28.4225 
68.3025 
50.4075 
21.1675 

1.0725 
1.5475 
4.3050 
5.88 

23.795 
24.7575 

0.90 
2.8125 

34.3275 
30.275 
23.73 

5.88 
125.675 

3.31 
6.6150 

28.4225 
28.3025 
50.4075 
21.1675 

1.0725 
1.5475 
4.3050 
5.88 

23.795 
24.7575 

0.90 
2.8125 

34.3275 
30.275 
23.73 

--------------------------------------------------E HAl\1 VE TAHVİLAT E: -- -
Borodin bütün rus bestekarları gi- : 

bi meslekten musikişinas değildi. o, = 
eveıa askeri doktor olarak hayata a- : 
tılmış, sonra Akademiye kimya pro
fe~örü tay~n edi.~miş, bilahara çar 
musteşarhgına yukselmiş ve şövaliye 
nişaniylc taltif olunmuştu. Resmi va
zifesi haricinde birçok hayır işleriy
le de meşguldü. Rimsky _ Korsakoff'
un rivay~tine. göre resmi meşgalesiy
le hayır ışlerı bütün gününü alır, ge
ce yorgun argın eve geldiği zaman 
da hasta karısını tedavi ile meşgul 
olurdu. Karısı kedileri çok sevdiğin
den evde bir sürü kedi vardı. Kadın 
üzülmesin diye Borodin onların türlü 
türlü muzipliklerine tahammül eder 
hatt! tabağından külbastıyı aşırdrk
ları •akit bile sesini çıkarmaz, hoş 
görürdü. Ustelik bir hayli fakir ak-

: 1933 Turk Borcu I. -
: 1933 Turk Borcu l. : 
: 1933 Turk Borcu JI . : 
E 1933 İkramiyeli : 
- Ergani 19.45 19.45 : = 1932 %5 Hazine : 
: Tahvili 16.- 16.- : 
: 1!134 %5 Hazine : 
: Tahvili 44.- 44 - : 

; ı 111111111111111111111111111111111ı111 r . 
r~bası da vardı. Borodin onların hep
sıne bakardı. lşte bu yüzden Boro
din'in ne vakit musikiye hasrı mesai 
ettiği cayı sualdi. Buna rağmen vü
cuda getirdiği eserlerin hepsi de öl _ 
mez olacaktı. 

Sadi KARSEL 
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Manisa 

Partinin 
birincisi 

Modern bir stadyoma kavuşuyor 

vilôyette yaptırdığı 22 
Manisa' da 

stadyomların 
törenle açddı bitirildi ve 

} 

mayıs stadı tribünlerinin cepheden görünüşü 

ULUS 

j İzmir Umumi Meclis / 
hazırhğı . 

İzmir, (Hususi)) - Vilayet umumi 
meclisi 9 ikinci kanun tarihinde topla

nacağı için muhtelif dairelerin bütçe

leri vilayete verilmek üzere hazırlan

maktadır. Yaptığımız tetkiklere göre 

Sihat ve İçtimai Muavenet müdürlü -
ğü büdcesi ile Nafıa büdcesinin talı -

sisatı bu yıl arttırılacaktır. İzmir'de 
büyük bir tebhir istasyoı~ı inşası için 
sihat büdcesine tahsisat ıwnacaktır. 

Nafıa büdcesine, iki yıldanberi baş -
lanan büyükve mühim yolların henüz 
ikmal edilmemiş olan kısımları için 
mühim miktarda tahsisat konulması 
muvafık görülmüştür. Bu mühim yÖl -
ların üç sene müddetle inşa edileceği 
vaktiyle şart koşulmuş olduğundan 

bu yıl tamamlanacakları tabiidir. Kül
tür direktörlüğü büdcesinde yeni o · 
kullar inşası için tahsisat ayrılacaktır 

Gerek İzmir merkezinde, gerek ka· 

zalarda yeni mektep ihtiyacı bu suret

le karşılanacak, köylerde okul inşası -

na da ehemiyet verilecektir. 

Ziraat büdcesindc mücadele ve fi · 
danlık işleri, vett:riner büdcesinde de 

yeni aygırlar satın alınması ve Tor -

balı'daki aygır deposunun İzmir'itı 

Kızılçullu mevkiinde hususi muhase 

beye ait ahırlara nakli için tahsisat 

gösterilecektir. 

1'6 - 12 - t938 

• 
lzmir'in turizm davası 

İlk ıı olarak 150 odalı ve 200 bin 
llrahk modern bir ·oıeı yapllacak 

lzmir'de Kordondan bir görünüş 

İzmir (Hususi) - Vilayet turistik yollarının inşasına başlar-
ken, turistlerin ayak basıp da Türkiye veya İzmir hakkında ilk 
intibalarını alacakları şehrimizde, tam yerinde inşa edilmiı, 
konforlu, mede·ni, rahat ve güzel bir otelin bulunması da bir 

zaruretti. Çünkü turizm, yalnız asfal
te edilmiş yollarla tahakkuk edemez
di, netekim, yalnız lzmirde olunacak 
büyiık bir otelin ihtiyaca kifayet et
miyeceği ve, t.uristik merkezlerde Manisa'da yapılan 19 

. Memleketin her tarafında mo- ı 
d~rn sta.dyomlar yap1lması için 
Cumhurıyet Halk Partisinin üç 
~nedenberi yaptığı çalışmalar 
ılk meyvalarım verıneğe başla
mıttır. Manisa stadyomu ikmal 
edilmit ve Cümhuriyetin 15 inci 
Yıl dönümünde törenle açılmış
br. 

,. ....................................................................................................................................................................... , 
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(Bergama, Çeşme, Odemiş - Gölcük, 
Efes~ vesairede de) turizmin modern 
manasını taşıyabilen otellerin inşası
icabedeceği de evelcce vilayetteki bir 
kaymakamlar içtimaında konuşulmuş 
tu. Yalnız, bu ikinci kısım henüz bir 
formüle bağlanmamıştır. Çünkü, bu 
kadar müesseselerin inşası, tanzimi 
ve yaşatılması, bir hayli masrafa bağ
Ircı..... Halbuki bu civarda bulunan ka· 
za ve na\oiyelerin varidatı, bukadar a
ğır bir yük altına girmek kudret ve 
cesaretinde degHdir. 

Memleketin stadyomlandırıl
~~sı. için Partinin giriştiği bü
yuk ış, yakında 22 vilayette 22 
stadyom halinde tahakkuk ede
cektir. Bu vilayetlerdeki stad
yomların bir kısmınrn inşaatı i
lerlemiştir. 

Partinin memleket gençliğine 
8ırtnağan edeceği 22 stadyomun 
birinci olan Manisa stadyomu
nun futbol sahası tribünleri, te-. , 
nıs tesisleri tamamlanmıştır. 
Manisa gençliğini·n kavuştuğu 
bu sahaya 19 Mayıs adı verilmiş
tir. Stadın yüzme havuzu ve atış 
poligonunun inşasına da yakın
da batlanacaktır. Manisa gençli
ği büyük bir sevinç içindedir. 

Balıkesir Halkevinde 

açılan ku rslar 
. _Balıkesir, (Hususi)_ Yılbaşından 
ıtıbaren halkevimizde muhtelif kurs -
lar açılacaktır. Bu arada okuma yazma 
bilmiyen bayan ve baylar için A ve B 
kursları, bayanlar için dikiş ve biçki 
kursları, fransızca, ingilizce. lisan 
kurslan ve keman piyano kursları 
~ardır. 

Tabanca ile 
oynuyan çocuk 

yaralandı 
Balıkesir, (Hususi) - Büyük Bos _ 

tancı köyünden Rıza adında ve 12 ya
şında bir çocuk, evde kimsenin bulun
madığı bir sırada babasının tabanca _ 

siyle oynamıya başlamıştır. Bir aralık 
tabanca birdenbire ateş almış ve çı _ 

kan kurşun çocuğu yaralamıştır. Ya. 
ralı hastaneye kaldırılmıştır. 

Adana muallimleri 

i~in kurslar a(ıhyor 
Adana, (Hususi) - Şehrimiz ilk o

kul öğretmenleri için yakında resim, 
elişi ve müzik kursları açılacaktır. 

Bunun için kültür direktörlüğünce 

şimdiden lazım gelen hazırlıklar ya -
pılmrya başlanmıştır. 

Bir amele kaza ile 

düştü ve öldü 
Adana, (Hususi) - Şe~ri':1izde f_e

ci bir kaza olmuş, bez ve ıplık fa~rı -
kasında çalışan Mustafa adın~a bır a
mele merdivenden düşerek agır su -
rette yaralanmıştır. Mustafa hen:en 
memleket hastanesine kaldırılmış ıse 
de, tedaviy.e rağmen kurtarılamamış· 
tır. 

Bir çocuk 
haşlandı ve öldü 
İzmir, (Hususi) - Peştemalcılar 

başında Şamil'in hanında bir vaka ol -
m~ş ~üçük bir çocuk haşlanarak öl -
muştur. Hadise şudur : 

Osman oğlu çalgxcı Zeynel ve anası 
Ay~e,_ su almak için çeşmeye gitmiş -
ler ıkı yaşındaki Kahraman adındaki 
çocuğu evin odasında yalnız bırakmış
lardır. Çocuk, odada yalnız kalmca 
mangal üzerinde pişmekte olan ye -
mekten kaşıkla bir miktar almak iste· 
miş.~ sı~ada tencere devrilmiş, yemek
ler uzerıne dökülmüştür. Vücudunun 
muhtelif yerlerınden yanarak yarala -
nan Kahraman'x, oğlu ve anası hükü -
mete haber vermiyerek kendileri te -
davi etmiye çalışmışlar, fakat çocuk i
yileşmemiş ve nihayet yaralarının te
siriyle ölmüştür. 

Hadise tahkikatına müddeiumumi -
likçe el konmuştur. Yanan çocuğun 

yaralandığını hükümete bildirmedik -
terinden ve tedbirsizlik neticesi ço -
cuğun ölümüne sebebiyet vermekten 
Zeynel ve Ayşe haklarında takibat 
yap.ılmaktadır. 

Belgrad ormanından bir görünüş 

Adana'da sarhoı 

bir kadın ! 

Başına su 

güç halle 

dökülerek 

ayıltıldı! 

Adana, (Hususi) - Şehrimizde ga -

rip bir hadise olmuş, eski Orozdibak 

önünde bulut gibi sarhoş bir kadının 
nara attığı, sağa sola sataştığı görül

müştür. Polis kadım götürmek iste -

yince kadın nara atmıya, yerlere yu
var lanmıya ve gitmemekte israr etme
ğe başlamıştır. Kadının bu hali etrafı
na kesif bir kalabalık toplamıştı. Ka -
dın güç halle karakola getirilmiş, ba -
şına kovalarla su döküldükten ve a • 
monyak koklatıldıktan sonra zorla a -

yıltılmıştır. Bu sarhoşun Yıldız adın

da uygunsuz bir kadın olduğu anla -
.şdmıştır. 

Uzun yayla1da tay 
de.posu açıldı 

Kayseri, (Hususi) - Pınarbaşı ci
varında hususi idare tarafından yap
tırılmakta olan tay deposu tamamlan
mak üzeredir. Deponun açılma töreni 
bugünlerde yapılacaktır. 

Bu depoda yetiştirilmek üzere U -
zun yaylanın ünlü damızlık tayları 

satın alınacak ve bu depoda yetişme -
teri fenni bir surette temin edilecek -
tir. Depo yarış ve hayvan islahı cemi
yetinin idaresi ve zootekni mütehas -
sıshğmın mürakabesinde idare olu -

nacaktır. 

Kozan'da bir 
katile ceza 

Kozan, (Hususi) - Bura ağır ceza
sında sekiz aydanberi devam eden 
Ayşehoca köyü cinayeti son bulmuş -
tur. V.eli'yi öldürmekten su~lu olan 
Ömer oğlu Halil on sekiz seı:!eye mah
kum edilmiştir. Fakat katilin yaşının 
küçük olma.sından buceza altı seneye 
indi.rilmiştir. 

Maraş'ın eski 
• ve yenı 

valileri 
Maraş, 15 (Hususi) - Manisa vali -

liğine tayin olunan vali B. Osman Şa

hin Ba~ bugünlerde yeni vazifesine 
başlamak üzere şehrimizden ayrılarak 

Manisa'ya gidecektir. Çok kısa süren 

valiliği esnasında dürüstlüğü ve ça • 

lışkanlrğı ile bütün maraşlılara kendi

ni sevdirmiş olan Osman Şahin Baş'a 

parti, muallimler ve diğer teşekkül -

ler her gün birer ziyafet vermekte -

dir. B. Osman Şahin Baş şehrimizden 
ayrılırken uğurlanacaktır. Yeni va -
timiz B. Sabri Çitağ'ın salı günü şeh -
rimize gelmesi beklenmektedi~-. ~~un 
yıllar dahiliye teftiş heyeti reıslıgın -
de bulunmus olan Sabri Çitağ'ın ta -
yinile maraşİılar Osman Şahin Baş'rn 
ayrılmasındaki teessürlerini hafiflet
mektediI">ler. 

Vaktiyle İzmir Vo.lisinin riyasetin
de yapılan toplantıda, bu ı:ihet uzun 
uzadıya münakaşa mevzuu oltnuş hat• 
ta, otellerde çalışacak olanların (lhetr· 
dotel) garson ve sairenin de, yeni tu· 
rizm davasını kavrıyacak bir meslek 
bilgisi ve terbiyesine sahip olması 
keyfiyeti bile konuşmalar arasında 

mühim bir mevzu işgal etmiştıı 
Şimdi görünüş şudur: 

İlk defa, belediyenin kendi tahsi
satiyle, İzmir şehir oteli kurulacak· 
tır. Hazırlanan proje, Nafıa Vekale
tince, esas itibariyle çok iyi görül
müş, ancak teferrüatmda bazı tadi· 
lat icrası işaret edilmiştir ki, alaka
darlar, bunları da mühim görmemek· 
tedirler. Yani lzmir'de Birinci Kor
donda ve şimdiki şehir gazinosunun 
yerinde 140 - 150 odalı bir otel inşası 
artık tahakkuık etmiştir. Buraya 200 
bin lira kadar para sarfedilece1Ctir. 

*** 
Belediye, şehir planını huırlamak· 

ta çalıştırılmak üzere bir mütehassıs 
getirmeği kararlaştırmıştır. Vekalet 
imar projesine göre, planın hazırlan· 
masmı bildirmiştir. Belediye büo,e
sinde, bu işe ( 40) bin lira ayrılınrş
tır. 

*** 
Yeni belediye intihabı ve Do~?r 

Behçet Uz'un tekrar riyasete- ge_tırıl· 
mesi keyfiyeti hükümetc" t.a~dık. e· 
dilmiş ve keyfiyet tzr•lr Vılayetıne 
bidirilmiştir. 

Belediye, ,.4nır dahilindeki yük a· 
rabalar•-•n tekerlekleri hakkında 
.,..~.,.cut kararını tatbike geçtikten 
sonra, kendi çöp arabalarının teker
leklerinde de daha geniş mikyasta tar 
dilat yapmağa karar vermiştir. tec- ' 
rübe olmak üzere şimdilik bazı ara
baların tekerlekleri lastiğe tahvil o
lunacaktır. 

Samsun'da yerli 
malı haftası 

Samsun, 15 a.a. - Ulusal Ekonomi 
ve artırma haftası münasebetiyle ha
zırlanan zengin program dahilinde 
yapılan toplantılara halk büyük bir 
alaka ile iştirak ve iktısadi varlığı· 
mızı tebarüz ettiren konferansları ta
kip etmektedir. 

İhracat tacirlerinin 

bir müracaatı 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Bazı ih

racat tacirleri bugün Türkofis'e mü· 
racaat ederek lstanbul'dan üzüm ibra 
cı için kontrol ve standard nizamna· 
mesine göre alınan tedbirlerin bura
da da tatıbikini istemişlerdir. Ofis mü
racaatı tetkik edecek, vekalet muva -
fakat ettiği takdirde lstanbul'dan da 
ihracat yapılacaktır. 

Adana vali muavini 
Adana, (Hususi) - Vilayetimiz v!· 

1i muavinliğine tayin edilen Malatya 
vali muavini Bay Kudrettin Kantoğ
lu şehrimize gelerek vazifesine baş -
lamı~tır • 



-4- Uluı'un çocul il!vetl 

( RESiMLi SAYFAMIZ J 
Milli Sel'in yurl i(inde gezisi 

nıfta 280 Ali İhsan, Zonguldak Gazi o • 
kulundan 571 Türkan, Ankara Gazi liıe
ainden 447 Tahsin Yalçın, Merıin Maarif 
otelinde Turan Koç, Ankara Türk maarif 
cemiyeti okulundan 174 Uhan Çadırcı, 
Ankara maliye vekaletinde Raif oğlu 

·~Yücel Sayan, Ankara bahçeli evler oku
lundan 86 Sevim Kamerman, Kastamonu 
ruh okulundan 210 Bek.han Yü
cebıyık, Zonguldak yeni okulundan 247 
Nurten Yalçın, Ankara kız lisesinden 
1011 Raif Tandoğaç, Kayseri lisesinden 
J8 Mehmet Oğuz, Babaeski avukat Naci 
Saygın eliyle Ahmet Özcoıar, Eskişehir 
lisesinden 1510 Fikrfet Recan, Ankara 
mimar Kemal okulundan 685 Refet Gök
sel, Ankara İltekin okulundan 956 Per -
vin Uhan,Adana kız lisesinden 3. C. de 
694 Münire Nahip, Çankın orta oku -
)undan 299 Süreyya Darende, Diyarba -
Jı:ır diş doktoru Mahmut oğlu yanında B. 
Çalım, Ankara Atatürk okulundan 263 
Hatice Yücel, Samsun park karııısında 
Sund şekerleme evinde Akif Türksever, 
~nkara erkek lisesinden 1055 Kenan 
Dinçman, Ankara İsmet İnönü okulun
dan 1133 Adnan Erenses, Diyarbakır or
ta okulundan 2. C. de 914 Ercüment Ay
dın, Zile orta okulundan 16 Mehmet Bü
tüner, Ankara üçüncü orti okulundan 
982 Adnan Ok, Ankara birinci orta oku
lundan 1355 Behçet Özel, Bandırma halk 
okuma odası 338 Feride Umut, Samsun 
orta okulundan 1/ 8 de Durmuş Işık. An
kara Devrim okulundan 115 Neşe fmre, 
Çankırı orta okulundan 2. B. de 68 Meh
met Giineycal. Yozgat orta okulundan 2. 
A. da 165 Refik Erdemir, Aakara İsmet 
lnCSnil okulundan 378 Behire Bicer. An
kara Cumhuriyet okulundan 126 Halide 
Maytere, Ankara lnönU okulundan 1218 
Ali Rıza Deniz, Kavseri istasyon sefi 
Azmi kızı Ulviye Ellerk, Ankara Hacı 
Bayram carıır sokak 77 de Suavi Evin, 
Ankara İltekin okulundan 1082 Necll 
Caymaz, Bali ilk okulundan 406 Ahmet 
Tunçer, Ankara Atatür kokulundan 120 
HalQk Özant. Ankara erkek lisesinden 
1442 Ahmet Ö2can, Zonguldak Gazi o -
660 Necla Eroncay, Elbığ orta okulun
dan 371 Sere! Karabulut. Ankara Devrim 
okulundan 343 İbrahim Ankan, Ankara 
Atatürk okulundan 71 Alaettin Kabakçı, 
Devrek birinci okulundan 33 Namık Ke
mal Sezer, Ankara erkek lisesinden 1215 
Abdülkadir Salkir, Ankara Dumlupınar 
okulundan 79 Necdet Sözüpeker, Ankara 
türk maarif okulundan 174 İlhan Cadırcı, 
Ankara Etlik okulundan 285 NeclS Or -
han, Elazıit orta okulundan 288 Vedat 
Dalakay, Ankara Musa bey mahallt!si Ut 
kulundan 5. B . de 371 Nurhayat Türkün, 
Ankara üçüncü orta okulundan 778 Gö-

nü\ Kuran, Ankara erkek lisesinden Tür- 1 
kln Uğur, Ankara kız lisesinden 214 Sa
ime Gürtan, Ankara Devrim okulundan 
sokak 5 de Seniha Dura, Ankara Atatürk 
kız okulundan 366 Cafer Ağgiray, Ankıİ -
ra cumhuriyet okulundan 308 Sami' Hel
vacıoğlu, Bafra Gazi ilk okulu sınıf 3 de 
231 Aslan Yalçın, Ankara Gazi lisesin -
den 1450 Neziye Sağlam Ankara Atatürk 
kız okulundan 565 Ayhan Kec;ecioğlu, 
Diyarbakır orta okulundan 682 Cemal 
Güvenç, Tarsus manifatoracı oğlu Rıfat 
Okuyaz, Ankara Mimar Kemal okulun -
dan 120 Ayten Dağcı, Ankara Dumlupı
nar okulundan 375 Mehmet Yücel, Ma -
latya lisesinden 2. A. da 828 Sallihattin 
Alpan, Elazığ sıhat memuru Rıza yeğe-
ni Süreyya Sayın, Elazığ orta okulundan 
68 Mahmut Saray, Ankara Dumlupınar 
okulundan 154 Gafran İyigiin, Ankara 
mimar Kemal okulundan 779 Selçuk Öz
ıoy, Ankara cumhuriyet okulundan 362 
İbrahim Cengiz, Ankara Gazi lisesinden 
629 Ragıp Cengiz, Ankara Gazi lisesin -
den 629 Rağıp Tersin, Bandırma C. H. P. 
okulunda 293 Kazım Ümit, Ankara er -
kek lisesinden 635 Mehmet Kırış, Kırşe
hir orta okulu son sınıfında 99 Mehmet 
Aközlek, Ankara İnönü okulundan 175 
Atıfe Bilginen, Ankara erkek lisesinden 
329 Tahsin Uğur, Zile orta okulundan 23 
Bedrettin Alğan, Ankara İnönü okulun -
dan 913 Vural Tunc, Cebelberek orta o
kulundan 305 Mehmet Ali Oğüc;, Zile o -
kullar pazarında Hamit Atay. Ankara bi
rinci orta okulundan 645 Vedat Üçdobn 
Ankara İnönü okulundan 6 Nimet Baba
tin, Samsun cumhuriyet okulundan 13 
Fatma Demirçevren, Ankara Cebed Bay
sal caddesi 6 numarada Hayati Özark, 
Zonguldak Çelikel lisesinden 908 Coıı • 
kun Kanay. ,_ _______________ , 

Ulus'un çocuk ilavesi 
Bilmece kuponu: 52 

Adı ve soyadı: . . . . . . . . . . . . 
Okul ve numarası: . . . . . . . . . . . . . . 
Şehir : . . . 

,. . . . . . . . . . . . . . 

,:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:ı. ---- Son hafta içinde Cim- E 
: hurreisimiz ve Milli Şefimiz E 
- ı -: ismet nönü Çankırı, Ka.ta- : = monu, Zonguldak ve Kara- E 

bük'te bir tetkik gezisi yap- E 
tılar ve orada halkla körlü E 
ile konuşarak dertlerini Ye E 
dileklerini dinlediler. : -Üç sevimli yavrunun ha- E 
bası olan Milli Şefimiz, bi- E 
tün yurt çocuklarını ayn •J· E 
rı sever. Koyduğumuz resm. E 
ler, bu gezi esnasında alı• E 
mııtır. Hepsind~ Şefimizin E 
vatan çocuklarına ve vataa E 
çocuklarının Ona kartı olan S -sevgisini görüyorsunuz: : -Birisinde ismet İnönü, S 
kendisine buket veren bir 5 
yavnıyu olqıyor. Birisinde 5 
bir yavru, Milli Şefe hitap 5 
eden ~ir nutuk söylemekte- 5 
dir. Bir tanesinde ise bir er- 5 
kek çocuğu millet babasına 5 
kendi bahçesinden topladı- 5 
ğı çiçekleri götürmektedir. 5 -1111111111111 r 

\.. ______ _ Büyük Cümhurrei•imizin k.üçük yavrulara e•İrge:mediği iltifatla
rı orada bulunan bütün vatandCJ§ların gözlerini YCJ§artm1ttu. 

l 

~ 

ocukları 
Cumartesi • 17 llkkanun 1938 - Sayı: 52 Her Cumartesi çıkar Para ile satılmaz 

Arttırma ve yerli mallar hallasındayız ! 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

YERLİ MALI 
Türk çocuğu, bu ıözüm kulağında kalmalı; 
Türk olan yazın, kı§ın, kullansın yerlimalı! 

Y erlimalı alınca paralar k"1ır vatanda; 
Fabrikalar çoğalır •ağda, •olda her yanda. 

Paraları aktarıp bir bCJ§ka vatandaıa, 
Yurdu zenginleıtirir bir millet bCJ§tanbaıa. 

KumCJ§, iplik, yün, ipek, dokuma yahut halı, 
Her ıeyin yerlimalı,her ıeyin yerlimalı. 

KUMBARA 
Türk çocuğu dikkat et, harcama lazla para; 
Para toplamak için bulundur bir kumbara! 

Çar çur etme her akıam, gündelikten artanı, 
Doldur o kuruılarla evinde kumbaram. 

Her gün çocuk kalmaz•ın, yarın olur•un büyük; 
Kumbara•ı olanlar çekmez a•la züğürtlük! 

Doldukça kumbaralar, millet de zenginleıir; 
Millet zengilqince vatan da enginleıir! 

• 
I~ • 

~ 
•' 

• :1 
·~ 



Kıraliçe Ufağa dedi ki: 

Karbeyaz ve 

hayvan doıtlan 
(Başı geçen sayımızda) 

- Bu kutuyu al, Karbeyaz.'ın kalbini içine koy, bana getir! 
Derhal yerinden fırladr. Uzun 

koridorları bir hamlede geçerek, ka
prlan çarparak sihirli aynanın bu
lunduğu odaya geldi. Bu ayna &ara
yın gizli bir odasında duruyor ve 
bu aynayı iki tarafmdazı iki kaplan 
tutuyordu. 

Kıraliçe aynaya: 

- Ey benim sihirli aynam, dedi. 
Sarayın en güzel kadını kimdir? 

Aynanın yüzünü bir sis kapladı 
sonra kıraliçe şu cevabı aldı: 

- Dudakları birer damla kan gibi 
kırmızı, saçları gece k~dar siyah, te
ni kar gibi beyaz .•. Karbeyaz güzel
lerin güzelidir. 

Bu sözler üzerine kıraliçe hiddet
ten terter tepinerek dışarıya uğra
dı. Giyindi, tahtına kuruldu; iki eli
ni biribirine vurdu. İçeriye uşakla
rından biri girdi. Bu adamın siyah 
saçları ve bıyıkları, karanlık gözle
ri ve garip bir giyinişi vardı. Korka 
korka birkaç adım attı. Kıraliçenin 
tahtının önüne gelince gözleri yer
de, başını eğdi, hürmetle onu selam
ladı. Kıraliçenin uşağına ilk emri şu 
oldu: 

- Hemen hazırlan, Karbeyaz'ı bir 
ormana götürecek ve kabini çıkara
rak derhal bana getireceksiniz. 

Kıraliçe bu sözleri söylerken bu 
casusuna üstü sırf işlemeli bir ku
tu uzattr. 

Sarayın bütün adamları kıraliçe
nin böyle zalimane emirler verdi -
ğini çok görmüşlerdi. Ve her em
rinde bir kaç zavallının başı gider
di. Fakat, o dakikada kıraliçenin 
karşısında kor.kusundan titreyen cel
.Jad bile bu son emir kadar vah -
şice bir işe yollanmamıştı. 

Çünkü bütün saray halkı karbe -
yazı kıraliçeden daha çok seviyor -
dı. 

Bir sabah, ortalık daha yeni ağar
mıştı. Karbeyaz güzel bir ata bindi. 

Bir uşakla birlikte gezmeğe çıkfr
Jar. Uşak gözlerini Karbeyaz'dan a
yıramıyor ve içinden: 

- Dünyada bunun kadar güzel 
bir prenses olmaz, diye düşünüyor
du. 

Ve ona bakarken aklından şu söz
leri de geçiriyordu: 

- Eğer, diyordu, ben onu öldü
rürsem, ben çok alçak ruhlu bir a -

dam olurum; güneşin ışığı bana ha-: 
ram olur, ve ohınca ruhum cehen • 
nemlerde yanar. Fakat eğer kırali
çeye de itaat etmiyecek oluream o 

us·un çocuk uaves 

Bu haftaki boyamacamız 

Çocuklar, sıze bu hafta boyamak 
üzere içinde güzel bir ev bulunan 
bir kumbara resmi veriyoruz. Bu -
nun manası şudur: Eğer şimdiden 
eline geçen paranın fazlasını kum
baranıza atacak olursanız büyüyün
ce ev bark sahibi olursunuz. 

Bu resmi en iyi boyayanlara sıra
siyle şu hediyeleri vereceğiz: . 

Birinciye büyük bir suluboya ta
kımı, ikinciye bir elektrik feneri, ü

. çüncüye bir dolma kalem, dördün! cüye büyük bir kuru boya takımı, 

da beni kaplanların önüne atacak, 
beni diri diri onlara boğduracak -
tır. Ondan sonra benim karım ve ço
cuklarım ne olurlar? Onlara kim ba
kar? 

Gözleri dolu dolu kendisini şu 
sözlerle teselliye çalışıyordu: 

- Hem kıraliçenin dediğini ben 
yapmıyacak olursam, o cadaloz ka
dın bu güzel yavrucağızı başka bi -
rine öldürtmiyecek mi? Ama ne o -
lursa olsun bana verilen şu vazife 
ömrümün en büyük azabıdır. 

Prensesle uşak, sık ağaçlı bir or -
man içine girdikleri zaman de

0

min -
denberi uşağın aklından çıkmıyan o 
C:üşünceler daha beterleşti. 

Ormanın güzel bir yerinde, bir 
dere kenarında Karbeyaz atından 
inmek istedi. Yeşil otların arasında 
gözüne ilişen güzel menekşeleri 

toplamak, onlardan bir demet yap -
mak istiyordu. 

Küçücük elleri otların arasında 
dolaşırken güzel parmaklarına kü • 
çük bir kuşun (Oisolet) dokundu. 
Karbeyaz, bu kuşcağızı avuçlarının 
içine aldı. Baktı ki hasta ... Sıcak ne
fesiyle onu iyileştirmek istiyormuş 
gibi yavrucağızı ağzına doğru gö -
türdü ve hohladı. 
Uşak, biraz uzakta olup biteni ta

kip ediyordu. Tam vaktinin geldi
ğini anlayınca onun arkasına doğru 
yavaşça ilerledi. Koynundan küçük 
bir balta çıkardı. Ve hayava kaldır
dı. Kerbeyaz dönüp bunu görünce 
birçığlık kopardı. Balta uşağın elin
de parlıyor ve gözlerinden büyük 
büyük taneler halinde yaşlar akı -
yordu. 
Uşak, gözlerini yere dikerek Kar

beyu'a tunları söyledi: 

~ 

b::şıncıye buyuk bır ~aıtı, altıncıya 
büyük bir albüm, yedinciye büyük 
bir resim defteri, sekizinciye bir 
deste kurşun kalem, dokuzuncuya 
büyük bir blok not, onuncuya bir 
cep hatıra defteri, on birinciden yir
mi beşinciye kadar birer Ulus ço -
cukları rozeti, yirmi beşinciden el
linciye kadar birer küçük kurubo
ya takımı, elli birinciden yüzüncü
ye kadar birer boyama kartı yüz bi
rinciden iki yüzüncüye kadar birer 
kartpostal. 

- Kıraliçe, sizi öldürmem için 
bana emir verdi. Fakat ben l:iunu 
yapamıyacağımı anlıyorum. O bir 
delidir ve sizi delice kıskanıyor. 
Benim güzel yavrum, hadi sen kaç 
şimdi buradan; kaç hem de çok u -
zaklara git. Ormanın karanlık ve 
kuytu bir yerinde saklan. Hem de 
bir daha şatoya dönme sakın. 
Uşak bu sözleri bitirir bitirmez, 

doğruldu, prensesin yüzüne baka -
madan başını çevirmeden, atına at
ladığı gibi gö~en kayboldu. 

Fakat yolda aklına geldi ki kıra -
liçenin kendisine verdiği üstü el • 
masve incilerle işlemeli kutunun i • 
çi boş kaldı. Kıraliçe bunu kendisi
ne, içine Karbeyaz'ın kalbini koy • 
mak için vermişti. Tanı bunu düşü
nürken oradan bir buzağının geçti
ğini gördü. Aklına derhal bir likir 
geldi ve atından yere atladr. Buza -
ğıyı yakaladı; koynundan çıkardığı 
küçük balta ile onun kafasını uçur
du. Derhal göğsünü yardı, kalbini 
çıkardı; ve kıraliçenin kendisine 
vermiş olduğu kutuya yerleştirdi. 
Tekrar atına bindi ve ağır ağır şa
toya doğru gitmeğe başladı. 

Karbeyaz ormanda yalnız başına 
kalınca, kendisini bir korku aldı. 
Gözlerinden yaşlar boşandı. Bir a -
ğacın dibine oturdu ve hüngür hün
gür ağlamağa başladı. Ormanın o 
kadar kuytu ve sık ağaçlı bir yeri
ne gelmişti ki bulunduğu yerden 
havayı göremiyor ve güneş ışığı or
manın o köşesine girmiyordu. Bu 
yarı karanlık yerde KBrbeyaz ihti
yar bir ağacın iki dalının arasrna 
girdi, ellerini dallara dayadı ve var 
kuvetiyle bağırdı. 

.. Bitmedi.. 

'.Plus'un ·çocuk ilavesl • 3 • 

Kırılan 

ı - Bu deniz tayyaresi saatte 709 
kilometre hızla uçarak 1934 yılında 
bir rekor kırmıştır . 

2 - Bu kara tayyaresi de 1918 re -
korunu kazanmıştır. Bwıun da hızı 
saatte 634 kilometre 370 metre idi. 

3 - Resmini gördüğünüz bu torpi
to gemisi 1935 senesinin en hızlı ge
misidir. Saatte 84 kil091etre gitmit
tir. 

rekorlar 

4 - 1937 de deniz motörleri içinde 
birinci gelen bu motördür. Bir saat 
içinde 203 kilometre yol almıştır. 

5 - 1937 de trenlerin en hızlısı bu 
trendi. Bu tren 196 ~ilometrelik yo
lu bir saatte almıştır. 

6 - Yine 1937 de yapılan bir tomo -
bil yarışında resmini gördüğünüz oto: 
mobil önde gitmiştir. Hızı 502 kilo • 
metre idi. 

Gözünüz yanılıyor ! 
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Boyamacayı güze) boyayıp 

hediye kazananların listesi 
SO numaralı çocuk ilavemizdcki 

yaz manzarasını güzel boyayanları 
seçtik. Ankara Albayrak okulundan 
27 Yılmaz Levent birinci oldu ve 
bir mektep çantası, Ankara Atatürk 
okulundan ıo Sevim Timagur ikinci 
oldu ve büyük bir suluboya takımı, 
Ankara Müdafaai Hukuk caddesin
de bakkal Mehmet Eliyle Hayret -
tin Öztekin üçüncü oldu ve büyük 
bir albüm, Zile orta okulundan 66 
türk 'Göksel dördüncü oldu ve bir 
matbaa takımı, Ankara erkek lise -
sinden 1864 Muharrem Turgay be -
şinci oldu ve büyük bir resim def
teri, Ankara ikinci orta okulundan 
599 Nermin Özkal altıncı oldu ve 
büyük bir boyama albümü, Ankara 
Devrim okulundan Naki Uşar ye -
dinci oldu ve bir çakı, Ankara İn • 
önü mahallesi Akyol sokak 12 nu
marada Nezahat sekizinci oldu ve 
büyük bir kuruboya takımı, İstan -
bul 25 inci ilk okulundan 383 Kazım 
Kutman dokuzuncu geldi ve büyük_ 
bir cep defteri, 

Küçük resim aeftı?ri 
kazananlar : 

Elazığ tümen Baştabibi kızı Melihat 
Alkan, Ankara İnönü okulundan 2. C. de 
Erol Aksoy, Ankara birinci orta okulun
dan 987 Şeref Yurdakök, Ankara üçüncli 
ortadan 40 Coşknn Erbiner, Zonguldak 
Namık Kemal okulundan 238 Cevdet 
Gönenç, Niğde orta okulundan 1. A. da 
192 Neriman Barbaros, Malatya Gazi o
kulu dördüncü sınıfında S7 Nevit Özerol, 
Ankara İnönü okulundan 865 Hayret -
tin Tok, Ankara fişek fabrikasında Ce • 
mil' oğlu Doğan Sözer, Balıkesir halke
vi katibi Enver kardeşi Tahsin Şaylan, 
Diyarbakır orta okulundan 72-4 Ahmet 
Abacı, Ankara üçüncü ortadan 564 Mu
nise Gündüz, Ankara birinci ortadan 880 
Orhan Köker, Ankara İnönü okulWldan 
397 Melilıat Çelikkescn, Ankara erkek 
lisesinden 1540 Cahit Çorbacıoğlu, An -
kara Atıf bey mahallesi 212 numarada 
İşin Biçer, Ankara mimar Kemal oku
lundan Semiha $erefli. 

okulundan 148 Davut Aytekin, Samsun 
cumhuriyet okulundan 330 Orhan Öz~y, 
Etimesut yatı okulundan 214 Şivekfir u. 
.na' Ankara sanat okulundan 246 Necati 
Turan, Ankara mimar Kemal okulundan 
44 .. Yıldız Ergündüz, Konya sanat o • 
kulundan 182 Osman Tunca, Ankara er
kek lisesinden Kayhan Gündoğdu, Na • 
latya sinema caddesi 19 numarada Zehra 
Utku, Ankara İstiklil okulundan 109 
Şevket Açın, Ankara Gazi lisesinden 1353 
Ceıaı Çarhoğlu, Sivas orta okulundan 2. 
A. da 191 Feriha Hekimoğlu, Ankara 
Dumlupınar okulundan 948 Türkan E • 
rengi, Ankara Dumlupınar okulundan 529 
Müeyyit Kayı, Ankara Devrim okulun
dan 270 Faruk Şahinbaı, Sinop orta o .. 
kulundan 2. B. de 338 Coşkun Abanoz, 
Ankara erkek lisesinden 675 Feridon h
eri, Ankara Necati okulnndan 5. C. de 
Nezahat Altan, Ankara İltekin okulun
dan 1083 Şükran Çelen, Sinop orta oku• 
.tundan 8 Ertuğrul Turan. 

Kü.çilk boyama defteri 
ka~nanlar .: 

Ankara İltekin okulundan 921 Nejat 
Nural, Ankara ·erkek lisesinden 180 Mah
mut Acar, Ankara İltekin ·okulundan 451 
Ayhan Candar, Ankara kız lisesinden 430 
Sabriye Kaca, Ankara Atıf bey mahal • 
lesi 204 numarada Tuncer Tulunay, An
kara İltekin okulundan 4. C. de Erdoğan 
Göğer, Zonguldak Çelikel lisesinden 884 
Fuat Uğurlu, Uşak orta okulundan 347 
Mehmet Akar, Elazığ orta okulundan 341 
Nevres Çalpan, Ankara İnönü ilk oku • 
!undan Rouf Tunçalp, Ankara Dumlupı
nar okulundan 90 Vedat Meral, Ankara 
İnönü okulundan 1038 Ercüment Dik -
men, Ankara Dumlupınar okulundan 112 
Umut Bezirci, Ankara Dumlupınar oku
lundan Hamiyet Tarsmcn, Afyon - Kon-
ya hattında Arğrthan istasyonu .ilk oku
lundan 310 İzzet Yücel, Ankara Dumlu • 
pınar okulunda • 584 Müfit Seylan, Zon
guldak orta okulundan 3. A. da 584 HU• 
seyin Onur, Ankara İsmet İnönü oku .. 
!undan 1179 Nadire Çalıkuşu, Ankara Ye• 
nihayat okulundan 310 Bilal Gültekin, 
Ankara Atatürk ilk okulundan 422 Ömer 
Baykan, Ankara erkek lisesinden 846 0-
iuz Erkip, Ankara birinci ortadan 645 
Vedat Üçdoğan, Ankara Dumlupınar o• 
kulundan 948 Türkin Engin. Ankara İl "~ 
tekin okulundan 921 Nejat Niırnl, Anka• 
ra Nazım bey mahallesi Bakı sokak S 
numarada Yüksel Çetin, Bolvadin Ak • 
çeşme okulundan bqinci sınıfta 280 A,. 
li İhsan Çevik. 

Birer karı postal kazananlar : 
Birer kalemtraş kazanan!ar : 

Ankara Atatürk bulvarı Niğde apar -
tmıanında Yıldız Oğan, Yozgat pul bayii 
Kizım kızı Semia Yiğit, Ankara Atatürk 
okulundan 30 Türkan Kürümoflu An -
kara Etlik okulundan 297 Yüksel Çakın, 
Elazığ orta okulundan 2. 2. de 1021 Liitfi 
Güney, Çankırı orta okulundan 2. B. de 
91 İıimail Onat, Elbığ orta okulundan 
146 Bedia Tüzün, Ankara Gündofdu Ge
diz sokak 11 de Sevim Yegin, Eliıığ or
ta okulundan 1. A. da 371 Şeref Karat, E
lizıj: orta okulundan 375 İsmet Tüı:iin, 
Ankara Uluı okulundan 930 Müfit Duru
er, .Kastamonu kız orta okulundan 155 · 
Hacer Eröncel, Konya .lisesinden 3. A. 
da 836 Adil Karaağaç, Kayseri Camiiike
bir mahallesi 1" numarada Kbım.Sel • 
çuk, Diyarbakır avukat Muhittin oğhı 
Muzaffer Çağın, Bafra Gazi okulundan 
180 Sevine İ$gör. Ankara İnönü okulun
dan 872 Baha Sözemer. Ankara .İltekin 
okulundan 122 Nurten Günçakm, Ankara 
İsmet İnönü okulundan 31 Fuat Çalıku
şu, Çorlu Secaatt;n okulu b~inci ımı
finda 1007 Necla Güray. Ankara İnönü 

Tekirdai orta okulnndan 3. A. da 117 
İhsan Uslu, Ankara Kızılay şefkat yur
dunda .Mahir Gürcan, Diyarbakır Fatih 
paşa mahallesi Sabuncu sokak 32 de İr• 
fan Akdoiu, Ankara Atatürk kız okulun
dan 646 Ayten Güney, Ankara mızıka tat
bikat okulundan Nebi Okan, Ankara türlı: 
maarif ccmiJ'eti okulundan 329 Hurün
nisa Ataman, GöJ'l1iik saatçi mahalleli 
Baha eliyle F. Nqc, Ankara Devrim o
kulundan 13 Bedia Alptekin, Ankara po
lis cnstitiiaünde daitilo Nidr Şen. An· 
.bra Dumlupınar okulundan 176 Ayıe 
Can Ankara birinci ortadan 1677 Kudıl 
Er~n. Ankaradan Şcmaettiıı Yastuman, 
Ankara Etlik okulundan 35 Muzaffer 
<".ak!n Ankara İltekin okulundan 32 Mu
ammer Boydaı, Ankara üçlincü ortadan 
618 BcJma Calcmur, Ankara Atatürk kıs 
okulundan 7H Türkin Tandoğaç, Anka
n fıtiklil okulundan l 17 Yaşar Armç, 
Ankara villyet jandarma komutanı oğla 
Nihat Öı:üpek, Ankara askeri mızıka o
kulundan 2 İhsan Bo:r:cuoğlu, Ankara 

okulundan 18 Şerafcttin Sanal. M"alatya 
İmren mağazasında Muzaffer Turfan -
da, Ankara .fnônü okulundan 873 Suad 
Kıymir. Ankara .Atatürk kız okulundan 
88 Lütfiye Akın. Ankara mimar Kemal 
okulundan Yıldız Oian. Ankara mimar 
Kemııl okulundan 843 Erıtün Başkan, 
Cankırı orta okulnnrlan 396 AvtıaTI Ba -
sar Ankara kız lisesinden 499 Besime O
nat. 

Devrim okulundan 205 Şükran, Adana 
5 kinunnsani okulundan 296 Cevat A • 
lanbas. Samsun İstiklal okulundan 3 Se -
vim Sürmez, Konya sanat okulundan 180 
Mustafa Er, İstanbul altıncı ilk okulun
dan 524 Cenani Tarak, Çankırı Avukat 
İsmail kızı Rebia Güneyçal, Ankara Et-

Bir yaya kaldırımı üzerinde yürü
yen bir kadınla çocuğunu görüyor- • 
sunuz. Uç resme birden bakarak der-
hal söyleyin: Bu resimlerin hangisi 
büyük? 

"ircr IJlnhnot lı.-mmnanlar : 

li kokulundan 113 Ayten Yurdcu, Anka
ra lnönü okulundan 287 Sabahattin Çağ
lıvan. Ankara Cumhuriyet okulundan 19 
Müiıtin Gündoğdu, Çankırı orta okulun
khıri ortadan 404 Unsiye Derelli, Anka
ra Dumlup,nar okulundan 113 Hikmet 
Yakaş, Zile orta okulundan 218 Kizım 
Tner, Ankara Dumlupmar okulundan 539 
Muvaffak Kayı, Ankara erkek lisesinden 
329 Tahsin· Uğur, Ankara tsmet paıa 
dan 366 Rüıtü İnandık, Ankara Yeniıe
hir fzer sokak 11 de Nezive, Ankara i .. 
Çamlıca sokağında Nihnl Ersov. Ankara 
İnönü okulundan 1126 Ayhan Cilingiroi;• 
lu, Bolvadin Akçeşme okulu besinci ıı • 

1nuna, en ötedeki reaim büyük gi
bi geliyor değil mi? Halbuki bunla -
rın boyları birdir. Fakat görüş hata-

Kuşların tam ortasına bakarsanız, 

dört bir yana uçuftuklarını görürsü

n üz. Halbuki ne uçuştukları var, ne 
de bir tarafa krmıldadıkları. İfte bu, 

·~ old~ğ~ için ins~ .. en üstte Y.ilrüye- görüJ 'hatasından ileri gelir. 
nı berikJJerden buyuk zaruıedıyor. 

Ankara Dumlupınar okulundan 294 Sa
bahat Altınbaş, Zonguldak • Kozlu Gün 
doğdu sokak 11 de Ahmet Dizdar, Anka
ra Ucüncü ortadan 486 Mevlüde Şanh, 
Ankara erkek lisesinde" 503 Büle:-ıt Öı:
Aydoğan Uz, Ankara A(atiirk okulundan 
cal\. Ankara cumhuriyet okulundan 1004 
811 Şerafettin Şen, Samsun cumhuriyet [ Lütlen . .aylayı çellirinia ] 
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B. Sokir Kesebir 
İstanbul ·Halk 
Sandığını açtı 

Sandık küçük esnafın 
kredi ihtiyacını 

karşılıyacak 
( Baıı 1 inci .ay/atla) 

~iz, halk için çalışmayı en başlı va -
~~fclcrden saymıştır. Cümhurıyet hu· 

Ulnetleri daınıa halka hizmet etmek 
\>ıc faydalı işler görmek.le müftchirdir
lcr. Cümhuriyet bu yüksek prensıp -
lcrc k · d " - · uyara vücude getır ıgı sayısız 

~erler arasına bununla bir yenısinı 
llive etnıif oluyor. Vakıa bu eser mü -
t~vazi bir haldedir. Gorünütü 250.000 
hra &crmayeli bir kredi müessesesi ol· 
~ktan ibarettir. Fakat hakikatta ma • 
hı!cti bu görünüşten daha şümullü • 
dUr. İstihdaf eyledigi maksat itibari -
le lllcnıleketin muhtelif iş bölümlerin
de büyük bir kısım vatandatların kre
di ihtiyaçlarını temin etmek gıbi bir 
~if.cyi üzerıne almış olan hususi kre
dı teşkilatının bir uzvudur. 

lf illi ekonomi hayatında kredi 
Milli ekonomı hayatında kredınin 

ebecniyetini hepimiz biliyoruz. Cüm -
huriyet, aldığı kanuni tedbirlerle ve 
d?ğrudan dogruya kurduğu ve yahut 
hıınaye eyledıgi milli kredi müessese
leriyle bu buyuk ıhtiyacı geniş mik -
Yasta tcmın etınıye çalışmıştır. 

Memleketımızin istihsal, mübadele 
'le tcvzı gibı muhtelif iktisadı sahala -
rında iş goren vatandatlar kredi ıhti
nçlarmı eskiye nazaran daha ucuz ve 
daha kolay prtlar dahilinde temin et
lbektedirler. Yalnız, bunlar araıında 
kiıçük aanat ve tıcaret itleriyle uğra
lln ve küçük krediye muhtaç olan bfr 
lcııım vatandaşlarımız bu kolaylıklar
~ diğerlerı kadar istifade etmiyor 
"Vdı. Vakıa memleketin muhtelif yer
lerinde kendini hiuettiren bu ihtiyacı 
~tnıin için bazı kredi. müesseseleri 
llrulmuştur. Fakat, bunlar menabi 

~lığı ve mürakaıbe kifayetıizliği gi
~~ aebcplerle tam muvaffak olmuş de-
6lllerdir. 

Halk Bankaaı "e halk 
MllUlıldarı 

Ye ~çık ıt.lan bu ihtiyacın kar•ılığmı 
te rı~c getirmek üzere cümhuriyet 
~ır aram19 ve 1933 ıeneainde kabul 

edilen bir kanunla halk bankaaı ve 
~k sandıkları teşkiline karar veril -
Qıittlr. Bu &_Öre, memleketin 
b\l nevi iş sahalarınCll'll'iınr .... e e .. 

teaiı olunacak ve buna ana banka va·. 
ıif~ini görmek üzere bir halk banka · 
•ı kurulacaktır. 

Birçok işler arasında bu kanunun 
tttbi;ki bu yıla kadar kabil olamamış
tır. Ancak, bu &enenin betinci ayında 
bau, bankaamın Ankara'da tesiıi müm 
illin olabildi. 

lialk sandıklarını kurmak ve onları 
~ından takip ve murakabe etmek va
~fesiyle mükellef olan halık bankası 
lllt faaliyetleri eseri olarak da Anka
ll'da bir sandık teşkil etmiştir. Bugün 
Ctne bankanın ikinci faaliyeti eeeri o
ltrak İstanbul halk sandığını açıyo
~. 

Küçük esnafa kredi 
lienUz sayısı ikiden ibaret olan 

lıtık ıandıkları tedricen geni• bir kre
di tebekesi halinde memleketin her ta
"1ına yayrlacaktır. Bu mües,eıeler, 
lıiiçük sanat ve • icaret ile uğrapn va
~daşlara, küçük er.nafa •1:km~ı.~n 
«urtulmak için az ,takat, kendılerı ıçın 
blıyük sayılabilecek kredi bekliyen 
haııı:a, mUracaathrında daima yardım 
tlini uzatacaklardır. 

İstanbul halk aandığı, hazinenin 
>'lrdımı ile ziraat bankası, latan.bul vi
llnti idarei huıuaiyeei, İstanbul bele
diyeü, 1ıtanbul ticaret ve sanayi oda· 
.. tarafından tesis edilmit bulunuyor. 

Halk bankasını, ikinci sandığını aç
ZQata muvaffak olduiundan dolayı 
~dir ve huzurunıda müdürüne teb
riklerimi beyan ederken, böyle bayırlı 
bir işte halk bankasına yardımda bu· 
lıann;Uf olan ziraat bankuına. 1ıtanıbU1 
tiltyeti idarei huaiyesine, btanbul be
lediye.ine ve ticaret oduına ayrıca 
lbeınnwıiyet ve teşek.küderimi bildiri-
1"-. 

Büyüklere minneı ve ıiikran 
Muhterem Ba9vekilim Celil. B~y~r, 

bu kredi teşkilatına atfettiklerı bu~ük 
llıeıniyetin bir ifadesi olarak kendıle
l'i bizzat bu açılıp riyaaet etmeği ta~ 
lblıtı etmişlerdir. Fakat ful~ ~~~ulı-
1etleri bQJıa iınkin veremedığı ıçın e
lbirleriyle bu vazifeyi ben ifa etmit o
luyorum. 

Atatürk devrinin her sahada oldu· 
h gibi milli ekonomide de bize kazan
d~ığı feyizleri bu münasebetle derin 
bir aaitıaıetıc anarak bu fcyisleri tıo-

General Skoblin'in karııı 
mahkemede 

General Kutiepof'u 
kim kaçırmış ? 

Paris, 16 a.a. - Paris'teki rus eski 
muharipler cemiyeti reisi general Mil
ler'in esrarlı bir tarzda kaçırılma'ı Ü· 

zerine, bu cemiyet erkanından gene 
ral Skoblin'in karısı eski muganniye 
Plevitzkaya 20 sene miıebbet kürege 
mahküm edilmiştir. 

Plevitzkaya'nın 20 sene kürek ceza
sına mahkum edilmesi fransız efkarı 
umumiyesinde derin bir tesir bırak -
mıştır. Muhakemesinin safhaları gözö
nüne getirilerek jüri heyetinin Gene· 
ral Skoblin"in zrvcesini bu kadar ağır 
bir cezaya mahkum etmekle l<"ransa'· 
da faaliyette bulunan bazı ecnebi 
memleketlerin ajanlarına bir ıhtardcı 
bulunmak istediği ıöylenmcktedir. 

Bazı gazeteler bugün, 20 ağustos 
1938 de Parpignan civarında bulu
nan ve evela Ti.bor Wiez'in oldugu 
zannedilerek gömiılen cesedin mezar
dan çıkarılnıasını istemektedirler. 
Bu gazeteler, cesedin 13 temmuz 1938 
de Paris'ten kaybolan dördüncü en -
ternasyonalin nüfuzlu azasından 
Trotzki'nin eski katibi Rodolf Kle -
mcns'a ait olduğunu iddia etmekte -
dirler. 

General Kuıiepo/' u kim 
kaçırmış? 

Bclgrad, 16 a.a. - Vreme gazete -
ıi, muharrirlerinden birinin sekiz sene 
evci Paris'te kaybolmuş olan general 
Kutiepof'un zevcesiyle yaptığı bir 
mülikatı ne9retmektedir. 

Şimdi Yugoalavya'da Bela - Erk -
va'da ikamet etmekte~ ............ 
.~mm haftğf !erait altında kay

bolduğunu anlatarak daima general 
Skoblin'in zevccainden şüphe etmiş ol
duğunu aöylemit ve bunu kadınm rua 
muhacirleri ~rinde büyük bir nüfu -
zu olduğunu ilave etmiştir. · 

min eden ve arttıracak olan büyük Re
isicümhunamuz İsmet lnönü'ne son
suz saygı ve bağlılık bialerimiz içeri
sinde, deruhte ettiği vazifeyi başarma
sı temennisiyle ls,anbul halk sandığı
nı açar ve sandıkla münasebette bulu
nacak vatandatların da daima faydalı 
neticeler almalrını temenni eylerim. 

Nutuktan sonra ilk olarak İktısat 
Vekili 10 lira vermek suretiyle sandı
ğa aza yazılmıştır. Bu arada gazeteci
lere şu beyanatta bulunmuştur: 

••- Hemşerilerinizin kredi ihtiya
cını temin edebilecek bir müessese 
kurmu! oluyoruz~ Ticaret ve sanat iş
leriyle u&rapn sayı11 pek çok va.an· 
datların küçük kredi ihtiyaçlarını ko
Jıay ve ucuz bir surette temin etmek 
hem iktisadi, hem insani bır vazife i • 
fasını üzerine alan bu yeni müe&aese 
zahiri tevazuna rağmen hakikatte çok 
büyük bir hizmet deruhte etmiştir. 

Bu mUeaaeseye vatandaşlara hizmet 
yolunda hepimiz muveffakiyet temen
ni etmeliyiz . 

Ankara ve 

civarında 

zelzele oldu 
( 80fı 1 inci .aylada) 

olarak hi.ssedilmiştir. 

Akpınar köyiinde 
Akpınar, Devcciobası köyünde üç 

ev oturulmıyacak vaziyet~ düşmüştür. 
Akpınar köyünde 18 evin ayrıca 

ehemiyetli surette çatladıgı anlaşıl -
mışur. 

Son günlerde Akpınar köyünde 10 
defadan aşağı olmak üzere fasıla

lı zelzeleler vuku bulmakta oldugu tes 
bit edilmiştir. 

Not: 
Akpınar köyü g~en zelzelede ta

mamiyle yıkılan en büyük köylerden 
biri idi. Ve ölülerin de büyük bir kıs
mı burada idi. 

KandUli rasaUınesinin tebliği 
İstanbul, 16 a.a. - Kandilli raaata -

nesinden bildirilmittir. : 
Bugün saat 13 ü 4 dakika 17 saniye 

geçe orta şiddette bir zelzele kayde -
dilmiştir. Merkez üstünün şark isti -
kametinde ve İstanbul'a 410 kilomet -
re mesafede bulundugu talunin edil -
mektedir. 

1 ngiltere' de bir 

" Uçar araba " 
imôl olunuyor 

Londra, 16 a.a. - Dcyli Meyl'in ha
vacılık muharririne göre, beyne1lmilel 
mütehassıslar halen gizli olarak bir 
"uçar araba, ,inşasiyle meşguldürler. 
Bu araba bir otomobil kadar hız ve 
emniyetle ve fakıa. dört defa çabuk gi
decektir. Mevzuu bahis olan şey, avua.. 
turyalı Ravl Harner tarafından icat e
dilen helikoperdir. 

Makine o kadar mükermneldir ki, 
şehrin ortasmda bir evin çatısına ine
bilecektir. Saatteki sürati bir iş adamı
na Londra'daki bürosundan altmıt da· 
kikada Paris'te bir müzakereye yetiş -
mek imkanını verecektir. 

Bir tek motör yükse1me ve hem de 
ilerleme hareketini temin etmektedir. 

Büyük sovyet pilotu 

Ckalov öldU 
Moekova, 16 a.a. - Hükümetin ne§· 

rettiği bir tebliğ, zamanımızın en bü
yük tayyarecilerinden Sovyetler Bir· 
liği kahramanı Çkalov'un ıs kinunu
c!velde yeni bir tayyarenin tecrübesi 
esnasında öldüğünü bildirmektedir. 
Sovyet hükümeti, Çkalov'un küllerini 
havi vaıoyu Kremlin sarayının duva
rına vazetmeği ve ailesine maaf tah
ıia eylemeği kararıa,tırmıttır. Sov
yct komünist partisi merkezi komi
tesi ve halk komiıerleri meclisi, Çka
lov'un ailesine taziyede bulunmuş· 

tur. 
Çkalov, ezcümle, Moakova - Petro

pavlovak uç.uıunun ve Moakova - ti
mal kutbu - Amerika uçuşunun kah· 
rarnanı idi. Kendisi, yUkıek sovyet a
zasından bulunuyordu. 

Ga:seıelerin neşriyatı 
, 

Moskova, 16 a.a. - Bütün gazete
ler, feci surette ölen Sovyetler Birli
ği kahramanı Çakalof'a başmakaleler 
tahsis ederek, bu meşhut" tayyareci· 
nin şahsi meziyetlerini, vatanına olan 
bağlılığını ve Sovyet milletiyle onun 
büyük şefi Stalin'e 'blan hudutsuz 
sevgisini tebarüz ettirmektedirler. 

20 Ton dinamitle 

batakhk kurutuluyor ! 
Nevyork aergİtrİ ~ırlıkları Berlin, 16 a.a. - Otostradların in· 

şaaında çalışan üç bin mütehaasıs iş· 

Şakir Keaebir, Nevy?rk ~ergisi ~~~ 
zırlıklarının ağır işleyıp ışlemedıgı 

çi, Uç bininci kilometrelik otoatradın 
münakalata açılmaaı münasebetiyle 
Hitler tarafın.dan Berlin'e davet o

. Iunmuılar ve bu sabah Bertin civa
.. _ Biliyorsunuz ki Nevyork sergı-k rında şimdiye kadar emsali görülme-

ı.ine ittirik itiyle meşgul olan bir o- dik nisbette dinamitle bataklık kurut· 

bakında şunları IÖylemiştir: 

miıyon vardır. Bu komisyonda çalı~ ma ameliyeıinde hazır bulunmuşlar· 
arkadaşlar, böyle bir teahhurd.an en~ı-
şe göstermiyorlar. Sergiye iştirak içın dı~ullanılan dinamit miktarı 20 bin 
bütün kuvetimizle çalışmaktayız. Ser- kilogram idi ve iş hiç bir kaza olmak· 
gide Türkiye Cümhuriyeti Hükümeti- sızın muvaffakiyetle neticelenmiştir. 
nin ve tilrk milletinin medeni alemde- Bu ıuretle hem vakit kazanılmış hem 
ki mcvkiiyle mütenasip bir şekilde de diğer r;nutad usullere niabctle bir 
temsil edileceğinden ıuphe etmemek milyon mark tasarruf edilmiştir. 
Jizım gelir." Batakbk üzerinden geçecek yol gü-

B. Şakir Keıebir bu~Un deniz tica- ıergihma 320 metre boyunca 8 metre 
ret müdürlügünde, denızbankta, top - irtifaında kum döşenmiş ve müteaki
rak mahsulleri ofisinde, 1:ürkofiainde ben dinamitler bataklık içine 8 at-

d k
"kl vıa.pmı•~ Etıbank umum motıfer tatbikinde su ile sokulmuştur. 

e tct ı er r- 'St • • 
üdürü B tlbami Nafiz Pamir'i kabul Dınamıtler atılmıt ve bu suretle yo-

:tmit ve ak§lllDki cksprcale Ankara'ya lun geçeceği güzergah. temblenmit-

döamiittür• tir. 

B. ~ükrü Saracoğlunun 
konferansı 

(Başı ı ınci sayfada) 
daha anlat.an hükümet arkadaşlarım ve 
yüksek iktısat ve maliye mütehauıs -
ları tasarrufu bilen ve yapan bir mille
tin nelere kadir olabileceğini ilmi de
lilleriyle gösterirlerken ben de Türki
ye harici siyasetinde tasarrufun bü
yük mevkiini size kısaca tahlil etmiye 
çalışacağım. 

Harici siyawtirı clcswkleri 
Bir milletin dış cephesindeki ehe -

miyeti, kendi modeni seviyesi, milli 
faziletleri ve, maddi kuvet ve kudreti
le ölçülür. 

Harici siyasetin destekleri işte bu 
üç mefhum.da mündemiçtir. Medeni 
inkişaf, türk milletinin kendine gaye 
ittihaz ettiği hedeflerden birini, hatta 
ba~ıcasını teşkil eder. 

Medeniyetin milli bünyede intiba
kı ancak derin bir azim ve iman için -
de çalışmakla ele geçirilebilir bir ni -
mettir. 

Bu medeniyet hedeflerine doğru 
yübeliş, sayın tanzimi ile ve yarının 
çalışma kabiliyetini bugünden hazır -
lamakla mümkün olabilir. Sayin +an
zimi, istikbalin hazırlanması da ancak 
şahsi tasarruflarm yarattıgı milli ta -
sarrufla yapılabilir. 

Tii.rkürı. milli Jcuileıleri 

Günü gününe yaşamak ancak atisin
den emin olmıyan milletlere yakıp.o 
bir yürüyüştür. Türkün yüce istikbali 
önünde bugünkü hayatımızı ona Iayık 
bir hale getirmekle ve o istikbali ha -
zırlamak için yaşayışımızı tanzim et -
mekle mükellef bulunuyoruz. 

Türkün milli faziletleri, eaaaen ha
yatı metodla tanzime en müsait olan 
vasıfları ihtiva eder: Türk, kahraman
dır, idbar karşısında metin, ikbal ö -
nünde mütevazidir. Türk, ailesine 
düşkündür. Türk, hemcinsini sever, 
cemiyet hayatı içinde yaşamrya azami 
liyakat göstermiş bir millettir, Tasar -
ruf, bu faziletlerin inkişaf ve tekarrür 
amilidir. 

Şimdi, bu vasıfların yanında ve on
larla beraber oldukça bir kat daha e -
hemiyet iktisap eden kudret ve kabi -
liyete geliyorum. 

Bir re/ah ve Mıadeı 
kayruığı: Sulh 

Aziz yurddaşlarım, 
Milletlerin itibarı, demin söyledi -

ğim yüksek vasıfla.rm yanında bir de 
"'yaparım•• deditini "'yapllbiJmek" ,,. 
''yapmak latedilini'" ••yapmıya mKbur 
olmamak" imkinlariyle ölçülüdür. 

Sulh refah ve saadet kaynağıdır. 

Bu kaynağın ise en müesair müdafaa
smın kuvet olduğunu unutmamak ica
beder . .A.ıl milli famlet odur ki bu ku
vet ve kudreti, sulha ve ~faha mesnet 
ittihaz edebilecek, bir ruh yülmckliği
ni ifade etsin. Bu yükseldik iae türk 
milletinin bizzat kendiaidir. 

Türk milleti tasarrufun ne kadar 
feyizli bir kuvet kaynağı olduğunu, 

bilhassa cümhuriyet rejimi zamanın -
da, pek iyi anlamıştıır. 

Ta~rruj inkişaf ettikçe 
Kazandığını her gün yiyen, yarın

ki hayatını tesadüfe bağlıyan, yarın

ki tehlikeleri gözlerini kapıyarak gör
memeye çalışan milletler, bir gün bu 
intizamsız hayatlarının ciziyesini ö
derler. 

Tasarruf, inkipf ettikçe kuvet 
menbaları inkişaf eder, harici siyaset 
kuvetlenir, sulh temin olunur, refah 
artar, saadet umumilepr. 

Cümhuriyet türk milletine on be1 
senelik sulhu bilfiil temin ettikten ve 
itinin sulh amillerini de hazırladıktan 
sonra bugün artık bir müsalemet ha -
vaıu içinde hayatımızı tanzim etmenin 
tasarrufu bilmenin ve sevmenin, yarı
nı tasarrufla, yani metodla hazırlama
nın zamanı geldigini aöylemiye hak 
kazanmıttrr. 

TOMlrruf, kuveı kaynağı 
Yarın çocuklarımızı koruyacak, ai

lelerimizi yıkılmaktan kurtaracak ve, 
artık ebediyet için yükselen başları • 
mızı eğdinniyecek çarelerin neler ol -
duğunu hepimiz gördük ve öğrendik. 

Artık bugün biliyoruz ki fabrika 
yol siyaseti, su siyaseti, makine, zira~ 
at, imar, ilmi yükseli§, ticaret ve bun
lann hepsinin aziz koruyucusu olan 
büyük ordumuz yarının menbalanna 
muhtaçtır. Bu ihtiyacı yalnız tasarruf 
temin edebilir. 

~i~let tasarruf ettikçe bunların 
hepsı ılerler, ve yine miDetin tasarruf 
kabiliyeti bunların ilerlemesiyle artar 
Tekrar ediyorum, taaarruf büyük bi; 
kuvet kaynağıdır. 

Tasarruf mevzuunu size harici em
niyetin dayanması ıaı:m 2'elen kuvetli 
unsurlardan biri olarak P.'ÖStf"rP'iye ça
lıştım. Bilhassa işaret etmek isterim 
ki tilrk milletinin mevkii gittikçe hı _ 
zınr artıran tasarrufla her ~n biraz 
daha yükselmektedir." (a. L) 

Ankara C. H. P. vilayet 
kongresinin ikinci günü 

Kongre, encümenlerince 
raporları tetkik ve 

hazırlanan 
kabul etti 

f R:u;ı 1. ıncı sayfada ) 
Parti teşkilatının en küçük cüzüle

rinden itibaren gelen ve kaza kongre
lerinden de geçtikten aonra vilayet 
kongresine arzolunan dilekler, encü -
men raporunda çok güzel tasnif ve 
tertip edilmişti. 

Rapor okunduktan sonra, bunlar 
üzerinde söz alan deleglcr düşünceleri
ni söylediler. Bazı delegeler de yeni 
temennilerde bulundular. Neticede 
encümen raporu kabul edildi. 

Kongre bugün saat 15 de toplana
cak ve yöneti mkurulu üyeleriyle bü -
yük kurultaya gönderilecek delegeleri 
seçecektir. 

Haber aldrğımıza göre, kongrenin 
hitamından sonra delegeler şerefine 
bir çay ziyafeti verilecektir. Bu ziyafe
te hükümet ve parti erkını, Ankara 
mebustan da dıivet edilmiştir. Dilek 
encümenin çok dikkate ~ayan gördüğü 
-nüz raoorunun ba'J tarafı şudur: 

C. H. P. Ankara vilayet 
konKresi BCJ§kanlığına 

Bu yılki kongremizin Partimiz tü
züğünün 60 ıncı maddeci mucibince 
her kongrede tetkili icap eden dilek 
komisyonuna intihap etmekle feref 
kazandırdığı arkadaşlar, nizamname· 
nin 61 ınci maddesine uyarak işe baş
lam:ş ve komisyon başkanlığına Hay
rullah Ozbudun'u, raportörlüğe Beh
çet Kemal Çağlar'ı, sekreterliğe de 
İbrahim Kemal Oran'ı seçmiştir. 

Kaza kongrelerinden gelen rapor
lar birer birer ve sırasiyle incelen
miştir; aynı zamanda birçok delege 
arkadaşların çalışmalarımıza iştirak 
ederek kongrelerde telhisen kagıtla
ra geçmiş dilekleri bütün hüviyeti ve 
tafsilitiyle belirtmek bakımından bi
zi tenvir eden izaltları da dinlenmit· 
tir. Bu suretle halkımızın ve Parti
miz menıuplarınm bütün dilekleri
nin, hiç biri ihmal edilmeden ve müp
hem bırakılmadan te&bit ve tasnifine 
imkan hasıl olumuştur. 

ÇalıP.IJ3larmuza katıp.o delege ar
kadaşların mümea&ili bulundukları ka
za kongrelerinin dileklerini tamamiyle 
incelemiş ve kavramış olduklarını gös
teren izahlarını dinlerken Cümhuriyet 
Halk Partisine meQıaUp olmM auıetiy
le haJJaa Jdsmetinde bul1M1nwnra ye 
dili olmanın seyk Ye muharlyetini bir 
kat daha derinden duymuı ve iftihar 
etmiş oldufumuzu kaydetmeden ge -
çemiyec:eğiz. 

Gerek bu konutmalar gerek kağı -
da geçen dilekler bizde kongreye işti
rak eden bütün Parti mensuplarının i
leri süreceği her hangi bir dileğin vi -
liyet kongresine kadar geldikten son
ra muhakkak kovalanacağından, mut -
laka bir neticeye ereceğinden, ertelii 
kongrede müsbet veya menfi fakat her 
halde tatmin edici bir cevabı gelecğin
den emin bulunuşunun en bariz delil
leri mahiyetinde görülmüştür. 

1936 • 937 llyönkurul raporu 
Kongrede hazır delegeler üzerinde 

bu iaahe~i kanaati bir kat daha teyit 
oden imiller araaında mukni, mufuaal 
ve sarih izahatı ihtiva eden 1937 - 1938 
ilyönkurul raporun \ıayrıca kayıt ve 
tebarüz ettirmeyi broç ve zevk bildik. 

Dileklerin azim bir ekseriyeti, Cüm
huriyet Halk Partisi menıuplarının i
nanmak, güvenmek ve çalıfmak kadar 
ıstemesini ve kovalamasını da bildik _ 
lerini isbat eder bir tarzda: Cümhuri . 
yet . ~ükümetindcn, vilayet umumi 
meclısınden, belediyemizden beklenen 
ve umulan faaliyet ve hizmetlerin bir 
daha sıralanması ve aayılmaaı mahiye
tindedir. 

Bazı dileklerin bir parça teferruata 
sapmıı görünmeıi, halkın hükUmcti ve 
partisi tarafından bütün eaaılı dilek· 
lerinin düşünülüp yerine getirilmiş 
ve sıraya konmuş olmaaı neticesi ola
rak yeni teyler istemek düşünülünce 
ancak müteferri teylere aıra gelecek 
kadar tatmin edilmit bulunmasın 
ba . b" ın 

rız ır delili sayılsa yeridir. 
K~m~syonu':".1uz dilek raporunun 

tanzımınde mukenımeliyetine d . . . emın 
bır nebze ıpret etmit olduğum 
ilrönkurul çalışma raporundaki tasu~ 
nıf tarzını esas tutmuştur . 

Bu dileklerin cümlesinin med . 
b

. 
1 

enı 

ır u ~sun mu:uıaır medeniyet yolun _ 
da gelı~e ve ılerleıne için hayati lü _ 
zumunu ıdrak tt" v • e ıgı modern ve muıip 
irfan, imar, sihat ve refah cihaz ve va· 
sıtalarma taalluk ettiğini pefinen kay· 
detmekle müftehiriz.,, 

miş ve dilek encümeninin şehrin bü
tün ihtiyaçlarına temas eden ve bütün 
kaza kongrelerinin dileklerini tevhit 
eden raporu, latanbuJ vilayetinin ihti
yaçlarını teıbit C<ien bir rapor ha1inde 
tasvip edildi. 

Bu raporda şehirde umumi sıhatı ko
ruyacak tedbırler, yollarda münakalat 
ve yaya emniyeti, temiz su, kUltilrel 
ve medeni ihtiyaçların temini, orman 
ve ziraat işlerinin tanzimi tafailitiy
le bahse mevzu edilmektedir. 

Bugün yapılan intihapta Galip Bah
tiyar, Hamit, İbrahim Kemal, doktor 
Nurettin Ali, Refi Bayar, Aziz Ak, 
Nedim Eraon, Hasan İlgaz idare hey~ 
ti balıklarına, Faide Esendağ, İbra
him Kemal, Ferit Hamal, Naci MoraJı, 
Hayrullah Diker' de büyük kongre i
zalıklarına intihap edilmişlerdir. 

Değiıen 
usul ve 
zihniyet 

(Ba~ı l.inci sayladrı) 

daha eyile,eceği huauıunda iırar 
etti. Şirketimiz bu tavıiyelere bir 
türlü itimat ed~edi. Size haki
kati ıöylemeliyim: biz demiryo
lunu devrettikten aonra veki.leti
niz tavsiye ettiklerini tatbik 
etti. ı, iki misline yakın arttı ve 
hasılat bizim hiç bir vakit hatırı· 
mıza gelmiyen bir yekUııa çık
tı." 

Mücadele ve ihtilaflar, ecnebi 
tahakkümü altındaki aakanattan 
kalma müe11eselerle olmuftur. 
yabancı it alemi bir defa yeni 
Türkiye'nin müıtakil ve hikim 
ıahıiyetini tanıdıktan ve onun 
usul ve ıartlanm kabul ettikten 
sonra, mesele kalmamıftır. Her 
hangi bir işadamı, A.vrupa'da 
bir büyük banka veya fabrika
nm lrapuını pldıiı nman, ar
tık orada yeni TÜTiriJ'e h.l:Jnı. 
da tam malUınat bulmakta ve 
memleketimizde macera ıpikü
lisyonlarına hiç yer kalmadığını 
görmektedir. Garp aermaye ve 
sanayicileri Türkiye'yi, bu ba
kımdan, prk çerçeveıinin tama
men dı,ına çrkarmıtlar ve onun
la ancak bir garpli arkadat gibi 
emekdaşlık edebileceğini anla
mı,lardır. 

F. R. ATAY 

Litvanya'da da yahudi 

aleyhtarhOı mı ? 
Kaunas, 16 a.a. - Hükümctin huau

si bir klll)unla yahudi muhac.eretini 
tahdit etmek taaavvurunda olduğu ri
vayet edilmektedir. Litvanya'nın Fi
listin'dekı konaolosu, Litvanya için 
bir an evci halli muktazi bir mesele ha
lini almış olan yahudi meselesi hak
kındaki miızakerelerde hazır buiwı

mak üzere teıgrafla Kaunas·a sa&rıl -
mıştır. 

Amerilal nın bir notaaı 
Nevyork, 16 a.a. - Gazeteler, Ame- • 

rika tarafından Almanya'ya tevdi edi
len üçüncü notanın metnini ncıretr 
mektedirler. 

Amerika, bu notumda yahudiler 
aleyhinde alınan tedbirlerin Almanya. 
da yerleşmit olan amerikalı yahudiler 
hakkında tatbik edılmcmeıini iate
mektedirler. 

KQ(Okçdık 

Cenevre, 16 a.a. - Poliı Annemas
se'de yahudi muhacirlerini gizlice 
Franaa'ya ıokan bir teşkilat meydana 
çıkarmıştır. Birçok tevkifat yapılma
sı bekleniyor. 

11.alya'da kararlar 
Roma, 16 a.a. - Bu sabah Kirınal 

sarayında Musolini'nin riyasetinde 
toplanan na.zırlar meclisi yahudi ır
kından olan İtalyanları alakadar eden 

lstanbul'da bazı ?1ühim.k~ra~lar .ittihaz etmi,tir. 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Parti vi. Mechs bu gıbılerın butün gayri men

layet kongresi b~n ikinci toplantı- kul mallariyle sahip bulundukları 
ıını .. Yıtpmıt~ır. Bugün hesap ve bütçe müesseseler ha.Jı:kında beyanname 
cneümcnlerinin raporları kabul edil- vermelerine karar vermiıtir. 
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Lik maçlarının 

karşılaşmaları 
birinci devre 
sona . 

erıyor 

Şampiyonluğu hangi 
takım kazanabilir? 

Sonbahardan beri devam etmekte olan futbol lik maçlarının 
birinci devre müsabakaları bu hafta yapılacak üç oyun ile sona 
erecektir. Bu maçlar neticseinde takımlardan biri devre §ampi
yonu olacaktır. Gerçi bu birinciliğin usul ve nizam bakımından 
bir değeri yoktur. Fakat, birinci devrede en iyi puvan alan takım, 
aşağı yukarı Ankara şampiyonluğu yolunda en ileri mevkii ka
zanmış bulunacak ve ikinci devrenin muhtemel sarsıntılarından 
en az müteessir olacaktır. 

Bu haftaki maçlardan Galatasaray -
Muhafızgücü karşılaşmaları bugün 
yapılacaktır. Demirspor - Gençlerbir
liği ve Ankaragücü - Harbiye maçla
rı da yarın olacaktır. Eğer hava çok 
bozuk olmaz ve çimenlere zararı do . 
kunacak yağmurlar yağmazsa müsa -

bakalar 19 Mayıs Stadyumunda icra 
edilecektir. 

Ankaragücü - Harbiye İdman Yur -
du B takımları Saat: 12 Hakem Nec • 
det Özgüç 

Ankaragücü - Harbiye İdman Yur -
du C takımları Saat: 14 Hakem Necdet 
Öz güç. 

Demirspor - 'Gençlerbirliği C ta -
kımları Saat : 15.15. 

Ankara sporcuları her üç müsaba -
kanın neticesini merakla beklemekte
dirler. Bu hususta sporcu mahfille -
rinde bir çok tahminler ileri sürül -
mektedir. Hangi takımın diğerini ye
neceği hususunda kehanette bulunma
yı merakhlarına terkederek biz mağ -
lubiyet ve galibiyet takdirinde takım . 
Iarın elde edecekleri neticeler üzerin
de mütalea yürütelim. 

JJI u ha/ızgii rliilerirı vazi)"eti 
Muhafızlrlar bu hafta rakiplerini 

yendikleri takdirde 14 puvan ile ikin
ciliği ve ufak bir ihtimalle de üçüncü
lüğü almış olacaklardır. 

Galatasaraylılar ise galip geldikle -
ri veya berabere kaldıklarına göre an
cak Muhafızgücünün puvan vaziye -
tine mliessir olabileceklerdir. 

Harbiye İdman Yurdu ile Ankara -
gücü karşılaşması glinün en alaka top
lıyan maçı olacaktır. Fikistür cetveli
nin üııtüne doğru kademe kademe 
yükselmiş olan Ankaragücü takımı 
bu maçı kazandığı takdirde ıs puvan -
la belki şampiyon olacaktır. Fakat i -
kinciliği muhakaktır. 

Harbiyelilerin galibiyeti, rakiple -
dnin puvanını düşürerek ikinci dev -
re için vaziyetlerini takviye etmiş o -
lacaktır. 

Haftanın mühim oyunlarından bi -
ri de Gençlerbiliğinin Demirsporla 
yapacağı maçtır. 

Geçen hafta Eskişehir muhteliti ile 
yaptığı oyunda galip gelmek suretiy
le ankaralılar1 sevindiren ve 13 pu -
vanla fiküstür cetvelinin en başında 
bulunan demirsporlular bu hafta ga -
lip geldikleri yahut berabere kaldık • 
ları takdirde gene birinci oluyorlar. 

3 - "A" takımları 19 Mayıs Stadı • 
nm iç ve C takımlarının maçları dış 
sahalarında yapılacaktır. 

4 - Müsabakalar için ilan edilen 
maçlar maça başlama saatlarıdır. Bu 
saatlarda her takımın sahada yerleri
ni almış olmaları ve hakemin de tam 
zamanında maça başlattırması lazım -
clır. Maça başlama saatında sahada bu
lunmıyan takımlar v~ hakemler hak • 
kıncla takibat yapılacağı lik heyetinin 
15-12-938 toplantısında kulüp mü -
messillerine katiyen tebliğ edilmiş -
tir. Bu takibat yalnız A takımlarına 
değil B ve C takımlariyle işbu takım
lar arasında yapılacak maçların ha -
kemi erine de şamildir. 

5 - Maçların tehire uğramaması 

zaruri olduğundan hakemlerin yan 
hakemleriyle beraber muayyen saat -
tan önce soyunmuş olarak sahada bu -
lunmaları Iazımdır. 

6 - Lik heyeti 938 - 939 birinci dev
re lik maçlarının muamelat ve hesap -
]arını tasfiye etmek ve ikinci devre 
lik maçları hakkında görüşülmek Ü -

zere 21-12-938 çarşamba günü saat 10 
da bölge merkezinde toplanacaktır. 
Mümessillerini muayyen saatta böl -
ge merkezine göndermeleri kulüp baş
kanlarından rica olunur. 

Dört bölgede 

ULUS 

! 
................................................... , 

A N D A Ç .................................................... .· > .,Demiryolları. ~~~ .. KÜÇÜK İLANLA 
Nöbetçi Eczaneler 

Takviye sepeti alınacak Pazar : Sebat ve Y eniliehir Ecz.leri 
Pazartesi : İstanbul Eczanesi 
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Kiralık : 
Salı - Merkez Eczanesi 
Çarşamba : Ankara Eczanesi D. O. Yolları Satın Alma Komis

yonll'dan: Persembc : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : Ege ve Çankaya Eczaneleri 

Muhammen bedeli (29580) lira olan 
6000 adet gabyoni (takviye sepeti) 
13.1.939 cuma günü saat 15.30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Kiralık - Bir oda hol ve mutfak 
müstakil bir daire Maltepe köprü ba
şında No: 37 Yenişehir Emciler cad -
desi su iş mağazasına müracaat. 9028 

Dört satırlık küçük ilanlardan: 

ACELE iMDAT 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 

Bir Yaralama, bir kaza, fevkalade bir 
· hastalık vukuunda acele imdat istemek 

için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Kiralık - Ulus Meydanında Koçak 
hanında birinci katta yazıhane için 
elverişli 2 ve 3 odalı daire kiralıktır. 
Kalorifer ve asansör var. 9067 

Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuru5 
Devamlı küçük ilanlardan her def 
iç in 10 kuruş alınır. Mesela on de 
neşredilecek bir ilan için, 140 ku 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak iıze 
her satır, kelime aralarındaki boşlu Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yangın ihban: (1521). - Telefon müra
caat, şehir: (1023-1024). - Sehirlerara. 
sı: (2341-2342). - El"ktrik v:. Hava
gazt arıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Sehir anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaralan: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-lt96). - Samanpaz:ırr ci
van: (2806-3259) .• Yenişehir. Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323) .• Havuzbaşı , 
Güven taksi: (3848). - Birlik taksi: 
(2333), - Çankın caddesi. Ulus taksi: 
(1291 ) .• İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk 
son seferleri 

Sabah 
tlk 

Ulus M. dan K. dere', e 
K. dere'den Ulus M. na 

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

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Uluı; M. na 

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiôren"den Ulus M. na 

Ulus M . dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

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

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

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-

Yenişehlr'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenisehir'e 7.10 

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

Bahçeli Evlerden M.na 7.45 
ulus M.dan Bahçeli Evlere. -.-

ve 

Aksam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

-.-
20.00 

~ U. Meydanı'yle İstasyon arasında heı 
beş dakiı:ada bir ı;cfer olup tren za 
manian seferler daha sıktır. 

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

Ş Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

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

Tren Saatleri 
Haydarpa&a'ya : Her sabah 8.20. Her 

aksam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per· 
ııembe. Cumartesı 
Toros sürat.) 

Bu işe girmek isteyenlerin (2218,50) 
liralık mu'alkkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 148 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (5097) 9229 

Kiralık - Yenişehir Adakale cad -
desi N o: 20 de beşer odalı kullanışlı 
2 daire kiralıktır. Yeni boyanmış kon
forlu ve bahçe içersinde. Tel: 1669 

: lar müstesna, 30 harf itibar edilmi 
i tir. Bir küçük ilin 120 harften ibar 

I olmalıdır. Dört satırdan fazla her satır için b 
her seferine aynca on kuruş alınır. 

İ Küçük ilanların 120 harfi 
9069 

1 
geçmemesi lazımdır. Bu mik 
tarı geçen ilanlar ayrıca pul 

t tarifesine tabidir. 
Elektrik işleri 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonU'dan: 

Kiralık - Parke kalorifer tam konfor 
5 oda. Yenişehir Mimar Kemal mek -
tebi yanında Okula sokak No: 14. .............................. -................ ~ 

9072 

İlk yapılan eksiltmede talibi çık -
madığından muhammen bedeli (22000) 
lira olan ve Haydarpaşa limanında bu
lunup mütemadi cereyanla çalışmak -
ta olan vinç ve transbordörlerin bü -
tün elektrik tesisatını mütenavip ce -
reyan tesisatına tahvil işi 30.12.1938 
cuma günü saat 15 de pazarlıkla An -
karada idare binasında ihale edile -
cektir. 

Kiralık hane - lsmetpaşa mahalle
si polis noktası altında Tinli sokakta 
3 oda, mutbak ve banyo. No: 22 ye 
müracaat. 9108 

Kiralık daire - 3 oda, mut 
banyo, havagazı, elektrik Mü 
hukuk cad. Halk sineması srrası 
55 Erek Ap. Kapıcıya müracaat. 92 

Kiralık - Bir bay için konforlu 
bilyalı bir oda. Müdafaai hukuk 
No. 16 da 3. cü daireye müracaat. 9 Kiralık kat - 4 oda, 1 hol ve saire: 

Yenişehir, Demirte, Özverenulus - Ay
la sokak No. 3 Ti: 3911 e müracaat. 

9183 
Satalık : 

1 
Bu işe girmek istiyenlerin kanunun 

tayin ettiği vesikaları ve bu işi başara
bilecek f enni iktidara malik bulun
duklarını natık nafıa veka letinden a
lınmış bir vesikayı hamilen aynı gü n 
ve saatte komisyona müracaat etme
leri lazımdır. Ehliyet vesikası istiyen 
taliplerin en az eksiltme gününden 
sekiz gün eve! yazı ile vekfılete müra
caat etmeleri liizımdır. Aksi takdirde 
müracaatlar nazarı itibare alınmaz ve 
vesikası olmayanlar pazarlığa iştirak 
edemezler. İhale üzerinde kalan mü
teahhidin ihale bedeli üzerinden 01

0 
15 

nisbetinde kati teminat vermesi Hi · 
zımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme da 
iresinde ve Haydarpaşada tesellüm 
şefliğinde görülebilir. 

(5113) 9232 

Müna_kosa günü tebdili 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan: 

Kiralık güzel odalar - Güzel man 
zara!ı, mahfuz Havuzbaşı yanında 
müstakil. Müsait kira. Selfinik cad. No. 
1~ 9206 

Kiralık - Y. Şehir Ataç sokak No. 
18 ap. tam konforlu geniş 4 er odalı, 
1 er hollü 3 daire. İçindeki bekçiye 
müracaat. 9214 

Kiral k - Aile yanında bayana 
möble ı oda. Y. Şehir asfaltta 1 daki -
ka kalorifer sıcak su. Tekmil konfor. 
Özen pastanesi yakininde berber B. 
Sedat. 9215 

Kiral·k - Yenişehir Dikmen cadde
sinde koıJrüye yakın ikişer katlı yeni 
2 dükkJn, üstündeki ap. da B. Raşit 
Komuğa müracaatları. 9216 

Kiralık - Kaloriferli daire. Bakan
lıklar postahanesi karşısı Ersin Ap. 

9223 

Kiralık bahçeli ev - Y. Şehir Tu
na caddesi No. 3 de 6 oda, banyo, elek
trik, gaz ve saireli. Bir ev. Tl: 2859 a 
müracaat. 9241 

Kiralık - Mobilyalı mobilyasız o
da Çankaya Cad. San köşk karşısı Ja
pon sefareti arkasında Sabiha Ap. No. 
4 daire 2. 9244 

19-12-1938 tarihinde yapılacağı e
velce ilan edilmiş bulunan çelik ve 
bandaj torna kalemi eksiltmesi görü
len lüzum üzerine 19-1-939 perşem -
be gününe tehir edilmiştir. Nümune
lerin buna göre eksiltme gününden 
15 gün evel komisyona tevdi edilmesi 
lazımdır. (5115) 9258 

Lokomotif yedek 

kısım alınacak 

Kiralık Ev - Kavaklıdere Güven 
evleri yanında elektrik suyu mevcut, 
Dahiliye vekaleti mutemedi Ahmet 
Yağcroğlu veya Halil Naci'ye müraca
at. 9265 

Satılık - Cebecide DamirlibahçC 
büyük cadde uzerınae sınemaya 
metre mesafede acele satılık ucuz 
kagir ev Tel: 2406 Kınacı han No 

ı 

907 
Satılık Ev - İsmetpaşa ve Ha 

önünde kullanrşlı iratlı yolculuk h 
biyle acele satılıktır. Kınacıhan N 
16 Tel: 2406 9 

Satdık - Bahçeli evler koopera 
finden hisse satılıktır. Kınacı han N 
16 Tel: 2406 9 

Satılık arsalar - İstasyon arkası 
ela Yenışehir'de yolculuk dolayısı 
ucuz fiatla Kınacı han No. 16 T 
2406 9101 

Satılık Apartıman - Y enışehir' 
yeni yapılacak erkek lisesi civarın 
asfalt üzerinde 160 lira icarlı ehv 
fiatla Kınacı han No. 16 Tl: 2406 

. 9109 
Satılık Apartıman - Y. Şehir' 

Bakanlıklara karşı ayda 480 lira ira 
9 daireli tam konforlu Tl: 2406 Kı 
er han 16 9179 

Satılık arsa - Çankaya'da Hari 
ye köşkü karşısında asfalt üz • 
42 M2 cepheli 4960 M2 evli topt 
Tel. 2406 Kınacı H. No. 16 9181 

Acele satılık kurt köpeği - t 
cins, terbiye görmüş dişili erkekli ge 
2 kurt köpeği Samanpazarı Mukad 
dem M. Yeni yol so.rnk No. 8 92;. 

Satılık piyano - Alman marka 
zel bir piyano satılıktır. İsmetpaşa 
faltı Ölçerler sokak No. 5 de Ba 
Mustafa'ya müracaat. Telefon: 1162 

Samsun hattına : Hergiın 9.35 (Kayse· 
ri, Sıvas, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır battı : Hergün 9.35 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Kiralık Oda - Bir bay veya bayan 
için banyo, su elek. içinde balko:1lu ve 
muşambalı Havuzbaşı Karanfil Sok. 
32 No: Seton Ap. son kat No: 8 Ay-

920 
Satılık - Nazım B. maha11C1>ind 

müstakil 2 böllik meyvalı ve büy" 
bahçeli I ev ile Salı pazarında 1 kah 

Zonguldak battı : .. 15.00 
lığı 18 L. 9266 

Gcnt,.·lerbirliğine gelince. 
'Geçen hafta Muhafızgücü karşısın

da devrenin en canlı oyununu oynı -
yan se seyircilerini heyecandan he -
yecana sürükliyen Gençlerbirliği her 
maçında olduğu gibi hasmının kuve -
tine göre oyun çıkartan bir takımdır. 
Esasen bu büyük hatasının cezasını 
§i~diye kadar kazandığı ıo puvan da 
gost~rmcktedir. Bu maçı kaazndığı 
takdırde 13 puvanı olacaktir. Birinci 
devre şampiyonluğuna en kuvetli 
nan:zet olan Dernirspora karşı alacağı 
netıce merakla beklenebilir. 

Türkiye f uf bol 
grup birincilikleri 

bugün baılıyor 
Gündelik: 

Muhammen bedeli 60.000 lira olan 
Avrupa hattı lokomotiflerine ait ye
dek aksam 6 şubat 1939 pazartesi gü
nü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankara İdare binasında satın alına
caktır. 

Kirahk - Y. Şehir Atatürk bulva
rında Ökmen Ap. da bekarlara elveriş· 
li konforlu odalar. İçindekilere müra-

vehane. Ti- 2058 8217 
Acele satılık ucuz arsa -

sefareti yanında. Kınacı han 

l'uı•an ı•nziyeti 
Tetkike imkan vermek için takım _ 

Jarın son puvan vaziyetini yazıyoruz : 

Maç. Ga Be Ma At y p 
Demir &. 5 4 o ı 

14 
e u 

Ankara g. 5 3 ı 1 13 
7 13 

Muhafız g. 5 2 2 1 g ~ ~~ 
Giıneı 6 2 l 3 9 16 ıı 
Gençler b. 5 2 1 2 8 g 10 
Harbiye 5 1 3 1 13 10 10 
Galata s. 5 O O 5 6 18 5 

Futbol ajanlığının tebliği 
Futbol Ajanlığının bugünkü ve ya_ 

rınki maçlara ait tebliği şudur : 
Bölge Futbol Ajanlığından : 
Bu hafta birinci devrelik maçlarına 

aşağıda yazılı programa tevfikan de -
vam olunacaktır : 

1 - 17-12-938 cumartesi günü yapı
lacak maçlar .. 

Galatasaray _ Muhafızgücü A ta -
kımlan saat : 14,15 Hakem: İhsan Tü -
re men. 

Galatasaray - Muhafızgücü B. ta -
kımlan saat: 14 Hakem: Şuayip Kıraç 

2 - 18-12-938 pazar günü yapılacak 
maçlar : 

Ankaragücü • Harbiye İdman Vur . 
du A takımları saat: 10.15 Hakem : 

Muzaffer Ertuğ. . •w• 

Demirspor - Gençlerbırlıgı A ta . 
kımları Saat 12 Hakem: Muzaffer Er-

tuğ. . 1. w. B ta 
Demirspor • Gençlerbır ıg\ : -

kımlan saat 10.15 Hakem: Şuayıp Kı -
raç. 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü, 
hazırlanmış olan mesai programına 
göre, faaliyete geçmiş ve bu hafta dört 
merkezde birden Türkiye grup birinci
Jik müsabakalarına baslanılmasını teş
kilatına tebliğ etmişti;. 

Bu gruplar İzmit, Samsun, Adana 
ve Aydındadır. Gruplara 26 vilayetin 
birincileri iştirak etmektedir. Geçen 
sene 19 bölgenin iştirakiyle yapılan 
grup müsabakaları bu sene daha şü . 
mullü bir vaziyet almıştır. Müsabaka -
lar grup merkezlerinde bugün ve ya • 
rın yapılacak ve finalistleri çarşamba 
ve perşembe günü Ankara'ya gelerek 
final müsabakalarım yapacaklardır. 

İzmit grupuna: Ediirne, Bursa, Es
kişehir, Afyon, Kütahya ve İzmit, 

Aydın grupuna; Balıkesir, Denizli, 
Muğla, Manisa, Aydın; 

Samsun grupuna: Ordu, Rize. To
kat, Kastamonu, Çankrrr, Giresun, 
Trabzon ve Samsun; 

Seyhan grupuna: Konya, İçel, Kay
seri, Diyarbakır, Malatya, Mardin ve 
Adana şampiyonları iştirak edecekler
dir. 

Ankaradaki maçlar 24 ve 25 tarih-
1"rinde olacaktır. 

Bükreş muhteliti 
ay sonunda 

Ankara'ya geliyor 
Beden terbiyesi genel dırektörlü -

ğünün .Y~bancı milletlC\r sporculariyle 
temas ıçın hazırlamış olduğu progra -
mın ilk tatbiklerinden olmak üzere, 
memleketimize bir futbol takımının 
daveti kararlaştırılmıştır. 

Bu maksatla Romanya federasyo -
nuna yapılan müracaat iyi karşılanmış· 
tır. Hııber verildiğine göre, tamamiyle 
milli takım kadrosunu taşımak üzere 
bir Bükreş muhteliti bu ayın son gün-
1 .. rine doğru şehrimize gelecektir. 

Romen takımı Ankaradc Ankara ve 

Hicri - 1357 
Şevval: 25 

S. D. 
Güneş: 7 18 

Rumi - 1354 
Birıncıkanuıı: 4 

S. D. 
Akşam: 16.42 

ilk ve orta okul 

talebeleri 
Bütün derslerden en son me

todla ve en kısa bir zamanda ye
tiştirilir. Ulus'ta ders rumuzuna 
mektupla müracaat. 9226 

. 
idare hane nakli 
Küçük Evler Yapı Kooperati

finden: 

Görülen lüzum üzerine Anafartalar 
caddesi Santral kıraathanesi üstünde
ki idarehanemizi Memurlar Koopera
tif bakkaliye mağazası üstündeki kat
ta, hususi yazıhanesine nakledilmiş
tir. İlgililerin bilgi edinmeleri ilf\n 
olunur. 9296 

İstanbul muhtelitleriyle karştlaşacak 
ev üçüncü temasım İstanbul' da 1stan. -
bul muhtelitiyle yapacaktır. Maç tarı
hi olarak 31 birincikanun, 1 ikincika
nun tarihleri tesbit edilmiştir. 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre, 
bu maçlardan sonra macar, yugoslav 
ve yunan takımlarının davetleri tekar
rür etmiştir. 

Hakem kursu çalışıyor 

Bu işe girmek isteyenlerin 4250 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 300 kuruşa Ankara ve 

Haydarpa~a veznelerinde satrlmakta-
dır. (5133) 9280 

Telgraf makina ve 

yedekleri alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 18425 lira olan 

sabit ve seyyar telgraf makina ve ye
dekleri 31-1-1939 salı günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankara"da 1-
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1381,87 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Malze

me dairesinden, Haydarpaşa tesellüm 
ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

(5116) !>279 

12 Adet vin( vagonu ahnacal 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 360.000 lira olan 

12 adet vinç vagonu 17-2-1939 cuma 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da İdare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 18.150 
Iiralrk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bir ay evel açrlan Ankara hakem 
kurs~ çalışmalarına devam etmekte
dir. Futbol federasyonu hakemlerin 
nazari bilgilerinin tatbikatla genişle· 
tilmesini temin için yarın sabah saha 
üzerinde ve antrenör refakatinde ek
zersiz yapmalarını kararlaştırmıştır. 
Bu haftalık tatbikat yakın bir za
manda iki i:Üne çıkarılacaktır. 

Şartnameler 1.800 kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tad.rı (5407) 9278 

caa~ 9268 

Kiralık daire - Yenişehir otobus 
garajı karşısında Ersoy apartmanı. 
Telefon 3654-3710 9276 

Kiralık odalar - Karaoğlan hükü
met Cad. merkez Ap. I. ci katta. A
partman kapısındaki gazeteciden so-
rulması. 8681 

Kiralık - Yenişehir'de Deliler te -
pesinde .Fethi Beyin köşkü karş ısında 
fevkalfide nezaretli ve her türlü kon -
foru haiz Aka apartımanında üç oda, 
bir hol, banyodan ibaret dört numara
lı daire, ucuz fiatla kiralıktır. İçerisin-
deki sahibine müracaat. 9284 

Kiralık oda - Mobilyalı kalorifer
li, odada akar su banyoda daima sıcak 
su 30 Kazım Özalp cad. No. 6 Yenişe-
hir. 9287 

Kiralık - 4 odalı, bir kat. Hamam
önü Durlu sokak No. 8 elektrik, su, 
gaz. 9288 

Ti: 2406 

Kasiyer aranıyor - Bir kasiyef 
bayana ihtiyaç vardır. Bankalar cadde< 
sinde Yıldız kırtasiye pazarına mür • 
caat. 9240 

Aranıyor - Şişe yıkamasına ve te
mizliğine aklı erer 20 ile 35 yaş arat' 
kadın işçi lazımdır. Dayıbey Rakı fab-
rikası. 9245 

1.., ·ırıvanlnr : 

Bir daktilo i§ anyor - Bir almaJI 
bayan almanca daktiloluğu arıyor. V• 
lus'da (J.S.) rumuzuna mektupla mil• 
racaat. 9267 

Zayi - İş Banaksında 29936 No. lıa 
K. C. H. defterime ait tatbik mühürü • 
mü zayi ettim. Yeni sini alacağımdaJI 
hükmü olmadığı ilan olunur. Hüseyill 
Asar. 9277 

.:!Jlllf llllllllllllllllllllllllllllllllllf llllf lllllllllllllllllllf 1111111111111~ = ~ - ..... ---------------------------------------------------

TÜRK HA~ KURUMU ~ 
~ 
~ 

26 cı Tertip ~ 
::::: BÜYÜK PİYANGOSU ~ 
::::: -8 dedir. ~ -ikinci kP-side 11 birincikônun 9 
::::: 

45.000 liradır. ~ Büyük ikramiye 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10 000 liralık ikramiye. 

lerle ( 20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et· 

meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına 
girmis olur~unuz ... 

::::::: -::::::: :::= 
::::::: 
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RESMİ İLANLAR 
2 - Eksiltmesi 26.12.938 pazartesi 

günü saat 11 dedir. 
S - Beher adedine 36 lira fiyat tah

min edilmiştir. 
4 - İlk teminat 270 lira olup şartna

mesi komisyonda görülür. 

Bayındırlik Bakanhoı 

Regülôtör inşaatı 

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Adana'da Seyhan nehri üze

rinde yapılacak regülatör inşaatı, ke· 
lif bedeli (2.400.000) liradır. 

2 - Eksiltme 4 ikincikanun 939 
tarihine rasthyan çarşamba günü sa
at (IS) de nafıa vekaleti sular umum 
müdürlüğü su eksiltme komisyonu o
dasında kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. 

3 - lstekliler, eksiltme şartname -
ai, mukavele proje~i. bayındırlık işle
ri genci şartnamesi, fenni şartname 
\re projeleri (50) lira mukabilinde 
sular umum müdürlüğünden alabilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin {8S.750) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapı· 
lacağı günden en az sekiz gün evel 
ellerinde bulunan bütün vesikalarla 
birlikte bir dilekçe ile nafıa vekale -
tine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu 
\resikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bu
lunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede
mezler. 

5 - lsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar sular umum mü -
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. ( 43S8) 7788 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden: 

1 - istekli çıkmamış olan Erzu
rumda gurup inşaatının ikmali yine 
aynı şartlarla ve pazarlık usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 24S.983 lira 49 kuruş -

tur. 

2 - Eksiltme 28.12.1938 ~arşamba 
&ünü saat 16 da Nafıa Vekaleti yapı 
itleri eksiltme komisyonu odasında 
Yapılacaktır. 

~ - Eksiltme şartnamesi ve buna 
llliiteferri evrak 6 lira 15 kuruş bedel 
lnukabilinde yapı işleri umum mü
dilrlUğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 13549 lira 17 kurutluk mu
vakkat 'teminat vermeleri ve Nafıa 
\1ekaletinden alınınıı ehliyet vesfJra
ıı göstermeleri lazımdır. Bu vesika 
eksiltmenin yapılacağı günden en az 
tekiz gün evvel bir istida ile Nafıa 
\1ekiletine müracaatları ve istidaları
laa en az bir kalemde 150.000 lira kıy
illetinde bu işe ı,enzcr bir iş yaptığı
laa dair i§i yaptıran idarelerden alın
nıış vesika iliftirilmesi muktazidir. 
Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremiye -
c:eklerdir. (5090) 9185 

Askeri Fabrikalar 

14 kalem muhtelif 
malzeme olanacak 

Aakeri Fabrikalar Ummn Müdür
liiiü Merkez Satın Alma Komiayo
llundan: 

Tahmin edilen bedeli (1250) lira 
olan 14 kalem muhtelif malzeme As
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satınalma Komisyonunca 
5-1-939 perşembe günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan veri-
lir. · 

Taliplerin muvakk~t teminat olan 
(93) lira (75) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
laikle mezkQr gün ve saatte komis· 
Yona müracaatları {Sl53) 9282 

kınkkale'de yaphnlacak inıaaf 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
llUndan: 

Keşif bedeli (4729) lira (26) kuruş 
olan yukarıda yazılı inşaat Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonunca S-1-1939 ta
rihinde perşembe günü saat 14,30 da 
asık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname (24) kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(354) lira (70) kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2. ve 3. madddelerinde
ki yazılı vesaikle muayyen gün ve sa
atte komisyona müracaatları (5152) 

9281 

Ankara Levaıı~ • Amirliği I ' Jandarma 
2000 Battaniye alınacak l 800 Hayvan velensesi ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Jandarma Genel Komutanlığı An-
Alma Komisyonundan : kara Satın Alma Komisyonundan: 

1 - 3 ordu sıhhiyesi ihtiyacı 2000 ı - Bir tanesine bin elli kuruş kıy
adet battaniye K. zarafla eksiltmeye met biçilen vasıf ve ve şekil örneğine 
konmuştur. uygun sekiz yüz hayvan velensesi ka-

2 - Tahmin bedeli 24000 lira olup pah zarftan pazarlığa tahvilen 19.12. 
muvakkat temı·natı 1800 lı·radır. d 938 pazartesi günü saat on a satın a-

3 _ Eksiltmesi 20.12.938 salı günü lınacaktır. 

saat 15 dedir. 2 - Şartname parasız komisyondan 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- aımabilecek olan bu pazarlığa karış

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün- mak istiyenlerin altı yüz otuz liralık 
cü maddelerinde istenilen belgelerile teminat sandık makbuz veya banka 
birlikte ihale gün ve saatmdan en geç mektubu ile şartnamede yazılı belge _ 
bir saat eveline kadar teminat ve tek- !erle birlikte pazarlık gün ve saatında 
lif mektuplarını İstanbul levazım a- komisyonda bulunmaları. (4937) 8879 
mir\iği satın alma komisyonuna ver -
meleri. (3971) 8913 

7 Kalem yiyecek 
allnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Miktarı Muhammen B. 
Cinsi Kilo Lira Kr. 

Ispanak 2000 200 00 
Lahna 3000 22S 00 
Pırasa 2500 187 50 
Kereviz 1500 37S 00 
Patates 3SOO 350 00 
Kuru soğan 3000 300 00 
Taze bakla 1000 200 00 

1837 00 
ı - Askeri sanat lisesi talebesiyle 

kadro erlerinin ihtiyacı yukarda cins 
ve miktarları yazılı yiyecek eksiltme
ye konmuştur. Hepsinin tahmin be -
deli 1837 lira olup muvakkat teminatı 
140 lira S2 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 28-12-938 çarşamba 
günü saat IS dedir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3. üncü maddelerinde istenilen bel -
gelerle birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat eveline kadar te· 
minat ve teklif mektuplarını Kırık -
kale satınalma komisyonuna verme-
leri. (5118) 9196 

7000 Kilo koyun eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Kırıkkale askeri sanat lisesi 

talebesinin ihtiyacı için 7000 kilo ko
yun eti açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 2800 lira olup 
muvakkat teminatı 210 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28·12-938 çarşamba 
günü saat 13 tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3. üncü maddelerinde istenilen bel -
gelerle birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat evetine kadar te
minat ve teklif mektuplarını Kırık -
kale satınalma komisyonuna verme-
leri. (S121) 9198 

3000 Kilo sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Kırıkkale askeri sanat lisesi 

kadro erlerinin ihtiyacı için 3000 ki
lo sığır eti açık eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli 7SO lira olup 
muvakkat teminatı 56 liradır. 

3 - Ekailtmeıi 28-12-938 çarşamba 
giinü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3. üncü maddelerinde istenilen bel -
gelerle birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat evetine kadar te
minat ve teklif mektuplarını Kırık
kale satınalma komisyonuna verme-
leri. {Sl22) 9199 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Kafesli tel 
. . 
ışı 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Müdafaa Bakanhğı 

38 Adet torna tezgahı alınacak 
M M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Tayyare fabrikası için 38 adet 

toma tezgahı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 165. 
bin 500 lira olup ilk teminat mikdarı 
9S2S liradır. 

2 - İhalesi 19.1.939 perşembe günü 
saat ıs de vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 8 lira 28 kuruş mu
kabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatından bir 
saat eveline kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplarını komisyona vermele • 
ri. ( 4927) 8877 

19 Adet freze tezgahı ahnacak 
M M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Tayyare fabrikası için 19 tane 

freze tezgahı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Muhammen bedeli yüz 
yirmi iki bin ~ yüz lira olup ilk te -
minatı {737S lira SO kuruştur.) 

2 - İhalesi 18.1.939 çarşamba günü 
saat 15 de vekalet satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 618 kuruş mukabi-

linde alınabilir. 
4 - İsteklilerin ihale saatmdan bir 

saat evetine kadar ilk teminat ve te~
lif mektuplarmı lwaıisyona vermele-
ri. (4928) 8818 

2 adet pllanya feıgihı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Tayyare fabrikası için 2 adet 

pilanya tezgahı kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Muhı.ımmen bedeli 
(6700) lira olup ilk teminatı 503 lira • 

dır. 
'2 - Eksiltme5i 18.1.939 çarşamba 

günü saat 16 da vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi komisyondan alına-
bilir. 

4 - İsteklilerin ihale günü saat ıs e 
kadar kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde ydzılı vesaikle birlikte ilk temi
nat ve teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. (49S2) 8902 

Öğretmen alınacak 
M. M. Vekaleti Askeri Liseler 

Müfettitliğinden : 
ı - Şimdi Ankarada bulunan, ilk 

baharda Kayseri civarındaki yeni bi
nasına nakledilecek olan "Ankara 'Ge
dikli Hazırlama orta okuluna" aylık 
Ucretle Riyaziye, Tilrkçe, Alman~ 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden aranılacak tart • 
lar aşağıdadır. . . . 

a) Okul ile Zencıdereye gıtmeyı te-
ahhüt etmiş olmak. 

b) İstekli olduğu ders için ehliyet
li bulunmak. 
(KUltUr bakanlığınca ehliyeti taadik 
edilmiş bulunmak veya üniversitede 
imtihan vererek ehliyet almıt olmak.) 

c) Askerliğini yapmış olmak, mec
buri hizmeti bulunmamak. 

3 - Alınacak öğretmenlere ayda 
108 lira ücret ve oturmaları için okul 
civarında Zendderede aile ikametga· 
hı verilecektir. 

4 - İstekli olanların Ankarada M 
M. V. askeri liseler müfettişliğine di· j 
lekçe ile müracaatları ve dilekçeleri - 1 

S - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakıtta M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı. (S043) 9084 

Rüzgôr aleti gılafı 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 100 adet rüzgar aleti gılafı pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 26.12.938 pazartesi gü 
nü saat 11 dedir. 

3 - Beher adedine 4 lira fiyat talı -
min edilmiştir. 

4 - tık teminat 30 lira olup şartna -
mesi komisyonda görülür. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle bir -
likte ihale gün ve saatmda M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala -
rı. ( 5044) 9085 

15 ton benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Tenekeli ıs ton benzin açık ek

siltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltmesi 26-12-938 pazartesi 

saat 10 dadır. 
3 - tık teminat 292,5 iki yüz dok -

san iki buçuk lira olup şartnamesi ko
misyonda görülür. 

4 - Beher kilosuna 26 kuruş fiyat 
tahmin edilmiştir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayıla kanunun 2,3, 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satınalma komisyonunda bulunmala-
rı. (5082) 9137 

Çam tahtası alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 -Tahmin edilen bedeli (520) li

ran olan on metre mikabı çam tahtası 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı (78) liradır. 
3 - Pazarlığı 22 Birincikanun 938 

perşembe günU saat onda yapılacak· 
tır. 

4 - Şartnamesi her gün M.M.V. sa
tın alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Talip olanların mezkur gün ve 
saatte M.M.V. satın alma komi•yonu
na müracaatları. (5132) 9237 

Kayıı yular baıhiı ahnaca1' 
~& . ıu. Vekaleu ~tuı Alına h.O

.nisyonundan c 
ı - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı 400 kurut olan 400 adet kayış yu· 
lar başlığı açık eksiltme suretiyle mü
nakasaya konulmuıtur. 

2 - lhale!iii 3-1-939 salı günü saat 
14 dedir. 

3 - İlk teminatı (120) liradır. 
4 - Evsaf ve tartnamcai bedelsiz 

olarak M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle ve temi -
natiyle birlikte ihale saatinde M. M, 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(S1S8) 9291 

Portatif sandalya, masa vesaire 
ah nacak 

M. M. Yeki.leli Satın Alma Ko-
misyonundan ~ 

1 - Ordu ihtiyacı için müteahhit 
nam ve hesabına 600 adet portatif 
aandalya 300 adet portatif masa, 300 
adet manevra sndığı açık eksiltme ile 
aatın alınacaktır. Hepsinin tahmini fi. 
atı 8740 liradır. 

2 - Eksiltme 3-12-938 sah günü 
aaat 14 de Ankara'da M. M. V. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - llk teminatı 6SS lira 50 kurut 
olup şartnamesi bedelsiz olarak komis
yondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve vesikalariyle birlikte bel
li gün ve saatte M. M. V. satın alma 
komisyonunda bulunmaları ilan olu -
nur. (51S9) 9292 

Gümrük ve in. B. 
Mukavelesinde yazılı müddet için

de teahhUdünU ifa etmemesinden do
layı mukavelesi feııhedilen Etimes· 
gut'ta yapılacak kafesli tel işi pazar
lıkla yaptırılacaktır. 

ne ehliyetn~e, nüfu~ tezkeresi tas- Kars'fa idare binası yaphrılacak 
dikli suretlerıyle fotograflı hal terce- . 

Keşif bedeli 749 l.ira 5S kur~ş m~
vakkat teminat 66 hradır. Bu ışe aıt 
keşif şartname müdürlük kaleminde 

görülür. 
Pazarlık 24-11-938 cumartesi günli 

saat on birde yapılacaktır. 
Taliplerin 0 gün teminatlarını ya

tırmış olarak komisyona müracaatla-
rı ilan olunur. (5100) 

9160 

melerini bağlamaları ilan olunur. lnhısarlar Umum Müdürlüğün-
(S016) 9076 den: 

1 - Şartname ve projesi mucibin-
Pl ô n malzemesi ~e Karı'ta yaptırııacak idare binası 

ınşaatı 15-Xl-938 tarihinde ihale edi
lemediğinden yeniden pazarlık usu -
liyle eksiltmeye konmuştur. çantası olanacak 

M . M. Vekaleti Satın Alma Ko-
miayonundan : 

ı - 100 adet pilan malzemesi çanta· 
11 açık eksiltmeye konmuttur. 

İl - Ke§if bedeli 40237 lira 20 ku
ruş ve muvakkat teminatı 3017 lira
dır. 

III - Elaıiltme 21-XIl-938 tarihi-

ne rastlıyan çarşamba günü saat 14 
de Kars müstakil müdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 201 ku
ruş bedel mukabilinde lstanbul'da in
hisarlar inşaat şubesiyle Ankara baş 
müdürlüğünden ve Kars müstakil mü
dürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin nafıa vekaletinin 12-VIII-
938 gün ve 67 sayılı tamimi mucibin
ce ehliyet vesikasını haiz bulunmala
rı lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için ta
yin edilen gün ve saatte % 7,5 güven
me paralariyle birlikte Kars müstakil 
müdürlüğünde müteşekkil komisyon
na müracaatları ilan olunur. (8969 -
5078) 9136 

Betonarme döıeme yapf ırılarak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
I - İdaremizin Paşabahçe fabri

kasında yaptırılacağı, 21-11-938 tari
hinde ihale edilecegi ve bilahare ek
siltmeden kaldırılacağı ilan edilen 
betonarme döşemelerle sair mütefer
rik işlerin şartname !eri tadil edildi -
ğinden yeniden kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

II - Heyeti umumiyesinin keşif 
bedeli 15.202 lira 40 kuruş ve muvak
kat • .. minatı 1140.18 liradır. 

III - Eksiltme 26-12-938 tarihine 
rasthyan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şu . 
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartname, keşif ve projeler 
76 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar 
umum müdürlüğü levazım ve müba -
yaat şubesiyle Ankara ve İzmir baş 
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin diplomalı yüksek mühen
dis veya yüksek mimar olmalı. Olma
dıkları takdirde aynı evsafı haiz bir 
mütehassısı inşaatın sonuna kadar 
daimi olarak iş başında bulundura. 
caklarını noterlikten musaddak bir 
teahhüt kağıdı ile temin etmeleri ve 
bundan başka asgari 10.000 liralık bu 
gibi inşaat yapmış olduklarına dair 
fenni evrak ve vesaikini ihale günün
den 8 gün evcline kadar inhisarlar 
umum müdürlüğü inşaat şubesine i~ 
raz ederek ayrıca bir fenni ehliyet 
vesikası almaları lSzımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile V inci maddede ya
zılı inşaat şubemizden alınacak ehli
yet vesikası ve % 7,5 güvenme para
sı makbuzu veya banka teminat mek
tubunu, ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 
14 e kadar yukarda adı geçen alım ko
misyonu baıkanlıfına makbus muka
bilinde verilmesi Jlzımcbr. 

(8928-5066) 9128 

Ankara Valiliği 

Kiraya verilecek kum parselleri 
Ankara Valiliğinden : 

Çubuk çayı mecrasında olup idarei 
hususiye tarafından ihale suretiyle 
icara verilmekte olan ve icar müddet· 
leri hitam bulan kum parsellerinin 
numaralariyle muhammen icar bedel
leri aşağıda gösterildiği veçhile 2490 
sayılı kanun hükümlerine tevfikan a
çık artırmıya konulmuştur. 

İhalesi 19. 12. 938 pazartesi günü 
saat 15 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacağından taliplerin muhammen 
bedel üzerinden % 7,SO nisbetinde te
minatlariyle birlikte yevmi mezkurde 
vilayet daimi encümen salonunda bu · 
lunmaları ve şartnameyi görmek isti· 
yenlerin de hususi idare tahakkuk ve 
tahsil müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 
Parsel No. Mevkii Bedeli mu-

hammen 
Lira K. 

s Çubuk deresi 525 
6 .. .. 750 
7 .. .. 720 
8 

" .. 550 
9 

" .. 526 
10 .. .. 7S5 
11,12 

" .. 1110 
(4957) 8882 r ......... v.iıa·;~ti·~; ........... I 

.. ................................................. . 
Hükümet konağı 

yaptırılacak 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün

den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 37791 

lira 2S kuruş keşifli Gelibolu hükü . 
met konağı inşaatının 14999 lira 10 
kuruşluk birinci kısmıdır. 

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

A - - Eksiltme fartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi 
D - Yapı itleri umumi fenni şart

namesi 
E - Husust şartname 

F • Keşif cetveli metraj cetveli fiat 
bordrosu 

G - Proje 
lstiyenler bu şartnameleri. ve evra

kı Çanakkale nafıa müdürlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - Talip çıkmamış olan bu işin i
halesi 2 inci defa olarak 26-12-938 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 
15 de nafıa müdürlüğü binasında top
lanacak komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1800 liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve ihale gününden ni -
hayet 8 gün cveline kadar vilayet ma
kamına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye vesikası ile 938 yılma ait ti
caret odası vesikasını ibraz etmele
ri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının yukarda 
yazılı gün ve saatten 1 saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyo. 
na verilmesi lazımdır. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet saat 
14 de kadar gelmiş olmaları aksi tak
dirde postada olan gecikmeler kabul 
edilmiyecektir. (8869-5034) 9016 

Kapah zarf usuliyle f amir af ve 
ilaveli inıaat eksiltme ilam 
Konya Vakıflar Müdürlüğünden: 

1 - Konya'nın Ilgın kazasındaki 
maruf kapbca binasında yapılacak 

tadilat, tamirat ve ilavei inşaat keşfi 
mucibince vahidi fiyatla kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (24946) lira bir 
kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A) Fenni ve hususi şartname 
B) Mukavele projesi ve hulasai ke-

şif cetveli 

C) Eksiltme şartnamesi 
D) Proje 

4 - Yukarıda yazlı evrak Anka
ra'da vakıflar umum müdürlüğü inşa
at müdili'lüğünden, lstanbul'da !stan
bul vakıflar baş müdürlüğünden, 
Konya'da Konya vakıflar müdürlü
ğünden alınabilir. 

5 - Eksiltme 26. 12. 938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Kon:9'a vakıflar müdilrlüğünde top
lanacak inşaat komisyonuooa yapıla
caktır. 

6 - Muvakkat teminat (il.870) !ir:a 
(95) kuruştur. 

7 - Bu eksiltmeye gir«eık olanla
rın 1938 senesine ait ticaret odası 'IJIC

sikası ve vilayet nafıa müdürlüğün
den bu i,e girebileceğine dair almmlf 
ehliyet ve.ikMr ve en .,.ağı (10.000) 
liralık bir bina inşaatını yapu>19 .e 
muvaffak olmuş bulunduğunu büdi
rir vesika göstennesi ve bizzat yük
sek mimar veya inşaat mühendisi ol
ması veya bunlardan birisiyle müşte
reken teklif yapıp mukaveleyi birlik
te imza eylemeleri lazımdır. 

8 - Teklif mektupları 26. U. 998 
pazartesi günü saat 14 de kadar Kon
ya vakıflar müdürlüğünde toplana
cak inpat komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

9 - Kapalı .zarfların ihzarında, tek. 
lif mektuplarının yazıll§ında ve b.a 
zarfların tevdiinde ve posta ile gön
derilmesinde taliplerin 2490 sayık 

kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine 
harfiyyen riayet eylemeleri ilan olu
nur. (4992) 8983 

Kazalar 

Harita yapt1rılacak 
Ladik Belediyeainden : 

SO hektar meskun ve 25 hektar 
gayri meskun vüsatinde tahmin ediletı 
kasabanın hali hazır haritası yaptın • 
lacaktır. 

Muhammen keşif bedeli lSOO lira
dır. 

Eksiltme kapalı zarf uauliyledir. 
Teminat akçesi 112 lira 50 kuruıtur. 

İhtisas vesikaları Nafia Vekaletin
ce musaddak taliplerin Ladik belediye 
riyasetine müracaatları lazımdır .. 

Kati ihalesi 28-12-938 çarp.mba 
günil saat ıs de Ladik belediye daire
siDde daimi encümen huzurunda yapı
lacaktır. 

Saat l 4 e kadar olan müracaatlar 
kabul edilir. 9293 

. 

Bankalar ,J 

Zayi 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban

ka~mdan: 

Bay Şahap adına yazılı D sınıfın • 
dan birlik 16743 numaralı Bankairuz 
hisse senedi kaybedilmiş olduğundan 
artık hükmü kalmadığı ve sahibine 
başka numaralı yeni bir senet verilece-
ği bildirilir. 9294 
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ULUS 

17 - 12 - 1938 

Avrupa'nın 

Tuzlarına 
140 kuruşluk Meyva 
mukabil 25 kuruşa 

y=========================================~ 

Baş ağrısı, Diş Ağrısı 
~ 1111111111"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 --
§ Halk maskeleri sahsı gı 

HA 
M vva •• z 

•• 

İıtihasızlık ·Hazımsızlık -Şişkinlik -Bulantı -
Gaz-Sancı -Mide bozukluğu -Dil-Barsak 

ataleti- İnkıbaz - Sarılık -Safra -Karaciğer -
Sıkıntı-Sinir· Horlamak ve bütün mide ve 

barsak hastalıklarına karşı 

Hasan MEYV A ÔZÜ kullanınız 

Mide için her yemekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bardak su içinde ve 
müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşığı yarım 
bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEYV A ÖZÜ meyavla
dan ve meyvaların özlerinden yapılmış bir hakiki sanatthr. Avrupa ve bil· 
hassa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu katiyetle sabittir. 
Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. HASAN 
MEYVA ÖZU yalnız bir türlü olup şekersizdir ve çok köprür. 

S. 25 tk· ışe - misl; 40- dört 60 
misli • 

sekiz 
misli 100 kr. 

8965 

111111111 i LA. Ç LA R 1 N 1 Z 1 1111111. 

~ Sakarya Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem~ 
=: Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete = =: ve il5.çlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai· = 
=: mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayatta her hu- = =: susta azami teshilat gösterilir. Tl: 2018 9025 § 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

HİLKAT; 
Daima anu lar1na sadiklır 

Yaratan kuvet her · hh k 
. . • ınsana sı at ve saadet içinde yaşamak ha • 

kını ~ermıştır. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aykırı ha· 
reketın cezası ölümdür. 

.. vu.~ddaş! H~r zama.~ kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviye· 
tını gozden geçır ve gordügün en ufak bı'r "' ·· · d h 1 f 

. . arıza uzerıne er a a-
alıyete geç. Kendınde düşkünlük halsı ztı· k ·

1
.,t h ı k k 1 k 

. . • . .. a sız ı • ansız ı . 
kuvvetsizlık, tembellık. korkaklık mı hissedı'yorsu ) B 

1 
· 

. . n . un ar uzvı-
yetin imdat ışaretıdır . Çabuk yetiş ve hayat eksiri olan 

NEVRALJİ 
Bütün ıstırapları teskin eder 

• 

1 
• 

1 G 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

iş başında, seyahatte, evde her zamarıı yamnızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 
ismine dikkat. T aklidlerinden sakınınız. 9285 

~===========================================~ 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
-

§ Nakliyat yaphnlacak = ------ Sümer Bank 
= Karabük Demir ve Çelik fabrikalanndan ---- -- -Fabrikamız için lazım olan 40.000 ton kireç taşının Ir- =: 

mak - Filyos hattı üzerinde Balrkısık istasyonu yakınından _ -:= ihracı ve Balıkısık'ta vagona tahmili bir müteahhide ihale := = edilecektir. İsteklilerin tafsilatı öğrenmek ve şartnameyi := 
_ almak üzere 20. 12. 1938 tarihinden evel Karabük Bürosu = 
- Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 9201 = 
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııııır;:-

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - . -- -- -- -
i Nazarı dikkate ~ - -- -- -§ Maliye Vekaletinden : § 
- -- -: 1 - 31 - Kanunuevel - 1937 tarihinde ilan edildiği üzere : 
§ eski bronz beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir ku- : 
: ruşluklar 31 - Kanuevel - 1938 akşamından itibaren teda - : - -: vülden kaldırılacaktır. : - -§ Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 - Kanuevel - 1938 ~ 
: akşamına kadar bilfunum malsandıklariyle Cümhuriyet : 
§ Merkez ve Ziraat banaklarına müracaat ederek mübadele § - -: ettirmelidirler. : - -
: 2-Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numara- : 
: lı kanunun sekizinci maddesi mucibince 1 - Kanunusani - : 
§ 1939 tarihinden itibaren bir sene zarfında ancak malsan - § 
: dıklarına ve Cümhuriyet Merkez Bankasına yapılacak tedi- : 
§ yatta kullanılabilecektir. (4964) 8959 § - -':iıııııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfr-

• 

lstanbul Haydarpaşa hastanesı 
!labık göz mütehassısı ve Gıilhane 
'1ast•anesi sabık göz baş muavinı 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan 
ı\nkara'ya nakletmiştir. Muaye · 

ne: Sabah 9 dan 19 a kadar 
Reledive sırası. Talas Ap. kat : l 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefı 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanr No. 9 D.5. 9068 

== ;J ~ 
§ ~ 
~Türkiye Kızılay cemiyeti umumi merkezinden~ 
:= Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlar= dan korumak için yaptırılan halk maskeleri 1. 12. 1938 ta= rihinden itibaren satışa arzedilmiştir . 
:= Kafi malumatı havi prospektüslerile birlikte ayrı ayrı 
=: kutular içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenle= rin Ankara'da Umumi Merkezimize, lstanbul'da Yeni Pos= tahane civarında Kızılay hanında Depomuz Direktörlüğü= ne müracaatları rica olunur. = Yukarda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan := ya bizzat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya 
=: memleketimizin herhangi bir yerinden parasını gönder= mek suretiyle sipariş yapacaklara anbalaj ve posta masa- :S 
=: rifi Cemiyetimize aid olmak üzere; beher maske altı liraya ::::3 = verilir. 8914 ~ - -
-=j'Jf llllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ır;: 

[ .BUCÜN • KUMBARANIZA ·ATAGAGINIZ · 5 · KURÜ$•) 

·-_ ___...._, 

- . 
' 
~-., • y· .. . . · ~ . . " . . . 

YARIN KURACAGINIZ ·EVIN:TEMELIDJR 
·~--

T.C. 
ZiRAAT İANKASI 

Nakliyat yaptırılacak 
Sümer Bank 

Karabük Demir ve Çelik fabrikalarından : 
Fabrikamız için lazım olan 6.000 ton dolamitin Bartın 

suyu Boğazında, Boğaz köyü civarından ihracı, deniz tari
kiyle Zonguldak veya Filyos'a nakli ve vagona tahmili iti 
bir müteahhide ihale edilecektir. isteklilerin tafsilatı öğ
renmek ve şartnameyi almak üzere 20.12.1938 tarihinden 
evel Karabük Bürosu Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 

Havalar soğudu, dikkat e
diniz: Hafif bir nezle veya 
kırgınlık hissedince hemen 

alınız. Bu suretle hastalığı 
önlemiş olursunuz. 

NEOKORIN sizi baş, diş ve 
romatizma ağrılarından, 
nezle ve gripten en çabuk 
kurtaran emsalsiz yeni bir 

devadır. 

9200 

Bir kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. Her eczanede bulunur 9295 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -t"'"''"'"'~·~·~·~·~"''""''~ § Ye n i SİNEMALAR S u s 
§ Pek yakında başlıyor E =: 

------
Ka , ku e e i~ eha ıurubu 

ıçmiye başla, FOSFARSOI..., .t~babetin ~.sa.s~ ~eşkil eden bütün 
doktorlar tarafından takdir edılen en muhım ılaçların gayet fenni 
bir surette teşrikinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kanı tazel er ve çoğaltır, i ştihayı açar, hafıza ve zekayı yükseltir. 
Sinirleri. adalel eri sağlaınlaştmr. Azim ve faa~~y~ti .. Y~kseltir. Ve 

• bütün kudretleri uzviy ette toplıyarak ömrü tabııy ı hut~n neş~lerle 
geç irir. FOSFARSOL güneş gibinir. Girdiği yere saghk, dınclik 

ve gençlik saçar, her eczanede bulunur. 9176 

;,ı .... 111 ............................. ,. = Ha l k 
BU GÜN BU GECE -

--
BU GÜN GÜNDÜZ --

U L U S - 19. uncu yıl. - No: 6242 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Uumumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Matbaa Müduril : Ali Rıza BASKAN 
\. 

-
--------------------

MANUELLA 

Bas Rolde 

DOROTHY LAMOUR 

ilaveten: En son FOX Jurnal ve 
AT A'mızın Cenaze Törenine ait 

intibalar 

Seans lar 

10 ve 12 Tenzilatlı halk matines i 

Öğleden sonra 

14.45 - 16.45 - 18.45 

BU GÜN GU GECE 

BAALBEK GECELER! 

Türkçe sözlü ve şarkılı 

Tabii şark dekorları arasında 
alaturka musikili gıizel bir film 
Ayrıca : Dünya havadisleri ve bu 
arada ATA'mızın Cenaze töreni 

intibaları 
Ve 

MUZİK HOLDE yarım saat isimli 
2 kısımlık vodvil 

10 ve 12 tenzilatlı halk matinelerinde 

KADINLAR KATİLİ 
--- -- -- --- - --

14 Matinesinden itibaren 

HARP ESİRLERİ 

( Fransızca sözlü ) 
Baş Rollerde 

Jean Gabin - Dita Parlo 
--------

Seanslar 

----------------
------

Seanslar 10 ve 12 de tcnzili th halk matinesi = 
10 ve 12 de tenz ilatlı halk matinesi Öğleden sonra _ 

-
Öğleden sonra 14 - 16 - 18 -

_ - - Gece 21 de - - 14.30 - 16.30 18.30 - Gece 21 de - - - - Gece 20.30 da _ _ - - = 
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