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Ulus Basonevi 
Çankırı Caddesi, Ankara --Telgraf: Ulus· Ankara 

Birinci köy kalkınma 

ve ziraat ongresi 

İLKKANUN 
l 9 3 8 

TELEFON Bu ayın 27 sinde Ankara' da top-
tmtiyaz sahibi 1144 lantılarma başhyacak olan bu 
Başmuharrir 1371 kongrede konuşulacak mevzular 
Yazı işleri 1062•1063 hakkındaki yazımız 5 inci say. --
Matbaa müdürü 106l 
İdare 1064 fa dadır. 

~__!--~~--~~~---~~----------------------------------------------~~~--------------~ 
5 KURUŞ 

C. H. P: Ankara ilyönkurul 
kongresi callşmalarını bilirdi 
Yeni yönetim kurulu azaları ve 
Büyük Kurultay delegeleri seçildi 

Ankara 

Almanya ile 
iktisadi 

llyönkurulu'nun şehir lokantasında verdiği ziya/ etten bir intiba 

l C. H. P. Ankara vilayet kongresi dün saat 15 de B. İbrahim 
l Rauf Ayaşlı'nın reisliğinde son celsesini aktederek çalış.malarma 

1 
son verdi. Dünkü ruznamede yönetim kuruluna ayrılacak aza ile 

I büyük kurultaya gönderilecek delegeler için seçim yapıldı. 

Seçim neticeleri şudur: 1 

llyönkurul azalıklarına 'A~ 
BB. Rifat Börekçi, Ali Riza Sun, 1 f"ai 

Balkan antanh 
azası devletler 

Elçiliklerini büyük 

elÇiliğe tahvil edecekler 
Bükrc§, 17 a.a. - Kıral Karol, Bal-

i kan antantının son toplantıs~nda aza 
<levietler arasında k <ı rşılıklı olarak el
çil~klerin büyük elçiliğe tahvili hak -
ı,mda alınan karar mucibince, Roma:-ı
ya'nın Ankara, Atina ve Belgrat elçi
liklerinin ı. 1. 1939 dan itibaren büyük 
elçiliğe tahvili emirnamesini imzala
mıştır. 

Türk ve Yugoslav hükümetleri de 
Bükreş'teki elçiliklerini büyük elçili
ge tahvil hakkında niyetlerinden Ro
manya hükümetini haberdar etmiştir. 

B. Köseivenof 
Ankara'ya geliyor 

Sofya, 16 a.a. - Havas ajansı bil -
diriyor: lyi bir kaynaktan verilen ma
lumata göre, Başvekil B. Köseivanof 
Ankara'ya gitmek niyetindedir. Seya -
hat kanunuevel sonunda ve yahut yeni 
yıl ba;ılarında vuku bulacak':ır. Seya -
hat, her şeyden önce bir nezaket ziya
reti mahiyetini haiz olacaktır, zira ge
çen yıl Türkiye başvekili B. Celal Ba
yar Belgrad'dan dönerken Sofya'ya 
gelmiştir. 

B. Köseianof'un Ankara'daki ika -
meti esnasında, 1929 tarihli olup 1933 
de yenilenmiş ve önümüzdeki mart a
yında da müddeti bitecek bulunan bi -
taraflık ve hakem paktının beş yıl için 
tecdidi mümkün bulunmaktadır. 

Keza bu ziyaret, Bulgaristan'ın 

kendisiyle hiç bir politik ihtilafı bulun
mıyan bir memlekete daha ziyade yak
laşmak arzusunu da gösterebilecektir. 

B. Eden Nevyork'tan 

h re et etti 

Sok k ser isinin 
kü~ük ziyaref~ileri 

Artırma ve Yerli Mah haftası do
layısiyle Sergievi önünde tertip olu
nan sokak sergisine bilhassa küçük 
mektepliler alaka göstermektedirler. 
Resmimiz bir grafik önünde büyük 
bir ·dikkatle not alan bir mektepli 
yavruyu gösteriyor • 
Dün de Ankara radyosunda Sürner
bank hukuk müşaviri Dr. Münip 
Hayri Ürgüblü tarafından artmna 
ve yerli mallar haftası dolayısiyle 
bir konuşma yapılmıştır. Bu alika 
verici konuşmayı 5 inci sayfamızda 
bulacaksınız. 

Çin'de ekonomik bir harp 
başhyacağa benziyor 

münasebetlerimiz 
F.R.ATAY 

Nasuhi Baydar, Dr. Vehbi, Veli Nec- \ · · 
det Sungıtay, Arif Çubukçu, İbrahim 
Rauf Ayaşlı, Hamit Eseniş. 

KHrulUıy delegeleri 

Nevyork, 17 a.a. - B. Eden, dün 
~:......:~.~e~~_;..,.~_...._,_l.:".,arn lngiltcrcjre dönmek üzere 

Queen Mary ile buradan hareket et
miştir. 

Prens Kanye müşkül mevkide 
) 

... Dost Almanya devletinin Mil
i lktısat l"ft\.r.•-M;.> .. vö Funlr An

kara'da iken, Ekonomi Bakanlı
ğımızla 150 milyon marklık bir 
kredi için prensip anlaşması 
yapmış olduğu malumdur. Bu 
anlaşmada yalnız f~iz .m~kta:ı 
ve müddet tesbit edılmıştı. Dı
ğer esasları da tekarrür ettirmek 
\>e kati mukaveleyi imza etmek 
ii"Zere, Dış Bakanlığı Umumi Ka
tibi Numan Menemencioğlu'nun 
reisliği altında bir heyetimiz ö • 
lı\.imüzdeki pazartesi günü An · 
kar~' dan hareket edecektir. 

Almo.uya ile senelerdenberi 
klering •~ünasebetleri idame 
etmekteyiz. Ru münasebetleri 
daima müspete dı..eru inkişaf et-

1 tiren sebepler basittir: 4.lmanya, 
bir taraftan, bizim yetişıirdiği
miz iptidai maddelerle gıdo.\ 
maddeleri massedecek, diğer ta
raftan, bize, muhtaç olduğumuz 
maddeleri temin edecek kabili
yettedir. Bilhassa son üç dört se
nelik alış veriş, iki taraf için pek 
iyi neticeler vermiştir. Türkiye, 
başlıca iki meşru davasında, si
lahlanmasında ve sanayileşme
sinde Almanya ile yapmış oldu
ğu klering anlaşmalarından isti
fade etmiştir. Son mukavelelerin 
temin edeceği imkanlarla, türk 
ihracatının 60 milyon· lirayı bu • 
lacağını tahmin ediyoruz. İki ta· 
taraflı 100 küsur milyonluk bir 
ticaret hacmini ifade eden bu 
neticeyi ancak memnuniyetle 
karşılıyabiliriz. Serbest iktısadi 
şartlar hakim olan ve ithalat ye
kunu milyarları bulan bazı mem
leketlere, bizim alım kabiliyeti
miz mütemadiyen arttığı halde, 
üç beş milyonluk mal satmak im· 
kanını bulamadığımız vardır. 

Cihan buhranı, normal müba
dele şartlarını altüst etti, yeni 
Türkiye'nin inşa ve kalkrnma 
davası ile, buhran devrinin yeni 
mübadele şartlarını biribirine 
intibak ettirmek lazımdı. Bize 
Şimdi pek tabii gelen "malımızı 
alanın malını alırız!" kaidesini, 
nıemleket ihtiyaçlarını kısmak
aızın ve milli inkisaf hızrnı kır -
hıaksızm tatbik edebilmek, açık-• . 
sız bir harici ticaret muvazenesı 

{Sonu 7. inci sayfada) 

BB. Rifat Börekçi, Arif ~,,1'·-'·'!;:"'• 
n- u •• _ ... , nr1.\.Ul ;:)ayman, Zıya Sıdal, 
Fahri Tandoğan, Hilmi Atlıoğlu, Sadi 
Batu, Hayrullah Özbudun. 

Ziyafet 
Dün çalışmalarım bitiren Parti 

kongresi delgeleri şerefine Şehir lo -
kantasrnda bir çay ziyafeti verildi. Zi
yafette Büyük Millet Meclisi Reisi B. 
Abdülhalik Renda, Başvekil B. Celal 
Bayar, Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Dr. Refik Saydam, Hariciye 
Vekili B. Şükrü Saraçoğlu, Ziraat Ve
kili B. Faik Kurdoğlu ile Parti gen • 
yönkurul üyeleri, Ankara mebusları, 
parti ve hükümet erkanı, gazeteciler 
ve daha birçok zevat hazır bulun
muşlardır. 

(Sonu 7 nci sayfada) 
1 
Geçen zelzeleıde Kırşehir mınta
kasında toprak böyle çatlamıştı 

AKPINAR MINTAKASINDA 
----

Son zelzele yüzünden 
mühim hasarlar var 

Kırşehir' de olan yer sarsıntısı hakkında gelen malfunatı dü~J:ü 
sayımızda yazmıştık, dün Kırşehir, Yozgat, Ç~_rum v~ Sıvas Avıla
yetlerinden İç Bakanlığa zelzele hakkında mutemmım malumat 
gelmiştir. Bu malumatı sırasiyle yazıyoruz: . . 

· (Sonu 7. ıncı sayfada) 

Ziraat Vekaleti tarafından celbedilmiş olan belçikah ziraat profesö
rü B. Van der Vaeren dün Halkevinde Belçika ziraati hakkındaki pro
. k · ı konferansını tekrar etmiştir. Dünkü konferansın dinleyicileri 
Je sıyoıı u , , • • • • 

smda Başvekilimiz Celal Bayar la Vekıllerımız de bulunmakta ıdı. 
ara k d" ( 4 .. .. f 
R · "z konferansı dinlivenleri gösterme te ır. Y.azısı uncu say: a-
esmımı 1 J . 

dadır.) 

B. Eden, dün dıs politika cemiye· 
tinde bir nutuk söylemiş ve öğle ye
meğini Ncvyork valisi Lehman ıle 

birlikte yemiştir. 
Queen Mary vapuruna binmeden 

evel, kendisine yahudilerin Filistin'e 
serbest olarak muhaceretlerine müza
heret etmesi için, Amerika yahudile
ri tarafından uzun bir muhtıra veril
miştir. 

muhtelif cephelerde 
zaferler elde ett·iler 

Çin kıtalan 
bir çok 

Tokyo, 16 a.a. - Dönen şayialara göre japon kabinesi müşkü
lat içindedir. Mali vaziyet ve Çin'deki askeri harekatrn ağırlaş
ması bu buhranın başlıca sebeplerinden biridir. Temin edildiği
ne göre, B. Konoye çekilmek arzusundadır. 

r ............................................................................. ~ ....................... :-1 F ~kat yerine bir diğerinin ika-
i ·ı 1 mesı zorluğu kabinenin ömrünü 
ı A k 'd · ı k k } uzatmaktadır. Önümüzdeki haf-
! n ara a 1 ar i ta bu buhranrn tebellür edeceği 
i i bildiriliyor. 

Dün sabah sokağa çıkan ankaralılar, mevsimin başındanberi ilk de
fa olarak, damları ve sokakları ince bir kar tabakasiyle örtülü buldular. 
Sabaha kar§ı saat dörtte başlıyan kar bir müddet yağmıya devaın ettik
ten sonra durmuş ve ortalık çok geçmeden kurumuştu. 

• 

Tun us meselesi icin 
..> 

münakaşa devam ediyor 
Figaro'nun tipik bir yazısı: 

kolay kolay kızmaz, takat " Fransa 
kızdığı zaman adamakılh kızar ! ,, 

Paris, 17 a.a. - Bütün fransız matbuatı Tunus hakkındaki İtal
yan taleplerini reddetmektedir. Figaro gazetesinin bu hususta 
yazdığı tipik makalenin bir parçası aşağıdadır: 

(Sonu 7. inci say! ada) 

Ek01wmil.'. luırp btı15lıyor 
Londra, 17 a.a. - JJcyıı h1:raıd gaze

tesinin diplomatik muhabiri Uzak Do
ğu'da ticaret harbmın baslamakta ve 
Javonya'nm Çin ve Manç~ko ile bir
likte blok te~kiline çalışmakta oldu
gunu bildiriyor. 

Gazete eliyor ki: 
"Çiı.'deki ingiliz iş adamları, her 

nevi e_ko~omik faaliyetin aldığı şekil
den gıttıkçe daha fazla endişeye düş
nıektcdırler. Bunlardan mühim bir 
kısmı hükümctten henüz vakitken 
mukabil tedbirler alınmasını israrla 
istiyor. Buna binaen İngiltere ve A
merika'nın Çın'deki japon ticaretinin 
gittikçe artan tehdidine mukabeleye 
başlamaları memnuniyetle karşılan
mıştır. Bu suretledir ki, "Consturicti
O"\ Finance Corporation" un, Çin'deki 
Amerikan ticaretini kolaylaştırmak i
çin beş milyon dolarlık bir istikraz ak
detmesine seliihiyet verilır.iş ve bir 
l.afta evel de İngiliz hükümeti dost 
devletlere mühimmat ihracatını ga
ranti etmeğe matuf on milyon İngiliz 
liralık bir kredi açılması tasavvurun
da olduğunu bildirmiştir. Bu kredinin 
bir kısmının Çin'le bazı ticaret mua
melelerini garanti karşılığı olarak 
kullanılacagı bildirilmektedir." 

Gin zaferi 
Hongkong, 16 a.a. - Çin ajansı bil

diriyor: 
Düşmanın demiryolu üzerindeki 

Kao - Yao Kvangsen'e yaptığı taarruz 
muvaffakiyetle püskü~tülmüştür. Bu
nunla beraber japonlar taarruz vaziye
tini. muh~faza. etmektedirler. Utsung
hua nm şımalınde Cin merkez kıtaatı 
bazı muvaffakiyetlcr elde etmişlerdir. 

1 
Japonlar Tai - Ping_ Çang civarın

da müdafaa tertibatı almışlardır. Çin 
(Sonu 7 nez sayfada) 
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insan ve kültür • • • 

Netice 
Tanzimat devrindeki kültür krizini gıbi bir ütopia'da saplanıp kalmıştır. 

tahlil eden ilk yazılarımızdan birin- Ve bu gafletini bır ıacıa ue bır katas. 
de (1) garp medeniyiti almıya karar trof ile, hayatiyle ödemıştir. 
verildiği halde şark kültüründen vaz Kemalist Tlirkiye de bunu mu ya
geçilmemiş olmasını hastalığın başlı- pacaktır? Eger böyle bir arzusu olsay
ca sebebi göstermiştik. Ve bunu takip dı, neden, şark kültürünün bütün esa
eden yazrlarımızda da garp medeniye- sa ve şekle ait müesseselerini, tesirle
tinin tek başına olarak vücut bulmadı- rini ve senbollerini, kaldırıp hudutla.. 
ğını, bunu garp kültürün ün yaratmış rının dışına attı? neden bizi garplı 
olduğunu ve bu kültürün greko - !atin kültürün ana kaynaklarına götürecek 
kaynaktan geldiğini, sırası düştükçe tedbirler aldı? insan'ı teokrasiden 
işaret etmiştik. kurtardı. İnsan'ı skolastiğin karanlık-

ULUS 

Sinema biletleri 
yeniden 

ucuzluyacak 
Kaınutayca, kabul olunan bir ka -

nun ile sinema, tiyatro gibi eğlence 
yerlerinden alınan resimlerde ehemi
yetli surette azaltmalar yapılmıştır. 

Alakalı Bakanlıkların muhtelif şe -
birlerde yaptırıdıkarı tetkikler sonun -
da bilhassa sinema fiatlannda kanunun 
tayin ettiği nisbetten çok az miktarda 
tenzilat yapıldığı anlaşılmıştır. Sine -
malarda yaptlan tenzilatın yüzde dört
ten yukarıya çıkmadığı bilhassa nazan 
dikkati celbetmiştir. 

Halk lehine yapılan bu tenzilatın 

sinemacılar tarafından istismar edil
mesini doğru bulıruyan alakalı Bakan
lıklar kanunda yapılan yüzde on ten -
zilin sinemalarda da aynen tatbikım 
kararlaştırmışlardır. 

Yeni kambiyo müdürü 
Bülent Osma 

Yeni kambiyo müdürü 

18 - 12 - 1938 

• • Parti ile Devlet idar sının 
irle mesindeki yüksek mana 

Vasfi Raşit Sevig 
Enstitüsünde verdiği 

kon eransta bu mevzudan bahsetti 

Prof. 
Dün Polis 

Polis Enstitüsünün cumartesi konferanslarının üçüncüsü dün 
enstitünün geniş konferans salonunu dolduran yüzlerce dinleyi
ci önünde verilmiştir. Kemalizm'e ve onun bir farikası olan par
ti ile devletin birleşmesine ait olan bu konferans da mebus pro
fesör Vasfi Raşit Sevig tarafından verilmiştir. Bundan başka ve bilhassa dil mese- !arından çekip çıkardı. 1nsan'ı hem dı

lesini tetkik ederken, bütün dil krizi- şarıya, hem içeriye doğru hür ilan etti. 
ne asıl hakim olan noktanın dil'i yeni Ve kadın'ı tarla hayvanı, bir ev eşya
bir kültür esasına bağlamak zarure- sı ve bir çocuk makinesi halinden çı
tinden doğduğunu, bu zaruretin iyice kararak erkek kadar serbest, erkek ka
anlaşılamadığını, "yeni dil'e yeni öz" dar vatandaş bir ınsan olarak azat etti. 
davasının günümüze kadar halledile- Dil'i ve tarıh'i tlirk milletinin zaman 
mediğini kaydetmi~tik. Ve her fırsat- ve mekan içindeki müsbet ve kudretli 
ta tebarüz ettirmeğe çalışmıştık ki, inkışafına irca etti. Anadolu'nun de
"yeni öz" ü arıyanlar, bunu kaynakla- rinlıklerinde yatan henüz izlenmemiş 
rından arıyacaklarına, daima kendile- tarih tı:rekesini, türke ve türkün ilim 
rine muasır olan A vrupa'nm fikir ve faaliyetlerine ait ilan etti. Arkeologi
edebiyat cereyanlarından, müstahzar ayı modern türk ilimlerinin arasına 

Bu karar üzerine İç Bakanlık vali
liklere yeni emirler vermektedir. Bu 
emre göre valiler bu tenzilat işiyle biz
zat meşgul olacaklar ve belediyeler de 
sin~malarm kanun çerçevesi içindeki 
tenzilatı aynen yapmalarını temin ede
ceklerdir. 

Maliye Vekaleti Kambiyo müdürlü
ğüne tayin edilen B. Bülcnd Osma 
yeni vazifesine başlamıştır. Bilgili bir 
bankacı olan B. Bülend'e yeni vazife
sinde başarılar dileriz. 

Hu!Usasını aşagıya koyduğumuz bu 
konferans esnasında profesör tara -
fından Milli Şef Inönü'nün isimlerı 
anılır anılmaz dinleyicilerin hepsi 
isimleri konferanslarda ilk defa anı
lan büyük Milli Şef'e muhabbet, hür
met ve bağlılıklarını göstermek üze
re hep birden ayağa kalkmışlar ve sü
rekli alkışlarla salonu çınlatmışlar -
dır. 

Mümkün mertebe özünü venneğe 
çalıştığımız konferans şudur: 

kümdar seçerler ise, iki müstakil dev· 
Jetin kırnlları aynı adam olursa o iki 
devlet arasında ittihadı şahsi vardır 
deniyor: Devlet ile parti her iki Şef
in idaresi altında bulunmakla birle
şirler. Devlet reisi aynı zamanda par
ti reisidir. Teşkillitı esasiye kanunu• 
muz birleşmeden eskidir. Parti tüzü -
ğü yani teşkilat nizamnamesi parti
nin daimi reisi olarak Atatürk'ü ka
bul eder ve inhilal halinden asla bah
seylemez. Teşkilatı esasiye kanunu· 
muz devlet reisliğinde esefle karşıla
makta olduğumuz inhilal ihtimalini 
derpiş eyler ve meclisin derhal içti -
ma ederek azalarından birisini Reisi
cümhurluğa intihap eylemesini emre
der. Meclis memleketi ve milleti bü
yük şahsiyetinin etrafında tam bir 
vahdet halinde toplıyan milli Şef İn
önü'nü Reisicümhurluğa intihap ey
ledi. Bir;kaç gün sonra toplanacak 
kongrenin de Müşarünileyhi Halk 
Partisi Reisliğine intihap eyliyece -
ğinde şüphe yoktur. Eğer tüzükte 
bir değişiklik yapılmazsa Şef'i inti -
haJ> eylemek hakkı kongrede değil 
mcclhıt~ir. Meclisin intihap eyledi• 
ği Reisicümı.'"t' Partinin de şefidir. 
Bu düşüncelerin llnıumi bir kıyme -
ti yoktur. Şef partiyi 11•'-ihabatta ga
lebeye götürebilecek olan zattır. Bu 
zat meclisin içinde de dışında da şef
tir. Meclisin Reisicümhurluğa bu za
tı intihap eyliyeceğinde asla şüphe 
yoktur. Şef ne hükümeti ne de parti~ 
yi bizzat idare eylemiyor. Umumi Re· 
is vekilliğine seçtiği zatı kabinenin 
başına getiriyor ve partinin idaresi
ni valilerin şefi olan Dahiliye Veki -
line bırakıyor. Vilayetler idare heye
ti azalarından biri valiliğe getirilmi
yor; vali vilayetler idare heyetlerinin 
başına geçirtiliyor. 

bir §ekilde alnu§lardır. Bu suretle, soktu. İslam medresesinin skolastiği Türk-Amerikan 
"külfetsiz niymet,. yolunu tutmuşlar, ile osmanlı sarayının despotizmi dev-
~zıra k~nmak istemişler, bilhassa kül. relCTinde bir asi ve seseri hayat sü -

ticaret 
müzakereleri bitti tur bahsınde hazıra konmanın gayet "f lkl .. d.

1
,. ta ı·h·ı·n mü-hl.k 1. b. · d ~ .. . ren o or u, ı ın , r , 

te ı e ı ır ış ol ugunu gorememış- 'k•· b .. .. .. 1 sanatların ilmi Bir müddetten beri şehrimizde de -ı d. Ö ı k. kü·ı .. .. .. . . zı ın ve utun guze 
~r ır. Y e ı tur ozunü ıçmek i- metou\arına ve milli sevgilerine ema- vam etmekte olan türk - Amerika ti -çın, kah fransız, kah İngiliz kah al- . 

• • 1 ~ • net ettı. 
man çeşmes~nı? mus uguna ağızlarını Bütün bunlar, bizi şark'tan ayırıp 
d~rıyarak. ıhtıyaçları?ı t~tmin eden garb'a götüren yol başları değil mi

caret müzakereleri dün sona ermiş ve 
l.ıir anlaşmaya varılnuştır. Çok kısa bir 
zamanda parafe edilecek olan yeni an
laşma her iki memleketin ticari müba
delesini arttıracak mahiyettedir. 

mutefekkır ve muharrırlerımiz, neti- dir? 

cede, .?1e.~lekete, e1<'.Jek~ik bir kültürü Neden modern türk müziği derken 
ve kulturde eklektızmı getirmekten "h ni" •"orkestralama" ve "kon-başk b. . .. . 1 armo ' 
. . a ır ış gorme~ış. ~r ve biribirle- trapunkt" gibi sözleri ve bu sözlerle 

r~?ı .. y~ fransız, ya ıngılız, yahut alman beraber muayyen bir metodu benimse
g~ru.~ıyle mat e~eğe çalışmakla, gü- miş bulunuyoruz? Başka türlü milli 
num~~e. ka~a.~ aevam eden kültür a- bir müziğe gidilemiyeceğini biliyoruz 
na~şı.sının butun şeytanlarını ve ifrit- da ondan. Şu halde neden, kültür da
lerını ortaya salmışlardır. vasının tamamını halletmek istediği
. ~!ç düşünmemişlerdir ki, fransız, miz zaman, ilhamlarımızı muasır Av
ıngılız, alınan kültürleri, aynı kaynak- rupa'dan almak sathiliğini gösteriyo -
tan.aynı özü içmiş olmakla beraber, ruz. Kültür'iin de bir "harmoni" bir 
netıcede, kendi ayrı dünyalarını ve "orkestralama" ve bir "kontrapunkt" 
kendi ayrı dünyayı telakki tarzlarını kaidesi olduğunu ve bunun humanist 
yaratmışlardır. On dördüncü asırdan- metottan ibaret bulunduğunu acaba 
beri devam eden kültür yapılarında, hala kestirememiş mi bulunuyoruz? 
kendi milli malzemelerini kendi milli Zannediyor muyuz ki, eğer Eşil ve 
dehaları ile işlemeğe muvaffak olmuş- Sofokles olmasaydı, Shakespear, Ra
lar ve kaynaktan gelen özü, ancak me- cine, Göthe, hayatlarını idrak edebi
tod, direktif ve korrektif olarak k~l- lirlerdi? Sanıyor muyuz ki, Renaissan
l~nmı~lardır. Ve bugünkü olgun kul- ce'a gidilmedikçe, resim ve heykel 
turle~ıne, uzun sürmüş olan, emekler- yapmak kabildir? ve umuyor muyuz 
le, mıbnetlerle, nefs inkarları ve ncf s ki kültilrdeki bu hercailiğimiz, göçe -
i?diaları ile dolu bir mücadele devr~- b;ligimiz, işi ko1ayından almamız ve 
sınden sonra varmışlardır. Kaç nesıl oportünizmimiz arzu ettiğimiz kadar 
ve bu nesillerin içinde doğmuş kaç devam edecek ve abidelerimizle yapı
milstesna zeld., bugünkü büyük mil~et larımızı hep böyle münakasalar ve mü
yapılarının basit ve çalışkan ırgatbgı- sabakalar açarak yabancı sanatkarlara 
nı yapmıştr 1 sipariş etmemiz, bir türk sanatı yarat-

Bu n: kolay iştir ki, bu çetin yolu? mamız için kUi gelecektir? yahut 
yol~ulugunu yapmadan, gönül ve dı- muharrirlerimiz, son okumu§ oldukla
mag nuru harcamadan, tırnak ve par- rı kitapların bir ikisinden mülhem ola
~ . ~§ındınnadan, varıp kendi eski rak ''kimse farkına varmaz .•. ,, kanaa
kultüru _?ak~?1ından kültür yorgunu tiyle bir takım sentezler tedarik ede
ve alacagı kü1tUr bakımından da kül- rek bunları kendi cemiyetimize tatbik 
tür acemisi bi~ camia, şarıl aşrıl akan eylcmeğe !ı?'llışmakla, bizi büyük bir e
fransız çeşmesınde?• ingiliz çeşmesin- debiyat devrC9'1ine ulaştıracak}ardır? 
den alman çeşmesınden, kendine ko- Biz o kanaatteyiz ki, artık kültür'ü 
va - kova kültür özü getirsin 1 ciddi, ilmi ve asıl manasında, çetin ve 

Bu ~e~~eler ve onl~r gibi yolları yorucu manasınd~ a1":1ak zaman~ gel
aynı kültur deposuna gıden diğer çeş- miştir. şu kadar lısemız vardır, bır tek 
mele~,. hl~ olur mu ki. o milletler.den Uiyık~yle yetişmiş filoloğumuz yok
gayrıs~ içın, yahut o mılletlerin kültür, tur. Kudretli bir muasır dünyanın or
~~d~nıyet ve •. hayat nüfu__zl~rı~ı ve tasında yaşıyoruz, bir tek modern _mi.1-
k~l~ür, m.ede.nıyet'.. hayat hakımıyetle- 1i kUHipanemiz yoktur. Akademımız 
r~ndı kebnd1ılerıne ":1uracaat etmek gafle. var, ressamlar ve heykeltraşlarımız 

Yunanista11'la miizakcrcler 
de bitti , 

Yunanistan'Ja Atina'da yapılmakta 
olan ticaret anlaşması müzakereleri de 
bitmiştir. Ticari heyetimiz bugünlerde 
şehrimize avdet edecektir. 

lsvcç'le nıiizalwreler 
İsveç ile yapılmakta olan müzake -

relere yarm da devam olunacaktır. 

Avusturafya, Ankara 

imar plônını istedi 
Avustralya'da bulunan Camberra 

şehri belediyesi Ankara'mızın imar 
planını imar hareketlerine teallıik e
den kanun, nizamname ve talimatna -
meleri istemiştir, Aynı şehir belediyesi 
kendisine ait kanun nizanmame ve ta

limatnameleri de göndermiştir. İç Ba -
kanlık, Cambcrra şehri belediyesinin 
istediği şeyleri göndermiştir. 

rosu binamızın olmayışı ve şimdilik 
hariçten truplar getirtilerek yapmıya 
hazırlanmakta olduğumuz işler hak
kında, Ankara'da olsun, bir fikir ve,;il
memetıi, hiç bir şeyle kabili izah değil
dir. 

tın e u unan mılletlere kabul ettir- B. t k eski üstatların kafi mik-k . b. . . var. ır e 
me ten ~ayrı ır gaye ı_çın p.rıl~sın_? tarda kopyalarını topl~>:an. tedris ga • gUn dahi gecikmeden, bizi bekliyen 

. Tanzımat ve meşrutıyet devırlerı, lerisini ikmal edememışızdır. rehaktir ve hidayetli yolun derhal yol-
bu ~olu.n ne ~adar ya~hş .ve ne kadar Tiyatro ve müzikte, Kemalist devi~ cuıu olalım. 

Kültür, meyvaların en asili, istihsal 
nevilerinin en çetinidir. Onu kaç mil
let gidip bin mihnet ile ve kaç terbiye 
ve tahsil görmüş nesil tahıtis ederek 
kaynağından, kendi görd.ü~~ gibi, k~~~ 
di anladığı gibi ve kendı ışıne geldıgı 
gibi almak zaruretinde kalmış ve an
cak bu sayede medeniyet'in iç manası
na intikal edebilmişse, bizler için de 
gidilecek ba:;ıka yol yoktur .. Bu yolun 
hele kestirmesi ve kolayı hıç yoktur. 
J:t~ğer müstakil bir türk kültürünün !~
zumunu idrak etmit bulunuyorsak, bır 

tehlıkelı oldugunu kafı mıktarda i&bat d r. 11 .. 1 ded·ır Fakat millı Burhan BELGE • 1 d' t b . . 06ru yo ar uzer n . , etmış er ır. s at etmışlerdır ki: ikin- U ·k b h . d · b'ır zevk terbi-
. ü .. .. d .. dü ü m zı a sın e, genış 'd k. k 

1 cı, çuncu ve or ne . elden kültür yeıine ve yeni zevkı·n telkinine ihtiya- (1) 6. XlI. 38 tarihli Uluı a ı ma a e: 
1 KUltU d kl kt k Kemalizm'den öncesi. 

U ' kUltU d k · ır 

İsfanbul'un et i~i 
Ziraat kurumu dünden 

itibaren işe başladı 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Ziraat 

kurumu 1.stanbul'a ucuz et temini için 
bugünden itiba.ren faaliyete başlanuş -
tır. Kurum bugün Karaağaç'taki pay 
mahallinde celeplerden bir miktar hay
van satın alarak mezbahada kestirmiş 
ve kasaplara tevzi etmiştir. 

Kurum teşkitatmı genişletmek için 
tetkikler yapmaktadır. 

Birçok yerlere kar düştü 
Dün şehrimizde hava sabahleyin ha

fif karlı sonraları kapalı ve rüzgarsız 
geçmiştir. En düşük ısı, sıfırın altın
da 2, en yüksek ısı da sıfırın üstünde 
4 derece olarak kaydedilmiştir. 

Yurtta Ege bölgesinde hava bulut
lu Doğu Anadolu'da ve Cenup bölge
lerinde kapalz, Kocaeli ve Karadeniz 
kıyıları bölgelerinde yağmurlu, Trak
ya ve Orta Anadolu bölgelerinde kar-
lı geçmiştir. • 

24 saat içindeki karla karışık yağış
ların kare metre murabbaına bıraktık
ları su miktarı Ordu'da 62, Zongul
dak'da 16, Yozgat'da 8, Kocaeli'de 3, 
Eskişehir'de 2, diğer birçok yağış gö
ren yerlerde de bir kilogram kadar
dır. 

Havaların soğumasiyle Trakya ve 
Orta Anadolu bölgelerinde geceden
beri yer yer yağan karın toprak üs
tündeki kalınlığı Yozgat'da 9, Sivas'
da 7, Kırşehir'de ve Kars'ta 2, Çorum'
da bir santimetredir. 

Rüzgarlar bütün bölgelerde şimal 
istikametinde saniyede en çok 9 met
re hızla esmiştir . Karadeniz'de ise 
rüzgarlar fırtına şeklinde esmekte
dir. 

Yurtta en yüksek ısılar lzmir'de 12, 
Adana'da 13, Antalya'da 14, derece
dir. 

En düşük ısılar da sıfırın altında 

Manisa'da ı, Sivas'da 3, Edirne ve Er
zurum'da 5, Karn'da 8, Van'da 10 de

Halk Partisi, isminin de ifade eyle
diği üzere bir partidir. Çünkü muay
yen siyasi kanaatlere dayanan bir te
şekküldür. 

Dünyanın her tarafında partiler de
mokrasinin icabı olarak vücuda gelir. 
Efkarı umumiye tek bir tarzda tecel
li edcnıoı Ayrılıklar göstermeğe mec 
burdur. Her bir ayrılık, efkarı umu
miyenin her bir tecol li tarzı bir parti
ye vücut verir. Dünyatıın her tara. 
fında partiye efkarı umumly" vücut 
verir. Yalnız Cümhuriyet Halk PaTti
si bu umumi kaideden ve doğuştan 
ayrılır. Cümhuriyet Halk Partisinin 
esas prensipleri halk tarafından Şef'e 
kabul ettirilmedi. Şef tarafından hal
ka kabul ettirildi. Nutkun Halk Par-
tisinin teşkilini anlatan sayfalarını 
okuyunuz. Göreceksiniz ki Şef kana
atlerini evelU "9 umde" nin içinde 
pek muhtasar bir surette ifade eyle
miştir. Milleti evelfl bu umdelerin 
etrafında toplamıştır. Hilafetin ilga
sı, cümhuriy.etin ilanı, medreselerin, 
şeriye vekaletinin ortadan kaldırıl
maları şapkanın giydirilmesi bu umde
lerde zikredilmemiştir. Atatürk nut -
kunda "bunla;ın yapılmasından bin -
netice millet memnun olacaktı,, der. 

Halk Partisi aziz vatanımızın sela
metini temin edecek olan inkılapları 
yaparken irticala karşılaşıyor. lrtica 
Climhuriyet Terakkiperver fırkasın
da kendisine bir istinat noktası bu -
luyor. Serbest fırka elemli bir tecrü
be tc kil ediyor. Binaenaleyh inkılap 
Hareketinde dahi istiklal hareketinde 
olduğu gibi bütün halkı bir müşterek 
emelde birleştirmek Iazımgeldi. Şefe 
istiklal hareketlerini muvaffakıyetle 
neticelendirebilmesinde devlet daire 
ve makamları kadar Rumeli ve Ana
dolu Mildafaai Hukuk Cemiyetleri 
de yardım eylemişti. lnkıliip ülküsü
nü devletle beraber paylaşan Cümhu
riyet Halk Partisi devlet ile birleş
tirildi. Böylece efkarı umumiyenin 
ayrılıklar göstermesinin, yeni bir te
rakkiperver cemiyetinin, yeni bir ser
best fırkanın çıkmasının önüne ge -
çildi. Türk halkı tekrar inkılap ülkü
sünün etrafında bir birlik teşkil ey
ledi. 

Ayrı ayrı vazifeleri olan devlet ile 
parti biribirinden ayrı taazzuvlardır. 
Halk Partisinin içinde ve onun yük
sek şefinin etrafında toplanmış ve 
birlik teşkil etmiş olan halk efkarı -
umumiyesinin dağılm:ım:ıcıu ... ~ısş-
mak Halk .Yartisinin esaslı vazifesidir. 
Gerçi devlet de inkılap irfan ve ter -
biyesini vermektedir. Üniversite in
kılii.p kürsülerine seçtiği çok kıymet· 

Devlet ile partinin 

1i alimlerle gençlik kütlesine inkıUip 

irfanını saç.makta ve inkılap terbiyes~ 
ni vermektedir. Aileler de bunu yap
maktadır. Büyük vatanperver Rifat 
Börekçi'nin sevk ve idaresi altında 
çalışan vaızlar da camilerde bu . ~ 
zif eyi görmektedirler. Polis Enstıtu -
sü dahi programındaki derslerdttıı baş
ka cumartesi konferansları .ile bu til
lim ve terbiyeyi yapmaktadır. F:ıkat 
talim ve terbiye sahasının dışında ka
lan kocn kUtlcyi tfilim ve tc:r~iye. e?'

birleşmesi ne lemck Halk Pal'tisinin vazıfesıdır. 
Parti bu va.:ifesini ıta ederken Halk· 
evlerinden mübjm yardımlar görmek
tedir. 

B. Tahsin Uzer gidiyor 

recedir. 

0 
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ıar gerektir ki, galip medeniyetin ya- Ge nr b. · yerlerde mmetıerin boyunu değil. 

devletin partinin içinde erimesidir; 
ne ele partinin devletin herhangi bir 
dairesi halien gelmesi-dir. Yerle§tlliŞ 

olan devlet ile parti, fe.rdfyetlerini, 
benliklerini olduğu gibi muhafaza ey
lemektedir. Devlet ile fırkanın bir -
leşmcsi, bir hukuku düvel Uitiirini 
kullanarak diyeyim ki bir ittihadı 
şahsi şeklinde olmuştur. lki müstakil 
devlet kendilerine müşterek bir hü -

Ü!iüncü Umumi Müfetti B. Tah -
sin Uzer Bakanlıklarla temaıuna de -
vam etmektedir. B. Tahsin Uzer bir -
kaç gün daha şehrimizde kalarak İs -
tanbul'a gidecek ve ayın 22 sinde 1s -
tanbul'dan Erzurum'a gitmek üzere 
Trabzon'a hareket edecektir. 

ratıcısı galip kültürdür ve bu kUltü- ~ ır ressamın eseri 
rün de kaynağı birdir ve tektir: greko- Genç bir ressamın, Erzincan as- burnunu büyütür. 

latin mihverle ifadeye çalı§tığıınız, kerl orta mektebi resim muallimi Bnkalım ,~u Çin harbin·.len son-renais nnce • hellenizm - humanizm. Şemseddin Ruhi Arel'in "Erzı·ıı- · ·ı b · k d f k 

ra Japon arm oyu ne a ar ar 
Ve bunlar, herkesin malıdır. Tarihin can'da tren,, isimli bir tablosunun 
malıdır. Herhangi bir po ıtı ıddıala- fotografını gördüm. 1

. 
0

k · · edecek? olamaz. Hangi milletin kUltUrüne rı .. 
katılırlarsa ona ccvherlerı~ı vererek, 
orada o millet1n kUltür'ilne ıstihale e
deceklerdir. 

Garp medeniyeti'ni istiyelim, is~e
. ı·m o kendini bizlere kabul ettır-mıye ı , . k' .. 
. , Buna mukavemet, Atatür un mış.ır. . • 

11 
• 

Fotografrndan bile canlı ve kud
retll bir kompozisyon olduğu anlaşı
lan bu eserin Erzincan vilayeti ta
rafından satın alrnacağını da <iğre
nerek sevindim: 

Bizde sanatın memleket sanatı, 
milli saııat haline gelmemesinın se
bebi, samıtkarrn halktan ve memle
ketten uzak kalmasmdaydı. 

canlı bir eserden mahrum kalacak
tık! - T. 1. 

"Hama çıkmı~ bir giizel!,, 

Dama çıkmıı bir güzel, 
Damın etrafın gezer; 
Elinde bir deıte gül, 
Kendi rUlündcn güzel 1 

manisini rde değiıtinnek ve "te
pesine inmek., tabirinin bugünkü 
manasında tadilat yapmak lazım 
gelecek midir? 

llckiirlılc yemirıi mi? 

Bir franıız kontunun karııı o

lup dul kalan bir madam, 1:°~d~a 
kadınlar cemiyetinde verdığı bır 

konferansta ıu &Özleri söylcmiı: 

Deniz nwrasinı talimatnamesi
ne yapılan ilf,ve 

Bakanlar Heyeti deniz merasin, 
talimatnamesine bir fıkra eklenmesini 
kabul etmiştir. Bu fıkraya göre, Ça • 
nakkale boğazına gelen yabancı gemi -
!er kendiliklerinden selam topu attık -
lan takdirde bataryalarımız bu selama 
mukabele edeceklerdir. 

Sular nizanmnme"'inclc 
<lcğişiklik )llpılıyor katiyetle dediği gibi "huruşfuı se en? 

altında,, ezilmektir. _Demek oluyor kı, 
şark tereşşühatına ıfade vasıtası ol-

k . t• en mürteci kafaların bu hu-
ma ıs ıy · ktan 

Üniversiteden yahut güzel sanat
lar mektebinden çıkan bir gencin i
çinden ge~en ilk arzu §U oluyordu: 

Dünkü gazetemizde çıkan bir 
ajanı telgrafı, Avrupa'da bir "u
çan araba., yapılmakta olduğunu 
bunun tayyare gibi uçacağmı ve 
iıtediği damın ü:.ıerine konabilece
ğini bildiriyordu. 

Japonların boyu I 

''Fransız kanunlan, kadınları

mızın hakkını vermedikleri müd
detçe bir daha bir fransız erkeği i
le evlcnmiycccğim.,, 

Sular kanununun tatbik seklim 
gösterir nizamnamede bazı değişiklik
ler yapılması karaıılaşmıştır. Bu deği -
şiklikleri yapmak üzere allikalı Bakan
lıklar delegelerinin de İ!itİrakile bayın 
dırlık Bakanlığında bir komisyon top
lanacaktır. 

susta söyliyecekleri bır şey,. ~o 
kalmamıştır. Garp ınedeniyetının te-

sir zaviyesine girm~k bi: zar~re~ ~~~~~ 
ğuna ve bu iş Tanzımat tan e~ı 
vuzuhiyle devam eylediğine gore, ya-

pılacak iş nedir? 'b' 
b. k .. le gı ı O· Bu zaviyenin içinde ır 0 

turmak mı . . . dolaş-
Yoksa bir efendı gıbı salınıp 

mak mı? 
1 

k 
Son günlerine kadar imparator u ' 

bu muadeleyi halledememiştir. . 
"§arkh kültür ve garplı medenıyet,, 

- lstanbul'da kalsam; yahut, 
Ankara'dan başka bir yere gitme
sem! 

Düşünün ki sanatkfırlarııwz, mev
zuları ve ilham menbaları yerli olan 
tablolar yapmak üzere, bu sene, ilk 
defa bir memleket gezisine çıktılar. 

Fakat dü§Unünüz: eğer gen~ bir 
ressam trenin Erzincan's vardığı ' . 
zaman, orada bir orta mektebın re-
sim muaJJimi olmasaydı, güzel :ve 

latanbul gazetelerinde de Şe
hir tiyatrosunun yeni oynadığı 
"Dama çıkmı§ bir güzel., komedi
sinin tenkitleri vardı. 

Eier bu uçan araba iılemcğe 
ve damların Üzerine konmıya baı-
lar&a o zaman güzeller, artık, da
ma ı;ıkmıyacak, dama inecekler
dir. 

Bilmem, ondan aonra: 

1905 aeneıindenberi tutulan İg.. 
tatistiklere nazaran, ıimdiye ka
dar dünyanın en kııa boylu milleti 
ıayılan, japonların boyu her aene 
bir miktar büyümektedir. 

lıtatiıtiğin baılangıcı olan 
1905 aeneıine dikkat ediniz: Bu 
yıl, Japonya ile Rusya arasında 
me§hur muharebenin vukua geldi
ği me§hur yıldır. Ondarı sonraki 
mücadeleler ve muzafferiyetler, 
bu milletin boyunu büyütüyor de
mek. 

Bi; gazete, bu sözlerden bu dul 
madamın bcknrlık yemini ettiği 
hükmünü çıkarıyor. 

Halbuki Londra'da &Öylenen bu 
ıözlerde "bir d ha bir franaız er
keği ile evlenmiycceğiın,, cümlesi
nin geçmesine dikkat cttinizse bu
nun bir bekarlık yemini olmadığı
nı anlamışsınızdır. Galiba dul ma
dam, kendisine İngiliz koca ara
mnktndır I 

Çağn 
X Arzuhal encümeni yann umumt 

heyet içtimaından sonra toplanacaktır. 
X Divanı Muhasebat Encümeni pa -

zartesi günü saat 10 da tolanacaktır. 
X Hariciye enciimeni p:ızartesi gü

nü saat 11 de toplanacaktır. 
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DIŞ POLiTiKA 1 ------ DÜNYA HA.BERLERİ 
Almanya, ltalya ve 

müstemlekeler 
Esrar perdesiyle örtülü 

Alnıanya, ltalya, milli birliklerini müzakerelerden sonra İngiliz kıtaları 
ltıç tenıjn ettiklerinden OD dokuzmı-

~~s: d~!~~e!:~~=:~:;-!e~: Dr. Caht londra'dan Filistin' de gene mühim 
U:ken bu yağmaya ittirak edeme- ~ 

~.!:a:~d.:·1~.!e:;..~ askeri ha.rekot yaptılar ~ ki müstemleek meseleleriyle hareket elti 
~di •urette me11ul olmutlar ve bü- Kudüı, 17 a.a. - İngiliz kıtaları, tayyare kuvetlerİ'nin de yar. 
'ile harbe kadar devam eden bir Londra, 17 a.a. - Dokor Şaht, bu- dımiyle Samara mıntakaaında mühim harekatta bulunmutlardır. 
~ aaD" içinde her ikisi de hatırı rada üç gün İngiltere bankası Guver Bet köy muhasara edilmit birçok füpheli adamlar tevkif olun. 
aa'1hr birer müstemleke impara- nörü B. Montago - Nonnan'ın misafi-......_, muttur. 
-rıap olmuttu. Almanya, Afrika - ri olarak kalmıştır. 
"-T-.0 • Kame-·-, cenubi Afrika Press Association'un diplomatik Nabluı civarında bir aıkeri 1 
~~ ;:.ki Afrik~~müatemlekelerini muharririne göre, B. Şaht'ın Londra'- kamyonun altında vuku bulan GI. Sedillo taraftarlar. 
"'aak ıarkta da birçok adaları ele da yaptığı müzakerelerin büyük bir bir infilaktan dolayı bir İngiliz 
leçiranitti. ltalya da Trabluaıarb'ı kısmı yahudi meselesine hasredilmiş- aıkeri ölmüf, diğer 4 aaker de şiddetle takip ediliyor 
~ kızıldenizxle Eritre ile Somali'yi tir. B. Şaht, Evian konferansından yaralannıııtır. 
lftal etmiıti. lngiltere ve Fransa sonra ihdas edilmiş olan hükümet ko-

v. b Nakil va81taaı 81kıntısı kalmadı '-iİatemleke imparatorluklariyle mu· mitesinin başkanı lort ınterton ve u 
L_ 'k d' kf" ·· B G Kudüs, 17 a.a. - 1 ikincitetrinde q,._ edildiöi zaman, ltalya'nın ve teşkilatın amerı an ıre oru . e- k b 1 k _.L • .. .. .. .. vu u u an na il vasıtaları grevinden 
-~ya'nın müstemlekeleri bir a- orge Rubli ile goru§fDU§tur. b'" k · f 

b B 1::. h • A · sonra oto us ve ta aı §O örleri için 
~toprak denecek derecede küçük Bununla bera er, • !ia tın merı--.l_ı Al 'd h d' askeri vesikalar itası dolayısiyle bu -
.,.... .. x...._..1__ her iki devlet de müa- ka hükümetinin manya an ya u ı .. "lk d f k . -.u.uu... · · · d' gun ı e a büyü mıktarda otomo-
'-aJ-1-elen·nı· geni•letmeg" e çahııyor- muhaceretini finanse etmesını ıste ı-dta. - "T • • ah bil ve otobüs işlemeğe başlamıştır. 

ği yalanlanmakta ve kendisınınkl~ . ~- Tethişçiliğin tamamen denilecek 
D-"..::.ı.. harp bu müsavatı ızlıiı dilere ancak küçük bir para na ı ıçın d d uu,,..... k"" erecede orta an kalkmış olmasından 

._. __ dı·. gelN'i ltalya harp neticeain- salahiyet verilmesinden doğan müş u- d 1 h • . 
-o.qr ·T"' d'l o ayı, ususı otomobıl sahiplerinin 
... -::atemleke kaybetmedi, fakat lat meselesini tetkik ettiği tasrih e ı - b' • d b 'k 1 d . . - ırçogunun a u vesı a ar an ıstı -
"-an müstemlekelerinin lngiltere mektedir. yecekleri tahmin edilmektedir. 

Meksiko, 16 a.a. - Milli Müdafaa 
bakanlığı, federal kıtaatm Sedillo ta
raftarlarına karşı takibatı şiddetlen
dirdigi bildiriliyor. 

Asi şef Marcelino Zuniga'dan başka 
diğer üç Sedillist şef öldürülmüştür. 
Federal kıtaat genaral Sedillo Gued
vera'nın diğer bir kumandanının a
damlarını dağıtmış ve kumandanın ce
sedi bulunmuştur. İyi bir kaynaktan 
alınan malumata göre, Scdillo çevril
miş bulunmaktadır. 

Amerika' nm Londra 

büyük elçisine ~öre 

Avrupa' da 
Bir kaç ay sonra 
Harp çıkacak 

... 

Vaıington, 17 a.e. - Ruzvelt gü
nün büyük bir kısmını harici işlere 
tahsis etmittir. 

Reisicümhur, Avrupa ve Aıya'nın 
son haberlerini getiren hariciye müs
teşarı Vels'i kaıbul ettikten sonra Ame
rika'nın Londra elçisi t'.ennedy ile u
zun bir mülakat yapmıştır. Elçi, Av
rupa'nnı vaziyeti hakkında büyük bir 
betbinlik göstennit ve vaziyette istik
rar olmadığını, gün geçtikçe vehamet 
kesbettiğini söyledikten sonra bir kaç 
ay sonra bir harp çıkması ihtimali bu
lunduuğnu ilave etmiştir. 

Ruzvelt, bundan sonra Amerika'
nın Paris elçisi Bullitt'i kabul etmiş
tir. 

Roma'da yakında Musolini ile Çem
berlayn arasında yapılacak görüşmele
rin neticesi sabırsızlıkla beklenmekte
dir . 

Man~uri' de vaziyet 
kar11acağa benziyor 

~.Fransa arasında paylaıılmasında Ekonomik meseleler Kudüs, 17 a.a. - Royter a1"ansının K c r ' · ı· .._._ b 'da ont iano t•ıoolf• }f' gu l"Or 
-. az biaae aldı. ltalya'nm arp ao- Diğer taraftan B. Şaht, Londra - muhabiri bildiriyor: Ingiliz taraftarı ~ J Londra, 17 a.a. - Daily Herald ga-
'- devrindeki memnuniyetsizliği ki gorüşmeleri esnasında Almanya'nın binlerce arap Hebron şehrinin cenu- Budapeşte, 1 7 a.a. - Kont Ciano zetesinin Hongkong muhabiri, Man-
~ dojmuttur. tngiltere'ye yaptığı ithal~tı~. artırıl- bunda 18 ilkkanunda büyük bir nü - hususi bir ziyaret için pazartesi günü çuko'da vahim karışıklıklar hazırlan-

Almanya harbi takip eden aene- masını temine çalı1tıgı bıldırılmekte- mayi§ tertip edeceklerdir. Bu nü - buraya gelecektir. B. Ciano B. Horti makta oldugunu telgrafla bildiriyor 
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ITORKIYE BASINıl 
Köylüye çalışmak aşkı 

SON POST A'da B. Muhiddin Bir
gen bu batlık altında, ''Her gün,, aii
tununda yazdığı bir makaleyi ıöyle 
bitirmektedir: 

" Köy meselesinin halli itinde en 
ziyade ehemiyetle göz önünde tuta
caiımız feY köye çalııma tevki ver
mektir. Çalııma tevki vermek için de 
köylünün yaptığı iıten fayda göre
bilmesini temin etmek tktiza eder.Şu 
halde, köyde evvela bir ruh inkılabı
na ihtiyaç vardır. Ancak bu ruh inkı
labı aözle ve nasihatle tahakkuk et
mez. Köye iyi çalııma tartlan ver
mek lazım. Bu ıartlar o kadar muh
telif ve çoktur ki bunları burada 
aaymıya imkan olamaz. Memleketin 
umumi hayat anlayııından baılayıp 
tekniğin ve piyasa teıkilatınm en in
ce meselelerine varıncıya kadar bir 
çok teylerle alakadar olan bu tart
ları biz köye ancak bir hayli emek 
ve bir hayli zaman ile temin edebili
riz. Fakat çok aistematik çalıpnaia 
bağlı olan bir sürü tedbirlerle köylü
ye, ekip biçme itine karıı bir tevk ve 
heyecan verdik mi, artık bütün fiyat
meaeleleri, ucuzluk veya pahalılık 
davaları birden ve kendiliğinden 
halledilir. 

Bence, köy davasının radikal bal 
tekli buradadır. Köyde, yaıamak ~ 
çin sayin ve mahsulün maliyet heaa
bı yoktur; fakat kazanç için iatihaal 
meselesi mevzuu bahaolduğu za
man, hesaplar ince olur ve uzun aü
rer. Mesele bu hesabı canlandırmak
tadır.,, ler içinde silahsız olduğundan müa- dir. Londra'nrn yarı resmi mahfilleri mayi§ esnasında araplar kırala ve hü· tarafından davet edilmiştir. ve diyor ki: 

~lekeler üzerinde duramazdı. Si· B. Ş.ht tarafından sarih bir teklif ya- kümete sedakatlerini bildirecekler ve "Mançuko'dan Hongkong'a gelen BALKAN MiLLETLERiNE 
~)andıktan sonra da Avrupa ~ı-ta- pılmadığını ve fakat iki memleket için Filistin'i kanun harici adamlardan Yunan komüni'°'t partisi ecnebiler, Mançuryah memurlar ile DÜŞEN VAZiFE 
~le meıgul olmrya baıladı. Dııer mUıterek bir menfaat arzeden ekon'.>- kurtardığı için ingiliz ordusuna te - kapanmak iizere japonlar araaında anlatmazhk bulun- COMHUR1YET'teki batmakah~ 
t.raftan ltalya'yı tatmin etmek nuak• mik meseleler hakkında umumi müza- şekkür edeceklerdir. Atina, 17 a.a. _ Atina a1·ansı bildi- dugunu söylemektedir. Japonlar, 
a.. b d sinde B. Yunus Nadi tunlan yau-
-diyle, lngiltere ve Fransa, u ev- kere cereyan ettigini bildiriyorlar. Nümayişi tertip etmekle meşgul riyor: Dün 46 komünist tevkif edil. N:ançuko'ya, Çin cephelerinden çeke- yor: 
1-ı. birkaç defa Afrik•'da müateın · Salahiyetli mahfillerde bu görüş- bulunan arap müdafaa partisinin 1i - miş ve gizlice dağıtılan beyanname- rek asker göndermek mecburiyetinde 
•-• 1 T blu "Yeni ve büyük hamle. Bu, biai 
.._e vermitlerdir. Fransa. ra ~ meler üzerinde çok sıkı bir ketumiyet deri Fahri bey Nashasbibi, demiştir ler ve mecmualar basan matbaa tesi- kalmaktadır. Hemen hemen her gün, 
l•- hududunu ltalya lebme tadıl muhafaza edilmektedir. Söylendig" ine ki: Balkan antantından Balkanlılar blo-.,.-_ .. •-- k. A.c_·k 'd t satı ele geçirilmiştir. Birkaç gün e. ya her hangi bir isyan çıktığına ve kuna goturecek olan buyuk adımclır., 
.,ti. aa.gilter• tar ı ..-a a a op- göre Dr. Şaht, aynı zamanda lort "- İngiliz işgalinin bidayetinden- vel komünizmi inkar eden ,.ef Mano- yahut askeri kıtaların itaatsizlik etti- b" d ıo..ı_ V l 1 b b :ı ve ız onun Üzerinde urulacak gün-
:- verdi. e nihayet ta ya a ef Baldvin ile de kısa bir görüşme yap- beri görmediğimiz şekilde Ingiltere leas'tan başka üç maruf "ef - Sklava- ğint dair ..... yialar dola~aktadır. Bil-- d im B :ı -r- lerin iyiden iyiye gelmit olduiunu 
-P.•f'&torluğunu a a ıttır. u ge- mı" ve bu esnada yahudi muhacirler i- lehinde bir sedakat nümayişine ıahit inas, Basiakos ve Gabrilides - de ko- tün bu karııtıkhklar, umumi katliam-111ıı. •-d k ( :r :r ıöruyoruz. Muttebit Balkan matbua-
-, ımparatorluiu a.r ı t.an .sonra · dn toplanan paraların kullanılma şe- olacaksınız . ., münizmi inkar eden beyanatta bu - lar yapılmak suretiyle bastırılmakta-ı.I d ı d :r tı mealektatlarımızı. bu buyuk meae-

ya'nın artık tatmın e ı mıt. . e~- raiti meselesi görüşülmüştür. Yah·- J!1erı"n Rllrtları lunmuşlardır ve diger beyanata in ti- dır. Memleketin birrok mıntakaları, l.t1 · d ı t ua« ır· :r temizle ciddı surette ugratmağa di-
~. er arasına gireceiı zanne ı nıs! ı: B. c. .. ht Berlin'e hareket etmiştir. Kudu'"a, 17 a.a. _ Yahudi gazetesi zar edilmektedir. ecnebilere yasaktır. Söylendiaine gö- d" B lk y M d t ~ .. •et e ıyoruz. a an antantiyle Bal-

• uaolini de ıeçen aene emıt 1 Haaretz, yahudi merkez partisi Mi11- Gazeteler, komünist partisinin tam re, eg· er Çin'deki harp birkaç zaman ldı :r kanlar çevresinde sulhu temin etmİf 
emlek 

1 1
. ,

11 
raıi'nin esas yahudi şartları tatmin inhilal halinde olduğunu ve pek ya· daha sürerse, Mançuko'da Japonya a- olan Balkanlı milletler, kendi arala-

- Artık ltalya'nın nMiat e A manya ve ngı ere edilmedikre, yahudi a1'ansı ile dünya kında yoldan çıkarıcı icraatına niha- leyhinc umumi bir ihtilat rıkacag"ı ö-...__ ·1 v• k imamı tır :s '.'I rmdaki anlatmayı harici her taarna-
--..leainde bir da eıı a f • siyonist teckilatının Londra konfe - yet vereceğini yazıyorlar. nüne gerilmez bir hakikattir." 

F ı l 1
. !.:.....1 pılan :r :r za kartı koyacak muazzam ukeri ve 

akat ta ya mec ıaııuue ya ransma iştirak etmesine muhalefet 
"- teaahürat .. ltalya sazeteleri- k ık b' siyasi bir kütle haline ıötürebilirler 
..._IMfriyatlan, böyle bir unnm hiç e onomı ır etmekte olduğunu bildiriyor. Bı·r çok Frankist tayyare artık. Böylelikle Balkanlı milletler 
de >'erinde olmadıimı göatennittir. Bu şartlar, Balfor deklarasyonunun bütün dünya önünde ve bütün dün-
~t ıwlur ki İtalya, yedikçe it- ipkası ve yahudi muhaceretine devam yaya kartı birleıtirilmit silahları-

~ ~ar11anpe-~·-ir.ıec1oburir. sil>i, :reni yeni harbe IUIU'l<aklar ediımeaıdır. r köyU bQmbardıman ederek _._. ..... ~_..a1c biratıadaa 
-..... s--u t ..L_.....ı.._...;;;:iiiii&iiiii1l8";'81--~~r .. ;~~~-;;;; -. .. .c.k tek ..,. d9rlet ...... 

t.r~1::d:~~~lince~:ı-'=: Parla, 17 a.a. - Fi&aro va Harabe haline soktular ::::: .:e~:ı::.~~:zc:U::e': 
._.ilerini tatmin ederken, 1Jliift8re pğsdald telgrafı neırediyor: Roma, 17 a.a. - Meuagero gazete- zaman hulUI etmittir. 
~.Fransa, müstemleke taz~ikin~ İngiltere, yavq yavq, fak.at ener - ai, Amcrika'nm muazzam hava aılah • Barıelon, 16 a.a. - Eveliai gün ve dün 40 dan fazla tayyare Yunanistan Kralı Majeate Jorj'un 
ilafifliyeceiini tahmin etmı~lerdı. jik bir •urette, kendi Avrupa piyasala- ları programından bahsederek bu prog tarafından yapılan bombardımanlardan aonra, Banelon yolu Parbli Entranaijan [lntranaiseant] 
~le olmadı. Almanya Avrupa da e- nnı, alıman rekabetine ve bitlerci me - ram mucibince 1940 senesine kadar üzerinde Tortoıa'nın 10 kilometre kadar timalinde bulunan El • ıazeteaine verdiii mülakatı okuyup 
)İlle geçirdiği toprakları hazmetme- todlara kartı müdafaa için tqkilitlan- 12.000 tayayre inp edilecetini ve bun Perello köyü halen bir harabe yığmı halindedir. da müteheyyiç olmamak mümkün 
dea lnsiltere'yi aıkıttınnıya baıladı. maktadır. Kıral Karol'un, Prens Pol - lann 3.000 inin deniz ordusuna ve -----·---------- 100 ev yılulmııtır. Ölenler ve ya- d~i~~di. Majeste kOIDfu memleket 
~ek ltalya'nm franaız müst.eml.e .• un ve bir bulgar mümessilinin Lond - 9.000 inin de kara ordusuna tahaia cdi 1 d j ralananların adedı" yme y"L•elmekte bükümdan B.akanlılarm. kurd·u· lan ı_ li ·ıe Anka ngilterc • Fransa arasın a ~ 1 ~•leri ve gerek Almanya'nın msı z ra'yı ziyaretleri ve Londra 1 ra lcceğini yazmakta ve ıunları iılave ey· dir. Bunun sebebi tayyarelerin pek antant aayeunde 70 mı yon nüfual11 

~emlekeleri hakkındaki taleple- arasında vukua gelmekte olan ırk te • leınektedir: kömür anlaşması yapddı alçaktan uçarak .;kaklarda bulunan ve ~~a 5 ~iyon ~er ~ 
~ bu memleketlerde bıraktığı a- mastar, bu memleketleri Almanya'run ''Hiç bir memleketin Amcrika'yı Paris, 17 a.a. - Fransa ile Ingiltere köy halkını mitralyöz ateıine tutma- sanki bır tek mıllet halane geçmtt oJ.. 
ltialerc bakılacak oluna, lngiltere'- ekonomik genitlemesine kartı muka - tehdit etmediğine göre, bu ailahlarima- arasında bir kömür anlaşması yapıl- larıdır. duklarmdan ba.baetmiftir. Bulsar~ 
ilin ve fransa'ıun, mukavemetlerini, vemet mücadeleeine teıvik etmektedir. mn litin Amerika cümhuriyctleri tara- mıttır. Bu anlaşmaya göre Fransa, u- tanla yapılan Selanik anlaflll&U el 
l.art>. kadar götürmeie karar ver- Dr. Şaht'ın ingiliz maliyecileri ile olan fından takip edilen miyaaet üzerinde mumi ithalfttından tngiltere'ye yüzde Salamanka, 

17 
a.a. - Dün gece net- hesaba kablmca Majeste Kırala. 

el 
• k rolunan bir tebliğde ıöyle denilmek- _..1 •• 1.L L~!..L.-- . 

ilderi ~latılmaktadll'. . görü~leri hakkındaki mahlmatımız tazyı"k icra etmekten bafka gayesi ol - 49,~ nısbe inde bir kontenjan ayırma - d" "Muh l"f ...ı. 1 Balkanlılar araaıuua a ...... un --
1 k l · b k b' t .1 d F te ır: te ı cet-e erde iı'ara dün" •• -•- ola--._ --ı..:1...1 bu .__ 

Fransa \sin müstem e e meae eaı mahdut ise de, bu ziyaretin bu vazıyet- madıiı muhakkaktır." ta ve una mu a ıl ngı tere e ran- d ~ i b" lrt yaya orn- ...a s--K1e aa• 
'-tık bir millı "llÜdafaa meselesidir. te mahsus değiıiklikler yapacağı sanıl- Bu gazete, Amerika'nın demokrasi- sa'ya fransız ve Cezair madenleri itha- eier yen f 

1\~Y r0 
ur." dar mi.kul Ye cazip bir teriibinclen 

tiakü orta ve ta)1ci Avrupa'dan eli- maktadır." ler'- tesanüdü dolayı•iyle silihlandı . litı için yüzde 36 ili 41 nisbetinde D~yyaBre •1• ıye~ı: d i . övünerek bahaetmeai çok yerindedir, 
• l'IC • • • un arae on cıvarın a sına hır 

iti kolunu çeken Fr~, memleketi- Ordre gazetesinin Londra muhabi· ğına da ihtimal vermektedir. bır kontenJan vermektedır. merkez olan Mataro ıehrindeki aake- ve milletleraraaı tefkilatlanmeamda 
~m~ah~~~A&~~•kim~ride·~k~yM: ~~---------------------------- .hdfl bomb d bar~~nm~aff~~etin~d~ 'f".T rı e e er ar ıman edilmiştir. 
t111nlekelerine dayar.maktad.. Ce- "Her şey §UDU gösteriyor ki Al · ceai dahi hakikaten üstünde iftihar-
lair Ye Tunus &ansız vatanmm AE- ma.1\ya ile ingiliz imparatorluğu dev - Frankiııler bir vapuru la •e gururla durulacak güzel bir • 
tilca içine doiru uzanııı mahiyetin- )etleri arasında bir ekonomik harp ha- D u· u· N u· ' L E R tevkil eıtiler aerclir. Acnak bunun daha süzel •• 
dettir. Fransa, bu müatemlekelerden ı:ırlannıaktadır.'' rf Stokholm. l7 a.L _ Svenska Ltoyd daha ileri bir derecesi vardır ki oma 
bir harp çıktığı zaman bir milyon kumpanyuına ait lberia vapurunun da temin etmekle Balkan milletleri 
'-lcer almayı düıünmektedir. İki vapur çqrpıştı Akdeni.ıde bir Frankiat ıemisi tara- olıunlukta busünkü biraz tatkm be-

lnıiltere'ye ıelince; bugün ikti· Gdynia, 17 a.a. - Letonya bayrağı- fından durdurularak içinin arandığı teriyet içinde cidden hayretle tema· 
darda bulunan konaörvatÖI' partisi, nı hamil Dangar vapuriyle Herm adın- R k k k bildirilmektedir. ta olunacak ve tarihe altına yazıla-
"1iatemleke meselesine en çok ehe- daki Norveç vapuru arasında müaade- a a m o U m a İberia, Palma Dem Ajorquc istika- cak yeni bir merhale daha almıt ola-
~~et veren bir zümredir. Ç~ in: me olmuıtur. Bu müsademe neticesin- metinde &itmeğe icbar edilmiştir. caklardır.,, 
tilız sermayedarlarının bu zumreaı de Herın vapuru hasara uğradığı gibi, Ralıom, laruwiylc tatbilci aahaela en belii ilacle vcuıtaaclır, clenilebi-
.._.,alarmı müstemlekelere .yat~t mürettebatından birkaçı da yaralan- lir. Bu.an, ao,ylalarca H ciltlerce i-atın ifade eclemeclili malıaaclı ht Kıml Alfonı'un haklan 
ta..lun~yorl~. ~unl~m te~~ ~e n~- mıştrr. Herm, yedeğe alınarak, tamir on ra/ıamlll )'Clft )'Ofta aıralanmcuı ille balılffa 6ÖU çarpacak bir aarahat- iade edilecek 
"-alanyledır ki lqıltere hukumeti, edilmek iizcre Gdynia limanına getiril- le ortaya lıoyor. Meaela BatuelcilimWn arttırma ue yerli malı haltaını Pari•, 17 a.a. - Cümhuriyet kortcz 
"'6atemlekeler üzerindeki alman mit. Danpr vapuru da yoluna devam açan nutka, ilatiua ettili iatatidilc rakamlarının intihabındaki iaabet do- mecliıinin vatandaıtık hakkından is. 
tazyikini hafifletmek için Avrupa etmittir. layıaiyle memleltetimiain ilttiaocli vaai~tindelci inkiıalın çolt IHCİa bir kat ~ttiği kırat 13 üncü Alfona'a bu 
~undaki alman emellerini tatmin --------------- iaalamı teılıil etmiıtir. hakkının iadesi için Burıoa hUküme· 
•t...eie razı olmuıtur. kuvetle muhafaza edilebilir. Avru- ti tarafından verilen karar muhtelif 

ı M k d k • -•-l --•- d Falıat ralıamın bu üatün kıymetini tebarüz. ettirirken onan ancak bir "ekı'llerde tefaı"r edı"lmektedı"r. Bazı 
nsiliz müstemleke nazm ac • pa ıtasm a ı topraa ann m-a - :r 

~d, ıeçenlerde avam kamara- deratı bahia mevzuu . olduğu zaman ham motlde oldafunu ilaH etmeyi ele unabnamalı.)u. /atatiatifin itidir• mahfillerde kırallık iade edildiği tak 
._..a kendisine müstemleke mesele- milliyet, halkm kendı mukadderatı- lanmcuı ~ir ilatiaa.,. ilim ~fidir. Fakat ~t~iatilı ralı~ları. bi~ clela te•- dirde harbin aUratle neticeleneceği 
ei hakkında aorulan bir suale çok ka· na hakim olması l'ibi prensipler ile- bit eJildilıt.n •onra laerlce.ua lıola.ylılıla .. tılade edebdeceir bir orta ma- ve hükümdarla general Franko'nun 
ti cevap vermittir, müstemleke nası- ri sürülebilir. Fakat ınüatemlekeyi lı haline ••lmit .a,)'llmaa. Çünkü iatatiatiiin okunmcuı da, ltaaulanmuı idarcei altında bütün iapanyollar ara
ta d-iftir ki: muhafaza etmek bakkmm kuvetten lıatlar bil6İY9 .,. metoda ilati~ç 11;;.ıeren bir iftir. Ralıamlar, maa.)'79n aında bir uzlqma huıl olacağı ıöy -

-lnsiltere baıka bir devlete müa- batka bir müenideai JOktur. Tun... mcuaalarda maan-n laülıüm .,. lıanaatlere uannamra için biae ucuıta- lenmektedir. 
t._leke vermeli diifümnüyor. Müa- üzerinde Fransa da, l!alya da ~ lılt eder. Falıat o ralıamların derleniı tara ve ıartlarr, diğer ralıamlarla Kırol Frankiaı l•panya' ya 
leıaleke meselesi hakkında münaka- iddia edi:yorlar. Hakıkatte ne ban- aralanndalıi miincucht ıoe rabıtalar, mukayeaelerde mutlalıa 6Ö:s önün- mrebilir 
k11 bile kabul etmeyiz. nin, ne de ötekinin ,hak.kı ·~d~. -----•- ı..ıı--- l la · l • · b'l" d"L b"' ··1ı b' · e• 

1 T t ki l Du ele tunuudUI ~ ge en u.u.ıyet er ıyı ı ınme ııııcçe, uyu ır emnı- Paria, 17 a.a. - Kont Romanon-, 
Diier taraftan &ansız hariciye Haklı olan ar, unU9 a yer 1 - .... 

_L k. k" b 1 hakların yet.,. pu.nle ele aldıfanıa ralıamın biai uarclıiunıa neticede .)'Gnıltma- havas aJ·anaının Saint _ Se'---tı'en•..ı-_ 
·-ili Bone de evelki sün a:yan mec- fuatur ı, ımae un arın - .,.. Y1W 

liabıin harici:ye encümeninde demit· dan bahis bile etmiyor. Hak kuvete ., ,,.1ı ımiimlcündür. ki huaual muhabirine fU beyanatta bu-
tQ. leh dayandıfmdan lnsiltere ve Fransa Bu itibarladır iti en iaabetli .,. dakik laüküm ue iaalalara imkan ueren lunımu9tur: 

_ Fransa müstemlekelerinin bir müatemlekelerini muhafaza etmek ralıam, ondan iatilatle uul ıoe f'ıt'tlannı bilmiyenin elinde, aadece bir al- "Burgoı hükümetinin, •abık kırat 
~ batka bir devlete verecek için kuY.tli olmalıdırlar. Bu aebepl~- d"'8nta.,. alclatma ocuıtcuı ela olabilir. Ralrama iatinat etmek icldia.ıncl• Alfona hakkında ittihaz ettiği karar
deiitdir. dir ki her iki devlet de ~D ay!ar ı- olan,,._ ,....ı.ru. ne poc:alıp ltatalara ue ne olmıyocalı miibolafalara dan sonra kıratın Franki•t İspanya a-

Almanya'nm ve ltalya'nın diler çinde silah yanıma sermı vermııleı:- diiftüiünii 11örmelı ancaJı ha lıanaati talrui.,eye yarar. ra.ıiaine girmesine hiç bir mini kal-
-..ıı.u.e kartı olduça aysal da•- dir. Hüliaa müstemleke ';8e~l~~· Oniiınüe •rilen ..Uarnlcıra puenmclt için iter ıeyclen önce onlon mamlftır. Fakat unutmmnabdır ki, 
..._ iki demokrat devletin, bu mib- tehlikeei sittikçe artan b~ ~ülaf 

1 

karar vermek hususunda yegine sala· 
"-leke meselesinde dayatmı:ya bat- teklinde eat•rDUY~ polıükanm ltalla11on&n hiknüniyet H Nlôltİ)'etinİ cır..,ıırmalı bi~ yanllf miitalealara hiyet sahibi olan General Franko'ya İ-
L_,, • - ed .ıı. --k - ıA eldedir H iMıhıü ,_......,.,.. _,,,.,.,,..,,t_, lconı~hilir. taatla mükellef oluılarm '-•ıncla aa-
-aatllan göriinmekt ir. ,.._ on P anma ıeçm • .,._.,a ~ NABi -s 
lllııliat...ıeke ıawetl• ahnclıiı sibi, A. I· ~ .,.,. bık mat da yarda.• 

Almanya'da genç bir 

haydut idam edildi 
NUremberg, 17 a.a. - Meşhur hey

dut ve otomobil hırsızı, 24 yaşında 
Haller, geçen gece satırla kafası keail
mek suretiyle idam edilmittir. Cürum 
ortağı olup, aynı zamanda idama mah
kUnı edilınit olen genç kızın, bu cezaaı 
son dakikada Hitler'in emriyle müeb
bet hapis cezasına tahvil edi1mittir. 

Çekoslovaklar Londra'dan 

"eli boş,, dönüyorlar 

Londra, 17 a.a. - Deyli Eksprce ga. 
zeteai, bafmakalcsinde, çek mali heye
tinin "'elleri boJ,, dönmesinden d layı 
memnuniyetini izhar ediyor ve diyor 
ki: 

" Hitlerin yeni dominyonları için 
Noel baba rolünü oynamak, İngiltere
ye dUtmcz. Bizim kendi memleketimiz
de karınlarını doyurecak kimseler çok 
vardır. Bıfndan iki ay eve-1 bol kese~ 
çeklere vldedilen para, bugün her hal
de memleketimizin yardıma ihtiyacı o. 
lan endU.triainc harcanacaktır,. 
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BiNALARIN DiLi 
Ş u binanın dili olsa da söylese, 

neler gördü geçirdi derler .... Dünyada hiç bir büyük hôdise Hakıkaten binaların maziyi anlatan 
bir dili vardır ve onlar bize bircok 
şeyler söylerler. Kendilerini yapan 
insanların o zamanki medeniyet ve 
kültür derecesini tarihten daha beliğ 
ifade ederler. 

veya inkılôp yoktur ki "' mımarı 

eserleri onu anlatmamış olsunlar Eski Mısır'ın ehramları ve mabet
lerini görenler, tarihe ne kadar az 
aşina olurlarsa olsunlar, o zamanki 
mısırlıların yaşayış ve düşünüşleri 
hakkında bir fikir edinebilirler. 

f"'"'"'"''"""'"'"'""'"""''"""'"l kültürü bozulmuştur. Bunun tafsila-
i yazan . tını bize tarih pek iyi anlatır ve tar~-

K?caman kaya parçalarını mikap 
şeklınde yontarak birbiri üstüne yer
leştirmek suretiyle 150 metre yüksek
liğinde ehrami mezarlar yapan, ya
maçlardaki kayaları oyarak derin ve 1 
karanlık mabetler inşa eden mrsırlı
lar'ın sade tarih ve hayatlarını değil 
sanat ve teknikteki kabiliyetlerini de 
bu binalardan anlamak kabildir. Yüz 
binlerce amelenin senelerce o kızgın 
Afrika güneşleri altında calışarak vü
cuda getirdikleri bu muntazam abide
ler, gözümüzün önüne derhal öyle bir 
millet getirir: Bu, güneşin oalu sa
nlan hükümdarlarının cescdintilelebet 
ıaklıyacak bir mezar inşasr için binler
ce ~u~.~ vere.n, dünyadan ziyade ah
retı duşunen bır millettir. 

1
. • hin anlattıklarına binalar birer vesı-

1 
ka olur. (ela" 1 Esat Gariptir ki Meşrutiyette bir milli 

ı hareket uyanıp cemiyetimizin ruhun-

! 1 

da bir değişiklik başlar başlamaz rni-ARSEVEN 1 maride hemen bir tahavvül baş gös-

:............................................. ....... ~i:~it~~ı!::! ;~;:7::· v:a~~o;:;~ai:~ 
mini verdiğimiz bu üslup o zamanki 

nesans denilen üsllıbu vücuda getir- ruhi haleti pek güzel ifade eder. Meş-
mişti. rutiyct nasıl yarım inkılap ise o za

A rtık kaleye benzeyen evler, bu

hurdanlığa benzeyen kiliseler 
yapılmıyordu. Insanlar zulmetten ve 
zulümden uzaklaşıyorlardı. Güneşle 
alaka artmış, pencereler büyümüş ve 
çoğalmış, m..:rdivenler genişlemiş ve 
gizlilikten çıkmıştı. 

İşte görüyoruz ki mimarideki bu 
geçit noktaları, tarihin de geçit nok
talarına tesadüf ediyor ve dünyada 
hiç bir büyük hadise ve inkılap yok
tur ki onu mimari eserler anlatmış ol-

manki mimari de milli sanatın nakıs 
bir ifadesi olmuştur. 

Cümhuriyet ise türklerin yepyeni 
bir heyeti içtimaiye kurmalarını mu
cip olan bir devrimdir. Medeni alem
den birkaç yüz sene geri kalmış olan 
türklere yirmi sene içinde hemen yarı 
yoldan fazlasını kazandırmış bir ir.
krlaptrr. 

M!sır'ın ~ir s!ğınma korkusuyla 
. ıı.ptıgı bu kutlevı binalar yanında 
{·, r ~ak~m binalar daha görürüz ki bu 
lf.skı bınalara hiç benzemez. Bunlar 
k~b~el.i, .minareli, kemer pencereli bir 
~marının eserleridir. Bu başkalık 
bıze de~hal bir tarihi değişikliği ha· 
her ~erı~.' ~aşka türlü düşünen, baş
ka bı~ kultur ve medeniyete sahip o
lan bır kavmin vücuduna delalet e
der. 

Dem.ek ki eski hayat değişmiş, eski 
medenıyet yerine bu iki mimari eser 
ler ar~sındaki fark kadar büyük bir 
medenıyet kaim olmuş. Gözümüzü bir 
az ~a A.v~upa'ya 5evirelim: Roman ve 
g~tık kılıselerine bakalım. Hıristiyan 
hgın orta kurunlardaki takip devrini 
yaşayan bu eserler o zamanki heyeti
içtimaiyenin bütün itikat ve düşünce
lerini bize ayan surette gösterir. 

Tabiatten ve hakikatten uzaklaş
mış, kafası hurafat ve taassupla do
lu bir insaniyet. 

B ütün şehre hakim bir kilise, 

hayali cenavarlar, ifrit hey
~lle~, mariz çehreli evliyalarla dolu 
bır kılse. lsa'nın mezarını müslüman
lar elinden kurtarmaktan başka bir 
ıey düşünmiyen, Isa'ya inanmıyanla
rı çarmaha geren bir halk. Bu, ahret 
izahını andıran eciş bücüş tezyinat, 
loş ve kuvetli mimarinin de birdenbi
re v değiştiğini ve beşeri bir şekil al
dıgını görürüz. 

~caba n~ oldu? bu değişikliğin se-
bebı ne ? bınalar · . k o mıstı ruhlarım, o 
elem verici cepheleri . d d - . ti d"l M nı ne en egış-

r 1 er. utlaka o zaman milletin ru-
hunda da bir tahavvül h . 
eski kültürü . . usule gelmış, 

. n yerını yeni bir mede-
nıyet almış olmalı. Orta kurunların 
muharebeler, cenkler dinAı .. d 1 
ı · . • muca e e-
~r ıçınde geçen hayatının bir timsali 

o ~n .~oman ve gotik üslubu artık öl
muştu. lnııanları tabiate hak"k t 

d . • ı a e ve 
aa elığe doğru götürmek . t 
humanizm hareketi eski ıs eyen 
lerine bakarak onlardan yaludn~n eser-
d 1 . . . ıgı sanat 

ers erını tatbık etmek su t' 1 R"· re ıy e o-

Yazan Yo/Rn Földe$ 

masınlar. 
Bütün mimari üslüplarrn zuhuru 

büyük içtimai devrimlerin vuku bul
duğu zamanlara tesadüf eder. Onun 
için mimari eserler ebedi bir tarihtir 
ve binaların dili vardır. "Bir mimari 
eser insanı bir kitap kadar düşündü
rür., diyen Alain'in hakkı vardır. 
Mademki bu böyledir. Acaba türkler 
için en büyük bir devir olan "Cüm
huriyet devri"ninde kendine mahsus 
bir üslilbu olmıyacak mı? 

İşte senelerdenberi bizi düşündü
ren bir mesele. 

Türklerin üç büyük inkılap de-vri 
.Jlmuştur ki biri İslam oldukları de
vir. diğeri Osmanlı İmpar~torluğu 
nu kurdukları devir üç~ncüsü de 
Cümlıu: iyrt uevridir. 

8 u büyük tarihi geçitler, Türk 
mimarisinde büyük karakter

lerle tecelli etmi~tir. Sade bunlar de
ğil bu devirlerin içindeki tali inkılap
lar da kendilerine mahsus birer üsli'ıp 
yaratmışlardır ki bu üslii.pların her bi
ri kendi zamanlarını beliğ bir surette 
ifade eden kültür ve medeniyet vesi
kalarıdır. 

Mesela kanuni Süleyman devrinde
ki mimari eserlere bakalım: Bunların 
gerek güzellik ve gerek teknik itiba
riyle sanatta en yüksek bir mertebeye 
çıkmaları da gösterir ki o zamanlar 
gerek kültür, gerek zenginlik ve ge
rekse zevk bedii ve içtimai kudret ve 
teşkilat itibariyle osmanhlar en yük
sek bir dereceye vasıl olmuşlardı. 

O devre ait o asil ve güzel binala
rın birdenbire bozulduğunu ve milli 
karekterden uzaklaştığını goruruz. 
Sade güzel yeril'e tıklım tıklım tez
yina., o ahenktar kütle ve hatlar ye
rine- Barok'un eğri büğrü çizgileri, 
yalancı sütunlar, taklit pencereler 
kaim olur. 

B undan da derhal anlamalıyız 

ki cemiyetin ahlaki zevki ve 

Bu kadar büyük bir inkılabın 

türk kliltüründe yenilikler yapmaması 
imkansızdır. 

Vakıa kuvetli milletler, geçirdik -
!eri her inkılapta milli kültürlerinin 
karekterini değiştirmeyen milletler
dir. Fakat bu karekteri muhafaza et
mekle beraber yeni hayatın akislerini 
de eserleri üstünde göstermeyen mil
letlerin inkılabına tam bir inkılap na
zariyle bakılamaz. 

İşte bu sebepledir ki Cümhuriyet 
devrinde yapılan binaların dili bu bü
yük inkıliibın destanını söylemelidir. 
Bu hususta şimdiye kadar gösterilen 
gayretler ancak bir arzudan başka 
bir şey ifade etmemektedir. Yeni üs
llıp kendini daha göstermemiştir. 
Cümhuriyet gençleri henüz yirmi ya
şındadır. Cümhuriyet üs!Ubunu yara
tacak sanatkarın çıkmasını beklemek 
için biraz daha sabretmemiz lazımdır. 
Fakat emin olabiliriz ki bu, çıkacak
tır. Ve Cümhuriyetin kendine mah
sus bir mimari üslubu doğacaktır. 

Bu üsrnbun ne gibi karekteriatiği 

olması hakkındaki düşüncelerimi de 
bir ikicin makalede yazacağım. 

İstanbul sılıat müdürliiğiiniin 
aldığı yeni tedbirler 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Sıhat 
müdürlüğü bütün memurlara, mektep 
talebelerine tifo aşısr yapılmasına ve 
umumi yerlerde gırtlak muayenelerine 
itina edilmesine karar vermiştir. 

B. l\f usolini Sardunya adasına 
hareket etti 

Roma, 17 a.a. - B. Musolini bugün 
öğleden sonra bir krovazörle Gaete'
den Sardünya adasına hareket etmiş
tir. Yarın sabah orada sanksiyonların 
tatbikinden beri işletmeye açzlmrş o
lan kömür havzasında baştan aşağr 

yeniden kurulmuş bulunan Karbonia 
şehrinin küşadını yapacaktır. Bu mü
nasebetle yüksek otarşi komisyonu 
Duçe'nin başkanlığında fevkalade bir 
toplantı yapacaktrr. 

B Al 1 K 
tim. Hatırınızda mı? 

TUTA N 

K E D İ 

SOK AGI 
Çevırea. Nasuhı Baydu 

-Tabii hatırımda, Bay Barditinof. 
- Ala. Şimdi dinleyin. Bu ailenin buraya getir-

mit olduğu bir miktar para harcanınııtır. Kızları 

çalışmak istiyor. Zannedersem siz yafta, aıağı yu
karı on yedi yaşındadır. Ne yazık ki hiç bir aanata 
hususi surette hazırlanmıt değildir. Ancak, ana di
lini hesaba kabnamak ıartiyle, fransızca, İngilizce 
ve almanca konuıuyor. Bundan başka sadece srhir
kar bir kız ... Bir melek güzelliği var, Annutka. Bir 
kelebek gibi hafif ve havai... Saçları altın sarısı ..• 
Bununla beraber gözleri koyu... Koyu ela ... Belki 
koyu aiyah ... 

Diğer genç kızların güzelliğinden biraz sinirle
nen Anna, Bardişinof'un aözünü kesiyor: 
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Anna ile yalnız kalan Barditinof soruyor: 

- Evet, Anladmı, Bay Barditinof. 
lstvan ona güzel olduğunu aöylemekte ise de o 

bundan hazan tüphelenmektedir. 
- Benden bir ıey öğrenmek istiyordunuz. Ne i

di o? 
- Sevimli bir kadın, değil mi? Nasıl buldunuz? 
Ne rikirde bulunmak lazım geldiiiııi kendi de 

'vice bilmiyen anna cevap veriyor: 
- Dikkate layık bir kadın. 
Katrina canlı, neıeli, konuıkan, çektiği ıatırap

lann hiç bir izini belli etmiyen kararlı ve cesur bir 

kadındır. 
Bardişinof bu mütaleayı tasvip ediyor: 
_ Fevkalade dikkati calip bir kadm. Bununla 

beraber kalkıp gitmİf olmasından dolayı canım sı
kılmadı. Sizden soracağım pek mühim bir sualim 

var. 
_ Buyurun, Bay Bardişinof. 
_ Karısı ve kıziyle Paris•e hicret etmit olan 

doatum, e&ki İtalyan nazırmdan size bahaebnit-

, 

- Ha, evet! Unutuyordum. itte! Size dediğim 
gibi bu kızcaiız tapınılacak kadar güzeldir ve ne
fis halleri vardır. Dütünüyordu ki, kimbilir, belki 
de mankenlik ederek ... Olabilir ki bu pek hota gi
der bir aanat değilse de ... Nihayet •.• 

Anna düşünüyor: 
- Endamı güzel mi? 

- Kusursuz. Bir yunan heykeli, bir Dian ... 
Anna soruyor: 

- Beli kaç santim 

Soruyor, çünkü mankenlerin beli kırk dört, ni
hayet kırk altı santimden fazla olmamak lazımdır. 

- Bir kamıı gibi ince! Sonra, yüriİJÜtÜ de gü-

Ankara Halkevinde 
Prof. Van der Vaeren ikinci 

konferansını dün verdi 

Konferansta Başvekilimizle bazı 
vekiller ve mebuslar da bulundular 
İki aydan beri Ziraat Vekfiletimiz- edilmiş oWuğunu ifade etmiştir. Bun

de baş müşavir olarak çalışan Belçika dan başka, profesör Vander Vaeren, 
Ziraat nezareti müsteşarı ve Louvain bu mesaiyi temsil etmekte olan Boeren 
üniversitesi profesörü B. Julien Van - Bond yani köylüler birliği teşkilatının 
der Vaeren dün öğleden sonra saat yalnız büro değil, bütün teşkilitı ve 
16,30 da Hal.Kevinde Belçika ticaret bütün servisleri itibariyle ve gayet 
ve ziraati ile endüstrisi hakkında bir tafsilatlr bir surette on sene kadar ön
konfcrans vermiştir. ce Ziraat Vekilimiz Kurdoğlu tarafın-

Konferansta Basvekil B. Celal Ba _ dan uzun müddet tetkik ve hatta köy 
yar, Ziraat Vekili B. Faik Kurdoğlu, 1 servisleri çalışmalarına da filen iştirak 
Adliye Vekili B. Hilmi Uran, Sıhat 1 edilmiş_ olduğ.u~dan ?unlarm hizmet 
Vekili B. Hulusi Alataş, saylavlar, ve mahıyetlennı takdır hususunda ken 
kordiplomatik, parti kongresine gelen disiyle tamamen hemfiikr buJunduğun
köy mümessilleri, vekaletler erkanı ve dan şüphe etmediğini ilave etmiştir. 
Yüksek Ziraat Enstitüsü talebesi bu -
Iunmuşlardrr. 

Konferanstan eve! Yüksek Ziraat 
Enstitüsü talebesi koro halinde ziraat 
marşmı söylemişlerdir. Müteakiben 
Halkevi Başkanı B. Ferit Celal kıy -
metli profesörü orada bulunanlara tak
dim ederek ezcümle demiştir ki: 

Vanıder Vaeren iki memleket ara -
srnda dostluk ve ticari münasebatın 

devam ve inkişafı temennileriyle nut -
kunu bitirmiş ve hazrrun tarafından 
şidetli ve sürekli surette alkışlanmış -
tır. 

l __ R_A_o_v_o_ ....... 
TÜRKİYE RADYO DİFÜZYON 

POSTALARI 
TÜRKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Dalga uzunlugu : 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 
T. A. P." 31,70 m. 9465 Kes./ 20 Kw 

( Türkiye Saatile ) 

Ankara: 

lt.JU muzık (Küçük orkestra) ı. F 
de - Volksfest - Karneval - (lıustav L 
ner) - 2. Ave Maria (Şad Gwıod) 
J..>ans İspanyol No. 6 (hnrik Granados 
4. Moon!ıgııt ın Vein Uose Arınandola 
13.00 Saat ayarı ve naberler - 13.10 M 
(Küçuk orkestranın devamı) - 5. And 
tino ın modo di canzona (Çaykovski) 
Vir Vandern um Dıe Welt (Nıko Dos 
- 7. Ein Abend in St. J:>etersburg ( 
mund) - 13.45 Konuşma (Ev kadını sa 
- 14.00-14.30 Türk mıizigi (Tanbur, 
mençe) - 17.30 Müzik (Dans saati) 
18.30 Saat ayarı ve haberler - 18.40 T 
müziği (ince saz faslı) - 19.35 Konu 
(Dokuzuncu arttırım haftası dolayısı 
Şakir Kesebir - İktısat Vekili) - 19 
Türk müzigi (Zeybek turküleri) - 20 
Müzik (oda müzigi - Cümh. Başk. Ban 
sundan Obua - Ali Bostancı - Klarne 
Rauf Öktem - Fagot - Mustafa Sesar 
Korno - Necmi Ögıin - Piyano - C 
Reşit - 1. Sonat - Fa majör - (Benede 
Marsello) - 2. Sonat - Fa diyez minör ( 
orjio Antoniotti) - Viyolonsel - Me 
Cemil - Piyano Cemal Reşit - 21.25 
at ayarı ve Par,a kambiyo ve toprak m 
sulleri Borsası - 21.35 Müzik (Varye 
- 21.55 Konuşma (At yarışları neticele 
- 22.05 Müzik (Rumbalar - Pl) - 22. 
Müzik (Operet parçaları) - 22.°"5 - 23. 
haberler ve yarınki program. 

- Bayanlar, baylar, 

Evimizde memleketi hakkında bir 
konferans vermesi ricamızı kabul et -
miş olan ekselans Vander Vaeren'i gü
zide heyetinize takdim ederim. Louvain 
üniversitesinin meşhur profesörü, Av -
rupa'nın ziraat tekniğinde en ileri 
memleketlerinden biri olan Belçika Zi
raat Nezaretinin uzun senelerden beri 
umumi katibi yani birinci müsteşarr o
lan ekselans Vander Vaercn, Milletler 
Cemiyetine bağlı beynelimlel zirai ted
risat ofisinin de ( 15) seneden beri da -

Vilôyetlerdeki C. H. P. İlyönkurul 

bitirdiler kongreleri çalışmalarını 

Büyük Kurultay' a gelecek 
delegelerin seçimi de yapıl 

imi ve faal reisidir. 

Bu şekilde takdim edilen profesör 
Vander Vaeren Belçika hakkındaki 

bu kısa donnelerden sonra Belçika 
ziraatine ait müteadidt projeksiyonlar 

Aydın, 17 a.a. - Vilayet parti kongresi dün çalışmalarına 
vam ederek akşam geç vakit mesaısını bitirerek kapanmışt 
Kongre, öğleden evel ve sonraki celselerinde bilhassa vilayeti 
zirai, iktısadi ve kültürel kalkınması ve ihtiyaçlarrnı ala.kaland 
ran dilekler üzerinde ehemiyetle meşgul olmuştur. 

göstermiştir. 

Bilhassa Belçika ziraatine, sebzeci
liğine, hayvancılığına, sütçülüğüne, 

çiçekçi.liğine, zirai teşekküllerine ve 
köylü birliklerine suni olarak sene -
nin her ayında mühim bir kısmı ihra
cat için olmak üzere yetiştirilen ser -
me ü.zü:mcülüğüne dair olan bu klişe
ler arasında köylü ve çiftçinin ayağına 
modern tekniği götürmek için vücude 

Kongrede hazır bulunan hükümet 1 Seçilen idare heyeti azaları aras 
müdiranı kendi dairelerine te~as e- d~ bir de Bayan bulunmaktadır. Bii 
den dilekler etrafında ayrı ayrı ızahat 1 y~k .k~rultaya da altı murahhas 
vererek umumi heyeti aydınlatmış- çılmıştır. 
ıardır. Dileklerin müzakeresinden Kongre dağılmadan önce, ebedi Ş~ 
sonra yeni yönkurul heyeti ile büyük Ata~ürk'~n ~ hat~ral~rı.nı tebcilen il 
Kurultay'a gidecek delegeleri seçen dakıka 'sukut t!dılmıştır. 
kongre parti ve memleket işlerinde lzmir, de 
hayırlı başarılar temennisiyle dağıl- lzmir, 17 (Hususi) - Vilayet Pa 
mıştır. kongresi mesaisini bitirmiş ve bu · 

getirilmiş servisler, yayım teşkiliitr, Antalya' da 
köylü genç kadın ve erkekler kulüple~ Antalya, 17 a.a. - Cümhttriyt!t 
ri ve bunlarda tedrisat şekilleri, köylü Halk Partisi 11 kongresi, dün saat on
birlikleııince vücude getirilmiş müşte - da açrlmış ve öğle tatilinden sonra sa
rek süthane ve işletme merkezleri, bü- at yirmiye kadar müzakerelerine de
yük bir traktörle çekiılen ve köy köy vam ederek İlyönkurul üyelerini ve 
dolaşan, her türlü tedrisat ve gösterme Kurultay delegelerini tespitten sonra 
malzemesine ve filimlere malik seyyar dağılmıştır. Kongrede vilayet ihtiyaç
ziraat köy mektepleri bilhassa nazarı ları üzerinde uzun müzakereler yapıl
dikkatıi celbediyordu. Profesör Van _ mıştır. Kongre, vilayet halkının coş
der Vaeren, konferans sırasında oldu _ kun hissiyat ve tazimlerini Cümhur
ğu gibi bu projeksiyonlar esnasında reisimiz İsmet İnönü'ne arzını ve Bü
da, yayım servisi, köylüler, köylü c;o • yük Millet Meclisi riyasetine, Başve
cukları, köylü kadınlar arasında vücu- kalete, Parti 'Genel Sekreterliğine ar
de getirilmiş kulüp şeklindeki öğretme zı tazimat olunmasını kararlaştırmış-

tır. 
teşekküllerinin ifa ettiği geniş ve müs-

dağılmıştır. Dağılmadan evel, C"' 
hurreisimizin lzmir'p cla.v .. ~ c:üum 
hakkında kongrenin reyine arzol 
nan teklif alkışlarla kabul edilmiştir. 

Erzincan' da 
Erzincan, (Hususi) - C.H.P. vil 

yet kongresinde, Genel Kurultay' 
Erzincan'ı temsil etmek üzere Mus 
fa Altınok, Rıza Altmok, asli ve R 
cep Sezgin'le Mustafa Hatunoğlu 
dek murahhas olarak seçilmişlerdir. 

Amasya' da 
Amasya 16 a.a. - C. H. Pıu ti.si koO' 

gresi yeni idare heyetini seçerek aıe ' 
saisini bitirmiştir. 

bet hizmet hususunda ısrar etmiş ve lzmilte MarCl§'t.a 

senede ortalama bir milyar türk lira

sı kıymetinde olduğunu tekrar ettiği 

bugünkü vasi ve rasyonel zirai istihsa
liit imkanının bilhassa bu teşekküller 

sayesinde, ısrarlı, çetin mesai ile elde 

İzmit, 17 a.a. - Dün toplanmış o
lan Cümhuriyet Halk Partisi vilayet 
kongresi bugün mesaisini bitirmii!ir. 
Görüşülen dilekler arasında bilhassa 
mektep ve muallim iatckleri umumi 
bir ihtiyaç halindedir. 

Maraş, 16 a.a. - Manisa'ya tayiıı 
edilen vali Osrncln Şahinbaş bugüıl 
M:anisa'ya hareekt etmiştir. 

Samsun .. da 
Samsun, 16 a.a. - Parti kongresı 

bugün çalışmalarını bitirmiştir. 

zel. Zannedersem bunun da ehemiyeti vardır. 
Anna: 
- llk önce bir göreyim, diyor. Belki ona man -

kenlik vazifesi bulurwn. Zannedersem bizim man
kenlerden biri ay sonunda gidiyor. 

- Annutka, dütün ki o bir nazır kızrdır. Halle
ri, tavırları ... 

Anna gülümsüyor: 
- Mankenlerimizden biri viyanalı bir kontestir. 
Şaşıran Bardişinof: 

- Ya! Diyor. O da muhacir, değil mi? 
Anna, gülümsiyerek başını sallayıp cevap veri

yor: 
- Hayır. Yalnız fakir ve para kazanmağa muh

taç. Bunu da memleketinde yapamıyor, yahut yap
mak istemiyor. 

Aldığı cevaptan pek memnun olan Barditinof: 

- O halde Pia'nm düıüncesi pek fena değil. 
Madem ki diğer memleketlerin aristokrat kadınla
rı bu mesleği intihap ediyorlar .•. itiraf ederim ki be
nim bu gibi önceden takarrür etmif fikirlerim var
dır. Belki de nihayet bu kontes haklıdır. Yarın Pia 
Monika ile görüıür ve kendisini size tanıtırım. 

- Pek güzel. Bir bakayım da, §ayet yer bota· 
lırsa ..• 

Anna aözünde duruyor; yalnız Barditinof'un hi
maye ettiği bir kıza yardım ebnif olmak için değil, 
iyi bir manken bularak terzihane müdürü olan ka
dının da botuna gitmit olmak için... Genç kızm 
muhtelif diller bilmesi tercih aebebidıir; zira mo
dellerin r;österiıinde dalına bir çok amerikalı ve di
ger yabancı kadınlar bulwunaktadır. 

Anna, ilk önce, itçilerin en kıdemliai 1>lan aıska 

!!S 

kanburwnsu, leh yahudiai bayan Roz'u sorguya çe
kiyor. R1>z iki yafmda iken Paris'e gelmiştir, ve bir 
pogromdan nasıl kaçmıf olduklarını ancak ana ve 
babasının anlattıkları hatıralardan öğrenmittir. Ba
yan Roz timdi otuz bet yaımda kadar ve hakiki bir 
fransızdır. 

-Manken mi? 
Omuzlarmı silkiyor. 
- Evet, zannederim ki yakında bir mankene ih

tiyaçları olacak. Vivian•ın çrkacağını öğrendim. 
Bunu bayan Andre'den sormalısınız. 

Bayan Andre terzihanenin uata ba:ıısıdır. Bayan 
Andre harp çıktığı günün arifesinde evlenm.i§ti, ve 
kocası birinci defa izinli geldiği zaman ilk çocuğu 
doğnnqtu. Sonra, ikinci çocuğunu görmek üzere i
kinci defa izinli geleceği günün arifesinde de za
vallı adam vurulup ölmüttü. 

Bayan Andre, kaderinin müdahalesini iyice be
lirbnif olmak için iki tarih Üzerinde bilhassa dura
rak: "Tam bir gün evel,, diye anlatmaktadır. 

Anna, hayatının hakiki bir roman olduğunu 
söyliyen Kaıtrina'yı düşünüyor, Roz'a bakıyor, And· 
re•ye bakıyor, ve gülümsüyor. 

Bayan Andre atelyede pek nafiz ise de salonda 
o kadar nafiz değildir. Anna'nm sualine aıütered-
d . . ' 
ıt, cevap verıyor: 

- Bilmem. Yalnız Vivian'ın çıkacağını ititmit
tim. Bayan Jaklin'e bir kere sorunuz. 

Bayan Jaklin terzihanenin müdürüdür. Gayet 
uzun boyludur; kar gibi beyaz saçları ve gençlik ve 
parlaklıkla dolu gözleri vardır: çok güzel bir ka. 

(Sonu uar) 



Birinci köy .ve ziraat 
kalkınma kongresi 

Ayın 27 sinde saat 11 
çalışmalarına 

de Ankara 

~-falkevinde başlıyor 

reıl' Birinci köy ve ziraat kalkınma kongresi Ankara' da 27 birinci-
ınd' kanun 1938 salı günü saat 11 de Halkevi'nde açılacaktır. 

Memleketimizde radikal bir köy ve ziraat kalkınma savaşını 
Programlaştırmak için: . . . 

Ana meseleler üzerinde takip edilmesi gereklı pol.ıtıka ~sasla-
rını tesbit etmek, memlekete ait umumi ihtiyaç ve dıleklerı ~ay
dedip görüşmek, bu ana ve temel işin bütün meml~kett~. ~ıg~~' 
hütün büyük işlerimizdeki hız ve düzenle haşarılabılmesı ıçın lu
zumlu fikir ve elbirliği·ni kurmak hedefiyle toplanacak olan kon-
grenin ruznamesi şudur: 

1 
1 - Yüksek Ziraat enstitüleri tale

beleri tarafından İstiklal marşı, 
2 - Açış nutku 
3 - Y. Z. E. talebelri tarafından 

:tiraat marşı. 
11 

A) Seçim: 
Bir umumi reis, bir umumi reis ve

kili, üç reis, fahri reisler. 
B) Mesai programına tevfikan: 
11 komisyon için reis ve mazbata 

muharrirleri seçilmes1, azaların umumi 
, katiplik bürosuna müracaatla dilekleri, 
komisyon ve tali komisyonlara ayni -
nıaları ve her komisyon ve tali komis -
Yon nerelerde ve hangi salonda topla -
nacağrm not etmeleri.. 

(Akşam saat 21 de Halkevi konfe -
rans salonunda zirai filmler gösterile
cek ve Yüksek Ziraat Enstitüsü tale
besi tarafından ziraat marşı söylene -
Cektir.) 

ikinci gün 
Öğleden evel talı kouusyonlar ça -

lısmalarma başhyclcaklar ve öğleden 
~nra mesailerine devam edeceklerdir. 
Gece 21 de Halkevi salonunda zirai 
filmler gösterilecektir. 

V(,;·iincii giin 
Komisyonlar tali komisyonların ra

porlarını müzakere edecekler, gece ge
ne Halkevinde zirai filmler gösterile -
CCktir. 

J)ördiincü gii.n 
Öğleden evel Halkevi konferans sa

lonunda umumi toplantı ve komisyon
larca karaların müzakeresi yapılacak 
'te öğleden sonra aynr mesaiye devam 
olunarak kapanış nutkundan sonra Y. 
~. E. talebesi tarafından söylenecek 
İstiklal ve Ziraat marşlariyle kon -
greye son verilecektir. 

~-~ isvonlar 
I. Teşkilat: Cüıhhurıyc• ...... , ....... -

tisi prensipleri realize edebilmek bakı
nundan vekalet bünyesi. 

a) örnek ve yaprcı olması, tetkik e-
dici, öğretici, yardım edici ve yaptırı
cı bulunmasr, b) Zirai tedrisat. 

11. Bağ ve bahçe ziraatı 
a) Meyva, b) Zeytin ve çay, c) 

Sebze ve çiçek. 
III. Tarla ziraatı 

a) Umumi: 
1 - Kuru ve sulu ziraat, 2 - Güb

tt1or, 3 - Nebat ıslahı, 4 - Mücadele, 
S - Makineler. 

b) Huı.r.ı.bat : 

1 - Buğda7. 2 - Arpa, yulaf, mı
aır, çavdar, 3 - Plzinç. 

c) Sınai nebatlar : 
1 - Tütün, afyon, 2 - Pamuk, 

keten, kendir, jüt, 3 - Şeker paiıc:ırı, 
patates, 4 - Yağlı nebatlar. 

d) Bakliyat: 
IV. Hayvan yemi 

a) Tabii ve suni çayırlar, b) Yem
lik ve bakliyat ve saire. 

V. Hayvanat 
a) Umumi: 1 - Mücadele, 2 - Su

ni ve tabii tohumlanma, 3 - Hayvan 
mahsullerinin kıymetlendirilmesi. 

b) Hususi : 1 - Atçrlık, 2 - Sr -
ğırcıhk, 3 - Davarcrlrk, 4 - Kümes 
hayvanları, tavşan. 

VI. Ziraat sanatları 
a) Akkol, b) İpek böcekçiliği, c) 

Arıcılık. 
VII. Marketing 

or-
a) Nakil vasıtaları, b) Ambalaj, c) 

Standardizaayon, d) Alış ve satı§ 
ganlzasyonu, 

VlII. Tedrisat 
a) İlk tedrisat, b) Orta tedrisat, 

c) Yük&ek tedrisat, d) Profesyonel 
mektepler, e) Kunlar. 

1 X Ormancı Irk 
X Mevzuat, Ulyihalar ve temenniler, 

zirai kredi ve sigorta 

Kongreye iştirak edecekler 
Memleketimizde ilk defa olarak 

toplanan bu büyük kongreye: Büyük 
Millet Meclisi bası, C. H. P. umumi i
dare heyeti azası, vekaletler ve müsta
kil umum müdürlükler mümessilleri, 
Ankara'daki yükıek mektepler mü -
messileri, İstanbul üniversitesi mü -
messilleri, matbuat ve Anadolu ajansı 
mümessilclri, milli bankalar mümessil
leri, ziraat ve ziraat sanayii maddeeri 
üzerıne çahşan kooperatifler, müesse -

seler ve fırmaların mümessilleri ve vi
layet mümessilleri iştirak edecekler -

ili~ . 
Kendi namlarına veya müesseselerı 

adına iştirak etmek istiyenler de umu
mi katipliğe müracaat ederek arzula -
rıru bildireceklerdir. Vekiilet memle -
ketin her tarafında kongrenin akdine 
ve mevzuuna karşr gösterilen alakayı 
memnuniyetle karşılıyacaktır. Arzu e
den alakalı her türkün kongreye işti -
rak imkanr açrk bırakılmıştır. Yalnız 
bu zevatın kongreden en az bir gün e
vel umumi katipliğe müracaatları ıa -
zım gelmektedir. 

J' ekiiletin lıazırlıldarı 
Vekalet ve Vekalete bağlı müesse

seler mensupları, kongre aazları ve iş
leri emrinde sadece hizmet ve ihtisas 
elemanr olarak bulunacaklardır. 

Kongreye iştirak için geleceklere 
kongre azası kartı ve rozeti ve kongre 
azası için hazırlanmış bilumum neşri -
yat verilecektir. 

Bol neşriyat 
Ziraat V ekfileti kongreye ait bütün 

matbulan hazırlamıştır. Bir kısmı Ve
kaletin Yüksek Ziraat enstitüsü mat -
baasında ve diğer müesseselerde cid -
den nefis bir şekilde basr.1mış olan ve 
bihassa oildleri gene Yüksek Ziraat 
enstitüsü matbaasında yapılan bu 
matbuların sayısı A ve B serisi olmak 
üzere 51 tanedir. Seri harici olarak da 
üç broşür ve kitap vardır. 

Yurt içi ve yurt dışı ziraat mesele -
leri üzerinde büyük bir ehemiyet taşı
yan bu kitap, broşür ve diğer matbu -
lar kongre mesaisini kolaylaştıracak 

bir değerdedir. 

Kongre m e11aisi 
Mebuslar ve resmi mümessiller ha

riç olmak üzere kongre umumi heye -
tinde komiJıvon ve t.ili ır,......:-,,~ .. ıaraa 
ı;;oz sbyıemck, teklif yapmak ve reye 
iştirak etmek istiyen her zatın, bir gün 
evelden umumi katipliğe müracaatları 
lazım gelecektir. 

Kongre umumi heyetinde, komis
yonlarda ve tali komisyonlarda söz 
söyliyen aza, noktai nazarlarını ve 
söylediklerini havi tahriri bir hulasayı 
içtimaı müteakip raportörlere verecek

lerdir. 
Rapor ve teklifler çoğaltılarak aza-

ya dağıtılacaktır. Aza dilediği takdir -
de seçildiğinden başka diğer komis -
yonlara da i~tirak edebilecektir. 

Gösterilecek filmler 
Kongre azalarına gösterilecek film

lerin aayısı büyük bir yekun tutmak -
tadır. Sesli ve sessiz olan bu filmler a· 
rasında ingilizce, fransızca, almanca 
olanlar vardır. Filmler gösterilirken 
rrıiltehassıs zevat tercUmelerini yapa -
caklardır, 

Azaya gösterilecek kolaylıklar 
Ziraat Vekaleti kongreye buradan 

iştirak edeceklerle Ankara'ya bu mak
satla gelecek vatandaşlara bir çok ko
laylıklar temin etmi§tir. 

Umumi katipliğe bağlı hususi bir 
kalem azanın rapor ve mütalealannı 
süratle makinede yazıp arzu edilenle -
ri de teksir edecektir. 

Kongre izuınm bilveıile hükümet 
merkezinde takip etmek istedikleri iş -
leri bir muamelft.t mlifetiginin yard~ -
miylc temin edilecektir. 

Kongre harcinde Vekaletten te -
menniler, ıikayetler, tenkitler için mü· 
teaddit yerlere mektup kutuları konu -
lacak. Bunlara atrlacak mektupların 
cevaplan nihayet erteıi gün rarfında 
1cenrlilerine bildirilecektir. 

Bir kıım oteller ve lokantalar kon
g-re azasına ikamet ve yiyecek fatura • 
larında tenzilat yapmayı kabul etmiş • 
lerdir. 

Ga~eteciler için 
Vekalet her .zaman olduğu gibi, 

kongre müddetince gazetecilere en ge
ni§ mikyasta yardım ve mUzaharetini 
eairgemiyecektir. Vekilette gazeteci -
ler emrine bir oda ve bir telefon tah· 
sis edilecektir. Kongre ne§riyatı tam 
kolleksiyon halinde her gazeteye veri -
lecektir. 

Haber aldrğırnıza göreı Ankara rad
yosu her ~ün bir kongre müzakereleri 
hulasası neşredecektir. Vekalet ayrıca 

Gu~~" 1 İta lya ve Akdeniz' deki 
pohtık 

meselesi 1 imparatorluk politikası 
• 

lngiliz impa~aforluğu, f ransız imparatorluğuna istinat 
edince mukavemet edecek kabiliyelledir 

R oma'nın Tunus'un İtalya'ya 
ilhakı lehindeki tezahürleri

ni münferiden mütalea etmemeli -
dir. Bu tezahürler çok meraklı hir 
tedbir ve faaliyetler bütününün an
cak bir cephesidir. İşte bunun bir 
tablosu: 

1 - Libya'nın birinci smıf bir as
keri üs haline getirilmesi; 

2 - Akdeniz'in münakalesini kes
mek ve Roma - Berlin mihverini Ti
besti'ye kadar uzatmıya matuf ha -
va ve deniz silahlanması; 

3 - Müslümanları İtalya'nın ta -
bii müttefikleri yapmaya matuf ted
birler; 

4 - Fransa'nın zararına sulhcu 
yollardan İtalyan imparatorluğu -
nun hudutlarınc genişletmek mak -
sadiylc Fransa'yı tedhiş için teza -
hürler ve gazete hLicumları; 

Birinci noktanın pek büyük bire
hemiyeti vardır; bu, eğer boyun eğ
mek istemezsek Fransa'yı impara -
torluğunu ilan etmiye ve bütün sö -
mürgelerini, himaye ve mandası al
tındaki topraklarını imparatorluk 
toprağı addetmiye sevkedecektir. 
Şunu da ilave edeceğim ki Libya bir 
zaman harbe hazır altı fırka askere 
sahip olmııstur ve meşhur sahil yolu 
birinci sınrf bir stratejik yoldur ve
ya Mısır'ın, yahut da Tunus'un isti
lasını kolayla;>tıracak şekilde tasar
lanmıştır. 

1 kinci noktada fransızların 

meseleye vakıf olduklarını 

sanıyoruz. 1talya'nın hava kuvetle
ri bizimkinden çok üstündür; ital -
yan donanması da üstünlüğe doğru 
gitmektedir. İtalyanlar şimdiden 
Fransa'dan ziyade denizaltı gemisi
ne maliktirler. Fransa destroyerler 
hususunda, onlar kruvazörler husu -
sunda üstündürler. Hem italyanla -
rm 10.000 tonluk kruvazörleri çok 
mukavem etlidir. Zırhlılara gelince 
bizim 26.000 tonluk ancak iki zırhlı
mız, ve 22.000 tonluk altı zırhlımız 
v_a.rdtr ~-ancak aça yenııe-n:. 
miştir. İtalya yenilenmiş 22.000 ton
luk dört zırhlıya maliktir. Üstelik 
tezgahta 35.000 tonluk dört zırhlısı 
vardır, halbuki bizim aym şekilde 
Uç zırhlımız in'8- halindedir. Ve bi -
zimkilerden ikisi tamamlandığı za -
man İtalya'nın dört zırhlıu da har
be hazır bulunacaktır. 

O zaman (1940 da) Fransa'nın 
35.000 tonluk iki zırhlısı, 26.000 ton
luk iki zırhlısr ve yenile§tirilmiş üç 
eski zırhlısı bulunacak, buna muka
bil italyanların ·3s.ooo tonluk dört 
zırhlısı ve modernle.tirilmiş dört 
eski zrrhlısı bulunacaktır. ~ransa o 
zaman denizaltılar ve kruvazörler 
hususunda olduğu gibi zırhlılar i
tibariyle de 1talya'dan zayıf olacak-

tır. • 
Şunu da ilave edeceğim ki İtalya'

nın bi.itün donanması Akdeniz'
de toplanmıştır ve İtalya'nın 

hava ve deniz üsleri bizimkilerden 
daha kuvetli ve daha ~oktur. •Kom -
şumuzun Pantelleria adasında şim -
di inşa etmekte olduğu üs Akdeniz'
in iki havzası arasmdaki her hangi 
bir donanmanın yolunu kesecektir. 

Müslümanları İtalya'nın tabii 

ınütefikleri yapmak yolun -
daki gayretler de şunlardır: Duçe'
nin kendisini islamın kılıcı ilan et
tiği 1937 Libya seyahati; italyanla
rın Habeşiıtan'da kendilerini hıris
tiyan habe,Jere karşı müılümanla -
rm hamisi ilan etmeleri, italyanla -
rın yakın tarkta Filistin yahudile -
rinin aleyhinde ve arap tethigçileri 
lehinde aldığı durum( hatta italyan-

kongre günlerine münhasır olmak üze
re gazete çıkaracaktır. 

Kongre te§kiliitı 
Kongre umumi katipliği vazifesi 

Vekalet neşriyat müdürü arkadaşımız 
B. Nusret Köymen'e verilmi§tir. Zira
at Umum MUdürlüğünde gube mlidü
rü B. Ragıp Mağden de umumi katip 
muavinliğini yapacaktır. 

Rozet 
Azalara hatıra ve alamet olmak ü

zere, Atatürk'ün traktör üzerinde res
mini havi bir madalya verilecektir. 
Kong;e müddetince taşınacak olan bu 
madalyaların üst kısmında muhatapla
rının kendilerini isimleriyle tamyabil • 
mesi için azalarm adları yazılı olacak
tır. Ayrıca caketlerin sol yakası iliğine 
takılacak bir rozet verilecektir • 

. 
lngilizler gibi Fakat Fransızlar da 

İtalyan politikasının muhteris 

tutmalıdır şümulünü göz önünde 

Yazan: 

Piyer Dominik 

larm araplara silah verdiği bile söy
leniyor); 1talya'nın İtalya ile impa· 
ratorluğunda yahudi aleyhdarı fa -
ali yeti; nihayet büyük faşist konse
yinin Libya müslümanlarma "mah
dut vatandaşhk" hakkının verilme -
si hususundaki karan. Kanun ilave 
ediyor: 

"Hususi vatandaşhk hakkını el -
de ede~ libyahlar icabında konula
cak olan askeri hizmet halinde usu
lü dairesinde silah taşımak hakkını 
haiz olacaklardır." 

Böylece, İtalyan yahudilerine ve -
rilmiyen silah taşımak şerefi bugün 
bir imtiyaz gibi müslümanlara bah
şedilmiştir. Bu noktanm bütün arap 
dünyasında çok tefsirlere meydan 
vermiş olduğunda şüphe yoktur. 
Çok şükür ki araplar İtalya'nın sö
mürgeci gayretlerinden çekinmek -
tedirler. İtalya'nıtı askeri sahadaki 
manevrası da daha az tehlikeli de -
ğildir. 

L ibya'nın müslümanları 7 ila 
8 yüz bin kadardır; İtalyan 

burıJardan uzun müddetle 10.000 den 
fazla asker çıkaramaz. Meğer ki bir 
nevi mecburi hizmet usulünü ih -
das ederek, italyan ordusu arasında 
Tunus'a veya Mısır'a karşı bir se
fer için işe yarayabilecek 50 ila 60 
bin asker çıkarabilsin. 

,.,..._, vaı-: Bu noktada en mühim 
gayret Libya'da sarfedilecektir, fa
kat yakında Harrar vıe Eritre'nin ve 
sabık italyan Somali'sinin müslü -
man halkı üzerinde de buna benzer 
bir gayrete girişilecektir. Birind 
kaziyede Fransa'ya ve İngiltere'ye 
karşr (Ciıbuti, ingili.z Sornali'si, ve 
daha ötede Mısır Sudan'ı), ikinci 
kaziye de yalnız İngiltere'ye karşı 
(Kenya, Ugalllia) tehdit aşikar ola
caktrr. 

Hadiseler budur. İtalya, ingiliz 
ve fransız imparatorluklarını teh -
dit ederken diplomatik yoldan işe 
değer neticeler elde etmekten başka 
bir §ey iıtemiyor, ve gazeteleri bir 

yandan Cibuti'yi isterlerken bir 
yandan da Tunus'taki italyanlarm 
tabi oldukları rejimin değişmesini 
igtiyorlar. Bazı İtalyanların Fran -
sa'nın sancak için kabul ettiğini 
(fransız askerleriyle aynı mikdarda 
turk askerlerinin girmesi) Tunus'
ta da kabul edebileceğini, etmesi i -
cap ettiğini söylediklerini kulakla
rımla işittim. 

8 ütün bunlara karşı ne yap _ 
mak lazımdır? Bundan daha 

basit bir şey yoktur. 

Evela imparatorluk bütünlüğüne 
dokunulmasını katiyen reddetmeli. 
Tunus'ta v,eya sair yerlerde mevcut 
rejimin değişmesini reddetmeli. Her 
hangi bir himaye veya mandayı ter-

ketmeyi reddetmeli. 
Sonra tersanelerimizdeki çalışma

lar teksif edilmeli ve 35.000 tonluk 
dördüncü bir zırhlı tezgaha konma
lıdır. Kruvazör ve denizaltı filola
rımız takviy.e edilmelidir. Donan -
mamız Akdenizde toplanmalıdır. 
Mers - el - Kebir üssiyle Bizerte li
manı ve bilhassa Korsika'nın mü -
dafaası takviye edilmelidir. 

Nihayet, bütün denizatırı toprak
larımızın herkesin nazarında fran -
sız toprağı tela~ki edilmesi için im
paratorluğun teşekkülü. 

B u politikanın ancak bir hima-

ye politikası olduğunu, İtal
ya aleyhdan telakki edilemiyece -
ğin i ve tamamiyle ingiliz politika
sına muvazi oldu ğunu ilave edece -
f im. Filhakika Tunua'un ftalyan hA
kfmiyetine geçmesi yalnız franaız 

imparatorluğunu sarsmakla kalmaz, 
Hind yolunu keeerek ingiliı: impa -
ratorluğunu ikiye ayırır. Cibuti'nin 
İtalya'ya terki de bu yolun biraz da
ha ilerde kesilmesi demektir. İngi

liz matbuatı da bu görütU genit su
rette belirtmiştir. İngiliz impara -

torluğu franı;ız imparatorluğuna is

tinat edince mukavemet edecek ka -

biliyettedir. Fakat franıızlar, ingi

liz komşuları gibi İtalyan politika

srnm muhteris şümulünü göz önün

de tutmalıdırlar. Frans.a'nın iıtik -
bati mevzubahistir. 

Arttırma ve yerli mah haffaSI dolayısiyle 

Dr. Mtinip Hayri ÜrgQb.ltt'nün 
radyo' da yaptığı konuşma 

M illi endüstr i nası 1 inki~af etti ? 
~okuzu~cu yerli mallar ve artırma haftası dolayısiyle tertip 

edılen serı konferanılardan altıncısı Sümerbank H k k M" · · d k M" · H . ·· ' u u uşavı-
rı o tor unıp ayrı Urgüblü tarafından dün Ankar d 

d ·ı · · a ra yo -sun a verı mıştır. 

Tasarrufun güzel bir tarihçesi ve 
memleketimiz içindeki hareket seyri
ni izah mahiyetinde olan bu konuşma
da hatip, memleketimizde tasarrufun 
ekonomik kalkınmamızın sembolik bir 
hareketi mahiyetinde olduğunu be
lirtmiş, bu vesile ile milli endliıtrinin 
bir tarihçesini yapmış sözlerine şöy
le devam etmiftir: 

ilk tedbirler 
"- 19 uncu asrın ikinci nıshnda 

Türkiye'de el sanayiinin inhilfili sü· 
ratlenmiş ve l1u çöküntü umumi birse
falet doğurn1'.lştu. Yeni ~rtlara mu
kavemet edemiyen esnaf tarafından 
vaziyetlerinin korunma11 hususunda 
yapılan müracaatların fazlalaşm~sı, 
Osmanlı hükümetini bu vadide bazt 
tedbirler alrnağa sürükledi. Hükümet 
el aanayiini korumak için dört tedbi
re müracaat etti. 1 - İthalat gkmrük 
resminin tezyidi. 2 - Sergiler açmak 
suretiyle esnafın tetviki. 3 - İ&tan
bul'da ve vilayetlerde ıanayi mektep
leri açılması. 4 - Şirketler tetkili. 
Fakat bütün bu tedbirler boşa gitti. 

Kapitülasyon bağları yüzünden güm
rüklerde himayeci tedbirler alınama
dı. Açılan sergiler, sanat mektepleri 
teşkil olunan şirketlerden fayda eld~ 
edilemedi. Hulasa milli endüstri, ya
bancı rekabeti silindirinden kendini 
kurtaramadı." 

Cümhuriyet devrinde 
Milli endüstrinin cümhuriyete ka

dar geçirdiği safhaları anlatan hatip 
birinci ve ikinci beş yıllık planları~ 
~erçek~eştirdi.ği tesisleri anlatmış, ilk 
once .~ırmi mıt;on ile işe ba§lamış 0 _ 

l~ Sum~rbank rn sermayesinin 80.5 
mıl~on lıraya çıktrğını söylemiştir. 

Sumerbank fabrikalarının faaliyeti 
Uzerlnde duran ve milli piyasalara 
ham madde, işletme malzemesi müba
yaası ve saire için ödenen kıymetlere 
ait rakamları veren konferansçı sözle
rini şöyle bitirmiştir: 

Piyasanın art.an istihltik 
kudreti 

Fabrikalarımız satıtlarının bu geri 
ve devamlı artışında en esaslı amil 
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Terbiye ve ot!)rite 
Muhat oldukları iç ve dı§ tehlike

lerin karıısmda içtimai sulh yolları 
arayan cemiyetlerin misali acıklı

dır. B~r milletten olmak, ve aonra, 
tamamıyle ayrı fikir ve hislerin tesi
ri altında Karamazof kardeşlerin ki
ni ile biribirinin düıünce ve duygu 
dü~anı olmak! demokrasinin hüri
yette iptizal, yani hüriyetaizlik 
prensipleri, mütemadi yanlıt tatbik
leri yüzünden, bütün dünya iç.in kö
tü örnekler ve kötü neticeJer venniı 
olduğu içindir ki, bugÜ.n, nefia mu
hafazası kaygısına düıen milletler 
içtimai sulhtan bahsediyorlar. Bun. 
larm ıstırabını anlamak lazımdır. 

Jozef Bartelömi'nin ''vazifeye 
muhalefet mistiği,, diye tercüme e
debileceğimiz bir yazısını, hiç bir 
zebunküşlük maksadı gütmeksizin. 
bilakis zamanımız Franaasmm teaa.
düf etmekte olduğu içtimai mÜfkÜ}
lerin ne kadar çetin olduğunu anla
yıp - hüriyet hüriyetaizl.ik haline 
inkılap edince - bir milletin ne ka
dar muztarip olabileceğini anlatmak 
için batından aonuna kadar dikk•tı. 
okumalıyız. 

Jezef Bartelömi, müteaddit parti
lerden ve bu partilerin ih.daa ettikle
ri grevlerden bahsederken iki hiıdi
seyi hatırlatıyor: Geçen seneki Paria 
aergiııi ve Normandi vapurunun A
merika seferini yapamayıp rıhtımda 
bağlı kalması. Büyük bir milletin 
prestijini bir kere daha iaıbat etmek. 
için tertip edilmi§ olan Paria sergiai 
kapanacağı sırada henüz tamamJa,n
mamıştı. Nonnandi ise mütteriaiz bı
rakılmıştır. Bunlar vazifeye muha. 
lefet mistiğinin göze görünen delil
leridir. Ve bu gibi deliller Y..•l~ 
bunlardan da ibaret değildir. 

İyi bir muharrir yalnız vakıaları 
müşahede ve hastalığı tethia ile ikti
fa etmez, o hastalığı mikroplarmı kö 
künden kazıyacak şifa çarelerini de 
gÖaterir. J. Bartelömi de: "İlk önce 
terbiye, sonra otorite ve aynı zaman
da ikisi birden,, diyor. 

Terbiye ve otorite! terbiye, vata

na ve vazifeye karşı ahlaklı o~ 

otorite ise o ahlakın hakimiyetini te

min edecek devlete riayet ve hürmet 

etmektir. Devlet içinde devit oJ.a. 
maz.Oevlet ve millet bir küldür. Şa
yet inaanları aevkeden korku U. bu 
korku kanun korkuau olmabchr. 

Bu, intibah dersleriyle dolu güzel 

yazıyı okuduktan aonra memleketi
mizin bugünkü manzarası gözlerim 
önüne geldiğini itiraf ederim. J . 
Bartelömi'nin hayalindeki Franaa, 

diyebiliriz ki, Cümhuriyet Türkiye
&idir: hüriyetlerimize aaMb.iz. Mem
leketin hayrına matuf bütün ar:ıı:ula
rıınızı açıkça söylüyor, huzur içinde 

çalışıyor, biribirimize güveniyoruz. 

Başkalarının arayıp bulamadıkları 

içtimai sulh içindeyiz. 

Fakat, içtimai sulh aadece ıs u 1-
h 'un da baılıca amilidir. "İçeride 

sulh, dı,arıda aulh,, prensibimizin 

bizi ne k~dar kuvetli kılodığmı yalnız 
bu müşahede ile ölçebiliriz. 

Parti vilayet kongreleri vazifel .. 

rini ikmal edip kapandığı gün meın

leketiınizin bütün bir a.J.em için &''P

ta mevzuu olduğunu teabit ede
lim. - N. Baydar 

milli piyasaların artmış olan alım ve 
istihlak kudretidir. 

Bu vaziyet karşısında S.B. fabrika
ları müsait bir konjunktur içinde ça
lışmak imkanını bulmuşlardır. İmallt 
kesafetinde diyebiliriz ki, bazı fabri
kalar en ileri imal kudretlerine erit
miş bulunmaktadır. 

Hususi tcşcbbüsiln endüstri faali
yeti de seri bir inkişaf kaydetmekte
dir. Teşviki sanayiden istifade eden 
müesseselerin çalıştırdığı i~i adedi 
ve imalatı seneden seneye artmaktada
dır. Amele adedi 1932 de 100 addedilir
se 1938 de 200, imalat 1932 de 100 far
zolunursa 1938 de 235 e çıkmıştır. 

Cümhurrcisimiz Inönü Lozan'da 
Türkiye'yi şöyle tarif etmişti: "Her 
türlü tagaJJüp ve tahakkümlerden aza
de, menbaları bol, müdafaa vasıtaları 
mebzul hür ve yeni bir vatan: Bu va
tanrn adı Türkiye'dir." 

Cümhuriyet rejimi bu hür ve yeni 
vatanı ekonomik cihazlarla teçhiz: et
miş, kuvetlendirmiı>tir. 

Hulasa endüstri sahasında gerek 
fert teşebbüslerinin, gerek devlet te
§ehbüslerinin muvaffakiyetle!iindc, 
yalnız teknik bir başarıyı değil, bir 
makus müstemleke talihinin artık ka
ti dönüşünü, bir milli iktısat siıterni
nin vakıa halinde teeHUsünü, bir e _ 
konomik zihniyetin, milli zihniyete 
katılışını görüyoruz. 
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Trakya' da Sıtma Mücadelesi 
18 - 12 - 1938 

İstanbul Valisi B. Lfttfi Kırdar 

1 Manı.~~~s.alılara veda etti 
.. 'ı\' 

İzmir' de 
define 

hik6yeleri ! 
lımir (Hususi) - Şehrimizde za

man zaman define aranır, Maliyeye 
define ihbarı yapılır. Bundan bir 
müddet evel B. Tahir adında bir zat 
Bornova'da Pınarbaşında bir define 
haber vermiş, araştırmalarda altınlar 
bulunmuştu. Bu defineyi meydana çı
kardığı için B. Tahir'e ihbariye hak
kı olarak 1000 lira verilmişti. 

B. Tahir bunun üzerine araştırma
larına hararetli şekilde devama baş
lamıştır .. B. Tahir, Seydi köy, Boca, 
Bornovada defineler aramak için, A
tinada bulunan bazı kimselerle muha
bere etmektedir. Egenin eski eşkiya
larından Deli Kaptan Yaninin define
sinin de Çatalkaya'da olduğunu ve 
bazı kimselerin buralarda araştırma
larda bulunduğunu haber alan maliye 
bir heyet göndererek Çatalkaya mev
kiinde tetkikler yaptırmıştır. Bura. 
da define bulunması ihtimali kuvetli 
olduğundan araştırmalara d~vam . için 
Maliye Vekaletinden tahsısat ıste

miştir. 

Cumaovası nda 

bir soygunculuk 
İzmir (Hususi) - Cuma ovasının 

dere köyünde iki küstah tarafınrlan 
i lenen bir soygunculuk vakası ol-
ş tk· kişi bakkal Mustafanm muştur. ı . . 
vinde bulunmadığı bir saatte ~çerı~e 

e . h ta Hulkıye ıle girmışler, karısı as 
k Gülsüme saldırmışlar, ken-
aynanası . . .k . kadını 

dilerini göstermemek ıçın ı ı 
.orla yorgana sarmışlardır. 

undan sonra eşyayı k~~ış_tır?,1ay.a 
başlamış ve yastık içindekı ıkı yuz lı-

Kesif bir duman 
yükseldi, köylü 

sevinçle haykırdı 
Edirne (Hususi) - Binlerce dönümlük ara

ıi parçasını kaplayan koca sazlık ateşlenince 
evela ince beyaz ve sO'nra gittikçe koyulaşan 
bir duman, koyu kırmızı bir aleve bürünerek 
bir dalga halinde süratle ilerledi ve başka ta
raflardan aynı hızla koşan diğer alev dalgala
riyle birleşerek gökleri sardı .. 

Her taraf yanıyor. Ve herkes bu kızıl alevle
rin sıcaklığını yüzlerinde duyuyor. Fakat ga
rip olan şey,hiç kimsede enküçük bir korku ve 

telaş eseri bile yok. Bilakis seviniyar-JGülhaba saz lığ ı ya . 
lar. Seviniyor ve el çırparak: • kılarak açılıyor Ha

- Kurtulduk diye haykırıyorlar .. İtip ve Kerpiç gôlıi 
Yangın, her yerde ve her zaman .................... ........ . 

felaketi mucip olan bir hadise oldu
ğu için, işin iç yüzünü bilmiyenler 
bu yangın etrafında birikmiş binler
ce köylünün sevinç tezahürlerini gö
rerek bunların hallerine bir mana ve
remiyorlar. Fakat canlı bir tablo ha
linde kendini gösteren bu manzara 
ve bu haykırışlar bir açılma töreninin 
gösterileri olduğu anlaşılınca vaziyet 
kendiliğinden değişiyor. Çünkü bu
radaki yangın, binlerce insanın sıtma 
gibi müthiş bir sağlık düşmanından 
kurtuluşu hadisesinin me:;ut bir te -
şahhusundan başka bir şey değildir. 

Bununla beraber 
böyle yangınlı a
çılma törenini şim 
diye kadar ben de 
hiç görmemiştim. 
Onun için bir ta-
raftan binlerce dö
nümlük arazıyı 

re uzunlugunda idi. kaplıyan koca saz-
lığın alev alev ya
nışını seyrederken 
diğer taraftan da, 
köylülerle artık ta 

Müsellim bataklığı 

Bundan sonra Müsellim köyünden 
geçerek "Mlisellim gölü''nü teşkil e
den araziye girdik. Müsellim gölü de 
kurutulmuş, Merice akıtılmış ve saz
lığı da yer yer yakılmış bulunuyor
du, 

marn en ortadan 
kalmış bulunan 
"Gölbaba" namiy
le maruf bataklık 
hakkında konuşu
yorum. 

Gölbaba bataklı· 
ğı Edirne'den 8 ki
lometre bir mesa
fede 40-50 sene
denberi Değirmen 
Yeniköy, Avarız 
Büyük Döllük köy 
!erinin sıhatını teh 
dit eden müthiş 
bir sıtma membaı 

idi. 3 sene evel ku
rulan sıtma müca-
dele teşkilatı di-

ı Trakya sıtma çalış- ~ 

il 
malarından iki gö • ger bataklıklar a-
rünüş ve Uzunkoprü rasında bu batak-

, yolu ağzındaki 
çalısma lığı da ortadan 

ı. .......................... kaldırmak için ge-
çen sene hare.kete geçmiş ve civar 
köyler halkından topladığı mükellef 
amelelerle 1650 metre boyunda bir 
kanal açarak "Gölbabayı" Tuncaya a
kıtmıştır. lşgal ettiği binlerce dönüm 
lük araziyi verimsiz bir hale koyduk
tan başka uzun yıllar civar köyler 
halkının hayat kabiliyetini de körle
ten bu müthiş sıtma mcmbaının tama
men ortadan kaldırılmasiyle hem bu 
köyler yeniden hayata kavuşmuş ve 
hem de 4000 dönümlük bir toprak tek 
rar ziraate elverişle bir hale gelmiş
tir. 

Bunun içindir ki, "Gölbaba"yı ar
tık eski adı olan Gülbaba" ya çevir
mek Iazımdır .. 

Burada konuştuğum köylülerin he
men hepsi kanalın açılmasında çalış
mış adamlardı. Bana "Gölbabayı orta
dan kaldırmak için elbirliğiyle seve 
seve çalıştıklarını haklı bir gurur du
yarak anlattrlar. ve benim: Memnun 
musunuz?" sualime: 

- Ne söyliyorsun, bayram yapıyo
ruz, bayram! sözlerıyle sevinç ve 
memnuniyetlerini anlattılar ... 

Gölbaba bataklığını teşkil eden at'a
zinin açılma töreninde bulunduktan 
bir müddet sonra da Trakyanın mü
him sıtma membalarından bir kaçrnı 
daha dolaşmak ve yapılan işleri yer
lerinde görmek istedim. Ve kanal bo
yunca yolalmağa başladık. 

Sazlıdere bataklığı 
Burada vaziyet şu ıdi : Sazhdere a

dını taşıyan dere, Karakasım köyün
den itibaren yatağını kaybettiği için 
suları ancak mecra bulamamış ve 
"Doyran - Elçili" göllerini teşkil et
miş .. Sıtma Mi.icadele teşkilatı bu göl
leri de ortadan kaldırmak üzere bir 
kanal açtırmıştır ki , benim takip et
tiğim kanal da bu idi. Ve on kilomet-

rayı almışlardır. 
Haydutlar zabıta tarafından 

bir zamanda yakalanmışlardı:-. 
~ısa 

Neler yapıldı ? 
Trakya Sıtma Mücadele Teşkilfitı 

Reisi Dr. Arkan'dan teşkilatın kurul
duğu tarihten bu güne kadar ge~en 
zaman zarfında yapılan işler hakkın
da ma!Cımat istedim. Şimdi bu çok ha
yati işi rakamların belagatına bı
rakarak bataklıkların kurutulması; 
bend, kanal, ve arkların açılması, 
durgun sulara mazot dökülmesi... gibi 
sıtma membalarını kurutan tedbirler
le sıtmaya yakalanmrş halkın parasız
ca ıtedavisi için mücadele teşkilatı
nın üç yıllrk çalışmasının huiasasrnı 
aşağıya yazıyorum. 

Trakyada bu müddet zarfında 39557 
metre kanal, 120112 metre ark (dar 
kanal) açılmış ve bu sayede 2237 hek
tar, 8564 metre murabbaı bataklık ku
rutularak ziraate elverişli bir hale 
konulmuştur. Ayrıca 51036 metre mik 
abı çukur doldurulmuş. 1~9 kil.o~et~e 
uzunluğunda dere temızlettırılmış, 

6 adet köprü ve 4076 metre boyunda 
da bent yaptırılmıştır. 

Bunlardan başka Trakyada şimdiye 
kadar 117,709 kişi tedavi edilmiş ve 
bunların tedavisi için 1410 kilo kinin, 
192 kilo tatlı sulfata dağıtılmrş: 2336 
adet te kinin ampulü tatbik edilmiş
tir. Kışın kfilıil sivrisinekler için 
6158 Whiz mayii, yazın .sivrisinek sür
feleri için 373 kilo Paris yeşili ve 
4189 kilo da mazot sarfedilmek sure
tiyle mücadeleye devam cdilmişt~:· 

Merkezi Edirne olan Sıtma Muca
dele teşkiHitmrn Edirnedcn maada 
Uzunköprü, Keşan, Hayrabolu, Lüle· 
burga ve Çorlu'da şubeleri vardır. Ve 
bu şubelerdeki mücadele doktor ~.e 
memurları yaz kış durmaksızın mu
cadele ederek halkın ve köylünün de 
yardımlariyle Trakya'yı sıtma belii· 
sından kurtarmağa çalışmaktadırlar. 

K adri Oğuz 

İzm i t'te 70 yataklı 
bir hastane 

İzmit (Hususi) - Slimerbank ka
ğıt ve Karton Fabrikası ile Vilayet 
hususi muhasebe idaresi müşterek ola
rak şehrimizde 70 yataklı modern bir 
memleket hastanesi inşasını kararlaş
tırmışlardı. 

Yeni yapılacak olan hastane kağıt 
ve karton fabrikası taraflarında ola
caktır. Şimdiki Paç tepesinde 
bulunan ve daima uzak l ığr, bilhassa 
sarp yolu şikayeti mucip olan hastane 
oradan kaldırılacaktır. 

Yeni hastanenin yeri intihap edil
dikten sonra istimIUk muamelesi ya 
pılacak ve hemen inşaatına başlana
caktır. 

fhmir' de verici radyo 

istasyonu 
lzmir (Hususi) - Halkevi namına 

merkezi Kültürpark'ta olmak üzere 
kurulan Amplifikatör tesisatı tam bir 
intizam içinde nutukları ve ve söyle
nilenleri neşir ve temin vazifesine 
devam etmektedir. Bu cihaz vasrta
siyle İzmir'in başlıca meydanlarında 
radyo ve diğer neşriyatı alarak halka 
duyurmaktadır. Bu tesisatın Karşıya
ka, Buca, Burnova, Seydiköy ve Cu
maovası gibi kalabalık kasabalara ka
dar uzatılması hususunda tesisatı ya
pan müessese ile temasa geçilmiştir. 

Vali B. Fazlı Güleç'in teşebbüsiyle 
İzmir merkezinin üç kilovatlık bir ve
rici radyo istasyonu tesisine doğru 
kuvetli bir adım atılmıştır. lzmir'in 
kültürel ve ekonomik hareketlerini 
yurdun her köşesine, Izmirde yapıla
bilecek olan üçer lira kıymetinde kü
çük radyolar marifetiyle duyurmak 
ve yaymak işi üzerinde tetkikat ya
pılmaktadır. 

Buna muvaffak olunduğu takdirde 
Ankara ve İstanbul radyolarının neş
riyatını da lzmir tali merkezi vasıta
siyle masrafsız olarak her köyümüze 
dinletmek mümkün olacaktır. 

İzmir hafriyatı 
lzmir (Hususi) - İktisat Vekaleti 

turizm bürosundan eski İzmir hafriya 
tı için lzmir müzeleri müdürlüğü
ne 2000 lira gelmiştir. Bu para ile haf 
riyata devam olunarak mühim birçok 
eserler meydana çıkarılacağı tahmin 
ediliyor. 

si) - İstanbul Va
liliğine ve Parti 
Başkanlığına ta
yin edilen valimiz 
Bay Llıtfi Kırdar 
birkaç gün evcl 
ailesini almak ve 
dostlarına veda et
mek üzere şehri
mize gelmişti. Ma
nisada bulunduğu 
birkaç sene ıçın
de başardığı bü
yük işlerle bü
tün Manisa'nın 
sevgi ve saygısı- __ 
nı kazanan dok
tor Lfıtfi Kırdar
ın buradan ayrılı
şı manisalıları çok 
müteessir etmiş

tir. Gönderdiğim 
resimler, yeni ls

tanbul Valisinin 
şehrimizdeki ve-

dama ait 
ları tesbit 

tedir. 

intiba -
etmek-

İzmir' de bir fren kazası oldu 1 
lzm ir' d e f•vkaf ailr evleri 

)Rplıracak 

lzmir (Hususi) - Evkaf Müdüril 
şehrimizdeki yeni ~ı. .. , ı.u ma ılaveten 

Mezarlı]{ başı civarında yeni bazı a
ile evleri inşasını kararlaştırmıştır. 

İzmir (Hususi) - Şehrimizde muh-1 
telif mekteplerde musiki mualJimligi 
yapan ve bazı bestelenmiş parçaları 
bulunan B. Ismail Hakkı User, Bay
raklı'da, trenin basamağında bulun
duğu halde eliyle talebesini selamlar
ken düşmüş ve bacağı kırlmıştrr. 

Yaralı muallim, tedavi için memle
ket hastanesine kaldırılmıştı. 

Bu eveler, modern, hamamlı, müte
addit tuvalet yerleri olacaktır. 

Manisa' da Atatürk amfi lznıir'dC' grip 
Karacasu kazasında Geyre köyü ci

varında Afrodiyas harabe lerinde ya
pılan hafriyatta meydana çıkarılan 77 
eser, lzmir müzesine konulmak üzere 
şehrimize getirilmiştir. Bunlar kabart 
ma başlıklar, muhtelif eserlerdir. 

Salihli'de Sard harabelerinde Kata
komle denilen eski mezarlar meydana 
çıkmıştı. Kültür Bakanlığının emriy
le bu katakomlelerde yapılan hafriyat 
ta hazır bulunan İzmir müzeler mü
dürü B. SaHihattin Kantaf şehrimize 
dönmüştür. Harabelerde yapılan tet-

Manisa'da bir Atatürk anıtı yapıl
ması kararfaşmrştır. Anıt için yakında 
müsabaka açılacaktır. Müsabakaya ba
zı ecnebi sanatkarlarla mütehassısla
rın da iştirakleri haber verilmektedir. 

İzmir (Hususi) - şehrimizde grip 

veya buna benzer bir hastalık baş gös 
termiştir. Mektep talebesi ::nasında 

da hasta çoktur. Bu itibarl:ı. Sıhat Mü 

dürlüğü Maarif Müdürlüğü i1.: tema
sa gelerek tetkikata başlıunrştır. Der
saneler, epiyce boş:ıimıştır. Lüzüm 
görüldügü taktirde mekteplerin mu
vakkaten t il tili cihetine gidilecekt ir. 

kiklerde katakomlelerde birçak kıy
metli eserler bulunduğu anlaşı l mış
tır. Bu eserler hakkında Kültür Ba
kanlığına bir rapor gönderilecektir 
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Bartın ırmağından bir görünüş 
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Son zelzele yüzünden 
Röntgenle Almanya ile 
muayene iktisadi 

mühim hasarlar var Bir mıhklmun llr•ı le19bbüs münasebeflerimiı~ 
edip etmediğini meydanı 

cık•ıcak 
Fransa'nın Şerlurg şehrinde çok 

garip bir hadise tılmuş, bir mevku
fun hapisaneden ka~mağa teşebbüs e
dip etmediği muayene edilerek öğre
nilmek üzere mevkuf bir doktora sev
kedilmiştir. 

Bu kasabanın hapişanesinde mev
kuf bulunan üç dört arkadaş bir gün 
sözleşmişler oda divarlarından birisi
ni delerek kaçmağa karar vermişler. 

Hapisane odalarından birisinin di
varını fırsat buldukça delmeğe başla
mışlar. lş on gün sürmüş, on beş gün 
sürmüş, nihayet on altıncı gün işleri
ni bitirmişler. 

Geçen zelzelede harap olan yerlerden bir g~rünÜ§ 
Fakat beri yanda da hapisane gar

diyanları hapisanenin divarlarına ku. 
laklarmı dayryarak her gece dile
dikleri için daha ilk andan itibaren 
divardan tok bir ses duymuşlar. Fa
kat failleri meşhut cürüm halinde ya
kalamak üzere bir taraftan sorgu ha
kimliğine haber vermişler, bir taraf
tan da hapisaneyi srkr bir nezaret al
tına almışlar. Bir gün ses kesilmiş, 
gardiyanlar sabırsızlıkla beklemeğe 

başlamışlar. Fakat divarlarda hiç bir 
delik açılmadığı için odalara girip 
muayene etmeğe karar vermişler. 

(Başı Unci sayfada ) 

Çar~ba günü saat 14 te üç sani
ye devam eden ve dipten gel :m zelze
le hafif geçmekle beraber kırşehirlile
rin bir hayli heyecanını mucip olmuş
tur. 

Perşembe günü hiç bir zelzele ol
mamıştır. Cuma günü saat 13,22 de 
prktan gelen şiddetli bir zelzele ~1-
muş ve bu zelzele Kırşehir merkezın
deki binalarJ.a hükümet dairelerinde 
çatlaklıklar vücuda getirmiştir. Bu 
zelzele Akpınar, Sofular, Tosunburn~ 
ve civarında, Deveci obasında tahını
nen on saniye kadar devam etmiştir._ 

Zelzele, buralarda kızılayın yaptıgı 
binalarda ehemiyetli çatlaklık'lar yap
mış ve bazı evlerin duvarlar.ında_ çı
gıntı yapmak suretiyle ehemıyetlı za
rarlar meydana getirmiştir. 

I kinci zelzele 
Bu zelzeleyi müteakip saat 21,04 te 

4 saniye devam eden ikinci bir zelzele 
olmuştur. Bu zelzele Kırşehir merke
zindeki binalarda yeniden bazı çatlak
lıklar yapmışsa da kırık ve çöküntü 
olmamıştır. Mucur, Avanos ve Çiçek
dağ kazalarından alınan mal~atta bu 
zelzelenin bu üç kaza merkezınde de 
mühim bir hasar yapmadığı ani.aşıl-

mıştır. 
Vilayet kızılay kurumu reısını~ Derhal hapisaneye girmişler, haki-

Ak katen odalardan birinin divarını de-başkanlığında Köşker, .pınar v~ cı-
varına giden heyetten ı'lk malumat linmiş bulmuşlar. Fakat işin garip ta 
evelki gece sabaha karşı gelmiştir. rafı, odada oturan birkaç kişinin ü-

Bu malfunata göre Sofular'da tfuni- zerleri ve yatakları arandığı halde, 
ri kabil derecede birkaç ev çatlamış, deliği açacak hiç bir alet bulunama
Deveci Obası'nda üç evin temelden mış. Hatta hapisanede bulunan bütün 
üstteki kısımları yıkılmış, bazı evler- mevkuflar sıkı bir kontrölden ve mu
de de mühim çatlaklar olduğu görül- ayeneden geçirildiği halde delmeğe 
müştür. yarıyacak hiç bir şey meydana çık-

kda ""'da Akpınar' da Kızılay tarafından yap- mamış. 
Çiçe g tırılmış olan evlerden altmış kadarı- Bununla beraber divan delinen o-

Avanos ve Mucur kazalarında zel - nın tehlikeli olarak çatladığı görül - dada oturanlar hakkında zabıt tutu
zele olmuşsa da biç bir hasar yapma- müştür. Eldelek, Karabacak, Haı:nur- larak mahkemeye sevkedilmişler. 
mıştır. Çiçekdağında ise hükümet bi- suz ve tsahocalı köylerinde ehemıyet- Sorg-u hakimi maznunların ismını, 
nası ve birçok binalar oturulamıyacak 1i bir hasar olmamıştır. yaşını, doğduğu yeri ve mesleğini so-
hale gelmiştir. Çiçekdağ köylerin~e Evelki gün bu zelzele Çorum'da rarken, maznunlardan birisi: 
bir şey o'Lup olmadığı hakkında henuz da saat 13.10 da olmuştur. Zelzele vi- - Ben önce cambazlık, hokkabaz-
fdıriınize mal&nat gelmemiştir. layet merkezinde çok hafif geçmiş - lık yapardım. 

Zelzele üzerine Kırşehir valiliği tir. Kazalarda bir hasar olup olmadı- Demiş. Sorgu hakimi, biraz durak-

ha al. · kı ılay g-ının tahkı'kına başlanmıştır. ladıktan sonra: Akpınar, Köşker ve ~ ısme z 
reisi ile jandarma komutanı ve bir fen Aynı zelzele saat 13.05 te Sıvas'ta - Ne gibi hokkabazlıklar yapar-
memurundan mürekkep bir heyet gön- da hafif şekilde hissedilmiştir. dın? Anlat bakalım. 
dermiştir. Çiçekdağ kazasında da ka- Yozgat'ta da hafif şekilde olan bir Demiş. Maznun marifetleri hakkın-

. b. f zelzele saat s te bı"lhana merkeze bag-- da hakime biraz malfunat vermiş. za jandarma komutanı ıle ır en me-
-uru ko""ylerı· dola!IHnak: uz" ere Çiçek- h Musabeyli nahiyesinde hissedilmiş- Sorgu hikimi orada dP!'ff ~u.e: 

~~~~~~~~r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lWf ıoırtgen ınUte-dağından hareket etmiştir. tir. Hiç bir hasar yoktur. assısına götüreceksiniz. Rontgen 
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muayenesinden sonra tekrar getirin, 1 S T sorguya o zaman devam edeceğim. 

Fransa-Suriye muahedesinin 
tasdik edilmesini istemiyor 

Demiş. Meğer adam vaktiyle hok
kabazlıkla birçok marifetler yapar
mış, meseli kılıç yutarmış. Sorgu ha

. kiminiaı adamı ronıtgen muayenesine 
sevketmekten maksadı aşikardır. Di
varı delmek için kullanıldığı bıçak 
veya şiş gibi bir aleti yuttu ise, ront
gen makinesiyle alınan filmde, bu 
alet adamın midesinde aşikar olarak 
görülecektir. 

Pariı, 17 a.a. - Nasyonalist fransız matbaatı~da. Fransa· Su
riye muahedesinin tasdiki aleyhi-ndeki cereyan ınkııaf etmekte-
dir. 
Bu matbuat, Fransa'nın Suriye üze

rindeki hakimiyetini teyit etmesi la
zmıgeldiğini ileri sürmektedir. lddia 
edildiğine göre, Suriye devletinin is
tiklalini temin eden muahede, halk 
cephesi hükümetinin bir zaf eseri o
larak: yaptığı demagojik bir hareke· 
tin neticesidir. 

Jur gazetesi, bu muahedenin fra~ -
arz parlamentosu tarafından tasdık 
edilmiyeceğini kaydettikten sonra 
bunun hakiki sebeplerini şöyle anlat· 
maktadır: 

"'Asırlardan beri Suriye' de teessüs 

etmiş olan nüfuzumuzu idame et~ek 
istediğimiz için ve bu memleket kım
senin bizi koğmıyacağı şarki Akde
niz'de fransız nüfuzunun bir i~tina! 
noktasını teşkil ettiği için Surıye'yı 
muhafaza etmek istiyoruz.,, . . 

ümanite gazetesi, bilakis ~arıcıye 
nazırı Bonne'yi fransız - Surıye mu· 
ahedesini tasdik ettirmek istememek
le itham etmekte ve bunu Suri~e ar~
zisinin bir kısmını ltalya içın bır 
mübadele akçesi addeden lngiltere
nin planlarını kolaylaştırmak ~ksa· 
diyle yaptığım ilave eylemektedır . 

Çin'de ekonomik bir harp 
başhyacağa benziyor 

(Başı 1 inci sayfada) 

sol cenahı Kuangkiu demiryolunun 
doğu istikametinde süratle ilerlemek
te olduğundan, japonlar Çang - Mo -
Teau'ya kadar çekilmişlerdir. 

Bir §ehir geri alındı 

Takviye kıtaatı alan Çinliler Uaiçov 
ve Pokle şehirlerine 9 tarihinde üçün

cü defa olarak hücum etmişlerdir ve 
48 saat süren kanlı muharebeden sonra 

Uaiçov şehrini tamamen istirdat et· 
mişlerdir. Çinliler şimdi Pokle'ye hü
cum etmektedirler. 

baponların Uaiçov'daki zayiatı 3800 
e yükselmektedir. Japonlar 6 top, 40 
mitralyöz ve birçok mühimmat bırak· 
mışlardır. 

Hankeu civarında 
Hongkong, 16 a.a. - Çin ajansı bil

ttrlyor: 
Hupeh vilayetinde Hankeu'nun 9i-

mal batısındaki An - Lu civarında mu

harebeler devam etmektedir. Hangçe

•ı'7a yaptıkları mukabil ta~rru~dan 
Ç . ı·ıerı"n askeri vazıyetınde sonra ın ı 

mahsüs bir selah hasıl olmuştur. Yo-

bölgesine yapılan müteaddit .kü-
çeu - ıata 
çük hücumlar japonlara agır zay 

mal olmuştur. 

Kiangsi _ H unan sınırında 
Hongkong, 16 a.a. - Çin ajansı bil

diriyor: Kiangsi • Hunan budud~ -
daki Mo _ vu _ şau'da Çin kıtaatı gun-

lerce mütevali muvaffakiyetler kaydet

mişlerdir. Çin ön müfrezeleri Yangsi -

ne ancak 9 kilometre uzaklıkta bulun· 

maktadır. Dün Tai - hu - şau civarın
da 1200 japon ölmüş ve 3 zabit esir e

dilmiştir. 

Orta Çin'de de çintiler Kiuling'in 
şimalinde Vutungling'i zaptetmişler -
dir. 

Adam rontgen muayenesi yapıldık
tan sonra tekrar mahkemeye sevkedi
lecektir. 

İngiliz İ talyan 
görüşmelerine 

hazırhk 
Roma, 17 a.a. - B. Ciano dün akşam 

Lord Pörtti kabul etmiı;tir. Görüşme 
BB. Çemberlayn ve Halifaks'ın Ro
ma'yı ziyaretleri münasebetiyle yapı
lacak görüşmelerin hazırlığı hakkında 
cereyan etmiştir. 

Roma isteklerinden 
vazgeçmiyor 

Londra, 17 a.a. - Times gazetesi 
Roma görüşmeleri programının henüz 
tespit edilmediğini ve bugünkü şek
linde ziyaretin muhtelif meselelere te
mastan başka bir gayeyi istihdaf et
mediğini tasrih ediyor. 

Mançester Guardin, yazıyor: 
.. Roma hiç bir şeyi terk niyetinde 

değildir ve Başvekilin Roma'yı ziya
reti ise İtalya için sadec bazı şeyler 
koparmak vesilesidir. Ancak İtalya'
nın son defa ortaya sürdüğü bütün is
tekler Fransa'ya taalluk etmektedir. 
B. Çemberlayn ise bu kabil istekleri 
tatmin edecek salahiyeti haiz olmadı
ğı gibi Franzıslar da "hayır" demek 
için Çek'ler gibi değil oldukça kuvet
lidirler .' ' 

iki şık 
Gazete şu neticeye varıyor: 
"Görüşmeler neticesiz kaldığı tak

dirde, akim kalmış olacak, bir netice 
hasıl olduğu takdirde ise bundan İtal
ya kazanacak, İngiltere ise kaybede
cektir. Buna binaen, bir kısmı B. 
Çemberlayn'ın yabancı politikadaki 
umumi görüşlerine iştirak eden bazı 
ingiliz müşahitleri kendisinin Roma'
ya gitıniyeceğini ümit etmektedirler." 

(Başı !.inci sayfada) 

kurabilmek, cümhuriyet hükü
meti?in pek b~siretli v~. azim.~8.r I 
bir sıyaset takıp etmesı ıle mum
kün olmuştur. Bu sırada, hiç bir 
ihtilafın bizi ayırmamakta oldu
ğu Almanya ile aynı mübadele 
zaruretlerini karşılaştırabilmek, 
pek mesut bir tesadüf teşkil etti
ğine şüphe yoktur. Dış Bakanlı
ğımız Umumi Katibinin Berlin 
seyahati, Alman Milli lktısat Na
zırı Mösyö Funk'un Ankara zi • 
yaretini tamamlıyarak, iki dev
let arasında şimdiye kadar dai
ma dürüslük ve dosıtlukla geçen 
münasebetlerin takviyesine hiz -
met edeceğine şüphe etmeyiz. 

F.R.ATAY 

Grev esnasında Röna 

fabrikasında şeflere 

fena muamele yapıldı 
Paris, 17 a.a. - İş nazırı Pomart, 

parlameııtonun iş encümenine son u
mumi grev esnasında Röno fabrikala
rının fen memurlariyle mürakipleri
ne amele tarafından yapılan fena mu
ameleler hakkında bir dosya tevdi et
miştir. 

Bu fabrikaların bazı kısımlarında 
setler, kazıklara baglaıımış ve amele 
küfür ederek ve yüzlerine tükürerek 
bunların önünden geçmiştir. Fen me
murları, bu eziyetleri yapan amele 
tekrar işe alındığı takdirde istifa ede
ceklerini bildirmişlerdir. 

Hava encümeni, aynı zamanda tay
yare fabrikalarında greve iştirak et
miyen ameleye, grevciler tarafından 

yapılan tazyikleri kaydeden bir takrir 
kabul etmiştir. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Cesena - Mürettebatı dört kişi

den ibaret olan bir askeri tayyare şe -
hir civarında yere düşmüştür. Tayyare 
düşerken üç çocuğa çarparak bunların 
ölmesine sebep olmıuftur. Tayyarenin 
mürettebatı kömür haline celmiıtir. 

X Paria - Atlantik denizini Akde· 
nize bağlııyacak olan kanalın projesi, 
işlere yakında başlanacağı bildirilme -
sine rağmen, şimdiki halde nazarı iti
bara ahnamıyacktır. 

X Bratislava - Slovakya yarın ilk 
diyet mechisini seçecektir. 

X Paris - Belçika kıralı öğleden 

sonra Brüksel'e dönmüştür. 

X 1 skenderiye - İskenıderiye güm
rük antrepolarında büyük bir yangın 

çrkmıştır. 8 kişi yanarak kömür haline 
gelmiş, birçok kişiler de yaralanmıştır. 
Yangın film sandıklarının ateş alına -
smdan zuhur etmiştir. 

X Sofya - Jivkovo köyünde tifüs 
hastalığı baş göstermiştir. Şimdiye ka
dar 60 musap vardır. 

X Pariı - Meclis Alsas - Loren 
tahsisatını kabul etmiştir. 

X Sofya - Sovyetler Birliği, Sofya 
elçiliğine pek muhtemel olarak Alek -
sis Tolstoy'u tayin edecektir. Aleksis 
Tolstoy, Leon Tolstoy'un torunudur. 

X Pariı - Beyaz Rus generali Mil
ler'in kaçırılması hadisesinde alakadar 
görülerek cinayet mahkemesince yirmi 
seneye mahkum edilen bayan Skoblin, 
mahkemenin bu kararım temyiz etmiş
tir. 

X Nevyork - ''K - 2" işaretli yeni 
kabilisevk balon içinde 12 kişi olduğu 
halde dün muvaffakiyetli kısa bir tec
rübe uçuşu yapmıştır. 

X Paria - DahHiye Bakanlığı, Jur
nal dö Mosku ismindeki haftalık fran
sızca sovyet gazetesinin Fransa'ya gir
mesini yasak etmiştir. 

X Paris - Romanya'nın ilk Paris 
büyük elçisi B. Tataresko, İtalya'dan 
buraya gelmiştir. 

X Moskova - Sovyet kahramanı 
tayyareci Çkalov'un cenaze töreni bu 
pazar bünü saat 15 de Kızıl meydan -
da yapılacaktır. 

X Kahire - Ziraat mektebinin 300 
talebesi grev yapmışlardır. Zabıta mü
dahale etmiştir. Arbedeler vuku buldu· 
ğu haber verilmektedir. 

X Vartova - Polonya'da soğuk 
dalgası devam etmektedir. Vilno mın
takasında hararet derecesi, bugün sıfı
rın altında 28 olarak kaydedilmiştir. 

X Belgrad - Stoyadinoviç, İngilte
re'nin Belgrad elçisi Campbell ile 
Fransa maslahatgüzarı Coste ve Bel -
çika sefiri de Vichenet'i kabul etmiş -
tir. 

-7-

lktısat Vekili 8. Şakir Kesebir'in lstanbul küçük unalımn kredi 
ihtiyacını temin edecek Halk Sandığını açtığını haber vermİ§tik. 

Resmimiz, açılı§ töreninden bir anı tesbit ediyor 

Tun us meselesi için 
münakaşa devam ediyor 

f R:1<11 1. ıncı sav/ada ) 
"Faşist matbuatının hücumları ne 

kadar şiddetlenirse fransız birliği o 
kadar kuvetlenecek ve Fransa, ital -
yan taleplerini o nispette büyük bir 
itirazla karşılıyacaktır. 
Fransız milleti, kolay kolay kız

maz, fakat kızdıgı zaman adamakıllı 
kızar.,, 

I talvan haklarına tecavüz 
Rom~. 17 a.a. - Giornale d'ıtalia, 

başmakalesini Tunus meselesine tah
sis etır..cktedir. Bu gazete, Fransa'nm 
Tunus'taki italyan haklarına karşı a
çık veya kapalı olarak yaptığı teca. 
vüzlerin mufassal bir tarihçesini çiz
mekte ve bu mallımata beş sütundan 
fazla bir yer ayırmaktadır. 

Gazete, bilhassa Tunus'taki italyan 
!arın büyük bir kısmının milliyetle -
rini kaydetmeleri için her vasıtaya 
müracaat edilerek yapılan mücadele
den bahsetmekte ve şöyle demekte -
dir: 

"Fransa ile ltalya arasındaki mü -
nasebetlere taalluk eden meseleler -
den en mühimmi ltalya'nın Tunuı>'a 
hicret etmiş olan vatandaşlarının ka
nını ve zihniyetini müdafaa etmek 
hakkıdır. Fransa, Tunus'u işgal etti
ği zaman ltalya'nın fransız himaye
sini tanıması mukabilinde o da 1tal
ya'nm bu hakkını tanımıştı. Tunus
taki hususi haklarını istemek ltalya 
için bir hak ve bir vazifedir. Bu ha
reket bilhassa şimali Afrika' da me -
deniyetin terakkisini temin etmek i
çin Jlzımdır. 

5 milyon hektarlık 
bakımsız toprak 

Tunus'ta hala avrupalıların çahş -
masiyle semere verebilecek olan işle
tilmeğe müsait pek geniş ve serbest 
topraklar mevcuttur. Bu topraklar, 
oralarda kafi miktarda fransız ol
madığı için ve fransız makamları 1-
talyan işçilerinin Tunus'a girmeleri
ne müsaade etmedikleri için met
ruk bir halde bulunmaktadır. 

Tunus'un 12 milyon hektarhk ara -
zisinden 9 milyonu işletilmeğe mü -
saittir. Halbuki, bu arazinin ancak 
dört milyon hektarı işletilmekte ve 
5 milyonu bakımsız bir halde bırakıl
maktadır. Afrikanın semereli bir me
deniyetinin ihtiyaçları şu hale naza
ran ltalya'nın tabii demografik geniş 
lemesinin ve çalışma kabiliyetinin 
ihtiyaçlarına tekabül etmektedir. 

Lö Tan l(azetesine cevap 
Roma. 16 a.a. - Giornale d' İtalia 

gazetesi Paris'te çıkan Temp gazete
sinin Fransa ile İtalya arasındaki şim
diki fena münasebetlerden İtalya'yı 
mesul tutan makalesini şiddetle red
dederek diyor ki: 

"Lö Tan gazetesi, 1935 anlaşmasını 
gtiya gayrı mevcut telakki eden İtal
yan noktai nazarı hakkında yanlış hü
küm veriyor ve buna göre Fransa'nın 
Akdeniz'de eski statükoya dönebilece
ğini bildiriyor. Fakat Londra paktının 
Fransa tarafından müstemleke mese
lesinde İtalya'ya tavizler vadedilen 13 
üncü maddesini unutuyar. 

Tek rakip: Fransa 
Lavoro Faşista gazetesi diyor ki: 
"İtalya'nın, İngiltere ile anlaşma

dan sonra, Akdeniz'e doğrudan doğr~ 
ya tek bir rakibi vardır: Fransa. Tu• 
nus meselesi Akdeniz'e ve Afrika'da 
samimi Fransız - İtalyan teşriki mesa
isine başlıca engel teşkil etmektedir. 
Bu ihtilaf İtalyan imparatorluğunun 
teşekkülü ile daha ciddi bir şekil al
maktadır. Yarınki İtalyn milltinin 
isteklerini tatmin etmek bugünkün
den daha zor olacaktır." 

Suriye meslesini örtbas 
etmek için ••• 

Roma, 17 a.a. - Stefani ajansınua 
diplomatik muharriri yazıyor: 

"Fransız matbuatının Tunus m~ 
selesi hakkında 1talya'ya yaptığı gü-. 
rültülü hücumlar Suriye'de hazırla
nan vahim hadiseleri beynelmilel na
zarlardan kısmen saklamak maksa .. 
diyle yapılmaktadır. 

Fransa, bu memlekette evelce Tu .. 
nusta yaptığı gibi haksız yere askeri 
hakimiyetini tesis etmek istemekte
dir. Hatırlarda olduğu veçhile 1881 
de imza ettiği ikinci bir muahede ile 

Fransa, mahalli idare nizam ve asayi
şi temiıı edecek hale gelir gelmez. 
Tunus'tan çekilmeği taahhüt etmişti. 
Fakat Fransa, bu taahhüdünü bo~ 
rak yeni askeri işgal hareketleriyle 
hakimiyetini genişletmek yolunu tut 
muıtur. Bir müddet sonra Bizert'i 
tahkim etmeği de taahhüt etmit fa .• 
kat bu sözünü de yerine getirmemi§ 
tir. 

Tıpkı Tunus' ta olduğu gibi. .. 
Fransa, kendi mandası altında bu -

lunan Suriye'de de aynı şekilde hare -
ket ediyor. 14 sonteşrin 1938 de Fran
sa yeni Suriye başvekili ile bundan e.; 

velki muahedeyi iptal eden yeni bir as
keri itilaf imza etmiştir. Fakat anla -
şıldığma göre bu itilafa da muteber. 
nazariyle bakılmıyacaktır. Filhakika 
Paris hükümeti bu vesikayı parlamen
toya tevdi etmiyeceğini ilan etmiştir. 
Bu hale nazaran Fransa hükümetinin 
evelce Tunus'ta takip ettiği metodlan 
şimdi de Suriye'de tatbik emtek iste~ 
diğine hükmedilebilir.'' 

C. H. P. 
Ankara İlyönkurul 

~ahımaları bitti 
(Başı 1. ı ncı sayfada) 

Ziyafet partililer arasında samimi 
konuşmalara ve birib:rıeriyle daha ya -
kından tanışmıya vesile olmuştur. Baş
vekilimiz B. Celal Bayar ve Dahiliye 
Vekili Dr. Refik Saydam bu vesile ile 
kazalardan gelen delegelerle tanışarak 
kendileriyle memeket işleri etrafında 
hasbihallerde buunmuşlardır. 

Arttırma ve yerli mallar hıJtaaı dolayısiyle lıtanbul yüksek tica
ret okulunda bir toplantı tertip edilmiftir. Yukardaki resim, top. 

latalı iolayısiyle •Öz söyliyen bir konleranıçıyı gösteriyor 

• 
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Kitaplar . arasında : ı_ Vilôyetler=ı 
S - Yukarıda yazılı olanların hari

cinde gönderilecek teklif mektupları 

kabul edilmez. 
6 - Her nevi rusum pul dellaliye 

ve gazete ilrut ücretleri üzerine ihale 
yapılacak olana aittir. 

KÜÇÜK İLANLAR 
Türkiye'de Orta Öğretim 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Mobilya münakasası 

Hasan Ali Yücel 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün-

den: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye konulan iş: 18776 lira keşif bede
li B. U. müfettişlik dairesi ile B. U. 
Müfettişlik ikametgah konağı mobil
yaları imalatı 

Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Basımevinde basıl
mıttır. 704 büyük sayfa: Fiyatı 475 kuruı. 

Bu büyük eseri, Hasan Ali Yücel. 
Orta Tedrisat Umum Müdürü olduğu 
tarihte hazırlamağa başlamış ve bu iş
ten lzmir mebusu olarak ayrıldıktan 
birkaç yıl sonra, tamarnlamağa ve 
neşre muvaffak olmuştur. 

Genç nesli, münevver bir insan ola
rak yetiştirmenin ilk hazırlıklariyle 

me~gul olan orta öğretim müessesele
ri gibi mühim i§leri idareye memur o 
)anların, böyle geniş mevzular üze. 
rinde evciden tebellür etmiş fikirler 
ve etütlere sahip olmaları, ne kadar 
lüzumlu ise bu fikirlerini, iş üzerin
de verimli neticeler halinde tahakkuk 
ettirmek ve bunları öğrenmek mecbu
riyetinde olanlara ve gelecek nesle 
tanıtmak ta, o derece mühim bir hiz
met sayılır. Hem fikirlerinde hem 
işinde verimli· olmak kolay değildir. 

Hasan Ali Yücel, şair ve muharrir 
olduğu kadar yetişmiş bir mektepçi 
ve iş adamı olduğunu böyle mühim 
bir eseri kütüpanemize kazandırmış 
olmakla da ispat etti. 

Hılzırrahman RQ§İt 

kayese yapıldığına göre Cümhuriyet 2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
Maarif teşkilatının üstünlüğünü gös- A _ Eksiltme şartnamesi keşif ve 
terfn bu cihet, gözden kaçırılmamalı keşif hulasaları. 
idi.' B _ Mukavele projesi 

Eser, t;ıhli! kısmında, tarihi bir . c _ Ek hususi ve umumi şartname
metot takip ettiğine göre eserde balı- !er 
solunan Maarif şurasının, teşkilat ka- D _ Bayındırlık işleri genel ve fen-
nunlariyle değil, daha eve! 926 yılın- ni şartnameleri 
da Talim ve Terbiye idaresinin teş- E _ Bu evraklar Diyarbakır nafıa 
kili ile bir arada düşünüldüğüne ve dairesinde ve İstanbul nafıa müdürlü
hatta o zaman bir talimatnamesinin ğünde görülebilir. 
bile yapılmış olduğuna işaret etmek 3 _ Bu işin ihalesi 25-12-938 per-
yerinde olurdu. şembe günü saat ıı de Diyarbakır 

Mektep tarihçeleri mevcut mektep- nafıa dairesinde yapıalacaktır. 
ere inhisar etmektedir. İçlerinde derli 4 _ Eksiltmeye girebilmek ıçın 
toplu yazılanlar çoktur. Fakat lüzum- 1408.20 lira muvakkat teminat vermek 
suz ve mevzu harici şeylerden bahse- ve aşağıdaki vesikaları ibraz etmek 
denler de eksik değildir. Tarihçelerin lazımdır. 
mektebin ömrüne, öğretmen ve talebe A - Nafıa müdürlüğünden alınmış 
kadrosuna göre mütehalif olması ta- müteahhitlik vesikası 
biidir. Fakat bunlar tarihçelerin müş- B _ 938 mali yılına ait ticaret oda-
terek ölçüler göz önünde tutularak sı vesikasr 
yazılmasına mani olamaz. 937-38 ders S - Taliplerin teklif mektuplarını 
yıllarında açılan ve henüz hali teşek- ibale saatinden bir saat eve! komis
külde olan yeni okulların tarihçeleri- yon reisliğine makbuz mukabili ver
nin yazılmasını, biz tarihçe fikrine meleri. Posta gecikmeleri kabul edil
uygun bulmadık. mez 

6 ~ 4 üncü maddenin "'A" fıkrasın· 
daki müteahhitlik vesikası eksiltme
ye çıkarılmış olan hangi i~ için i.st~di -
ği açıkça yazılmak suretıyle eksıl~. -
menin yapılacağı günden en az 8 guo:ı 
eve! vilayete bir istida ile nafıa mu -
dürlüğündcn istenilecek ve bu zaman 
zarfında vesika talebinde bulunmıyan 
tarın eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

(8866-S031) 9044 

Köprü inşaatı 

Cümhuriyet devrinde ve daha eve! 
yaşamış olup ta bundan bir kaç yıl 
eve! kapanmış olan ve içlerinde ya
rım asra yakın hayatı olan mekteple: 
rin bu kısımda adlarının geçınemes1 
de ~ynr derece bir sual noktası olarak 
zihni kurcalıyor. Bu hususta mevcut 
vaziyetle ve elindeki hazır malGmat 
ile iktifa edilmek mecburiyeti karşı
sında kalınmış olacak ki, bu cihetin 
müellifi de tatmin etmediğini mu
kaddemede görüyoruz. 932 yılından 
sonra. öğretmen okulları talebe ve 
mezunlarında görülen ve eserde pek Çanakkale Encümeni Daimi&in-
. h dilmemiş bulunan eksiltmelere, den : 
ıza e . . 
ait bir kaç istatistik tablosu .ıstısn.~ •- ı _ Eksiltmeye konulan iş: Biga -
dilirse, diğerleri orta öğretı'." ~.ues- Karabiga yolu üzerinde betonarme 
seselerinde baş döndürücü bır sura~- olarak yapılacak olan köprüler inşa
le talebenin arttığını, öğretmen ve ~ı- atı keşif bedeli 12880 lira 49 kuruş 
na adedinin ise bu artışla mütenasıp l' 1938 9lup bedeli ihalenin 12300 ırası 

7 - Daha ziyade bilgi edinmek is
tiyen keşif, proje, fenni ve eksiltme 
şartnamelerini görmek arzu edenlerin 
daimi encümene müracaatları lüzumu 
ilan olunur. (9068/Sl2S) 9234 

Elektrik tesisatı 
Kırklareli Belediyesinden : 

Kırklareli belediyesinin (otuz bin 
dört yüz lira) lık bedeli keşifli elek
trik tesisatı ( 4S) gün müddetle ve 
kapalı zarfla münakasaya konulmuş
tur. İhale (23. 1. 939 pazartesi günü 
saat (15) de Kırklareli belediye encü
meninde yapılacaktır. 

Proje ve şartnameler Kırklareli be
lediyesinden ve İstanbul'da Galata'da 
Askurazine General handa elektrik 
mühendisi Hasan Halet lşıkpmar'dan 
alınabilir. (9077 / Sl26) 923S 

Bir fen memuru aranıyor 
Samsun Belediye&inden : 

130 lira ücreti şehriyeli .bir fen me
murWla ihtiyacımız vardır. 

İsteklilerin bulunduğu yerlere ait 
bonservis ve hüviyetlerini bildirir ve 
boy fotoğraflı istida ile belediyemize 
müracaatları nan olunur. 

(9080/ Sl28) 9236 

Şose inşaatı ilônı 
Erzurwn Vilayetinden : 
1- Trabzon - İran Transit yolunun 

takriben 48 + 748 kilometre uzunlu
ğundaki (Şeyhbob - İran hududu) kıs
mının tesviye, sınai imalat ve şose in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli (615841) lira (88) ku-

Kiralık: 

Kiralık - Yenişehir Adakale cad -
desi No: 20 de beşer odalı kullanışlı 
2 daire kiralıktır. Yeni boyanmış kon
forlu ve bahçe içersinde. Tel: 1669 

9069 

Kiralık - Parke kalorifer tam konfor 
S oda. Yenişehir Mimar Kemal mek -
tehi yanında Okula sokak No: 14. 

9072 

4 ve 5 odalı daireler - Muntazam 
bir bahçe içinde ferah ve her tarafı 
yeni muşambalı tekmil konforlu. Ye
ni şehir Selanik caddesinden sonra ge
len Onuvluk sokak 8. 111 üncü kat. 
Ti: 238S Behiç Tümer. 9106 

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

Kiralık güzel odalar - Güzel man 
zaralı, mahfuz llavuzbaşı yanında 

müstakil. Müsait kira. Se!1inik cad. No. 
16. 9206 

Kiralık - Y, Şehir Ataç sokak N o. 
18 ap. tam konforlu geniş 4 er odalı, 

1 er h ollü 3 daire. İçindeki bekçiye 
müracaat. 9214 

Kiralık - Aile yanında bayana 
möble ı oda. Y. Şehir asfaltta 1 daki -
ka kalorifer sıcak su. Tekmil konfor. 
Özen pastanesi yakininde berber B. 
Sedat. 921S 

Kiralık - Yenişehir Dikmen cadde
sinde köprüye yakın ikişer katlı yeni 
2 dükkan, üstündeki ap. da B. Raşit 
Komuğa müracaatları. 9216 

Kiralık - Kaloriferli daire. Bakan-
ruştur. hklar postahanesi karşısı Ersin Ap. 

2 - Eksiltme 23/2 inci kanun pazar 9223 
tesi günü saat (15) de Erzurum'da 
Transit yolu ikinci mıntaka baş mü
dürlüğü odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak (30) lira (80) kuruş 

mukabilinde Karaköse'de nafıa mü
dürlüğünden ve Erzurum'da Transit 
yolu 2 inci mmtaka baş müdürlüğün
den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (28383.67) liralık muvakkat 

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

Kiralık Ev - Kavaklıdere Güven 
evleri yanında elektrik suyu mevcut, 
Dahiliye vekaleti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğlu veya Halil Naci'ye müraca
at. 926S 

1 
••••111•••··-·----ı 

Küçük ilôn şartları i 

l
i Dört satırlık küçük ilinlardan: i 

Bir defa için 30 Kuruş ı 
İki defa için 50 Kuruş ! 
Uç defa için 70 Kuruş t 

1 

Dört defa için 80 Kuruş f 
Devamlı küçük il:inlardan her defası J 
için 10 kuruş alınır. Meseli on defa : 
ne,,rediJecek bir ilin için, 140 kuruş •i 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 

1 
her satır, kelime aralarındaki boşluk-

1 
lar müstesna, 30 harf itibar edilmiş
tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 

Dört satırdan fazla her satır için be· ·ı 
her seferine ayrıca on kuruı ahnır. 

Küçük ilanların 120 harfi 
geçmemesi lazımdır. Bu mik
tarı geçen ilanlar aynca pul 
tarifesine tabidir. 

Satılık : 

Satılık Oda Talnmlan - Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odası takimı satılıktır. Görmek 
ve görüşmek istiyenler Havuzba-şı'nda 
Kiizın1 Özalp caddesinde Türk Dil Ku
rumunda Kemal Özerk•e müracaat e • 
debilirler. (Teiefon: 1975) 8893 

Satılık - Cebecide Damirlibahçcde 
büyük cadde üzerinde sinemaya lSO 
metre mesafede acele satılık ucuz üç 
kagir ev Tel: 2406 Kınacı han No 16 

9074 

Satılık Ev - fsmetpaşa ve Hamam
önünde kullanışlı iratlı yolculuk hase• 
biyle acele saWrktır. Kınacrhan No : 
16 Tel: 2406 9075 

Satılık - Bahçeli evler kooperati • 
finden hisse satılıktır. Kınacı han No : 
16 Tel: 2406 9088 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın • 
da Yenişehir'de yolculuk dolayısiyle 

ucuz fiatla Kınacı han No. 16 Tel: 
2406 9101 

Satılık Apartnnan - Yenişehir'de 
yeni yapılacak erkek lisesi civarında 

asfalt üzerinde 160 lira icarlı ehven 
fiatla Kınacı han No, 16 Tl: 2406 

9109 

Sablık Apartıman - Y. Şchir'de 
Bakanlıklara karşı ayda 480 lira iratlı 
9 daireli tam konforlu Ti: 2406 Kına-
cı han 16 9179 

Eser üç kısımdan mürekkeptir. Ese
rin en kıymetli ve muharririnin eme. 
ğini gösteren kısmı, 274 sayfayı bu
lan birinci kısmıdır. Bu kısım, Or
ta öğretime ait meselelerin tahlilini 
ihtiva eder. Tanzimattan bugüne ka
dar orta öğretimin kısaca bir tarihçe
ıi, tarihi seyirleri gözden kaçırılma
mak şartiyle merkez ve dış teşkilatı 
ve müesseseler, muallim ve talebe iş
leri, terbiye ve inzibat sistemi, orta 
okul, lise ve öğretmen okullarında 
tatbik edilen ders müfredat proğram
Iarının seyri ve bugünkü şekilleri, 
bütçe, bina ve ders levazımı işleri 
tetkik edilmektedir. İkinci kısımda 
metinler vardır. Cümhuriyet devrin
de neşredilmiş olan belli başlı ka
nunlar, teşkilat kanunları ve mühim 
talimatnameler ve tamimler burada 
bir araya getirilmiştir ki, bunların 
bir kısmı evelce Maarif düsturların
da ve müteferrik büroşürlerde neşre
dilmiştir. Üçüncü kısım, her mekte
bin ayrı ayrı tarihçelerine tahsis o
lunmuş ve bu kısmı takiben ihsai ma
lllmatı gösteren grafikler ve bina du
rumlarını aksettiren fotoğraflar kita
ba ilave olunmuştur. 

olmadığını, tarihçelerinde yazı!' açı- senesinde bakiyesi 939 bütçesinjn tas
lış şartlarını teessürle o~udugu'."uz dikinde tediye olunacaktır. 
mekteplerin durumu da, bıze kemıyet 

f . d" 2 - Bu işe ait şartnameler ve ev -inkişafı yanında, key ıyet ava.sının 
bir mesele olarak karşımızda durdu- raklar şunlardır: 
ğunu ifade etmektedir, ki'.. bu cihe~, A - Eksiltme şartnamesi 

teminat vermeleri ve Erzurum valili- Kiralık Oda - Bir bay veya bayan 
ğinden alınmış ehliyet vesi~asr gös- için banyo, su elek. içinde balko:tlu ve Satılık arsa - Çankaya'da Harici
termeleri lazımdır. .Bu vesıkanın ıs- muşambalı Havuzbaşı Karanfil Sok. ye köşkü karşısında asfalt üzerinde 
tihıali i~in eksiltmenin yapılacağı 32 No: Beton Ap. s<>n kat No: 8 Ay- 42 M2 cepheli 4960 M2 evli toptan 
günden en az sekiz gün eve! bir istida lığı 18 L. 9266 Tel. 2406 Kınacı H. No. 16 9181 

Bu tertibe ve muhteviyata göre e
ıerin, terbiye tarihimizi yazacaklar 
için zengin bir malzeme naklettiği 
ve m~him durak ve inkişaf noktaları
nı zapta çalıştığı tebarüz etmektedir. 

EAerin Atafürk'e ithaf edilmesi, 
ve İsmet İnönü'nün Maarif Vekale
tini deruhte ettikleri zamana ait ve
ıi~al.ar esere ayrıca bir kıymet vcr
mıştır. 

Cümhurrciaimizin muhtelif tar.ih
lerdeki hitabelerinde görünen yük
sek kültür kıymetinden ve ufuk açan 
geniş fikirlerinden ve bizzat büyük 
bir mürebbi ruhu taşımalarından baş
ka, merhum Nccati'den sonra, Maa
rif Vekaletini deruhte buyurmaları 
da bize kültür işlerine olan yük
ıek alakalarını göstermektedir. Bu 
itibarla Hasan Ali Yücel'e ne 
kadar teşekkür etsek azdır. AQcak 
birçok emek sarfedilerek ve bir çok 
yar~r~~?an faydalanılarak meydana 
getırıldıgı, mukaddemesinin okunma
sından da anlaşılan bu eserde, iki e
ıaslı kusur gördüğümüzü müellifin 
samimi daveti üzerine, söylemeği bir 
meslek vazifesi sayıyoruz: 

Birincisi tetkiklerde ve tahlillerde 
ölçü birliğinin gerektiği gibi göze
tilmemiş olması, 

/kincisi metinlerle tarihçelerin mu
ayyen bir tertibe göre işlenmemiş ol
ması, 

Kültür Bakanlığını hergun artan bır B - Mukavele projesi 
ciddi,S>etle düşündürmektedir. C _ Bayındırlık işleri genel şartna-

Türkiye'de orta öğretim, Üıeslek a- mesi 
damları için merakla ve istifade ile ka- D _ Tesviyei türabiye şose ve kar-
rıştırılacak büyük bir eser .olmu~tur. gir inşaata dair fenni şartname. 
Hasan Ali Yüccl'i, kültür hızmetınde E _ Hususi şartname 
çalışan iş adamlarına iyi bir örnek F _ Keşif cetveli metraj cetveli fi -
olduğu için tebrik etmek borcumuz- at bordrosu 
dur. G • Malzeme grafiği 

Türkiye'de orta öğretim, gerek 15 lstiyenler bu şartnameleri ve evra-
yıllık Cümhuriyet devrinde gerek~e kı çanakkale nafıa müdürlüğünde be
türk kültür tarihi içinde muhtelif delsiz olarak görebilirler. 

· 3 - İhale 2-1-939 tarihine müsadif 
Yönlerden incclenmeğe değen genış 

·ı 500 pazartesi günü saat 15 de vil3.yet ma-
h ir mevzudur. Bu güzel vesile ı e d 

kamında toplanacak daimi encümen e 
sene eveline kadar uzanan bir zam_a~ yapılacaktır. . 
derinliği içinde İstanbu,1 mekteplerını 4 - Eksiltme kapalı zarf usulıyle 
ve kültür müesseselerini - ki, buna os- yapılacaktır. 
manlı devri maarifi de diyebiliriz - s _ Eksiltmeye girebilmek için is
bir çok vesikalara dayanarak tesbit teklilerin 966 lira 38 kuruş muvakkat 
etmiş olan lstanbul mektupçusu Bay teminat vermeleri ve ihale gününden 
Osman Ergin'in hazırladığı kıymetli nihayet 8 gün evveline kadar vilayet 

makamına müracaatla alacakları ehlieseri de Kültür Bakanlığımızın neş -
yeti fenniye vesikasını ibraz etmeleri 

retmesi, kültür tarihimizin inkişaf ve ve 938 yılına ait ticaret odası vesika
tekamül devrelerini tanımak ve tanıt- snıı ibraz etmeleri ıazımdır. 
mak hesabına büyük bir hizmet ola - 6 - Teklif mektuplarının yukarda 
taktır. yazılı gün ve saatten ı saat evveline 

kadar makbuz mukabilinde daimi en-

Doğum - Diş tabibi 
Hasan Nail cümene verilmesi lazımdır. Posta ile 

g&nderilecek mektupların nihayet sa
- at 14 de kadar gelmiş olmaları lllım

drr. Postada olan gecikmeler kabul 

Kubalı'nın dün sabah bir oğlu doğ 

muştur. Yavruya uzun ömür dileriz. 
edilmez. (9081-Sl29) 9220 

Mesela meşrutiyet devrinin merkez O 
teşkilatı, birinci kısımda en küçük 11 r. Kemal Arıcan • İlk okul binası yaptırılacak 
ve ehemiyetsiz daire teşkilitlarına ve 
kalemlerine varıncaya kadar işlendi- Cebeci hastanesi 
ği halde, Cümhuriyet devrinin mer- Cilt, ıaç ve zührevi 
kez t~şkilatının bir çok mühim kısım- 'hastalıkları mütehassısı 
!arı gözden kaçırılmıştır. Üzerinde Muayene: heı gün 3 . 7 kadaı , 
durulmamış olduğuna işaret ettiği- Belediye sırası Emek apartman 
miz bu teşkilatı,ıı evelki devirler ~eş- kat 2. 8806 
kiliitında hiç geçmemiş olması ıtıba- \ i••••••••••••miiıiııiıııl 
riyle de Cümhuriyet devri hesabına 

tebarüz ettirilmesi lazım g.elen ayrı 
bir hususiyet ve manası vardır. il Dr. Hulki Keymen ' 

Tokat Valiliğinden: 

1 - Erbaa kaza merkezinde yapıla
cak ilk okul binasına ait inşaat nafıa 
vekaletince tasdikli (20652) lira (48) 
kuruş keşif ve projelerine göre 2.1.939 
tarihine rastlıyan pazartesi günü sa
at 15 de vilayet daimi encümeni salo
nunda eksiltmesi yapılmak üzere ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2- Muvakkat teminat (1549) lira
dır. 

ile is teklilerin Erzurum valiliği~e !Gralık - Y. Şehir Atatürk bulva- Acele satılık kurt köpeği - İyi 
müracaatları ve istida~rına en ~ hır ""rında km.en Ap. da bekarlara elveriş- cins, terbiye görmüş dişili erkekli genç 
kalemde iki yüz bin !ıra .kı~~etınde Ii konforlu odalar. çindekilere müra.:, 2 kurt köpeği S pazarı Mukad • 
nafıa inşaatı yaptığına dau ışı .Y.ap~ı- caat. 9268 dem M. Yeni yol sokak No. 8 9204 
ran idarelerden alınmış vesıka ılıştır
melcri muktezidir. Bu müddet zar
fında vesika talebinde bulunmryanlar 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

S - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 23 ikincikiinun 93.9 pa
zartesi günü saat 14 e kadar cksıltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. Postada o
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

(9079/5127) 9300 

Okul binası yaptırılacak 
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

6. ı. 939 cuma günü saat ıs de İstan
bul'da Nafıa müdürlüğünde eksiltme 
komisyonu odasında (12873.19) lira 
keşif bedelli Nışantaşı kız orta okulu 
ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartnam~
leri, proje keşif hulasasiyle buna mu
teferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (966) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları en az 

(10000) liralık bu işe benzer iş yaptı
ğına dair idarelerinden almış olduğu 
vesikalara istinaden İstanbul vililye
tinden eksiltme tarihinden 8 gün eve! 
alınmış, ehliyet ve 938 yılına ait tica
ret odası vesikalarını havi kapalı zarf
ları 6. ı. 939 cuma günü saat 14 de ka
kadar İstanbul nafıa müdürlüğüno 
vermeleri. (9123/ 5161) 9303 

Cezaevi inşası 
Çorum Nafıa Müd~l~ğ~den: 
1 - İsteklilerin teklıfı layık hadde 

görülmiyerek kapalı zarf usuliyle ye
niden eksiltmeye konulan iş: 

(67839) lira keşif bedelli Çorum 
Cezaevi ikmali inşaatı. 

Kiralık daire - Yenişehir otobüs 
garajı karşısında Ersoy apartmanı. 

Telefon 36S4-3710 9276 

Kiralık odalar - Karaoğlan hükü
met Cad. merkez A p. 1. ci katta. A
partman kapısındaki gazeteciden s~ 
rulması. 8681 

Kiralık - Yenişehir.de Deliler te -
pesinde Fethi Beyin köşkü karşısında 
fcvkaliide 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 

Satılık piyano - Alman marka gfi
zel bir piyano satılrktır. İsmetpaşa .... 
faltı Ölçerler sokak No. S de Bay 
Mustafa'ya müracaat. Telefon: 1162 

9205 

Satılık - Nazım B. mahallesinde 
müstakil 2 bölük meyvalr ve büyük 
bahçeli 1 ev ile Salı pazarında 1 kah • 
vehane. Ti- 2058 8217 

Acele oatılık ucuz aroa -
sefareti yanında. Kınacı han 
Tl: 2406 

t~ anyanlar : 

Fransız 

No. 16 
9224 

Kiralık - 4 odalı, bir kat. Hamam- Bir daktilo it anyor _ Bir alman 
önü Durlu sokak No. 8 elektrik, su, bayan almanca daktiloluğu arıyor. U-
gaz 9288 

· lus'da (J.S.) rumuzuna mektupla mü-
Kiralık daire - 3 oda, mutbak, racaat. 9267 

banyo, havagazı, elektrik Müdafaai J 

hukuk cad. Halk sineması sırası No. 
SS Erek Ap. Kapıcıya müracaat. 9289 Zo iler 

Kiralık - Bir bay için konforlu mo
bilyalı bir oda. Müdafaai hukuk cad. I Zayi - Ankara Emniyet müdürlü
No. 16 da 3. cü daireye müracaat. 9290 günden aldığrm 1 - 873 numaralı ika -

. . met tezkeremi kaybettim. Yenisini ala-
':'ıralık kat--:- 4 oda, 1 hol ve saıre: cağımdan eskisinin hükmü olmadığı 

Yenı~ehır, Dcmırtcpc, Özvercn.~lus~- ilin olunur. Yuvan Stirikurof 9311 
Ayla sokak No. 3 Ti: 3911 e muraca-
at. • 9138 Zayi ruhoatname - Nafia Vekille -

Devren kirahk - Şehrin merkezin
de üst kat Ap. 4 oda, banyo, hol, elek
trik, su, havagazı, tam konfor, fcvka -
iade nezaret. Ti: 3163 9310 

f ~ verı-n in : 

Kasiyer aranryor - Bir kasiyer 
bayana ihtiya~ vardır. Bankalar cadde
sinde Yıldız kırtasiye pazarına mür 
caat. 9240 

tinden 10-3-1929 tarihinde aldığım 60 
numara.lı inşaat mühendisliği ruhsat -
namemı kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığı il~ o -
lunur. Balıkesir eski Nafia mühendisi 
Mikloş Szamecz 9313 

• Zayi - Ankara Belediyesinden aldı
gım tek atlı arabamın 611 No. lu p!a -
kasını zayi ettim. Yenisini alacağım -
dan eskisinin hükmü olmadığı ilin o -
lunur. Aptullad Yurtoğlu 9298 Mesleki Tedrisat Umum Müdürlü· 

• .. Ar Genel Direktörlüğü, Beden 
i~~biyesi Direktörlüğü vesaire g~b3. 
Cümhuriyct de..,.rinin merkez teşkıla· 
tını inceleyen sayfalarda bunl~rın a-

d d h . unutulmuştur. Halbukı bun-r a ı . 

d 
el ki devirlerde, meşrutıyetmaa-

an ev k'l- kt M rifinde böyle bir teş ı at yo ur. U· 

Birinci 
sınıf G •. hastalıkları 

OZ mütehassısı 
Belediye sırasında Emek apar· 

tımanı. Her gün saat 16-19. Cu· 
martesi günleri 14-19. 8989 '-------' 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenle
rin eksiltme için muayyen olan gün
den en az 8 gün evel Tokat nafıa mü
dürlüğünde müteşekkil ehliyet vesi
kası komisyonuna müracaatla vesika 
alması ticaret odasına kayıtlı olduğu
nu gösterir diğer bir vesikayı da ha
mil bulunması lizımdır • 

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

3 - Şartname, ketif ve evrakı saıre 
\ ·pm Naf·a Müdürlüğünden 344 ku 

ruş bedel mukabilinde verilir. 1".lu -
vakkat teminat miktarı (4642) lıra

dır. 
4 - İsteklilerin bu işe müteallik 

İdare hane nakli 
Küçük Evler Yapı Kooperati

finden: 

Görülen lüzum üzerine Anafartalaı 
caddesi Santral kıraathanesi üstünde
ki idarehanemizi Memurlar Koopera
tif bakkaliye mağazası üstündeki kat
ta, hususi yazıhaneı:;ine nakledilmış
tir, llgililerin bilgi edinmeleri ilan 

lstanbul llaydarpaşa hastancsı 
~abık göz mütehassısı ve Gtllhan t 
~astanesi sabık göz baş muavin 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 

ULUSAL MATBAA 
C dd · 77 numarada yakında açılacaktır. 

Çocuk Sarayı a esı 

4 - Teklif mektuplarını işbu vesi
kalar ve muvakkat teminatın makbuz 
veya da banka mektubu ile birlikte 
tarifatı kanuniye dairesinde eksiltme 
saatmdan 1 saat eveline kadar komis· 
yon reisliğine verilir. 

ehliyetnamesi ve sair evr~klariy~.e 
birlikte teklif mektuplarını ıhale gu
nü saat ondörde kadar Çorum Nafıa 
dairesinde toplanacak ihale komisyo-
nuna vermeleri lazımdır, 9308 olunur 9296 

"1.uayenehanesini Samsun'dar 
ı\.nkara'ya nakletmiştir. Muayc 

ne: Sabah 9 dan 19 a kadar 
ıeledive sırası. Talas Ap kat 

ı 
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H i K A y E Bugünkü at yarışlarında 

Kadın kalbi ... 
1'azon: Donald Grabbe Çeviren: F. Zahir Törümküney 

2 

Kazanmaları ihtimali 
olan atlar ·hangileridir? 

Bugün sonbahar at yarıılarının on ikinciıi yapılacaktır. Koıu
larm güzelliii ve artık mevıimin sona yaklaımaıı dolayııiyle 
ipodromun çok kalabalrk,olacağmı zannediyoruz. YaJnız hava 
yağııh olduğu takdirde kalabalık nisbeten azalmaktadır. 
Halbuki sürpriz ve outaider peşin- ı 

!;;::!:;~::.~::f.~:·~~;·~~::~;: !-~~::::~::-:::~:::::~-::::~::::~-~~~:::::] 
Olsa olsa koşuların beklenılmıyen ne-
ticeler vermesine sebep olabilir. Çün- N ö be t ç i E c z a n e l e r 
kü çamur veya batak arazide koşma- Pazar : Sebat ve Yenıııehır Ecz.len 
ıını seven ve ıcvmiyen atlar olduğu Pazartesi : lııtanbul Eczanesı 
gibi her ikisi üzerinde de taşıyacak-1 Sah - Merkez Eczanesı 

Çarşamba : Ankara Eczanesi 
ları kiloların tesiri büyük olur. Ge- Perııembe : Yeni ve Ccbecı Eczaneleri 
çen haftaki 1600 liralık ikili bahis Cuma : Halk ve Sakarya Eczanelerı 
kahramanlarının da aynı şerait dahi- Cumartesı : Ege ve Çankaya Eczaneleri 

linde koştuklarını unutmamak lazım- ACELE iMDAT 

ni. tenkit etmeğe kalkıyorlardı. Ben 
de onların hakiki sanatkarı anlamıyan 
budalalar olduğuna inanmııtım. Kim 
bilir, belki onlar haklıydılar. Belki de 
ben. Bunu münakaşa etmeğe değmez. 

dır. Bugün yapılacak koşular şunlar
dır: 

Birinci koşu : 
Uç ve daha yukarı yaftaki yerli ha

lis kan ingiliz at ve kısraklara mah
sustur. İkramiyesi 450 lira mesafesi 
2000 metredir. 

Bu koşuda Girgin, Ozdemir ve Ro
mans yazılıdır. Ozdemir ile Romans
ın ilkbaharda yapılan Atatürk koşu
sundan beri beraber koştuklarını gör
medik. Romans rakibini her koşusun
da geçmiş olduğu için, aradan uzun 
zaman geçmesine rağmen, bu koşuda 
da favori gitmektedir. Yalnız Ozde -
mir bugün Romansa geçildiği zaman
lardan daha iyi formdadır ve bu iyi 
vaziyeti dört güzel koşu kazanmasını 
temin etmittir. Bunun için bugünkü 
koşuda Romana nazaran outsider bir 
at telakki edilemez. Koşunun üçüncü 
atı olan Girgin topal ve idmanı nok
san bir halde olduğu için kendisin
den hiç bir ıey beklenemez. 

Bir yaralama. bir kaza. fevkalide bir 
hastalık vukuunda acele imdat ııtemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ıh barı: (1521 ). - Telelon mura 

cut. echır: (1023-1024). • $ehirlerara
ıı: C23o4J-Z342) • El"ktrik VL H8\'a· 
ga:u irıza memurlucu: 0846). - Me· 
sajcri Sehir anbarı: (3705). - Tak&ı 
telefon numaraları: Zincırlicamı cıva 1 

n: (2645-1050-1 Hı6). - Samanpazarı cı· 
varı: (2806-3259). • Y enı,ebır. Havuz. 
başı Bizım taksi: (2323). • Havuzbaşı 
Giıven taksi: (3848). - Birlik taksi: 
(2333) •• Çankırı caddesi. Ulu& takıi: 
( 1291 ). - latanbul takaiıi: (3997) 

Otobüslerin ilk 
son seferleri 

Sabah 
İlk 

Ulus M. dan K. dere'> e 
K. dere'den Uluı M. na 

Uluı M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Uluı M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmcn°den Uluı M. na 

ıefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

ve 

Ak•am 
Son 
ıefer 
23.00 
23.ZO 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

llarjori, ince parmaklı elleriyle, er
ke&in kır ıaçlarını karııtırdı. Pol, gü -
&el kızı ıki omuzundan tuttu. Biribir
lerine çok yakın duruyorlardı. Göz • 
leri, ıenelerin hasretiyle biribirine 
dalmqtı. 

- Sen de hiç değif111emitıin Marjo
ri. Gene eakiıi kadar, belki de daha 
&üzelıin. Londra tiyatrolarında yegi
ne takdir ettiğim aan.atkar sendin. Sa· 
llat aleminde yerini kiımenin doldu -
ramadığını memnuniyetle görüyo -
rum. 

Ben bugünkü hayatımdan memnu - ikinci koıu: 
Dört ve daha yukarı ya§taki yarım Ulus M. dan Kecıoren'e 6.00 21.00 

num. kan ingiliz at ve kııraklara mahsus Kec;ıorcn'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Marjori'nin, gözlerinden yqlar ıü -

handikaptır. lkramiyeai 375 lira me- Uluı M. dan Etlik'e 
zülüyordu. aafesi 2400 metredir. Etlik'ten Ulua M. na 

6.30 
7.00 

21.00 
21.30 

Erkek, aynı ıeale devam etti: 
U d nbe . Lo d 'd b 1 Bu koıuda Andıranbudin 64 - Mah- Uluı M. dan Cebeci'J'e 

- ç hafta a rı n ra a u u- mure 59 • Ceylan 56 - Mavzika 52 - Cebeci'den Ulua M. na 
7.00 
7.00 

23.00 
23.0I 

-.-
nuyorum. Bir kaç defa tiyatroda seni 

. F k l"d d Nazlı 51 - Olgo 51 - Nona 50 - Alem- Cebecı··d- As. fabl.ra seyrettım. ev a a e oynuyor un. .. .. 
Binlerce insan seni çılgınca alkışlar - dar 48 kilo ile koşacaklardır. Aıı. fabl. dan Cebeci'ye 

7.00 
-.- 17.00 

Sert elleriyle, kızın yumuşak omu
ıunu ok,adı. Sonra gözlerinin içine 
bakarak sordu: 

Geçen pazar aynı kilo ile koşan 
ken, üç sene evet sahne hayatından çe- Andıranbudin ancak bir kafa farkla Ycnişehir'dcn Ulus M. na 7.00 23.00 
kilen beni tanıyan bir insan bile yok- Ulus M. dan Yeniııchir'e 7.10 23.00 

- Bu gece ıeni otomobille evine 
&etiren kahraman kimdi? 

Mahmure'den koşuyu alabilmişti. tu. Geldig~im günden itibaren seni zi- . 
Yalnız Mahmure 53 kilo taşıyordu. S. pazarından Akkoprü'ye 6.15 7.00 

9.45 yaret etmek istedim. Fakat, kendime Akkopru'dcn S. pazarı'na 7.30 
güvenemedim. Onun için bu ziyareti Bugünkü kiloıu fazla olmakla bera-- Hu halde tanırım? Mebus Dug-

1- Benford. İki ıeneden.beri bana kur ıon güne bıraktım. Bu uba.b, saat al - ber meeafenln usunlup •)'Dl • • ~ ~ ~ fM &e; 
jıverm ~------

,Yapıyor. 

~~~:!!!:...-.a~~ltıdaJ~bar~~eik:et~ed;e;c~e~ğ~im.:..,..-. .. rı•Nllf!~~~ olarak ıörilyoruz. ı u. MeJ'(!aıu'J'le lıtaa:ron araunda her .l!irır..ıı....ı..r,w._]) Marjori, · X:endiıine tehlikeli olabilecek atlar bq dakikada bir sefer olup tren sa· 
- Yoksa, ev aıraaiyle Ceylan, Mahmure ve Alem- maıılan seferler daha sıktır. 

d. - Bu aabah gidiyorsun öyle mi? ... 
ı. aha kal dardır. U. Me,.dam'yle Yeniechir. Bakanlık-
Marjori'nin, bu kayıtsızlık sinirine Hiç olmazsa bir kaç gün d ··· ı,r, Cebecı. Samanpazarı arasında ıaat 

dokundu. o, karıııındaki erkeğin kıs- Yalvarırım sana Pol. Vçüncü koıu: 8 den 20 ye kadar vaaatl her bee daki· 
bekl . k d k. k ğ0 k U dah k t tc• h ı· kada; saat 20 den 21 e kadar her on da-kanmasını, köpürüp taşmasını ı . Zavallı kız, ar,11ın a ı er e ı ço ç ve a yu arı yaı a ı a ıs kikada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 

)'ordu. Halbuki; Pol hiç oralı olmu - iyi tanıyordu. Onun verdiği bir karar- kan İngiliz at ve kısraklara mahsus kadar her u. 20 ve 30 dakikada bir 
)'ordu. Gözlerini süzdiı. Gülerek ce - dan katiyen•dönmiyeceğini biliyordu. handikaptır. lkramiyeal 400 lira me- muntazam ıeferler vardır. 

Buna rag- men gene zayıf bir bmitle o- aafeai 2100 metredir. 
~pverdi: 

_ Evet. lki senedenberi bana dur- nun peki demesini bekliyordu. Bu 15oşuda yazılı atlar ve kiloları 
lbadan evlenmemizi teklif ediyor. Bu Pol, kolundaki saate baktı. Hemen ,unlardır: Spring Board 65 - Ozde -
•L kl.f · t L tf Kabul et yerinden fırladı: . . ~. mir 60 - Komiaar 58 - Taşpınar 55 -
"-'tam te 1 ını earar e 1

• - - Baylan 53 bu atlardan Ozdemir birin-
lllekli&imi i,srarla yalvardı. Kendisine - Saat be'i geçiyor .. Gıtmeklıgım 
}'arın sabah kati sözümü ıöyliyeceği- lazım. .. Sonra Treni kaçırırım ... Alla- ci koıuya da yazılıdır ve han&i koşu-
illi vadettim. Sen ne dersin? ha ısmarladık Marjori... yu koşacağı da ancak ipodromda bel-

Ş Akıamları Uluı Me,.dam'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Uluı me)'
danı'na donuelerı aınemalaruı daıi;ılq 
saatlerıne tibıdirler. 

Posta Saatleri 
Teahhiltlti ıaat (18) e kadard r. 
Posta saat ( 19) a kadar İstanbul ciheti· 
ne mektup kabul eder Erkeğın bir şey söylemesine vakıt Marjori, Londra tiyatrolarının p~r- 1i olacaktır. Bu koşuyu koşarsa fazla 

kalmadı. Salonun köşesinden mahcup lak yıldızı, en küçük bir iltifatına b~n- rakip ile karşılaşmış olacaktır. Taıı- Tren 5 8 8 t le r İ 
b. ..k ... k i .. ·ıd· Kl a rıııyı terce erkeğin hayatını fedadan çekın- yacağı fazla kiloya rağmen Spring 
ır o suru aee 1•1tı 1• ar ' ::ı- Board'ın rakiplerine tefevvuk etmesi Haydarpaı;a'ya 

'--- rlamıştı mı·yeceg~ i bu güzel kız, bir serserinin 
Her sabah 8.20. Her 
akeam 19.U ve 19.50 
de (Puartesı. Per· &1e&ı · icap eder. Yalnız bu" kısrak çok seri. 

V'-rkarak seslendi· arkasından hır.kırarak ag-hyordu. 
AN • :r fakat az nefeslidir. Hava yağışlı ve 
- Madmazel ... Çay hazır... Telefon çaldı. Marjori, kendine gel- k d k. 

i ha 1 h ba f ld pist ağır olursa oıu a ı '3nsı biraz Samsun hattına 
H zmetçi kız, yret e anımına • di. Mikro onu a ı: azalır. Bu takdirde nefesli atlardan 

eembe. Cumartcaı 
Tor o& ıürat.) 

: Her&un 9.3~ C Kayse. 
ri. Sıvas, Amasya bu 
bat üzerındcdir.) luyordu. Benford gibi ıık, kibar bır a- - Alto, buyurunuz. birinin yani Ozdemir ve komisarın 

dam dururken böyle serserilerle ko - - Bonjur sevgılim. Cevabını bekli- müşterek bahiste ihmal e<lilmemele· 
ııutulur muydu? Böyle herifleri in - yorum. ri lazımdır. 
lan ulonuna kabul eder miydi? Benford, telefon ediyordu. 

Saaizce çay maıaaının ba'ına gitti-
ler. Salonda yalnız kaldıkları zaman Güzel kız bir saniye ıustu. Gözle-
Pol, ıöze baıpladı: ri~deki yaşları sildi. Sonra kati bir 

- Çok iyi intihap etmİflin Marjo- sesle cevap verdi: 
ri. Senin gibi fevkalade bir kadına an- - Teklifini kabul ediyorum Ben • 
cak Benford gibi bir koca lazımdır. ford. Artık hayatta bekliyecek başka 
Akıllı, zekı bir adam. Ne güzel ço - hiçbir şeyim kalmadı! •.. 
cutdar.nız olacak. Herkesin gıbta e -
deceği mesut bir aile yuvası kuracak
tınız. Bravo. 
Kızın eli titriyor, çay fincanını zor

la tutabilıyordu. Gözlerine hücum e -
den yqları güç zabtediyordu. Sitemlı 
bir ıesle söyledi: 

- ?ol, ıen nasıl erkekıin? 
- Ben, serseri bir adamım Marjo-

rl... 
K11ık, kısık güldü. Sonra nezleli bir 

aeale devam etti : 
- Uç ıene evel seni bırakıp kaçtım. 

Balkanlar1n en büyük 

içki ve alkol fabrikası 
1ıtanbul, 17 (Telef onla) 7 Pqa

bahçe'deki alkol vıe rakı fabrıkaıı ge
nişletilecektir. Bu geniılemeden ~~: 
ra fabrika Balkanların en büyük ıç ı 
ve alkol fabrikası halini alııııt olacak-

tır. 

Bir esrar kaçakçısı yakalandı 
lıtanbul, 17 (Telefonla) - Ahmet 

isminde biri Gümüpuyunda bakkal 

N ., . dü'·'-Anına bir paket bırak -
urının ,..... . 

··phelenen memurlar paketı aç -
mıf, fU kil k 
mıılardır. Paketten Uç o esrar. çı -
mIJtır. Nuri yakalanmıf, tahkikata 

baştanmıttır. 

Dördüncü koıu: 
Uç yaşındaki yarım kan ingiliz tay

lara mahsus satış koşuıudur. ikrami
yesi 200 lira mesafesi l~ metredir. 

Satı§ fiyatları dolay111yle bu ko,u
ya yazılı taylar muhtelif kilolar ta
ııyacaklardır. Alceylan 60 - Frig 58 -
Lüksbar 58 - Uğur 50,5 - Jönkız 50,5. 
Geçen hafta bin metrelik kotuda Bin
tepe ve Frig'in arkuında üçüncü ge
len Alceylan daha uzun mesafelerde 
rakiplerine tefevvuk etmiıtir. Frigin 
ba koşuda bin metredeki gibi muvaf· 
fak olabilecegine mütereddidiz. Ha -
fif kilolardan birinin bir sürpriz yap 
maaı ihtimali de azdır. Bu sebeple 
Alceylanı koıunun favorisi olarak 
gösteriyoruz. 

Beıind lwıu: 
Dört ve daha yukarı yaıtaki halis 

kan arap at ve kısraklara mahsuıtur. 
İkramiyesi 300 lira meufeıi 1800 met 
redir. 

Geçen hafta herkesi hayret içeri -
sinde bırakan bu koıunun kahraman
ları bugün müsavi kilo ile koşacak -
tardır. Eğer bu koıuda ikili bahis ol
saydı belki 9/7 oynuyanlar çok olur
du ama kazançları herhalde 1600 lira 
olmazdı. Fakat aşağıda isimlerini ya-

Ceni kurtarmak için yaptım bunu. E
ler, kısa hır muddet daha seninle bir
likte kalsaydık, seni de kendime ben.
zetccektim. Acıdım sana Marjori. Sen 
bUıbütün batka yaratılışta bir insan
dın. Serseri hayata ıiremezdin. Ben i
le ıenin kibar tavırlarından ve yük -
•ek muhitinden ııkılıyordum. Sen, 
durmadan çalıııp, her gün muvaffaki
Jete biraz daha yaklaııyordun. Ben i
.le, kimseyi begenmiyor, daima etra -
fımdaki insanların kusurlarını ara -
lllakla valnt geçiriyordum. Yava,, ya
tılt tiyatroda aönmeğe bqladığımı 
hiaaettim. Seyirciler, benim oyunumu 
artık es.kisi gibi bee:enmemete ve be-

'

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. zacağımız atlar araıında favorilerden 
~ K A. T y A. 'E ba,ka ~ir at koıuyu kazanabilirse çif-
: d b l : te büuı gene oynuyanları memnun e-
: Pek yakın a atıyor E: debilir. 
';11111111111111111111111111111111111111r Koıuda ıu atlar kopcaktır: Unlli-

Dıyarbalur hattı : Hergun 9.3S 
Zonauldak batu : 15.00 

Gündelik: 

• Hıcri - 1357 
Şevval: 26 

S. D. 
Guneı: 7 20 

Rumi - 1354 
Birincikinun: s 

S. D. 
Ak1&m: 16 42 

Aydm'da futbol grup 

birincilikleri baılıyor 
Aydın. 17 a.a. - Beden terbiyesi u

mum direktörlüğünün teabit ettiği 
grup birincilik müıabakaları için ta
kımlar Aydın'da toplanmaktadır. Bu
gün Muğla - Manisa - Denizli takım
ları geldiler. Balık-esir ve Çanakkale 
takımları sicil i'lerini bitiremedikle
rinden müsabakalara iştirik e<lemiye
celderdir. Takımların karşılatması 
yarın başhyacaktır. 

Ceylan - Yıldız - Derviş il. - Can il.
Bahtiyar - Uçar - Efe - Aldervi,. 

Bu meaafe üzerinde Alderviı ve 
Unlü her zaman rakiplerine tefevvuk 
etmiıterdir. Onun için bu iki at bu 
koşunun da favoriıidirler. Koşunun 
tarzı cereyanı ve yukarda yazdığımız 
gibi pistin fazla ağır olmuı belki ne
ticeyi değiıtirebilir . 

Bugünkü programda ikili babiı 
ikinci kotuya, çifte bahiı de dör
düncü ve betinci kofular aruma 
konulmuıtur. 

:1-

s p o R 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

DÜNl<Ü LİK MAÇINDA 

Galatasaray Muhafızgücü 
ile 3 - 3 berabere kaldı 

Futbol ajanlığının dün ve bugünkü maçlara ait tebliğine göre 
19 mayıs stadyomunun iç sahasında yapılacağı ilin olunan Gala
tasaray, Muhafızgücü maçına 45 dakikalık bir teahhurla batla
nabildi. 

Saat 14.15 de hakem İhsan Türe
men'in diıdügü ile sahaya davet edi
len takımlarda.1 yalnız Galatasaraylı
lar göründüler. Havanın soguk olma
sına ragmen yüzlerce seyircinin alkış
ları arasında yeşil saha üzerinde a
yaklarını alıştırdılar, fakat dakikalar 
ilerliyordu ve hali Muhafizlılar orta
da görünmüyorlardı. Saatimiz ilan e
dikn vakti biraz geçiyordu. Hakem 
yaptırttığı seromoni ile Galatasaray
lıları galip saydı. Bu suretle maçın 
oynanamıyacagı takarrür ettiginden 
ve ıeyirciler de yavaş yavaş sahayı 

terketmege başladıktan sonra 14.50 de 
oparlbr §U havadiıi verdi: 

··Yerlerinizi bırakmayınız. Oyuna 
15 de ba,ıanacaktır." Tribünlerde tek
rar bir kaynaşma oldu. Be' dakikalık 
kısa bir fasıladan sonra ortadan çeki
len Sarı Kırmızılılarla beraber halkın 
coşkun alkışları arasında Muhafızlılar 

da sahaya çıktılar. 
İhsan Türemen'de eski yan hakem

leriyle beraber geldi ve oparlönin 
haber verdiği saatte Muhafızgücü'
nün seri bir hücumiyle maça başlandı. 
Takımlar şu kadro ile oynuyorlar

dı: 

Muhafızgücü takımı: 

Muzaffer - Ha,im, Fethi - Lütfi, Ce
lal, Ahmet - Atıf, İbrahim, Rıza, Şa-
hin, Naci. · 

Galatasaraylılar: 

Cahit - Cemil, Fuat - Nihat, Halit, 
Ahmet - Rifat, Oğuz, Gündüz, Hatim, 
Fethi. 
Maçın ilk ıs dakikası müsavi akın

larla ve takımların kendilerini çimen 
sahaya alııtırmalariyle geçiyor. 

Bu müddet zarfında her iki tarafın 
kaleleri de iyice sıkıştı. Oyunun ü
çüncü dakikasındayız Rifat'ın güzel 
bir ortasiyle top Gündüz'e kadar gel
di. ~Gündüz'ün kafa ile kaleye yolladı-
11 topg .lluaffer pJoa.ı-ıa kmtardL 
ftd daldka eoara da llllflm'hı enfes 
bir 'ütü direğin tberinden avuta kaç
tı. Çekilen avut Atıf'a kadar geldi. A
tıf topu biraz ıürdükten ıonra Rıza'ya 
yolladı. Rıza kar1111na çıkatı müdafii 
atlatarak kaleye şilt attı. Fakat top 
direğe çarparak geri geldi. İbrahim 
yeti,ti. Kalenin bir metre kadar sa
ğından topu avuta attı. l 7 inci dakika
da Ahmet'i atlatarak kaleye kadar ıo
kulan Atıf takımının ikinci muhakkak 
gol fırsatını kaçırdı. 

Şahsi gayretiyle topu gerilerden 
getirmek suretiyle Muhafız müdafaa
sını kolaylıkla aşabilen Haşim Fethi'
ye güzel bir pu verdi avut çizgiıi üze
rinde topu tutarak ıaga ortaladı. Fa
kat Muzaffer Gündüz0ifn kafasına dü
tilrmek iıtediği bu güzel pası yakalı
yarak tehlikeyi bertaraf etti. 

Galataaarayın birinci golü 
Rifat'a faullü çıkı' yapan Ahmet 

Galatuarylılara bir gol kazandırdı. 

Sağdan çekilen bu ceza vuruşunu 
Gündüz kafa ile kaleye gönderdi Mu
zaffer'in elinden kaçırttığı topu bir
kaç aaniye ıonra karı,ıklıktan istifa
d eden Gündüz saglam bir 'ütle Mu
hafız ağlarına taktı. (Dakika 24) 

Mulu.ı/uın beraberlik aayısı: 
~~diklen ou gol ıle gayreucnnı ar

tıran Muhafızhlar soldan bir hücuma 
geçtiler. Naci'nin güzel bir ortasını 
Nihat 18 çizgiıı ıçerisinde penaltı 
yapmak suretiyle kesti. Celil havadan 
attığı sıkı tir ,utıe bir dakika sonra 
takımına beraberligi temin etti. 

GalataMJrayın ikinci golü 
Beraberlikten kurtulmak azmiyle 

Muhafızlılarr bukısı altına alan Sarı 
Kırmızılılar Hatim'in ,ahıi gayretiy
le 32 inci dakikada buna da muvaffak 
oldular. Hatim müdafaayı atlattıktan 
sonra günün en güzel golünü yaptı. 

Tevali eden mütekabil hareketlerle 
42 inci dakikayı bulduk. 

Mulu.ı/wn ikinci golü 
Gündüz'le paalaşarak Muhafız kale

sine kadar inen Hatim topu kaleciye 
kapdırdı. Muzaff er'den aldığı pası 
Celil Rıza'ya kadar gönderdi. Galata
saray müdafaasının ileride bulunma
sın"an istifade eden Rıza ıeri bir sıç
rayııta kaleye kadar indi ve Cahid'in 
bot bıraktığı sağ kö,eden ikinci golü 
de yaptı. 

Devre biraz ıonra ı-z berabere bit
ti. 

Galatasaray'ın vuruşiyle ikinci devre
ye başlandı. 

Gıiçhilerin iıstunluk sayısı: 

Devre henuz başlamıştı. Hakimıyeti 
d.:rhal tesis eden Muhafızhlar rakip
lerini zorlamıya başladılar. 

Uçüncü da!<ikada gene güzel bir sıç
rayışla kaleye kadar sokulan Rıza, ha
fi! bir burun vuruşiyle son gollerini 
c!e attı. 

Devreye ustun başhyan Muhafızlı
lar dordüncü gol peşine duştüler. Fa
kat, bir turlu çıkartamıyorlar. Atılan 
şiltler kah direge çarparak geri geli
yor kah, avuta kaçıyordu. 

Galatasara)ın beraberlik sa)ısı 
Muhafız kalesine sagdan korner çe

kildi. Bir karışıklık oldu. 12 inci da
kikada Rıfat sıkı bir şütle takımının 
üçüncü golünü de yaptı. 

Her iki takım da galıbiyet sayısını 
çıkartmak için müessir hücumlara 
geçti. Muhafızlılar sert bir oyun sıste
mi takibe başladılar. Sekizinci dakika
da ayagındr sakatlanan Haşim biraz 
sonrr. da yedigi tekme ile oynayamı
yacak bir hale gelen Günduz sahayı 
terkettiler. 

Nihat ile Fethi de sakatlanmışlar -
sa da o vaziyette oynuyorlardı. 

Dokuz kişi kalan takımına oyuncu 
sokmak suretiyle kadrosunu 11 e iıbli
ğını istiyen galatasaraylıların bu mü -
racaatini hakem İhsan Turemen kabul 
etmedi. 

Muhafızldar resmi maç olarak say -
dıkları bu oyuna Galatasaray'm oyun
cu almasına şiddetle itiraz ettiler. 

Galatasaraylılar da vaktinde saha -
da bulunmıyan muhafızhlara .seremoni 
lerini yaptıgından bu maçı hususi ola
rak kabul ettiklerinden maça oyuncu 
sokmakta ısrar ettiler. 

Zuhur eden ihtilifın hafta içerisin
de halli için •Jand-ı aldıaı emir üze -
rine hakem Ihsan Turemen oyunu 
keati. 

I kinci takım maçları 
l 9 mayıs stadının antrenman sah .. 

sında Muhafızgücü ve Galatasaray B 
takımlan arasında yapılan maçı 2 - ı 
galatasaraylılar kazanmııtır. 

Rektör lstanbul'a döndü 

~air Akif'e gen~lik 

bir mezar yapllracak 
İatanbul, 17 (Telefonla) - Üniver

site Rektörü B. Cemil Bilscl Ankara'
dan dönmüştür. Cemil Bilsel Ankara
da üniversiteye ait işler hakkında Ve -
kaletle konuşmuş bu arada yüksek 
tahsil gençliğinin şair Mehmet Akif'in 
mezarının yaptırılması ve her sene bir 
ihtifal yapılması hakkındaki arzu ve 
temennilerini alakadar makamlara ar
zetmiştir. Bu makamlar gencligin bu 
arzusunu pek yerinde bulmuşlar. bu 
husuata devlet teşkilatının da miızaha
rette bulunacagıru bıldirm·şıerdir. 
Rektör bugün üniversitede gençlerle 
temas etmiş. vadı kendilerine teblig et 

miş, ihtifal hakkında da talimat ve di
rektifler vermiştir.ihtifal ayın Z8 inci 

günü üniversite konferans aalonunda 
yapılacak, sonra mezarma gidilerek 
bir çelenk konulacak ve mezarının ü -
zerinde yapılacak arutın temeli atıla -
caktır. 

Havalar soğuyor 

Karadeniz'de fırtına 

ıiddetlendi 

İıtanbul, 17 (Telefonla) - Havalar 
gittikç~ sogumaktadır. Isı burada üç 
dereceye dü,müştür. Karadeniz'de ha
va kararsızdır. Sık sık fırtınalar ol
maktadır. Bugün gelen haberlerde Ka
radeniz'de fırtınanın devam ettiği bil
dirilmektedir. Fakat seferlerde şimdi
lik aksaklık yoktur. Yalnız Eregli, 
Zonguldak, Trabzon gibi bazı liman-

IKINcl HAFf AYIM J tarda gemiler kara ile irtibat temin e-
Beı dakikalık dinlenmeden ıonra dememitlerdir. 
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Yağlı ve yatsız acı badem, yağsız kar ve vanm yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve 

gençleştirir, 

lekeleri kat'iyyen izale eder. 
lhtiyarlar1 gençleri güzelleştirir. 

YAZIN İNSAN KENDİNİ DAHA 
ÜŞÜTÜR! KOLAYLIKLA 

nezle 
başağrısı 
kınklık 
dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

Almak lazımdır 
!'~VROZIN soğuk algmbğmın fena akibetler doğurmasına 

manı olmakla beraber bütün istirapları da dindirir. icabında gün
de 3 kaıe alınabilir. İsmine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve 
N~VROZIN yerine baıka bir marka verirlerse şiddetle reddedi-
nız. 8984 

ı -

IZVESTIJA SOVETO~ DE.PUTATOV 
TRUDJASCHIKttSJA SSSR 

içtimai ve Siyasi Büyük Gazete 
URSS Hükümetinin Merkezi Naıiri efkin 

Abonemanlar: Seneliği 10, 6 aylığı 5 liradır. 
Nüshası 4 kuruıtur. 

Sipariıler: (Mezhdunarodnaja Kniga, Kuznetski 
Most, 18, Moscou) idaresiyle 

HAŞET KiTABEVi 
Türkiye Şubesinden kabul edilir. 

P Beyoğlu İstildil caddesinde 469 numara, İstanbul 
oata Kutuıu: Beyoğlu 2219 8966 

KGğıt çuvcd sahşı 
Ankara Çimentoları Türk Anonim ~irkelinden : 

Fa~rikamızda mevcut bulunan 54 bin kağıt çuval satıla. 
cağın ~ tal!p~erin 30 Kinunuevel 1938 cuma gününe ka
dar tekhflerını tirketimize bildirmeleri ilan olunur. 9222 

BUCÜN·KUMBARANIZA·ATAGAG1NIZ· 5· KURUŞ 

• 
YARIN KURACAG 1 N iZ · EVIN·TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Hasan ismine ve markasına dikkat .• 8985 

.::!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 1 --- --------- TÜRK HAVA KURUMU 
--------- --------
---26 cı - Tertip ---- ------ BÜYÜK PiYANGOSU ------ --- -

~ İkinci keşide 11 birincikônun 938 dedir. ~ - -- -
~ Büyük ikramiye 45.000 liradır. ~ - -- -§ Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· § = lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... = 
§ Yeni tertipten bir bilet alarak ittirik etmeyi ihmal et- § 
=: meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarlan arasına =: 
:::: girmiş olursunuz... :::: - --
"=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[i=' 

Nakliyat yaphrdacak 
Sümer Bank 

Karabük Demir ve Çelik fabrikalar1ndan : 
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 İ§İ 
bir müteahhide ihale edilecektir. İsteklilerin tafsilatı öğ
renmek ve ıartnameyi almak üzere 20. 12. 1938 tarihinden 
evel Karabük Bürosu Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilin 
olunur. 9200 

H. M. GHAZANFAR 
TlCARETHANESl 

TESiS TARI HI 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANF AR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcıu ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

ODEON 
Yeni çıkan plôklar 

SAFİYE TOKAY 
Kürdili Hicazkar \arkı - ALEV GÖZLÜ KADIN 

270255 No. : Nihavent şarkı - GUL RENKLİ YUZUN 

MALATYALI F AHRI 
270260 No. : BİZİM YAYLAMIZ MEŞELİ 

KOZATIN ÖNÜNDE 

ŞEVKET UÇARAVCI 
270258 No. : Halk şarkısı - Genç Osman 

Halk şarkısı - Hafız Mektepten geliyor 

AVANOSLU SALAHADDiN ERCAN 
270256 No. : Halk şarkısı - Kahbe felek 

Halk şarkısı - Eşme Kaya 9309 

HER AYIN İLK GONÜ 
FAİZİ VERiLE 

KUPONLU 
VADELİ 

MEVDUA 

• 

Satılık otomobil 
Ankara Defterdarlığından : 

Nevi Markası Modeli Silindir Muhammen bedeli Depodto 

Lira K. Lira ~ 
-- --

Otomobil Buik 930 8 400 30 
Yukarda evsafı yazılı bir adet otomobil 29-12-938 perşembe günü saat b 

de ihale edilmek üzere pazarlıkla artırmaya konulmuştur. 
İsteklilerin hizasında yazılı depozito makbuziyle adı geçen gün ve saat

te defterdarlıkta müteşekkil komiıyona gelmeleri ve otomobili görmek 
iıtiyenlerin her gün defterdarlıık milli emliık müdürlüğüne müracaatları. 

(5138) 9248 

l~NKARA PAL~fil 
lvıLBASI GE~Eslj 

Hax1rhklarına başlamıştlr. 

= Yerler, ayın 28 inci akşamına kadar, 

~ yemek basına peşinen 5 lira -
mukabili tutulmahdtr. 

Resepsiyona müracaat. 

baa1:7~l~tecir~~::-rnse~~:::~ ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
ve Hilmi Cihangir'in 14-12-938 tari - = = 
hinden itibaren hiç bir alikaları kal • 5 y • SİNEMALAR S U S = 
madığı ilin olunur. Selen matbaası sa- = e n ı = 
bibi Hıfzı Selen. 9314 = Ha l k 5=_ ---------- = BU GON BU GECE BUGON BU GECE 

5 İnllllDI mesteden nefis müziklerle HARP ESİRLERİ = 

ULU S - 19. uncu yıl. - No: 6243 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Uumumt Neıriyatı İdare Eden 
Yazı İfleri Müdürü 

Mümtaz Failı FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Matbaa Mödiiril: Ali Rua BASKAN 

= siııhi eilenceli bir eser Bucün 10 ve 12 ucuz halk = = M AN U EL LA matinelerinde (Fransızca sözlü.) = = Baı Rolde Baı Rollerde = 
5 DOROTHY LAMOUR BAALBEK GECELERİ Jean Gabin - Dita Parlo = 
_ Türkçe sözlü ve earkılı U -= lliveten: En son FOX Jurnal ve İllveten: Dünya haberleri ve murrd harbin gizli kalan safaba .. - = = ULU ve EBED! ATA'mızm cenaze ATA'mızın cenaze töreni bütün hakikatiyle canlandıran aık. = 5 törenine ait kıymetli intibalar intibaları ihtiras ve heyecan fihıil 5 - -= Ve ayrıca Seanslar = 
5 Seanslar MOZlK HOLDE Yarım saat Öileden evel: 10 ve 12 de uc11:1 ""tk 5 = 2 kısımlık vodvil matinesi = = Öileden evel: 10 ve 1.2 de ucuz 14.30 • 16.30 • 18.30 • Gece 21 de = = hallı: matinesi R A S P U T t N Öğleden sonra = = Öğleden sonra: 14.45 • 16.45 • 18.45 Baı rollerde: 14 - 16 - 18 = = G 21 d Harry Baur • P. Richard Wilm = = - - ece e - - Marcelle Chantal - - - - Gece 20.30 da - - - - = - -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiif 
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RESMi iLANLAR Milli Müdafaa Bakanhğı 

• ,,. ,, t 4 

Ankara Leva11m Amirliği 
-.·· . 
250,000 Kilo un ah nacak 

Ankara L~vazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 Alayımızın senelik ihtiyacı 

250.000 kilo un eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 32500 lira olup 

rnuvakkat teminatı 2489 lira 25 kuruş -
tur. 

3 - Eksiltmesi 20.12.938 salı günü 
saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me: günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerin 1e istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatından en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Amasya alay satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(4969) 8911 

12700 Kilo kuru soğan ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Alayımızın senelik ihtiyacı 

12700 kilo kuru soğan eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 508 lira olup 
muvakkat teminatı 38 lira 10 kuruş -
tur. 

3 - Eksptmesi 20.12.938 salı günü 
saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatından en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Amasya 'alay satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(4970) 8912 

205,000 kilo un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Zara garnizonundaki kıtaatın 

senelik ihtiyacı 205000 kilo un ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 28700 lira olup 
muvakkat teminatı 2152 liradır. 

3 - Eksiltmesi 19-12-938 günü sa
at 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
ıiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel -
gelerile birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat evetrne kadar te
min~~ · mektuplarını 36 alay 
satmalma komıs 

(4983) 8943 

26,000 kilo sade 
yağı ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alına Komiayonundan: 

1 - Erzurum ihtiyacı için 26000 
kilo sadeyağı kapalı Z. eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 23725 lira olup 
muvakkat teminat 1779 lira 37,5 ku-
ruştur. . 

3 - Eksiltmesi 19-12-938 P. ertesi 
günü saat - dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek 
ailtme günü 2490 sayılı kanunun 2. 
3, üncü maddelerinde istenilen bel . ' 
gelerile birlikte ihale gün ve saatin . 
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Erzu -
rum satın alma komisyonuna verme · 
leri. ( 4984) 8944 

28,000 kilo sade 
yağı ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Sarıkamış garnizonunun ibti -
yacı 28000 kilo sade yağ kapalı Z. ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 25900 lira olup 
muvakkat teminatı 1942 lira 50 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 19-12-938 P. ertesi 
günü saat - dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel -
gelerile birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Erzu · 
rum satın alma komisyonuna verme 
leri. ( 4985) 8945 

2 Pavyon 
yaptı rı laca k 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Kilis alayının ihtiyacı 2 pav -
yon eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 76238,51 lira o
lup muvakkat teminatı 5717 liradır. 

3 - Eksiltmesi 19-12-938 P. ertesi 
günü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel . 
gelerile birlikte ihale gün ve saatin . 
den en geç bir saat evetine kadar te
minat ve teklif mektuplarım Kilis 
alay satınalma komisyonuna verme -
leri. (4988) 8947 

Buğday üğüttürülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

AlmaKo. 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü-

eseseseleri ihtiyacı 300.000 kilo buğ
day üğüdülmesi açık eksiltmeye kon .. 

muştur. 

2 - Tahmin bedeli 4500 lira olup 
muvakkat teminatı 337 lira 50 kuruş-

tur. 
3 - Eksiltmesi 24. 12. 938 C. ertesi 

günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını komisyonuna ver
meleri. (5050) 9058 

100 Adet ~ay demliği ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Komisyonda mevcut nümunesine 

göre 100 adet çay demliği alınacak
tır. Talip olanların pey akçeleriyle be
rab~r 19. 12. 938 pazartesi günü saat 
10 da Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(5147) 9272 

Buğday öğüttürülecek 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara Lv. amirliğince 5300 
ton buğdayın öğütülmesi kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 79500 
lira olup ilk teminatı 5225 liradır. · 

3 - İhalesi 4-1-939 çarşamba günü 
saat 15 dedir. 

4 - Şartnamesi her gün 397 kuruş 
mukabilinde Ankara Lv. amirliğin

den alınabilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2-3 üncü maddelerin
de yazılr belgeleriyle teklif ve temi
nat mektuplarını ihale gün ve saa
tinden en geç bir saat evetine kadar 
Ankara Lv. imirliği satın 
misyonu 

Hayvan ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

birlikler namına komisyonda mevcut 
evsafı dahilinde binek nakliye koşu
mu ile mekkari hayvanatı satın alına
cağından her pazartesi ve perşembe 
günleri saat 14 de pazarlığı yapılmak 
üzere hayvan sahiplerinin hayvanla
riyle beraber Fındıklıda komutanlık 
satınalma komisyonuna gelmeleri 

(5170) 9307 

Askeri Fabrikalar 

15 Ton gliserin ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Alma Komiayo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (8250) lira 
olan 15 ton Gliserin Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü Merkez Satın 
alma Komisyonunca 6-2-1939 pazarte 
si günü saat 15 de kapalı zarfla iha 
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(618) lira (75) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezıkur günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mez
kQr gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (5135) 9259 

Yövmiye 150 : 500 kilo 
ince ceviz talaıı saf ııı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo 

nundan : 
Azami ve asgari mikdarları yukarı · 

da yazılı talaşlar 3-1-1939 sah günü 
saat 14 de pazarlıkla ihale edilecek-

tir 
Beher kilosunun tahmini bedeli 50 

santimdir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (33) lira (94) 
kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkQr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(5136) 9260 

Gümrük ve 1 n. B. 

Sömikok ahnacak 
Gümrük ve lnhiaarlar Vek~letin

den: 
1 - Vekalet kolorifer ihtiyacı için 

125 ton miktarında yerli (Sömikok) 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Beher ton için 26 lira bedel 
tahmin edilmiştir. Muvakkat temina
tı 243 lira 75 kuruştur. Bu işe ait şart
nameler Vekalet levazım müdürlü
ğünde her gün görülebilir. 

3 - Açık eksiltme 2-1-939 pazarte
si günü saat 15 de vekalet binasında 
ki satınalma komisyonunda yapılaca
ğından isteklilerin bu tarihten önce 
muvakkat teminatlarını vekalet vez
nesine yatırmış bulunmaları ve belli 
gün ve saatte lazım gelen belgelerle 
komisyonda hazır bulunmaları şart-
tır. (5151) 9301 

Tuz çuvalı ahnacak 
lnhısarıar uınuın ıvau·durıugun -

den: 
1 - Şartnameleri mucibince satına

lınacag ı ve 7. xı. 938 tarihinde ihale 
edileceği iliin edilen 50 kiloluk 150.000 
adet ve 100 kiloluk 180.000 adet tuz 
çuvalının muhammen bedelleri değiş
tirildiğinden yeniden ayrı ayrı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş

tur. 
2 - Muhammen bedelleri 50 kilo

lukların beheri 25 kuruş hesabiyle 
37500 lira ve muvakkat teminatı 
2812.50 lira 100 kilolukların beheri 43 
kuruş hesabiyle 77400 lira ve muvak
kat teminatı 5120 liradır. İzmir'de tes
lim edildiği takdirde beh~rine 50 kilo
luklar için 25 santim ve 100 kiloluk
lar için de 50 santim zammedilir. 

3 - Eksiltme 2. 1. 939 tarihine rast
lıyan pazartesi günü 50 lik çuvallar 
saat 15 de 100 lük çuvallar saat 15.30 
da Kabataş'ta levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 - Şartnameler 50 likler 1.87 lira 
ve 100 lükler 3.87 lira bedel mukabi
linde İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
levazım ve mübayaat şubesiyle Anka
ra ve İzmir başmüdürlüklerinden alı

nabilir. 
5 - Mühürlü teklif mektubunun 

kanuni ve · · 
at mek-

tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların ihale günü eksiltme saatlerin
den yarımşar saat evetine kadar yuka
rıda adı geçen alım komisyonu başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmesi 
lazımdır. (9170/5162) 9304 

Mefruşat münakasası 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletin
den: 

1 - Vekalet ihtiyacı için muham
men bedel 705 lira tutan mefruşatın 
satın alınması pazarlığa konmuııtur. 

2 - Pazarlık 26-12-938 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet alım satım 

komisyonu odasında yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin 52 lira 88 kuruşluk 

nuvakkat teminatlarını en çok pazar
l ık saa~ine kadar vekalet muhasebe 
veznesine yatırarak alacakları mak
buzlarla belli gün ve saatte satınalma 
komisyonuna başvurmaları lazımdır. 

4 - Bu işe ait şartname ve numu
neler her gün vekalet levazım müdür
lüğünce isteklilere gösterilir. (5166) 

9306 

· Okullar 
Palto ah nacak 

Siyasal Bilgiler Okulu Mübayaat 
Komiayonu Reisliğinden : 

Siyasal bilgiler okulu talebesi için 
50-100 palto açık eksiltmeye konul -
muştur. Eksiltme 26-12-938 pazartesi 
günü saat 14 de mektepler muhase -
beciliğinde yapılacaktır. Beher palto 
için tahmin edilen fiyat 35 liradır. 
İlk teminatı 262 lira 50 kuruştur. Şart 
name, kumaş ve dikilmiş palto nü -
munesi her gün mektepte görülebilir. 

(5074) 9133 

Ankara Belediyesi 

2 Kulübe yaptlnlacak 
Ankara Belecliyeainden : 

Bahçeler idar.esine yaptırılması te
karrür eden (328.30) lira bedeli keşif
li iki adet kulübe 16 - 12 - 938 cuma 
günü pazarlıkla verileceğinden istek
lilerin o gün saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (5071) 

9094 

Seyyar veteriner ecza 
sandığı ahnacak 

M. M. V. Satm Alma Ko. 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 30 

çift seyyar veteriner ecza sandığı a
çık eksiltme suretiyle ve 28 ilk kanun 
938 çarııamba günü saat 10 da M. M. 
V. satın alma Ko. da satın alınacak
tır. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
1005 bin beş lira olup ilk teminat 75 
lira 40 kuru9tur. Şartname her gün 
M. M. V. satın alma Ko. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler temi -
natlariyle birlikte eksiltme gün ve sa
atinde M. M. V. satın alma Ko. da 
bulunmaları. (5008) 9033 

Cam ampul ahnacak 
M. M. V. Satm Alma Ko. 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı beş kuruş olan on bin adet cam 
ampul açık eksiltme suretiyle 26-12-
938 pazartesi günü saat 10 da M. M. 
V. satın alma Ko. da satın alınacak -
tır. 

2 - Eksiltmeye girecekler 37,5 li
ralık ilk teminatları ile eksiltme gün 
ve saatinde Ko. da bulunmaları. 

(5009) 9034 

Teneke ve çinko 
malzeme ahnacak 

M. M. V. Satın Alma Ko. 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

5300 beş bin üç yüz lira olan sekiz çe
şit teneke ve çinko malzemesi kapalı 
zarfla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 26-12-938 pazartesi 
günü saat 11 de M.M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 397,5 lira olup lis
te ve şartnamesi her gün Ko. da gö
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme saatından bir saat 
eveline kadar teklif mektuplarını M. 
M. V. satın alma Ko. başkanlığına 
vermeleri. (5013) 9038 

Masa, raf, etejer 

. vesaire olanacak 
M. M. V. Saba Alma Ko. 
ı - ile~ tmbndn edHeıo fi,..U 

3160 lira 50 kurut olan Cebeci hasta-
nesi eczanesinin 15 çeşit masa, 'raf ~ 
tejer ve aaireai açık eksiltme sure
tiyle ve 27.12.938 salı günü saat 10 da 
M. M. V. satın alma KO. da satmalı
nacaktır. 

2 - İlk teminat 282 lira 38 kuruş o
lup prtnameıi her gün KO. da görü
lür. 

3 - Eksiltmeye girecekler teminat
lariyle birlikte eksiltme gün ve sa . 
atında M. M. V. satın alma KO. da bu-
lunmaları. (5015) 9040 

9 kalem müzika alôt ve 

malzemesi ahnacak 
M. M. V. Satm Alma Ko. 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

(672) lira olan (9) kalem mızıka alat 
ve malzemesi pa.zarhkla satın alına
caktır. 

2 - Pazarlığı 24-12-938 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - llk teminatı (50) lira 40 kuruş
tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M.M.V. satınalma komisyonun 
fan alınır. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa-
ı Jı kanunun ikinci ve üçüncü mad

delerinde gösterilen vesaikle ve te -
minatiyle birlikte belli gün ve saa -
tinde M. M. V. satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (5041) 9056 

Yabancı dilde kitap 

ve lügat ahnacak 
M. M. V. Satm Alma Ko. 
1 - Hepisine tahmin edilen fiyatı 

410 lira olan 13 kalem yabancı dilinde 
kitap ve Higat açık eksiltme suretiy
le 26. 12. 938 pazartesi günü saat 10.30 
da M.M.V. satın alma Ko.da satın a
lınacaktır. 

2 -. İlk teminat 30 lira 75 kuruş 
lup lıste ve şartnamesi her gün Ko. 
a görülür. 
3 - Eksiltmeye girecekler teminat

lariyle birlikte eksiltme gün ve saa
tında Ko. da bulunmaları. 

(5011) 9036 

Muayenehane nakli 
DlŞ TABiBi 

Danıyol Tuna 
Kooperatif yanındaki Ali Nazmi 

aP.artımanına taıınmııtır. 9312 

iç işler Bakanhğı 

Adapaza11 su iıine ait kapah 
zarfla münakasa ilim ) 

Dahiliye Vekaletinden : 

.Adapazarıına Sapanca gölünden 
su ısalesi, göl dahilinde ve haricinde
ki boru ferııiyatları tulumba tesisatı, 
su deposu, şehir şebekesi ve mütefer
ri bilcümle inşaat işleri kapalı zarfla 
eksiltmP. konmuııtur: 

1 - İşin muhammen bedeli 282105 
lira 88 kuruştur. 

2 .- İstekliler bu işe ait şartname, 
p~~Je ve sai.r .evrakı 1411 kuruş muka
~ılınde dah_ılıye vekaleti belediyeler 
ımar heyetı fen şefliğinden alabilir . 
!er. 

3 -Eksiltme 17.1.939 tarihine rast
lıyan salı günü saat on birde Ankara
da dahiliye vekaleti binasında topla 
nacak belediyeler imar heyetince ya . 
p rlacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı günde saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olmala
rı lazımdır. 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in
ci maddelerine uygun ı 5035 lira _ 
kuruşluk muvakkat teminat, 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C) Kanunun dördüncü maddesi mu

cibince eksiltmeye girmiye bir mani 
bulunmadığına dair imzalı bir mek -
tup, 

. ~f!> Belediyeler imar heyeti fen ıef
lıgınden münakasaya girmek için ala
c~.kl.~rı vesika, teklif mektupları ihale 
gunu saat ona kadar makbuz mukabi. 
!inde belediyeler bankası binasında 
komisyon reisliğine verilecektir. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının iadeli teahhütlü olma 
sı ve nihayet bu saate kadar komis . 
yona gelmiş bulunması lazımdıt". 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin Belediyeler imar heyeti 
fen şef'iğine müracaat e~leri. 

(4953) 8903 

Hava Kurumu 

Muhtelif nalburiye 

eşyası ahnacak 
Teakk111• Gwl Dbldör...,.._ 

den ı 

Listesi ve prtnameai mucibince 
muhtelif Nalburiye eıyuı satın alı -
nacaktır. • 

Muhammen bedeli 2905 lira 88 ku
ru,, ilk teminatı 217.94 liradır. 
Şartnamesi ve listesi Türkkuıu Le· 

vazım bürosundan paruız verilir. 
Eksiltme 19-12-938 pazartesi günü 

saat 15 te yapılacaktır. lsteklilerin 
muayyen gün ve saatte vesaik ve te
minatlariyle birlikte hazır bulunma-
ları. 9021 

Fakülteler 
Doçent alınacak 

Ankara Hukuk Fakülteai Dekan
hğmdan: 

Fakülteye hususiye hukuku grupu 
ile Maliye ve iktisat grupu için Do
çent ~lınacaktı~. Ucret (175) liradır. 

lmtıhanlar kanunusani nihayetinde 
yapılacaktır. Talip olanların imtihan 
mevzularını almak için Fakülte De
kanlığına müracaat eylemeleri rica 
olunur. (5165) 9305 

11-

Vekaleti umumiyeden azil 
İstanbul Beyoğlu uçuncü no

~erliğinden 6 mayıs 1938 tarih 
ve 3488/ 183 sayısı ile lzmirde 
Sef erihisarda Anaf arta batarya
sı, K, vekili Teğmen Raif Serini 
vekili umumi tayin etmiştim. Bu 
kere gördüğüm lüzum üzere A:n
kara birinci noterliğinden 18-10-
938 tarih ve 16806 numara ile 
umumi vekaletnamenin hükmüne 
nihayet verdim. Mezkur tarihten 
sonra hiç bir suretle beni temsile 
ıelahiyeti kanuniyeai olmadığını 
alit!.adarların malUınu olmak ü
zere bildiririm. 

Ankara Cihan otelinde misa
fir ve İstanbul Eyüpte Tabakha
ne caddesi 67 sayılı evde 

BELKIS ÇATA Y 

Demiryolları 

Tarak dubası ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alına Komia.

yonundan: 
Muhammen bedeli 80400 lira olan 1 

adet tarak dubası ve şalanları 13.2.939 
pazartesi günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare bina -
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5270 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ay_m .~~n saat 14.30 a kadar komisyon 
reıslıgıne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 402 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta_ 
dır. (5046) 9171 

Jandarma 
450 Çift karyola ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ae

kara Satm Alma Komi$yonunclan: 
1 - Bir çiftine yirmi iki lira kıy

met tahmin edilen vasıf ve örneğine 
uygun altlı üstlü dört yüz elli çift 

: karyola kapalı zarf usulü ile 29-12-
938 perşembe günü saat onda satın a
lınacaktır. 

2 - İstekliler parasız olarak pı-t
namesini komisyondan alabilecekleri 
ve örneğini de İstanbul Demir kapı -
da jandarma yoklama komisyonunda 
Fö~ebilecekleri bu eksiltmeye girmek 
ıtJtıyenlerln 677 liralrk teminat ve 
prtnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplarını en geç belli gün 
saat dokuza kadar komisyona vermit 
olmaları. (5099) 9187 

Posta, Telgraf ve Tele fon 

Maksimeli paralöner tertibi 
P. T. T. Levazım Müdürlüğündea:ı 
1)- İdare ihtiyacı için satm alına. 

cak olan (5) adet maksimeli paratöner 
tertibi açık eksiltmeye konulmuııttur. 

2)- M uhamemen bedeli (2000) lira, 
muvakkat teminatı (150) liradır. 

3)- Eksiltme 2-1-939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat (15) de An
kara'da ~.T.T. umumi müdürlüğü bi
nasın<iakı satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4) İsteklilerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki hamilen mezkur gün ve 
saatte o komisyona müracaatları. 

5) Şartnameler, Ankara'da ·P.T.T. 
levazım ve İstanbul'da Kınacıyan ha
nında üçüncü katta P.T.T. levazım 
ayniyat şubesi Md.lüklerinden para
sız verilir. (4782) 8599 
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~ Nakliyat yaphrılacak 1 
- -- -
~ Sümer Bank ~ - -~ Karabük Demir ve Çelik fQbrikalarından • §! 
= Fabrikam · • l" = E: mak _ Fil ız ıçın .. az~ olan 40.000 ton kireç taşının lr- § 
_ . yoı hattı uzerınde Balduıık istuyonu yakmmdan = 
E: ıhracı ve Bahkııık'ta vag tabm"I" b" ··t· hh"d "b l = - d"l kt" I . ona ı ı ır mu ea ı e 1 a e = 
EE e 1 ece ır • steklılerin tafsilatı öğrenmek ve fartnamevi = 
- almak·· 20 .1- -= M·· .. ~-zw~~ · 12. 1938 tarihinden evel Karabük Bürosu =: = udurlugune müracaat etmeleri ilin olunur. 9201 :5 
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Köz Nikel. Krom. Atölyesi 
Bilumum nikel krom ve bronz itleri 

Alman yadan getirdiğim sipesyal çelik borularla Viyana'da FAN HA 
ZER. galvano teknik fabrikasından getirttiğim hususi nikel k ~
satiyl d KROM t ve rom tesı-e en mo em E ÇEL K mobilye imaline başladım. H ~ 
taloglar ve yapılmış nümuneleri atölyemde görülür. usuaı ka-

Bankalar caddesi Çiçinyurtsokak No. 11 
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