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B. MENEMENCİOGLUNUN BEYANATI 

Türk-Alman ticaretinden 
hükümetimiz memnundur 

1 

her iki ta rafın Çünkü şeraitini 
bünyesine muvafık bulmaktadır 

İstanbul, 22 a.a. - Doktor Funk'un Ankara ziyareti sırasında 
esasları tekarrür eden kredi işini tanzim için dün Berlin'e hare
ket eden Hariciye Vekaleti Katibi Umumisi B. Numan Menemen
cioğlu akşam gazetesine aşC\ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

Alman Milli lktısat Nazırı 
Doktor Funk 

" Berlin'e hareket ediyorum. Seya -
hatim doktor Funk'un Ankara'da bu
lunduğu sırada esası tekarrül'l.ımiş o
lan 150 milyon marklrk kredi mukave
lesini tanzim ve imza için vukua geli
yor. Bu anlaşma Almanya ile iktısadi 
münasebatımızın bir kat daha inkişafı
nı temin edecektir. Bunun aktine me
mur edilmiş olmaktan bilhassa memnu
num. Biliyorsunuz ki, son ticaret an
laşmasını Berlin'de müzakere eden he
yete de ben riyaset etmiştim. 

Türla. - Alman (•1wnomik 
nıiinmıcbetfori 

Almanya ile aramızdaki münasebet
lerin tarafeyn menfaatine olarak gUn
den güne inkişafı alman ihtiyaçların
dan olduğu kadar Türkiye'nin de ikti
sadı kalkınma hareketlerinden tevel
lüt ediyor. Son ticaret anlaşması neti
celerini yakından takip ediyorum. Her 
anlaşmada olduğu gibi tatbikatta ufak 
tefek ihtilaflar görülmüşse de tarafey
nin hüsnü niyeti sayesinde kolaylıkla 
halledilmiştir. 

Almanya'nın mallarımızı başka 

memleketlere sattığı hakkında piyasa
mızda bir haıber dolaştığını şimdi siz
den öğreniyorum. Mukavele ahkamına 

-----------------,,tamamen riayetkar olacağından hiç 
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-'en şüphe etmediğim alınanların türk ma-a ~ (Sonu 8. inci sayfada) 

İnönü Kızllayı 

yüksek himayeleri 
alllna aldılar 

Ankara, 22 a.a. - Reisicümhur ls -
met lnönü'nün Türkiye Kızılay Ce -
miyetini yüksek himayeleri altına al
mak suretiyle cemiyeti taltif eyledik -
/eri Riy:ıseticümhur Katibi Umumiliği 
tarafından Kızrlay Cemiyetine tebliğ 

edilmiştir. 

Cümhurreisimizin 

Çocuk Esirgeme 

Kurumuna iltifatları 

Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı 
Dr. Fuat Umay'ı bugün kabul huyu -
ran Reisicümhur İsmet İnönü Genel 
Merkez heyetinin istirhamı arzedilme
si üzerine kurumun fahri reisliğini 
memnuniyetle kabul ettiklerini bildir
mişler ve kuruma muvaffakiyet te -
mennisinde bulunmuşlardır. 

..........,.., ... ._TilY5Xt -OllTTMJ'A 

Nevyork sergisi 

komisyonu reisliği 
Haber aldığımıza göre Ekonomi 

Bakanlığı turizm bürosu müşaviri es
ki matbuat umum müdürü Vedat Ne
diın Tör, Nevyork sergisine iştiraki
mizi hazırlıyan komisyonun reisliğine 
intihap edilmiştir. Vedat Nedim Tö
r'ün yeni Türkiye'nin sanat, sanayi 
ve kültürünü Yeni dünyaya tanıtacak 
olan bu sergide dahi muvaffakiyet 
kazanacağına şüphe etmeyiz. 

Yugoslavya Ba§vekili 
B. Stoyadinoviç 

Yugoslövya'nın 
iç ve dış politikası 
değişmiyecek 

Belgrad, 22 a.a. - Başvekil ve ha
riciye nazırı Stoyadinovi!j, Avala ajan
sı müdürüne aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur: 

"- Riyaset etmekle müb.ıhi bulun
duğum yeni hükümetin teşekkülü, Yu
goslavya'mn dahili ve harici siyase
tinde hiç bir değişiklik vukuunu ifade 
etmez. Seçim esnasındaki nutuklarım
da tasrih ettiğim ve efkarı umumiyece 
bilinen programımızı tahakkuk ettir
mek için eserimize devam edeceğiz. 

Kabinedeki değişiklikler, hakiki ihti
yaçlardan doğmuştur. 

K<ıbineıfo1d ılt•ğişi1di1der 
Bu arada şimdiye kadar dahiliye 

(Sonu 8 inci sayfada) 

POLONYA'DAKİ YAHUDİ MESELESİ 

Yahudileri kütle halinde 
1 muhacerete sevketmek 
imkônları aranmaktadır 
Leh parlamentosu 

meselesi hakkında 

reis muavini yahudi 

beyanatta bulundü 

Yahudilerin muhaceret etmeleri muhtemel bulunan yerleri 
gösteren harita 

Varşova, 22 a.a. - Milli birlik kampı kurmay reisi ve mebusan 
meclisi reis vekili B. Venda, radyo ile ne§redilen bir hitabe söy
lemiştir. 

Plonya' da yahudi meselesine müteallik olan bu hitabesinde B. 
Venda, Polonya yahudilerinin muhacereti meselesinin halli zaru
retinin müstacel mahiyetinde ısrar etmiştir. 

--, Hatip, ezcümle demiştir ki: 

1 
"- Halihazırda bizim esas vazife-

Londra 'da şayialar: miz, tedafüi kuvctlerimizi artırmak-

1938 e 
kadar! 

Dalodiyo ltnbinA İn~doh,._..._ B. Eden tekrar 
kabineye 

tır. Devletin iktısadi bünyesi, bi
zim tedafüi kuvctlcrimiz için esaslı 
bir ehemiyeti haizdir. Devletin iktı
sadi hayatı, devleti tehdit eden her 
türlil tehlike karıısında daima faal 
bir hattı hareket ittihazına fimade o
lan vatanperver milli unsura istinat 
etmelidir. 

F.R.ATAY 

Osmanlı Türkiye'sinde ilk rüş
tiye mektebi 25 ilkkanun 1838 
de açılmıştır. Bu tarihten tam 
yüz sene sonra Anadolu içinde 
küçük bir seyahate çıkan Cüm
hurreisimiz lnönü'nden bütün 
vatandaşlar melitep istiyorlar. 
Bartın' da bir türk anası dört ço
cuğunu göstererk: "- Bunlar 
mektepsizdir !,, diye şikayet edi
yor. 
Eğer saltanat, ilk sivil mektebin 

vazifesini iyi tayin etseydi, yani, 
bu mektep hakiki garp terbiyesi
nin ve kültürünün ocağı olsaydı, 
timdi, yirminci asrın en büyük ve 
ileri devletlerinden birinin teba
ası olurduk. [Liitf en içer iki say
falarımızda ilk rüştiye mekte
binin tesisi hakkmdayi layiha
yı okuyunuz!] Yakın - Şark' ta bu 
noksan yüzünden iflas eden te -
ceddüt, Uzak - Şark'ta aksi se
beple mucizesini vermiştir. Ko -
modor Peary, Japonya'nın kapı
larını 1853 te zorlamış, Nippon 
adalarının halkı kendi ortaçağ -
larmm ölüm uykusundan ancak 
1871 de feodal rejimi yıkarak 
uyanahilmiştir. Osmanlı Türki -
ye'sinde ilk ray 1856 da, Japon
ya' da ise 1872 de döşenmiştir. 
Japonlar esir olmamak ve parça
lanmamak için, evela, ve bütün 
kuvetleri ile garp kültürüne sa
rıldılar. Japon inkılabı, ilk ceset 
karnını yaran ve insan vücudu
nun içinde cin ve peri olmadığını 
ispat eden teşrih bıçağı ile baş
lamıştır. Orada müspet ilim, Çin 
med;esesini süratle tasfiye etti. 
Bizde ise hakiki garp mektebi 
cümhuriyet devrini beklemiştir. 
Darülfünunun kala'yı yapan kıs
mı, saltanat inkıraz buluncıya 
kadar, hala bir medrese muvaza
ası idi. Halbuki garplılaşma, bir 
madcll tnklit değil, bilhassa bir 
fikri ve manevi intibak, bir lise 
ve üniversite, bir kafa mutlak 
kafa davasıdır. 

Cümhuriyet devri evela, terbi-

(Sonu 8 inci sayfada) 

ekalliyette kahyordu 
görüşülürken Mali kanunlar 

aleyhte rey verenler d~ oldu 
• • re ısı düzeltti sonradan Meclis • • 

ışı 

Fransız Maliye Nazırı Pol Reyno, Şotan ve BCJ§vekil Da/adiye 

Paris, 22 a.a. - Mebusan meclisi, öğleden sonraki celsesinde 
finans kanununun ikinci maddesinin altıncı paragraf mı müzake
reye başlamıştır. Bu paragraf, kazançlar üzerine yüzde iki nis
petinde vergi konmasına aittir. 

Bu paragraf hakkında birçok tadil 
teklifleri yapılmış, fakat maliye na
zırı Reyno, yalnız radikal sosyalist 
mebus Jamber'in tadil teklifini ka -
bul edebileceğini bildirmiştir. Jam -
ber'in teklifi, on bin franktan aşağı 
kazançlarda ilk yedi bin frankın na
zarı itibare alınmamasını amirdir. 

hükümet aleyhine rey verdikleri hal· 
de reylerinin hükümet lehine verilmiş 
olarak gösterildiğini söylemişler ve 
tashih talep etmişlerdir. Bu vaziyet
te hükümet, bir reyle ekalliyette kal-

(Sonu 8 inci sayfada) . 

girecek 
Londra, 22 a.a. - Dcyli Ekspres ga

zetesi, hükümet mahafilinde deveran 
eden bir şayiayı kaydetmektedir. B. 
Eden'in milli müdafaa işlerini tedvir 
eden nezaretlerden birini deruhte et-
mek suretiyle önümüzdeki sene zarfın
da kabineye girmesi muhtemeldir. 

Avrupa'nın her taralı müthi§ bir 
soğuk dalgası altındadır. Birçok 
yerlerde termometre sıfırın al
tında 20-30 a düşmüştür. Fakat 
bereket versin kış şehrimizde 
çisentili, kapalı puslu bir hava - · 
ya rağmen şiddetli değildir. He- 1 

nüz, acı soğuklar başlamamıştır. 1 

Hariciye Vekilimizin 1 

B. Ponsot şerefine 

verdiği büyük ziyafet 
Hariciye vekili B. Şükrü Saraçoğlu, 

birkaç güne kadar memleketimizi ter
kedecek olan fransız büyük el~isi B. 
Henri Ponsot şerefine dün akşam An
kara palasta büyük bir ziyafet vermiş
tir.Ziyafette, birçok vekiller, mebuslar 
Hariciye vekaleti erkanı ve fransız bü
yük elçiliği memurları hazır bulunmuş 
ve toplantı, büyük bir samimiyet hava 
sı içinde geç vakte kadar devam etmiş
tir. (a.a.) 

Bu gazete, B. Eden'in kendisinin 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Maliye nazırının bu beyanatı üze· 
rine, maliye encümenine müzakere 
imkanı vermek için celse tatil olun
muştur. Encümen, 19 müstenkife kar
şı 23 rey ile yalnız Jamber teklifini 
tetkik etmeğe karar vermiş ve reye 
müracaat etmeksizin bu tadil teklifi
ni tasvip eylemi tir. 

Büyük Kurultay 
l tinwı meselc.~i 

Celsenin yeniden küşadı üzerine, 
Başvekil Daladiye, ikinci maddenin 
altıncı paragrafının kabulü için iti
mat meselesini ileri sürmüş ve bu va
ziyette reye müracaat olunmuştur. 

Reyin puantaj ile ve isim tasrihi ile 1 

tesbiti lüzumu hasıl olmuş ve celse, 
saat 18,40 dan saat 21 e kadar talik 
edilmiştir. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Cümhuriyet Halk Partisi Büyük 
Kurultayının fe~kalôde toplantısı 

26/12/938 
( 10 ) da 

Pazartesi günü 
Büyük Millet 

saat 
Meclisi 

Polonya' da ya/ımli luikimh·eti 
Halb~ki Pol~nya'nın ticareti, ·bü -

yük ve küçük sanayii, az çok büyük 
bir nispet dahilinde, yahudilerin ha
kimiyeti altındadır, Yahudiler ise Po
lonya iktısadiyat aleminde şehir ve 
köyler halkının iktısadi istiklaline 
mani olan ve Polonya halk kütleleri
nin normal tekamülüne karşı bir en
gel teşkil eden ve bekası hiç de arzu 
edilmiyen bir unsur teşkil etmekte -

(Sonu 8 inci sayfada) 

-

l>ifrt mebwmn şil.-iiyeti 
Mebusan meclisinin fians kanunu

nun ikinci maddesi hakkında verdiği 
reyin kontrolü esnasında dört mebus 

binasında yapılacaktır. 
Matbuat Umum Müdürlüğünce hazırlanan ve Türkiye tarih gü
zellik ve iş memleketi adlı ikinci lotogral sergisi yarın saat I 5 te 
Sergievi'nde açılacaktır. Sergide çok güzel lotograllar teıhir 

edilmektedir. Yukarda sergiden bir köıeyi görüyorsunuz 
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İnsan ve kültür : 

T ropiklerde mimarlık 
Milletlerarası evcilik ve §ehircilik kongresi'nin son neşriyatına bir 

göz atmalarını genç mimarlarımıza tavsiye ederiz. Bu neşriyat arasında, 
bir broşür, mimarlığın tropikal memleketlerde halletmek mecburiyetin
de kaldığı meselelerden bahsediyor. 

Mali'ımdur ki, mimarlık, barınma ihtiyacına, en mümkün ölçüde ce
vap veren bir meslektir. Barınma şartları, iklime göre değİ§eceğine göre, 
mimari de bulunduğu memleketin iklim §artlarına uymak mecburiyetin
dedir. Yapıların stil'i ancak bundan sonra ve buna tabi olarak gelmekte
dir. Sade buna değil, stiJ, kullanılan malzemenin nevine göre de değİ§· 
meğe mecburdur.Bir memlekette mevcut yapı malzemesini bir kenara a
tarak stil yapmak kaygusile dışardan gelen malzemeyi kullanmak kadar 
malzemeye, mahiyetinde olmıyan bir takım esthetik ifadeler verdirmiye 
çalıtarak, suni bir stilciliğe saplanmak, modern mimarinin kabul etmedi
ği şeylerdir. Modenr mimar, nerede ve nasıl insanlar için çalıştığını bile
cek, yapacağı binanm teknik maksatlarını en yeni bilgilerle tatmin ede
cek, o yerfo malzemesini mümkün olduğu kadar çok kullanmıya çalışa
cak ve bütün bunların muhassalası olmak Üzere ortaya koyacağı binanın 
güzel olmasını temin edecektir. 

İşte, elimize geçen bir broşürde, bu mimarlık prensiplerinin sıcak 
memleketlerde nasıl tatbik edildiğine dair bir çok faydalı ve resimlerle, 
planlarla izah edilmiş misaller vardır. Bu hususların genç mimarlarımız
ca da mali'ım okluklarına şüphe yoktur. Ancak, Türkiye'nin bütün şe
hirleri yeniden inşa edilirken, memleketimizin ne çok ayrı iklimlere ve 
bu iklim hususiyetleriyle beraber ne kadar çeşitli bir in~ malzemesine 
malik olduğu düşünülecek olursa, milli mimarimizin modern mimarlık 
prensipleri dahilinde inkişafı o kadar gerçek esaslara irca e-dilmiş ola
caktır. 

Mesela Ankara'da hangi ev eskidir? Buna rağmen bu evlerden hangi
ai acaba, Üzerimizde ve Ankara'nın yazı ve kışı düşünülerek, fam Anka
ra iklimine göre inşa edilmiş hissini bırakmaktadır? 

Ankara'da böyle olunca, neden başka şehirlerimizde başka türlü ol-
aun? Burhan BELGE 

Sinema, tiyatro .bilet 
ücretlerinde yeniden 
tenzilôt yapılacak 

Tiyatro ve sinema bilet bedellerinden devlet ve belediyelerce 
alınmakta olan ve miktarı bilet bedelinin yüzde 21 - 28 ine kadar 
çıkan damga, tayyare ve belediye resimleriyle Darülaceze. hi~ı~
leri birleştirilmek suretiyle resim miktarları yüzde ona ındırıl
mişti. 

Bu tenzilat halkın bedii, fikri ve ı-
eğlcnce ihtiya~larını tatmin eden si- j D, d 
nema ve tiyatroların halk tarafından Beyazıt mey anı 
ucuz olarak görülebilmesinin temini 
için yapılmıştı. Devlet ve belediye
lerce yapılan bu fedakarlığa karşı si
nema sahiplerinin sinema ücretlerin
de münasip miktarda tenzilat yapma
ları icap ediyordu. 

İstanbul, 2l (Telefonla) - Beyazıt 
meydanının genişletilmesi için iatim-

lakine karar verilen dükkanlara ait 
muamele bitti. Kıymetl~r takdir edil -
di. Dükkanlar on beş gün sonra yıktı
rılmıya başlanacaktır. Maliye Vekaleti bu hususta tetkik· 

ler yapmış ve bunun neticesini Dahi-

liye Vekaletine bildirmi§tir. İskenderiye-İslanbul seferleri 
Maliye Vekaleti ezcümle şu müta

leaları serdetmektedir: 
Bazı İstanbul gazeteleri İstanbul -

İskenderiye vapur seferlerinin tekrar 
başlıyacağını haber vermişlerdi. Öğ
re:ıdiğimize göre, Dcnizbank'ın dış 
memleketlere yapılacak vapur seferle
ri hakkındaki programına dahil bulu
nan bu mesele, şimdilik bahse mevzu 
değildir. 

Gümrük memurları 

arasında tayin, 

terfi ve nakiller 
Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı 

gümrük memurları arasında yeni ta
yin, nakil ve terfiler yapmıştır. Bun
ları sırasiyle yazıyf?ruz: 

Tayinler: 
Fatsa idare memuru BB. Şevket Lo

kumcu bakanlık tetkik müdürlüğti tet
kik memurluğuna, Gelibolu gümrük 
ambar memurluğundan açıkta Nuri U
luğ, açıktan Kemal Darga htanbul 
baş müdürlüğü memurluğuna, Iğdır 
muayene memuru Keşfi Önsoy Kars 
muayene memurluğuna, Kars muaye
ne memuru Şefik Tunçer Iğdır mua
yene memurluğuna, Levazım müdür
lüğü memuru Sedat Şahin Ankara 
gümrüğü memurluğuna, Ayancık ida 
re memuru Şadi Güngör Fatsa idare 
memurluğuna, Samsun ihtiyat memu
ru Behçet Tanyeri Ayancık idare me
murluğuna, İzmir yolcu salonu ambar 
memuru Mithat Yıldız tzmir ithalat 
gümrüğü ambar memurluğuna, İzmir 
ithalat gümrüğü ambar memuru Tah
sin Tuğtekin İzmir yolcu salonu am
bar memurluğuna, Mardin muhasebe 
memuru Ali Ulvi Kaya Nusaybin mu
hasebe memurluğuna,· Nusaybin mu
hasebe memuru Mustafa Nimet Mar
din muhasebe memurluğuna, açıktan 

J{emat Demirer Mıırsin mııha!:ehc me
murluğuna, acıktan Nadir Ağrılar 

l\fardin gümrük memurluğuna, 

T t!r/ian tayinler: 
İstanbul baş müdürlüğü muha~ebe 

memurlarından Refik Erdumlu ve baş 
müdürlük memurlarından Remzi Kar
yüz İstanbul· ambar memurluklarına 
İstanbul muhasebe memurlarından Ce
nap Batır İstanbul memurluğuna, İs
tanbul memurlanndan Nihat Bilikser 
İstanbul muhasebe memurluğuna, 
Bursa erkek lisesi kimya muallimi Ah
met Hamdi Yaşar Kars kimyagerliği
ne, 

Terfiler: 
Tetkik müdürlüğü tetkik memuru 

Şahabettin Atamer, gümrük işleri mü
dürlüğü memuru Rifat Bayazit oğlu, 
Gümrük işleri tetkik memuru Hüseyin 
Alpoğuz, ekonomi igleri memuru A
tıf Cibelik, l evazım müCiürlügü m emu 
ru Celal Şahingil, İstanbul muayene 
memurlarından Faik Sonay, Kars mu
hasebe memuru Bahaettin Dilcan. 

Şehir vapurlara yapacağ1Z 
Denizbank İstanbul' da iŞlemekte o -

lan şehir vapurları için hazırladığı 

yenileme faaliyetine devam etmekte
dir. 

Bunun için bir kaç yeni vapur sipa
riş edilmesi düşünülmektedir. İstan -
bul tersanelerinde vapur yapılması i -
şi de ehemiyetle göz önünde tutul -
maktadır. 

Bugünkü Kamutay 
Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz

name şudur: 

Riyaset divamnrn heyeti umumiye
ye maruzatı: 

l - Adliye müntesiplerinin izinle
riyle vazifeden ayrılma ve devamları 
hakkındaki kanun layihasının geri 
verilmesine dair Başvekalet tezkere
si. 

2 - Esbabı mücbire ve zaruriyeden 
ötürü takip ve tahsillerine mahal ve 
imkan olmadığı cihetle kayıtlarının 

silinmesi istenilen 1.045.076 lira 99 
kuruşla 240.450 kilo tuz hakkındaki 
tezkerenin geri verilmesine dair Baş
vek5.Iet tezkeresi. 

Bir defa müzakereye tabi olan mad
deler: 

ı - Tahlisiye umum müdürlüğü 
1934 mali yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğu -
na dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresiyle tahlisiye umum müdür
lüğü 1934 yılı hesctbı katisi hakkında 
kanun layihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası. 

2 - 1938 mali yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı bütçelerin bazı
larında değişiklik yapılması hakkın -
da kanun layihası ve bütçe encümeni 
mazbatası. 

Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler: 

1 - Mübadele ve teffiz işlerinin 
kati tasfiyesi ve intacı hakkındaki 
1771 sayılı kanuna ek kanun layihası 
ve Dahiliye, Sıhhat ve içtimai Mua
venet, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları. 

2 - İdare heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi memurlarının te c;k i l:ttı hak -
kında kanun' teklifi ve bütçe encüme
ni mazbatası. 

Çağrı 
X Milli Müdafaa Encümeni bugün 

umumi heyetten sonra toplanacaktır. 
X. İktisat Encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından sonra toplanacak -
tır. 

X Arzuhal Encümeni bugün saat 
10 da toplanacaktır. 

Hava gemileri için Lonclra~da 
bir kongre toplanıyor 

Hava gemileri için gittikleri mem -
lekctlerden alacakları mayi mahruka -
tın gümrük resminden istisna edilme -
si için şubat ayı içinde Londra'da bey
nelmilel bir kongre toplanacaktır. Bu 
kongreye nükümctimiz de davet edil -
ı:ni tir. 

Tophane' de ~ıkan yangın 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Bu sa -

bah saat 6.45 de Tophane'de, binası 
22 bin liraya maları sekiz bin liraya 
sigortalı bir kundura fabrikasında 

yangın çıkmıştır. Tahkikat yapılmak
tadır. 

Adana ~if t~ilcr birliği 
kon"resi t:) 

Adana, 22 (Telefonla) - Çukurova 
çiftçiler birliği kongresi bugün yapıl
mıştır. Kongre Çukurova çiftçileri -

"Bütün bu tetkikler devletçe yapı· 
lan fedakarlığın, tamamen mutavas
ııtl~r .lehine gayri meşru bir kazanç 
tcmınınden ba~ka bir fayda temin et· 
mediğini göstermektedir. Bu hale ni
hayet verilmesi ve kanunun maksa -
dının .. yerine getirilmesi belediyelere 
tcrettup eden en ehemiytli vazifeler
den biri. olduğundan belediyelere bu 
hususta ıcabeden ~ebligatın yapılma
sı ve nazarı dikkatlerinin celbedilme
si maksadı kanunun istihsali nokta. 
aından lüzumlu olduğu mütalea edil
mektedir.,, 

Mamafih ticaret gemileri filomu
zun kafi miktara eriştiği ilk günlerde 
bu seferlere hemen başlanılacaktır. 

""'"'"'"""""""'""""""""""'""'"'\. nin kalkınması etrafında kararlar al -
: : mış, Ankara'ya gidecek heyeti seçtik-

Dahiliye Vekaleti, Maliye Vekale
tinin bu tetkikini vilayetlere bildir
miş, sinema ve ~iyatroların halk tara
fından ucuz olarak görülebilmesini 
temin için bizzat alakadar olmaları
nı ve neticeyi vekiiletc bildirmeleri
ni istemiştir. 

3 üncü halk konseri 

~ Polis Enstitüsünde . . İstanbul'<la seyyar tedris 
heyetleri ~verilen konferanslar 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Mektep- : 
siz köylere gönderilecek seyyar ted
ris• heyetlerine ait hazırlıklar başla -
dı. Bu mektepler ilk tedrisat mual -
!imleri arasından seçilecek seyyar baş 
muallimler tarafından idare edilecek 
ve kendilerine asli maaşlarından 

Polis Enstitüsünde her cu-
martesi günü verilmesi mu
tat konferanslar bu hafta 
da gene saat 13,5 ta verile· 
cektir. Konferans umuma 
açıktır. 

: ten sonra toplantısına nihayet ver • 
miştir. 

t~tanhul'da kadastro faaliyeti 

başka ayda ellişerlira ücret verilecek
tir. --··••••••••••••••••••••••••••••••••••••r 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Emin -
önü kadastrosu bitirilmiş ve Beyoğ -
lu'nun kadastrosuna başlanmıştır. 

Kadıköy'ünde iki grup çalışmakta -
dır. Kadastro işlerinin şimdiye kadaı
tanziminde mektum kalmış bir çok 
gayri menkuller meydana çıkarılmış -
tır. 

Adli evrakın posta ile tebliği 

Kanun projesi Kamutay 
ruznamesine alındı 

Adli evrakın posta, telgraf ve telefon idaresi vasıtasiyle tebli
ğine dair olan kanun projesi, Kamutay nıznamesine alınmıştır. 

Hükümet, mucip sebepler mazbatasında ıunları söylemektedir: 

"Tebliğ muamelelerinin sürat ve 
intizamla cereyanı, davaların görülüş 
tarzı üzerinde devamlı bir tesir icra 
edecek mahiyettedir. Tebliğ, kanunun 
tayin etti ğ i şekiller altında davaya a
it ehemiyetli varakaların muayyen 
bir şahsa tevdiinden ibaret olduğuna 
göre bu tevdi işini ifa ile mükellef 
uzuvların memleketin her atrafına 
şamil devamlı ve muntazam bir tevzi 
teşkilatına sahip olmaları zaruridir. 
Bugün cari olan sistemde mübaşirler 
tarafından idare edilmekte olan teb
liğ işlerinin tam bir intizamla ecre -
yanı çok geniş bir teşkilata ihtiyaç 
gösterir. Adli tebliğatın posta idaresi 
vasıtasiyle ifası halinde bu idarenin 
aynı mahiyette bir hizmeti ifa için 
geniş V" muntazam bir teşkilata sahip 
olması ve bu teşkiliittan istifadeyi 
mümkün kılacak ve bu suretle tebliğ 
muamelelerinin de sürat ve intizam· 
la Hasını temin edecektir. Esasen ad
li tebliğlerin diğer tevdi ve tevzi iş
lerinden farkı, yalnız muhataba mua
meleden haberdar olmak fırsatını ver
mek değil, aynı zamanda tebliği ya
pan mahkeme veya mercilerin ve teb
liğde alakası olan tarafın, tevsik su
retile işbu muamelenin tebliğ edilmiş 
olduğunu ispat imkanını da elde et -
mesidir. Şu hale göre posta, telgraf 
ve telefon idaresinin esaslı vazifesi 
olan tevdi işine vüsuk verecek bazı 
kayıt ve şartların ilavesi adli tebliğ
lerin de tamamiyle bu idare tarafın -
dan ifasını mümkün kılar. Bu maksat
la hazırlanmış olan metinlerle tebliğ 
muamelelerinin tatbikattaki şekli ce
reyanını gösteren mufassal nizamna
me projesi ve tebliğatta kullanılacak 
formülleri tetkik etmek üzere Nafıa 
ve Adliye Vekaletleri ve posta, tel -
graf ve telefon idaresi mümessilleri
nin iştirakiyle toplanan komisyon, 
teklif edilen yeni sistemin tatbikat
taki işleyiş tarzını ve bu servisin tam 
bir intizam dairesinde cereyanını te
min edecek hükümleri ayrı ayrı göz
den geçirmiştir. 

Proje ve formüllerin hazırlanmasın
dan önce posta ile tebligat sistemini 
kabuJ etıni;t olan Devletlerden Isviç
re, Macaristan, Romanya ve h vua t ... 

ya mevzuatı tetkik ve mukayese edil
miştir. 

Layihanın ihdas eylemiş okluğu ye
niliklerden bir diğeri de telgrafla teb
ligat usulüdür. Ancak bu usulün der
hal tatbik edilmemesinde bazı fayda
lar mülahaza edildiğinden tatbikatın 
bir müddet tehirine imkan verecek 
hükümlerin ilavesi muvafık görül -
müştür.,, 

Projenin esasları: 
Proje üzerinde tetkikler yapan ad

liye encümeninin yaptığı değişiklik -
lerden sonra, layiha, şu şekli almış
tır: 

Mübaşirler marifetiyle yapılmakta 
olan adli tebligat; posta telgraf ve 
telefon idaresi vasıtasiyle yapılacak
tır. Hazırlık tahkikatında ve geriye 
bır~kılmasında zarar umulan diğer 
işlerde ve aynı yerde bulunan mahke
melerle adli daire ve müesseseler ara
sında ve bu müesseselerde bulunan 
şahıslara yapılacak adli tebligat, ad
li mahkemelerce kendi memurları ve
ya zabıta vasıtasiyle yaptırılacaktır. 
Tebliğin hangi hallerde telgrafla 

yapılabileceği alakadarın talebi üze • 

rine mahkeme reisi, hakim veya mu
ameleyi yapan merci tarafından ten
sip edilebilecektir. Telgraf masrafı, 
bu vasıta ile tebliği istiyen taraftan 
posta ücretinden ayrı olarak alına

caktır. 
Posta telgraf ve telefon idaresinin 

bu kanuna göre yapacağı tebliğ işle
rinden dolayı alacağı ücretler, adliye 
ve nafıa vekillerinin müşterek teklifi 
üzerine 2721 sayılı kanunda yazılı şe
kilde ve ayrı bir tarife ile tesbit ve 
tayin olunacaktır. Bu suretle yapıla
cak tebliğler için adliye harç tarifesi 
kanununun 12 inci maddesinde yazı
lı tebliğ masrafı alınmıyacaktır. 

Tarifede yazılı ücretleri kanunla -
rına göre tebliğ masrafını vermesi 
liizımgelen taraf peşin olarak ödiye
cektir. Bu fıkra dışında kalan veya 
adli müzaharete nail olanlara ait bu
lunan tebliğler hakkında resmi mü -
rasilata tatbik edilen hükümler cere
yan edecektir. 

P. T. T. idaresi memurlarının ku
sur veya ihmali yüzünden veya 
mücbir sebepler haricinde herhangi 
bir sebeple zıyaa uğrıyan adli evrakın 
yeniden tanzim ve tebliği için lüzum
lu olan masraflar posta kanununun, 
teahhütlü mürasilatala alakalı hüküm 
lerine göre ödenecektir. Telgraf ser
visinde kaybolma ve gecikme halle· 
rinde telgraf kanunu hükümleri tat
bik olunacaktır. 

Adli tebligatın yapılma şekli ve 1-
tebligatla alakalı mürasiUitın tevdii. 
teslim ve iadesi hususlariyle buna 
müteferri diğer muameleler bir ni
zamname ile tayin olunacaktır 

Bu projeye göre posta telgraf ve 
telefon idaresi vasıtasiyle yapılacak 
adli tebligat işlerinin tam bir intizam 
içinde cereyanını temin ve bu husus
la alakalı talimatname ve sirkülerleri 
tanzim etmek, servisin işleyiş tarzı
nı devamlı bir murakabeye tabi tut
mak ve lüzumlu gördüğü diğer bütün 
tedbirleri almak vazifeleriyle mükel
lef bir heyet kurulmuştur. 

Bu heyet, posta telgraf ve telefon 
umum müdürünün reisliği altında 
Adliye ve Nafıa Vek.5.letlr"' ·•- __ .__ 
... ı !iı dI v-. ·~· - "'-·· ....... eı.inin mümes
sillerinden teşekkül etmektedir. He 4 

yetin kanun ve nizamlara göre alaca
ğı kararlar doğrudan doğruya tatbik 
ve icra olunacaktır. 

1086 syıh hukuk usulü muhakeme
leri kanununun 134, 133, 118, 135, 136, 
147 inci maddeleriyle 431 inci mad
desinin son fıkrası ve bu kanunla di
ğer kanunların bu hükümlere muhalif 
olan hükümler kaldmlmıştr. 

Pul ve kıymetli kağıt 
Je~·haları 

Pul ve kıymetli kağıt ibaresini havi 
bayi dükkanlarına asılan levhaların 
belediyelerce ilan resmine tabi tutu -
lamıyac:ağı kararlaşmıştır. 

Halkevinde seçim 
Halkevi Başkanllğrndan : 
Evimizin temsil, halk dersaneleri, 

köycülük şubelerinin komitelerinde 
açık bulunan üyelik için seçim yapı -
lacağından 30.12.1938 cuma günü saat 
altıda bu şubelere kayıtlı üyelerin 
halkevine gelmeleri rica olunur. 

3 üncü Halk Konseri Cümhurbaş _ 
kanlığı Filarmonik Orkestrası tara
fından Müzik Oğretmen Okulu kon
ser salonunda 24-12-938 cumartesi gü
nü saat 15,30 da verilecektir. 
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~c?;T:D 
Proğram şudur: 
ı _ Konradin Kreutzer (1780 • 

1849): "Grenada'da bir gece" opera
sıııdan uvertür. 

2 - Luigi Boccherini (1743 - 1805) 
Viyolonsel konçertosu si bemol ma. 

jör 
a) Allegorc moderato 
b) Adagio 
c) Rondo, Allegore 
Solist: David Zirkin 

3 _ Kurt Atterherg (12-12-1887) 

6 ıncı senfoni dö majör 
a) Moderato 
b) Adagio 
c) Vivace 
Gelecek halk konseri 31-12-1938 

cumartesi günü saat 15,30 dadır. 

Eski elbise, ayakkabı, çama-

1 t Çocuk Kuru· 
şır arını a ma. l 
muna ver! Binle~ce. yoksu 
yavruları giyindırmış olur· 
sun. 

Soğuk da i~ki düımana ! 
Soğuk dalgası Avrupa'da "K~la 

çıkmış Ayas paşa gibi,, seyahat ha _ 
/indedir. Y~r yer nehirleri gilidli -
yor; yer yer denizleri kapatıyor; 

yer yer yolları tıkıyor. 

Merhametsiz poyrazın şurada bu
rada canlara kıydığını da öğreniyo
ruz. 

lngiltere'dc elli senedenberi gö -

rülmemiş bir soğu'k hüküm sürüyor
muş. Bu fevkalade kışm Büyük 
Britanya adalarında sebep olduğu 
kazalardan birisi şudur: bir barda 
tam 10.f!OO bira şişesi donarak pat -
Jamı~trr! 

Eğer bu hadiseyi okudularsa 
' 

dostlarrm doktor Mazhar Osmanla 
Fahrcttin Kcrim'in kulakları çınla • 
srn ! 

Bir çokları onların içki aleyhtarı, 
ye§İl aycı fikirlerini ".soğuk" bu • 
/ur/ardı. Bu, böyle midir, değil mi -
dir? bilemiyoruz. Fakat §U 10.00Q 
bira şişesini patlattıktan sonra an -
Jadık ki soğuk da onlardan olmuş -
tur! - T. 1, 

At'" dair! 

Av, bahse mevzu olunca &Özü 
avcılara bırakmak lazım' gelir a
ma, ben, avın o tarafını dilime do
layacak değilim:. 

~vr.upa'da av meselesi, gene si
yası bır ehemiyet kazanmıya bat· 
ladı. 

Orta Avrupa'da ltalya harici
ye nazırı Kont Çiyano beraberce 
avlanmak üzere Budape§te'de a
miral Horti'yi ziyarete gitti ve Ma
cariatan'm Berlin - Roma mihveri
ne bağlı olduğuna dair inanca a· 
larak geri döndü. 

Bir kara avından çıkan netice 
budur. Deniz avına gelince uzak 
§arkta japonlarla ruslar yeni bat
tan bir balık avı yüzünden ihtilaf 
çıkardılar. 

- Neticesi ne olacak acaba? 

diye beklenen &İyasi hadiseler
den birisi de bu balık avıdır. 

Meselenin ''bulanık suda balık 
avlamak,, tarafı da var mıdır, onu 
pek bilemiyoruz. 

ılfotalilmt, muuılibat. muta le-

bat! 

Sanki "istekler", ''dilekler" gi
bi halia muhlis türkçe kar§ıhğı 
yokmu§ gibi, gazetelerde ve a
janslarda, devamlı bir ısrar ile kul
lanılan, hem de yanlıı yazılarak 
kuJlanılan bir kelime vardı: "me
talibat ! ,. 

Bu sütunlarda bundan epey za
man Önce, bu kelimenin yanlıt o
kunuıuna takılmrı ve doğniaunun 
''mutalcbat,, olduğunu &Öylcmiı
tim. 

Bu fıkranın teairile mi, yok&& 

eşrefı saat'i geldiğinden mi•nedir 
bu kelime düzeldi. Fakat gene ta
mamiyle ıdeğil. Bu sefer de muta
libat diye yazıyorlar. 

-Arapça değil mi uydur uydur, 
söyle! 

diyeceksiniz. Fakat bu türlü uy
durmalara dÜ§eceğimize bu türlü 
köhne kelimeleri büsbütün bırak
sak, fena mı ederiz? 

Bir sarhoş kaclın ! 

Adana'da fazlasiyle aarhot o

larak dolaşan bir kadını ayıltmak 
içiı. üzerine mebzul miktarda su 
dökmütler! 

Kadın, acaba İçerken kadehe 
fazla su katmıf olsaydı, sonradan 
ıslatılmasına lüzum kalır mıydı? 

Tramva~· tıe tiincl ! 

lstanbul'da bir konuşma: 
- Tramvay arabaları için ecel 

teknesi diyorlar. J\ir takımının fi
renleri bozukmuş 1 

- Ne demeli? Allah yerin dibi
ne batırsın! 

- Peki, tramvaylar iç.in fena 
beddua değil; fakat şayet Tünel 
§oirketine kızarsan ne diyeceksin? 

Bir (Ok yerlerde yağmur yağıyor 
Dün şehrimizde hava yağmurlu ve 

rüzgarsız geçmiştir. En düşük ısı 3, 
en yüksek ısı da 6 derece olarak kay -
dedilmiştir. 

Y~rtta d?ğu ve cenubi şarki Anado
lu bölgelerıyle Karadeniz kıyılarında 
hava ~apalı, diğer bölgelerde kapalı 
ve yagışlı geçmiştir. 24 saat içindeki 
yağışların metre murahbaına bırak -
tıklan su miktarı Bergama'da 25, 
Muğla'da 21, Kuşadası'nda ve Edir -
ne'de 17, Edremit'te 16, lzmir'de 15, 
İstanbul'da 11, diğer yağış gören pek 
çok yerlerde 1 - 10 kilogram arasında -
dır. 

. ~üzgar}ar bütün bölgelerde cenup 
ıstıkametınden saniyede en cok 7 met 
re kadar hızla esmiştir. Ege deni
zi?d~ ise lodostan fırtına şeklinde es -
mıştır. 

Yurtta en yiiksek ısılar Zonguldak'
ta 15, Çanakkale'de 16, Adana ve An -
talya'da 18 der«edir. 

En düşük ısılar da sıfırın altında, 
Kayseri'de 2, Erzurum'da 6, Kars'ta 
11 dere<:edir. 



%3 - 12 - 1938 

Loış POLITi KA 1 

Romanya' da K1ral, Hükümel, 
Meclis ve Parti 

Romazıya kıralı Majeste Karol, 
Laodra'ya, Berlin'e ve Paria'e yaptı
iı aeyahathın geri döner dönmez, 
memlekette yeni rejimin sağlamla§
trrılmaaı ve aükiin ve iatikrarm temini 
için faaliyete geçmiıtir. Mi.lUındur 
ki partiler arasındaki siyasi mücade
le bu dost menıleketi anarti içine at
bU§b. Ve bu anarıiden istifade eden 
"Demir cephe,, i&imli faıist teıkili.tı 
idi. Siya.si partiler için, demokrasi i
çin, rejim için hatta memleket ve kı
rallık için aynı derecede büyÜk bir 
tehlike teklinde beliren demir cep
heye kartı kıral tedbir almak mec
buriyetini hissetti. Bunun Üzerinedir 
ki Karol eski siyasi partileri de, ka
nunu eşasiyi de ilga ederek, sali.hi
,etleri kendi uhtesinde toplıyan ye
ni bir kanunu esasi tanzim etti. llk 
::ııamanlar bu rejimi kabul etmif gibi 
görünen demir cephe taraftarları, 

bir müddet sonra tekrar faaliyete 
•eçmiye hazırlanırlarken, Karol'ün 
hükiiıneti, o zamana kadar Roman
ya'da hiç bir hükümetin göstermedi
ii azim ve metanetle hareket ec..erek 
fati&t te!kili.tını dağıttı. Llderleri 
Kodreanu, bir sebeple, hapse atıldı. 
Diğer uzuvları da kamplara tıkıldı. 
Kırala dayanan Kristea hükümeti 
tarafından gÖ&terilen bu metanet ye
ni rejimin gerek memleket içinde ve 
zerek taşrada preatijini takviye etti. 
Ve romen vatandaşları bir müddet 
aükun içinde yaşadılar. Fakat Çekos
lovakya'nrn parçalanmasiyle meyda
na gelen kriz, faıi&t unsurlarını cesa
retlendirdi. Bunlar, rejime karşı ye
ni bir auykast hazırlarken, terdipkar 
elin, bu defa daha ağır olarak başla
rına indiğini hiuettiler. Tethitçiler 
hakkında ağır mahkfuniyet kararla
rı verildi. İhtiyati tedbir olmak üze
re Kodrcanu ve on üç arkada!• bir 
hapisaneden baıka bir hapisaneye 
naı:dedilirlerken kaç.ınıya çahttıkla
rından zabıta kuvetleri tarafından 

öldürüldü. Bu hadisenin heyecanı 
içinde demir muhafız mensuplarmnı 
bir çoğu hükümete dehalet ebnitler
dir. 

Şimdi kıral rejhnin takviye&i na
mına aiyaııi bir parti kurmıya karar 
Termiftir. Birkaç gündenberi Bükreı
t.. selen haberler, yeni parti hak
kmda entereaan maJiımat vermekte
dir. Filhakika bu aiyaai partinin ku-
·-...-; ~ ...,... . ..ı;~- .... _ 
yatmda yeni hır ~p mw._ 

deli.Jet edecektir. 
Siyasi parti, f a§ist temayÜlleri o

lan demir muhafızları bir tarafa bı
rakarak, Romanya'nm beJli ba§h 
dört siya&İ partisini mezcebnektedir. 
Eaki milli köylü, liberal, milli hıris
tiyan ve romen cephesi partilerini 
bir araya toplıyarak bunlardan bir 
"milli uyanıt.. partiııi kurulmakta
dır. Partinin fahri reiıi bizzat kıoral 
Karol'dür. Ve umumi katipliğine de 
dahiliye vekili Kalineaco'yu tayin et
nıiıtir. Tek partili devlet, on doku
zuncu asır demokrasiainin yer verdi
ii çok partili devlet siateminin bu 
giinkü ıartlara daha uygun olan bir 
istihalesidir. Romanya'nın mukadde
r.tını eline alan Karol, ıimdi bu tek 
parti aistemini kendi memleketine 
d4' tatbik etmiye karar vermi§tir. Bu 
tecrübenin ilk adımda muvaffakiyet
li netice verdiği bildirilmektedir Fil
hakika aon orta Avrupa krizinden 
aonra Romanya'nın vaziyeti nazik
letmiıtir. Bu itibarla romen milleti, 
her zamandan ziyade müttehit bu· 
lunmak mecburiyetindedir. Bu itti
hat, bugünkü ıartlar altında ancak, 
irade &ahibi olduğunu gösteren kıra
im etrafına toplanmakla mümkün. 
dür. Majeate Karol, yeni kanunu e
aaıi ile ü:aerine çok ağır meauliyetler 
almıt bulunuyor. Denilebilir ki yeni 
devlet mekanizmaımın bütün ağırlı
iı Karol'ün üzerinde toplanmı,tır. 
Şimdi parti reisJiğini de Wıteai
ne almakla bu mesuliyeti geniılet
mektedir. K.ıralın hükümeti, kıralnı 
müıavirleri, kıralm meclisi, §İmdi de 
kıralın aiyaııi partisi. lıte Karol'ün 
romen mi.nevi birliğini takviye et
mek, romen vatanmm bütünlüğünü 
korumak ve romen milletini maddi 
refaha doğru götürmek için kurduğu 

devlet mekanizması budur. Kuvetli 
bir Romanya, Balkanlarm ve orta 
Avrupa'nın sulhu için elzem olan bir 
i&tikrar unsurudur. Majeate Karol 
böyle bir Romanya için çahıtığından 
bizim gibi Balkan sulhuna bağlı o
lanların dileği de ancak bu mesainin 
muvaffakiyeti olabilir. 
Dün gelen ajana telgrafmıda Roman
ya hariciye vekili K.omnen'in istifa 
ederek yerine B. Gafenko'nun geti
ril-diği bildirilmektedir. Bu istifanın 
aebebi maliım değildir. Fakat Ro
manya'nın bugünkü vaziyetinde ve
kil değiımeııi, büyÜk aiyasi mi.naya 
delalet etmez. Çünkü gerek dahili 
Ye gerek harici siyaseti tedvir eden 
bizzat Karol'dür. Vekiller politika 
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DÜNYA HABERLERİ . 

İspanyol - Fransız hududunda 

İngiliz konsolosunun valizinde 
... 

Mühim askeri 
evrak bulundu 

1 

San Sebastien'de 200 kişi tevkif edildi 
. 

lngiliz gazetelerine göre 

F rankist şefler arasında 
geçimsizlikler çıkmış 

Burgos, 22 a.a. - İspanyol hududunda ele geçirilen vesikalar 
meselesi hakkında · Burgos hükümeti Hariciye Nazırı tarafından 
netredilen tebliğde ezcümle deniliyor ki: 

"- Askeri polis, İngiliz vis - konso
losu tarafmdan hazırlanarak konsolos 
Gudman tarafından nakledilen bir va
lizde, milliyetperver İı;panya düşman
larını müstakbel askeri harekattan ha
berdar etmeğe matuf olduğuna şüphe 
olmıyan vesikalar yakalamıştır. İnce
den inceye yapılan araştırmal~r ~i~ 
casusluk şebekesinin mevcudıyetını 
göstermektedir.,, 

200 kişi tevkif edildi 
Saint-J ean-de-Luz, 22 a.~. - San 

Sebasticn'den bildirildiğine göre dö -
viz kaçakçılığı yapmakta oldukların
dan şüphe edilen takriben 200 kişi tev
kif edilmiştir. 

Bu tevkifler ile ingiliz diplomatik 
valizi meselesi üzerine yapılmış tev -
kifat arasında bir münasebet mevcut 
olup olmadığı bildirilmemektedir. 

Şimdiki halde hudut, her zamandan 
ziyade sıkı bir tarassut altındadır. 

Son on beş gün zarfında fransız pos
tası, irun memurları tarafından defat
la durdurulmuştur. Bu postanın Fran
sa'ya girmesine müsaade edilmeden e
vci bazan üç gün alıkonulmuş olduğu 
vakidir. 

D' __ ,.._ 

l'afıs, 22 a.a. - Figora gazetesine 
Helday'den bildirildiğine göre San 
Sabestien'deki fransız ticaret odası -
nm sekreteri, ingiliz vis-konsolosu -
nun bavulunda gizli vesikalar ele ge
çirilmesi üzerine, tevkif edilmiştir. 

Frankist şefler ara.tfında 
geçimsizlik nıi var? 

Londra, 22 a.a. - Bütün gazeteler 
Burgos hadiselerinden bahis ve milli
yetperver hatların gerisinde hüküm 
süren imtizacsızlığı kaydetmektedir -
ler. 

Taymis gazetesi her şeyden önce 
"Valiz" esrarının aydınlatılması la
zımgeldiği kanaatindedir. 

rinin arifeıoinde ansızın Saragossa, 
Segovya, Pampeluna ve Soria garni
zonlarında tehditle karşılaştı. Keza İs
panya'dan son günlerde dönen yolcu
lar falanjistler arasında da tahrikattan 
bahsetmektedirler.,, 

Deyli Meyi gazetesinin Henday'e 
hususi surette gönderdiği muhabiri 
bildiriyor : 
"İyi malümat alan mahfiller, kon -

solosluk valizinde bulunan iki zarfın 
Madrid civarındaki ve Guadarrama 
dağlarındaki frankist mevzileri gös -
teren kurmay haritalarını ihtiva etti -
ğ ini bana bildirdiler.,, 

Henı it..·erd.e, lıem dışartl<ı 
anlcı§mcızlık 

Niyuz Kronik! gazetesi de bir ta -
raftan falanjist ve karlistler ve diğer 
taraftan da ispanyollarla müttefikleri 
İtalyanlar arasında anlaşmazlık mev -
cut olduğunu israrla kaydederek di -
yor ki : 
"Şimdi ı '1 ediliyor ki, 1100 kilo -

metrelik m .. şterek iki cephenin uzun
luğu dolayısiyle bir taarruz hemen he
men imkansızdır. Çünkü böyle bir 

~~~~-~e1iı;j.; !,>ir tc;a=.~@ 
dir. Bu kıtaat daha hazır olmadan 
düşman bütün ihtiyat tedbirlerini al
maktadır. 

tek ümit hükii.nıetçil.eri aç 
bırcıhnıcık 

Bundan başka, Franko kıtaatının 
ekserisi pusu harbi için talim edilmiş
lerdir ve kitle haliı:ıde hücuma kabili
yetli değildirler. Buna binaen, yegane 
zafer ümidinin cümhuriyetç.i İspan -
ya'yı aç bırakmak imkanına kaldığı a
şikar görünmektedir.,, 

Nihayet Mançester Guardian gaze-

İngiltere'de 

Tayyare imalôtı 
iki misline çıktı 
Londra, 22 a.a. - Hava nazırı tay -

yare istihsalinin geçen scıneye naza -
ran bu sene zarfında iki misline çık -
mış olduğunu, 1939 senesi zarfında bu 
istihsalin daha ziyade fazlalaştırıla -
cağını bildirmiştir. 

Türk - Bulgar baytari 
mukavelesi müzakereleri 

Sofy.a, 22 a.a . - Bulgar ajansı bil
diriyor: 

Türk - Bulgar baytari mukavelena
mcsinin tatbiki hakkında Sofya'da ya
pılmakta olan müzakereler, muvaffa
kiyctlc neticelenmiş ve 1933 muk.ave
lenamesinin tatbikindeki teknik tefer
rüat üzerinde anlaşmıya varılmıştır. 

Türk delegeleri bugün ziraat nazırı ta
rafından kabul edilmiş ve Sofya zirai 
mücsseselerıni gezmişlerdir. Yarın An 
kara'ya hareket edeceklerdir. 

Birleşik devletlerin 

hububat rekoltesi 
Roma, 22 a .a. - Beynelmilel enstitü 

Amerika'nın 1938 yılı içinde tesbit c -
dilen rekolte rakamlarını neşretmiş -
tir. 
Buğday rekoltesi 253.327.000 kental, 
Mısır rekoltesi 645.754.000 kental, 
Arpa rekoltesi 54.896.000 kental, 
Kenevir tohumu 2.076.000 kental. 

tesinin diplomatik muharriri de; fran
kist taarruz harbına ait planların is -
panyol hükumetine teslim edildiği 

hakkındaki şayiaların doğru olduğu -
nu iddia etmektedir. 

l'rmılı"istfor miillırtıheye 

yaıul§mı)·orltır 

Burgos, 22 a.a. - Stefani ajansın -
dan: 

Frankist ispanyol menabiinden öğ -
renildiğine göre Barselona hükümeti, 
bir ecnebi devletin tavassutu ile, noel 

~ çtn bir ___ .._ yap.ı.na -

sını istemiştir. 

Bu talebi, Burgos hükümetinin men 
fi bir cevapla karşılaımya hazırlan -
makta olduğu söylenmektedir. Fil va -
ki böyle bir mütareke düşmanlarına 
mühim tedafüi ve taarruzi hazırlık-
larını ikmal fırsatını verecektir. Bu 
hazırlıklar, bir müddettenberi bütün 
cephe boyunca yapılmaktadır. 

Diğer taraftan frankist ispanyol hü
kümeti, kayıt ve şartsız teslimiyetten 
başka Barselona ile hic bir hususi mü
zakerede buluıunıyaca"'ğını beyan et -
miştir. 

Avrupa' da 

~iddelli soğuk 

devam ediyor 
StokhoJrn, 22 a.a. - Bütün Skandi

navya' da hüküm sürmekte olan kar 
fırtınaları, şehirlerde ve köylerde bir
çok kazalara sebebiyet vermiştir .. Yola 
devam imkansızlığından dolayı bırçok 
otomobillerin yolda bırakılmasına mec
buriyet hasıl olmuştur. 

Macarist<1n' da 
Budapcştc,· 22 a.a. - Son günlerin 

mebzul karları, Macaristan ile Alman
ya hududunda her türlü münakalatl in
kitaa uğratmıştır. Almanya'ya gitmek
te olan hububc}t yüklü birçok vagonlar 
yollarda kalmış ve bu ha.i, ihracat ta
cirlerini ciddi zararlara uğratmıştır. 

Don yüzünden Budapeşte sokakla
rında yürüyenlerin kaymamaları 

kün değildir. Birçok otomobillerin 
kayıp devrildiği ve sokaklarda yürü
yen kimse.terin düştükleri ve bunlar
dan iki yüze yakın kimsenin ilk sıhhi 
imdat müesseselerine götürüldükleri 
haber verilmektedir. 

Bir Yugoslav -
İtalyan - Macar 

b/qku mu? 

Macar .Hariciye Nazırı 

yakında Roma'ya gidiyor 
Londra, 22 a.a. - Times'in Roma mu 

habiri, Kont Ciano'nun Budapeşte'yi 
.ziyaretinin Macaristan ile Yugoslavya 
arasında siyasi bir mukarenet tıı:siı.i 
neticesini vereceğini ve İtaly.ı'nın Yu
goslavya ve Macaristan'ın Bcrlin - Ro
ma mıhvcrinin siyasi çerçevesi da.bi
linde ve fakat hususi menfaaclere bağ
lı bir blok teşkıı edeceklerini yazmak-
tadır. 

Bu gazete, Romanya'nın bloka du -
hulı.i ihtımaline karşı kapının açık bı
rakılmış oldugu mütalca.ıındadır. 

JJlacarist.an Hariciye Nazırı 
· Ronuı' ya gidecek 

Budapeşte, 22 a.a. - ltalya harici
ye nazrı Kont Ciano macar hariciye na 
zırı _Çakiyi Roma'yı ziyarete davet et-

miştir 
İtalya hariciye nazırı Kont Ciano, 

yanında.ki aevat, bu aabah _, 7,20 de 

Roma'ya müteveccihen hareket etmiş
lerdir. 

Peşte görüşmeleri ve Paris 
basını 

Faris, 22 a.a. - Stefani ajansından: 
Faris gazeteleri, Kont Ciano'nun Bu
dapeşte'yi .ziyaretinin neticelerini tet
kik ederek bu neticelerin Macaristan'
ın da iltihak etmiş olduğu Roma -
Berlin mihveri siyasetinin yeni bir 
muvaffakiyetini ve daha hususi olarak 
italyan diplomasisinin bir muvaffaki
yetin.i teşkil etmekte olduğunu yaz-
maktadırlar. 

Bu hal, bazı gazetelere acı ve endişe-
li mütalealar ilham etmektedir. Bilhas
sa Epok gazetesi, totaliter devletlerin 

Gazete diyor ki : 
"Bahis mevzuu vesikaların vis-kon -

solosun bavutlarına kendi ha.beri ol -
madan konduğu muhakkak görünü -
yor. Bu askeri planları, vis-konsol~ -
sun Fransa'ya götürmek üzere oldugu 
valize kim koydu ve müteakiben bunu 
makamata kim haıber verdi? Esasen, 
nasyonalist başkumandanlığın mühim 
vesikalar kaybetmesi ilk defa vuku 
bulan bir şey değildir. 

D o o N .o L E R bundan böyle merkezi Avrupa'da ser
best kalmış olduklarını, halbuki fran
sa'nın Avrupa'nın bu kısmında bütün 
nüfuzunu kaybetmiş bulunduğunu 

Cümluıriyetrilere geçen 
t.aarruz plcinltırı 

Çok güzel hazırlanmış bir taarruz 
&on dakikada geri bırakıldı, çünkü 
nasyonalist bir zabit planlarla birlikte 
cümhuriyetçilere geçti. Muhasematın 
durmasının başlıca sebebi belki de 
budur. Bununla beraber, şiddetli so -
ğuklar orduları kış karargahlarına çe -
kilmeğe aevketmiştir ve iki kuman -
danlrk da tetkilatlarını tamamlamak 
için bundan istifade etmekle bahtiyar
dırlar.,, 

Deyli Telgraf and Morning Post 
gazetesi yazıyor: 

"Diplomatik müşahitler, general 
Franko'nun işgali altındaki bolgeler -
de karlistlcr ile falanjistler arasında 
uzun zamandaı:ıberi kıvılcımlanan 

kavganın ilkbahar gelerek askeri hare
kat tekrar başlamadan önce patlayıp 
patlamıyacağmı merak ediyorlar.,, 

Kurnıay harit.al.arı ••• 
Deyli Ekspres gazetesinden : 
·~eneral Franko, noe.l taarruz cm -

yapan adamlar değil, daha ziyade 
mütehasıııa sıfatiyle yardan eden 
kimaeler oldukların•dan hariciyedeki 
tebeddül, Romanya dıt politikuın
da, esasen beklenmiyen bir deği~ik
liğe deli.Jet edemez. 

A. Ş. ESMER 

Dovaların en çetini 
Köy, henüz karşımıula çetrefil bir muamma gibi duruyor. Atatürk 

köylünün bu memleketin hakiki efendisi olduğunu söylemekle istikame
ti çizmif, davanın ehemiyetini İ§aret etmiştir. Fakat yurdun lıakiki efen
disini layık olduğu medeniyet, refah, kültür ve saadete kaıJufturmak İfi, 
inkılap rejiminin karfılG§tığı müfküllerin en çetini olmuıtur. Bi.r eserin 
ba§arılması, mev.zu toplu ve meydunda olduğu nisbette kolaydır. Köy 
mev;ı;uiyle ise, biz, son derecede dağılmış ve bölünmüş bir iş karşısında 
bulunmaktayız. Ve bu yolda her şeyi yeni yapmak, esasları yeni baıtan 
kurmak, kadroları yeni bG§tan ha.zırlamak gibi muazzam bir dava, ilk 
adımda, önümüze dikiliyor. 

Çünkü köy, imparatorluk devrinde, hatta bir mesele olarak bile mev
cut değildi. Cümhuriyetin on be§ yılı, bütün münevver vatandG§lara bu 
meaelenin türk milleti için ~ok ehemiyetli ve hayati bir dava halinde or
tada durduğuna ikna etmekle gene büyük bir iş bafarmıştır. Çünkü bu 
derecede muğlak IJe girift bir davanın halli için en isabetli kararları ve
recek mütehassısları bulmak, ve bu kararları memleketin en u:.zak kö
felerine varıncıya kadar dikkat ve .aalahiyetle tatbik edecek ordu heye
tinde bir kadro ... Bu, İfte bir hamlede tahakkuku imkansız olan bir key
liyetti. 

iç organiuuyonda, ekonomide, milli müdafaada, maarifte ve diğer 
devlet iflerinde ana prensipler va.zedilerek. temel teıkilat vücuda geti
rildikten sonra, ıimdi şıra, davaların en çetinine girişmeğe gelmiıtir. 
Mevzuu küçüluemek, f(lhsi kanaat ve hükümlerimize aıın bir itimat 
beslemek bizi baılangıçta ıaıırtabilir. Bu eser ancak türk milletinin, 
türk münevverlerinin toplu ve şuurlu br gayretiyledir ki, muvallak hir 
neticeye götürülebilir. Yakında toplanacak olan ziraat kongresi, bu ba
kundan büyük bir ehemiyet arz.eder. Burada köy davaaının bütün dert
leri, ihtiyaçları ve :.zaruretleri alakalılar tarafından teırih edilecek, mev
z.uun ehemi'yeti hakkında toplu bir Fikir edinmek imkanı tabiatiyle orta
ya çıkacaktır. 

Ondan sonra karar saati gelecektir. Devletimiz ve onun peıinde bü
tün millet, bu az.ametli İfe, kahramanca zaferlerine layık bir azıim ve 
enerji ile ve muvallakiyetten emin olarak giriıecektir. Çünkü muvalla
kiyet, tam bir iymanla ba§lamıı olduğwnuz. her iıte pefİmİ;ı;den gelmi§-
~ ~~~ru 

yazmaktadır. 

Romen milli kalkınma 

partisine halk akın 

halinde kaydoluyor 
Bükreş, 22 a.a. - Yeni teşkil olu -

nan milli kalkınma partisine müra • 
caatlar yıgni halinde gelmektedir. 
T~şkilatın merkez komitesine şimdi -
ye kadar on binlerce müracaat vuku 
bulmuştur.Eski partilerin bütün li -
derleri kaydolunmuşlardır. Araların -
da ·eski demir muhafızlar reisi Kodre
ano'nun kardeşi bulunan bir çok eski 
demir muhafız azası da kırala telgraf 
çekerek yeni milli teşekküle kabulle -
dni rica etmi~lerdir. 

SQvyet- Japon münasebetlerinin 
kesilmesi muhtemel 

· Tokyo, 22 a.a. - "Kokumin Şiın
bun,, gazetesinin bildirdiğine göre, 
Sovyetlcr Birliği 24 kanunuevele ka
dar balık avı meselesi hakkında mem
nuniyete şayan bir. cevap vermezse, 
japon hükümeti, Moskova'daki japon 
büyük elçisi ,B. Togo'yu Tokyo'ya ge
ri çağırmak niyetindedir. 

Domei ajansının bildirdiğine göre, 
BB. Konoye, !tag~ki, Arita ve Yoneyi 
bugün öğleden sonra toplanarak B. 
Litvinof'la 24 kanunuevclde yapacağı 
gfüüşme hakkında Japonya'nın Mos
kova büyük elçisi B. Togo'ya son kati 
talimatı göndermitlerdir. 

-~-
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ITÜRKiYE BASINll 

Köy ve ziraat kongresi 
CUMHURiYET gazetesinde B. A

bidin Daver bu ba§lıkla yazdığı bir 
banazısmda ziraat kongresini izah 
ederek Cümh"urreisimizin son ııeya • 
batini ve bu seyahatten elde edilen 
neticeleri ele almakta ve zcümle §(),y; 
le demektedir: 

"İsmet İnönü, dört beı yıl önce, 
Baıveki.letleri zamanmoda köylüyü 
giydirmek meaele$iyJe me§gul olmuş
lardı. lstanbul'da, Sümeııbanlun yün
lü ve pamuklu mensucat fabrikaalrı
nı gezdikleri zaman, köylüye 4 - 5 
lira arasında ucuz elbise ve gene 
köylünün kesesine uygun bir ucuz
lukta kundura yapılma&ını emretmit 
lerdi. O zaman, fiyatlar, memleketi
mizin piyasaama göre a.agari hadde 
indirildiği halde, köylü, unıuıniyetle, 
bundan büyük §efin istediği gibi ve 
istediği kadar istifade edemenıiıtir. 
Çünkü, mesele, yalnız köylünün gi
yeceğini ucuzlatmakta değildi; aynı 
zamanda köylünün de, ucuzlıyan 
malları alabilecek kadar kalkmm.a .. 
smda idi. 

Meselenin asıl münim cephesini 
te§kil eden köylünün kalkınması i
çin, o vakittenberi hiç bir ıey yapıl
mamıı değildir. Her &ene, bu cephe
de de ileriye doğru gidilmittir; fakat 
yapılanların, maksadı temine kafi 
gelmediği görülüyor. lıte ziraat 
kongresi geniı hatlı bir ziraat siya&e
ti ve programı çizerek iıi egasından 
halletmiye çalı§acaktır. 

27 birincikanunda Ankara'da 
toplanacak olan kongre, ismet İnö
nü ve onu takiben Celal Bayar bükü. 
metlerinin varmıya çalıttıkları hede
fe, daha kuvetli ve daha gağlam a• 
dımlar1a &ağa sola inhiraflar yapJDA
dan yürümemizi temin etmek için 
düıünülmüt en iyi çare ve vasıtadır. 

Ziraat Vekilinin söylediği gibi 
"köy ve ziraat kalkınına hareketinin 
ilham ve imkanı, Cümhurreisimiz 
büyük milli kahraman Jnönü'nün u
zun senelerdenberi tahakkuk ettir
diği memleket ve i·dare şartlarına i.
tinat etmektedir. Bu hareket, inkitaf 
kudretini de onun ö:.dü rehberliğin
den alacaktır.,, Demiryolu politika
mız, sanayileıme siyasetimiz gibi, zi
rai kalkınma hamlemiz de muvaffak 
olacaktır. Nüfusumuzun büyük ekae. 
riyetini teıkil eden köylünün kalkın
ması yurt için, büyük bir refah ve 
saadet devrinin açılması demektir. 
1939 yılına böyle uğurlu bir hamle 
.ile si~zi, .evindirici bir fali ha
yır addediyoruz.,, 

ADAM YETiŞTiRMEK 
TAN gazetesinde B. Reşat Nuri 

Güntekin bu baılıkla yazdığı bir ya
zısını yurdun birçok yerlerinden o
kumak için lstanbul'a, büyük vil&. 
yet merkezlerine akın edenlere haa.
retmektedir. B. Reıat Nuri Günte
kin Erzurwn'dan lstanbul'a okuyup 
adam olmak için geldiğini söyliyen 
bir çocuğu ele almakta ve en sonun
da yazıııını §Öyle bitirmektedir: 

"Bu cidden temiz yürekli insanlar 
için bütün me&ele bir yolunu bulup 
çocuğu İstanbul'a aıınnaktan iba
rettir. Eh pannak kadar yumurcak 
için Erzurmn'dan İıtanbul'a kervan 
kaldırılacak değil ya ... Belediye ve
ya halkevinden temin edilen be§ on 
kağıda kendi bedeninden de bir o 
kadar kattın mı her feY tamam de
mektir ... Yol parası, temiz bir elbise 
ve kasket, bir mukavva bavul içinde 
bir miktar çamaıır, lstanbul'daki bir 
hemıeriye bir tavsiye mektubu.. Ço
cuğu yolda :görüp gözetlemek için 
lıtanbula' giden, ahbap, emanetçi, 
ve polisler de eksik değildir. 

Hayır ıı.ahipleri kendilerine düıe
ni yaptılar ya gayri öte tarafını dev
let baba dütünsün .•• 

Bütün felaketi, devlet babayı, 
kolları aıvamıı darpnnede cayır ca
yır para kesiyor ta&avvur etmek zih
niyetinde aramak lazımdır. 

Yalnız bu çocuğu lstanbul'a gön
derenlere değil bütün memleketin 
daha yüzlerce çocuğu, devlet mües
seselerinin nelerden ibaret olduğunu 
ve oralara naaıl girildiğini bilmeden 
yalnız bir yol parası ve ellerinde mu
kavva bir bavulla Ankara, lzmir, A
dana, Konya ve şair gibi büyük mer
kezlerin sokaklarına döken hayır sa 
hiplerine ıunu söylemek isterim: 

- Her §eyin ucuzu gibi hayır ve 
haaenatın ucuzuna kartı da aman ih
tiyatlı bulunun ... Adam yetitlirmek u
cuz ve kolay bir teY değildir. Bırakı
nız ki bir devlet bile kendi mektep • 
lerinde kendi mesuliyeti altında ço -
cuk yeti§tirirken, bir yandan da on -
ların içine girecekleri hayatın kad -
roaunu hazırlamadıkça maalesef he
define isabet ettirmi, sayılamıyor.,. 

B. Haşa Slovakya'yı ziyaret 
edecek 

Bratislava, 22 a .a. - Resmen tebliğ 
edildiğine göre Çekoslovakya reisi -
cümhuru Dr. Haşa. 26 birinci kanunda 
Slovakya'ya gelecek ve bu ayın 31 ine 
kadar orada kalacaktır. 



-4- ULUS 23 - 12 - 1938 

c~~i::~~~~:::::::::::::::::::::::::::ı 
Cümhuriyel üslôbu 

Yaratacağımız yeni usluba esas 
olmak üzere alacağımız milli mi -
mari karakterlerinin başlıcalarını 
şunlardan ibaret görüyorum: 

Planın daima ihtiyaç ve tekniğe 
göre olması, bazı usIUplarda olduğu 
gibi planın cepheye değil cephenin 
plana tabi tutulması. 

Binaların simasında tamamiyle 
bir türk ruhu, bir türk fizyonomisi 
bulunması. Çatıların, eski türk ev
lerinde olduğu gibi düz veya orta 
Asya ve Anadolu'daki mahruti ve 
menşuri şekillerde yapılması. Türk 
mimarisine e.n büyük bir karakter 
veren saçakların makul ve mantıki
bir tarzda tatbikı. Resmi ve büyük 
kurağlarda tak kapı denilen piştak
fara yani portaillere bir mevkii mah
sus verilmesi. İfrata düşülmemek 
ve binanın dahili taksimatiyle bir 
uymazlık hasıl etmemek şartiyle 
bindirme cenuba ve şahneşinlerden 
istifade edilmesi. En mantıki ve sı
hi olan türk pencere sistemlerinin 
tatbikı. Kafa pencerelerinden ve lıu 
pencerelere konulan nakışlı cam şe
killerinin husule getireceği güzel
liklerden azami bir istifade temini. 
Tezyinatta sadelik. Güzelliği hat
lar ve şekillerin ahenginde aramak. 
Türklerin ötedenberi kullandıkları 
tezyinat şekillerini gene onların 
kullandıkları yerlerde kullanmak. 
Eski türk tavanlarını; eski türk o
dalarının dolap, yük, kapı şekllleri
ni büyük setli sofalarını modern ih
tiyaca göre tatbik etmek. Eski ,Jar
maklık ve trabazan şekillerinden, 
çini kaplamalardan istifade etmek. 

tt 

Milli karakterli Türk 
mimarisi etrafında ... 

Mimari tarihimizden istifade etmeliyiz 

! 
........................ .......... 
...... :.~.:.~.~ .. :._:.~~.~.~ .... ~~ .... ~.~eve n 

G eçen makalemizde, her büyük 
devrin kendisine mahsus bir 

sanat uslCıbu yarattığını ve bu eser
ler azmanın zevk ve kültür derece
sini gösteren en mühim vesikalar 
olduğunu zikrederek cümhuriyet 
devrini ı de kendine mahsus, er, geç 
bir uslüp yaratacağını söylemiştik. 

Bu uslfıp nasıl olacaktır? Cum
huriyet devrinin sanat eserleri re -
simleri, heykelleri bu devri ınasıl te
rennüm edecekler? Binaları sonra
ki nesillere ne söyliyeceklerdir ı 

Bunu şimdiden katiyetle kestir -
mek mümkün değildir. Çünkü orta
da henüz bir şey yoktur. Bütün ya
pılan eserlerde henüz bir uslüp baş
langıcı bile göremiyoruz. Modern 
binalar arasmda milli karakteri ha
iz bir binaya tesadüf edilemiyor. 
Fakat bu gecikmeden dolayı endi -
fey~. düşme:neliyiz. Cümhuriyet 
henuz gençtır, elbet bir gün kendi 
usliıbunu yaratacaktır. Senelerden
beri bunu düşünen mimarlarımız, 
sanatkarlarımız bu yol üstünde yü
rümektedirler. 

_ıf.te bu yürüyüşe yardımı olur ü
mıdıyle bu yeni uslubun haiz olma
sı icap eden karakterleri burada bir 
1efa daha tahlil ve tetkik etmek is
tiyoruz. 

Mimaride "karakter" diye, bir us
lıibu vücuda getiren unsur ve amil
lerin muhassalasına, yani o uslubun 
mümeyyiz vasfına denir. Bu mü -
meyyiz vasfı husule getiren şey
lere dikkat edecek olursak bir 
takım müesseselerden ibaret ol
duğunu görürüz. Binanın cesameti
ne, ahengine, şekillerine, tezyinatı
tma ait olan bu müesseseler göze ve 
bu vasıtayla ruha tesir ederek psi
kolojik neticeler uyandıran amil -
lerdir. 

.. Me~ela insana nisbeten çok bü
yuk bır bina, azamet hissi uyandı -
nr. Düz ve penceresiz dıvarlar, i -
çerisinin hariçle alakasını keserek 
bir esrar~ngizlik duygusu verir. 
P:ncer~s1 çok olan ve içine bol ışık 
g~ren ~ınalar ferahlık ve tabiatiyle 
bır vbaglı~.ık tesisi yapar. Yukarıya 
dogr~ yuk:el:n minareler, çan ku
lelerı semaı bır suut hissini verir. 

Ufki ve yayvan binalar sükun ve 
rahat; girintili çıkıntılı binalar ü
zücü ve yorucu tesirler yapar. ' 

Hind binalarının alelacaip mah
luklar, divi budalarla tezyin olun
muş cepheleri insanı kasvetli bir 
mistisizm içine sokar. 

Üzerinde, yalnız münasip bir ye
rinde güzel bir tezyinat motifi ko
nulmuş bir tUrk dıvarı ile her tara
fı tezyinat motifleriyle doldurul
mu~ bir gotik divarın ruh üzerine 
yaptığı tesir ve ifade ettiği mana 

Yııun Yot11n Foldt!~ 

bir değildir. Bunların her biri ken
dilerini vücuda getiren milletlerin 
ruhunu, bedi zevkini ifade eden ya
zılardır. İşte bir milletin sanatına 
hLsusiyet veren de o milletin ruhu
na ve duygusuna, hatta kültür ve 
medeniyetine, mantığına, samimi -
yet veya caliliğine delalet eden bu 

gibi müessirelerdir. 
O halde milli vasfı muhafaza et -

mek suretiyle yaratacağımız yeni 
uslCıba ne gibi karakterler vermek 
lazım geldiğini düşünebilmekliği -
miz için evvela türk sanatının ana 
vasıflarını tayin etmek ve sonra o
na devrimizin yeni karakterlerini 
gösteren dinamik ve estetik mües -
sireleri ilave etll\ek lazım gelir. 

Şunu da bilmeliyiz ki milli kal
mamız için hiç bir vakıt C6-

ki modelleri aynen kopya etmek ve 
eski ananelere dönmek icap etmez. 
Bu, geriye dönmek demektir. Eski 
mimarinin kubbe ve kemerlerini tak
lit etmek mimaride bir irticadır. 
Böyle bir yoldan yürümekle mimar
larımız, meşrutiyetten sonra yeni 
bir türk mimarisi vücuda getirmek 
için düşülen hataya bir kere daha 
düşmüş olurlar. 

Milli sanatımızda ve bahusus mil
li mimarimizde bugün ölmüş olan 
bir çok unsurlar vardır. Gerek bu -
günkü inşa tekniği ve gerekse bu
günkü hayatın ihtiyaçları bunları 
tekaüde sevketmiştir. Nasıl ki artık 
cübbe, kavuk giyemez, nasıl ki bu
günün elbiseleriyle uzun sedirler ü
zerinde bağdaş kurup oturamazsak 
kubbeli, ocaklı, demir parmaklıklı 

medrese hücr~lerinde de yaşayama
yız. Artık pencerelerde kafese ta -
hammül edecek bir kadın, şişkin 
karınlı kafes cumbalar içinde sabah
tan akşama kadar sokaktan geçenle
ri seyredecek bir insan kalmamıştır. 
f çi bölmeli, üstü kemerli eski mut
fak ocaklarında yemek pişirecek 

bir aşçı veya kuyudan abdesanelere 
su taşıyacak bir hizmetçi bulamaz
sınız. 

Demek ki yeni ihtiyaçlara uymak 
mecburiyeti var. Fakat modern ol -
mak yalnız modern milletlerin yap
tıklarını taklit etmek değildir. 

B
ugün Almanya'daki modern 
mimari ile 1talya'da ve Ja

ponya'daki modern mimari biribi -
rinden çok farklıdır. v • • 

Her biri mensup oldugu mılletın 
karakterine ve estetiğine göre bir 
şekil almıştır. Mesela almanıa:m 
bugünkü mimarisi italyanlarınkıne 
nisbeten daha sert, daha köşelidir. 
Bu farkı alman ve İtalyan ırkının 
seciyesinde de görürüz. 

Şimdi şu esaslar dahilinde yapı -
lacak modern bir türk binasını ta
hayyül edelim. 

Mesela bu bina, resmi ıbir kurag 
olduğuna göre, şöyle düşünebiliriz. 

M ermer merdivenlerle bir tak 
kapıya çıkılıyor. Bu merdi -

venlerin kenarlarındaki trabazanlar 
Süleymaniye camii dış revaklarının 
tezyini şekilerindedir. Tak kapının 
önündeki revak ileriye doğru uzan
mış bir sacsakla müzeyyendir. Bu sa
çağın sütunları ve tavanı eski türk 
sütunları ve tavanları gilıi yapılmış
tır. Renkler eski türk renkleri olan 
yeşil ve aşıdır. Bu kapıdan bir taş
lığa girilir. İki taraftaki dıvarlarda 
istaHiktitli hücreler vardır. Bunla
rın içinde Kütahya mamulatı büyük 
çini vazolar bulunuyor. 

Taşlığın dıvarları yukarısında 
turfan dıvar resimleri tarzında bir 
fresk fırdolayı dıvarı tezyin eder. 
Dıvarın dö emcdeın adillll boyuna 

kadar olan kısmr çini kaplıdır. Dö
şeme, altı köşe yekpare ve büyücek 
çimento döşeneği (karo) ile kapa
tılmıştır. 

Buradan bir kaç basamakla ikinci 
sofaya çıkılır. Bu sofanın dıvarları 
düz kitabelere ayrılmıştır. İki kita
benin ortasında tek birer gül vardır. 
Soranın geçit yerindeki elektrik 
Himbaları eski mihrap şamdanları 

şeklindedir. 
İkinci sofanın şekli eski türk ev

lerindeki büyük sofaların karakte
rindedir. Dıvarları edirnekarı boya
lı tahta etekliklerle kaplanmıştır. 

Tavanları kabartma malakari nakış
larla müzeyyendir. Sofanın iki ta
rafındaki merdivenler basık ve çift
tir. Bunları tenvir eden büyük pen
cereler nakışlı rozenlarla süslen
miştir. Merdivenlerin trabazanları 
tamamiyle minber ve merdivenleri
nin hendesi şekillerine benzer. So
fada halkın beklemesi için peykeler 
konulmuştur, bu peykelerin kenar 
ve arkaları türk uslCıbunda oymalı -

B Al 1 K 
ve kimya tahsil etmek, veya keıiflerde bulunmak, 

yahut terzilik etmek isterler ... 

B .. 1 • Anna'nın mütevazi sıfatını unut-

TUTAN 
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u son soz erı, 
muş olmakla onu incitmemiş olmak için ve muhata-

bına bakarak ilave etti. 
Anna güldü: 
- Hayır, zannetmem ki diğer genç kızlar husu-

siyle terzi olmayı arzu etsinler. Siz, ke§iflerde bu
lunmakdan bahseımekle ne demek istiyorsunuz? 

Piya Monika, müphem bir eda ile: 
- Eh, ne bileyim, yani her türlü keşifler. Şimal 

kutbuna yahut Afrika'ya seferler yapmak, yahut 
Madam Küri gibi yeni §Ualar ke§fetmek. 

Bay Bardiıinof, bu iki nevi ke§if arasındaki far
kı izah maksadiyle müdahalede bulundu. 

Piya Monika onu ancak dinliyor ve zarafetle 
tasdik ediyordu. Tekrar Anna'ya doğru dönerek: 

_. .............................................................• \. - -
~ FiNANS ~ . . --••••..•..............•............•......••.............•....• ~ 

Vergi ödeme arzusu 
Milli Şef İnönü, son seyahatlerinde 

Kastamonu köylüleriyle yaptıkları 
hasbıhaller arasında vergilere de te
mas ile şunu söylemişlerdir: "Sakını
lacak nokta, vatandaşta vergi ödeme 
arzusunun kırılmamasıdır'' ötedenberi 
vergi ödeme işi, bir mükellefiyet yani 
bir külfet olarak vasıflandırılır. Bunun 
''arzu" olarak ifade edilmesinden çıka
racağımız ilk mana şudur: Vergi öde
me, vatandaşın istekle yapacağı bir 
hizmettir • 

Filhakika, yurdu ve istiklali uğruna 
kanını bol bol akıtan bir millet için, 
kurtuluşu yoluna malını mülkünü ve 
sermayesinin yüzde kırkını veren bir 
memleket icin devlet vergisi, arzu ile 
yapılan bir hizmet olmalıdır. Şayet ba
zı yerlerde ve bazı zamanlarda bunun 
aksi vaziyetler görüyorsak bunun se
bebini milli karakterde değil, o karak
tere uymıyan usul ve şartlarda aramak 
lazım gelir. 

Vergi işlerinde, vatandaşın ödeme ar
zusunu kıracak birçok sebeplerin bu
lunabileceğini tahmin aslU güç değil
dir. Bunlardan birkaç misal alalım: 

Vatandaşın vergilerini iyi bilmeme
si, ondaki ödeme hissini zayıflatır. Bu 
bilgisizlik, verginin ne kadar, ne za
man, nerelere verileceğine dair olabi
lir ve bunun acısı daha çok, sık deği-
en vergilerde çekilir. 

Yurttaş yanlış lıir usul veya hatalı 
bir tatbik yüzünden de takatini aşan 
bir vergi mükellefiyetine uğrıyabilir. 

Bilhassa köylü bu gibi hallerde, ken
di başına da kalırsa, bu işteki yanlışlı
ğa akıl erdiremiyerek vaziyetini, kötü 
bir talih gibi, teliikki eder, arzusuz ve 
hatta Hl.kayıt kalır. 

Adilane ve müsavi olmıyan vergile
rin vatandaşta ödeme arzusu bırakmı
yacağı malumdur. Mevzuat buna asla 
müsait olmamakla beraber tatbikatta 
tecellisi eksik değildir. Bu adaletsizliği 
yaratan sebeplerden biri de vergilerin 
sık sık affedilmesi olabilir. Bu halde 
vergisini zamanında tam ödeyenle, bu-

dır. Sofadan odalara girilen kapılar 
nisbeten küçüktür ve tablalarının 
şekli tamamiyle eski tUrk evlerinde 
görü1en şekildir. Kapı tokmakları 

ve kilit levhaları oyma pirinçten 
(rumi) tezyinatlıdır. Bundan ötesi
ni mimarın düşüncesine bırakıyo -
ruz. 

Bu bir misaldir. Eski sanattan a
lınacak ilhamlarla bunun gibi bir 

:>k modern terkipler bulunabilir. 
• Bunların sanatkarane ve mantıki 
bir surette tatbikı mimarlarımızın 

kabiliyet ve istidadına göre değişe -
ceği bedihidir. Her halde yeni us -
llıp bu eski unsurlardan bir çok ci
hetlerini alacaktır. Türk milli mi
marisine karakter veren bu unsurla
rın yerlerinde kullanılması onları i
yice tanımağa vabistedir. Eski bir 
türk evinin bütün teşkilat ve tefer
ruatını tanımıyan sanatkarlar ise bu 
yolda büyük bir muvaffakiyet gös
teremezler. 

Onun içindir ki ilk yapılacak iş 
"Türk sanatı" hakkında derin tetki
kat yaparak tarihini ve muhtelif u~
lüplarını tcsbit ve neşredecek bır 
türk sanatı Enstitüsü kurmaktır. 

Ke.mal ONAL 

nu geciktiren nihayet ödemekten kur
tulan arasında aşikar bir adaletsizlik 
vardır bununla artık tahsil edilemez 
bir hale gelmiş vergiler üzerinde israr 
edilsin demek istetniyoruz. Bilakis ö
deyicisi ortada olrruyan, ödenmemesi 
için birçok hakiki mazeretler bulunan 
birçok eski vergileri affederek bu iş
lerle uğraşacak memurlara yeni ve 
müsbet vazifeler vermek şüphesiz ye
rinde bir tedbirdir. 

Memurların vergi mevzuundaki mü
racaatları huşunetle ve nefi hazine zih
niyetiyle karşılamaları halkı vergiden 
soğutan sebeplerin başında gelir. 

Zamanımızda vergisini bilmek her
kes için kolay olmıyan bir iş halini al
mıştır. Gene bu sütunlarda fransız a
kademisi azasından Duhamel'in bun
dan duyduğu ıstırabı ifade etmiştik. 

Vergiyi öğretici unsur olarak da, or
tada, bununla meşgul ve adeta ihtisas 
sahibi olan memurlardan başka kimse 
yok gibidir. Bunların vatandaşa lıorcu· 
nu, bütün hususiyetleriyle izah etme.si 
lazım gelir. Hatta hangi hallerde han
gi muafiyetlerden istifade edeceğini de 
ihmal etmiyerek. Halbuki iyi yetişme
miş bir memur, vatandaşa kanunun 
kendisine verdiği hakları ifade etmeği, 
temsil ettiği hazinenin menfaatiyle 
miitenasip bulmaz. bu hareketinin ne 
kadar dürüst ve temiz de yapsa, devle
te yarar ve yaraşır bir iş olmadığını 
her memurun bilmesi lazımdır. Kendi
sine bu yolda bir haksızlık yapıldığını 
öğrenen bir vatandaşta emniyet ve ar
zu güç uyanır. 

Verginin bir kısım vatandaşlar için 
zulüm ve jşkence ve bir kısım için de 
bir istisna ve imtiyaz unsuru olduğu 

devirler uzak değildir. Cümhuriyet 
nesli kendinden evelki re1ımın bu 
kötü mirasından da kurtulmak için çe-. ..... 
tın savaşlar yapmıştır. Yıllar ilerle-
dikçe, vatandaşta vergi ödeme arzusu
nu huzur ve neşe içinde inkişaf ettire
cek vasrtalar da artmaktadır. Bütçe
lerimizin verimliliği bu vasıtalardan 
biri olarak alınmakta tereddüt edile
mez. 

Türk bütçelerinde gelir vatandaşın 
ödeme takati derecesinde hakiki ve sa
mimi rakamlara dayanmaktadır. Milli 
istihsfil arttı~r, dı ve iç mübadele ge
nişlediği nisbette bütçelerınu.c.iu 6"'m 
leri de yükselmektedir. 

Masraf kısmına gelince türk bütçe
leri Milli Müdafaa kadar milli refaha 
da ehemiyet vermektedir. Her bütçe 
kendinden sonraki yılların gelirini ar
tıran bir manivela halindedir. Bütçele
rimizin yardımiyle her yıl şimendöfer 
ve şoseler yeni bir vatan parçasını sa
rıyor, birçok kanallar açılıp bataklık
lar kurutuluyor. Her yıl birine veya 
birkaçına kavuştuğumuz devlet fabri
kaları ve maden işletmeleri; yalnız o
ralarda çalışanlara değil, muhitlerine, 
milli istihsal ve istihlfikteki hacimle
rine göre de memlekete faydalı olmak
tadır. Bütçe yardımiyle sermaye kuve
tini artıran kredi müesseseleri yurdda 
yeni teşebbüslere imkanlar hazırlıyor. 

Devletin bilgi, sağlık ve adalet hiz
meti her yıl sathını ve kesafetini biraz 
daha artırarak halkın yaşama ve ça
lışma şartlarım yükseltmektedir. 

Bütçelerimizin bu prensiplerini bil-
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TÜRKİYE RADYODİFÜZYON 

POSTALARI 
TO'RK1YE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Dalıa uzunluğu : 

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. 

( Tur~e Saatile) 

Ankara: 

CUMA 23 - 12 - 938 : 12.30 Turk müzigi 
(Turkc;e şarkılar) - 13.00 Saat ayarı ve ha 
berler. - 13.10 - 14 Muzik (Riyaseti Cum -
hur Bandosu - Şef: İhsan Kunçer) l - Ce 
zair marşı (Ogust Roz) 2 - Vals L'Estudi • 
antina (E. Waldteufel) 3 - Şaır ve koylü 
uvertür - (Suppe) 4 - Eva - Potpurı - ( F. 
Lehar) 5 - Le Tassc - dans des Bohemıens., 
(B. Godard) 6 - Turkisches - entermezo 
(W. Halim) .. - 18.30 Miızik (cazband) -
18.45 Saat ayarı ve haberler - 19.00 Turk 
müziği (Şarkılar ve semailer) -20.00 Mu -
zik (Riyaseti Cıimhur Filarmonik Orkest • 
rası: Praetorius) ı - Nachtlager von gre • 
nada (Konradin Kreuozer) 2 - Çello Cons• 
ertosu si bemol major (Luigı Bocchcrini) 
Solist (David Zirkin) 3 - Senfoni - Do 
majör (Kurt Attcrberg) - 21.00 Saat aya
n ve Para, kambiyo ve toprak mahsulleri 
borsası - 21.10 Tiırk muzigi (halk hava .. 
ları) - 21.45 Konuşma. (Spor faaliyctler.i) 
- 22.00 Muzik (Kuçük orkestra) 1 - Undı"' 
ne - uvertur - (Lortzing. 2 - Rigoletto (Ver 
di) 3 - Kintessenzen (Morena) ~ - Die Ko
sendcn - (]osef Lanner). 5 - Das cigarettea 
madel (Sicde).. 6 - 1 - Venetinnisches 
Gondellied (Bartholdi). 7 - Ein Karnevals 
- Traum - (Manfred) - 23.10 Miızik (Man
dolinata) - 23.45 - 24 Son haberler ve JQ
nnki program. 

Avrupa: 

NOEL Müzt(;t : 14.10 Frankfurt -
15.30 Viyana - 16.20 Berlin - 17 Keza -
17.30 Keza - 20.10 Hamburg -20.30 Keza 
- 22.10 Strasburg - 23 Münib. 

OPERA VE OPERETLER: 12 Viyana 
- 19.35 Budapeştc - 20.10 Frankfurt. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN -
FONİK KONSERLER: 14 Laypzig -16 
Keza - 17 Roma - 20.10 Konigsberg. 
Laypzig - 20.50 Stokholm - 21 Miliino -
21.15 Varşova - 21.30 Faris P. T. T. 
21.50 Beroınünster - 22.25 Droytvıç -
22.30 Strasburg - 24 Ştutı:art. 

ODA MUSİKiSİ : 13 Stokholm - 18.10 
Hamburg - 18.35 Bcromünııter - 23.30 
Luksemburg. 

SOLO KONSERLERİ : 15 Frankfurt -
15.45 Viyana - 18.20 Breslav, Laypzig -
20.30 Lon<lon - Recyonal - 22.20 Kopen -
hag, Roma. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.): 6.30 

Kônigsberg - 12 Breslav, Hamburg, Ko
lonya. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR : 
16 Kolonya - 21.35 Keza. 

HAFİF MÜZİK : 6.30 Kolonya - 7.li> 
Keza - 8.30 Frankfurt, Kolonya - 10.30 
Hamburg - 12 Laypzig - 14 Ştütgart -
14.10 Viyana - 15.25 Hamburg - 15.30 
Berlin - 16 Aİman istasyonları - 18 Ber
Un - 19.30 Frankfurt, Ştiltgar~ ~10 
1>-·- ' - 20 11\ l brH .. - 22· ı, 
Viyana - 24 Laypzig. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştütgart- ı5 
Berlin - 19 Hamburg - 22.30 Ştütgnrt. 

DANS MÜZİÖİ: 17 Ştütgart - 22.30 
Floransa - 22.40 Königsberg - 2Z.45 Ka
rakori {Tangolar), Roma - 23 Mil5.no -
23.25 London - Recyonal - 23.40 Briık&el 
- 24 Lüksemburg - 0.15 Droytviç. 

mek vatandaşta vergi ödeme arzusunu 
artıracak kuvetli unsurlardan biridir. 

Bütün bu iyi işlerin kendi ödediği ver

gilerle yaprldığını ve istediği yeni şey
lerin de ödiyeceği vergilerle başarıla

cağını anlatmak, onda vergi ödeme ar

zusunu kuvetlendirecek hakiki bir va

sıtadır. 

Vergi ödeme vatandaş için bir vazi
fe olduğu kadar onun saadet ve refahı
nın da bir sebebi ise, bunu sevdirmeğe 
çalışmak, başarabilenler için hem 
vazifedir hem de bir mesudiyet vesil&
sidir. 

Pi ya Monika düşünerek ona b~k~ı :. . . . . 
_ Zannedersem. Babam, aiyaııı fıkırlerı ıtıbarı-

le herkesin saadetini kendisine rağmen temin etıni
ye çalışmıyan eski mezhebe mensuptur. 

Bardişinof: 
_ Onun fikirlerini paylaşırım, dedi. 
Madmazel Menegetti, gülümsiyerek: 
_ Siz, ikiniz de, başka bir çağdansmız. 

Bardişinof: . . . . . 
_ Evet, diye bu iddianın hakıkatını teslım ettı ve 

gülümsedi. . . 
Piya Monika, ihtiyar bankerın tıtrek ve itinalı 

elini sevimli bir tavırla sıktı. . 

lstvan'ın istihkarla telakki etmesini. üstünlüğünün 
bir delili sanmıya gayret ettiği zamanlar dahi ara
dığının bu olmadığını Anna bilmektedir. Anna'nm 
aradığı kuvet, münferit ve barit vuzuh, bütün mi&
kince ve utandırıcı zaflardan tecerrüttür. Onun a

radığı şüphe yok ki mevcut olmıyan bir ruhtur.. 
Anna, imkansız olanı istediğini bilmektedir; fakat, 
hakikaten güzel, hakikaten asil bir hedefe erişmek 
istiyenlerin mukadderi bu değil midir? Hususiyle 
nefsine hakim olmak cesaret ve itiyadiylc ruhu ka
tılaşmış bir genç kızın ideali - erkeklere veya ya

şama tarzına taallük etsin, - aynıdır: bu ideal bü
yüklük idealidir. 

b 
küçük çehreye bakıyor, ve bıraz Anna, u sarışın . . 

. h' d' or o zamana kadar kendını 
mahcubıyet ısse ıy . 

1. e pek nefis bir surette budala 
bu konuşkan, neşe ı v d 

"h t . derecede olgun sanıyor u ... 
çocuktan nı aye sız . • ·1d' p· 

Pek muhtemeldir ki erkekler bunu anlamazlar. 

H . dı"yor Sazan felaket de i•e yarar - er ne ıse, · "' · 
Tahsile devam edebilmem için par~mız. yok. Bunu 

.. k b • · • feci bir §ey. Zıra annem ve ba-aoyleme enım ıçın 

d k -teessirdirler ... Babam beni üni· 
bam bun an pe mu . l . 

. · anneın bır svıçre kollejinc 
veraiteye vermek ıstıyor, B''t" b 1 .• 1 

d . d u un un ar oy e 
öndermeyi tasavvur e ıyor u... ~ . . 

g B d paramız oldugunu bılmıı 
beyhude ki! u erece az ktepte kalmayı bile 
olsaydım bu kadaOr zamand meb rı· buradayız ... Eğer 

b l t dim ç sene en e 
ka u e mez · . .. _ . başlasaydım şu 

man dana veya ınşal ogrenmıye 
o za ·ı· d' 

- Ben de bunu demek istiyordum. Eh, doğrusu· 
nu İsterseniz, bu gibi ciddi şeyler beni cezbetmez 
Bu esef olunacak bir şeyse de böyledir. Bundan do
layı benim için geriye kala kala tiyatronun kaldığı
nı düşünmüştüm. Fakat, ilk defa bahsettiğim za· 
man, diyebilirim ki, annem bir sinir buhranı geçir -
di. ihtimal ki §İmdi müsaade eder. Ancak, uzun bir 
tahsili icap eden her hangi bir sanatı intihap ede
bilmek için de artık vakit gecikmiştir. Kabil olduğu 
kadar çabuk para kazanmam lazım. Buna muvaf
fak olabileceğimi umar mısınız? 

. . d k o kadar emın degı ır. ı-
F akat şımdı bun an pe . 

M 
' 'k ' ın acılar görüp akıllanmış reşıt, men-

ya onı a n krak 
fada edinilmiş tecrübelerle olgunlaşmış ve .şa 

b . ·nin neşelı orkes-
ülü Ü batmak üzere olan ır gemı . . 

g ş b' arasını bırdenbıre 
traaı mesabesinde olan ır manz 

sezmiştir. b An 
Bir an içinde gelip geçen bir intıbad~r ~· -

b d h . d'den düc.ünmemektedır bıle. Ve na unu a a §ım ı ... . . fi 
· 1. h · · ·va ve ızzeti ne s-inı~an tabında gız ı aşmetın, ınzı . . 

Onlar da kadında, müstakbel eşlerinde kadını a
rarlar, fakat bu ideal ekseriya "minicik fino'' veya 
''kafeste kanarya" tipine temayül eder. Onlar sa
dık, mütevazı ve vefalı, yahut neşeli, zevzek ve 
kayıtsız kadın isterler; fakat zekanın merdümgiriz 
hüriyetini, gizli gizli yanan deruni ate§i aramazlar. 

Piya Monika, bir an evel yüzünde belirmi§ olan 
intıbaların izleri zerrece görünmiyen çocuk yÜz.Ü
nü Anna'ya döndürerek soruyor: 

- Acaba mankenliğe tetebbüsün hakikaten ye
rinde bir teşebbüs olacağını sanır mısınız? 

Anna, meslek endi§esiyle, derhal cevap veri
yor: 

- Bir an ayağa kalkıp bulunduğunuz yerde ya
vaş yavaş dönmenizi rica edebilir miyim? 

d deh•etli para kazanabı ır ıın. zaman a .. 
Anna alaka ile sordu: 

, . d' . ? _ Aktiris mi olmak ıster ınız . . 

Piya Monika tasalı tasalı Anna'ya baktı. 
Anna: 
- Elbette. ümid ederim, dedi. 
Bardiıinof &Öze kanıtı: 

- Elbette! 

P. Monika samimiyetle cevap verdı: h ki· 
ıya . .. ı· . Ben a 

- Bilmem. Bakınız, sıze soy :yeyım... hukuk 
katen hiç bir §ey bilmem. Ba§ka genç kızlar 

- Sevgili babanız, muhterem doııtum, bay vekil, 
tiyatroçuluk etmenize müaaade eder mi idi'/ 

teki esrarın, acaip bir çıplaklık olan bizzat ıhtıyat· 
karhğm §İmdiye kadar bu derece yakınında bulun
muş olduğunu bilmiyor. lstvan'ı tanıdığından beri 
başları karlı tepeleri artık hiç tahayyül etmiyor. 
Hatta, lstvan'daki sevimin, canlı ve nükteli cevap
lar vennek kabiliyetinin yÜreğindeki parlak safi
yetten nebean ettiğini düşünerek vehim ve hülyaya 
kApılmak istediği, hatta her türlü namuski.r cehdi 

Piya Monika hemen ayağa kalkıp bulunduğu 

yerde dönüyor ve kollarını zarif bir inhina ile vü
cudundan ayırarak odada geziniyor; sonra, kaygılı 
bir ifade ile soruyor: (Sonu tJar) 
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Elma ile armut 
lkiai de bizim halia yerli malları- aait pllatanik vardır. Adeta bir ma

mız. Tasarruf haftaaı içinde onların denler bankası .•• 
ikisin•den de - kesemizin yettiği ka- Fakat yemiılerde timdi en ziya
dar - yediğimiz gibi o haftadan ön- de aranılan feY vitaminlerdir. Bu ba
ce de yedik, aonra da yiyeceğiz.... kmıdan armut elmanın yanmda ha
F akat hangisini daha seversiniz, di- fif kalır: A vitamininden elmada 
ye sorarlarsa?... yüzde 90 ölçü olduğu halde armutta 

O 2'aman cevap vermek bira:.ı. güç ancak izi bulunur. Demek ki bumev
olur. Vakıa, Ankara armudunun sa- simde elma İıyaııı erip haatalığından 
hiaini ve iyisini bulanlar onu her tür- koruduğu halde armut bu ite hiç ya
lü yemite tercih ederler. Ancak, An- ramaz. Bl vitamininden armutta 
kara'nın armudu pek nazik olduğun- yüzde 30 ölçü buhmaa da elmada 
dan her yerde bulunamaz. Ona kar- yüzde 40. B2 vitamininden armutta 
ıılık elmanın iyiai, güzel kokulusu, 25, elmada 20. C vitamini cihetinden 
meaela Amaaya'nın yahut Gümüıa- armut elmadan beı defa daha zengin 
ne'nin elmaaı olursa elma ile armu- 100 ölçü. 
dun birisini tercih etmekte insan çok Bu vitamin sayılarma göre ikisin-
tereddüt ede!.". den birini tercih etmekte gene tered-

AKDENiZ STATOKOSU 
l Ö R O P llUYEL'İll MÜHİM B İ R MAKALES İ 

deniz' de 
Bütün vaziyet i idare eden 

Almanya' dır! 

-
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Hediyelik kitaplar 
Ya.zan: Namhi BAYDAR 

"Yılbatı geliyor; bütün medeni 
alemde ananeleflDit olan mulü be
nimaiyerek, 31 birinci kanun a)qamı 
eilenceye aarfedeceğimiz paradan 
bir kıamuu çoc:11klarımıza kitap hedi
ye etmeie tahais etseydik okuma 
aev&iaini onlara küçük )'aflarında a
tılamıt olurduk,, demiıtim, dünkü 
yazımda. 

Kabil olaaydı da bizde bu da i.clet 
olaaydı, ve yalnız çocuklara değil, 
gençlere, ve batta yaflılara güzel ya
aılmıı, iyi baaılmıı, aanatkir elinden 
çıkma reaimlerle bezenm.iı, zarif 
ciltlenmiı kitaplar hediye edilseydi, 
ruhlarımızda okuma zevkini köıklq
tirirken, 

- Muhaırir yazar; 
Elmayı say da ye, armudu soy da ı düt ederseniz, bu mevsimde, kuru 

ye, denilmesi ne dma için, ne de ar- kayaıyı hepsine tercih edersiniz: A 
mut için bir t~rcih sebebi olabilir. Aç vitamininden, yani mikroplu huta
gozlü olmayanlar onların ikiai.oi de lıklara kartı korumak için, yÜzde 
aoydu.ktan sonra yerler. Aç gözlü o- 6000 niabetinde bulursunuz ... 

A lmanya esasen kendi politi
kaaı olan Roma'nın fran&ız 

aleyhdarı politikasına müzaharet 
etmek arzusunda oldugu hakkında 
şüpheye mahal bırakmıyor. Filhaki
ka, kont Ciyano'nun nutkuyla açıl
mş ıolan başı boş tahrikata müzaha
ret eden yalnız nazi matbuatı de -
ğildir. Herkesçe malôm olduğu üze
re alman dış bakanhgmm ifade va -
sıtaaı olan ve makaleleri B. fon Rib
bentrop'un tasvibine mazhar olduk
ları aşikar bulunan iki "mutedil" 
muharririn tavırları daha dikkate 
ı;ayandır. Fransız • alman beyanna
mesinin ertesinde intişar etmiş olan 
bu makalelerin her ikisi de aynı ne
ticeye varmaktadır ki o da şudur: 

hALYA ANCAK PARLAK BiR MUAVİNDIRI 
- Reuam çiMr; 
- Matbaacı basar; 
- Mücellit ciltler; 

lanlar için elmanın kabuklariyle ye- Ancak, elmanm gene bu mevsim 
nilmesi bir tercih sebebi olacak gibi yemiılerine Üstün bir tarafı kalır. 
görünürse de aç eözlüler zatf!n hiç t:lmadan ıarap çıkarılır. Bizim mem· 
birini tercih etmeden her türlü yemi- leketimizde elmadan ıarap çıkar
ıi yediklerinden onlar için bir tercih mazlarsa da, elmaları çurütup atmak 
aebebi hiç bir vakit bulunmaz. yazık olur. Uzümden çıkan ıarap da, 

Bununla beraber armudun soyul- vaktiyle, taze üzümü yemiıler, ye
maaı neden lüzumlu oll.luğu merak mitler bitmemiı de, küp lere baamıı
edilecek bir teYdir. Atalar sözünde- lar, ondan icat edilmiı. Elmayı da 
ki hikmet her zamftn anla~ılamazaa yeriz yeriz, bitmez, fakat çürütür a
da, bana öyle geliyor ki armudun tarız. Onu da üçte b;.. au ile karııtı· 
aoyulması lüzumu, kabuklarında rarak küplere baamağı akıl eden çık
kimyaca pentasan denilen bir madde sa, ıampanya gibi kopürür , hem de 
nin bulunmasından ileri gelir. Bu pek az alkollü olduğu iç.in, zarar 
madde armudun kabuğundaki ki· vermez, gazoz gibi keyifle içilir bir 
reçle birleıerek katı bir feY olur, ar· ıarap olur. Bu elma tarabı, yahut da 
mutların bazılarında kabukların i- elma gazozu §İmdi romatizma haata• 
çinde de bulunduğundan o türlü ar- lığına karıı da baı ilaç sayılır. 
mutlar yenilirken kıyır kıyır aea çıka- G. A. 
rırlar ve bundan dolayı hiç de mak· 
bul sayılmazlar... Halbuki elmanın 
kabuiu ipek gibi, kadife gibi yumu
tak olur. Elmanın cinsi iyisinden ol· 
masa bile kabuğiyle birlikte yemek
te hiç bir güçlük bulunmaz. 

Fakat armudu da, elmayı da ka
buklarmı soyduktan sonra yiyince 
birinin kabukları pürüzlü olması Ö

teki için bir ten:ih sebebi olmaktan 
çıkar. Demek ki ikisinden birini ter
cih ebnek, kabuklarını soyduktan 
sonra, gene güçtür. 

Eaku:len yemi9leri, ağzı serinlet -
mek, biraz da keyif duymak için yer
mrwf~İ bek.imler de yemiılere 

Büyük bir tavuk 

çiftliği tesis ediliyor 
Ziraat Vekaleti tarafından orta A • 

nadolu Çiftçi ve köylüleri i~in da -
mızlık cina horoz ve tavuk ile kuluç -
kalık yumurta yetiştirmek maksadiy -
le Orman Çiftliğinde büyük bir tavuk 
çiftliği tesis edilmektedir. 

İnşaatı hayli ilerlemiş olan bu çift -
likte 1000 hayvan ile çalışmıya başla -
nacak ve program mucibince bu miktar 
beş bine çıkarılacaktır. Vekalet mem -
leketimizde -

ı..mİf. açarak damızlık cins tavı;anlar yetiş -
Şimdi yemi§ yiyenler, yahut ye- tirilmesini temin edecektir. 

mit yemeği tavsiye edenler onlanl:a 
baıka türlü hasaalar arıyorlar. Bır 
kere ıeker bakımından: Armudun 
da, elmanın da tekeri yüzde 8 oklu
ğundan - tesadüf - bu b~~n 
birini ötekine tercih etmeğe imkan 
yoktur. Şeker olacak maddeler elma· 
da yüzde 4, armutta yüzde 3,5, fakat 
o da pek küçük bir fark olduktan 
bqk.a elma biraz ekti olunca niabet 
çok deiiıir. 

Ekti elmanm ,.kerli haatalara 
ta•aiye edilmesi onun için bir tercih 
sebebi olamaz. Çünkü herkea ele te
kerli haata olamaz. 

Y emitlerde, timdi, madenli mad
deler arıyanlar da çoktur. Bu yön· 
den, bakmıa, elma çok üatün çıkar. 
Armuttaki kireçten elmada bulun
duktan bqka, fazla olarak, pota•, 
aud, silis, manyezi, demir, alumin 
madenleriyle klor ve fosfor bulunur. 
Elmanın ta içindeki koçanında bile 

B. Ziya Öniş geliyor 
Bir müddettenberi rahatsız bulunan 

Denizbank umum müdürü B. Yusuf 
Ziya Öniş'i.n bugün ıehrimize gelme • 
si beklenmektedir. 

Nalblmt kursunu bitirenler 
Edirne, 2~ a.a. - Trakya'ya nalbant 

batı yetiştirmek makaadiyle lstanbul'
da Selimiye nalbant mektebinde açı. 
lan kursun üçüncü devre mezunları 
Trakya'daki vazifeleri batına gelmiş -
terdir. Son günlerde dördüncü devre
nin derslerine de bqlanmıttır • 

Terzi Cemal Bürün 
22 Birinci kanun perşembe günün

den, 25 pazar gününe kadar, Ankara 
Palasta müşterilerini kabul ederek 
kışlık modellerini göstermektedir. 
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edemez. Eğer sıhatinizin yerine gel
mesini istiyorsanız, bir müddet ıçın 
yaşayış tarzınızı baştan aşağı değiş

tirmeli ve tövbekar bir günahkarın 
çuvalını sırtınıza geçirmelisiniz. Ha-
yatta her istediğinizi yapabilmek i -
çin elinizde sonsuz imkanlar vardır. 
Siz de bunları istimal, daha doğrusu 
suyiistimal etmektesiniz. Şimdi vizi
te ücretinizi ödeyiniz. 

Mister Ernest Blis, oturduğu san
dalyede biraz doğruldu. Karıısındaki 
adamın sözleri üzerinde tesir yapmış
tı 

- Şu halde, hakikatte benim bir 
şeycigim yok, öyle mi? Neler çekti
ğimi ıize anlattım: Sinirlilik, halsiz
lik; bazı sabahlar baygınlık da geçi
riyorum. her halde kalbimde bir IJey
ler olmalı! 

Doktor, genci temin etti: 
- Kalbinizde hiç bir şeycikler 

yok. Harikulade bir bünyeniz var ki 
elinizden geldiği kadar harap etmek 
ıçın ugraıııyorsunuz. Henüz, kafi 
derecede sihattesiniz. Bundan sonra 
eıhatinizin iyi veya kötü gitmesi ken
di bareketinize bağlıdır. Bugün ya-

Yazan: Filipa Openhaym 
şamakta oldu&unuz hayata devam e· 
decek olursanız, on seneye varmaz, 
biçare bir mahluk der~cesine düşer -
siniz. Kendinize yeni bir plan çiziniz. 
Şampanya yerine bira içiniz; hatta 
imkan olunca, kendinize namuskara
ne meşguliyet bulun. Göreceksiniz ki 
bu şikayet ettiğiniz araz hemen kay
bolacaktır. 

- Sizin bana ve:ebileceğiniz öğüt
lerin hepsi bu mu? 

Doktor cevap verdi: 
- Size bir reçete de yazabilirm. Fa

kat hekimliğin size yapacağı hiç bir 
şey yoktur. Sizin vazlyetinizde bulu
nanlara ilaçların bir faydası olmaz. 
Bilakis bunlar, sizi biraz daha çabuk 
yere serer. 

Blis, hoşnut olmamıı bir adam tav
riyle: 

- Pek ali, dedi, fakat ben sizin 
bana daha kati tavsiyelerde buluna
cağınızı sanmııtım. Yapabileceğim 

hiç bir it yoktur ; sonra biradan 
tiksinirim. Sabahları, ata binebilir
dim. Fakat bu fikir de beni pek sar
mıyor. Sir Ceyms, benim hayattan ne 
kadar bezıin olduğumu tuavvu~ bile 

Fransız - alman hududunda statü -
konun muhafaza edil«:eği hususun
daki teahhütler, Akdeniz'de ve Af
ri~a'da da statükonun muhafaza e -
dileceğine deıaJet edemez. 

Bu mühim gazetelerden birincisi
ni süratle tahlil edelim: 

Bu makale, Rudolf Kircher'in ka -
leminden çı.kmıttır. Bu muharrir, 10 
ilk kanun tarihli bat makalesinde, 
bugünkü devirde bir "statüko"nun 
mecburen "dinamizmin tesirleri"ne 
maruz bulunduğUınu ve Akdeniz hu· 
ausunda bu halin varit olduğunu is
pat etmiye çalıtıyor. Muharrire gö
re, İngiliz - italyan anlaflllClsmda 
Akdeniz'in statükosuna ve İtalya'· 
nın lspanya'da, Balear adalarında 

ve Fas'ta arazi ve nüfuz maksatları 
gütmekten vaz geçeceğine dair hü-

B. Kircher diyor ki: 
"Her politikanın esas prensipleri, 

yani hayatiyet ve devam edemez 
vaziyetlerin ıslahı zarureti ingiliz -
italyan anlaşmasiyle ne yavaşlatıl -
mış, ne de ortadan kaldırhmıştır. 

Akdeniz havzasının bir çok mınta-
• kalarmda vaziyet değişmiştir ve ıs

lahat yapmak lazımdır. Meseli Fi -
!istin ve arap tazyikine hürmet e
dilmesi lazım gelen bütün mıntaka
lar bu meyandadır. Belki mısırlılar 
da elde etmek istedikleri şeylerin 

hepsine henüz eritmit değillerdir. 

Nihayet Tunus havazaındaki fran -
sız • İtalyan anlaşmasının son sözü 
söylemit olduğu iddia edilemez: Bu 
anlaşma 1935 de bir zaruret halinde 
imzalanmıştır, ve Fransa halya',ya 
kartı veçhesini değiştirmek suretiy· 
le bu muahede hükümlerinin siyasi 
ve manevi kıymetini selp etmiştir. 
Fransa hükümeti 1935 anlaşmasının 
bir hal şekli değilse bile iyi bir mü
zakere esası teşkil edebileceğini i -

edcmessiniz. Hiç bi.r kimse ile alaka -
dar değilim; hiç ama hiç bir şey beni 
ilgilendirmez. Sabahleyin uyanır u
yanmaz, bir an evel, tekrar yatağıma 
girmek zamanı gelse diye düşünüyo
rum. Saçmalığına saçma, ama ne ya
payım ki böyle! 

Sir Ceyms soğuk kanlılıkla cevap 
verdi: 

- Benden daha kati bir öğüt iste
diğinizi söylediniz, öyle değil mi? 

Blis: 
- Onun için burada bulunuyorum, 

dedi. Sir Ceyms sözüne devam etti: 
- Öyle ise dinleyin. Diyorsunuz 

ki bugünkü hayatınızda sizin ıçın 

cazip görünen hiç bir şey yoktur. 
Bundan anladığım, kendisiyle birlik -
te vakit geçirmek istediğiniz tek bir 
dostunuzun bulunmadığıdır. Şu bal· 
de bu hayattan uzaklaşın. Ortadan 
kaybolun.Sizi tanıyanlar, sizin uzun 
bir müddet için uzak bir yere gitti· 
ğinizi sa(lsınlar. Sonra 1Jimdi oturdu
ğunuz yere yakın bir ııehire, yahut 
kasabaya gidin. Eğer, buna imkin 
.arsa, haftada bir lira kazanın ve bu 
para ile geçinin. Bu, gayet enteresan 
bir tecrübedir. Sonunda göreceksi
niz ki sıhatiniz tamamiyle düzele
cektir. 

Mr. Blis, ağır ağır ayağa kalktı. 
- Sizin bütün fikir ve mutaleanrz 

bu, öyle mi doktur? dedi. 
Doktor, biraz çatık, 

- Bu sözler, sizin hayatınızda 

fimdiye kadar duymuı olduğunuz mu-

lan etmekle ihtimal sadece müsait 
bir hareket noktası elde etmek iste
mektedir. Bu diplomatık kalkan i -
talyanların artık meşhur olan hay
kmşlariyle yıkılmıştır. Bu fena bir 
te,t>ih değildir, bazı sözlerin soluğu 
bu kalkanı yere düşürmüştür, deni
lebilir." 

B. Kircher Berlin'den Akdeniz 
statükosuna hücum ediyor: Alman
ya, bu işte, Italya'nın muavini mev
kiine düşmüyor mu? 

F rankfurter Zeitung'un muha

biri sıfatiyle Paris'te yaşı -
yan B. Friedrich Sieburg, ertesi gü
nü (11 il kkanun) çıkan bir başma
kalesinde çok daha ileri gidiyor. O
na göre Akdeniz'de vaziyeti idare 
eden aşikar surette Almanya'dır, İ
talya ancak parlak bir muavindir. 

Bu makalesinde muh~rrir, B. fon 
Ribbcntrop'la fransız devlet adam -
ları aruındlllki müazkere esnasında 
söylenmit olan biltün sözler husu -
sun.da mükemmelen maltlmatlı ol
duğunu bize hiueui.riyor. 

••Allah franıız mıdır?" eseri mü
ellifi diyor ki: 
"Avrupa'nın ahenkleşmesi tam 

bir tekevvün halindedir, ve Fransa 
ti oldu v u eniden 

hududunda bu mcmleketiıı Avrupa 
hususundaki emel ve iddiaları da 
nihayet hulmaktadrr. Bu, fransız 
hayatiyetinin daralması manasını 

ifade etmez. Daladye ve Bone Fran
sa'nın daima etrafa yaymak iktida -
rında olduğu kudret iradcainin sa -
dece istikamet değiıtirdiğini bizzat 
söylemişlerdir. Bu irade şarki Av· 
rupa'dan cenuba doğru, Akdeniz a
tırı Afrika'ya doğru kaymaktadır." 

B. Sieburg Fransa'nın okyanusa
fırı imparatorluğunun değerlendi -
rilmeai itini ihmal etmiıı olduğuııun 
timdi farkma vardığını ve bütün 
kuvetlerini aeferber ederek "ecnebi 
sahalarda beyhude yere aradığını 
kendine ait sahalarda kazanmak is
tediğini" mütahedc ediyor. 

B. fon Ribbentrop'un ve Paris'te· 
ki alman elçiliğinin ifade vuıtaar 
olan muharrir diyor ki: "Fransa, bu 
istikamet değiıtinnesiyle, cerma -
nizmin Avrupa'da tabii inkipfını 
tahdit misyonuna artık malik olma-

talca ve fikirlerin en isabetlisidir, 
dedi, fÜphe yok ki siz bunları takdir 
etmiyeceksiniz. Siz, son birkaç gün 
içinde sizinle aynı vaziyette olarak, 
beni görmeğe gelen delikanlıların 
dördüncüsü, beşincisiniz. 

Blis elini uzattı ve hafif bir sesle 
dedi ki: 

- Günün birinde sizin öğüdünüzü 
tutmak iatemiyecegimden emin deği
lim. Gün aydın! 

Sir Ceyms, öfkelenmit bir vaziyet
te idi. Bu yeni hastasına karşı, mes
leğinin icapları dışında bir nefret 
duymuııtu. Halbu ki kendisi, pek na
dir olarak böyle öncepen verdiği hü
kümlere göre davaranan bir adamdı. 
Hayatında ilk defa, bu türlü menfi 
duygulara kapıldı ve not defterini 
eline alarak Blis'in uzanmııı elini gör
memezlikten geldi: 
Kısaca: 

- Gün aydın! dedi. 
Delikanlının çehresi birdenbire kıp 

kırmızı kesildi. Uzattığı eli yanına 
düııtü. Hayatında ilk defa böyle bir 
muameleye maruz kalıyordu. Fakat 
ne de olsa, yerinde durdu: 

- Benden hoılanmıı görilnmilyor
sunuz, doktor. 

- Eğer açık konuşmak lizımsa. 
gerçekten hoşlanmıyorum. Hatta da
ha ileri gidip diyeceğim ki siz, benim 
mcıg\11 olarak vaktimi israf edece
ğim hastalardan degilainiz. 

Blis sordu: 
- Sebebi? 

dığını tanrtma.ktadır." Ve ilave edi· 
yor: "Fransız ve alman milletleri u
zun zaman göz göze bakıfDUJlardır. 
Bugün görüldüğü gibi bu mesut bir 
durum olmamıııtır. Şimdi daha iyi
si bulunmuttur: Franaa ve Alman
ya sırt sırta vermektedirler." 

Ve B. Sieburg bu teft>ihi izah edi
yor: 

"Bugünlerde mesul bir frarı&ız 
şahsiyeti; bugün prki Avrupa'da 
teressüm eden yönelitin, ister Al
manya'nın, ister Polonya'nm ister 
sovyetlerin durumiyle ortaya çık -
mılJ olsun, bundan böyle garbın em
niyeti üzerinde bir tesir yapamıya
cağını söylüyordu. Diğer bir tabir
le, Fransa'nın dıf politikası hudut
ları nihayet coğrafi hududiyle teta· 
buk etmektedir. Uzun zamandanbe
ri tarihi formunu bulmuf olan bir 
millet için bu hakiki bir kdttuluı • 
tur." 

Bütün bunlar franeız milleti ~in 
pek hOf ıeyler değildir. Fakat ne de 
olsa B. Sieburg ve B. fon Ribben • 
trop sömürge imparatorluğunda bu
nun acıamı çıkarmasına münade et
miyorlar mıydı? Vaziyet hiç de böy
le değildir. Çünkü Frankfurter 
Zeitung'un Paris muhabiri maka-
lesinin iıkinci kısmında prki Avru

llS ıNll ..... da 
bir parp koparmak istediği fransız 
imparatorluğiyle yakından alakadar 
olmaktadır. 

Muharrir diyor ki: 
"Pariı'te, burada teyit edildiği 

g\bi, ;sömürge me.elesi müzakere e
dilmit olmaaa bile, ltalya'nıın yaptı
ğı bir dönü9le de ol&a, bu meeele 
mC'Vcuttur. Alman - italyan tesaniı
dü tahribi imkansız bir varlıktır ve 
iki memleketin dıt politikalarının 

sarsılmaz bir temelini teşkil eder." 
Ve B. Sieburg ltalya'nrn emelle

rine müzaheret etmekle kalmıyarak 
bu emellerin bilhassa Almanya ta
rafından izhar edildiğıini bize if,a 
ediyor. Almanya'ya yalnız Avrupa 
hegemonyası verilmek istendiği ı . 
çin birden bire kızıyor: 

"İtalya'nın deniz aşırı ilerleme -
sinin donanmamızın yardımına maz
har olmaması için bize yalnız Av • 
rupa'da rol verilmek isteniyor. Bi • 
ze dmiliyor ki: "İmparatorluğunu-
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- Çünkü dünyada kendileri sebep 
oldukları halde istirap çeken kadın, 
erkek birçok hastalar vardır. Bunlar 
hazan fazla çahpnaktan, hazan ha
yattaki ihtiyaçları tatmin edilmedi
ğinden, hazan da başkalarına fazla 
kapıldıklarından bu hale düııerler. 
Metgul olmak, kendilerini iyi ede
bilmek için bütün maharet ve ıanati
mi kullanmak istediğim hastalar bun
lardır. Size gelince .... 

Doktor, burada sesinin tonunu de
ği,tirdi: 

- Size gelince, sizin hiç bir ahlaki 
sabrınız yok. Bir hafta kadar bunu 
yalanlaya bilirsiniz belki; Fakat o 
kadar. Sizin tipinizdeki delikanlılar, 
azim ve sebatın ne demek olduğunu 
öğrenmemitlerdir. Onlar, yarım gö
nülle herhangi bir iti yapmağa kalkı
şırlar; fakat bafBramadıklarını gö
rüp yarı yoldan yine eski hallerine 
dönerler. Dıtarıya çıktıktan .onra 
lütfen kapıyı kapar mısınız? 

Blis yerinde hareketsiz duruyordu. 
Dudakları o suretle kilitlenmitti ki 
simasına büsbütün batka bir ifade 
vermişti. 

Nihayet seeinde garip bir ahenk ile 
dedi ki: 

- Demek benim hakkımdaki dü
ıünceleriniz bunlar öyle mi? Pek 
ali öyle ise... Mademki biltün söyli
yeceğinizi söylediniz; timdi de beni 
Intfen dinJiyeceğinizi umarım. Diki 
Sen sizin Okaford'da iken bir mik-
tar oyundan botJandıiınw aöylemifti. 

Ve, kitapçı satardı. 
İfte dört baıı mamur bir q, lııir 

endü.tri, bir ticaret, bütün aoa)'al ve 
ekonomik faziletleriyle bir çok me... 
lek erbabı için cin• cim menale ! 

Yeni "hediyelik kitaplar,, bak .. 
kında bir Avnapa mecmuaamda net
reclilen bir listeyi okuyorum: he 
yqta inaanı alakalanclıracak eki-. 
gelen •e aelmiyen bin bir DleVDla 

dair, en maruf ve mütehauıa muıaa... 
rirler tarafından kaleme aı--. tür
lü türlü kitaplar ••• 

Birkaç miaal vereyim: Orta A .... 
napa bu sene herke.in dıikk&tini 
celbetmiftir, ve franaızlıar en az..,. 
yabat edenlerdendir. Bana rağmea 
Alber Doza Aumturycı, Jül ŞopeQ 
Çelıosloua.ltya' da edebi bir .-ezüafi. 
Gabriel F or Roma ve V encdilı K.. 
mil Mokler Sicilya, Pol Moran Akde.. 
nia, aürprialer deniai, Piyer Düma 
Tunu• admı tafıyan e.erlerini v... 
mitlerdir. 

Fransa'nın her vilayeti, her fe11ri. 
her kaaabaaı, hatta aokaklan ve iıılN
cleler i hakkında yazılmamıt yaza 
taaavvur edilemez. Şimdi, ancak k 
yıl intitar aahaama çıkarılan fU kj.. 
taplara dikkat ediniz: bizdeki iman.. 
lar ve ülkeler Nant memleketi, 
Flandr ve Artua, ŞimaUiler, Nor
mandiya'da, Grönobl ve dallan, ya.. 
karı Brötanya, Onis ve Sentonj ••• 

Bizim münevverler ve bunlar a
--................... ki 1DMDMketi i-
yice bilmezler, aiindelik gazetelerde 
çıkan kıaa aeyah.at intıbalanndtıla 
baıka, bu sene Türkiye'nin herbanci 
bir tarafına dair uzun veya kua han
gi kitabı neırehniılerdir? 

Bu sual, tenkit mi.na.aını tazam.. 
mun etmez. Sadece bir mütahedeclir. 
Avu.turya'yı, Roma'yı, Venedik'i aY .. 
rupalı muharrirlerin aeyahatnıameı.. 
rinden okuyabiliriz. Fakat Sivaa'ı 
Erzunun'u, Adana'yı, Toroa'I~ Di.. 
yarbakır'ı, Ege kıyılarmı, - miiba.. 
laga addebneyiniz - latanbul'a, Ao
kara'yı hangi kitaplardan okayaca .. 
i•z? devlet demiryollan iki aylak bi
let fiyatlarından muharrirler İ.çİD 
hayli tenzilat yapıyor. Bu sene acaba 
kaç kiti bu biletleri Anadolu ve Ru. 
meli hatları üzerinde ve devamlı Al• 

rette kullandı? 
Memleketi dolaııp mahallerinde 

yapacağımız tetkikler üzerine yaza• 
cainnız kitaplar, genç ve ihtiyar bü
tün vatandaılar için hediyelik lıitap-
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Şimdi sizinle bir bahse gınşccegım. 

Sent Ccyms ha.ı:anuinin doktoruaıa
nuz değil mi? 

Doktor, 

- O müessesenin idare heyeti rei
siyim, dedi. 

- Geçenlerde isminizi sirküle
rin altında gördüm. Galiba 
müessesenize yeni bir paviyon ve bir 
laboratuvar ilave etmek istiyorsunuz; 
öyle değil mi~ zannederim, bu it için 
25 bin liraya ihtiyacu~ız vardır. doğ
ru mu? Şimdi beni dinleyiniz. Ben, 

bu yirmi beş bin lirayı sizin elimi sı
kıp namuskirane bir tarziyede bulun
manıza karşılık olarak ortaya koya
cağmı ve bu günden itibaren cebime 
beJ liralık bir banknot koyarak bir se
ne müddetle ne kazanırsam onunla 
yaııyacağım. lfitiyor musunuz? 

Tesir altında kalmamıt bir çehre 
ile doktor cevap verdi: 

- ltitiyorum. Çok enteresan bir 
teklif . 

- Ciddi olduğuma inanmıyor mu· 
sunuz? 

- ihtimal ki ciddisiniz. Isminiz 
ve servetiniz bir takım mahfellerde 
gayet iyi tanınmıştır. Tasavvur ede
bilirim ki kitibiniz, şarap taciriniz, 
hatta cigaranızı aldığınız adam, on 
iki ay müddetle size, sonradan acısını 
çıkarmak üzere, istediğiniz hizmet 
ve yardımda bulunabilirler. 

(Sonu var) 



r ................................................................................ _,,,, ............................ ;••u-... ............ .. 

l YURl-TAN RESiMLER 
; 

..,_ --

• 

Foto: N. Baysal 

Çukurovada hayvan neslinin islôhı Zonguldak - Devrek 

orasında Bolu suyu 

üzerinde beton köprü Hara ve Mercimek 
aygır depolarında 

neler yapılıyor ? 
Adana, (Hususi) - Çukurova'da hayvan cinslerini 

islfilı ve hayvan üretme işi ehemiyetle ele alınmış ve bü
yük bir faaliyet merkezi vücude getirilmiştir. Çukur -
ova harası ve Mercimek aygır depoları yurdun belli 
başlı iki büyük ve faal müessesesidir. Bu müesseseler, 
Çukurova'da at, inek ve öküz neslinin islah ve teksiri 
ile meşguldürler. 

Bu iki büyük müessesenin bu faliyeti 85.000 dönüm
lük bir arazi üzerindedir. Bundan on sene eveline ka -
dar .bo~ kalan Çukurova çiftliği Ziraat Vekaletine dev
r:dılmış ~e Ziraat Vekaleti de burasını yetiştirme işle -
rıne tahsıs etmişti. İşte o günden bu zamana kadar ha
ra büyük bir faaliyetle çalışıyor. ISuda mandalar 

ve bir inek 
Hara, yıldan yıla genişletilmektedir. Müteaddit a -

hır ve binalarla ,.ok d b. . . . • " . mo ern ır hale gelmıştır. Haranın 
sahıp oldugu arazı kuvei inbatiye ·ı·b . 1 .. k k ............................... 
b

. k 
1
. . ı ı arıy e yu se 

ır a ıtetedır. -------·------

. Haranın.mo.de~n inşaatı için 60.0001T QfSUS 
lı_ra .sarfedılmıştır .. Diğer levazımla 

halkevi 
açıldı bırlıkte bu müesseseye yüz binlerce li

J'a harcanmıştır. 

Meml~kc: .içinde damızlık aygır 
~~vc~dıyetının azlığı dolayısiyle bu • 
gunku hara ve Mercimek aygır depo _ 
su Çukurova'da mevcut 14.000 kısra _ 
gın islahmı üzerine almıştır. Bu mü _ 
esseselerin üzerinde çalıştıkları gaye
lerden biri de, Çukurova'da tereddi 
etmi~ hayvan neslinin islahı ile ziraat 
işlerinde istifadeli bir hale konulma . 
sıdır. 

Bir iki büyük müessesemizde aynı 

zamanda baytari etütleri yapılmakta -
dır. Müteaddit baytar eczacı ve kim -
yagcrler fasılasız bir surette Cjalış • 
maktadırlar • 

Nitekim bu müesseseler mütehassıs

ları ovadaki hayvanatta yaptıkları 

tecrübelerde yeni bazı hastalıkların 

mevcudiyetini meydana çıkarmışlar -

dır. Bu yoldaki çalışmaıara devam e -
dilmektedir. - Tangüner 

Tekirdağ'ında Namık 

Kemal gecesi yapıldı 
Tekirdağ, 22 a.a. _Büyük vatan şa-

. . . . 'fekı. rclag"'ında dog- uşunun 
ırımızın 

doksan sekizinci yıl dönümü münase-
betiyle dun akşam halkevi salonunda 
bir Namık Kemal gecesi yapılmıştır: 

N k Kemal'in hayatı ve eserlerı 
amı .. 

hakkında sekiz hatip söz söylemıştır. 
Müteakiben şiirleri okunm~ş v~ V~ -
tan Silistre adlı piyesi temsıl edılmış-
tir • 

törenle 
Tarsus: (Hususi) - Şehrimız halk

evinin yeni yapılan salonunun açılma 
töreni yapılmıştır. Merasime Mersin'
den Sinop saylavı Cevdet eKrim lnce
dayı; vali ve parti başkanımız Rük
nüddin Nasuhioğlu ile parti idare he
yetinden doktor Muhtar Berker ve da
ha bazı davetliler de iştirak etmişler· 
dir. 

Törende bütün hükümet memurla
rı, öğretmenler, parti ve halkevi üyele
ri ile kesif bir halk kıtlesi hazır bulun
muşlardır. 

Merasime istiklal marsiyle başlan
mış, ve başkan açış nutkunu okumuş, 
az bir para ile meydana gelen bu ese
re halkımızın kıymetli yardımını, bu 
meyanda genç fabrikatörlcrimizden 
Mehmet Kara Mehmet'in on bir lam
balı, gramofonlu bir radyo hediye etti
ğini, evimize karşı her gün biraz daha 
fazla artan alakayı önümüzdeki aylar 
için de evin daha fazla faliyet göstere· 
ceğini bildirmiştir. 

Sonra hazır bulunanların israrları 
üzerine kıymetli hatip Cevdet Kerim 
lncedayı kürsiye gelerek alkışlar ara
sında söze başladılar. Hatip: 

Beş gündenberi Çukuro~a'da bulu
nuyorum. Bu vatanın kahraman evlad
larr arasında vakit geciriyorum. Bu 
yurdun halkıkadar toprakları da kıy
metlidir. 

Arkadaşlar: 
Halkevleri yalnız bir müzik bir 

konferans dinlenecek salon değildir. 
Halkevleri yurtdaşların en küçü

ğünden. en büyüğüne kadar hepsinin 
toplanacaklarıt basbihal edecekleri ye· 
gane yerdir. Halkevleri, Türk milleti
nin mabedidir. 

Detıliş ve evin gördüğü ve göreceği 
yüksek hizmetleri anlatmıştır. 

• 

Sivas 

Bu köprü Bolu suyu üzerin
de İn§a edilmi~ ve 35 bin liraya 
mal o)mu§tur. ln§ası yeni biten 
bu betonarme köprü törenle ge
li§ ve gidi§e açılmıştır. 

...... ,,,, 

Ceyhan 
elektriğe 

kavuşuyor 
Ceyhan, (Hususi) - Eskiden bir 

köy denecek şekilde bakımsız kalan ı 

zengin ve çiftçi kasabamız şimdi tam 
manasiyle güzelleşmiş bir yurt keşesi
dir. 

Profesör Yansen'in, yapmış olduğu 
planla bu ycl tatbik sahasına geçen be
lediyemiz, Ceyhan'm elektriğe kavuş
ması uğrunda büyük bir enerji sarfet- ı 
mektedir. 

Ceyhan'a yapılacak olan elektrik te
sisatı projesi yüksek tasdika iktiran 
etmiş bulunmak üzeredir. 

Memleket için hiç bir fedakarlıktan 
gen durmıyan saygı değer müteşebbis 
yurtdaşlar, belediyede toplanarak ya
pılacak olan elektrik tesisatının hisse
lerine düşen miktarı iş bankasına ya
tırmıya başlamak üzeredirler. 

Az zaman zarfında ışığa kavuşacak 
olan Ceyhan, çok yerinde olan bu te· 
şebbüsle en büyük eksikliğini tamam
lamış ve Ceyhan cenubun en modern 
bir şehri haline gelmiş olacaktır. 

Ceyhan'da yaprlacak olan elektrik 

ı 
tesisatına harcanacak para miktarı yüz 
bin liradır. 

Holkevinde radyo neşriyotl 

Sıvas halkevi, Ankara radyosunun neşı·iyabnı halka duyurm.ak ve 
icabında faydalı konferanslar vermek için bir amplifikatör teşkilatı kur
muştur. Şehrin iki yerine konan hoparlörler yağmurlu günlerde bile bü
yük bir kalabalık toplamaktadır. Yukarıdaki resim radyo neşriyatını ta
kip eden kalabalığı göstermektedir. 

Dış Ticaretimiz 

Kliring hesapları bakiyeleri v 
kredili ithalata ait taahhütle 

Daha uzun veya başka va Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın • ı 
dan alınan hesap hülasalarına göre 17 - 12 -
193.8 tarıhındeKı kJırıııg ııesapıarı bakıy~ -
lerı ve kredili ithalat içın Cumhurıyet Mer- Memleket 
kez Bankasına verilmiş taahhütler yekun -

Resmi 
daireler 

lan: 
CETVEL: 1 

Türkıye Cümhurıyet Merkez Bankasındakı 

klırıng hesapları borçlu bakıyelerı 

Memleket 

Belçika 
Çekosıovakya 
Fenlandıya 
Fransa 
Ho1auda 
ingııtere 
lspa.ıya 
İsveç 
İsvıçre 
İtalya 
Leıııstan 
Letonya 
Macarıstan 
Romanya 
S. S. C. t. 
Yugoslavya 
Norveç 

CETVEL : 2 

Mikt"r T. L. 

217.200 
3.697.800 

641.300 
3.340.200 

8;.ı0.000 
10.2! 9.200 

318.900 
2.ı44.Y00 

828.800 
3'ı0.400 
275.900 

44.400 
966.900 

1.446.400 
456.100 
540.600 
694.400 

Krı-dilı ıch;ıl;iı ıçın Cıımhıırıyer 1YJ erkez 
lianka:;ına verılmış olan caahbutler 

yekunları 

Almanya 
D. M. 

T.L. 

16.975.389 
3.365.Z51 

CETVEL: 3 

Muhtelif memleketlerin merkez 
hanka/arrnda tutulan kliring 
hesaplarındakı alacaklanmız 

Mı-mleket 

Almanya 

İtalya 
Estonya 
Yunanistan 

A. hesabı 
B. hesabı 
B. hesabı 

Miktar T. 

975.600 
829.900 1.805. 

87.1 
56.6 

164.6 

Limanlar üzerinde ~ah~malar 
Projelerinin yapılması işi Alek 

sandr Gib müessesesine verilen lsta 
bul 1 ophane rıhtımının genişletil 

mesı, Kuruçeşme kömür depoları y 
ri ve Haliç tersanesi işleri gün ge~ti 
çe ilerlemektedir. 

Gelen haberlere göre, Kuruçeş 
kömür depoları projesi ilk olarak 

Memleket 
Resmi 
lJaııcJcı 

T. ı 

Hususi 
Şatıısıar Yekun yakında bitmiş olacaktır. 
T. L. T.L. Denizbank·a yeni bir vazife olara 

Almanya 

-- ı verilen İskenderun serbest liman pr 
18.334.646 12.316.919 30.651.565 1 jesini tetkik etmek üzere Hatay'a gi 

525 525 den ingiliz mühendisi B. Walds v Avusturya 
Bel çıka 
Çekoslovakya 499.277 

27.843 27.8<13 b k 1 d B z·h . 
234.701 733.978 an a memur arın an . ı nı mem 

Estonya 
Fenlandiya 
Fransa 
Rotanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yuğoslavya 

Yunanistan 
s. s. c. t. 

6.626 6.626 leketimize dönmüşlerdir. 

620.9
17

5
5
4 

Trabzon limanı projesini yapm 175 
321.383 

60.109 
518.276 
29.654 

1.544.134 
35.467 
12.760 

561.138 
13.156 

135.036 
11.585 

299.571 
58.936 ll9.045 üzere mahalline giden ingiliz mühen 

320.755 839.031 dislerinden B. Monsell çalışmaların 
13.502 43.15ô \ devam etmektedir . 

192.533 1.736.667 
139.973 175.440 ----
421.845 434.605 
164.395 725.533 

33.349 46.505 11 vapurun letellüm iıi 
23.550 158.586 

3.465 15.050 tngiltere'de Swan Hunter and Wig 
40.349 40.349 ı ,,,. l L. · d · k t. . 
51.467 51.4'67 ham D.lC 1arson ımıte şır e ıne sıpa 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yazılr 
riş edilmek üzere olan V 3 tipinde 4 
V 4 tipinde 3 vapur ıçin bir heyeti 

kredili ithalatın vadelerine göre vaziyetlerı lngiltere'ye gideceği hakkındaki ha 
berlerin de doğru olmadığı anlaşılmak 

6 aya kadar vadeli 
tadır. 

Memleket 
Resmi 
daireler 

Hususi Ancak, Mersin hattına verilecek 4 
şahızlar ve Bartın, Ayvalık gibi nehir mensabt 

T.L. T.L. 

Almanya 
D.M. 

olan yerlere işliyccek 7 vapurun inşası 
bittikten sonra, teslimi günlerinde bir 

1.359.257 9.241.354 ı ... 11._yc •; _:.: ,....:ı ~~:ı ~~-ı.,1r. 
376.89~ 1 ?Of\ n•<' ~ 

Kastamonu' do eğitmenler 

Kastamonu (Hususi) - Eğitmen kursu çalışmalarına devam 
etmektedir. Geçen seneki eğitmenler vilayete dağıltılmış, hepsi 
vazifelerine başlamışlardır. Gönderdiğim resim, eğitmenleri tat
bikat bahçesinde çalışırken göstermektedir. 

Sivas'ta bir adam 

ve kansının aşıkını 

karısını 

öldürdü 
Sivas, (Hususi) - Zara'nın Kızıl -

tepe köyünde feci bir cinayet olmuş -
tur. Hadise şudur : 

"Mehmet Ali adında henüz genç 
çağda bir adam, l\'lürvet adında güzel -
ce bir kadınla evlidir. Aynı köyden 
Zeynel adında bir delikanlı Mürvet"i 
sevmektedir. Zeynel'in ~srarlı müra -
caatları karşısmı!a evli kadınla deli -
kanlı arasında bir sevgi başlamıştır. 

Mehmet Ali, hadise günü ahırında 

hayvanlarını tımar etmiye başlamış -
tır. Bunu frrsat bilen Müı vet, o esna -
da dışarda dolaşmakta olan Zeynel'i e· 
ve almıştır. Mehmet Ali ahırda tıına
ra devam ederken ahırda yanan lamba 
birdenbire sönmüştür. Bunun üzerine 
Mehmet Ali lambayı yakmak istemiş 
fakat yanında kibrit olmadığı için, 
kibrit almak üzere, ahırdan çıkmış ve 
eve girmiştir. Genç koca, evde bazı 
sesler duyunca kulak kabartmış, ku -
lağmı kapıya vermiş ve içerde yaban
cı bir erkek olduğunu anlamıştır. 

Bütün kıskançlık damarları kaba -
ran Mehmet Ali süratle ahıra inmiş 

orada bulunan tüfenğini alarak oda -

Katil zanlısı Mehmet Ali 

dan içeriye girmiş ve Zeynel'e ateş et

miştir. Zeynel de yanında bulundur -

duğu tabancasiyle ateş etmiştir. Meh -

met Ali Zeynel'i ve karısını öldür -

müştür. Katil zanlısı yakalanımt • 
adliyeye verilmİitir, 



, 

Birinci köy ve Ziraat kalkınma kongre
sinde Türk iye'nin bütün büyük davala
rı, salibi ye tli bir kadronun esaslı tetkik
lerinden geçerek plinlaşacakbr. 
Bütün had iseler; yüzde 76.5 ğu köy
lü olan bu topraklar üzerinde memleke
tin alın yazısının köyden gelecek refa

ha bağlı olduğunu anlatmaktadırlar: Birinci köy ve ziraat 
kalkınma kongresi, Ebedi Şef'in "Bu memleketin efendi
si,, adını verdiği milyonları, layık olduklan saadete bira 

k . • 1 n eve) kavuşturma ıçın top anıyor. 

1 in<i köy 
ve ziraat 
Kalkınma kongresi 
ıahımağa baılarken 

Türkiye ziraat siyasetinin 
T ürkiye'de, it ve güç sahiple

rinin yüzde 81.7 si ziraatle 
metguldür. Bize çiftçi bir memle
ket denilmesinin dayandığı riyazi 
katiyeti, bu rakamdan çıkartabilir
ıiniz. 

Türkiye'nin ziraat sifaseti için 
mevcut esuları ve bilhassa onun 
vazifelerini tayin çok güçtür. Muh
telif mıntakalarda iklim farkları, 
yeni mıntaka tabimatma sebep ol
muftUr. 10 bölge ve 36 alt - bölge 
tespit edilmittir. Bunların yanın. 

ana meseleleri 
büyük tesisat iyi itlemektedir. Köy
lerde küçük suılama itleri heaüz 
çok iptidaidir. 

• Bugünkü iaıiluôl: 

da her mıntakada zirai istihsalat i
çinf"tftftM~,._,....__........,_ ... ..,.~Mllllll!MI 

çüktür. İhraç edilen mahsul büyük 
temevvüçler göstermektedir. Tü
tün 1934 te 13; 1937 de 44 milyon 
lira temin etmiştir. İstatistikler he
nüz çok yanlıştır ve birçok emni
yet edilmiyecek tahminleri ihtiva 
etmektedir. 

cuttur. 
Türkiye'nin nüfusu 16.158.018 

dir. Bir kare kilometreye vasati 
21 kişi düter. Bölgelerde nüfus ke
aafeti 41.6 ile 11 arasında değişmek
tedir. Şark Anadolu'sunda oturan 
nüfus miktarı, hazan, bire düfmek· 
tedir. 

Türkiye'nin yaı piramidi, çok 
genit bir kaideye ve çok sivri bir 
zirveye maliktir. Gelecek seneler 
içerisinde çok kalabalık olan do
ğum sınıfları iktıaadi hayata gire
ceklerdir. 

Köylünün geliri çok azdır. Bü
tün memleket vasatisinde beher 
köylü ailesine isabet eden gelir 
miktarı on bet türk lirasıdır. Bu 
rakam orta Anadolu için vasati 10 
lira olarak hesap edilmelidir. 

Mülk tııkaimi, pamr, iatiluôl 
maıtal.an: 

Mülk taksimi birçok mıntakalar
da henüz karıtık vaziyettedir. Bu 
vaziyet köyde arzu edilmiyen em
niyetsizliklere ve birçok anlaımaz· 
lıklara sebep olmaktadır. lfletme 
tekli olarak küçük itletme, bazı 
yerlerde cüce itletme hakim vazi
yettedir. 

lç pazar için karakteristik olan 
fakat gıda istihsalatının yüzde sek· 
eeninin ziraatin kendi tarafından 
harcanmasıdır. Mahsul temevvüçle· 
ri, ticarete sevkedilen yüzde yirmi 
üzerinden bilhaasa fazla hiasedil -
mektedir. Büyük pazar olarak nü -
fusu yüz binden fazla olan üç şe
hir bahis mevzuu olabilir. Bu ıe· 
birlerde bütün nüfusun yüzde 6.4 
dü oturmaktadır. 

Bütün ihracatın yüzde 90 nını zi 
rai mahsuller tetkil etmektedir. 
Son iki sene içinde Türkiye'nin bil· 
tün ithalatı, zirai mahsullerin kar· 
tılığı ile örtülmüttür. Memleketin 
her tarafında gidit geliı vaziyetinin 
iyileımesinden, bilhassa demiryol
larının genitlemesinden ziraat çok 
faydalanmıttır. 

Toprak, kendisini hasıl eden ta
'8 ve iklime göre çok değitiktir. 
Umumiyetle ümüsçe, azotça ve ne
batlar tarafından massedilecek foa
forca fakirdir. Birçok yerlerde top
rak mahvolmak tehlikesine maruz
dur. Köylünün çeki hayvanlarının 
büyük bir kısmı, küçük ve kabili
yetleri azdır. Modern alet ve maki
neler bugün köylüler tarafmdan 
çok az kullanılmaktadır. Tohum
luk olarak eberiya yerli f.OEulu-

yonlar kulanılmaktadır. Şeker pan
carı ve biraz da ospir müstesna ol
mak prtiyle hemen hemen yeni 
kültür nebatları mevcut dei;ildir. 
Tohumluğun kalitesi çok zaman 

gayrikafidir. Buğdayda 1ıürme se
nede 20-28 milyon liralık zararı 
mucip olmaktadır. Gelir hayvanları 
da fena gıdalandırılmıştır ve yem
leri kafi değildir. Bunun değişme
si, ancak yem meselesinin esasında 
yapılacak ıslahat ile kabildir. Su
lamadan mahsulün artması için, he
nüz planlı bir fekilde istifade e
dilmemektedir. Konya civarındaki 

• Şehirlerle köylüler arasındaki 

nispet çok fenadır. Ziraatin teki
mülünü bozacak mahiyettedir. Res
mi ziraat mekteplerinde yetiten 
gençlerden çoğu, ziraat için kay
bolup gitmektedir. 

Ziraat 1Jiymetinin mevcut 
etKUlarından meydana çıkan 
va:siJeler: 

E vela kuraklıkla mücadele bü
tün ziraat mahsullerinin i

yilettirilmesi ve fazlalattırılması 
için ilk vazifedir. llk it olarak iç 
Anadolu'da kuraklıkla mücadele 
gelir. Kuraklığın üç tekli vardır. 

1 - Yağıf miktarı normal, fakat 
yağış miktarı müsait olmıyan se
neler. Bu seneler, az çok mahsule 
zarar verirler. Meseli 1935 te böyle 
olmuttur. 2 - Tek tek olan eks
trem kurak seneler. Bunlar mahsu
le çok zarar verirler. Meseli 1843, 
1887 ve 1928 de böyle olmuıtur. 
3 - Kurak devreler ; bunlar biribi· 

rtnl takip eden mllsait oJmryan ıe
nelerdir. Eier hülriimet yardım et
mezse büyük açlıklara, hayvanların 
mahvına, ve çok zaman tehlikeli 
hastalıkların çıkmasına sebep olur
lar. Kurak devreler köylünün iıtih
sal kabiliyetini ekseriya ileriki ae -
neler için de hırpalar. 
Kuraklıkla mücadeleye derhal 

batlanılmaaı icap etmektedir. Mü
cdaele vasıtaları : modern kuru zi· 
raatin kabulü, su menbalarının köy 
küçük sulamaları için tutulup i.
tifadeye konulması ... 

Kurak seneler, bilhassa kurak 
devreler, memleketin ekmek ihtiya
cının dahilden teminini imkansız 
hale koymakla aynı zamanda istih
salin çok azalması ile bütün iktı
sadi vaziyeti hafifletmektedir. Bu
nun neticesi olarak ekmeklik hu
bubatın ithili icap etmekte ve do
layısiyle bir müddet için bu bakım
dan harice bağlılığa sebebiyet ver -
mektedir. 

Dünya piyasası için mühim otan 
kültür nebatlarının tefviki, istih
salde planlı olarak tatbik edilmeli
dir. Bir taraflı satıtın teşviki, istih
salde kötü vaziyetlerin husulüne, 
bununla beraber toprak kuvetinin 
azalarak büyük zararlara ve hafere
lerle hastalıkların çoğalmasına se
bep olmaktadır. Şimdiye kadar dün
ya piyasaaı için yetittirilen nebat
lardan daha bafka nebatlar da Tür
kiye'de muvaffakiyetle yetittirile
bilir. Sulama daha geniı sahaları, 
kıymetli, hususi kültürler için isti
fade edilecek bir hale koyabilir. 

lç iskanın vazifesi, yetitmekte o
lan genç köylülere işlemek için top
rak teminidir. Türkiye'nin bugün
kü vaziyette arazisinin yüzde onu 
itlenmektedir. Bundan dolayı daha 
çok zaman için iskana kafi gelecek 
toprak mevcuttur. Nüfusu az olan 
prkm iskanı, ihmal edilmemesi li
zımgelen bir meseledir. Türkiye 
topraklarının istihsal kabiliyetleri
nin kıymetlendirilmesi uzun za
man için zirai siyasetin terki im
kansız vazifelerinden biridir. 

Kuru ziraatin kalkınması için li
zım olan usuller malUmdur. Esas 
itibariyle gayet basit ve açık işler
le batlanmalıdır. Bu işler: 1 - To
humluğun iliçlanmasr ve temiz~n
meei; 2 - Köylerde küçük sula
malar için imkinların temini; 3 -
Çiftli# gübresinin &'libre olarak 
ku:tıamlmaaı ••• 

Köyltl itletmelerinin ilerletilme
si için icap eden masraflardan hü -
kilmet yalnız, bu itlerin teıviki i
çin muhakkak lizım olan ve ken
di gönderdiği memur masraflarını 

ap edense hü ümete, 

dir. 
Bazı hallerde muhafazakar köy-

1 üleri, verilen emirleri tatbik için 
kanuni mecburiyetlerin konmmuş 

olması lazımdır. Fakat prensip ola
rak mecburiyet, emrin yapılmadığı 
kati olarak tespit edilmeden tatbik 
edilmelidir. 

İhraç için olan mahsulün teıviki 
tedbirleri de alınmalıdır. Anadolu
da bazı nebatların ziraat' için mev
zii, tamamiyle hususi, ve dünyada 
tek bulunan ,artlar mevcututr. Bu 
imkanlardan tamamiyle istifade e
dilmelidir. Yeni nebatların ekilme
si, yahut, malUm olanların iyilet
tirilmesi, iyi işlenmiı bir plinla, ik
tısadi ve teknik şartlar göz önün
de bulundurularak icra edilmeli
dir. 

iç i8'Uin : 

1 ç iskan uzun zaman için ve 
istihsal ile satıf ıartlarına 

icra edeceği tesirler göz önünde 
bulundurularak yapılmalıdır. Hu
susi orta çiftliklerin tetekkülü i
çin bütün kuvetle çalıtılmalrdır. 
Ziraatin yükselmesi için o, bir ön
cü ve rehberdir. Aynı zamanda i
lerde idareyi eline alacak olan zi
raat gençliğine öğretici bir muhit 
olarak süratle lazımdır. 

Kocaeli grup birincisi: ( Eskifehir Demirspor) talnnla 

s p o R 
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Türki_ye grup birincilikleri 
bugün şehrimizde başhyor 
Maı saat 12 de 19 Mayıs sf adyomuıdadır 

• 

Seyhan grup birincisi: Adana idman YurJu 
Bugün başhyacak olan Türkiye 

grup birinciliklerine ittirik edecek 
pmpiyon takımlar dün sabah ve ak
pm treniyle tehrimize gelmiılerdir. 
Bu takımlar Kocaeli grupundan : Ea
kithir İdman yurdu, Samaun grupun
dan: Samsun idman Gücü, Aydın 
grupundan: Aydınspor, Seyhan gru
pundan : Adana idman Yurdudur. 

Milli küme haricinde kalan bölge
lerin Türkiye birincisi unvanını ka -
zanmak için ıehrimizde bugünden i· 
tibaren çetin müsabakalar yapacak o
lan bu dört grupun tampiyonları An
kara istasyonunda alikalılar ve bir 
kısım sporcular tarafından kartılan. 
mıılardır. 

Gelen takımların kafile reisleri dün 
federasyonda toplanarak müsabakala
rın fiküstürünü ve hakemleri tayin 

Köylünün tetviki için icap eden 
metodlar yabancı memleketlerden 
alınmamalıdır. Bilakis Türkiye'de 
pratik işlerden bilhassa meydana 
çıkarılmalıdır. Bunlar, her bölge 
için köylünün hususiyeti ve istih
salin nevine göre muhtelif olabilir
ler. 

Türk çiftçisi tipik bir köylüdür. 
0, muhafaı:akir ve yeniye karır 

fevkalade itimatsızdır. Her feyden 
evci çok fena olan eski tecrübele
rinden dolayı, her yabancı, bilhas· 
ıa her memura kartı çok ihtiyatlı
dır. Toprağın kontrolü ve toprak 
muhafazası usullerinin hazırlanma
sı için bir toprak dairesi teaiı e
dilmelidir. 

Zirai tabarriyatm vazifesi, ziraat 
siyaeetinin müstakbel ilerleyiıini 
hasırlamak ve lüzumlu olan usul
leri arqtırarak tespit etmektir. Or
ta Anadolu kurak mıntakuı için 
bu vuife, ıeniı miky11ta yapılma
lıdır. Ziraat siyuetini tatbik et
mek ve muvaffakiyetli araıtırma
lar için lhnn olan bq prt. çok 
parçalı ve milaavi çab .. uya mini 
olmaktır. Her arqtırma kolu mer
kezi olarak toplanmalı ve memle
ketin ihtiyacına ıöre tanzim edil
melidir. ... 

Yarın, ziraat politibmtzrn ana 
divaları olan bu mevzulara ait çok 
entereun rakamlar YC?CCCii.s. 

etmitler ve program yapmıtlarchr. 
Öğrendiğimize göre, sporcular buciia 
saat 11 de Ulus meydanına gelerek 
Zafer Arutı'na törenle çelenk koya
caklardır. 

llk müsabaka tam 12 de 19 Mayıa 
stadyumunda yapılacaktır. Fiküatüre 
göre, bu maç Aydınsporla Eskitehir 
İdman yurdu arasındadır. ikinci mü• 
sabakayı da saat 14 de Samsun idman 
gücü ile Adana İdman Yur•u yapa. 
caklardır. 

Dün yudığımız gibi final mllAba
kaları yarın saat 14 de gene 19 Maym 
Stadyumunda olacaktır. 

Yenilenler ve kazananlar çarpıf&• 
rak birinci, ikinci, üçüncü ve dördün
cüyü tayin edeceklerdir. 

Federuyon müsabakalara hakem. 
lik yapmak üzero Muzaffer Ertul, 
Asım Kurt ve Servet Oz'ü namzet o
larak göstermittir. Yan hakemlikleri
ni de hakem kursuna devam etmekte 
olan hakem namzetleri yapacaklardır. 
Bu hakemleri grup birincileri arala· 
rında uyutup seçecekler, uyuflllll&• 
tarsa federasyon tayin edecektir. 

M üaabakalann idare.i 
Haber verildiğine göre, Türk Spor 

Kurumu bölgelerde icra edilecek her 
n~~i enternasyonal, bölgeler arası ve 
dıger müsabakaların idare itini ma • 
halli bölgelere bırakmıttır. Bundan 
evel olduğu gibi federuyonlarm ter· 
tip ettikleri müsabakalar için bölge
lere idareci gönderilmiyecektir. 

Bölgeler teıkilitın tam ve sellhi· 
yettar cüzüleri olmak dolayısiyle ve
rilen bu kararın tasarruf bakımından 
olduiu kadar, idare cihetinden de 
çok iaabetli olduğunu memnuniyetle 
kaydediyoruz. 

Sarayburnu ve Bebek 
bahçeleri 

latanbu1, 22 (Telefonla) - Beledi
ye Taksim bahçesinden sonra Saray -
burnu parkıınm ve Bebek bahçesinin 
tanzimine karar vermittir. 

Fırtınanın şiddeti azaldı 

lıtanbul, 22 (Telefonla) - Fırtına 
dinmit gibidir. Gemiler seferlerine 
bqladılar. Denizbank'ın Güneysu va
puru dört gün teehhürle yarın gele -
bilecektir • 
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Cck - Macarl Nagszalac köyü halkı J 838 den Polonya'daki Hediyelik kitaplar Akdeniz statü-k-os--u 
hududundaki M ı 1 h k 
kaııı. hiidisc- acaristan o i ti a için J 93 8 e yahudi meselesi 
lerin tafsilaııl nümayiş yaparken... k _J ' 

(Başı Sinci sayfada) 

lar olabilirdi. "Siz nereye gittiniz ve 
ne yazdınız 7,, demeyiniz. Ben maaa
ma 'bağlıyım. Fakat, memleketiınin 
her köşesi hayalimdedir. Ah bir im
kan bulsam! Bir bomba ·patladı 

Ve bunu karşılıklı bir 
tüfek ateşi takip etti 

aaar. 
(Başı 1. inci sayfada) 

ye ve tedris inkılabını yaparak, 
sonra mektep ve muallim adedi
ni çoğaltarak, on sene içinde bir 
oamanh asrından daha çok mu
vaffakiyet elde etti. İstatistikler 
memleketimizde okuma yazma 

(Başı 1 inci sayfada) 
dir. Bu meselenin yegane hal sureti, 
kütle halinde yahudileri muhacerete 
sevketmek suretiyle Polonya'daki ya
hudtlerin miktarını cezri surette a -
zaltmaktır. 

"C b. · ıd ,, e ır ve şu ete muarızız 

Budapeşte, 22 a.a. - Geçen gün ma- r------·-------
~r ~ slovak. hududunda vuku bulan 1 
hadıseye daır selfilıiyettar makamatça 
aşağıdaki tebliğ neşrolunmuştur: 

bilenlerin nispetlerini henüz az 
gösterir. Fakat, her istatistik gi
bi, onları da dikkatle okumak la-

Biz, yahudilerc karşı cebir ve şid
det istimaline ve haklarında ifratka
rane muameleler yapılmasına muarı -
zız, fakat yahudilere karşı yapılacak 
olan iktısadi mücadeleyi "ticaret,. kü
çük ve büyük sanayii polonyalılaştır
mak,. için fevkalade anuya şayan ras 
yonel addediyoruz. lktısadi hayatı
mız için zararlı ve pahalıya malolan 
yahudi mutavassıtlığını da ortadan 
kaldırmak istiyoruz. Polonya'nın kül
türel ve sosyal hayatı, yahudi veya 
ecnebi her türlü tesirlerden azade o
larak Polonya zihniyetine istinat ve 
istiklfı.lini muhafaza etmelidir. 

Çocuk edebiyatma gelelim: "A
dem'•den profesör Nembüs'e, Pleo
zor'dan Miki Mavs'a kadar, peri hi
kayeleri, t~lirlerin ve romancılarm 
bütün hülyaları alimlerin icatları ve 
büyük seyyahların ketifleri, bütün 
zamanlarm ve bütün memleketlerin 
İnsanları, hayvanları, manzaraları, 
dağları ve tatları; çocukları ve genç
leri tenvir etmek veya güldürüp ne
telendirmek maksadiyle yazılan çe
tit çefit kitaplara mevzu ittihaz edil
mittir.,,Bunlar da hediyelik kitaplar
dır. Fakat, isterşeniz hediyelik ki
taplardan değil, sadece kitaptan 
bahsedebiliriz: hepimiz, bütün kla
&ikler gibi, tarihton coğrafya'ya müs
bet ilmin her şubesine, kendi memle
ketimize dair çocuğu, genci ve olgu
nu ilgilendirecek kitapların bütün 
nevilerini bekliyoruz. Muharrirleri
miz ve mütercimlerimiz seferber e
dilmek, devlet matbaaıı gibi birkaç 
müessese gece gündüz çalıımak ve 
köye kadar kitabı götürecek bir tev
zi teşkilatı vücuda getirilmek biribi
rine bağlı zaruretlerdir. Okuma zev
kini ve kitap muhabbetini bize zer
kedecek olan amiller arasında bütün 
bunları birer birer sayabiliriz. 

Bu ayın 19 unda, çek idaresi altında 
bulunan Nagszalac köyUnde çek ve 
maçar hudut muhafızları arasında çok 
şayanı esef bir çarpışma olmuş ve iki 
taraftan da bir kaç askerin ölmesiyle 
neticelenmiştir. Hadiseyi tahkika me
mur komisyon şu neticeye varmıştır : 

B. Eden kabineye 
girecek 
(Başı 1 İnci sayfada) 

... Falwt yalıucli mulıacereli 
i~·irı vcıra ueremeyiz Mezkur köy halkı bir müddettir 

Macaristan'la birleşmek için tezahür -
lerde bulunuyordu. Gene bu aym 19 
unda saat 11 e doğru 20 kişilik bir er -
kek grupu ile kadın ve genç kızlardan 
mürek~ep diğer bir grup köy karako
ıu.nun önünde tezahürlere başlamıştır./ 

kabineye tekrar avdet etmesi ihtimali 
yolunu seddcdecek olan bir hattı ha -
reket ittihazından daimi surette içti -
nap etmiş olduğunu yazmakta. ve B. 
.Ed~n'in istifasına sebebiyet vermiş o
lan ıtalyan münasebatı meselesinin ka
patılmış bir fasıl telfikki edilmekte bu 
lunduğunu ilave etmektedir. 

Milli Miicla/cm nazırının 

zrmdır: nitekim, bu nispet kesif 
ve kalabalık bölgelerde büyük 
bir fark ile artar. Sonra okuma 
yazma bilenler yaş tasnifine ta
bi tutuldukları zama·n, netice 
büsbütün ba~ka olur: osmanlı 
nesli diyebileceğimiz ileri yaş
larda nispet yüzde 5 iken, meş
rutiyet nesli diyebileceğimiz or
ta yaşlarda yüzde 18 e ve cüm
huriyet nesli diyeceğimiz genç 
yaşlarda ise yüzde 44 küsura 
çıkmaktadır. Şunu da ilave ede
lim ki orta ve ileri yaşlarda nis
peti de, yeni alfabeden sonraki 
halk mekteplerimiz artırmıştır. 

Fak~t Polonya, yahudi muhacereti 
için para sarfctmeği düşünmemekte
dir ve yahudilerin kolonizasyonları 
için Polonya milletinin kesesinden pa 
ra sarfcdildiğini istememektedir. 

Bırdenbire bomba infilakları duyul _ sözleri 
muştur. Londra, 22 a.a. - Milli müdafaa na-

Yanılılar, öliiler zırı 1nskip, dün akşam söylediği bir 
Köye mülasik olan macar karakol nutukta !ngiltcr~'nin dünyanın en 

kuma~danı derhal bir taş yığını arka- ~üthiş hava kuvctlerine malik olaca -
sına sıpcr alarak hadiseyi tetkike ko _ gını, lngilterc hükUmetinin son iki ay 
yulmuştur. Bu vaziyette iken karnı zarfında, İngiltere'nin kuvetini art-
dan bir kurşunla yaralanmış e b~ tırmak için fevkalade tedbirler alaca -

·· dd v ır - k d · k · ınu et sonra da ölmUştÜr. Bu yaralı- gını ay ettıkten sonra gere kendı 
ya yarduna giden ve yaralının ya gerek bazı drkadaşlarımn şahısları 

En mühim mesele, köyü okut
mak, ve yalnız okutmak d~ğil, 
terbiye etmekti. Eğitmen, eski 
"mürebbi" demektir. Bu usul, 
Kültür Bakanlığı tarafından a
deta keşfedilmiştir. Eğitmen ku
ru bir okutucu değildir: köye Jr 
zumu olan birçok i,leri yapacak 
ve yaptıracak kadar amelidir. 
Eğitmen, cümhuriyet köyünün 
nüvesidir. 

Dün "milli birlik kampı" tarafın -
dan parlamentoya verilen ve ilk de
fa olarak yahudi meselesini parlamen 
toda açıkça mevzuu bahseden istizah 
takririnin hükümeti Polonya'daki ya
hudilcr miktarının tenzilini istihdaf 
eden bu çetin meseleyi müsait bir su
rette halle matuf enerjik bir gayret 
sarfına scvketmekten hali kalmıya -
cağı muhakkaktır.,, 

Evet, yılbaşı geliyor, ve herkes 
sevdiklerine hediye edecek kitapları 
seçmekle meıgul oluyor.-N. Baydar 

B. Menemencioğlunun 
beyanatı 

k nına h kk d · 1 · • urşun yağmuru altında yalda 
1 

a a ında olaşan rıvayet erı bahıs 
muvaffak olan bir çavuş da k ~ y mevzu ederek arkadaşlarının memlc -
rUkçUlerinin ve 1·andarmala çe gum - kete mümkün olduğu kadar fazla hiz -

Me.'ieie c<ıbuh halledilmeli 

• rının mev - . . . d 
zı alarak macar devriyesi t met etmelerı temennısın c bulunmuş 
olduklarmı tesbit eyi- ~et~ eş Haçını~ ve eğer kendisi gerek arkadaşları is -

Kültür Bakanlığı iki yılda türk 
köylerine 3000 eğitmen verdi. 
Bakanlığın bütün türk köylerini 
süratle cihazlıyabilmek için, bu 
sene daha dört bölgede kurslar 
açacağını da öğreniyoruz. 

Gazetelerin gece çıkan nüshaları 
birinci sayfalarını milli birlik kampı
nın yahudi mcselclesinin halline dair 
olan istizah takririne tahsis etmişler
dir. 1 .. mış ır. atta "hlAf d'l k 1 1 1 ev erden birinin pen . d . tı a e ı ece o ur arsa on ara daha 

.. cercsın en mıt - b"" ""k ff k. 1 d"l · - . ralyozle de ateş edT d B hAd• uyu muva a ıyet er ı emıştır. 
.. . ı ıyor u. u a ısc 1 k" I k t ı· . . h • 
uzerıne çavuş derh 1 k 1 . • • ns ıp, mem c e se ametının şa sı 

. a as er erını dız - f 1 . .. .. d 
1 mış ve kısa bir müsademeden sonra men .ağ~t .crın ustun e tutu mak lazım 

~ek jandarmala .. .. " . . geldı ını kaydederek nutkunu bitir -
rını ve gumrukçulerını · t' 

tardcylemiştir. Bu müsademede bir mış ır . 
macar çavuşu ve çek gümrük kuman -
danı ağır surette yaralanmıştır. 

Çek k.öyii kuşatılıyor 
Tüfek at~leri setıine koşan müfre -

z~ kumandanı teğmen Çakuş müfreze
yı alarak hadisenin cereyan ettiği çek 
köyünü kuşatmış ve köyü işgal ettik -
te~ sonra demiryoluna kadar ilerle -
mıştir.Orada bir çek jandarmasını en 
yakın subayı ,: - k . • .. d • 

xagırma ıçın gon ermış 
~ rnacar hududuna yapılan tecavü -
z tahkikini istemiştir. Bundan son
ra da macar müfrezesi tekrar macar 
to~raklarına dönmüştür. 

u ayın 20 sinde de mezkur köye bir 
~c~r ve ç~k tahkik komisyonu gele -
re .. ışc va~ıyet etmiştir. Macarlar te
c:~z hadısesini kati delillerle isbat 
e ışlcr ve bu köydeki rnacarlarm fc-
~~1?~a":ı:ıc gördüklerini de tesbit ey
d. ış er ır. Çekler tahkikata devam e 
ıyorlar .. Ma.mafih macarlara fena mu-

amele edılmıyeceği hakkınd . 
vermişlerdir. a temınat 

I 

Alman basımnm Amerikan 

dahiliye nazmna hücumu 
Berlin, 22 a .. ~. - . .;.merika dahiliye 

nazı.rı İckcs, soylcdıgi bir nutukta A-
merıka postalarının alman va 1 . pur arı -
na vcrılmem7sini ileri sürmüş ve Al-
manya alcyhınde daha bir takım .. _ 
1 .. 1 . . soz er soy emıştır. 

Bu beyanatı bahis mevzuu eden al _ 
man matbuatı, çok şiddetli tenkitler • 
de bulunmakta ve Amerika dahiliye 
nazırının böyle hareket etmek sure _ 
tiyle hiç ele Amerika'nın menfaatleri
ne hizmet eylemedigini kaydeylemek
tedir. 

Yugosfavya'nın iç 
ve dış politikası 

(Başı ı ıncı sayfada) 

nazın bulunan Korochctz, intihabatı 
müteakip bir müddet istirahat etmek 
hususunda uzun zamandanberi izhar 
etmekte olduğu arzu dola.yısiyle ka
bineden çekilmiş ve yerine Sloven me
busu Snoj getirilmiştir. Bundan başka 
şimdiye kadar devlet nazırı bulunan 
Krek, Nafıa nazırı olmuştur. 

Diğer taraftan Hırvat nazırlardan 
Kabalin ve Mastrovitch yeni kabinede 
de mevkilerini muhafaza etmişlerdir. 

Bununla beraber hepimizin müştc· 
rek eser için dostluğwnuzu ve işbirli
ğimizi muhafaza ettiğimizi kaydetmek 
arzusundayım." 

Avam kamarasında 

Memel işi görüşüldü 

Londra, 22 a.a. - Liberal mebuslar
dan Manucr'in bir sualine başvekil B. 
Çcmbcrleyn aşağıdaki tahriri cevabı 
vermiştir: 

" B. Hitlcr, bana Berchtesgaden'
de, .Litvanya hükür:ıeti statüye riayet 
ettıkrc Memel a . . . b .. k.. . • " razısını ugun u vazı-
Y:tı?de. bırakmakla memnun olduğunu 
bıldırmıştir.,, 

~vam kamarası, bugün, 31 kanunu
sanıyc . kadar tatile karar vermiştir. 
~aşvekıl Çembcrleyn, lüzumu takdi
~ın.de meclis reisinin kamarayı derhal 
ıçtımaa cağırabilmesini teklif etmiş 
bu teklif de kabul olunmuştur. ' 

Yarın bu topraklarda ilk rüşti
ye mektebinin kuruluşu üstünden 
yüz sene geçmiş oluyor. Milli 
kurtuluş hareketi haşladığı va
kit, saltanatın bütün köylerinde 
1179 mektep vardı: 86 küsur se
nenin eseri ! 925 ile 936 arasın
da cümhuriyet bu adedi 5000 
küsura çıkarmııtır. 

Bu gazeteler, bu meselenin Polon
ya'nın dahili hayatında ı>on derecede 
ehemiyetli olduğunu ve acilen halle
dilmesi lazımgelmekte bulunduğunu 
yazmaktadırlar. 

Gazeteler, Polonya'nın yahudi me
selesinin bir hal suretine iktiran et
tirilmesinin bu derecede müstacel bir 
mahiyet iktisap etmiş yegane mem -
leket olduğunu kaydetmektedirler. 

Miisbeı icr<ı<ıta doğru ..• 
Gazcta Polaka, başmakalcaindc 

"milli birlik kampı,, nm yahudi me
t»elesine müteallik olan teşebbüsünün 
bu meseleyi tetkik ve halletme tar

zında yeni bir dönüm noktası teşkil 

Kültür davamız esastır, büyük
tür, fedakarca uğraşmak ister. 
Fakat onu en iyi ve tam şeklin
de başarmak yolundayız. 

F.R.ATAY 

Daladye kabinesi 

ekalliyette kalıyordu 
( Bafı 1 inci sayfada) 

mış oluyor demektir. Fakat yalnız 

meclis riyasetinin bildirdiğirey neti
cesi nazarı dikkate alındığından, bu 
vaziyet hükümcte dokunmamaktadır. 

*** 
Mebusan meclisi, saat 21,5 ta top -

lanmış ve reis, puantaj neticesini bil
direrek ikinci maddenin 265 reye kar 
şı 322 rey ile kabul edilmiş olduğu
nu tasrih etmiştir. 

Meclis, bunun üzerine, finans ka
nununun geri kalan maddelerinin mü 
zakcresini devama başlamıştır. 

Hii.hiimet cıleyhirıe rey 
vere11ler 

Bu akşam mebusan meclisi kori
dorlarında öğrenildiğine göre, akşam 
ki reyde hükümet aleyhinde vaziyet 
alan 265 mebus, şunlardır: 73 komü
nist, 155 sosyalist, 20 kadar cümhuri
yctçi sosyalist birliği azası, 12 kadar 
müstakil sol iki veya üç 
radikal sosyalist, · iki veya 
üç müstakil. Müstenkif kalanlar 
arasında 12 kadar radikal sosyalist 
birkaç cümhuriyetçi sosyalist birli ai 
• b" b azası ırkaç müstakil sol ve merke.ı 
grupları azas.ı vardır. 

ParHimento encümenleri reisleri, 
mebusan meclisinin 29 kanunucvele 
k~dar tatil yapmasını teklif etmişler
dır. 

edeceğini ve bu meselenin Polonya
lılar arasında bir ihtilaf mevzuu ol -
maktan çıkarak müspet icraat yoluna 
gireceğini yazmaktadır. 

"Milli birlik kampı., bir taraftan 
muhaceret meselesini, halledilebile
ceği yeni saha olan beynelmilel sa
haya nakletmek, diğer taraftan dahil
de her türlü demagojik hareketleri 
ve nizamıamme için tehlikeli olan if
ratları tenkil etmek istemektedir. 

lngiliz dominyorılarına 
11ıuluzc4•ret 

Londra, 22 a.a. - Avam Kamarası, 
dominyonlara muhacereti teşvik me
selesini müzakere etmiş ve bu mese
lede hükümetin aldığı teşvik tedbir
leriyle mutabık bulunduğunu beyan 
eylemiştir. 

Müstemlckat nazırı Makdonald 
muhaceret komitesinin emrinde bu -
gün bir buçuk milyon İngiliz lirası 
bulunduğunu ve icabedersc bu mcbla 
ğın arttırılacağını söyledikten sonra 
muhacir kabulünde Kanada ve yeni 
Zelanda'nın da Avusturalya gibi ha
reket edeceği ümidini ızhar eylemiş
tir. 

Çek Y"lırulilt•rirıin 1·aziyeti 
Prag, 22 a.a. - Narodni Osvobo

sen, "yahudi muhacereti için fazla 
yerimiz yoktur,, demekle beraber, 
Çckoslovakya'da iki nevi yahudinin 
muhafazası Iazımgeldiğini kaydedi
yor: umumi harpte Çekoslovak böl -
gelerinde hizmet ederek daima Çek 
olduklarını ilan edenlerle Çekoslo -
vakya'ya yabancı memleketleri de a
lakadar eden endüstriler ihdas eden 
yahudiler. 

Gazete diyor ki: 
"Başka türlü hareket ettiğimiz tak

dirde, ihracatımızın yüzde ellisini 
kaybedebiliriz.,. 

(Başı !.inci sayfad:ı) 
lını döviz mukabili başka yere sattık
larını müsaadenizle kaydı ihtiyatla te
liikki edeyim. Bunun misalleri varsa 
Almanya hükümctinin nazarı dikkati
nin celbcdilcceği tabiidir. 

.. Hiikiinıeı Tiirk - Alman 
ticaretinden nıenınundurtJI 
Her halde Türk - Alman ticaretin

den hük~timiz memnundur, şeraiti
ni her iki tarafın bünye11ine muvafık 
bulmaktadır. Başka memleketlerin de 
türk malını iştira kuvet ve kabiliyeti 
teessüs ve inkişaf ettikçe onlarla olan 
mil adel! ımız da arunaktıadır ve daha 

da artacaktır. Alman anlaşması bu in
kişaflara mani değildir. Nitekim son 
yaptığımız Türk - Amerikan ticaret 
anlaşmasının iki memleket arasındaki 
mübadeleyi çok arttıracağından da ü
mitvarm. Bu son mukavelede hususi 
takas tatbik edilmiyecektir. 

Tilrk - Alnıarı 'dostluğu 
Almanlarla aramızda samimi dost -

luk münasebetleri vardır. İktısadi mü
nasebetlerimizin hayırlı inkişafı bu 
dostluğu şüphesiz kuvetlendirmekte -
dir. Aramızda ihtilaflı hiç bir mesele 
yoktur. Türk milletinin büyük matemi 
esnasında ve yeni reisicümhurun inti
habı dolayısiyle alman miUetinin bize 
karşı gösterdiği çok dostane alika ve 
alman basınının bir ağızdan güzel neş
riyatı Türkiye'de tabiatiyle çok müsa
it tesirler bırakmış, bizi cidden müte
hassis etmiştir. Bu seyahatimde alman 
ricaline bu hususta teşekkür etmek 
fırsatını bulacağımdan ayrıca memnu
num.,. 

il e)·eıinıiz Sof ya' dan geçti 
Sofya, 22 a.a. - B. Numan Mene

mcncioğlu'nun riyasetindeki türk he
yeti bugün Sofya'dan geçmiş ve istas
yonda Hariciye Nezareti genci sekre
teri Altinov ve başta Elçi B. Berker 
olduğu halde türk elçiliği memurları 
tarafından selamlanmıştır. 

Adana'da C.11.P. vilayet 
heyetinin ilk toplantısı 

Adana, 22 a.a. - C. H. P. Seyhan vi
layet heyeti bugün ilk toplantısını 
yapmıştır. Adana halkevi başkanlığı -
na Kasım Ener seçilmiştir. 

l\lara'Z'tan Biiyiik Kurultaya 
gcfocck üyeler 

(Başı Sinci sayfada) 
zu Avrupa'da arayın, o Avrup3 ki 
şaıka doğru önünde hudutsuz me -
saf eler açılır J" Bu tavsiyeler hdk -
kında ne düşünmek lazımdır? Bu 
safdil tavsiyeleri mi beklem<>Hydik ı 
Bu rol esasen bir müddettenberi 
pek tabii olarak Almanya'nın rolü 
olmuş değil midir? Almanya·nın e
nerji fazlası her zaman Fransa'yı 
endişelendirmiştir. Bugün, bu ener
ji bir istikamet ve şefler bulduğu 
bir sırada, sahasının tahdit edilme
si isteniliyor. Başka sahalar aramı -
yalım diye bize Avrupa veriliyor." 

A lmanya'ya yalnız Avrupa mı 
verilecek? Bu düşünce fr:ın

ı>ız - alman yakınlaşmasının daimi 
dostunu köpürtüyor: 

"Akdeniz bizim denizimiz değil -
dir, nasıl ki şimali Afrikada bizim 
sahilimiz değildir. Fakat, imkanlar
la dolup taşan o Afrika'da eskiden 
kıymeli sömürgelere sahip olmuş 
bulunmasaydık bile, her şeyden e -
vel spiritüel bir rabıta olan İtalya i
le rabıtamız Afrika işleri hususun
daki insiyakımızı bilemiyc kafi ge
lirdi. Fransızları bu noktada teskin 
etmek güçtür. Almanya'nın mukad -
dcratına hakim bir hale geldiğini ve 
yolunu kendi kendine Avrupa'da a
ramakta olduğunu iyice anlamışlar
dır. Fakat sömürge imparatorlukla
rına karşı alakalarının birden bire 
yaptığı hamle, bize dünyanın kapı
sını kapamak için yeni bir teşeb
büs gibi görünmektedir. Fakat biz 
bir Akdeniz milleti değiliz. Bunun 
içindir ki bu meselelerde bize dil -
şen hisseyi tayin etmek !talya'nın 

bileceği iştir. Fransa Almanya ci -
betinde hududunun nerede bulun
duğunu sarahatle bilir. Fakat cc -
nupta, denizler aşırı, Afrika'da im· 
kanlarının ve iradesinin hudutları 
henüz hareket halindedir. Şarki Av
rupa'nın işleri sağlam ellerdedir, ve 
Pariı>'in onun için sıkıntı çekmesi
ne lüzum yoktur. Bu münasebetle 
görülüyor ki, Avrupa'ya ait mese -
leleri halletmek, denizlere ve okya
nuslara ait meseleleri halletmekten 
daha kolaydır. 

Fransa'nın gerçek hayati menfa
atlerine dönmek hususundaki kara
rını takdir ederiz, ve biz kendisine, 
bu karar mucibince tahliye ettiği 
kuvet sahalarını insaniyet namrna 
iyi idare etmeyi vadcderiz. Sömür -
ge meselesi Parıis ziyareti esnasında 
açılınamıf olduğuna göre, biz de bu. 
~eleyi burada açmak i m.iyo -
ruz. Fakat Fransa, imparatorlult 
düşüncesinin İtalya ile tam bir an -
laşma olmadrkça tahakkuk edcmi
yeceğini anlamalıdır, çünkü bugün 
Akdeniz'dc münakalclcrin emniye
tini tayin eden İtalya'mn yaşamak 
arzusudur." 

Sarih değil mi? B. Friedrich Sie
burg böyle olmadığından korkuyor. 
Fransa'ya sakin yaşamak hususun
daki arzusuna hürmet edileceğini 
vadettiktcn sonra, Fransa'nm huzu
runu ne bahasına elde edileceğini 
tasrih ediyor: 

"Bugün dünyada geçen hadiseler 
hükümetlerin şu veya bu talebinin 
neticesi değildir, fakat bir organik 
prosesüse dahildir. Avrupa'nın a -
henkleşmesi başlamıştır, fransız - al
man hududunda bu ahenklcşme vu
kua gelmiştir. Fakat başka yerde de
ğil." 

Makalenin sonu budur t Anlama
mak mümkün değildir. Şarki Avru
pa'dan ve bütün Avrupa'dan sonra 
İspanya'da, Afrika'da ve hemen her 
yerde daha bir çok "kuvct sahaları"· 
nı tahliye etmek lazımdır. 

B. Ribbentrop Paris'te Fransa ile 

Almanya arasında başka toprak ih
tilafı kalmamıştır, demişti, fakat 

daha fransız hükümet merkezinden 
ayrılmadan önce Paris'tcki matbu
at adamlarına küçük bir tefsir ila
ve etmeleri vazifesini veriyordu: 
Tabii Avrupa' da ihtilfif yoktur 1 Fa
kat Akdeniz sahillerinde henüz var
dır. Çünkü orada hudutlarımız İtal
yan'ın hudutlarıdır ..... 

Hakiki tehdit mi, şantaj mı? Pek 
muhtemeldir ki her ikisi de. 

Ş. Karahisann 

ceviz ihracatı 
Nedamet getiren Elen 

komünist liderleri 
Ati~a •. 22 a.a. - Eski komünist li _ 

derlcrının nedameti tazammum eden 
beyanatları gazetelerde intişar ctm· 

l'alıudi boykotajını 
durdurmak it;in 

Londra, 22 a.a. - B. Şaht'ın son 
Londra seyahati matbuatta tefsirat 
mevzuu teşkil etmekte berdevamdır 

Dcyli Hcrald gazetesi diyor ki· · 
"B. Şaht yalnız alman ihracatı~ın 

artırılması için vaziyetten istifadeye 

Maraş, 22 a.a. - Cümhuriyct Halk 
Partisi kongresine seçilen üç üye ile 
ziraat kongresine iştirak edecek mu _ 
rahhas bugün Ankara'ya hareket ede
ceklerdir. 

mak için yapılacak herhangi bir istik 
razın büyük bir kısmına yabancı ya
hudilerin kaydolunacağı aşikar bu -
lunmaktadır.,, 

Ş. Karahisar, 22 a.a. - İkinciteşrin
den itibaren bugüne kadar ilçemiz -
d~n ~90 bin kilo iç ceviz ihraç edil -
mıştır. Sevkcdilen malın bedeli yet -
miş üç bin dört yüz lira tutmuştur. 

Jstanbul Emniyet Müdüriyeti taralınd~n kı§ın ~oğu~ ~e yağmurlu 
·· l d d · gezen ve nokta beklıyen polısler ıçın muıamba gun er e evrıye . .. ı · l · v k 
el • ı · -_J .., t /mı§ttr Bu suretle vazıle goren po ıs erın sogu -p erın erı aagı ı · · ec1·lm· · 

tan ve yağmurdan korunmaları temın ı ııtır. 

. ış -
tı~: ~unların arasında parlamento ko-
munıst grupu rcüıı Siklavaynas da var 
dır. Bunlar komünistliği katiyen red
detmekte ve bundan böyle milli hükü
mete sadık ve muti bir vatandaş olarak 
hizmet etmek vadinde bulunmakta _ 
dırlar. 

çalışmakla kalmamıştır. B. Şaht, ay
nr zamanda yahudilcri alman malları
na karşı olan boykotjlarınr kırmağa 
mecbur etmek için çalışmaktadır. Zi
ra yahudi muhaceretini kolaylaştır-

"Baldvin sermayesi'' artıyor 
Londra, 22 a.a. - Alman yahudi 

mültecilerine tahsis edilmiş olan Bal
dvin sermayesi, hali hazırda 200.000 
ingiliz lirasını mütecaviz bulunmak
tadır. 

Mara~'ta moclt•rn bir köprü 
yaptırılacak 

Maraş, 22 a.a. - Belediye tarafın -
dan şehir dahilindeki Kanlıderc üze -
rinde 4300 liraya modern bir köprü 
yaptırılacaktır. Temel kazığı başla -
m.J§tır. 



23 - 12 - 1938 uı:us -9-

H i K 
A 

A y E. c::::~:::::~:::::~::::~::::~:::::::::ı 
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Güzellik kıraliçesi Pazar : Sebat ve Yeniıehir Ecz.leri 
Pazartesi : İstanbul Eczaneı;i 
Salı - Merkez Eczanesi 
Çarıamba : Ankara Eczanesi 

Yazan: C. Godlrey Çeviren: F. Zahir Törüm.küney Perı;embe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 

Barington, her işinde çabuk karar 
veren ve verdiği kararı derhal tatbik 
eden bir adamdı. Margeret'e, yaptığı 
üçüncü izdivaç talebi de kız tarafın -
dan reddedilince, hemen bavullarını 
topladı. Vazifesinden istifaya ve en 
yakm arkadaşlarına vedaa bile lüzum 
görmeden bir taksiye atladı. Doğru is
tasyona gitti. Kalkmak üzere bulunan 
trene bindi. Doğduğu, büyüdüğü ve 
eençliğinin sayısız günlerini geçirdi
ği, bin bir hatıralariyle dolu olan bu 
küçük şehri gözünü kırpmadan ter -
ketti. Barington'un, böyle ansızın 
memleketini bırakarak gitmesinin se
bebini Margeret'den başka bilen yok -
tu. Delikanlının bu hareketine hiç 
kimse bir mana veremiyordu. Nereye 
gi~ti? Hayatını nasıl kaaznaca.ktı? 
Bu cihetten Margeret'in de haberi 

y~rdu. ~yl~ ya, _şöhreti küçük bir şe _ 
hırden ılerıye gıtmiyen bir kızı bütün 
dünyaya tanıtacaktı. Zaten, kadınla _ 
rın dünyada en fazla düşkün oldukla
rı iki şey vardı. Şöhret ve lüks. Bu iki 
anahtar en sağlam kadın kalplerini bi
le açardı. 

Margeret, hiç ummadığı bu devlet 
kuşuna bir çocuk gibi sevindi. Onun 
hediyelerden ziyade seyahat hoşuna 
gidiyordu. Bugüne kadar, doğduğu 
şehirden bir adım dışarı çıkmamıştı. 
Şimdi, çocukluğundanberi hayalinde 
erişilmez bir arzu olarak yaşıyan Nev
york'u görecekti. Dünyanın bu en bü
yük şehrinin ihtişamlı hayatına bir ay 
için olsun karışacaktı. On sekiz ya -
şında bir kız, bundan daha büyük bah
tiyarlık tasavvur edebilir miydi? 

*** 
yoktu. 

GcnÇKI, 1"J"ıl.cWto..-.-..ırlllll..,_.~B~~~;;.::.--~~ıiiiİ-=-=~Hil!~ 
la beraber, katiyen vicdan azabı duy _ telinin adresini verdi. Otelin kapısın-

ı dan içeri girdiği zaman gözleri ka -
muyordu. Bütün hayatını, az kazanç ı maştı. Mermer sütunlu, geniş hol genç 
küçük bir memura bağlayamazdı. Böy- kızın, o ana kadar rüyasında bile gör
le bir fedakirhğı ondan kimse isteye- mediği derecede şıişacilı idi. Holün şu
mezdi. Her genç kız gibi, onun da ha- rasına, burasına serpilmiş maruken 
yalinde yaşıyan bir erkeğin tipi var- koltuklarda biribirindcm güzel, biribi
dı. rinden süslü kadınlar oturuyorlardı. 
Kocasının yalnız genç ve güzel bir Kadınların etrafını büyük bir itina ile 

adam olması kafi değildi. Aynı za- giyinmiş kibar ve zengin tavırlı er • 
manda ona lüks bir hayat yaşatabile- kekler almışları yavaş sesle kon~u -
cek serveti de bulunmalıydı. Bilhassa, yorlardı. 
Margeret gibi ~rkadaşlarının arasında Otelin, üniformalı kapıcılarından 
fevkalade güzelliği ile föhret bulan biri, Margeret'i otel direktörünün 0 _ 

kızın böyle düşünmcğe herkesten da- dasına götürdü. 
ha fazla bakkı vardı. Direktör, arkasını kapıya dönmüş, 

Küçük şehrin, hesaba katılır bütün telefonla konuşuyordu. Margeret, bir 
bekar erkekleri pervane gibi Marge - iki saniye bekledi. Direktör, mikrofo
ret'in etrafında dönüyorlardı. Bunla - nu kapadı. Başını çevirdi. Margeret, 
rro. araıındcı, bütün kız analarının av- hayretinden hafif bir çığlık kopardı. 
Jamak için uğraştıkları Pol da dahil- Direktör, kendisinin evlenme teklifi
di. Pol, çok zengin olmakla beraber, ni reddettiği Barington'dan başka bir 
fChri.n en büyük gaz tesinin de sahibi kimse değildi. Genç kız süratli bir ba
idi. Bu yüzden nüfuz bir adamdı. 1- kışla erkeği tepeden tırnağa kadar 
tin kötü tarafı, Pol'ün yaşı biraz geç- süzdü. Çok şıktı. Onun, bu derece gü
kinai. Kızın nazarında zavallının bun- zel ve yakışıklı bir erkek olduğunun 
dan daha büyük bir kusuru da vardı. şimdiye kadar nasıl farkına varmamış
Kısa boylu ve çok şişmandı. Yürürken tı? Buna faştı. 
göbeği kendisinden bir metre. ileride Barington da, aynı şekilde genç kı-
gidiyordu. M.argeret göbeklı adam - zı tetkik ediyordu. 
!ardan nefret ederdi. Bu sebepten ev - Margeret'in, dudaklarına tatlı bir 
lenme hususunda Pol'ün yaptığı tek - tebessüm yayıldı: 
lifleri de reddetti. - Bonjur Barington, dedi. Burada 

Pol, tecrübeli bir adamdı. Baring- ne arıyorsunuz? 
ton gibi ümitsizliğe kapılarak yerini, Erkek gülümsedi: 
yurdunu terketmeğe kalkmadı. Dil - - İşte gördüğünüz gibi. Otelin di-
tUndU. Plar. kurdu. Zengindi. Büyük rektörü olarak bulunuyorum. 
bir gazetenin sahibi idi. Binaenaleyh Kısaca, memleketini terkettikten 
elindeki bütün vasıtaları kullanacak ve sonra başından geçen hadiseleri ve o
emeline kavuşacaktı. tele ne suretle girdiğini, bugünkü 

Ertesi gunu gazetesinde şehrin ınevkiini nasıl kazandığım anlattı. 
genç kızları arasında bir güzellik mü- Bi rmüddet sustu. Sonra yavaşça 
aabakası açtığını ilan etti. İlanda, gü- sordu: 
zellik kıraliçeliğine seçilecek kı.za ga- - Pek ala, sizi hangi rüzgar attı bu-

raya. yet kıymetli hediyeler vadediliyor -
du. Hediyeler arasın~a ağır tuvalet -
terden ve kürklerden başka bir de lüks 
bir spor otomobili vardı. İş bununla da 
bitmiyordu. Güzellik kıraliçesine 
Nevyork'a kadar gidip gelme birinci 
mevki yataklı vagon bileti verilecek 
ve kıraliçenin, Nevyork'un en kibar o
telindeki bit aylık masrafı da gazete 
tarafınc.an deruhte olunacaktı. 

Müsabakada kimin kazandığını tah
min etmek pek o kadar giiç bir mese
le olmasa gerek. Çünkü; Margeret gü
zel bir kızdı. Gazetenin sahibi ise Pol

dü. 
Pol, yaptığı fedakarlığın müspet ne

tice vereceğinden emindi. Bu fevkala
de butu,iyle Margeret'in kalbini ka -
&anacağına muhakkak nazariyle bakı-

Margeret, bir kaç kelime ile hadise-
yi izah etti. 

Barington, bütün boş vakitlerini 
kızla birlikte geçiriyordu. Bir ay göz
lerini açıp kapayıncaya kadar bitti. 
Margeret'in Nevyork'tan ayrılmasına 
iki gün kalmıştı. Barington, kızın şe
refine mükelld bir suvare verdi. Da
vetliler, vakıt ilerlerdikçe şampanya
ların ve müziğin kıvrak nağmelerinin 
tesiriyle coıtkun bir neteye kapılıyor
lardı. Yalnız, Margeret neşesizdi. Bir 
ara Barington, yanına sokuldu. Yavaş
ça söyledi: 

- Canınız sıkılıyor, eğlenemiyıor -
sunuz. Arzu ederseniz, biraz terasa çı
kalım. Hava alırsınız. 
Kız cevap vermedi. Terasa doğru 

Cumartesi : Ege ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama, bir kaza. fevkalade bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müra

caat, şehir: (1023-1024 ). - Şehirlerara
sı: (2341-Z342). - Elektrik v~ Ha\'a
gazt Arıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirli cami civa
n: (2645-1050-1196). - Samanpazan ci
varı: (2806-3259), - Yeni&ehir, Havuz. 
baıı Bizim taksi: (2323). - Havuz başı, 
Gliven taksi: (3848). - Birlik taksi: 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 
(1291) •• İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk 
son seferleri 

Sabah 
İlk 

uıu"s M. dan K. dere'> e 
K. dere"den Ulus M. na 

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

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

Ulus M. dan Keçioren'e 
Keçiören'dcn Ulus M. na 

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

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

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

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeııişehir'e 7.10 

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 
Akköprii'den S. pazarı'na 7.30 

Bahçeli Evlerden M.na 7.45 
Uluı; M.dan Bahçeli Evlere.-.-

ve 

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

-.-
20.00 

~ U. Meydanı'ylc İstasyon arasında her 
beş dakiıtada bir sefer olup tren za
manları seferler daha ıukur. 

' U. Meydanı'yle Yeniııehir, Bakanlık
lar. Cebeci, Samanpazarı arasında saat 

• 8 den 20 ye kadar vasati her beş daki
kada: saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönuşleri sinemaların da&ılış 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
A,eabhiitlü saat ( 18) • lıı:adard:r. . . ..... ~ ..... ......... 
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaıa'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşaır 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesı. Per
şembe. Cumartesı 
Toros sürat.) 

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

Diyarbakır hattı : Hergun 9.35 
Zonguldak hatU : .. 15.00 

Gündelik: 

Hıcri - 1357 
Zilkade: 1 

S. D. 
Güneı: 7 22 

Rumi - 1354 
Birinci kanun: 10 

S. D. 
Akşam: 16 45 

Edirne' de zirai 
ıahımalar 

Edirne, 21 a.a. - Trakya köyleri i

çin geçen sene Edirne'de açılan tarım 

başı kursundan mezun olanlar köyleri

ne dağıldıktan sonra kurs ikinci dev -

reye girmiş ve bu devre için gene dört 
vilayetten hepsi ilk mektep mezunu 

olan daha 40 köy çocuğu gelmiştir. 
Bunlar küçük ziraat sanatlarına ait 

ameli ve nazari olmak üzere bir sene 
ders göreceklerdir. Diğer taraftan 
Çorlu boğa büyütme çiftliği dördüncü 
devre olmak üzere yüz mevcutlu kad
ro ile açılmıştır. Veteriner müşavırı 

Şevki Özer vilayetlerde küçük boğa • 
lıklar satın almakta ve sevkiyat i~leri
ne nezaret etmektedir. Bunun on beş 
giine kadar ardı arkası alınacaktır. 
Nallı'da kıvırcık koç çiftliği de açıl -
mıştır. 

yürümeğe başladı. Terasın tenha ve 
karanlıkça bir köşesine çekildiler. U
zun bir müddet hiç konuşmadan dur -
dular. Heyecandan titriyorlardı. Er -
kek, nihayet bütün cesaretini toplıya
rak söze başladı: 

- Margeret 1 Seni ne büyük bir aşk
la sevdiğimi tekrarlamama zanneder -
sem lüzum yoktur. Seni çılgınca sevi
yorum. Enerjimi senin aşkından al
dıın. Sana layık olduğun hayatı temin 
edebilmek için var kuvetimle çalıt -
tım. Bugün o, mevkie gelmiş bulunu
yorum. Beni gene reddedecek misin? .. 

Genç kız, sesini çıkarmadı. Yavaş, 

yavaş yanında.ki erkeğe sokuldu. Gü
zel, sevimli batını, onun geni9 göğsü
ne yasladı. 

BUNDAN 100 SENE EVEL 

Rüştiyeler kurulurken 
Ve sübyan mektebinden ~ıkanlar i~in 

11 Tahsili ulümu fünun,, 
yolları nasll oçılmıştl? 

1838 yılında neşredilen bir lôyiha 
Bir saltanat paşaıoı, maarif işlerini zırlıyan yüksek komisyon bunu da it

düzeltmek için maarif nezaretine ge- raf ediyor: 

_:!11111111111111111111111111111111111111&.. 

-- Ankara Borsası --- --- -- -- 22 tlkkanun 1938 fiyatları -- ---- -- ÇEKLER -- ----- Açılış F. Kapanış F. -- ---- -- Londra 5.86 5.86 - --- Nevyork 125.65 12.65 -- Pariı; 3.31 3.31 - --- Milano 6.6075 6.6075 - --- Cenevre 28.3775 28.3775 - -- Amsterdam 68.3075 - 68.3075 -- Beri in 50.3975 50.3975 - Bruksel 21.2050 21.2050 = Atina 1.07 1.07 
----- Sof ya 1.5425 1.5425 - Prag 4.3175 4.3175 - Madrid 5.86 5.86 

Varşova 23.8025 23.8025 

- Buda peşte 24.6725 24.6725 - Bükreş 0.8975 0.8975 -- Belgrad 2.805 2.805 -- Yokohama 34.21 34.21 -
-----

-----------
- Stokbolm 30.1750 30.1750 --- Moskova 23.82 23.8.2 --- -- ESHAM VE TAHVlJ .. AT -- -----

tirilmiş; nezaret koltuğuna oturdu - " ... İse de zikrolunan mekteplere 
ğu gün ıslahat programından bahse- (sübyan qıekteplerini kastediyor) alı
derken şöyle demişti: nan şakirdanın malümatı cüziyeleri 

1933 Türk Borcu 
- Şu mektepler olmasa ben maa- yani yazı yazmıya ve doğrudan doğru- : 

rifi ne güzel ıslah ederdim. ya bir türki kitap okumıya kudretleri : 1933 ikramiyeli 

19.35 19.35 --(Peşin) --
Paşa, bu cümleyi etrafındakileri olmadığından birdenbire clsinei arabi- : Ergani 

··ı k · · f - Sivas - Erzurum 
--19.40 19.40 --gu dürme ıçın sar etmemişti. Fakat ye ve farisiye ve ecnebi olan fransız _ Hattı ls. ıı 

samimi kanaatini söylemişti ve bu lisanı ve bulundukları mektebin mah- : Sivas - Erzurum 
tek cümle bütün bir saltanat devrinin sus oldug~u tarikin fenne müteallik ha- : Hattı İs. lll. 

19.10 -19.15 ---19.- 19.05 --· k""l - İttihadı Milli 
maarifçilık u türünü hulasa etme- zı mukaddemat talimine muktedir o1- _ Sigorta 21.- 21.- --
ğe yeter. madıkları ve bu suret dahi etfali nasa ~l lllllllllllllllllllllllllllllllllllll;:' 

Bundan tam yüz sene evci, 1254 yı- tahsis olunmuş olan ufak mekteplerde 
tının zilkadesinin 21 inci günü Tak- derkar olan karışıklıktan ve usulsüz
vimi Vakayi bir layiha neşretti. O lükten neşet ettiği zahir olup .. ,, 
devrin maarif zihniyeti hakkında Bir "ise de" ile başlıyan ve bir "o
mükemmel bir fikir vermesi itibariy- Iup" la biten bu uzun cümlenin içinde 
le cidden dikkate şayan olan bu layi- müthiş, ama göz yaşartacak ve kafayı 
hadan sonradır ki Türkiye'de Rüşti· durgunlaştıracak kadar müthiş bir ha
ye mektepleri kurulmuş ·ve subyan kikat vardır. Türk çocuğu - kim bi'lir 
mektebinden çıkanlar için "tahsili kaç yıl - emek verdiği, gö.z nuru dök
ullım ve fünun,. yolları açılmıştır. tüğü ve bizim tabirimizle dirsek çü-

Mürakobe heyetinin 

kontrolüne tôbi şirketler 
Sermayesinin tamamı veya en az 

yüzde ellisi devlet tarafından verilen 
iktısadi ve mali müesseselerin müraka
besinc dair olan kanun mucibince bu 
müesseselerin idarelerinde yapılması 

icabeden değişiklikleri tespit etmek 
üzere bugün Sümerbank'a bağlı pa
muklu dokuma ve pamukipliği fabri
kaları türk anonim şirketi, yünlü do
kuma ve yün ipliği fabrikaları türk a-. 
nonim şirketi, ve Beykoz deri ve kun.. 
dura fabrikası tür:k anonim şirketi u
mumi heyetleri öğleden sonra toplan
mışlar ve üç şirketin kanun mucibince 
hükmi şahsiyeti haiz bir yeni idare ta
rafından çalıştırılması kararını ver
mişlerdir. 

0 tarihte yüksek mekteplerimiz de rüttügü rahlenin önünden ayrılırken 
yok değildi. Fakat bunlar - Mektebi türki kitap okumıya hala muktedir de
Harbiye gibi - muayyen bir meslek ğildir. 
erbabı için ve ihtisas mektepleri ma- Saltanatın küçük molla'sını bugü
hiyetinde idiler. Devlet dairelerinde nün ilk mektep çocuğiyle mukayese et
vazife alacak, hayatın herhangi bir meği, okuyuuclar, size bırakıyoruz. 
iş sahasına atılacak insanlar için u- şu muhakkaktır ki türk çocuğu bu 
mumi bilgi sahibi olmak lüzumu ilk ğun olduğu kadar bütün tarih boyun
defa o tarihte hissedilmiştir, denile- ca ırkının ateşli zekasiyle mücehhez 
bilir· ui. Bakın tayihau.ı bu da -ar: 

Layihada ·uzun bir mukaddimeden " .. .ts.idadı maderzatları iktizasınca 
sonra, subyan mekteplerinden yük-. az vakitte tahsili ulum ve maarif eyle
sek bir takım mektepler vücuda ge- ~e~er~ lazım g.~lir iken ?ilakis ekseri
tirmek ihtiyacı müteaddit ıpisallerle sının ılm ve hwıerden bıbehre kalma-

ba 
.. . . . ları .. ,, 

te ruz ettırılıyor. Bu kısım, esbabı Bzim irfan hayatımız bir yandan da 
mucibedir. övünebilir: Medeni cesaret sahibi dev Üstündağ'ın lüzumu 

Tasavvur edin ki, bir devlete, mek
tebin lüzumunu kabul ettirmek için 
uzun dil dökmek, etraflı misaller gös
termek lazımgelmiştir. Ve daha ga
ribi, tahsilin lüzumunu ifade için ilk 
getirilen misal ticarette hesap bilme
~ _.,r• (·Sile: deniıııcilün:ea ...-
manm faydalarından bahaedilmiıtir. 

Bu şu demektir: 
- Millet okursa daha çok para ka

zanır! 

Bakın ne deniyor: 
"Muaşeret nev'i beni ademin kema

line sebep olacağı varestei kaydü be
yan ve işarettir. Ezcümle ilmi heyet 
teshili seyrisefaine medar olmakla 
emri ticaretin revaç ve kesretine ve 
utfımu riyaziye umı•ru harbiye ve i
darei askeriyenin hüsnü intizamına 

sebep olduğundan başka hayret de, hü 
kemayı eslaf olan vapur misillu bun
ca umuru garibe ve nafıa bu cihetle 
meydana sıkıp ulumu cedidenin te
vessü ve intişarı ve yeniden fünunu 
kesirenin zuhuru cihetiyle sanayi ve 
hurfet imalatında seyir ve sühulet 
has olmakla mesela yüz adamın vası
tasiyle görülecek iş bir kişiyle idare 
olunmak üzere nice atatı mühimme 
ilim ile meydana çıktığı meşhut ve 
runema ve bilakis ahali cehil ve na
dani ile muttasıf oldukları halde ~ar 
ve kisiplerinde usret cekeceklerin
den başka amelen tahsil~ eyledikleri 
sanayi asla ilerlemiyeceği ve sayesin
de yaşamakta oldukları devletin ve 
bulundukları memleketin ne olduğu
nu bilemiyecekleri meczum ve hü
veyda ve bu behemehal bir devlette 
revacı ilmü hüner akdemi makasıt ve 
hüner olmak Iazımgeleceği lıedihi ve 
ruşena olduğuna mebni. .... 

Eski, dolambaçlı, terkipli sa~tanat 
dili anlatmak istiyor ki ilim, lazımdır. 
Fakat hakikatte lazım olan iiiın değil, 
bu ihtiyacı bizden çok sonra kavramıs 
olanların hızlı yürüşüne ayak uydur: 
mak, onlardan geri kalmamaktır. 

Llyihaya devam ediyoruz. Maarif 
hayatına canlrlık vermek lüzumundan 
ba.hsolunuyor: 

"Mekatip ve medarisi mevcudeyi 
ihya ve mamur ve talebe ve mualliıni
nin teshili emrü intiaşlarına sarfı ih
sani namahsur buyurmuş oldukların
dan ..... 

Bütün bunlar güzel tasavvurlardır 

ve hepsi istikbale muzaftır. Halbuki 
layihada, o günkü kültür hayatımızın 
içler acısı manzarasının da fevkalade 
enteresan bir tasvirini bulmaktıayız. 

Çocuk, gayri muayyen bir Yilflında 
rahle önüne oturtulurdu. Fakat neyi 
ve ne kadar zamanda okuyacağım ne 
kendisi, ne onu mektebe yolhyanlar ve 
ne de onu okutanlar bilirdi. Bir hayü
huy senelerce çocuğun kafasında u
ğultular bırakarak ve iki kulağının a
rasından, asıl işlemeğe müstait olan 
kafasına uğramadan, geçer giderdi. 

Maarifin ıslahı hakkında layiha ha-

let adamları yetiştirmiş, fakat onları 
çarkları tersine dönen bir devlet me
kanizmasının içinde öldürmüşüzdür. 

Dilin, yürekten çok uzak olduğu de
virlerde bile hakikati konuşan münev
verlerimiz vardır. İşte bir misal ve ge
- .,,.... ~ÜUMleD• 

.. Muallimin bildikleri glbl okut: 
makta ve bu veçhile mevcut olan süb
yanın va.kitleri fakat bir kuru gürültü 
ile geçmekte olduğu ... ,, 

Bunu yazan kalemi kırdılar nu, bil
miyorum. Fakat bu kanaat layihaya 
konuldu ve <kvletin re&mi organı olan 
Takvimi Vekayi'de de intişar etti 

O zllmana kadar mekteplerde tedri
sat bir tek sınıfta yapılırdı. Yaşları ve 
bilgi seviyeleri ne olursa olsun bütün 
"tullabı ulfım,. bir koca salona çömel
tilir ve bir softa onlara ders ( !) belle
tirdi. 1838 tarihi bu tedris tarzında da 
büyük bir inkılap yapmıştır. Sonradan 
kanuniyet iktisap eden layihanın buna 
taalluk eden maddesi aynen şudur: 

" ... Bir mektepte pkirdanın ayrı ay
rı ders okumaları hem beyhude tatili 
ta.allümlerini ve hem de muallimlerin 
iştigallerini mucip olmakla münas-ip 
olduğu takdirce her bir mektepte olan 
şakirdan baJka başka sınıflara taksim 
ve her birine- ayrı dersler tahsis olu
nup bir sınıfta şakirdana birden ders 
verilmek ... ,, 

Parantez arasındaki cümleler hep 
yarım kalıyor. Çünkü onların esasen 
bittikleri yoktur. Koca bir layihanın 
başında başlıyan cümle, birkaç sayfa 
sonra ve bir "olbapta ... ,, havalesiyle 
bitmektedir Fakat, anlatılmak isteni
len mana bu nakıs cümlelerden de çı
karılabilir. 

Şimdi, layiha, açılmasına lüzum 

gösterdiğı mekteplere kimlerin kabul 

olunacağını ve o mekteplerde neler o-

muhakeme karan 
Eski Vali Üstündağ hakkında Şura

yı Devlet Mülkiye dairesinin verdiği 

lüzumu muhakeme karan kendisine 
tebliğ edilmek üzere bugün vilayete 

-bilclt Si .,.., 

1938 tütün rekoltemiz : 

62 milyon kilo 
Memleketimizin 1938 yılı tütün re

koltesi 62 milyon kilo olarak tahmio 
edilmektedir. 
Şark tütünleri yetiştiren komşu 

devletlerden Yunanistan'm 60 milyon, 
Bulgaristan'ın 33 milyon raddesinde
dir. 

Gümrüklere ait hükümler 
Ankara, 21 a.a. - Gümrük muafiye

tine milteallik hükümler gümrük ve 

tarife kanunları ve ıhususi kanunlar i
le pe.k: ziyade dağılmış olduğundan 

gümrük ve inhisarlar vekaletince bun

ları tatbik edecek memurlarla alakalı-

tarın tetkiklerini kolaylaştırmak üze -

re her birinin mevzuu ile taalluk etti -

ği kcınunun isim ve ınumarasını göste
rir bir fihrist hazırlanarak gümrükle -
re gönderilmiştir. 

Çocuk baıkıma ve yardıma 
muhtaçtır. Eski elbise, ayak
kabı, çamatırlarmı Çocuk 
Kurumuna ver! 

kutulacağını yazıyor. Buyurun: yüzlerce çocuk anasının, o milletin 
" ... Selatini izam hazeratının ve sai- cümhurreisine: 

renin cesim mektepleri bittefrik an- - Mektep isteriz, diye niyazda bu
larda mümkün mertebe ku'lak dolgun- ı 1 lunmalarma rağmen inanıyoruz ki 
lugu olmak için türki inşa ve tuhfe ve 1838 tarihi türk kültür hayatında bir 
nuhbe ve subhei ıubyan mi&illu luğat ycni1ik tarihidir. 
ve bergüy risaleıi ve sair ahlak kitap- Birkaç cümlesini yukarıya aldığı
ları ve hat ve kitabet tedris ve talim mız layiha üzerine "darı şfır!iyi adli", 
olunması ve İJbu sınıfı sanide olan "Babıali,, ve "Divanı ahkamı a.aliye" 
mekteplere bir iki hatmetmi§ ve ilmi- arasında muhaberat ve müzakerat ce
hal okumuı takirdan ithal olunarak reyan etti. Sonunda "Mektebi maarifi 
bunlardan dahi olveçhle bir miktar adliye,, ile üçü Davutpaşa, Bayazit ve 
şey tahsil eden ve erbabı istidat ve ka- Osküdar'da ve ikisi de lstanbul'un 
biliyetten olanlar ... ,, başka semtlerinde olmak üzere beş 

İşte rüştiye mektepleri bu maksatla rüşdiyemektebi açıldı. İmam Sait e
kuruld\ı. O gün için ceaaurane bir fendi de uhdesine Anadolu payesı tev
hamle sayılırdı. Cahil bir taçla müca- cih edilerek bu mekteplere nazır tayin 
dele etmenin kolay bir şey olmadığı edildi. 
binlerce misaliyle görü1müştür. Bugün ne subyan mektebinden, ne 

- Mektebe ne lüzum var 1 zihniye- rüşdiyeden, hatta ne de darülfimunu 
tiyle boğuşanlardan çoğunun başı cel- osmani'den eser var. Hepsi artık mazi
lat çeşmesin}n yalağına düpnüştür. Ve nin, kötü bir mazinin malı olmuşlardır. 
işte onun içindir ki, türk maarif teşki- Yalnız elle tutulan, gözle görülen, ku
latında yeni bir merhale yaratan 1838 lakladuyulan bir şey, daha doğrusu 

tarihine ehemiyet veriyoru~. bir ihtiyaç var: 
Bu tarihten tam yüz sene sonra, - Mektep istiyoruz. - K. Z. G. 
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23 - 12 - 1938 

RESMİ lLANLAR 
3 - Tahmin edilen bedeli 1200 lira 

ilk teminatı 90 liradır. 
4 - Taliplerin belli vakitte komis

yona müracaatları. 
(5232) 

eksiltmesi 6.1.939 cuma günü saat j 
(16) da Ankara'da P. T. T. umum Md. 
lük binasındaki satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki ve birinci maddede yazı
lı beher nevi tesisattan hiç olmazsa 
birer takım tesis ve muntazaman iş
letmiş olduklarına dair tesisatı yap
tıkları idare veya müesseselerden tas
dikli referans ve teklif mektuplarını 
muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
(15) şe kadar mezkur komisyona ve
receklerdir. 

Milli Müdafaa 
2 - Eksiltmesi 2.1.939 pazartesi 

günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 90 lira olup şartna
mesi komisyonda görülür. 

9431 

40,000 kilo pırasa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun·dan : 

5 f alem serom alınacak 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

Direktörlüğünden : 

Seyyar veteriner ecza 4 - Çantaların beher takımına 12 li
ra tahmin edilmiştir. 

3 - llk teminatı (2587) lira iki bin 
beş yüz sesksen yedi lira 50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (175) yüz 
yetmiş beş kuruş mukabilinde M. M. 
V. safınalma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M. M. V. satınal
ma komisyonuna vermeleri (5214) 

1 - 16-12-938 de eksiltmesi yapıl:ı
cak olan 40.000 kilo pırasaya talip 
çıkmadığından bir ay içinde pazarlık
la eksiltmeye konmuştur. 

1 - Müessesenin ihtiyacı olan beş 

kalem serum ampulü kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur • 

sandığı alınacak 
M. M. V. Satın Alma Ko. 

2 - Bu ampullerin muhammen be
deli 4600 liradır. 

l - Müteahhit nam ve hesabına 30 
çift seyyar veteriner ecza sandığı a
çık eksiltme suretiyle ve 28 ilk kanun 
938 çarşamba günü saat 10 da M. M. 
V. satın alma Ko. da satın alınacak
tır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 saydı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakıtta M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı. (5081) 9228 

Erat pavyonu yapflrılacak 
M .M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

9411 

Tevhit semeri alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

2 - İlk pazarlığı 26-12-938 pazar
tesi günü saat 11 de Ankara Lv. a -
mirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli 2000 lira 
ilk teminatı 150 liradır. 

4 - Taliplerin belli vakitte komis-
yona müracaatları. (5233) 9432 

4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. 
levazım, İstanbul Kınaciyan hanında 
P. T. T. ayniyat şubesi MD. lükle
rinden (18.5) lira bedel mu~abilinde 
verilecektir. (4811) 8740 

3 - İhale 28.12.938 çarşamba günü 
saat 15 de Ankarada merkez hıfzıssı
ha müessesesinde toplanan hususi 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Talibi şartnameyi müessese • 
den parasız temin edebilir. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
1005 bin beş lira olup ilk teminat 75 
lira 40 kuruştur. 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 

1 - Keşif bedeli 31258 otuz bir bin 
iki yüz elli sekiz lira 85 seksen beş 
kuruş olan Genelkurmay erat paviyo
nu yapısı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı (25) yirmi beş lira olan 750 ila 
1000 adet tevhit semeri kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Gece lômbası alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun·dan : 

( ' . , . •. 

· ·· .:Askert<Fabrikalaf :·· 
~ . .t· • \ 

s - Talipler teklif mektuplarını 
"8-12-938 çarşamba günü saat 11 e ka
lar müesseseye vermelidir. Bu saat
tan sonra verilecek zarflar kabul e • 
dilmez. (5024) 9114 

bulunmaları. (5008) 9033 2 - Eksiltmesi 6-1-939 cuma günü 
saat 15 dedir . 

3 - İlk teminat 2365 lira olup şart
namesi 157 kuruşa komisyondan alı
nır. 

2 - İhalesi 10-ikincikanun 939 salı 
günü saat onbirdedir. 

Pazarlıkla 150 adet 40 voltluk 15 
vatlık E: 14 tüp şeklind~ gece lam -
bası alınacaktır. 

3 - İlk teminat~ 1875 bin sekiz Taliplerin 25-12-938 cumartesi gü
nü saat 11 de Ankara Lv. amirliği sa

bedelsiz tınalma komisyonuna gelmeleri. 

yüz yetmiş beş liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 

olarak M . M. V. satınalma 

Kınkkale'de yaptmlacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Regülôtör kapağı 
Cam ampul alınacak 
M. M. V. Satın Alma Ko. 
l - 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. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3. maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte ihale saatın
dan behemahal bir saat eveline kadar 
adlarını M. M. V. satınalma komis-

yonuna vermeleri. (5171) 9326 

nundan alınır. 
komisyo- (5234) 9433 

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

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

Askerlik isleri .................................................... 
İkramiye kayıtlan yapılacak 

Keşif bedeli (4719) lira (26) kuruş 
olan yukarıda yazılı inşaat Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satınalma Komisyonunca 5-1-1939 ta· 
rihinde perşembe günü saat 14,30 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
~artname (24) kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. 

münakasası 

Nafıa Vekaletinden : 

9 şubat 939 perşembe günü saat 15 
de Ankara'da Nafıa Vekaleti binası 
içinde Malzeme Müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda 13.000 lira muhammen bedelli 
5 adet regülatör kapağının kapalı zarf 
usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

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

(5009) 9034 

Bir torna tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

ma komisyonuna vermeleri. 
(5216) 9412 

[Ankara Amirli~~] 
Ankara Askerlik Şubesinden : 

1 - Şubemizde kayıtlı harp malul
lerinden subay ve erat ve şehit ye -
timlerinin 939 yılı içinde verilecek 
ikramiye kayıtları 3/ II. ci kan./ 939 
gününden 3/Şubat/939 gününe kadar 
her gün yoklamaları yapılacağından 
ellerindeki resmi senet ile maa · cüz
danları ve nüfus hüviyet cüzdanı, 
muayene raporu ve bu işe ait vesika 
ve ikişer adet fotoğraf ile birlikte 
şubeye müracaatları. 

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

Yabancı dilde kitap 

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

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

2 - Iik teminat 30 lira •75 kuru~ 
olup liste ve şartnamesi her gün Ko 
da görülür, 

3 - Eksiltmeye girecekler teminat
lariyle birlikte eksiltme gün ve saa
tında Ko. da bulunmaları. 

(5011) 9036 

Teneke ve çinko 
malzeme alınacak 

M. M. V. Satm Alma Ko. 
l - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

5~00 beş bin üç yüz lira olan sekiz çe
fıt 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 §artnamesi her gün Ko da gö-
rülür. • 

4 
.- Eksiltmeye girecekler kanuni 

ten:~nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 . c~ madde~erinde yazılı belgelerle 
bırlı.kte eksıltme saatından bir saat 
evelıne kadar teklif mektuplarrnr M. 
M. V. sa.tın alma Ko. başkanlığına 
vermelerı. (5013) 9038 

Masa, raf, etejer 

vesaire al.nacak 
M. M. V. Satm Alma Ko. 
1 -. Hepsine tahmin edilen iiyatı 

3760 lıra 50 kuruş olan Cebeci :tasta
nesi eczanesinin 15 çeşit masa raf . • • ) c: 
tcJer ve saıresi açık eksiltme sure-
tiyle ve 27.12.938 salı günü saat 10 da 
M. M. V. satın alma KO. da satın ah· 
nacaktır. 

2 - llk teminat 282 lira 38 kurus ~ 
lup şartnamesi 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 

9000 Kilo vazelin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - 9000 dokuz bin kilo vazelin ka

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltmesi 3.1.939 salı günü sa. 

at 11 dedir. 
3 - İlk teminat 405 lira olup şart

namesi komisyonda görülür. 
4 - Beher kilosuna 60 kuruş tah -

min edilmiştir. 
5 _ Eksiltmeye gireceklerin kanu

ni teminat ve 2490 sayılı kanunun. 2. 
3. maddelerinde yazılı belgeleri~ bır
likte ihale saatından behemehal bır sa
at eveline kadar zarflarını M. M: V 
satın alma komisyonuna vermelerı. 

(5079) 9227 

Küçük edevat çantası 

ah nacak 
M .M. Vekaleti Satın Alma Ko-

Leva11m 
.......... 

Buğday üğüttürülecek 

ı - Bir adet büyük torna tezgahı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli (23.81 7 lira 
olup ilk teminat 1786 lira otuz kuruş
tur.) 

2 - Eksiltmesi 11-2-939 cumartesi 
günü saat 12 de Vekıilet satın alma 
komisyonuııda yapılacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Ko. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 maddelerinde ya· 
zılı vesikalarla birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat eveline kadar komisyona ver-
meleri lazımdır. (5193) 9406 

18 freze tezgahı ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 18 adet freze tezgahı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 105.000 Hra olup ilk 
teminat miktarı 6500 liradır. 

2 - Eksiltmesi 10-2-939 cuma günü 
saat 15 de vekalet satınalma komisyo
nuda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 5 lira 25 kuruş mu
kabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte ilk teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evetine kadar komisyona 
vermeleri lazımdır. (5194) 9407 

Bir adel Freze tezgahı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 
ı - Bir adet büyük freze tezgahı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli (17.500) lira 
olup ilk teminat miktarı (1312 lira 50 
kuruştur.) 

2 - Eksiltmesi 10-2-939 cuma günü 
saat ıı de vekalet satınalma komisyo-
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu 
nun 2,3 üncü maddelerinde yazılı ve
sikalarla birlikte ihale saatmdan bir 
saat eveline kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplarını komisyona vermele-
ri (5195) 9408 

37 torna tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko . 

misyonundan : 

1 - 37 adet torna tezgahı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 141.683 lira olup ilk 
teminatı 8334 lira 15 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 11-2-939 cumartesi 
günü saat 12 de vekalet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 7 lira 85 kuruş mu
kabilinde alınabilir. 

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 eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını komisyonuna ver
meleri. (5050) 9058 

Buğday öğüttürülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara Lv. amirliğince 5300 

ton buğdayın öğütülmesi kapalı ~ad
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 yazılı belgeleriyle teklif ve temi
nat mektuplarını ihale gün ve saa
tinden en geç bir saat eveline kadar 
Ankara Lv. amirliği satınalma ko-
misyonuna vermeleri (5160) 9302 

Hayvan alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

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 komutanlıY: 
satınalma komisyonuna gelmelcrı 

(5170) 9307 

40,000 kilo ıspanak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 16. 12. 938 de eksiltmesi yapı 

lacak olan 40.000 kilo ispanağa talip 
çıkmadığından bir ay içinde pazarlık
la eksiltmeye konmu ·tur. 

2 - İlkpazarlığı 26. 12. 938 pazar
tesi günü saat 10,30 da Ankara Lv. a· 
mirliği satınalma komisyonunda yap• 
lacaktır. 

2 - Bu tarihten sonra müracaat 
edenlerin 939 yılı ikramiye.sinden is
tifade edemiyeceklerinden mesuliye
tin kendilerine ait olduğu ilan olu -
nur. (5210) 9369 
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Font boru alınacak 
İnhisarlar Uınwn Müdürlüğün

den: 

ı - İdaremizin yavşan tuzlasına ge
tirilecek tatlı suyun tuzlaya isalesi i
çin şartnamesi mucibince satın alına -
cağı ve 19.10.938 tarihinde iha!e edi
leceği ilan edilen ve eksiltmeden kal
dırılan 25.000 mere inşaat tulünde 60 
m/ m kutrunda font boru ve listesinde 
müfredatı yazılı hususi aksamına ait 
şartnamede tadiUit yapılacağından ye
niden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif Haydar
paşa 25000 lira ve muvakkat teminatı 
1875 liradır. 

III - Eksiltme 4.1.939 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

iV - Muaddel şartnameler parasız 
olarak her gün inhisarlar umum mü · 
dürlüğü levazım ve mübayaat şube -
sile Ankara ve İzmir baş müdürlügün
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yen firmaların fiatsız teklif ve kata
loklarını ihale gününden 7 gün eveli
ne kadar inhisarlar umum müdürlü · 
ğü tuz fen şubesine vermeleri ve tek
liflerinin kabulünü mutazammın ve
sika almaları lazımdır. Bu vesikayı 
haiz olmıyan tar münakasaya iştirak e
demezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ıle V ci maddede yazılı 
tuz fen şubesinden alınacak eksilt -
meye iştirak vesikası ve% 7,5 güven
me makbuzu veya banka teminat mek
• lbunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların eksiltme günü en geç saat 14 e 
kadar yukarıda adı geçen alım komis
yonu başkanlığına makbuz mukabilin
de verilmesi lazımdır. (8499/ 4857) 

8721 

•. • ' • \ ' • • ,r' - • !f ... ~ ~ •"" •. 

··~ •. Postci, .Telgraf ve Tefefon · :~ j 
1 . ~ 

9281 

14 kalem muhtelif 

malzeme alınacak 

Ekisltme şartnamesi ve teferrüatı 
parasız olarak vekaıetıer malzeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Muvakkat teminat (975) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını, mu 

vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı kanuni vesaik ile birlikte aynı 
gün saat 14 e kadar mezkur komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde ver-
meleri lazımdır. (5221) 9414 Tahmin edilen bedeli (1250) lira 

olan 14 kalem muhtelif malzeme As
keri Fabrikalar Umum Müdürlüg 
Merkez Satınalma Komisyonunc 
5-1-939 perşembe günü saat 14 te açı l 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna· 
ne parasız olarak komisyondan veri
ir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(93) lira (75) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları (5153) 9282 

Kırı kale'de yap ın aca 
kalörifer tesisafl ihalesinin 
lemdit edildiği hakkına 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Salın Alma Komisyo
nundan : 
Keşif bedeli (140.000) lira olan ve 

16. 12. 1938 cuma günü saat 11 de ka
palı zarfla ihale edileceği evelce ilan 
edilmiş olan Kırıkkale'de ya~~ı~ıla
cak kalorifer tesisatı bu kere gorulen 
lüzuma binaen 30. 12. 938 cuma günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edile
cektir. 

İhale Ankara'da Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü binası içinde top
lanan satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Şartname (7) lira mukabilinde 
mezkfır komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(8250) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur giinde saat 14 de kadar ver
meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. (5167) 9353 

...................................................... ! 
ı • 

L. __ ....... Y..~.~.!.~~·----i 
Raf yaptınlacak 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
İkinci vakıf apartmanda Vakıflar u

mum müdürlüğü evrak mahzeninde 
yaptırılacak raflara ait 1O1 lira 14 ku 
ruşluk keşif vahidi fiyat üzerinden ek
siltmeye konulmuştur. İhalesi 26. 12. 
938 pazartesi günü saat on beşte ya
-ıılacaktır. Taliplerin % 15 teminat pa-
"llariyle birlikte Vakıflar umum mü
'ürlüğü inşaat dairesinde müteşekkil 

450 tifl karyola ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satm Alma Komisyonundan: 

1 - Bir çiftine yirmi iki lira kıy· 
met tahmin edilen vasıf ve örneğine l 
uygun altlı üstlü dört yüz elli !rift 
karyola knpalı zarf usulU - e 2~124 
938 perşembe günü saat onda satın a
lınacaktır. 

2 - lstekliler parasız olarak şart
namesini komisyondan alabilecekleri 
ve örneğini de İstanbul Demir kapı -
da jandarma yoklama komisyonunda 
görebilecekleri bu eksiltmeye girmek 
istiyenlerin 677 liralık teminat ve 
şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplarını en geç belli gün 
saat dokuza kadar komisyona vermiş 
olmaları. (5099) 9187 

Kiralık Lokanta 
lktısat Vekaletinden : 

Vek!ilet binasının alt katında bulu
nan ve lokanta olarak kullanılmakta 
olan üç oda ile mutbah ve müştemila
tının açık artırma suretiyle kiraya 
verileceği hakkında yapılan ilanlara 
rağmen artırma günlerinde talip zu -
hur etmediğinden 2490 numaralı ka -
nunun (43) üncü maddesine tevifkan 
lokanta pazarlık suretiyle kiraya ve
rilecektir. 

Taliplerin 26-12-938 tarihine tesa -
dlif eden pazartesi günü saat (10) da 
vekiilet satınalma komisyonuna, şart
nameyi görmek ve muvakkat teminat 
parasını da yatırmak üzere levazım 
müdürlüğüne müracaatları ilan olu -
nur. (5098) 9159 

Harita yaptınlacak 
Ladik Belediyesinden : 4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu

nun 2,3 üncü maddelerinde yazılı ve
sikalarla birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatından bir 
saat eveline kadar komisyona verme-

3 - Tahmin edilen bedeli 2800 lire: 
olup ilk teminatı 21 O liradır. 

1 
4 - Taliplerin belli vakitte komis- Kuran portör tesisatı 

'.comisyona müracaatları. 
(5226) 9427 

50 hektar meskun ve 25 hektar 
gayrı meskun vüsatınde tahmin edilen 
ka abanın hali hazır haritası yaptın -
lacaktır. leri (5796) 9409 

Tevhit semeri tamir ettirilecek 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyatı (23) yirmi üç lira olan 726 ile 
1500 adet tevhit semeri tamiri kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

yona müracatlrı. (5231) 9430 

30,000 kilo lahna ahnacak 
Ankara Levazon Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 16. 12. 938 de eksiltmesi yapı

lacak olan 30.000 kilo Lahnaya talip 
çıkmadığından bir ay içinde pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. 

Tamirat yaptınlacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen keşif bedeli 1500 lira
dır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. 
Teminat akçesi 112 lira 50 kuruştur. 

İhtisas vesikaları Nafia Vekaletin
ce musaddak taliplerin Ladik belediye 
riyasetine müracaatları lazımdır .. 

misyonundan : _ 
1 - 100 adet küçük edevat çantası 

açık cksiltmcy~ konmuştur. 

2 _ !halesi 9 ikincikanun 939 pa
zartesi günü saat onbirdcdir. 

2 - İlkpazarlığı 26. 12. 938 pazar
tesi günü saat 10 da Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
ı) - Ankara - İstanbul, Ankara -

Kayseri ve İzmir - Bursa aralarında 
olmak üzere üç takım üçlü, Kayseri
Adana, Eskişehir - Bursa arasında bi
rer, Bursa - İstanbul arasında ikişer 
takım tekli olmak üzere dört takım 
tekli kuranportör tesisatı ile Adapa
zarında tesis olunacak üçlü kuranpor
tör repetör merkezi tesisatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2) - Muhammen bedel (370.000), 
muvakkat teminat (18550) lira oluP. 

Gökçeoğlu mahallesinde 21 vakıf 

numaralı evde yaptırılacak tamirata 
ait 32 lira beş kuruşluk keşif vahidi 
fiyat üzerinden eksiltQleye konulmuş
tur. İhalesi 26. 12. 938 pazartesi günü 
saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin 
% 15 teminat paralariyle birlikte va
kıflar umum müdürlüğü inşaat daire
sinde müteşekkil komisyona müracaat-

Kati ihalesi 28-12-938 çarşamba 
günü saat 15 de Ladik belediye daire
sinde daimi encümen huzurunda yapı
lacaktır. 

Saat 14 e kadar olan müracaatlar 
ları (5227) 9428 kabul edilir. 92g,a 
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Muhtelif binalar yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığmdan 

Ada Parsel 
Muhammen keşif bedeli 

Lira Ku. 
Depozito 

Lira K. 

322 1, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 2S, 26 1781 so 133 62 
325 8, 23, 10, 11, 31 1540 115 50 
331 l, 14, 15 1862 139 65 
331 4, 5 1036 77 70 
331 ıo, ıı. ı2 1610 120 75 
340 ada dahilindeki bilumum mebani1910 143 25 

Tıp fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimlak olunan 
Nu'mune hastahanesi civarında kain yukarda ada, parsel, muhammen keşif 
bedelleriyle depozito miktarları yazılı bilumum ev, dükkan, baraka ve bah
çe duvarlarının hedmi ile enkazlarının belediyece gösterilecek mahalle 
nakli ve yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekilde 
tesviyesi işinin 5-12-938 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan artırması ne
ticesinde talip zuhur etmediğinden mezkQr tarihten itibaren her haftanın 
pazartesi ve perşembe günleri saat 15 de defterdarlıkta müteşekkil komis
yonda ihalesi icra edilmek üzere bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

İstekliler fenni şartname ve keşif raporlarını ve haritasını görmek üze
re defterdarlık milli emlak ve nafıa müdürlüklerine müracaat edebilirler. 

Demiryolları 

(5096) 91S8 

Akümülôtör alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonun·dan : 
Muhammen bedeli 23500 lira olan 

12 Adet YİR( vagonu ahnacak 55 grup çelik akümülatör ve teferru
atı ile beş kalem kurşun akümülatör 

D. O . Yolları Satın Alma Komis-
yedekleri 7. 2. 1939 salı günü saat 

)'onundan : d k ı 
Muhammen bedeli 360.000 lira olan ıs.3o a apa 1 zarf usuliyle Anka-

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

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

Şartnameler 1.800 kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tad.rı (S407) 9278 

ra'da idare binasında satın alınacak-
tır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 1 762,50 
liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14.30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (5157) 9352 

Münakasa feshi 

uı:us 

Kapah zarf usuliyle tamirat ve 
ilaveli inıaat eksiltme ilim 
Konya Vakıflar Müdürlüğünden: 
1 - Konya'nın Ilgın kazasındaki 

maruf kaplıca binasında yapılacak 
tadilat, tamirat ve iHivei inşaat keşfi 
mucibince vahidi fiyatla kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (24946) lira bir 
kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A) Fenni ve hususi şartname 
B) Mukavele projesi ve. hulasai ke

şif cetveli 

C) Eksiltme şartnamesi 
D) Proje 

4 - Yukarıda yazlı evrak Anka
ra'da vakıflar umum müdürlüğü inşa
at müdiı,·lüğünden, Istanbul'da İstan
bul vakıflar baş müdürlüğünden, 
Konya'da Konya vakıflar müdürlü
ğünden alınabilir. 

5 - Eksiltme 26. 12. 938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Konya vakıflar müdürlüğünde top
lanacak inşaat komisyonunda yapıla
caktır. 

6 - Muvakkat teminat (1870) lira 
95) kuruştur. 

Kapalı zarf usulile 

eksiltme ilônı 
Çifteler Ayg.r Deposu Müdürlü

ğünden : 
Mahmudiye merkezinde mevcut tay 

ahırının 16.501,09 lira keşif bedelli 
tamiratı 20-12-938 tarihinden 5-1-939 
tarihine müsadif perşembe günü sa
at ıs e kadar kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme Es
kişehir nafıa müdürlüğünde toplana
cak komisyon huzurunda yapılacak
tır. Muvakkat teminat 1237 lira 58 ku
ruştur. 

Bu işe ait proje, tafsiHit ve hulasa 
keşifleri, fenni şartname, eksiltme 
şartnamesi, mukavele projesi her za
man nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin ihale tarihinden en az se
kiz gün evel Eskişehir vilayetine mü
racaatla alacakları ehliyetname ve 
senesi için muteber ticaret odası ve
sikalarını 2490 sayılı kanunun tarifi 
veçhile teklif mektuplarına ekleme -
leri lazımdır. Mektuplar 5-1-939 ta
rihine müsadif perşembe günü saat 
14 de kadar makbuz mukabilinde ko
misyon reisliğine tevdi edilmiş ola
cak ve posta ile gönderilecek mektup 
lar iadeli teahhütlü ve mühür mumu 
ile mühürlii olacaktır. Postada ola-
cak gecikmeler nazarı 
maz. (9215-5204) 

itibare alın -
9364 

~ Kirahk binalar 
7 - Bu eksiltmeye girecek olanla

rın 1938 senesine ait ticaret odası ve
sikası ve vilayet nafıa müdürlüğün
den bu işe girebileceğine dair alınmış 
ehliyet veı;ikası ve en aşağı (10.000) İzmir Belediyesinden : 
liralık bir bina inşaatını yapmış ve Basmahane civarında 9 eylül mey-
muvaffak olmuş bulunduğunu bildi· danında cephe alan 33,36 sayılı adalar 
rir vesika göstermesi ve bizzat yük. üzerinde inşa edilmekte olan beledi
sek mimar veya inşaat mühendisi ol- ye garaj santral binasının müternmi
ması veya bunlardan birisiyle müşte· matından olarak mevcut projesine 
reken teklif yapıp mukaveleyi birlik- ve icar şartnameı;ine merbut listedeki 
te imza eylemeleri lazımdır. tarifatı veçhile yeniden yaptırılacak 

binalar (10) sene müddetle icara ve-
8 - Teklif mektupları 26. 12. 938 

rilecektir. 
pazartesi günü saat 14 de kadar Kon- Ve 20-12-938 tarihinden itibaren 15 
ya vakıflar müdürlüğünde toplana

gün müddetle ve kapalı zarfla arttır
cak inşaat komisyonu reisliğine mak-T elg raf makina ve D. D. Yolları Satın Alma Komis- buz mukabilinde verilmiş olmalıdır. maya çıkarılmıştır. Takım halinde i-

yonundan: car edilecek bu binaların 10 senelik 

d ki • 1 k 26. 12. 938 tarihinde saat 15. de iha- 9 - Kapalı zarfların ihzarında, tek. icarının muhammen bedeli elli bin 
ye e en a ınaca lesi yapılacağı 9.12.938 tarihinde ilan lif mektuplarının yazılışında ve bu lira olup bu para peşinen alınacaktır. 

D. D. Yolları Satın Alma Komis- edilen elli bin adet kiremit satışına zarfların tevdiinde ve posta ile gön- Müzayedeye iştirak için muvakkat te-
yonundan : ait arttırma işi görülen lüzum üzeri- derilmesinde taliplerin 2490 sayılı minat miktarı 3750 liradır. Yaptırıla-

M uhamrnen bedeli 1842S lira olan ne feshedilmiştir. (5238) 9436 kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine cak binaların projelerini görmek iste-
sabit ve seyyar telgraf makina ve ye- harfiyycn riayet eylemeleri ililn olu- yenler belediye baş mühendisliğine, 

dekleri 31-1-1939 sair günü saat 15.30 l"'""'""'"'"''""'''""'""'"'"'""'"''I nur. (
4992

) 
898

3 icar şartnamesini görmek iateyenler 
da kapalı zarf usulü ile Ankara'da 1- de belediye başkıitipliğine müracaat 
dare binasında satın alınacaktır. Vilayetler Şose İnşaatı ilônı ederler. Taşradan isteyenler proje ve 

Bu i~e girmek isteyenlerin 1381,87 """"""'"""""'"'"'"'""""'"'"'"" icar şartnamesinin 250 kuruş bedelini 
liralık muvakkat teminat ile kanunun Erzurum Vilayetinden : ve posta ücretini göndermelidirler. 

tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 27 adet OfObÜS VI frambÜS 1_ Trabzon_ İran Transit yolunun Kapalı zarfla ihalesi 6-1-939 cuma gü-

-tt-
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Kiralık : 

Kiralık l'Üzel odalar - Güzel man 
zaralı, mahfuz Havuzba11 yanında 

müstakil. Müsait kira. Sclanik cad. No. 
16. 9206 

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

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

Kiralık daire - Y eniıehir otobüs 
garajı karıısında Ersoy apartmanı. 

Telefon 36S4-3710 9276 

Kiralık daire - Geniş 5 oda, 1 hol 
ve sair müştemilat, ehven fiatla dev -
ren Meırutiyet cad. Konur sokak No. 
21. ı. ci kat. 9321 

Kiralık Daireler - Yenişehir'de 
Karanfil sokağının Vekatetlerin karşı
sına tesadüf eden Bilge sokağında bil -
tün konforu havi dört ve beş odalı dai
reler. Görmek için kapıcıya ve 8 No. 
lu daireye müracaat. 9331 

Kiralık oda - Y. Şehir Atatürk bul
varı Orduevi karıısı Dirim Ap. daire 
3 konforlu sıcak su banyo kalörifer eh· 
ven fiyat kapıcıya müracaat. 9387 

Acele kiralık - 2 oda geniş hol 
konforlu ehven fiyat Y. Şehir Dikmen 
Cad. Sözenler sokak Oyhon Ap. No: 3 

9388 

Bir bayana kiralık oda - Aile ya
nında Bakanlıklar karşısı bulvarı gö
rür bir oda kiralıktır. Müracaat: Nuri 
Tel. No. 3921 9390 

Kiralık - Ucuz kalorifer vebolit ve 
sair tesisatlı apartman dairesi ayrı 

konforlu odalar Demirtepe Emek a
partmanına mracaat Tel: 3295 9391 

Kiralık - Kalöriferli, mobilyalı oda 
kiralrktır. Kooperatif arkası, Ali Naz
mi Apt. 9 No. 9418 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık kuçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş i 
İki defa için 50 Kuruş i 
Üç defa için 70 Kuruş i 

Dört defa için 80 Kuru§ ~ 
Devamlı küçuk illnlardan her defası f 
için 10 kuruı alınır. Meıeli on defa i 
neşredilecek bir ilin için, 140 kuruş 

1 

alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boşluk
lar miıstesna, 30 harf itibar edilmiş
tir. Bır kuçuk ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için be
her seferine aynca on kuruş alınır. 

Küçük ilanların 120 harfi 
geçmemesi lazımdır. Bu mik
tarı geçen ilanlar ayrıca pul 
tarif esine tabidir. .................... 
Satılık Apartıman - Y. Şehir Paşa

lar tepesinde 6 ve 3 daireli tam irath 
Tl: 2406 Kınacı han No. 16. 9347 

Satılık Apartıman - Cebeci'de tam 
iratlı asfalta yakın yeni inşa edilmiş. 

Yolculuk dolayısiyle. Kınacı han 16 
Ti: 2406 9349 

Satılık fınn ve ev - Leblebici ma 
hallesi 3/ 5 No. mülk arsa fiatına ace
le satılıktır. Müracaat Kırşehir haıu 

Tel. 3313 Bay İhsan Üvez. 9392 

Satılık araa - Bakanlıklar karşısı 
Karanfil sokak 785 m 2 11 numaralı 

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

Satılık ev - Y. Şehir'de iki kath 
beşer odalı 800 M. arsalı münferit eY 

Tl: 1538 9417 

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

9424 

Sablık - 33 model fort marka kap
tıkaçtı. Bankalar Cad. Çiçin yurt so 
kak No: 9 Ahmet Rafct•e müracaat. 

943S 

Acele satılık arsa - Maltepc'de jan
darma okulu kaı§ısında 644 M. ara 
uygun fiyatla verileccj. Tl: 1358 

9437 
Kiralık mobilyalı ve konforlu bir 

oda - Posta caddesi No: 16 daire 8 
Şaban Ap. 9421 Aranıyor : 

aym gün saat 14,30 a kadar komisyon takriben 48 + 748 kilometre uzunlıı- nü saat 16 da Belediye encümeninde 
reisliğine vermeleri lazımdır. ıhnacak ğundaki (Şcylıbob. İran hududu) kıs- yapılacaktır. İştirak edecekler 2490 Kiralık kalöriferli daire -Tam kon-
Şartnameler parasız olarak Malze- . sayılı kanunun tarifi dairesinde ha- for 4 oda 1 hol azimet dolayısiyle dev· 

Aranıyor - Bahçeli Evler koopera
tifi mahallesinde D. 4 veya B. 3 tipin
. de satılık bir ey aranıyor. Ulus ilin 
~ur~ mQraeaat. 9403 

I mının tesvıye , sınai imalat ve şose in-
me dairesinden, Haydarpaşa tesellüm zmir Belediyesinden : t ka i J' 1 k il~ z rlanmı teklif mektuplarını ihale ren veya yeniden. Bankalar poatane 
ve ••vlc 11fıiğindaı dağıtıbcektrc 1 "'~1~9.Jif!:"~:i~==~-;;;-ı:i:lii;;1~ftmt"'n':.r.aar u•u ıy e e • ,,,.._ s; ..... -• ~ ........ -...... AP- •••• 

(5116) 9279 f-; am dizel motörlü 26 kişilik saat 15 e kadar encümen reisliğine ---------------
oturma yerli ve şehir içi Y?llarmda Keşif bedeli (fü5841) lira (88) ku- vermelidirler. (4437-5213) 9410 Ev apartman aranıyor - Y. Şelm 

ve Cebeci'de apartman ve eR aranıyor. Lokomotif yedek 

kısım at.nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

,.onundan : 
Muhammen bedeli 60.000 lira olan 

Avrupa hattı lokomotiflerine ait ye
dek aksam 6 şubat 1939 pazartesi gü
nü saat ıs de kapalı zarf usulü ile 
Ankara İdare binasında satın alına
caktır. 

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

Şartnameler 300 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (S133) 9280 

Asansör yaptırılacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia

yonundan : 
Muhammen bedeli 9000 lira olan 

Ankara garı gazino kulesi asansörü 
31-1-1939 sah günü saat ıs de kapalı 
zarf usuliyle Ankara•da ldare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 675 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay 
nı gün saat 14 de kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara. 
da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
da Tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (5137) 9316 

Çam ağacından 

yapılmış maden direği 

al.nacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan : 
Beherinin muhammen bedeli 115 

kuruş olan 10.000 adet çam ağacından 
yapılmış maden diregi 3-1-1939 salı 

giinü saat 15,30 da kapalı zarf usuliy
le Ankara'da ldare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 862,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiğ i vesikaları ve tekliflerini 
aynı giin saat 14,30 a kadar komisyon 
rciı.li gine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
da teselJüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (S144) 9317 

çalışan tiplerden olmak üzere beherı 
8SOO lira bedeli muhammenli komple 
trambüs. 

2 - Satın alınacak 10 adet 4 silin
dirli ve tam dizel motörlü 24 kişilik 
oturma yerli ve 'ehir içi yollarında 
çalışan tiplerden olmak üzere beheri 
6250 lira bedeli muhammenli komple 
otobüs. 

3 - Satın alınacak 1 adet 6 silin • 
dirli ve tam dizel mtörlü 40 kişilik o
turma yerli şehir içi ve dışında çalı • 
şacak tipte olmak üzere 13600 lira be
deli muhammenli komple turist tram
btisü. 

4 - Satın alınacak 1 adet 6 silindir
li ve tam dizel motörlü 32 kişilik o -
turma yerli ve on beş kişilik ayrı sa
hanlıklı ıehir içi yollarında çalışan 
tipten olmak üzere 12900 lira bedeli 
muhammenli komple büyük trambüs 
ki ceman 27 adet otobüs ve trambüs 
mevcut proje ve şartnamesine göre 
1.12.938 tarihinden itibaren 45 gün 
müddetle kapalı zarflı eksiltme ko . 
nulmuştur. 

5 - Gümrük, muamele, belediye, 
tahliye, kordon, istihlak, resim ve üc
retleri belediyeye ait olmak üzere ve 
belediye otobüs garajında teslim edil
n.ek kayıt ve şartiyle heyeti umumi
yesinin muhammen bedeli (216500) ıı
radır. 

6 - Mali ve fenni şartnameleri, pos
ta bedeli hariç 10 lira 83 kuruş bedel 
mukabilinde otobüs i9letme müdürlü
ğünden tedarik edilir. Taşradan isti -
yenler şartname ve posta ücretini pe
şinen göndermelidirler. 

7 - Kapalı zarfla ihalesi 17.1.939 
salı günü saat 16 da belediye daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

8 - Heyeti umumiyesinin muvak -
kat teminat mikdarı 12075 liradır. 

9 - Nakden verilecek teminat ak-

çesi ihale tarihinden asgari bir gün 
evel belediyeden alınacak fiş muka
bilinde iş bankasına yatırılacaktır. 

10 - Teklif yapacak firmanın oto
büsler hakkındaki şartnamede yazdı 
maddelerle birlikte bilumum kataloğ 
ve teknik resimlerle pl§n ve izahna -
meleri ve parça kataloğunun ve fiat 
listelerini vermesi mecburidir. 

ıı - Eksiltmeye iştirak edecekte~ 
2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde 
tazırlanmış teklif mektuplarını iha -
le tarihi olan 17.1.939 sah günü azami 
saat ıs e kadar belediye daimi encü
men reisliğine vermelidirler. 

(4259/4968) 8933 

ruştur. 

2 - Eksiltme 23/ 2 inci kanun pazar 
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 naha mü
dürlüğünden ve Erzurum'da Transit 
yolu 2 inci mıntaka baş müdürlügün
den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (28383.67) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve Erzurum valili
ğinden alınmış ehliyet vesikası gös
termeleri lazımdıı Bu vesikanın is
tihsali için eksiltmenin yapılacagı 
günden en az sekiz gün eve! bir istida 
ile isteklilerin Erzurum valiliğine 

müracaatları ve istidalarına en az bir 
kalemde iki yüz bin lira kıymetinde 
nafıa inşaatı yaptıgma dair işi yaptı
ran idarelerden alınını~ vesika iliştir
meleri muktezidir. Bu müddet zar
fında vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

S - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 23 ikincikanun 939 pa
zartesi günü saat 14 e kadar eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. Postada r 
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

(9079/ 5127) 9300 

Okul binası yapllnlacak 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

6. 1. 939 cuma günü saat 15 de İstan
bul'da Nafıa mudürlugiınde eksiltme 
komisyonu odasında (12873.19) lira 

keşif bedelli Nışantaşı kız orta okulu 
ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
ı;iltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartname
leri, pro3e keşif hulasasiyle buna mü
teferri diger 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 vilaye
tinden eksiltme tarihinden 8 gün evel 
alınmış, ehliyet ve 938 yılına ait tica
ret odası vesikalarını havi kapalı zarf
ları 6. 1. 939 cuma günü saat 14 de ka
kadar lstanbul nafıa müdürlü&ilne 
vermeleri. (9123/5161) 9303 

Ankara ~ Valiliği 

Hafriyat ışı 
Ankara Va!i.iğinden : 

1 - Keşif bcdei 17 718 lir 12 kuruş
tan ibaret bulunan Stüdyo binası ile 
İsmetpaşa kız enstitüsü arasında yapı· 
lacak olan 8859.06 metre mikap hafri
yat işi 12. 1. 93? perşembe günü saat 
1 Sde vilayet binasında Nafıa komisyo
nunda ihalesi yapılmak üzere kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeğe konmcştur. 
2 - Muvakkat teminat 1249 lira 60 

kuruştur. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarım 
teminat mektubu veya makbuzu tica
ret odası vesikası ve Nafıa müdürlü
ğünden alacakları ehliyet vesikalariy
le birlikte yukarda sözü geçen günde 
saat 14 de kadar eksiltme komisyonu 
reisligine vermeleri. 

4 - Buna ait şartname ve keşif ev· 
rakı ile projesi her gün Nafıa mü
dürlüğünde görülebilir. 

(5229) 9429 

Mahkemeler 
Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Mah 

kemesinden: 
Ankara Atıfbey mahallesi 292 nu -

maralı evde mukim iken 16-11-938 ta
rihinde vefatı dolayısiyle terekesine 
mahkemece vaz'ıyet edilmiş olduğun
dan kefaleti hasebiyle alacaklı olan -
lar da dahil olduğu halde bilcümle 
alacaklı ve borçluların ve mirasçının 
vesaiki resmiyeleri ile beraber bir 
ay zarfında Ankara 3 üncü sulh hu
kuk hakimliğine müracaatları ve ala
caklarını vaktiyle kaydettirmiyenle -
rin mirasçıya ne şahsen ve ne de te
rekeye izafeten takip edemiyecekle-
ri lüzumu ilin olunur. 9420 

Zayi - 928 acnesinde yüksek mü 
hendis mektebinden aldığım diploma 
mı zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Fuat Demiröz 9422 

Zayi - Hususi otomobilimin (A.H. 
871) numaralı ön plakasını zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
kalmadığını ilan ederim. 

Etem Miharbi 9425 

Satılık : 
TI: 1538 9438 

iş verenler : 
Acele aablık kurt köpeği - 1 yi 

1.ıns, terbiye görmüş ditili erkekli genç 
ı kurt köpeği Samanpazarı Mukad • 
dem M. Yeni yol sokak No. 8 9204 

Satılık piyano - Alman marka gü
zel bir piyano satılıktır. lsmetpaşa aa.
faltı Ölçerler sokak No. S de Bay 
Mustafa'ya müracaat. Telefon: 1162 

9205 

Aranıyor - Memurin kanununun 

dördüncü maddesini haiz imtihanla iki 
stajiyer bay alınacaktır. Askerliğini 

bitirmiı ve yazı makineaiyle seri ve 
hatasız yazanlar vesaikleri ile birlikte 

Ankara ikinci noter dairesine müraca-
Fransız atlan. 93S8 Acele satılık ucuz ana -

sefareti yanında. Kınacı han 
Ti: 2406 

No. 16 
9224 Aranıyor - Mürettip ve mürettip 

çırağı aranıyor. Mehmet lhaan matba-
Acele satılık otomobiller - Çok iyi asına müracaat edilmesi. 9374 

ve motörleri yenidir. 3850 numaraya 
telefon edilmesi. 9323 ..llllllllllllllllllllllllllllllllllllllla.. -Satılık - Bahçeli evler kooperatif : 
hisselerinden B. 4 tipinde Kınacı han 

Pek Yakında 

AŞKIN GÖZ YAŞLARI 

-------No. 16 Ti: 2406 9335 ., ...................................... ;: 

Sahhk evli bağ 
Ankara Defterdarlığından: 

Miktarı Muhammen B. 
Mevkii Cinai Kapı Hesap Parsel Metre M2. Lira Kr. 

Depozito 
Lira K. 

--- --- --- --- --- ---- - -- --- -
\yrancı Evli bağ 64 33 2 4871 700 52 50 

27 

Hududu: Şarkan cıyrancı yolu, şimalen Mardin defterdarı Nihat karıaı 
Lütfiye, garben Hacı Hasan, cenuben mütekait binbaşı Ahmet Orere tem
lik edilen 1 numaralı müfrez bağ ile çevrili. 

1 - Yukarda cinsi ve evsafı yazılı evli bağ açık artırma ile satılacaktır. 
2 - İhale bedeli peıinen ödenecektir. 

3 - Artırma defterdarlıkta müteşekkil komisyonda 2-1-939 pazartesi 
günü saat 15 de yapılacağından isteklilerin adı geçen günde teminat mak
buziyle komisyona gelmeleri, bu hU6usta izahat almak istiyenlerin defter-
darlık milli emlak müdürlüğüne müracaatları. (5149) 9273 

Satılık makine ve saire 
Ankara Def terdarlıimclan: 

Muhammen bedeli teminatı 
Cinsi adet kiloıu Lira K. Lira K. 

Matbaa tab makinesi 800 60 
Makineli merdiven 25 1 88 
Kapu pencere l23 70 9 28 
Çubuk demir 60 4 so 
Kapı ve pencere 36 20 2 72 
Muhtelif cins hurda e§ya 19 63 1 50 

Yukarıda evsafı yazılı makine ve sair eşyanın 6-1-939 cuma günü saat 15 
de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda ayrı ayrı ihaleleri yapılaca~ın
dan iıtcklilerin adı ıeçen gün ve autte komisyona müracaatlar (S220) 

941J 
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Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GR1P1N almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. Aldrktan beş dakika sonra 

Ucuz - tesirli -zararsız 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız. 

HİLKAT; 
Daima kanunlar1na sadıktır 

Yaratan kuvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hak
kını vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aykırı ha
reketin cezası ölümdür. 

Yurddaş ! P.:er zaman kendi kendinin doktoru ol 1 Bütün uzviye
tini gözden geçir ve gördüğün en ufak bir arıza üzerine derhal fa
aliyete geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, 
kuvvetsizlik, tembellik, korkakhk mı hissediyorsun? Bunlar uzvi
yetin imdat işaretidir. Çabuk yetiş ve hayat eksiri olan 

Kan, kuvel ve iıteha ıurubu 
içmiye başla, FOSF ARSOL, tababetin esasını teşkil eden bütün 
doktorlar tarafından takdir edilen en mühim ilaçların gayet fenni 
bir surette teşrikinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

.~1 ~azeler ve ç-0ğaltır, iştihayı açar, hafıza ve zekayı yükseltir. 
s~.n~rlerı, adaleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve 
but~~ kudretleri uzviyette toplıyarak ömrü tabiiyi bütün neşelerle 
geçırır, FOSF ARSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık, dinclik 
ve gençlik saçar, her eczanede bulunur. 9176 

Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

~~--=====---==-~~------------
Hasan fare zehiri ile 

öldürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup ~ü.yük ':e. küçük her nevi fa-

l · sıçanları derhal öldürür. Tes1rı kat'ıdlt'. Fareler kokmaz. 
re erı, ı·d· M l l -ı b" k B -d nevilerini serpme ı ır. acun o an arını yag ı ır e . 

_ug a~ rhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
mege vled e K ,hıc:ıı 10 hilviiJ,. '5. ikiı;i hir arada 30 kurustur 9007 
kovm"' ı n ı 

en 1 y zı ve esa 

uı:us 23 - 12 - 1938 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllJllllllJllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l~ 
--- Amerikan ve Avrupa Radyo cihazlarının bütün evsafını birleştiren yegône Radyo --- -------- L TRİC 
----------

----- --- -- -- ----- (Birleşik Amerika Mamulatı) 
- -- -- ----
- VERESİYE SATIŞ ----- -- ----------
- Satış yeri: --

--
----

----- ELECTRİC MÜESSESESİ GENERAL 
§ Beyoğlu İstiklal caddesi No. 28 de ve acentelerimizde Ankara satış yeri: HALİL HAMAMCI Bankalar Caddesi 9416§ 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

- = - -- -- -
i Nazarı dikkate i - -- -- -
~ Maliye Vekôletinden : ~ - -- -E 1 - 31 - Kanunuevel - 1937 tarihinde ilan edildiği üzere § - -: eski bronz beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir ku- : 
§ ruşluklar 31 - Kanuevel. 1938 akşamından itibaren teda - § 
: vülden kaldırılacaktır. : 

= = : Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 - Kanuevel - 1938 : - -: akşamına kadar bilfunum malsandıklariyle Cümhuriyet : - = § Merkez ve Ziraat banaklarına müracaat ederek mübadele : 
: ettirmelidirler. : - --------------------

-2 - Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numara· : 
h kanunun sekizinci maddesi mucibince 1 - Kanunusani · : 
1939 tarihinden itibaren bir sene zarfında ancak malsan - : -dıklarına ve Cümhuriyet Merkez Bankasına yapılacak tedi- : 
yatta kullanılabilecektir ( 4964) 8959 § -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" 

..aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. 

- -- -
~ E LO ANTASI , ~ 
- -- -
§ .J. K A R P İ Ç § - -- -- -
~ 24 İlk Kônundan itibaren meşhur mayestro ~ - -
~ "POPOF,, idaresindeki müzik ba~hyor. Yılbaıı ~ - -- -§ İ(İn ma!alarının tedarik ediniz. TL. 2038 § - -- ~ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

111111111 İ L A Ç LA R 1 N 1 Z 1 11111111111 
= Sakarya Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem§ - -= Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete =: 
~ ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai- E 
:= mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayatta her hu- =: 
.1111 l lİlİ lİl İlİlttt te:::~!: •. gö~;:r~~~·8 U1 us ~;{5dall {ıi 1İıillıii1ı1111. 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım 603 numaralı otomobil plakamı 

kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

E •3 ~ ~ -~. , . d •• Ralph K. Collins 9415 

,:!11111111111111111111111111111111111111!:_ 

: Almanca bilen eyi bir : - = § Kimyager aranıyor § 
: Ankara'da büyük bir müesse- : 
E sede çalışmak üzere tecrüoeli, ~ 
: muktedir ve eyi almanca bilen : 
§ bir kimyagere ihtiyaç vardır. llk: 
: maaş 350.- liradır. Talip olanla : 
: rın tahsil derecelerini ve tereli- : 
: meihalini bildirir bir mektupla : 
: bir hafta zarfında İstanbul 176 : = . -- No. P. K. adresıne C. T. rumu· : 
E, ziyle yazmaları. 9399 : 
.,,,,,,ııııııııııııııııııııııııııııııııfr"' 

Zayi 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban

kasından : 
Bay Mehmet Rrfkı adına yazılı D 

sınıfından birlik 5354 numaralı ban
kamız hisse senedi kaybedilmiş oldu
ğundan artık hükmü kalmadığı ve sa
hibine başka numaralı yeni bir senet 
verileceği bildirilir. 9426 

Cevap verilmesini isteyene 
Diyanet l~leri Reisliğinden : 

imzasız gönderdiği mektuba Ulus 
gazetesi ile cevap verilmesini istiye
nin bizzat daireye müracaatı lazım -
dır. (5235) 9434 

VİLLA APARTMAN MAGAZA 
ıaptırmak ist,_iyenler i~in. ş.imdı 

Proje, plan mevsımıclı~ 
Zamanın her türlü konforunu haız ve 
ımar kavaicline uygun avan projeleri, 
ınşaat pHhıları, betonarme hesap ve 
resimleri, her türlü inşaat detayları, 
sıhatli keşifler, inşaat kontrolluğu cid-

di her keseyi tatmin edecek fiatlar. 

Y. Mimar Rcı;ıad Akıncılar s 
Yenişehir Atatürk Bulvarı 

Karadeniz A p. 

ULU S - 19. uncu yıl. - No: 6248 

lmtıyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Uumumi Neşrıyatı ldare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

ı.:.vınız~ şen en ıcı~ 

;17 .. l. \\~ 
..---- 'l[f1 -----

Bunun fç"in de içi buzlu Osram·~·am· 
p~lünü tercih etmelisiniz. Osram-ımJ
am pulları sarf edecekleri cereyana 

}lllı.kabil elde edilebilecek azami ı~ık 

~isbetini temin ederler, yani 

Ucuz ışık! 

'Bunuıı lçlu dalnıa leccllı · 
· ~ilıiz ig .l~ızlu 

' r-j· 
ı:; 

''\ ı( 

ı · J 

AEG 
Türki~e Vekillcd~ 

Türk Ananinı 1:.lcktrik Şirketi Umumiyesi 

ıİSTAN BUL P. K. 1449 

Türk Anonim Şirketi 

İSTANBUL P. K. 1144 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Ye n i SİNEMALAR S u s ; --------
----------------------

BU GÜN 14.45 - 16.45 - 18.45 

matinelerinde ve gece 21 de 
Ankara'nm sabırsızlıkla beklediği 

büyük film 

K A T İ A 

Baş Rolde 

Şöhreti dünyayı tutan sevimli yıldız 
DAN1ELLE DARRİEUX 

-------Halk BU GÜN BU GECE 

Kathe de Nagy - jean Murat ----tarafından canlandı~llan 
BU GÜN BU GECE 

HAZRETİ SÜLEYMAN'IN 
HAZiNELERİ 

( Türkçe Sözlü ve Şarkılı ) PRENSLERİN GECELERİ _ 
llaveten : Dünya Haberleri ve Don kazaklarrnm balet ve teganni = 

Bataklıklar alemi (kültür filmi) heyetlerinin işt i rakiyle vücude -
. - • - . - . Seanslar . - . - . - . . -
__ - 14.30 - 16.30 - 18.30 - - - geti rilmiş miistesna bir eser = 

--
- ........ Gece 21 de . ....... - lıaveten : Dünya Haberleri 

İlaveten UCUZ HALK MATİNESİ - · - . - - . -
En Son Fox Dünya Havadisleri 12.15 de Genel istek üzerine Seanslar ---- · · · · · · · · · · · · · · ( LOREL - HARDİ ) 14 - 16 - 18 = DİKKAT: Numaralı yerlerin evvel- SERSEMLER KIRALI Gece 20.30 da 

- den tedariki ehemiyetle tavsiye edilir Türkçe sözlü Telefon: 3589 = 
NAZARI DlKKA TE : İzdihamın önüne geçtD;~k m.aksadi?'le KA TİA filmi yarın 14 matinelerinden itibaren = 

SUS sinemasında da gosterılecektır. = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
--

ma ineler· için ara vekili ar nıyor. 
Müracaat: İstanbul Posta 
kutusu 1452 9419 


