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ADiMi% ANDIMl%C>IR. 

Bugün Sonbahar at yanşlannm so
nuncusu yapılacaktır. Bugünkü ya
rışlara Bükreş-Ankara muhtelitleri 
maçı dolayısiyle saat 13 de başlıya
caktır. Yarışlara ve konacak atlara 
dair tafsilatı yedinci sayfamızda bu
lacaksınız. 

C.H.P. Kurultayı yann toplamyor 
KURULTAY GENEL BAŞKAN VEKİLİ BAŞVEKİL 

CELAL BAYAR'IN BİR NUTKUYLA AÇILACAK 

Kurultay öğleden evel ve sonra 
iki 'else aktede,ektir 

Kurultay yeni genel başkanın 
söyliyeceği nutukla kapanacaktır 

Cümhuriyet Halk Partisi Büyük Kunıltayı yann saat 10 da Büyük Millet l\feclisi bina· 
sında Genel Ba~kan vekili B. Celal Hayar"ın bir nutkuyla açılacaktır. Kurultayda öğle
«len evel ve sonra iki celse aktedilecektir. 

li 
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İTALYA FRANSA iLE YAPILAN 

1935 ANLAŞMASINI FESHEDİNCE 

Fransız kabin.esi İtalya Ya 
verilecek cevabı hazırladı 

İtalya Fransa'ya verilen 
notayı Almanya 

ve Fransa'ya da bildirdi 
Paris, 24 a.a. - Bu sabah saat 10 da toplanan nazırlar meclisi, 

asat 12,30 a kadar müzakere~erine devam etmiştir. 

Öğleden evelki celsede reislik divanı seçiminden sonra, Parti tüzüğünün tanzim ve 
tadiline ait maddenin teshiri için bir encümen intihap olunacaktır. 

Bu toplantı hakkında hiç bir resmi tebliğ neşredilmemittir. F .. 
kat Havas ajansı, yarı resmi mahiyette aşağıdaki tafsilatı ver-

Franaız 8Qfvekili B. Daladiye mektedir: (Sou 6 ıncı sayfada) 

Öğleden sonraki ikinci celsede tüzük ene iimeninin mazbatası konuşularak karara 
l:)ağJanacaktır. (Sonu 6 ıncı sayfada) 

Memurlarımız 
• • 
ıçın 

F. R. ATAY 

Gazeteler, barem kanununda- · 

B. Adolf Hitler yeni 

bir .nutuk söyledi : 

Yeni sene Almanya 
tarihi i'in 

ümitlerle doludur 

ki ti.diller hakkında Kamutay' a 
tevdi olunan yeni projenin seli
hiyettar encümende müzakeresi
ne dair tafsilat vermektedirler. 
Bu tadillerden maksat, memurla
l'lllllza daha iyi bir refah temin 
etmek ve kadro kalitesini yük-

Osm~cm~ p aatfio; 
intizamsızdır. Hizmet kadrola
nnda terfi azil ve nasıb keyfi -
dir. Tekaüi maaşı adeta bir sa
dakadır, Ve pek tabii olarak, 
memur seviyesi de düşüktür. 
Cümhuriyet hükümetleri yeni 
kanunlarla bu fena mirası her 
taraf b tasfiye ve ıslah etmek ia
temittir. Maat, bazı istisnalarla, 
iyidir; hele mutlaka muntazam· 
clD'. Hak hususunda tam, terfi, a
zil Ye nurb huauslannda hami 
emniyet tesis edilmiştir. Tekaüt 

Münih, 24 a.a. - B. Hitler her sene 

olduğu gibi bu sene de ~o~l • .:~i~~::J 
Jonunda nuyonal SOtıyaliat partisinin 
ilk azaları arasında tesit etmiş ve bu 
noel ziyafetinde 1300 Hitlerci eski 
parti arkadaşı hazır bulunmuştur. 

Bunu müteakip bir nutuk söyliyen 
C lal B d ·· k .. . B. Hitler, alman mi11etini bu sene bil-

e ayar un u maçları takıp ederken yük ehemiyette muvaffakiyetlere sevk 

Dün, milli k~e .d!?mda kalan bölgeler araımda yapılan fampiyona e~en ~o!itik kararları mevzu~ bahset
maçlarında E~ı!ehır ın Denıirspor takımı, Samıun'un idman gücü takı- mış: ?ıla~~re n~!.o~al sos~alıst _har.e· 
mını. ~o. Yenm~!tr. Müaabakayı Batvekilimiz B. Cel&l Bayar ve Hariciye ketının yu~seklıgını t~bar~z ettı~mı_ş, 
Vekılımız 8. Şukrü Sara .. ogvlu G" "'k ı h" 1 v k"l" B Al" a· A bu hareketın alman mılletıne derın i-

T ve umru ve n ıaar ar e ı ı ı a- d. v. . .. 
1 

• "Ö .. .. 
na Tarhan takip etmiılerd" man ver ıgını soy emış ve: numuz-

Bu maça ve bugiin ırİ .. deki sene alman tarihi için ümitlerle 
• . .. aaat 4,30 da karıılatacak olan Ankara - Bukret doludur,, diyerek hitabesine nihayet 

muhtelıtlerı muaabakaaına ait tıafailat 7. nci aayfamızdadır. vermiştir. 

Tunuı'tan bir görünüf 

Franko kıtaları 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

maa.ıı geçim temin etmektedir. llllll 
Seviye ise - bilhassa müsabaka 11111111111111111111111 1111111111111 

Katalonya cephesini dört 
yerinden yardılar usulleri kanan dairelerde - mü - hi 

temadiyen yükselmektedir. Konya'da Beyşe ·r'de 
Yeni tadiller barem derecele • 

rini 19 dan 15 e indirerek, bilhas
ea bazı dereceler arasındaki bek
leme nispebizliğini kaldırmakta, 
ispat olunan liyakatin hakkım 
daha iyi Yermekte ve müsabaka 
UM.dünü daha fazla tqmil et
mektedir. Müıabaıka ve liyakat 
İspatı, hiç olmazsa orta derece
lerin sonuna kadar, orduda oldu
ğu gibi, terfilerde esas tutulsa 
fÜphesiz daha iyi olur. 

Askeri te,kilat hariç olmak ü
zere, yalnız umumi muvazene
den 45 bin küsur memur kulla -
nıyoruz. Diğer bütün hizmetler
deki maat ve ücretli vatandaıla
nn adedini bir tasavvur ediniz. 
Bunlar doğrudan doğruya yeni 
rejimin halkçı ve medeniyetçi da
vasının hizmet kadrosunu teıkil 
etmektedirler. Kendilerinin re· 
f ah ve emniyetlerini biz dütün
düğümüz kadar, onlar da halk 
hizmetinin yük.sek vazife ve me
suliyetlerini benimsemekle mü -
kelleftirler. 

Barem dereceleri ehramının 
kaidesinden epey yukarısına ka
dar olan az ve orta maaılı fakat 
çok adette bir memur sınıfımız 
var. Artık yeni mekteplerden ve 
yeni hayat telakkisi ile yetiıen 
bu memurları yalnız zamlarla 
- çünkü asgari zam milyonluk 
yekunlar tutar -değil. fakat al • 
dıkları parayı daha semerelen • 
direcek içtimai yardım tedbirle
ri ile daha iyi rahat ettirebiliriz: 
ucuz mesken. çocuklan için pa-

( Sonu 6 ıncı sayfada) 

Geniş bir 
mür 

madeni 
bulundu 

Konya. 24 a.a.-Vilayetin Beytehir 
mıntakaaında maden kömürü arama
ları müspet netice venni' ve yirmişer 
kiloluk kayalar halinde kömür çıkma
ğa başlamıştır. J eoloğlar bu kömür 
havzasının çok geniş olduğu hususun
da müttefiktirler. Halk, büyük bir se
vinç içindedir. 

111111111111111111111111111111111111111111 

Anıt-kabir projesi 
C. H. P. grupuna 
tevdi edilecek 

İcra Vekilleri Heyeti, Ebedi Şef A
tatürk'ün anıt - kahiri hakkında ko
misyonca hazırlanan raporları tetıkik 
ve müzakereleri için C.H.P. gr~uına 
tevdiine ka.rar Vct"m.İfÜr. 

* * • 
Adana, Kastamonuı ve Malatya be-

lediyelerine ait taadül cetvellerinde 
yapılması gereken dcğişiıklikleri.n tas
diki ve Uzunköprü hükümet binası· 
nın emaneten İnfMı İcra Vekilleri 
Heyetin.ce kararla,tmlmıf tır •. (a.a.). 

Dahiliye Velıili Parti Genel Sekreteri Doktor Relik SayJam 
aergiyi ziyal'ef ediyor 

ikinci Fotoğraf Sergisi 
Dahiliye Vekili, Parti Genel Sekreteri 

Doktor Renk Saydam tarafından 

Dün Sergievinde açddı 
Dahiliye vek&leti Matbuat Umum-------------

müdürlüğü tarafından hazırlanmıt o
lan ikinci fotoğraf sergisi dün saat 
15.30 da sergievinde açıhnıttır. Açılış 
töreninde Dahiliye vekili Parti genel 
sekreteri Doktor Refiık Saydam, Sclıi
ye vekili Doktor HulUsi Alataş, Güm
rük ve İnhisarlar vekili B. Ali Rana 
Tarhan, birçok mebuslarımız ve parti 
ve vokaletler ileri gelenleri ve diğer 
birçok zevat bulunmu,, kordelayı da 
bizzat Refik Saydam kesmiıtir. 

(Soau 6. acı say! ada) 

Asılsız bir haber 
21 Birincikanun tarihli Haber gaze

tesinin üçüncü sayfasında ve ikinci 
sütununda Ankara'dan telefonla ve

rildiği kaydiy!e ve Nevyork sergisine 
gidecek bir memur başhğiyle neşredi
len haberin külliyen asılsız olduğunu 

beyana Anadolu Ajanıı mezundur. 
.{a.a.) 

İLERİ HAREKET DEVAM EDİYOR 
Salamanka, 24 a.a. - Evelki ak,am umumi karargah tarafın

dan neıredilmit olan reımi tebliğde şöyle denilmektedir: 
Kıtalarımız Katalanya cephesini dört muhtelif noktadan yara

rak 10 kilometre ilerlemişlerdir. Bu tebliğ hazırlandığı eınad• 
kuvetlerimiz ilerlemeğe devam etmektedirler. 

Düşmanın 2000 esir, toplar, tanklar 1 
ve mühim miktarda harp malzemesi 1 RB 1 k meselesı"nde 
alınmıştır. a 1 avı 

Tayyarelerimiz karada harekata 
müessir bir surette yardım etmişler-

dir. Japonya ve Sovyetler 
I ngiliz konsolosunun tafıdığı 

Vesikalar meselesi 
Burgos, 24 a.a. - Bütün gazeteler 

matbuat servisi şefi Gimenez Arvan 
tarafından Lord Halifaks'a hitaben 
yazılan açık mektubu neşretmektedir 
ler. Bu mektupta bahis mevzuu evra
kın San - Sebastien'de esrarengiz bir 
şekilde ingiliz konsolosunun çantası
na konulmuş olduğu Röyter ajansı 
ve ingiliz gazeteleri tarafından iddia 
edilmekte olmasına rağmen ispanyol 
milliyetçilerinin bu evrakı çantaya 
koymakta hiç bir menfaatleri olmad•
ğı ve esasen buna imkan da ~ulun -
madığı kaydedilmektedir. 

Burgos gazeteleri, İngiliz konsolo -
su tarafından işlenen suçu Burgos·a 
yüklemenin doğru olmadığını yaz -
maktadırlar. 

Mektupta netice olarak bu hadise
nin Röyter ve Times tarafından bir 
İspanyol manevrası olarak gösteril -
mesine lspanya'mn müsamaha etmi -
yeceği söylenmekte ve hakikatin mey 
dana çıkmakta gecikmiyeceği ilave 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

hala anlaıamadllır 
Moskova, 24 a.a. - Japonya'nm 

Moskova büyük elçisi Togo, 1 S, 1 7. 
20 ve 23 kanunuevl tarihlerinde Lit
vinof'la balık afı mukavelesi hakkında 
mülakatlarda bulunmuştur. 

Bu mülakatların ilk üçünde japon 
büyük elçisi müsbet hiç bir teklifte bu
lunmadığından ve Japonya lehindeki 
evelki iddialarını tekrarlamakla iktifa 
eylediğinden müzakereler ilerliyeme
miştir. 

Dün japon büyük elçisi Litvinof'u 
ziyaretinde, japonlar tarafından işle • 
tilmekte olan mıntakalardan 12 sini is-

( Sonu 3. üncü sayfada) 

Ticaret heyetimiz 

Berlin1 e varda 
Berlin, 24 a.a. - B. Numan Mene

mencioğlu'nun riyasetindeki türk he
yeti buraya varmıştır. 
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insan ve kültür : 

Kongre'ye doğru 
Genç devletimizi ilk günündenberi harekete getirip gayeye sevkeden 

ruh, realist ve rasyonalist bir milliyetçiliktir. Bugün memlekete, ihtiyaç
larının hemen 2/ 3 ünü temin eden endüstri, bu sayede kurulmuş ve mu
vaffak olmuştur. Endü:.tri planlarına, "niçin ve nasıl endüstri" sualine 
cevap verildikten ve bunun hesapları yapıldıktan sonra geçilmiıtir. 

Öümüzdeki ziraat kongresi, hep biliyoruz ki, "niçin ve nasıl ziraat?" 
sualini ortaya koyacak -.e bundan, hesaplar ve planlar doğarak, hükü
met bunların tatbikine geçecektir . 

imparatorluk Türkiye'sinde, ziraat için ziraat yapılırdı. Çiftçi bir 
üvey çocuk olduğundan, ziraat tekniğ~, gerilikten bir türlü kurtulama
mıt ve bu suretle, "gelişi güzel ziraat,, yapılmıthr. Ancak beynelmilel 
piyasalarda rağbet gören ziraat emtiamız, imparatorluk ticaretinin ala
kasına mazhar olmuş ve memleketin bu gibi mmtakalarında sefaletin 
kesafeti bir miktar hafifliyebilmiştir. Diğer mıntakalar, kapalı ekonomi
nin menfi tedbirine baş vurarak, madd ive manevi sefalet içinde kalmış
br. 

Bugün ise, devletin muayyen bir ticaret politikası vardır. Dışarısı ile 
yaptığı mukavelelerde, bu politika hakimdir Ve bu, bizim hem endüstri
miz hem ziraatimiz üzerinde müessir olmaktadır. istihsal tekniğini bu 
&abaların her ikisinde de ileriye götürmek için istihsalin vasıtalarını it
hal etıneğe ve bunları ihracatımızla ödemeğe mecburuz. Şu halde, mem
leketin refah müşiresi olan endüstrimizt bizzat kendisi ihrac.at yapıncıya 
kadar, ziraatimizden kazanacağımız paralarla beslenecektir. Ziraat sa
hasındaki istihsal usulleri düzeltilmez, yeni istihsal nevileri ~oğaltılmaz 
ve bu husustaki marketing (pazar arama ve pazara intıbak ederek pa
zar temin etme) mesaimize "souplesse'' ve gcoi5lik verilmezse endiis tri-

s ' 
mize, dolayısiyle de memleketin umumi ve maddi manevi umranına tah· 
ıis edebileceğimiz servet daima mahdut, mahdut verimli ziraat bünye
mizin ta§ıyacağı yük ise daima artmıı bulunacakbr. Şu halde, bütün zi
raat iılerimizi tam bir surette gözden geçirerek, evela kongrenin mesai
ai, ikincisi de buna nazaran tesbit edilecek ziraat planlarımızla, "niçin 
ve nasıl ziraat'' yapmamız icap 'edeceğini realist ve tasyonel olan idare 
nıetodumuzla, birkere ortaya koymamız lazımdır. Buna nazaran, "zira-
at için ziraat" ten "ne için ziraat" e geçiyoruz. Ve bununla, ziraatiınizi, 
memleketin ma•ıldi ve manevi umranmın hem bir fonksyonu hem bir mu
harrik kuveti olduğunu kabul ediyoruz. Bunu yaptrktan sonra da "nasıl 
ziraat" noktasını ele almakla da ''ileri ve umumi ekonomi plananıza uy
gun ileri bir ziraat" kararına varmak istiyoruz ki, bununla, ziraat, bir 
fonkayon ve muharrik kuvet olduktan ba§ka, ayrıca, "gaye'' teıkil et· 
mek vasfını kazanmış bulunuyor. 

İtte kongre mesaisiyle, bu gayeye nasıl erİ§ebileceğimizi tayin etmif 
olacağız. Burhan BELGE 

Kamutay memurları için 
yeni teşkilat kanunu 

Encümeninin hazırladıği Bütçe 

kadroda 118 memuriyet .var 
Kamutay dünkü toplantısında Büyük Millet Meclisi memurla· 

nnın teşkilatı hakkındaki idare heyetinin teklif ettiği kanun p~o
jesinin ilk müzakeresini yapmıştır. Bu kanun teklifinin kabul ıle 
2512 ve 3158 numaralı kanu·nların hükümleri yürürlükten kaldı
nlmaktadır. 

Büt~e ~ncümeni, teklif üzerinde 
bazı tadiller yaparak yeni bir metin 
hazırlamıştır. Kamutay'ın bütün me
murları bağlı oldukları idare amirle
rinin veya Umumi Katibin inhası ve 
riyaset makamının tasvibi ile tayin 
olunacaklardır. 

rince tasdik edilenlerden yüksek 
mektep mezunu olanlar için üç, di -

gw erleri için dört sene bir derecede 
kalmış bulunanlara bir derece üstün 
maaş verilecektir. 

ULUS 

Vilôyet bütçelerine 

konulacak sağlık 

tahsisatları 
Sağlık ve Sosyal yardım vekaleti 

1939 vilayet hususi idare bütçelerinin 
hazırlığı esnasında sağlık ve hayır iş
leri için göz önüne alınacak tıoktaları 
tespit etmiş ve vilayetlere bildirmiş
tir. 

1939 vilayet hususi idare bütçe pro

jelerine beş senelik çalışma programı 

içinde olan sağlık işleri tahsisatı ko

nulacaktır. Hastane binası, eski ve 

mevcut kadroya göre dar olan binala

rın yerine asrın icaplarına ve mahalli 

ihtiyaçlara yetecek derecede birer. 
modern hastane binası vücude getir

mek için senelere taıksim edilmek üze
re tahsisat ayrılacaktır. İnşaatı yarım 

kalan sağlık müesseselerinin ikmali 
hastane etüvleriyle tamir istasyonla
rının tecdit, tamir ve ısHihiyle mun
tazam ve iyi bir hale getirilmesine ve 
hastane malzeme ve teçhizatının ik
mal ve inşasına yetecek tahsisat konu
lacaktır. 

Hastaların rahat ve medeni şekilde 
hastanelere sevkini temine yarıyacak 
hasta ve cenaze nakil araba ve otomo
billeri alınması için, tayitı olunacak 
sağlık memurlarının harcırahı için 
tahsisat ayrılacaktır. İcabına ı;öre vi
layet hastanelerinde tedaviye muhtaç 
hastalıklar için yevmiye 75 kuruş he
sabiyle ayrıca tahsisat ayrılacaktır. 

Birden fazla hastanesi olan vilayet
lerin bütçe projelerine her hastane i
çın verilecek tahsisat ayrı ayrı konula· 
cak ve masraflar ayrı ayrı gösterile· 
cektir. Senesi içinde tekaüd olacak 
memurlardan ikramiyeye müstahak 
olanlara verilmek üzere bütçeye ayn
ca tahsisat konulacaktır. 

Köy ebeleri kullanmak kararını ve
ren vilayetler için ücretle beraıber bu 
ebelerin zaruri masraflarını karşıla
mak için tahsisat ve harcırab da koya
caklardır. 

E. 1. E. idaresinin muamele 
vergisi muafiyeti 

İcra Vekilleri heyeti, Teşviki sana
yi kanunundaki müsaade ve muafiyet
lerden istifade eden Elektrik İşleri 
Etüd idaresinin muamele vergisi mua
fiyetinden istifade ettirilmesini ka
rarlaştrrinıştır. 

kanunlar kalemi müdürü, 70 lira mua· 
vi.ni, 45 liralık iki mümeyyiz, 45 lira
bk riyaset divanı kat~bi, 35 liralık si
cil, hazinei evrak, kavanin ve muhabe
rat memu·ru, 30 ve 25 er liralık 5 er a
det katip. 

Hukuk ilmini yayma 

kurumunun konferansı 

.Beynelmilel 1 

camıa 

hukukunda salahiyet 
Adliye Vekili B. Hilmi Uran, me

buslar, profesörler, avukatlar ve yük
sek tahisl gençliği huzurunda dün 
Ankara Halkevinde, Sıyasal Bilgiler 
Okulu profesörlerinden B. Ethem 
Menemencioğlu tarafından hukuk il
mini yayma kurumu adına bir kon -
ferans verilmiştir. "Beynelmilel ca
mia hukukunda selfilıiyet" mevzulu 
bu konferans bir saat sürmüş ve so
nuna kadar alaka ile dinlenmiştir. 
Profesör hususi hukuk tekniğindeki 
(ehliyet) ve amme tekniğindeki (sc 
lfilıiyet) tabirlerini izahtan sonra hu
kukun iradeye bağlı bir iktidar oldu
ğu iddiası üzerinde durmuş ve ~:ade
nin tahlilini yapmıştır. Profesor h 
iddiayı red ve hukuka başka bir kay
nak aramak lazım geldiğini izahtan 
sonra amme hukuku tekniğinin fiil -
kaide, fiil - şartı subjektif fiil ol~rak 
üçe ayırdığı hukuki fiiller üzerınde 
değerli bir tahlil yapmıştır. 

Dahili aqıme hukukunda selahiyete 
destek devlet olduğu halde, beynel -
milel münasebetlerde üstün bir kuvet 
bulunmadığına göre hukukun tatbiki 
devletin iradesine has bir iktidar te
lakki edilmekte ısrar edilirse devlet
ler hukukunun mevcut olmıyacağı la
zımgeleceğini izah eden profesör 
şunları söylemiştir: "Hukukun bir 
içtimai nizam kaideısi ve selfilıiyet de 
bu kaidenin muhitte tatbikinden do
ğan bir fonksiyona bağh ise, devlet
ler umumi hukuku vardır ve bu hu
kukun tatbiki fonksiyonu ve bu fonk
siyonun icrası selfilıiyeti devlete ait
tir.,, 

Profesör, insanlaAn, sahası gittik
çe genişliyen bir medeniyet kadrosu 
içinde birleştiklerini ancak bu haya
tın milli muhitlerin tamamiyeti esa
sına dayandığını ve her milli muhit
te fert yükseldikçe nasıl muhit yük
selirse, beynelmilel muhitin de mm 
muhitlerin ileriki nispette yükseldi
ğini izahtan sonra "insanları sıkı kav
rıyan beynelmilel münasebetlerden 
iktrsadi ve ahlaki hattı hareket kai -
delerjnin ve bunlara karşı hukuki 
düsturların doğumu mümkün olamaz,, 
demi!ltir. 

Zabıt kalemi müdürü 80, muavini 
70, iki mümeyyiz 45; sekiz birinci sı
nıf stenogı:ıaf 35; on i.ıki ikinci sınıf 
stenograf 30 lira maaş alacaklardır. 

Evrak kalemi müdürü 70, muavini 
55, doeya memuru ve birinci sınıf ka· 
tipler 25, ikinci sınıf katipler 22 lira 
alacaklardır. 

Menemencioğlu 1tonferanunın son 
cümlelerine ~u hükümleri ilive c:t -

miştir: "Milli muhitlerin hukuki ni
zamını temin ve amme hizmetlerini 
tanzim ile mükellef olan devletler, 
hukuka dayanan fonksiyonları yoliy
le, haiz oldukları bu selahiyetleri biz
zarur beynelmilel düsturlara uygun 
bir şekilde kullanmak mecburiyetin -
dedirler. Ancak bu suretle içtimai 
vazifelerini cemiyet nefine ifa etmiş 
olurlar. Aksi takdirde bugün şaihdi 
olduğumuz gibi, med~niyetin teşev • 
vüşe uğramaması ve beynelmilel mu
hitin ahlaki ve iktısadi bir buhran 
geçirmemesi mümkün olamaz.,, 

Matbaa müdürünün maaşı 70, baş 
musahhihin 55, 3 musahhihin kırk, iki 
musahhih muavininin 30, idare memu
runun 35 liradır. 

Ankara şehri planı tasdik 
edildi 

POLİS ENSTİTÜSÜNDE KONFERANSLAR 
• 

Şef- Devlet sistemi 
Vasfi Raşit Sevig Enstitüde bu Profesör 

sistem üzerinde bir konferans verdi 
Dün Polis Enstitüsünde saat 13,5 ta verilmesi mutat konferan"' 

lara, hukuku esasiye profesörü Vasfi Raşit Sevig'in konferansiy
le devam edildi. Konferansta şehrimizin birçok tanınmı§ kimse
leri bulunuyordu. Kemaliun mevzuu üzerinde verilen ve Şef -
Devlet sistemini izah eden bu konferansın mühim parçalarını bir 
hulasa halinde aşağıya koyuyoruz: 

"Atatürkün dehasından çıkan şef sis.. 
temi, her tarafta yeni yeni düşüru:ele -
re yol açtı. Bu yeni düşünceleri iyice 
anlatabilmem için evela bir iki mefhu
mu izah etmem lazımdır. Çünkü yeni 
düşünceler devletin hükmi şahsiyetini 
ve ferdiyetçiliği inkar eyliyen düşün -
celerdir. Ferdiyetçiliğin bir çok mana
sı vardır.. Psikolojik manasını bize 
Nasrettin Hoca anlatır: Bilirsiniz ki 
hocaya kıyametin ne zaman kopacağı 
sorulmuştur. Hoca da "ben öldüğümde 
büyük kıyamet kopacaktrr,, cevabında 
bulunmuştur. Bu cevap bize hocanın 
kendi varlığını, kendisine gaye almrş 
olduğunu gösterir. İnsanın, cihanın 
varhğtnt kendi varlığna, başkalarının 
saadetini kendi saadetine baglı kılması 
ve insanın kendi nefsini gaye olarak al
ması ferdiyetçiliğin psikolojik ifade
~idir. Hukukta ferdiyetçilik insann i
çinde yaşadığı cemiyetin hakimiyetin
den yakasını kurtarmış olmasını, ken
di sahsına ve kendi kazancına, kendi 
mahna müstakillen hakim olmasını ifa
de eder. İnsanlar büyük bir aile olan 
kabile, aşiret halinde yaşarlarken, ka
bileden müstakil bir varlığa malik de -
ğil idiler. Kabileler birleşerek şehir -
devletleri vücude getirdikleri zaman 
şehir • devlete karşı ilk defa olarak 
"vatandaşlık" halinde bir muhtariyet 
kazandılar. Kabile içinde kabileye kar
şı ileri sürülebilecek bir vatandaşlık 
yoktur. 

Vatandaş olan ferd, ailenin içinde 
aile reisinin hfilcimiyeti altında kal
makta devam etti. Kazandığı ailenin 
olurdu. Aileye fenalık edemediğinden 
borçlanmasc mümkün değildi, Ailenin 
varhğından ayn bir varlığı olnuyan 
insan, şahsan borçlanamazdı. Ailesini 
de borçlandrramazdı. Ve aile reisi is -
terse aile ferdiyetini öldürebilirdi. 

Ferdiyetçili~in ikinci adunını fer
din kendi kazanargmıı, hcıı:.ı• -~ı.-a, 

kendi hayat ve şqlısma sahip ve malik 
olması teşkil etmiştir. 

Ferdin içinde yaşadığı cemiyete 
karşı istiklalini esas olarak kah~~ ed.e~ 
politik sisteme, fertlerin. enerJılen~ı 
serbestçe inkişaİ ettiren sısteme ferdı
yetçi sistem deniyor. 

İnsanlığın en eski devirlerden bu • 
güne kadar terakki seyrini, tekamül 
seyrini, insanları haklarında gittik~e 
daha mütekS.mil bir masuniyete, hır 
teminata mazhar kılan ferdiyetçilik 
teşkil etmiştir. Bu terakki hukuku be -
şer beyannamesinde en yüksek derec:· 
sini bulmuştur. Kemalizm bu. terakkı
leri inkar etmiyen, hattS. teş.kiHitı esa-

Parti ile devleti birleştiren Kema -
lizm, ferdiyetçiliği bir tesanüt içinde 
tahdit eyhyen ve vatan aşkı ile ~ 
eden bir sistemdir. 

Ferdiyetçi bir cemiyet hak birliği 
ile bir araya gelmiş insanlardan mü
rekkep bir cemiyettir. Vatan ve onun 
aşkı fert denilen tozları bir kaya ha
line getirebilmeğe muktedir değildiı:.. 
Herkesin cemiyete karşı müsavi hak
larla mücehhez bulunan ve gene ona 
karşı haklar iddia edebilen kimseler
den mürekkep bir topluluk içinde o 
kimseleri biribirleriyle kaynaştıra
cak onların biribirlerine karşı yaban
cı kalmalarına mani olacak, hulasa 
vahdeti temin edecek unsur nedir? 
Irk mı? Karamanlı ortodoks türkler
le islfu:n türkler aynı ırıktan adamlar
dır. Din mi? 1s1a.mJ.ığı milliyetinin~ 
tünde tutan islam türklerle milliye
tini dininin üstünde tutan islam türk
ler arasında sel gibi kanlar akmadı 
mı? Aynı ırktan ve aynı dinden olan 
iki İspanya biribiriyle amansız bir 
cidale girişmiştir 1 Hak birliği ile bir
leşmiş ahaliye, zıt teşkil eden cemiyet 
müşterek bir emel ile birleşmiş halk 
birliği haline gelmiş bir topluluktur.. 
Osmanlı imparatorluğunun efradı bi
rfüirine düşman tebaası hak birliği
nin timsalidir. Rumeli ve Anadolu 
Müdafaai Hukuk Cemiyetinde ve 
Mustafa Kemal'in etrafında toplan
mış türkler halk birliğinin timsali -
dir. Bir telif hareketi olan Kemalizm 
devlette hak birliği partide halk bir
liğini vücuda getirdi ve devleti parti 
ile birleştirerek mi zıt denilen hali 
telif eyledi. 

Devlet mefhumu yeni bir mefhum
dur. Hakimiyet hükümdar denil-cn bir 
şahsın elinde bulunduğu zaman de"t'
letin hükmi şahsiyeti olup olmaıdığmı 
dUşünmeğe bile lü.zwn yoktur. 

Fransız büyük ihtilali hükümdarın 
t.n ""'ıunı kesip de l'Jlill""~'" 1-.•'-' •• , • 
olduğunu ilan eyleuıgı uma~ mılle-

Kamutay'da bir memuriyete tayin 
olunmak için memurlar kanunu mu -
cibince memuriyete girmeğe mahsus 
şartlan haiz olduktan başka, şu vasıf
ları da haiz bulunmaları 15.zımdır: 

A - Umumi Katipliğe, yüksek mek
tep mezunu olmak ve en az beş sene 
devlet hizmetlerinde salışmış bulun
mak; 

İnzibat memurlarından bulunduğu 
derecede dört sene kaldığı halde üs
tün dereceye terfi edemiyenlere mec
liste vazife gördükleri müddetçe al
makta oldukları maaş emsalı hasılı ile 
bir derece yukarı maaş emsali hasılı 
arasındaki fark ücret olarak asıl ma
aşlarına iİave suretiyle verilecektir. 
Stenograflar her dört senede bir terfi 
ettirilecektir. Memurların vazife ve 
salahiyetleri reislik divanınca tan· 
zim ve tespi. olunacaktır. 

Muhasebe müdürü 80, daire müdürU 
80, posta telgraf müdürü 55, bütçe en
cümeni şefi 80, kütüphane müdürü 70 
lira maaş alacaklardır. 

28 ki§ilik inzibat memurları kadro
su da dahil olduğu halde Kamutay 
memurlarının sayısı yeni tcşkila.ta gö
re 118 dir. 

Ankara şehri ve civarı için hazırlan
m1§ oları 1/10000 mikyaaındaki plan 
İcra Vekilleri Heyetince tasdik edil
miıjtir. 

siye kanununa koyduğu "türklerin hu
kuku ammesi" faslında gözüktüğü ü -
zere bu terakkiyi benimsiyen bir sis • 
temdir. Yalnız Kemalizm ferdiyetçili -
ğin ifrata vardmlmasıru istemez. İf ra
ta dü9mandır. Cemiyet bir kayadır. 

ti hükmü şahsi kı1lmaık zarureti haall 
oldu. Meşruti saltanatlar yani meşrl>
tiyet rejimleri hakimiyeti taht ile 
millet arasında taksim edince ne hü
kümdar müstakillen hakim, ne de 
millet müstakillen hakim olamayınca 
hakimiyet devlettedir dendi ve dev -
let hükmü şahsi kılındı. Atatürk'üa. 
dehasmdan doğan Şef devlet sistemi
ni 23 nisan 1920 den evelki yani Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ..e bö
kümetinin kuruluşundan önceki hali 
ile tatbik etmek istiyenler devletin 
hükmi şahsiyetini inkara kalkıııtılar 
Bir telif olan Kemalizm Türkiye 
cümburiyetinde eski devlet tm?fhumu 
ile Şef devlet mefhumunu ahcn·kli bir 
telif haline koydu. Atatürk'ün görli-
şüne inanan bizler Atatürk'iin }'apb
ğınr devam ettireceğiz.,. 
. Profeıör Vasfi Raşit Sevig"in Jmoo.. 
feraruu sürekli alkıtlarla karftlıaD-

. B • Kanunlar, zabıt ve evrak kale
mi müdür ve mUdUr muavinliklerine, 
bütçe encilmeni bürosu şefliğine ve 
muavinliğine ve alelumum kanunlar 
kalemi ile bütçe encümeni bilrosu me
murluklarına yüksek mektep mezunu 
olmak ve kanunlar kalemi müdür ve 
muavinliği ile diğer memurluklarına , 
bütçe encümeni bürosuna alınacak o
lanlar için yapacakları vazifenin icap 
ettireceği malCımatı haiz olup olma. 
dıkları anlaşılmak üzere icrı1ı oluna . 
cak imtihanda muvaffakiyct kazan • 
mış olmak; 

Bütçe encümeninin tadil suretiyle 
hazırladığı kadro şudur: 

C _ Muhası:-bc müdür ve muavinli 
ğine yüksek mektepten ~e matbaa 
müdürlüğüne hiç olmazsa lıseden me
zun olmak ve kendi meslekleri için -
den yetişmi~ bulunmak ; 

D • Yukarıki fıkralar d ışında kala~ 

Ka t memurluklarına derecelerı-mu ay h .1. 
.. 1.9 veya orta mektep ta sı ı 

ne gore ı e . . . kl 
.. .. lanlar tayın edılebılece er-

gormuş o d "k k 
dir Bu memurıyP.tlere e yu s~ 

. olanlar varsa tercıh mektep me.ıunu 
edilecektir. . 

E _ Münhal olduğu zaıı:an keyfıy~t 
gazetelerle ilan edilecektır.fl~:~=~~ 

i bir memuriyete aynı vası 
funan birkaç kişi talip ol~rsa arala:ı: 
d tahriri müsabaka imtıhanı yap 

a M.. •t ... :ırtlar arasında ya -
caktır. usaı -s- 'h olunacak-
bancı lısan bilenler tercı . d . 

Kamutay memurları dev.letın ı . 
tır. . ı rıne dere· • h' met ve memurıyet e 
ger ız · in olu 

1 . veya terfian nakıl ve tay ce en 
nabl· ıeceklerdir. . 

h · t rfı sıraInzibat memurları arıç, e b 1 
1 rı geldiğ i halde kadroda açık. ·~ ~
a masından dolayı terfi et:ırı. mı
naına f' layık oldukları amırlc
yen ve ter ıe 

125 lira maaşlı bir umumi katip; 80 
lira maaşlı bir hususi kalem müdürü, 
30 liralık birinci sınıf katip, 80 liralık 

Bir haberin başlığı 
Bir lstanbul gazetesinin ilk say

fasında çift sütun üzerine otuz altı 
puntoluk harflerle dizilmiş bir baş
lık gördüm : 

"Eski bir muallim Ortaköy ve Be-
şiktaı'ta 20 ev soydu!,, · 

Yazıyı okuyunca anlıyorsunuz 
ki bu yaman hırsız, Bulgaristan'
da "ırza tecavüz,, ~uçundan altı ay 
hapse mahküm edilmiı ve bu yüz
den memleketini terke mecbur ola
rak lstanbul'a gelmiş bir. adamdır. 
Kendi rivayetine göre Bulgarista11-
cia iken işi muallimlik imi~. 

Kendi memleketinden ahlaksızlı
ğı yüzünden koğulmuş bir sabıkalı
yı okuyucularına "eski bir muallim,, 
diye takdim etmek ve halk nazarın
da "muallimlik,, sıfatına - velev is· 
temeksizin olsun - leke sürmek bir 
'gazeteciye yakışmamak lazım değil 
miydi? - T. 1. 

Sur<ıyburnıı pnrkı! 

Yeni latanbuı valisi ve beledi
;Ye reisi, ilk i.craatı araımda Saray
burnu parkının da tanzimine ka

rar vermif. 

Projenin neşri tarihinde BilyUk 
Millet Meclisinde bulunan memurla
rın müktesep haklan mahfuz tutula
maktadır. Kanun, netri tarihinden yü
rürlilğe girecektir. 

Muvafık olur. Çünkü bu parkı 
hekim olan eaki bir tehremini aç
mı§tı.Onı,n tanziıninin de gene he
kim olan yeni belediye reisi tara
fından yapılmaaı aykırı dütmez. 

Anlaşılmak, anlaşılmamak! 

Şalr Mehmet A 1df hakkında bir 
fıkra yazan M. Turhan Tan, şu mü
taleayı yiirütüyor; 

"Çağdaşları arasında henüz an
la~ılamıyan büyük §aİr .•. ., 

Bana kalıraa Mehmet Akifi'n 
en barİ7: tarafı bütün çağıdaılarm· 
dan daha iyi anlatıl· · bir dille ya
z« yazması idi. 

Yoksa onun çağdaşları tarafın
dan 'anlaşılabilmek için mutlaka 
Hacivat üslubu ile mi yazmak la
zmıdı? 

Gene Habil'i öldiirmiitıler! 

Tarihi Kadim' e inanmak lazım 

Bir yunan vapuru karaya 
oturdu 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Y~nan 
bandıralı Atamarya vapuru Gelibolu 
civarında Kısır Mandıra ve Ağaçlı ara· 
ııında karya oturmuıtur. 

gelirse yeryüzünde ilk cinaıyeti 
Hazreti Aıdem'in iki oğlundan biri 
işlemiş, Kabil, kardeşi Habil'i öl
dünnütlür. 

Bundan bir hafta kadar önce 
Orhangazi'nin Yeni Gürele köyün
de feci bir cinayet olmuttur. Bu 
yeni cinayet.in katili Kahil değil, 
fakat ,tesadüfe bakmız, maktulü 
Habil'dir., 

Tarih, böyle de tekerrür mü e
diyor? 

Tırihi tekerrür diye tıril ediyorlar, 
Hig ibret al11111ydı, trıketrl.lr miJ ederdi? 

Muharririn sevinci! 

Kurun'da yazdığı bir fıkradan 
anlıyorum ki eski arkadaıım mu
harrir ve öiretmen Hakkı Süha 
Gezgin, öğleden önce cebindeki 
para cüzdanını çarptırmıı, poliııe 
haber vermlı 'Ve öğleden bir iki sa-

Fertler birer kumdur. Fazla ferdiyet -
çilik kayanın erimesidir, dağılması ve 

toz olmasıdır. Bu tozlar, bir fırtına 
esnasında ya savrulur veya ~amur o -
lur. Hüriyet, herkesin hüriyetini temin 
eden camiaya hürmet etmek şartiyle 
muhteremdir. 

Aynaroz kadın! 
Eaki "kadı" Jar içinde talihlile

ri ,talihaizleri vardır: Meseli. ls
tanbul'un ne§eli ve gÜzel semtle
rinden birisi olan "Kadıköy'' üne 
ismini veTen kadı efenc:ti, her kim 
ise, bahtiyar bir adaın:m.ıı. .. 

Bir de kabahati nedır, ne tür· 
lü suçlar İ§lemi~tir, bilmediğiın ~ir 
Serez kadısı vardır ki adı ata soz
lerine kadar girmittir. Fenalıkta, 
rezalette ileri giden kimselere: 

- Senin karıttırdığın haltı Se
rez kadıaı bile kan§trrmaı: 1 der
ler. 

Son zamanlarda çevrilen. bir fi~ 

mıştır. 

Ba11 yerlerde kar ~oğaldı 
Diln şehrimizde hava kapalı ve rüz

garsız geçmiştir. Günün en dilşük ııı
sı 3 en yilkıek ısıtn 9 derecedlr. Yurt
ta Trakya bölgesinde hava sisli, Ege 
bölgesiyle cenup Anadolu'sunda ka
palı ve yer yer yağmurlu, diğer böl· 
gelerde kapalı geçmiştir. 

24 saat içindeki mevzii yağıtla
rın ınctre muraıbbına bıraıktıkları su 
miktarı Sivas'ta 10, Elazrğ'da 6, Yalo
va'da 5, Bursa'da 3, lstanbul'da 2, An
kara'da ve diğer yağış gören pek çok 
yerlerde bir kilogram kadardır. Bazı 
yerleri karla örtülü bulunan Doğu A· 
nadolu bölgesiyle Orta Anadolu'nun 
şark taraflarında karın toprak üstün
deki kalınlığı Van'da 5, Kar6'ta ve Si
vaı'da 3, Erzuru.m'da 2 santimetredir. 

Yurtta en yüksek ısı Kocaeli'de 15, 
lzmir'de 16, Bodrum'da 17 derecedir. 
En dUşük ısılar da sıfırın altmda 
Kayseri'de ve Kütahya'da 1, Erzu
rum'da 2, Kars'ta 9 derecedir. 

tim dolayısiyle bu Serez kadısınm 
yerini Aynaroz kadısı aldı. 

••Meselesine tevfikan,, Aynaroz 
keıitlerini toyup soğana çeviren 
bu hayali kadı efendinin filimi, 
haber alıyoruz ki, "meselesine 
tevfikan" yaaak edilmiıtir. 
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Akdeniz gerginli§i . 

....::~==-;..ı:::=. e 05 OVa ya ile UIYllJI llpeUi 13.000 lspanya'nın devamıdır 
anlapldı: itaba, Frama ile 1931 ... M 1 • • d• U COMHURlYET'te B. Yunaa Nadi 

1 DIŞ POLiTiKA 

hılyıı • Fransız gerginliği 

==--=~== Polonya ve Macaristan .. ıcm "" .. = tayyare :-.:.~..:.=ı.:.:::=ı: 
Pli reamen franaız hiikiim•tine bil- Biz azami ... .--;.;" lapany• m ... ıea1 o1c1. 

~~.a~ı:;:;:. ==~ arasında yenı· hAdı·seler d · ı d yapılacak ==-=~büiiaatuatunlan IMraber, teati edilmedijind.. ... U ÖVIZ er e Belki t&li olarak biraz ela orta 

MD mmi delildi. Fakat itilifmiımsa· bulunduk Vafinıton, 24 a.a. -Temin edildi- Aft'llPa hercümercinin. Fakat itia 
_,takip ecleDentel'DU,...t karı· p 1 b tine göre Roosevelt, parlimentoya bap lapanya'elachr. ltalya"mn -
fllrbksail o&claldanlOlll'abuaalaı- roteStO ar Oyuna gidip geliyor Xaunaa, 24 a.a. _ t.itvanya ajanaı tevdi edecetl hava ve deni1mUdafaa ıünlerdeFranaadanbirtalam~w 
••n•. iki el.net.in ar•amdaki müaa- bildiriyor: programmı t•nwnlamıtbr. Bu prog- Uıteme.i, sözde dahili üpan,..I ka._ 
.......... tanPmind• hiç olmaua. Katoviç, ~ a.a. - Pat ajaneı bildiriyor: Teten Siluyaunm Bqvekil Miromu hükümetin pro- ramda 10.000 i kara orduauna ve 3.000 aaamm bütün AYJ"Upa'ya •İr&J'et et-
Wr mmakere zemini t-.kil ecleceii Çek~!o:!akya ~ ka~ kumında polonyalılara kartı timdiye ka- gramını mebuaan mecliainde izah e- i donanmaya tahsil edilmek Uzere mek tehdidiyle aarbi AkcleniH ... 
uwdiliJWCla. A.nlqdqw ki ltal· dar ıoruhnemıı tekilde yeni bir tiddet Ye mukabeleibilmiail po - derek Litvanya'nm hür kalmak umi- 13.000 tayyarenin U.-ı, ordu teçhiu- aetmit olmaundan ibarettir. Son itlıl-
,... b-• müzak_.. sealini olaraık ela litikuı takip edilmeğe bql&DmJfbr. ni ilin etmit diier herbanci bir dev- tının modem bir hale ifratı, hava mil- 7an - franaız mfm•.lretaları uJain1e 
kabal etmemektedir. !etin .eaayeti altına &irmeyi tiddet- dafaa malzemesinin mühim miktarda (apanyayı unutturmut sibi oldu,.. 

1936 itillfi,.l• ltalJ'• •• F......, Hududu ıeçen tardedilmit polon - r------------- le reddetmit ve yakında bitaaflık ka- artırılmuı. harp zamanmda endüstri da hakikatte için için ka~an en • 
WJ"lk laarpt~ el.nm ..ı....... yahlann miktan ıün ıeçtikçe artmak· nununun kabul edileceiini bildirmit- ıeferberliğinin tacili ve ihtiyat kuvet- hemi7etıi m ... le sene .c;.cte dalaili 
Wr u&epnazhia Diha)'et Yemek ia- tadır. Hüküm ıüren tiddetli soğukla - Cenubi Çin' de yeni tir. lerinia eaulı bir ,ekllde talim ettkll- iapanyol b.vcumıdaa batb bir t-ı: 
•ı•iı'sdi. ltal,.a, büyük hagt b..- ra ratmen memleketlerinden koğulan- B&fvekil Memel hakkında Alman. meal derpif edildiği ı&ylemnektedir. deiildir. ltalyaya Balear adalarmda 
ı.r ....,_mu, bitaraf lralmlfb. Soa- lar, qyalanm, hatta elbiselerini. yan. b• J ya ile yapılan ıon temasları da anlat- Programda bundan mtda alltblarm kalmalı çok cöribariardı. O fİIDdİ 
ra ...._ ift.irik etmek içia lnsiltere Iarma alamamaktadırlar. Bu gibilere tr apon taarruzu mıttır. çofaltıım.ı ve ucUmle hail hasırda fazlaaau iatiyor: Konikayı, Tw 
,.. FINDl&'ya leldiflelde baltmela.Al- Çekoslovakya topraklarını terketmek Bu bahata nazaran Litvanya bükü- ln~ ed~ekte olan 35.000 tonluk ge- Ye Nia havaliaini. Bu f9)diyl• ....ıe 
-.+r '" aY11atm'J'&lılar ltalya'am için ancak birkaç saat mü.aaade edil _ Londra. 24 a.a. - Deyli Herakl ·ga- meti pmdiye kadar büyük tavizlerde nıılere ılAveten 45.000 tonluk lılri battı Franuelan aiyacle -.. hiç o1ı--
Wt.nfbimı temin etaeie çahttdar
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mektedit. setealnin Hong - Kong'dan CStrendi- bulunmuı ve Memel statüsünün tefıi- harp gemisinin iııfUı derpif edilmek· Fransa kadu' lncilt .. 'Ji alilrele• 

Fakat muvaffak olamadılar. lta!ya. Polonya ekalliyetinin müme1ailleri- tine ıöre japonla~ cen~bl Çin'de yeni ri için müıtereken müatacel bir tar- tedir. cbnr. Yeni yılm ilk on beti içinde Ro
-.. 1915 ~inde ~a'ela im· ne ve liderlerine kartı birçok tedhit bit- taarruu geçmıtl.erdır. Japonlar bu sı halle müracaat edilmeaini teklif et- ..4.ılantik filo•u. ae"'Ü~ ltalacak ID&'ya plecek olan iqilia bafvekili 
-~· -~~~ .... bar &.J aoara hareketleri yaptldığı haber verilmekte- milnuebetle. Bekh?ı limanına birkaç mittir. Litvanya bükümeti izaıından Vatington, 24 a.a. - Bahriye neaa- ile harici,.. namrmı çok çetiıa ltir ....-
~ harbe iftiri.k etti. Loodra mu- dir. Çek tedhitçi çeteleri bomba ve tü- saat ıüren tıddetlı bir bombardıman- biriai lcabeden izahatta bulunmak il- reti aon zamanlarda ihdu edilen At- ziyete temaa eclecek münekaıalar 
kaw&.i,-le lnsilt_. '" Franea. sa· fek kullanmaktadırlar dan aonra uker çıkannlfkrdır. zere Berlin'e gitmete hazırdır. ı.n-tik filoaunuıı, "yeni bir emre kadar beldiyOI' clmnektir. 
M liaaamlclıiı :HDMn, ltalya'J'a A~ Çek matbuatı, Poİonya Silezyaaın- daimi ııırette ıerviate bulunacatmı" lnciltere ,,. Frama c---1 Fr_. 
rapa lutaamda ••Avrupa dıtmcla bir daki vaziyet hakkında yanlıt haberler biktirmiftir. ko'ya hali muhariplik baWuDI taaı-
talrma vaitlerde bulunm~~_'!· neırederek hUldim s\lren heyecanlı ha· Amerika Hariciye Naz1rının bir nutku dolayısiyle •tıantik flloau, Çekoelovakya bub- maddar ve tamıya pek niyetli de 
ufer nihayet 1918 ...... de -- - vayı kaaten idame etmek istemektedir. ranı eanasmda ihcıa. edilmi!tir. söninmiiyorlar. Çiinku söaiillül...-
aıldı. ltalya aulh maaaun• bafma , Geçen ilkte9rinde bu filoyu tetldl &'eri afmmaaı onlara söre bütüıa sö-
aeldiii zaman, büyük müfkülill il• Polonya nın prote•to•u. A - erika A. ,_ edeA 40 harp gemiıinin 60 a çıkarıla- nüllülerin ... oelarla birlikte harp 
karplafb. K4b lqiitere, ki.b Frwa . Pr~, 24 a.a. - Polonya'mn Prac ~ . ve ftllllanya catı bildidlmit idi. 4 battı harp gemi- vuat.alanam da ~-. al""?au . d .. 
n kih Jnciltse'DİD ve Fraaaa'am ttefıri, Silezya hudut mmtakaamda hl- aini ihtiva eden bu filoya Amiral ı~ meldi. Uk ehemiyetlice bir mikta-
~le Amerika cümburniai Vil- dia olan vaz'yeti çek hariciye nuın d b di b hneon kumanda etmektediı'. rm cci ... mau böJ-le bir karara 
..... itaı,. .. emeıleriaia t•h· .. •· Şovalkovlki nezdinde dun prote•to et- arasın a A ıe ü'" .. yor wak ....... d....- olabilecekti 
aa miai olmaya çabfblar. Hatti i- mittir. 'J U H•lhalrıi ltalya'nm bpanya"claa cwi 
... ,.. muralıhulan bir aralık v-- sefir, Şovalkov6i"ye verditf bir Vatlnct:on. 24 a.a. - Dahiliye nazırı World TelegrlID adlı gazete de. B. Japonlar ve Sovyetler ~bal:;-~ miiDf.-it bir .... 
•F tıalıla lr.onferanamdan a,rdcblar• muhtırada bazı müaellah çek ırup- lck-'in, A--r:L- nnıatalar·-·- Al- t k - ---- ---• · • 1 · ı koal k tb d H .nauıı;; ~ r- --· c es &ibi büyük mauUyetler yük-ltalya 
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aaman zayıf ye aD&l'fl ıçan- any e çe ova ma uat ve ra yo • man Yapurlar-· verilmemeıı· haLkın- 1 . Son defa ltalyaclaa Fra111&'F• a... 

-L k tli ol ı p ı aı h" d k' f 1i ı --.-- -- .. enmıı kimaeleırin daha ihtiyatlı olma- _ _!_..1_ 
de oldqundan daua UV9 an arının ° onya ey ın e 1 aa yet e- daki nutkundan ıonra. Ayan basın- lan lizmı gelecetini, bu &ibi ihtiy,t· hali anlaıamadılar ~ :alunıkanltalta=a~~Mi~~-~ 
iki müttefiki tarafmdaa atlabldı. Bi- ri üzerine çek bllkilmetinln dikkatini dan Pitt:mann'ı.n, diktatörlükleri ten- - - , - ,__. __. 
ae=•l.,.la ltalya. harbi kaunan celbetmit ve bu faaliyetlerin resmi be- kit eden ıösleri, V&flngton'da olduiu •u eözlerin, ••iftiil edici maddeler" cı.a .a. ,,......._ 9-..cliji IÖJl.acli. 
clrdell«- arasmcla olmakla .._aber, yuıata tevafuk etmedlllni kaydettlık- kadar Berlin'de de d~rin akhler Ufan- le dolu dünyaya tifahi, Wnzin kata- (B• I inl:iP71'""") Fakat bu icldia salma laeptifsclea f .. 
........ .....-aki d9vre, etatükonaa ten IOftr& derhal bunlann &ıllne ıe91· dı---. calmı aöylcm~. t19aaya lllUftfalırat_,,tttillnl llUdirmlt ve la tehlikeli ...... i olmUı ki o ça-
......_.~bir elniet Yasi- melini iltemittir· ----· fakt buna mı•el• bafka -lraln bak ortadan kalchnldı -.. plıım 
,.tiDd• sirdi· Ve AYl'QP&'cla Frama MüiUeme ıedbi.rleri Parlamento ~ w:Omeni as. 8'ırUn ~ •llllw letemltt'r· Japoft 1'11yllk elpm qm za. Frama'J'• t-.cila oluaan iateld• luıl-
deJhiae hareket eDei•, batlacl_ı- la- Varpa. 24 a.a. - Tqen SUe.sya • tlmdm Fia. almen tetllllıialne kartı Berlill, 24 a.a. - Royter ajansı mu- manda bu mıntakalarm mlbayede •u- dı. 
pltaN ve Fraaaa, ltalı;a Y• tatmm et. amda pt çeteleri tarafından ailtema • Vellea tarafından verilen cnabm U.- habiriniıı &trenditine göre Almanya retlyle ibalelini de reddeylemlttlr. Ne •ariptir ki büyiik -mlaria 
_. için kendiaİIM Afrika .~•11Dt9 dk bir pldlde yapılan tedhiı hareket • tünde durarak Rusvelt klıbineai ba- hariciye nezaretinde Amerika ile çı- ..4.zami Sovyeı ı.a.,gı imanlıia rahat bir nef .. alcbnmt 

0 · 
.. ,,_. ....... .,........ 1&11eJ'a. _. terine ve ÇeJıfoalovakya'dan kütle ha • ıınm ecnebt hükümetlerini tahkir e- Litvinof, japonlann bu iddialarını lan Münib ani~ pek u 
- w T..W. .. up taraflarmd• ~- linde polonyahlann koğulmaıına bir kan kavgada Almanya'nın ne suretle kabul eylemif ve .azami taviz olarak zaman aonra diiayanm J ıaitı.. Wr 

h toptalrluclua _.. U: k~- kırııhk olmak ilzere Silez a valiıi hu- d.~ek ıulhu tehli~eye dilfürdülderi.~ıi hareket etmeıi lizım &eldiıği keyfiye- lfletilmekten i.tımau Sovyetler tara • yawclai üzerinıcle aarlllım-kta cldla 

·~ .. :.~ı;.,~h;f::Fr~an~aa~~~.~~~~~ijiiliiıl.tiii'tii:::::ıde~~Cud:t.:ut~~ illıt-1!1111..-..,!'Wll .......... ...,.lll'!l .... ıııı6ılllli!lltıM 
"" •1t ail'ÜP gitti. fıliha:ret~:· harldne çıkardmamı emretmiıtir. muı doizu olmıyacaimı il&ve etmif- AJmanya"nm noelden eovel mukabele bundan bqkaca da cene ?mm~ HARP MI, MUAMMA 111! 
.,..._ A.)manya'ma lan•~• u tiır. Amerikan vatan~ları fikirlerini edeceği zannedilmemekle beraber bu- YENl SABAH'ia "H• •b•h.. 
.. ...,.. .. , Franaa'J'I ltalya ile anlat- ınaear e~i tarsiye "ermedi eöylemekte aeıbelt ieeler de hükümet ilin öğleden sonra bu huıuata bir be- müzayedesine muvafakat eylemlıtlr. aütununda A. C. ~ çakala bir 
mü IPa cicWA b" teıebb'ia ya~a Budapeıte, 24 a.a. - S!Oftlı: kay - Japon büyük elçisi Scwyetler Birli- yaucla d~ ki : 
.......,;. 1~ :ıuoliai . La•al ... naklarmdan, Prac'dakl macar elçisinin ~~~U'~ dW ihtiyatlı davranmuı yanname nqrıdilmeai muhtemeldir. linin bu aon teklifini de reddetmiıtir. Bir zamanlar arap aep siW kM-. 
l•P"•• ba teııbbieün aeticeeiclir'· son hudut hldlaeal dolayraiyle tarziye :latbuat, v•tyeti umumi ,ekildı tef- Milmluıreler baflıyacalc mı? maUntık eiJui ..... _.... ı.-k-
h ..ı • ..- il• ltalJa •• F...-a. A· verdllf ipe olunmottur. ..4.merihıan lfCD8ıelerinin ılre deftlll etmekt• •• Almmıya"nm Tokyo, 24 a.a. - Domei ajanaaun ı..: 
natmTa'mn iab1dlli teblikeıJ• clüt- Macar ajanlı bu haberi btt olarak proteatoeu tıe bu protntoya Amerika bildirdiiiae ıön, B. Litvinof B. To- - M~a ..&aıa., Çia itil 
tiii uman biribiriJi• Utipre ..... tekzip etmektedir. tıenlcideri tarafından verilen cnap hakkında ıüP ao•,a Sayet hllkam.th1ln Jmümtız.. d•lerdi. Çiinkü M•l11 d11.,a'aa .,. 
li taühit ecliJOliaı'da Fr.- Sal'P Polonya" da yalwdU,ere boylcoı Bir Amerlba pseteel de Avrupa•- kGtu muhafua etmektedir. deki tene aıfmda b9llk a.ı 111•eleli Çin'ia ._.. •aaiı»•deri igiıldea pkl-
Tnl»lw bwbıduna ltalya lehine tadil Varıova, 24 LL - Varpa tehri- da. A.yı'da ft Afdlra"da hleıl oluı etrafmda ml...,llere devllla lllm a. ,.,.ı... cleiildi. 
ebaell kabal ecli,....clu. r.....-. Ci- nin duvarlarnla uılmıı olan beyamıa • her karlf* vulyete mBdabale etme- Alınan matbuatı Amerika dahiliye oldupnu teblll •tmftth'· Arbk ini tmirleria moda• s-.;ti 
IMlli ım.-dif• ıu...ı..mct- iki bin melerden anlapldıpıa ıare mUU bir· nin Amerlka"da bir hatalık pime nuır11un w lym idamdan Plttıman'- w oalarm priae Unflk, müphem 
L- -"'· bclarmm lta17a tarafmcl .. lik Jwnpmm ıençllk kl8IDI Polonya'da al"9lllnl kaydederek, bu tarzı hareke- m Almanya aıe...t.hutekl ıon '---••t- Londra'da bir aiyui clmıau tuvir için: 

.. 
~-allD"'•l'lll temin edecekti. To- ikt111dt hayatın mill!leıtirilmeai idn ti teı*lt etmektedir. 

1
.. .,...ı- - bpan)'ol dahili harbi ...._ ..;.-taki ital1an telNa••• YUi,eti bilyUk bir harekete bqlamıya'" ,.hu: larmı fiddetle teı*it eıtmektediır. amil&kl tüiırini lımH•....,k la.-

Ü uiilde anlqıbmfb. H6llaa tt31 i- di ınue9Hlllerine boykotaj yapıJniuı 50 .lcc'ız amelenin selec.k. Zira claJaa diiD bılkf •isi 
til&lı, Avrupa ve Afrika lotalarmı için hücuma ıeçmiye karar vermiıtir. S- kll••tlerİla ..ıiım olacaimdaa a..-. 
ta.il pnif bir anlqma idi. Fakat Nüınayffl.r o ,....._. ...... s......ı Fr..- ... 

- ..ıapnamn sim kalan bir hükmi Prq, 24 LI. - Bratiala.a'dan ab- c 1 o c l E R pplılı · nimaytıler ~ :=-....:..~ pkb-
• Fnma'mn Habetıietan"ela 1tal1a· nan bir habere gere. 910ftk birHll bir- 1 1 ...-
:la -.m ..-•• Hl ı.ıı. .... çok merkeslenle Mac•rlstu De ola Loadn. 24 u. - Blrlraç ı-. Allila ~,.U- ,.-.. .ı 
ı.. aadclenin ••iki .,....._ pkaa hududun taüıihl lehinde nthna,lfler rl 50 ipbden mllrekbp bir P1IP te - ..... 
lranpld• bütün Avrapa'yı alt üt hanrtamakt•dtrlar. Kehanetler birde ctırlllttllll nBmlıJlt1er yapmakta-

• 
Macar yahudileri 

intihara baıladllar 
... • ltaı,.aa • F...-ıa m" na · - dır- Bu ll'UP lft1kl cUn metbuı Rlts 
.. tlwiai ele basüaki bale setirdi. f k k 1 oteline slderU bndi•ne bedel --. 
Frwa•aa ,.ardımma pveeerek Ha· rO n 0 lf 0 Q rl . F~ ..-ı.lniıttl• o"-lalı: P..Wt. 7Sni 6ir •i-6alı• tertip bilinde çay nrilmeaini iateaq, polis • 
••ti••"• iatiliama bathJ'an ltalya, (Bq ı inci ~aclo) eılihni;. 11•11...,., •• ,.. .ı.ı.a•Nfiıü e1a,a...,._.1ı 6ey/aaele 7SN ~ in müdahalesi Uzerine çekilip aitlnit • 
öaoe laciltere'nin maka..-tiyle edilmektedir. J'Ol'nlQaaaı ~ .-.wı.n ..... ......_. 6iı .............. tir. Fakat tokakta nümaytlerde balua-
lial'plqb. Fransa bir müclclet lnsil· B .. kleU ,.._,,. elair olclafana ,,.,,..,,_..... mUftur. 
._.. ile beraber ,..._.k "" lta17a'- ~ıoa pıırmı ""ı"' . yor . H,.,_, .,.,.."": P...Wiıı • ,......,,.., lala .,. lıGhüıl.rüt.ı ili Dlln de aynı cruP 1ı:rrahn sarayına 
~ .......... cibi. - "idaNi ...... m:::ı::;i z:ı:dti;r ~te anı aJUıının .. ~ 6ir..,...., .... ...,,.. 7flllllacMta-. ,,.,, .. e1. ,:;,;, u=~ giden~ kendine bir ~ v.erecelinl 
it.at,, lipteti takip ettlktea _.. l- Valam bUkilmetinin 100 pe~etalık ..,..,. iıuanlıl• neler ptilwi1 ,.._ L- -!"-u- L.!!.&.!1- • I IByleDUftlr. Gruptan bır kip ıçeriye a-
-• .__ ....... ,__ ..:"-.ı=-- L ~L- lll &..-·~~ fi r-' ~ --ft _.,. •t•4fl'lll ı-.. -~ • tida k 4 "plerd birin 
_.p _ 7 - ,.uuuua •-• • kaimelerinin varı reaml fiatı 16 fran- -- -~·"""., 1ıon1 .. _. •• 6ir _ _. ---- ıa YI •ti en e ver· 
rife''ade kalcla. ,......... ....... p dUpnealne1 mukabil Burp htilril- .S... .... olft ,,.,;...- ....,, -~ .,. h • mittir. ktidada ipizlere lat yudum 
liJle. brf.rl .. tıtma MJ'aD .._ 1- metinin 100 peçetahk kaimelerinin •uetelerin 6" "6irt.rQlle .ı · 6e ' .....,,,_ F,......tl• yapdmlıu ı.temnekte idi. lfllzler i•ti • 
ta17a. kenıditini Alm•nJ'a'aa kollan fiatı 
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franp çıkmıftır. ......,_ D'I. ,,_.., erc•w lıı.nefler ...,,..,...ım,,..,,. dayı .erdikten aoara hldiaeye meydan 

ar.- attı. Almanya ..... flnat • Bfle~ --el• .ar•6M.,_ 7flllllı70r • Wlaiııler vermeden uzaklatmıtlardı. 
lmoibaForclta. Berlin - Roma IIiila'Nri ------------- ~el• ,..elen 7flllClıw ro•7 /ffe 6ir .awi e/ecUı il• 6- ıemüa .,,..,._ 
kwal.... Ve bütGn Aft'llPA'nm am- Taziyeti clefitmittir. Genit italyaa im Bir ....... lıi'rilıirin.ı• laaNrü, Utilı6ole ait leluninlerini - ıel6ii p f 8 
...... •littL · ...,._.utma_ traneit...,.,.. hali- - ~ lıir lt.ıi~ - _.~,,.,.... ._ ,.,.....,__,...... ,.._. ro . runno Tavt 

c.rp ltalya Habefiatan'ı ........ ıü .ı.. k lfmancla Franea'nm ltal,. • lllitM.a.,. a.aa...ı.n ileri~ fiip#luialir Km .,. ı.....&.-- h • • d ' ~ • 
Fabl .. ..,. feclaklrlılda. Yap- lebiM lırıoarHi7on yapmı• ..U 'I I• ~fi ....... tici iAfiııillll.n ~ Dni ...,; 6ir •J'IÜI -;(~ fe rımız e Ve.-at etti 
_. •ıall•iJetmcle laıWıiı a.. fe- dir. Sa.& kalya SüwwJI ke•m• 6ir '""-'hr Nori,,ı. a. •• .,_......," relalelı 6ir ..u. ~,... .,,.. Otbel .anatlar akademi• profetıar -
claklflaktaa dola~ Fnma"J'I ....ı ~ .. ayet ellDeklMir· cü. F.ı..t ,..._.,.. • .a-ı.,. t1ofnı Weneci _..... aıpı.n terinden Brunno Tavt ...ad ıece teh· 
addılmıkledir. Biaaeeal.,. -- Belki IMa aoktada ela lta!Ja'na W· olacalı1 071e-.,,.....,. lıi ıniiWl.ı .,. llilı6iıa • .. t.ılı ,,.;ıı. . .; rimbde bip ..ırtaindea,nfat etmit -
F...-'ya öclebnek iati,.or. 1931 iti- •ieiM cloin sidillr· lta11a'DID ae • 6ilae ~. • ' •• - tlr. 
llftte t...m edilea kcmaeeiFQBian tediii ele helaüa biliamiyor. FraDllS Bw ......ı.Nı, 6a ...-.6ahn• ..,_... ,.,,.,. .,,_, . . ..,.. .., ~eaar Tavt. beynelmilel sanatı-.. ~~~r.· . ltilaı..m. ..__ i- hükümetine Yerilen notada italJ.. ....,... N"'-fi ,..,.,_ ederwliıa. Fold 0 •••-el• tlofrrı =.. 6ir leminde tanmnq, ve bir çok memle • 
pa ...-=•lftir• laildimetinin, "taleplerini u•anw- °'!" w..a.i lıfl6il .,_. .. 1 clq.c.hiıaiıı. Ben ele ...,_ Jta6il ~ ketlerde-am•Mm mimari eserler vGcu-

ltaip'ma iltedili ,_ ...... i~ ela cliplamui yola ile bilclirlsaek bak· fllu WLlifiın ....... lei ..... • ~ de cetılrmit bir aana*lrdır. Gilzel .... 
,.a- ••olabilir? Birb9 Ufta ...a lam malaaf._,, eltili _,........... ....... ~ ı--.,._ . ~I 11 .. ı. PfM ... ..- natlar üademlalnde profea8rt0k van. 
ltalp mecliaiad• J'&Pılıaa .._,.. clir •. 6al...,,,,.. ..q.a ,.. ..._... a.6etiıai ,_,,.,. .,.,_., 6ir WIWı felli a1d$ cflnden beri, mealellndetd 
aaal .. clur.Fakat lta11a'mn .. .._ ltalFa, ...... met!i al11117aa iti-

1 
yOJmek wkufunu biiyilk ıehirleriml> 

Jıit •• RDc1a adı seçen ..-lekett.; llfaaıae,l ltöyle aamui,onel tanda Falıol ı.ı..ı.t ..,_ Nilirlıeır .-.. ,,.ritih ~ -. de kunmya plııtılımıs bOyllr wr • 
Olaü ....- iaıti;eceli flpMIWir. feehetmeclen ele 1raw n. puarhia ,.,,,,.,,_ ..-airia. H....,_ ..,..... ,...._,,.,,. .v..ı ...-...........;. lentı ıeatermlt bulunan Bnumo Taı-
8-larm .._ Wri berinde 181'U" et-~ Fakat lnma, Franaa'cla ._ 70LI• ,,.,.wilariıa ....,._.,,.,.,.,..._lef~- 6ir .,.,.,,.,,,,. t'ın zıyaı aanat mubitJmlade " talebe
..... lııarbl sa.. almakbr. La... Wr llaftaclaalteri ltal:ra ale,W.. ele- lflflli,.Hetlirı.r. DM,.,. 6qo portehl .- • .,.,.. 4iliın tl;ı;.. ı.,a .,. leri unmda derin bir t....ar uya • 
T- aiti bir ....ı--. ltal:ra'7a .... -.. .._.Jitl .. kup ltU,.a ,...,,,. .,...,,_.,....,. .-. 6-lli ,,_,,.,... teltJlip .,,_, .............. dırmq bulunmaktadır. 
H•+me lasillare de ram ola• e •· hGldimetiaia pntıeato. ..ıu,.tiıa _ laır 611 ~ ile h•ellati 701ı KalHılaal w;.ı.,.;,., iter tiirlli Profee&r Tavt • .,.. defa Anbra'ya 
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Budapqt4, 24 a.a. - 1mredi htildl
metiniA yabudi aleJll*n laman ~ 
jeaiııl aqretm•'DClen 80Dl'a pçen 24 
saat içinde, profaör Libe~'m inti
harım, Udacıi bir iDdhar daha '81dp • 
miıtir. Budapefte yaluadi ~ Jm.. 
kuk ml1pTiri 64 yapMk doktm Gua 
Do1'bonri lml>ine bk kuqun aıkarak 
intihar etmittk. Buübiı mektupta. 

~· borcu olnwdıimı " yabodl 
Uııuau clolayıaiyle bayatı terbcmar-
te oldutunu biklirmiıtir • 

C. H. P. Musabey 

ocağında teplantı 

Cümhuriyet Halk Partiai Dumba
pmar nahiyesi Muabey oc:aiı kendi 
üyeleri ile aemtlerindc oturan Y&tan • 

datlarm huzuriyle İnönü okulunda bir 
toplanb yaparak çok umiml bir ıece 
ceçirmltlerdlr. Burada partimlzin ana 
prensipleri ve partilinin vuüelerl. w 
bittin yurttaflarlll parti çerçeve-' içi • 
ne girmeli la.u- etnıfmda ocak bq
kanı Sual Bdmt tarafmdan bir ıa,.. 
n~ yapstmapr. Bundan soma mt
knimbln cetirdlii terbiyevi " ıtı-1 
mena1arda karqöz p.terilaaiftir. 
Toplantıda 500 den fula ntandlıf .e 
Dumlupınar bafkanı Bay Said n • • 
kadıf11n bulunmutJardır. 

Her hafta cumartai ....... 
--.~ 
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Yurdumuzun • A. 

zıraı meseleleri 

1. Köy ve Ziraat kalkınma 
kongresi açıhrken 

Türkiye, uzun ve çetin bir hayat 
imtihanından çıkmıştı. Her şey sarsıl
mış ve çok şey yerini değiştirmişti, 

memleket baştan aşağı haraptı. Vatanı 
yeni baştan yapmak ve bu büyük inşa
yı milli kaynaklara dayanarak başar -
mak gerekti. Başvekil lsmet Paşa, 
yurdu geziyor, bu inşanın parolası O
nun ağzından: 

Sınai nebatlar katagorisinde başlı - ı şekkül Agri - kültür • bank kelimele • 
ca pamuk, pancar, kenevir, keten, af- rinin ilk harfleri alınarak Akbank de
yon a.n~son vesaireyi topladık. Buka- necek bir bankada toplatılacak; ziraat, 
tagonnın yüzde 34 ünü Türkiye için ziraat sanatlan ve ormancılık ile meş • 
şeker fabrikalariyle açılmış yepyeni bir gul olacaktır. Bu müessese, büyük sa
şube olan ~anc~r ve yüzde 24ünü de halarda ekip biçecek, ucuza mal ede -
pamu.k teşkil ediyor. cek, ucuza mal edilen mahsul fabrika-

Bır bakımdan sınai madde telakki lara ucuza satılacak bu suretle sanayi 
edilebilecek olan tütün, bir devlet işi O· maddelerinde büyük ucuzluk olacak ve 
larak ele alınmış, ziraati iyi vasıflı tü- bundan köylü istifade edecek, Akbank 
tüne elverişli mıntakalara hasır ve an· kendi mahsulü ile beraber köylünün de 
cak bu bölgelerde himaye ve teşvik o- mahsulünü ekip biçip satacak (kombi
lunarak bu madde iizerinde de istihsal na mevzuu), ziraat sanayii kuracak. 
arttırılmıştır. 1929 da 48.000 hektar burada köylünün de malını işliyecek, 
ekime mukabil 1937 de bu mikdar orman işletmesi de kağıt, kibrit, tra -
94.004 hektara çıkmış ve % 195 bir vers, ambalaj ve inşa için memleketin 
artış görülmüştür. İstihsalata gelince, kereste ihtiyacını temin edecektir. 

- İki misil istihsal 1 sözüyle yük • 
seli yordu. 

Türk çiftçisi, Şefinin sesin~, büyük 
bir ihtirasla sapanına sarılarak cevap 
verdi. Devletin köylüyü koruyan ted • 
birlerinin yarattığı zemin üzerinde is
tihsal arttı ve memleket yaralarını 
aardı. 

Türkiye cümhuriyetinin ciddi ve 
sahih istatistiklerine ancak İstatistik 
Genel Direktörlüğünün kuruluşun -
dan sonra kavuştuk. 1928 yılına kadar 
geçen zamanı, daha fazla derlenip top
lanma ve nizamlanma devresi telakki 
edecek olursak, Türkiye'de hakiki ma. 
nasiyle normal istihsal hayatın ancak 
bu sıralarda kurulduğunu kabul etme
miz lazım gelir. Fakat 1928, Tür • 
kiye için kurak bir istihsal yılı olmuş
tur. Onun için 1929 dan 1937 yıllan. 
na kadar geçen dokuz istihsal senesi • 
nin ziraat ve hayvancılıkta artış mik • 
tar ve nisbetlerini görmemiz faydalı 
olur. 

Türkiye'nin zirai istihsa11itını hu • 
bubat, bakliyat, sınai nebatlar ve hay
vanlar olarak dört zümrede toplarsak, 
bunların 1929 ile 1937 arasındaki ekim 
ve istihsal nisbetlerini şöyle tesbit e
debiliriz: 

Hububat ekilen topraklar 1929 da 
5,255,000 hektardı. 

1937 de 6,435,000 hektara çrkmıştır; 
Artış nisbeti % 122 dir. 
Bakliyat ekilen topraklar 1929 da 

343,000 hektardr, 

1937 de 366,000 hektara çıkmıştır. 
Artış nisbeti %106 dır. 
Sınai nebatlar ekilen topraklar 

370.000 hektardı, 1937 de 671.000 
hektara çılanıştır; 

Artış nisbcti % 181 dir. 
1atihaalata gelince: 

1929 da sso.ooo ton hububat istın -
aal olunmuştu, 

1937 de 7.326,000 tona çıkmıştır. 
Artış nisbeti % 126 dır. 
1929 da 318.000 ton bakliyat istih -

•al olunmu§tu, 

1937 de 329.000 tona çıkmıştır; 
Artış nisbeti % 103 dür. 
1929 da 379.000 ton zirai nebat is -

tihsal olunmuştu, 
l 93 7 de 81 7 ,000 tona çıkmıştır. 
Artı§ nisbeti % 215 dir. 

Bu rakamlar gösteriyor ki müba • 
dele ve iskan işleri halledildikten, evi 
barkı yanıp yıkılanlar yuvalarını kur -
duktan, Ziraat Bankası daha kuvetli 
bir sermayeye sahip kılındıktan ve tür
~ü .devlet tedbirlerinden sonra normal 
1st1hsal hayatına girmiş olan memle _ 
kette 921 den sonra başlıyan istihsa
lit artışı bilhassa sınai nebatlar saha -
sında ?üyük bir hızla inkişaf ediyor ve 
devletı.n kurup. koruduğu sanayileşme 
harektı bu çeşıt ncbatların istihsaliit1-
nı hızlancfırmış bulunuyor. 9 yılda ta 
2.15 misli artış.. m 

L!±!! 

36,000 tondan 64,000 tona çıkmıştır Geniş istihsal yapacak demiştim. 
ki, artış nisbeti % 175 dır. Bunlar pamuk, jüt, virjinya tütünü, 

Bu rakamlar.milli istihsal madde - soya, meyvacılık, yüncülük, sebzeci -
lcrine istinad eden bir sanayi politika- lik, hayvancılık, iyi tohumculuk işleri
sının zaferini anlatır ve Türkiye'nin dir. 
yalnız ham maddeci bir memleket ol- Ziraat sanatları bahsinde jüt, kon
maktan çıkıp onu işliyen bir varlık serve, meyva usareleri, ziraat aletleri 
haline geldikten sonra yeni istihsal fabrikalarından mürekkep olarak 15 
kaynaklanna da kavuştuğunu gösterir. kadar sanayi yuvası açılacaktır. Ak -
Hayvancılık ela Türkiyenin belli baş bank buralarda yaptıracağı ve alacağı 

lı bir servetidir. Elimizde en sağlam ziraat fılctlerini köyliiye müsait şart • 
hayvan istatistiği olarak vergiye tabi tarla verecektir. 
hayvanların sayısı var, bunların artış Akbank'ın istihsal hayatını tanzim 
miktar ve nisbetlerini bir ufak tablo • işinde oynıyacağı mühim rollerden bi· 
da görelim: risi de topraksız köylüyü toprağa ka-

Koyun - keçi 
Sığırlar 

1929 1937 vuşturmaktır; bunun için çok ucuz is-
21.312.000 28.914.000 konto şartları ile köylünün toprak sa-

Deve 
5.177 .000 7 .202.000 hibi olması için kredi açılacaktır. 

26.000 28.000 Toprağı dağınık olan köylünün 
At cinsi 1.344.000 2.018.000 toprağını bir istihsal vahidi haline 

Yekftn 27.898.000 38.240.000 
Bu rakamlara göre, koyun • keçi sı

nıf mm artış nisbeti % 139, devenin ar
tış nisbeti % 108, at sınıfının artış nis
beti % 151 dir. 

Bu artışlar, bilhassa koyun ve keçi 
He sığır sınıflarında devletin yaptığı 

vergi himayesi ve tuzu ucuzlatması gi
bi tedbirlerinden ve at sınıfında ise 
Şef'in hususi bir alaka ile atçılığı koru
masından hızlanmıştır. 

* * * 
Şimdi 1939 yılına giriyoruz. Yeni 

bir rejimin Türkiye'yi eltne aldığı gün 
bugüne nisbet edilirse, memleket i.stih
salatr yüzde doksan artmış - mütehas
sısların sözüne bakılırsa - bugünkü va
srtalann ver~ği imkanın azami had
dine varmış bulunuyor. Yeni istihsalat 
için işi yeni baştan planlamak lazım
dır. 

Faik Kurdoğlu'nun Kamutay zira
at encümeninde izah etmiş olduğu veç
hile, hükümct yeni bir planla harekete 
geçmek ve yeni tedbir ve vasıtalarla 
büyük kalkınmayı hazırlamak vazife
siyle karşı karşıyadır; hazırlanan ve 
esaslan rapor haline konulmuş olan bu 
beş yıllık kalkınma planını, o bir gün
den itibaren Millet Meclisi Szasının da 
iştirak edeceği kongre müzakere ede -
cek ve hükümete yeni direktifler veri
lecektir. 

Ziraat Vekaleti milli istihsal haya
tındaki ro1ünü şöyle anlatıyor: 

ı) Yaprcı ve örnek olucu olarak ... 
2) Yaptrrrcı, öğretici ve hrzlandı • 

rıcx olarak .. 
Bugün mevcut olan <levlet ziraat iş

letmeleri ve orman işletmesi birinci 
ro]ü xapan miiesseselerdir. bu iki te-

sokmak istihsal hayatının tanziminde 
ehemiyet verilecek bir noktadır. Bu 
husus kanunlarımızda yer almalıdır, 

bu vazife de Akbank'a verilmiştir. Köy 
bankaları kurmak ve günlük mahsul 
mukabili köy kredileri açmak, zirai 
sigorta ile iştigal etmek de bu banka
nın çalışma mevzuları arasında olacak. 
tır. Ziraat Bankası kalacak, teşekkül 
etmi~ bulunan kooperatiflere yardım 

politikası devam edecektir, 

* * * 
Köye girmek ve köyü kalkındır -

mak Kcmalizm'in, ilk gününden beri 
amacıdır. Bu milleti.n kurtancıs.ı, bu 
milletin hakiki sahibinin, efendisinin, 
köylü olduğunu, milli mücadele günle
rinde söylemiş ve bu sözler inkılap ha 
yatının en esaslı dövizlerinden birisi 
olmuştur. Köyün üzerindeki ezici 
yüklerin atılması, köylünün hayatını, 
sağlığını kemiren dertlerle mücadele 
edilmesi, mahsulünün korunması ve 
yeni sanayiin ve demiryollarınm ya
rattığı feyizler, asayiş. inzibat on beş 
yıldan beri tutulan yolların köye çıkan 
landır. 

Üç yaşına giren "eğitmen buluşu" 
cümhuriyetin köye verip vadettiği en 
büyük şeydir. Kaçıncı asırda kavuşa • 
cağı kestirilemiyen köy öğretmeni ye
rine, 32.000 köy, kendisinin muhtaç ol 
duğu bilgilerle mücehhez, gene kendi
sinden, kendisi kadar toprak üzerinde 
ve çatı altında yorulmadan didinen 
rehperi bekliyor; ev yapmasını, mek -
tep yapmasını, az çok sağlık işini, oku· 
tup yazmasını ve devletin köye tealluk 
eden kanunlarını bilen eğitmen, ziraat 
sahasındaki ameli bilgisi ile de köy 
kalkınmasının esas elemanıdır. 

B Al 1 K 
ri fransızlar için olduğu kadar kendisi için de baı· 
ka diyarlara ait şeylerdir. 

TUTAN 
K E D İ 

SOKAGI 
Yazan . Yolan Foldt!$ Ct!vıren. Nasubı Baydaı 

Anna gamlı ve sakittir. Yeni gelen kadınlar, bu 
yeni ehemiyet ancak İstvan'la kendi arasındaki 
mesafeyi açıyor. Onlar biribirinin yabancısı ve de
i':'i§mez surette ayrı mi:zaclı insanlardı. Banka me· 
muru, küçük burjuva olan lstvan, işçi kızı olan bu 
genç terzinin derkesine kadar bir mafevk suhule
tiyle alçalıyordu. lşte son darbe. lstvan şimdi, Üzer
lerinde tam hakimiyetini tesis edeceği bar kızları
nın daha bugünden hayalleriyle geçiniyor. Anna'yı 
o karanlıkça mabeyn odasında öpmeğe devam et· 
miyor değil; ba:zan mağazaya gelerek onu alıp ten
ha geçitlere sürüklemiyor da değil; fakat Anna'· 
nın arzu ettiği de bu değil. lstvan kendisini Öptükçe 
kalbi yerinden fırlayacak gibi olmasına, ve vücudu 
iğneye geçirilmiş bir kelebek gibi titremesine rağ· 
men onun iste-diği bu değil. Hala, bugün bile, lstvan 
kabareden bahsederek: "Budapeşte'den bir çigan 
orkestrası getireceğiz ve Ezeryo, Çopak gibi macar 
§arapları satacağız" derken Anna'nın elini masa al
tında bulup sıktığı zaman kızcağız, yalnız bu te
masla titriyor. 

-38-
da'da tesadüf edilenler kabilinden pencereleri ka
ranfil saksılariyle süslü küçük bir meyhane açmak 
da fena bir fikir değildir . .Ve tabiidir ki hunlara bir 
de kordonlu üniformaları olan bir çığan orkeatrası 
·ıave etmek Jnzımdır. Halley bunları tasvip ediyor 
l lstvnn'm mükemmel bir müdür olabileceğini 
ve d' .. ı· k onu bir yer bulmağa memur e ıp bir aoy ıyere 
miktar da avans veriyor. • . 

Bu avansın neticesi şu oluyor kı lstvan bır prens 

gibi giyiniyor ve Barabaş'lara ~aha az gelme.~e 
V ld•w• man da mustakbel teşebbus-baıılıyor. e ge ıgı za k 

ten ve kendi dehasından bahsediyor. Bu macar a-

B b • uklryan vatanper· haresi tasavvuru ara aşın uy • 
K d bu işle alakalanı· verliğini uyandırıyor. arısı a . "·ti' 

ünkü süslemek ve tefriş etmek kadın ışı. ~r. 
yor, ç J k w nda geçırıl-
KI · kulak kabartıyor: Nefe eç so agı . . 

arı d b ·· t ·· dınledıkl~ ıni§ ilk çocukluktan sonra bura a u un 

Yani'nin sessizliği daha derindir. Yani, Halley 
adından nefret etmektedir. Bu adı ilk işitmiş olan 
odur. Diğerleri bu macerayı bilmemektedir; Anna 
müstesna ... Ancak onun biJ.diği de pek fazla değil
dir. Peter Halley Paris'e yalnız başına gelmemiş, on 
dört yaşındaki oğlunu beraber getirmiştir. Ve hiç 
§Üphesiz ona Yani'nin okumakta olduğu liseyi de 
lstvan tavsiye etmiştir. 

Yani, küçük macarın mektebe gelmesini neşeli 
bir sabırsızlıkla bekliyordu. Yasya'nm ölümünden 
beri dostauz kalmı§tı. Vakıa kendileriyle pek iyi ge-

Fen aleminde 

Suni sıtma ile tedavi 
İnsan vücudunda faaÜyette bulunanı davi imkanını pratik ve zararsız bir 

mikroplardan bazılamıın yüksek bir şekle koyan bir ihtira vücuda getiril
hararete mukavemet edemiyerek telef miştir. 
oldukları hakikati tıb alemince öte -
denberi mallımdu. Hatta eski yunanlı
lar devrinde Hipokrat ve telmizleri 
bile bazı hastalıkların tedavisine hum
ma nöbetlerinin iyi geldiğini kaydet
mişlerdir. 

Bu keyfiyet yalnız bilinmekle kal
mıyarak bir tedavi metodu olarak öte
de.nberi kullanılmakta da bulunmuş -
tur. Mesela sara gibi bazı hastalıkla
rın yüksek bir sıtma nöbetiyle tedavi 
edildiği olmuştur. Bunun içinde has
taya sıtma mikrobu aşılanıyor, hara -
ret lazım gelen derecede icap ettiği 
müddet kaldıktan sonra aşılanan has
talığın tedavisine başlanıyordu. Bu 
suretle bir hastalıktan kurtulmak i -
çin, korkulup bucak bucak kaçılan bir 
diğer hastalığa bilerek yakalanmak i -
cap ediyordu. 

Fakat bu sistem tehlikesiz değildi 
ve ancak pek mücbir hallerde kullanı
lıyordu. Zira bir defa insana aşılanan 
mikropların harekatına ve sebebiyet 
verecekleri ihtilfitlara tıb her zaman 
hakim olmak iktidarında değildir. Bu 
itibarla usul malCım olduğu halde bun
dan istifade pek mahdut vakalara 
münhasır kalıyordu. 

Fakat bir fransız gazetesinin haber 
verdiğine göre son zamanlarda bu te-

Köyü uyandırıp hızlandıracak ''köy 
zekası" nın toplatılıp Üzerlerinde uğ • 
raşıldığını, okuldan sonra, köyün mah
rumiyet içinde geçen zavallılığını, yen
mek azmi ile çalışan ve içinde belki de 
istikbalin devlet reislerini gizliyen bu 
köy haznelerinin lzmir'de Eskişehir'de 
iki yldan beri çalıştıklarını biliyoruz. 

Şimdi Ziraat Vekaleti de bu var • 
lığın yanında köyün kalkınmasını te • 
min edecek bir teşekkül yaratmak ka
rarındadır: 

Ziraat memuru, vazifesi yalmz ma
sa başında olan bir muamele memuru 
değildir; bilakis köyde toprak üzerin -
de bizzat bütün memleket istihsalatma 
bir usta çiftci olarak iştirak edecektir. 
Bu milletin nazari adamdan fazla ame-
11 adama ihtiyacı vardır. 

Ziraat ilmi memleket dersleri ile 
takviye edilmelidir, her bilgi memleke
tin istihsalini artırıp kuvetlendirid bir 
ameli çare halinde köye nüfus etm.eli
dir. Devletin bütün işletmeleri, rlrcil 

fabrikaları, enstitilleri köyde 1salışacak 
memurlar ve köylüler için tatbikat yer
leri olmalıdır. Memleket istihsalatma 
göre, bölgelere ayrılmalı, bu bölgeler
de ameli bilgiler veren okullar açılma
lıdır. 

Ziraat Vekaleti, kongreye yaptığı 
teklifler arasında, devletin, yaptırıcı, 

ve hız)andırıcı roJünü köyde üzerine a
lacak bir teşkilatı, yayım servisini ile· 
ri sürmektedir. "yayım servisi'' memu
ru köyde, tarlada köylünün yanı başın
da olacak, ona evini, ahırını, ambarı
nı yapmak işinde rehberlik edecek, 
hayvan]arını, ziraat aletlerini yenileyip 
kuvetlendirilmesine delfüet edecek, su
lama usullerini öğretecek, üstünü ba -
şını tedarik işine vasıta olacak velha • 
srl köylünün her derdine koşacaktır; 
malını satacak, iyi tohum tedarik etti
recek ve idealimizdeki köyü kurmıya 
çalışacaktır. Devlet bu suretle köyün 
istihsal hayatına bizzat iştirak edecek
tir, demektir . 

Ziraat, eğer yalnız ekip bicmekten 

Mevzubahs olan insan vücudunda 
suni surette humma, yani hararet 
yükselmesi vücuda getirmektir. Bu -
nun için krsa dalgalar neşreden bir a
let kullanılmaktadır. Bu itibarla da 
sistem tamamen fizik bir hadiseye is
tinat etmektedir. Uzvi ve kimyevi bir 
müdahale mevcut değildir. Kısa dal -
galan neşreden alet tesirini uzaktan 
ve hastaya dokunmadan yapmaktadır. 
Bu aletin bir diğer faydası da mahal
li hararet yükselmeleri elde etmek im
kanını vermesidir. Meseıa hastanın u
mumi harareti 37. 38 derece arasında 

kalırken vücudunun muayyen bir kıs
mında harareti 41 dereceye ve daha 
fazlaya yükseltmek mümkün olmakta
dır. Bu filetle yapılan tedavi tecrübe
lerinin verdiği neticelere göre •Gono
gok gibi tehlikeli bir mikrobu öldür
mek için 41 ita 41,5 derece hararetin 
16 saat muhafazası lazımdır. 41 dere
ce hararetin iki saatte öldürdüğü mik
roplar da vardır. 

Fen, insanları öldürmek icin her 
gün biribirinden daha hünerl( ve isa • 
betli silahlar imal ederken bir yandan 
da insan hayatını korumak ve uzat • 
mak için yeni yeni keşiflerde bulun
maktan geri durmıyor. Bu da bir te
selli değil midir? 

ibaret olsaydı, kolaydı, nitekim birçok 
nevi ziraa. maddesini de köylü hemen 
hemen kendi ıhtiyacı kadar ekip biç
mek ıstırarın<la i<li. İş, piyasanın iste
diğini istihsal etmek, onu piyasaya 
kıymetlendirerek yollamak ve değer 
fiyatla satmaktır. "Yayım servisi,, bu 
işlerin hepsini birden üzerine alacak -
tır. 

Bu yayım servisi fikri nereden doğ
muştur: 

Zira.at kongresi için hazırlanan ra
porların ve belgelerin mütale.asından 
anlaşılıyor ki, devletin bu beş senelik 
kalkınma programı, yerli ve yabancı 
birçok mütehassıs alimin ve heyetle
rin Türkiye ekonomisi ve ziraati üze
rinde yaptıkları tetkik ve tekliflerin 
mütaleasındıa.n ve bunların milli ihti -
yaçlara göre ciddi bir teşhis haddesin
den geçirilmesinden sonra çizi1miştir. 

İktrsat Vekaletimiz, 1933 - 934 yıl
larında "Türkiye'nin iktısadi bakım
dan ucouuıl blr tetkiki" n.i yapmak vazi 
fesini başında Mr. waucer n. nı. .... .,. o-
lan bir amerikan ilim heyetine vermiş
ti. Bu heyetin teklifleri ara.sm<ia köyü 
yayım &ervisi ile kalkındırma yolu da 
tavsiye olunmuştu. 

Cümhuriyetin ticaret umum mii
dürlüğünde, ve muhtelif harici ticaret 
mümessilliklerinde bulunan ve bu ba
hisler üzerinde orijinal etüdler yap
mış olan Faik Kurdoğlu, 1929 yılında 
Flaman köylerinde köylü birliklerini 
tetkik etmiş ve o da yayım servisinin 
Türkiye'de kurulması ve kooperat~f -
lerin amerikan tekniği istikametıne 

sevkedilmesi lüzumuna kani olmuştur; 
o zamanki raporu da kongreye verilen 
belgeler meyanındadır. 

Yayım servisi için ilk önce orta A
nadolu mıntakası ele alınmıştır, boz
kır ... Bu bölgede 13 vilayet vardır ve 
Türkiye nüfusunun% 33 ü burada ya
şar. Devlet burada kuruJacak olan teş
kilatın tahsisatını merkezden verecek, 
ayrıca köye bir masraf yükletilmiye
cektir. Bu bölgeden sonra, yayım teş
kilatı, masrafına mahallinden iştirak 

RADYO 

TÜRKİYE RADYO DlFOZYON 
POSTALARI 

TÜRKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Dalga 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. 

( Türkiye Saatile ) 

Ankara: 

Pazar 25. 12. 9311 
12.30 Muzık (h.uc;uk orkestra) ı. Not

turno • (Becce) - 2. Aşk dansı - (J. 
Gung'l) - 3. Serenat - (l<ahmanınov) -
4. Wcnn die aite Spieluhr tıckt (W Gibiş) 
- 13.00 Saat, ajans haberlerı, meteor - An
kara - 13.10 Miızik (kuc;uk orkestranın de
vamı) 5. Heimkehr aus der Fremde. uver
tür (Bartholdi) - 6. Guzel Elen . (Oskar 
Fetras) - 7. Pfannkuchens geburtstag 
(Heinz link) - 13.45 Konuşma (ev kadını 
saati) - 14.00 • 14.30 Turk muzigi - 17 .30 
Miızik (cazband) - 18.00 Konuşma (çocuk 
saati) - 18.15 Müzik (cazbandın devamı) 
- 18.30 Saat, ajans, meteoroloji, ziraat 
borsası haberleri - 18.45 Tiırk müziği -
1. Alçak ceviz dalları • Yörük türküsü - 2. 
Kız pınar başında :hlnız uyumuş - 3. 
Hamza oglu - 4. Yörük kızı - 5. Kız gill
lü hanım güllü - 6. Aç kapı oyun havası -
7. Ben bir keklik avladım - 8. Sürü sürü 
sürmeli kızlar - 19.15 Muzik (bir melodi) 
- 20.00 Türk müziği (Klasik program) 1. 
Tanburi Cemil - Şeddi araban peşrevi - 2. 
Sadullah ağa birinci beste - 3. Tanburi 
İshak • ikinci beste - 4. Sadullah ağa -
ağır semai - 5. Tanburi İshak· Saz semai
si - 6. Tanburi Cemil • Saz semaisi - 7. 
Kemal Niyazi - Kemençe taksimi - 8. Aziz 
efendi • hüzam şarkı (Kerem eyle) - 9. 
Mahmut Cclalettin paşa • (Değildi böyle 
eve!) - 10. Şevki - 11. Hacı Arif - 12. 
Rahmi - 21.00 Saat ve sonbahar at yarış
larının son günü netiC't!leri - 21.10 Türk 
müziği (ince saz faslı • Ferahn5.k • (üç faı.
lı) - 22.00 Müzik (varyete· Pl) - 22.45 • 
23. Son haberler ve yarınki program. 

BiBLiYOGRAFYA 1 

Fransa Tarihi 
Kanaat kütüpanesi tarafından yeni 

tesis edilmiş olan tarih serisinin ilk 

cildini Peyami Safa'nın "Türk inkı

labına bakışlar" isimli eserini, ikinci 
cildini de Hüseyin Cahid'in Andre 
Mauriois'den terceme ettiği "İngiliz 

edebiyatı tarihi" teşkil etmişti. Şim

di gene Hüseyin Cahit Yalçın tara -
fından dilimize çevrilen Jacques Ba
inville'in "Fransa tarihi isimli" es.erle 
bu serinin üçüncü cildi de intişar sa.
hasına vazedilmiş oldu. 

Jacques Bainville, Fransa ihtilalini 
ve onu takip eden sola meyyal zihni
yetli devirlerl iyi nazarla gönniye.n 
muhafazakar görüşlü bir muharrirdir. 
Faka.t göril§ zaviyesindeki bu hususi
,..~ onun, çok kıvmetli hf· 4- ••• "':" 

mi olmasına mani teşkil e~ştır. 
Mütercim, eserin başına yazdığı not-
ta, tarihin esasen son zamanlarda hep 
bir taraflı yazıldığını ~ muayyen 
propagandalara tahsis edildiğini kay
dederek, hadiseleri en ayrı cepheler
den mütalea edenlerin fikirlerini öğ -
renmenin faydalı olduğunu ve Bain -
ville'in eserini bu itibarla tercih etti• 
ğini söylüyor. 

Muharrirlerinin görüş ve temayii\.. 
lcri ne olursa olsun, ciddi bir ilim zih
niyetiyle yazılmış olan tarih eserleri
nin ansiklopedik kültür içinde haiz 
olduğu kıymet ve ehemiyet büyüktür. 
Bu itibarladır ki Kanaat kitap evinin 
başlamış olduğu seri kütüpanemiz i -
çin çoy faydalı bir teşebbüstür. 

Bu eser, Fransa tarihinin ilk cildi
dir. 314 sayfalıdır ve fiyatı 125 kuru~ 
tur. 

edecek olan yerlere doğru taşacaktJC. 
Kongreye muvaffakiyetler dileriz. 

Naşit ULUÖ 

çindiği Felisiyen, Gilber ve Jülyen ile pek sevildiği 
bütün aınıf varsa da o başka, bu başkadır. Küçük 
macar bir dost, hakiki bir dost, kardeşten ileri bir 
şey olabilir ... 

birinci olmasının sebebi her yaz toprakla uğraşma
sıdır. Alen'in babası sokak fenercisidir. Sözlerine 
dikkat et; kıymetli şahaını aramızda kirletebilir -
sin. Allaha ısınarladık. 

Tanıştılar: "Yani Barabaş", "Elemer Halley", 
ve iki küçük yüz, bir kaç saniye biribirini -dikkatle 
seyretti. 

- Ne kadar zamandanberi buradasın? 
- Ben! Eh, beı aeneden faıı:ta bir zamandanbe-

ri. 
- Baban ne yapar, senin? 
- Kürkçü ... 
Elemer buna şaşıyor: 

_ Tuhaf şey. Babama buranm kibar bir lise ol

duğunu söylemişlerdi. 

Elemer iyi kalpli bir çocuktu; bu sözleri telaf
fuz ettiği anda müteessif oldu. Kaldı ki Yani'nin ya
nakları da kızarıvermişti. Elemer Paris'e geleli an· 
cak on beş gün olmuştu. Yabancılar arasında büyü
müş bir çocuğun hisliliğini bilemezdi; ve menşele
ri ne olursa olsun bütün talebenin mÜ5avi, ve pe~ 
ferdiyetçi küçük vatandaşlar oldukları fran~ız Jı. 
selerindeki mutlak demokrasiyi de bilemezdı. Ele
mer'in yüreği iyi niyetlerle dolu idi. Fakat o vakte 
kadar hususi bir müessesede kurslara devam etmiş 
ve emrinde bir de uşağı bulunınU§tur. 

Sevimli bir tavırla: 

- Bunun hiç ehemiyeti yok; insanın babası 
kürkçü olabilir, dedi. 

Yani, iyiye alamet olmıyan bir nezaketle cevap 
verdi: 

- Sen bu liaede kalmazsan iyi etmiş olursun. 
Burada aramızda köylü çocukları bile vardır; m~ 
sela Piyer. Coğrafyada birincidir; belki de böyle 

Yani arkasını dönüp uzaklaştı. Elemer onu na· 
zarlariyle takip etti, ve sonra omuz silkti. Onun ni
yeti Yani'yi incitmek değildi... Şüphesiz bu çocuk 
deli idi. Ne yapalım; bu da geçer. Fakat Yani bir 
daha ond hitap etmedi. Daha kötüsü ona karşı ap
açık muhalefete başladı. Öteki çocukları da ona 
düşman etti. Hülasa, hayatını ona haram etti. 

Felisiyen bundan bir şey anlayamıyordu: 

- Onun geleceğin·den Öyle memnunduk ki. iki
nizin bir memleketli olduğunuzu söylüyorduk. Şim• 
dide ona kızıyorsun! 

Yani mahcup olmuştu. On sekizinci asır macar 
kahramanlarından olup Habsburg'lara isyan ve 
Lui XIV ile ittifak eden il F ercnç Rakoçi'ye ait ta

. rihi malUınatı birdenbire aklına geldi. Ve bile bile 
yalan SÖy)emeğe başladı: 

..! Türlü türlü macar vardır. Mesela, Kuruc'lar
la Labanc'lar bir değildir. Biz Kuruc'lar Büyük 
Harp'te sizlerle beraber olduğumuz hal·de Labanc'· 
lar almanlarla beraberdiler. Bizi almanlara sattı· 
lar. Halley ise Labanc'lardandır ve ben ondan nef
ret ederim. (Bu, besbelli, bir yalandı. Bununla bera· 
ber Yani hiç farkında olrnıyarak ezeli bir hakikati 
teyit etmişti. Bir millet içinde hala Kuruc'lar ve La. 
banc'lar mevcuttur ve daima mevcut olacaktır.) 

Felisiyen, ııaşkm, dinliyordu. Jülyen ile Şarl'ı, 
ve sonra, Jilber'le Kamil'i çağırdı. Yani onlara, La. 
hane hizbinin çoktan SÖnmüı olan mcfruz vahşetle
ri hak.km-da yeni tafsilat verdi. 

(Sonu var) 



25 - 12 - 1938 

r•u11111111111uıuuı11111111111111uuı1111111111uu11uıuı11u1111111ııuınuıı11111"1111111uııı' 

1 HAYAT ve SIHAT j 
\.. ............................. ,_,,,,,, ............................................................... .. 

Ateşten şifa 
Çocuğunuz grip hastalığına, ya • yen bir yoldu: Onun yerine kullanı

hut mikroplu başka bir hastalığa tu- lan mikrop~ yahut mikroplann ze -
tulup da vücudunda sıcaklığın dere- birlerini ıırınga etmek tarzlan da 
cesi arttıkça üzülür, meraklanıraı - hO§a gitımedi. Bmıludan uanılan 
nız. Sıcaklık derecesinin yükselme- tesir, orta çağlardaki hekimin ara • 
5İ hastalık alameti olduğu için üzül- dığı, humma yapmak vasıtası idi. 0-
mekte haklısınız. Fakat bundan do - nun için hekimler, humma hasıl et -
layı sıcaklık derecesinin artmasına mek için kükürtlü yağ ıırınga usu· 
öfkelenmeniz haksız, hele ateti dü- lünü buldular. Bu madde ile de vü
türmek icin kendi kendinize çocuğa cudun sıcaklığı yükseltilir ve iyıi e • 
ilaç vermeniz yanlı§ olur. Vermek dilmek istenilen hasb.ya baıka biri· 
istediğiniz Haç ateşi çok defa dÜ§Ü· nin kanı yahut haatahk ınlkrobu ıı
rür, ancak ateş dütmekle hastalık rmga edilmeden, beklenilen tesir el
geçmiş demek değildir. lli.cm tesiri de edilir. 
geçince ate§ gene yükselir ve hasta- Vücudun sıcaklığını arttırmak i -
lığm daha uzamaaına ' i.htimal olur... çin kullanılan en modern usul rad -
Vakıa, ate§İ bir daha yükselmeıs.ine yonun kısa dalgalarıdır. Evet, uzak 
meydan bırakmadan birden bire ya-, mesafelerden bize musiki sesleri ge
hut yava§ yava§ düıüren ilaçlar da tiren kısa dalgalar. Onlar da - u
vardır. Fakat bunları hekimler bilir zaktan rüdyolarda musiki ıdinleyen· 
ve zaten hekim reçetesi olmadan ec· lerde değil - yakınlarda bulunan -
zacılar veremezler. Hekim reçetesi larda vücudun sıcaklığını arttırırlar 
olma.dan kolay kolay tedarik ettiği- ve yerine göre hastlrklarını iyi eder
niz meıhur ilaçlar, ağrıları geçirse • ler ... Şimdi hekimler bu kısa dalga -
ler, ateıi düşürseler de, ate§li hasta- larla türlü türlü hastalıkları iyi et -
lığın kendini geçirmezler. Onlarm meğe çalı§maktadırlar ... 
tesiri gerçi pek parlaktır, an.:ak - Onlar bu iıle uğraırrken, ateşli 
- bilirsiniz ki - parlak görünüşle- bir hastalığa tutulduğunuz vakıt, bu 
rin hepsi devamlı olmaz. ateşin faydalı yahut zararlı olduğu 

Mikroplu hastalıklardan vücut sı· nu ayırt etmeden, ateşi ıdüşürmeğe 
caklığının artmaaı vücudun ken·disi- çalışmak hiç doğru olmaz. 
n.i mikroplara karşı müdafaa etmesi Vücudda normal sıcaklık derece -
için bir vaaıtadır. Düşürülmesi lü - sinin yükselmesi vücudun hastalık -
zumlu olan ate§ olduğu gibi, düıü- lara karıı tabii müdafaa vasıtaları
rülmemesi lüzumlu olmıyan ateş de nı kuvetlendirir. 
vardır. Siz bunu ayırt etmeden ateıi G. A.. 
düıürürseniz, hasta vücudu kendisi
ni mikroplara karşı müdafaa eden 
kıymetli bir vasıtadan mahrunı et • 
miı olursunuz .. 

Vücutta aıcaklığın llrtması hasta
lıklara karşı koymak için iyi bir va
aıta olduğunu eski zamanlarda h~ ~ 
kimlerle halk şimdikinden daha ıyı 
bilirdi. lpokrat hekim delileriu srt· 
malı yerlerde bu hastalığı aldıktan 
aonra daha iyileıtiklerini gördükten 
sonra Calinos hekim kara sevda has
talığına tutulanları sıtmalı yerlere 
göndermek . usulünü icat etnıitti. 
Sıtma hastalığının başka hastalıkla
ra ili.ç olması, tabii, vücudun. sıca~
lrğmı arttırarak humma getırmege 

sebep olmasındandı. Sıcak kaplıca
ların bir çok hastalıklara faydalı ol
masında da, suyun terkibinden ya -
hut raliyoslarmdan baş.ka sıcaklığın 
- '-"....ut..-=t~..,: vardır. O deT.-0.ı-. 
ki Arşimed ın: 

_ Bana bir istinad noktası bulu
nuz, dünyayı yerinden kaldır~ymı! 

Dediği gibi, orta çağlar'da bır he-

kim: 
- Bana hıanma yapmak çaresini 

bulunuz, haatalıkların bir çoğunu i-

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 

X Prag - Çekoslovakya' daki ko
münist partisi ile komünist teşekkül -
leri kapatılmış ve malları müsadere o
lunmuştur. 

X Stokholm - İsveç, Danimarka, 
Norveç ve Finlandiya hükümetleri de
niz silahlarını tahdid gayesiyle İngilte
re hükümetiyle bir pakt akdetmişler -
dit. 

X Paris - Polonya hariciye nazırı 
Bek ile refikası, noel bayramlarını ge -
çirmek üzere Montekarlo'ya gelmişler

dir. 

X Sof ya - Maliye nazın Bojilof, 
1a-ıa h.iiA.~ ' .. . · .' 
di etmııtır. Budçe mutevazındır. Ve 7 
milyar 729 milyon levaya baliğ ol -
maktadır. 

X Va§ington - Reisicüm.hur Ruz -
vclt, istifa eden Daniel Roperin yerine 
Tiiaret Nazırlığına Harry Hopkins'i 
tayin eylemiştir. 

MEVSİMİN SOGUK MİSAFİRİ 

• • 
Bize de nihayet uğrıyacak mı! 
S ibirya' dan kop -

tu, Rusya'yı §Öy
le bir dola§tıktan sonra 
Lehistan'a uğradı, Orta 
Avrupa'yı kapladı, &on 

hızla garbi Avrupa'ya 
doğru gidiyor. Dört ta
rafa kol saldı. Hatta bir 
kolu da Balkanlar ta
rafına sarktı. Nerede i
se yakında kar§ıınızda 

bulacağız. 

- Gelecekf 
- Geldi! 
- Geliyor! 
Ne oluyor diye tah-

min ettiniz. Dünya fet
hine çıkmı§ bir ordu 
deği!, kolera salgını 

yok; bulaşık hastalık

tan bahsedilmiyor, hat
ta rejim dalgası bile de· 
Ji l.... 

Ortalığı kasıp kavu
ran, ajans bültenlerine 
geçen, dünyayı korku· 
ya veren: 

- Ha bugün, ha ya
rın... Diye yürek çarp
tıran, renk uçurtan bu 

·deh§et1İ yolcu kim bi
bilir misiniz? 

- Soğuk dalgası ... 
Kış tedarikini gör

müş olanları bile bir 
korku aldı. nerde ise 
yatak yahut misafir o
dalarının yarısını da a· 
yırıp kömürlük ve odun 
luk haline koyacaklar. 
Tedariklerini eksik gör
mÜ§, kışı gelip geçıcı 
hesap etmek cesaretini 
göstermiş olanların hal· 
leri büsbütün haraptır. 
Soğuk dalgası umu

mi bir korku dalgası 

halini alınca o zamana 
~----rar~~ 

mazlıktan gelerek pek 
ehemiyet vermek iste
mediğimiz soğuk mese
lesi büsbütün mahiyeti
ni değittirdi. 

odasından cevap verdi: 
- Buyurun efedim. 
Ankar.a'nm Fatin'i, 

dörtte üçümüzün hoca
sı, Ahmet Tevfik Göy
men' e merakla, heye -
canla sorduk: 

- Üstadım bize de 
gelecek mi 7 

Biz, içimizi bürüyen 
korkun~n umumi oldu
ğunu~ kime ''geliyo:r 
mu?,, diye sorsak dal
gadan bahsettiğimizin 
anlaşılacağını sanıyor -
duk ve bunun için de üs
tattan: 

-Hayır veya evet 
gibi kati bir cevap bek
lemek gafletine dütmü 
süz. 

Bu ::efer o sordu: 
- Kim geliyor mu? 
- Soğuk dalgası de-

dik, hani şu dünyanın 
yarısını birbirine katım 
Balkan yarrrn adası yo
luyla da bize doğru yol
lanan bir soğuk dalga
sı var ya... Onu sora
caktık. 

Ömrü hava dalga
larmın bin bir çeşidini 
görmek, okumak ve an
latmakla geçmiş olan 
B. Ahmet Tevfik önce 
gevrek bir kahkaha sa
lıverdi; Sonra da içimi
ze ferahlık veren sakin 
bir sesle: 

- Yok canım, dedi, 
gelen giden yok §imdi
lik .. Heın de esasen me
rak edecek bir §ey de 
yok ... 

Fakat sonra, bu te
mina tınm pek şumullü 

olduiu.nıı..~issedince bir
az daha takayyiitkar ve 
ihtiyatlı konu§mağa 

batladı. 

yatçı tarafı tuttu: 
- Yalnız, dedi, unut

mayalım ki. Hava de
nize de benzemez. Ve 
hemen ilave etti: 

- Ki deniz kadın gi
bidir. 

Artık bunun Üzerine 
varrn siz havaya ne de
rece itimad caiz oldu
ğunu tasavvur buyu-
run. 

Fakat ilim, ele avuca 
sığmayan, gözle görü
nüp olur olmaz kefeye 
girmiyen, kadın bir 
yanda dursun denize bi
le benzemiyen havayı 
da kamçı altına almış, 
kaidelerini, nazariyele
rini, düsturlarını bul
muştur. 

B. Ahmet Tevfik, te
lefonda görmüyorum 
ama, yanın'daki me
murdan istemesinden 
anlıyorum. - Onüne bir 
harita çekti. Şimdi o
nun Üzerinden son 24 
saatin dünya hava du
rwnunu İzah ediyor. 
Buyurun ekutörii bera· 
her dinleyelim: 

- Bugün öğleden 

sonra Avrupa'da ve Ka
radenizin şimal tarafla
rında hava tazyiki dü
şüktür, bir çok merkez
lerde yağış, yerine göre 
kar ve yerine göre tipi 
ile karıtık bir yağış var
dır .. Bu tipi, birçok yer
lerde hala devaın edi
yor. 

Fakat bu vaziyet Bal
kanlara doğru indikçe 
daha hafif bir manza
ra arzetınektecfir. Tür
kiye fark tarafnıdan ol 
dukça yüksek bir taz
yik altında bulunuyor. 
Yalnız garp bölgelerin
de yağmur görüyorum. 

V aziyet bize nor 

male yakın gö
rüldü. 

- Peki ama Üstadım 
diye sorduk bu aldığı
mız haberler mubale
ğalı mı dersiniz? 

- Elbette, dedi, a
jansların biraz da rnu
baleğası var. Filvaki va 
-ziyetin güllük gülüstan 
Irk olduğunu söyliye
cek değilim. Vaziyet 
dalga dalga olgunla
şan bir kış manzarası 

arzetmekten ziyade, a
ni bastırmı§ bir kar ya
ğışlı hava birdenbire 
dünyayı korkuttu 

Biz, yine korku ile 
üstattan daha kati bir 
teminat almak cihetine 
gittik. 

- O halde dedik, 
korkmıyalmı mı dersi
niz? 

- Korkmryalım efen 
dim korkmryalım, dedi. 
Daha erken.. baromet

re en soğuk yerlerimiz
de bile §İmdilik -15 ler 
de dola§ıp duruyor. Bu 
soğuğa alışkın yerleri· 
miz için normal &ayılır. 

Hele civa f(}y)e - 15 
den aşağıya doğru yol 
almıya başlaaın. fark 30 
u falan bulsun. o za
man beraberce oturup 
düşünürüz 

Mü.ater.ih bir gönül
le telefonu kapadık.Ha
tırımıza bir de Fatin 
hocanın mutalei..smı 

&0rmak geldi. Telefon 
santralına Kandilli ra
sathanesinin numarası
nı verdik. 

- Fatin beyle gö
rü~mek istiyorduk efen 
dim. 

Bir memur cevap 
verdi: 

D · · Ek' zaman yi ederim... emııtı... s ı . . 
hek.iınleri humma yapmak çaresını 
bulamadıklarından iyi etmek iste -
dikleri hastalan sıtmalı yerlere 
gönderirlerdi. Sıtmanın sebebi an
latıldıktan aonra, yakın zamanlar • 
da, viyanah profesör Vagner - Ya· 
reg, haatalarmı aıtmalı yerlere gön
dermeğe Iüzwn görmeden, sıtmalı 
haatayı laboratuvarına getirerek o
nun kanını wnumi felç hastalığına 
tutulmuş hastalara tırınga ederek 
bunlardan hiç olmazsa dörtte birini 
iyi etmek çaresini buldu. Bu, ateşten 
ıifa usulü bir de Nobel mükafatı ka
zan•dı. 

X Nevyork - San Fransisko ile . 

- Aman, dedik, ıu i
§İn hakiki mahiyetini, 
bize de uğrayıp uğra
mryacağını öğrenelim 

de halka malumat vere· 
lim. 

- Filhakika, dedi, 
hava hadiselerini şimen
difer gibi tarife ile ta
kip etmek mümkün ol
muyor. Anıa, ne de ol
sa yirmi dört saat eve
linden haberimiz olur. 

Ru&yanın Karadeni
ze mücavir cenup ~arki 
kısımlarında hava açık 
hava tazyiki yüksek ve 
sürati hafif olan rüz
gar poyraz istikametin
dedir. Yalnız Karade
niz kıyılarına mücavir. 
kısımlarında hava kar 

şeklin·de yağışlı, rüz

gar da kuvetlidir. 

- Evinde efendim, 
istirahate çekildi, 

Bu defa Fatin hoca
nm evine telefon ettik. 
Belki bet dakika zil öt 
tii. Ses seda yok. 

Fakat ne de olsa bir hastayı baı
ka bir hast :un kanı ile iyi etmek, bu 
zamanda inaanlarm hotuna gitmi -

Hayatın 

- Evet, öyle. Bunun sebebini ben · 
den sormayınız. Benden daha fazla i· 
zahat da istemeyiniz. Benim Londra'· 
da mı, Avrupa'nın her hangi bir ye • 
rinde mi, yoksa başka kıtada mı bu • 
lunduğumu da bilmenize ltizum yok. 
Bugünden itibaren on iki ay mtiddet
le beni haritadan siliniz. Belki za -
man zaman benden tek tük haberler 
alırsınız. 

Bliıı, avukatrn yüzüne bakarak sö
züne devam ediyordu: 

- Bunu kab ı l eder veya etmezsi -
niz. Fakat benim i•lerime bakmağa 
devam arzusunda iseniz bunu anlayı • 
ruz. Her türlü hadiseler muvacehesin
de sizi benim vaziyetimi ortaya vur • 
maktan menederim. 

Avukat ağzı hayretten açı1akal -
mıştı. Müşterisinin yüzüne büyük bir 
hayretle bakıyordu. 

- Nefesim tutulacak gi,bi oluyor, 
dedi, &iz mali i~lerinizin azametini bi
lemezsiniz. !skoçya tabvilatının önü
müzdeki bir kaç ay içerisinde öden
mesi lazım. Bunların vadesini yenile -
mek hususunC:a da henüz hiç bir şey 
kararlaştırılmış değildir. 

Ncvyork arasında kıta aşm bir uçuş 
esnasında büylik bir bombardıman tay 
yarcsi fırtına dolayısiyle ateş almış ve 
mürettebatından 7 kişi ölmüştür. 

X Va§ington - İşsizliği azaltmak i
çin Amerika hükümetinin ~arfettili 
gayretlere rağmen Amerika'da daha 
10 milyon işsiz olduğu son istatistikler 
den anlaşılmaktadır. 

X Prag - Sanayi, ticaret ve ziraat 
işlerinin tanzimi için istişari mahiyet • 
te faaliyette bulunacak olan bir yük -
sek iktısat meclisi teşkilne karar veril
miştir. 

X Vıtrşova - Reisicümhur son za • 
manlarda Polonya'ya ilhak edilmiş o -
lan Jawrzyna'ya gitmiştir. 

içyüzü 
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y azan: F ilipı Openhaynı 

- Bana bunlardan ne? Hepsinin i
daresini size ve borsa simsarlarına bı
rakacağım. 'P.unu analayamıyor musu
nuz? Kendinizi benim mahkemece ta
yin olunmuş vasim yerine koyacak ve 
i'lerimi ker ... i fikir ve takdirinize gö
re idare .deceksiniz. Anlıyor musu • 
nuz? 

- Bunuı. mesuliyeti pek müthiştir. 
.Fakat mademki ısrar ediyorsunuz, o 
halde kab·.l ederim. 

Blis, rahat bir nefes aldı ve: 
- Öyleyse pek aıa, diyerek şapkası

nı aldı, ayağa kalktı. 

Avukat: 
- Bir J ... kika durunuz mister Blis, 

Jedi, vek'\leti umumiye vesikasını im
zalamanız lazım. 

Blis, tekrar şapkasını çıkardı. Ve 
Mister K ·ovley'in kendi katiplerine 
telefon etmesini bekledi. Bir kaç da
kika sonra imzalanacak vesika önüne 
getiriLmi~ti. Blis, parmağını mührün 
bulunduğu yere basarak oradan aldı -
ğr kalemle bir imza attı. Avukat, bu 
imzaya teshir edilmif gözlerle bakı -
yordu. 

Biraz şüphe, biraz da heyce.an dolu 

- Demek ki yirmi 
dört saat rahatız. 

Yine güldü: 
- Şimdilik yirmi dört 

aaat rahatız, dedi. Bu 
kadarını temin edebili
rim. 

- Yani sonraaı? 

T elefonumuzu ao 

ğuk tahkikatı
nın emrine vererek bu 
hava hadiselerini, Üze
rinde ilim yapmış olan 
mütehassıslarımızdan , 
alimlerimizden sormağı 
düşündük. 

Ustad Bay Tevfik, a
ağır ağır çıkan telefon
da da bir hayli ağırlaş
tıktan sonra güç halJe 
duyulan sesiyle Meleo
roloji umum müdürlük 

- Ona da karışmam. 
Üstad zaman zaman 

e•debiyat mevzulariyle 
de ali.kadar olur, gaze
teciliğe de iltifat eder
di. 

H ava bahaini ko· 
nuşurken edebi 

Rusyanm bu kısnnla. 
rmda yağıtsız kalan 
yerlerde hava suhunet· 
leri oldukça dü~ük de
recededir. Bir gece e
vet auhunetin sıfırın al
tında 30 dereceye dü,. 
tüğü yerler de görül
mektedir. 

- Ortalık aüt liman 
ohnaaa, ufuklarda en 
küçük bir kara bulut 
olsa üstat bu ııaatte ne 
uykuya dalabilir, ne de 
misafirliğe gidebilir
di, diye düşündük ve 
tam bir rahata kavuı
tuk. 

Korkuya mahal yok. 
Dalganın bize uğrıyaca 
ğı yok galiba .•. 

K. Z. Ciencoıman 

bır ses le dedi kı: 
- Miste... illıs, bütün eshamı, tahvi

latı ve parasiyle bir milyoner adamın 
uütun bervetın: lllr başkasına bırak • 
mış olduğunu takdir ediyor mu~unuz? 

Blis: 
_ Her h<ilde bunları deve yapını -

yacagınıza emin olarak. 
_ Ben bu mcsulıyeti üzerime al -

masmı asla istemezdim. Fakat madem
kı zvılaJını.ı: ve ı;:auu, ettim. }:; undan 
sonra sizin namınıza servetinizi elim
den gı.:1<.lıgı kadar iyi idaıe edeceğime 
söz veririm. 

Yalnız yazıh<..neden ayrılmadan ön
ce, giicenmeyiniı, bu girişeceğiniz i -
§:in ne türlü bir iş olduğunu sorabilir 
miyim? 

- Bunu yapamam; yalnız sizi te -
min edeyim ki sonunda kendime za -
rar getirecek tehlikeli bir maceraya 
girişmiyorum. 

- Benden bu hususta tahkikat yap
mak istiyenlere ne cevap vereceğim? 

_ Hiç bir şey. Zaten bildiğiniz bir 
şey yok ki cevap verebileainiz. Bunu 
söylersiniz işte ve böylelikle hakikati 
de söylemiş olursunuz. 

Size kimlere ne kadar aylıık verece
ğinizi gösteren bir liste de göndere
ceğim. Haydi hayırlısı. 

Blis, sonra dıvarda asılı duran tak· 
vime baktı ve ilave etti : 

- On iki ay sonra bugün tekrar bu
luşuruz. 

Blis, yazıhanede avukatı da, avuka
tın yanında bulunan öteki memurları 

da tuhaf bi. :ı-yrct hissi içinde bıra· 
karak oradan ayrıldı. Gene direksiyo
na geçerek bir çeyrek saat içınde Ar -
leton caddesinde gri taştan yapılmış 
.zarif apartımanlar kümesinin önünde 
durdu. 

Otomobilden inmeden önce motörü 
durdurdu ve yanı başında oturan şo -
före döndü: 

- Hayes, sen benim yanımda ne ka
dar çalışmıştın ? Diye sordu. 
Adamcağız biraz şaşaltyarak cevap 

verdi· 
- Tam iki sene efendim. 
Blis, şoförü tatmin etti: 
-Korkma, sana yol verecek deği -

lim, dedi, fakat sana biraz zor yapabi
leceğin bir iş vereceğim. 
Adamcağız, ümitli ümitli söze baş· 

ladı: 

- Eğer şoförlüğüme müteallik bir 
iş ise evvel allah ... 

Blis sözünü kesti: 
- Sen tam on iki ay müddetle hiç 

bir iş görmiyeceksin; vereceğim vazi
fe bundan ibarettir. 

- Şimdi otuz bir yaşındayım efen
dim, bu işe sekiz yaşında iken başla
mıştım. Bu müddet içinde bir gün bi
le tatil yapmadım söz temsili. Bir se
ne dinleneceksem pek Ua. 

:..... Fakat bu kadar istirahatten hoş
lanacağını da ummam. Kimsenin 
emrinde bulunmıyacaksm. Yalnız her 
hafta cumartesi günleri avukat Krov
ley'in yazihanesin~ gidip haftalığını 

alacaksın. Otomobilin lastiklerini çı-

karır, arabayı da garaja çekersin. E -
ğer garajlardan birisinde ayrıca bir 
vazife alacak olursan, buna itiraz et -
mem. Orası senin bileceğin iş ... 

Adamcağız şaşırmıltı . 
- Eğer müsaade ederseniz efen

dim ... Diye söze başladı. Fakat Blia sö
zünü kesti: 

- Eğer bir tek sual sormağa kalkı
şacak olursan seni def ederim. İşte sa
na kos kocaman bir sene .. Dinlenebile
ceğin kadar dinlenmcğc bak l Tekrar 
geri geldiğim zaman, seni fazlasiyle 
çalıştıracağımı da unutma. Haydi al
lah selitnet versin. 

Blis, otomobilden indi ve şoförU c -
lindc beş liralık bir bonknot, yüzünde 
alıklatmış bir ifade ile orada bıraktı. 
Kapıdan içeriye girdi; asansöre bine
rek üçilncü katta kendisinin gUzel ve 
sevimli apartımanma çıktı. Uşağı, e
fendisinin §Clpkasını almak için telaş
la hole seğirtti. 

Blis: 
- Kovles, dedi, ban<>. da rncivert 

renkte sade bir kostümle fanila bi'r 
gömlek ve yaka çıkar. Sonra bir kaç 
tane keten iç çamaşırı çıkarıp bir pa -
ket yap. Gece elbisesi gibi şeyler is -
tem em. 
Uşak, efendisinin halinde bir tu -

haflık, bir değişiklik olduğunu sezi -
yordu. 

- Hemen değişecek misiniz efen -
dim? Diye sordu. 

- Evet, hemen ! Fakat sen, önce bu 
dediğim şeyleri hazırlamakta bana 
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Türkiye; tarih, güzellik 

ve iş memleketi 
Amatfu: fotoğrafçmm iki zevki 

vardır: karanlık oda.da camı veya 
pelikülü muayyen eczalar içinde 
sallarken beliren karalı beyazlı göl
geler karşısında bir hayal yaratmış 
olmanın heyecanmı tatmak, ve bu 
hayali sahibine veya albümüne tev
di ederken de geçmiş bir i.nı: - ebe
diyet için elbette değil - uzun bir 
zam.an için tesbit etmiş olmak. .. 

Sanat kaygısı, nadir istisnalar~ 
amatörlükte mevcut değildir. Fakat 
fotografya, artık bir sanat olmU§tur. 
Bunun yeni bir delilini dün açılan 
ikinci fotoğraf sergisi'nde gördük. 

FotoğTafya, ilk ka~fi J. B. dö Por
ta•nm 1541 le 1615 arasında Y&fa
mtf olduğuna göre çok yenidir. Va .. 
kıa ''karanlık odada hayalin tereMÜ
mü,, ha·disesi ta Leonar dö Vençi'den 
Bakon'a kadar birçok alimleri ve fi
lozoftan tiddetle meıgul etımİ§Ôlr. 
Fakat, her fotoğraf makinesi sahibi
nin maltim tartlar içinde resim çek
mesi imkanlarını hazırlamak Nise
for Nieps ve Dager isminde iki fran
uza nasip olmuttur: henıen bir~ 
lık bir icat ... Lndi, bu bir aaır zarlm
da fotoğrafyanm yapmı§ olduğu hiz. 
metleri saymak kabil değildir. 

Tarih ve coğrafya kadar ikrimino
Joji, tababet kadar gazetecilik ve 

bütün tedris ve tenvir sistemleri ona 

borçludurlar. Fakat, fotoğraiçl.hk 

bugün, yukarıda işaret ettiğim gibi., 

güzel sanatlar arasma da girmiıür. 
Dün gezdiğimiz &ergiyi ilk önce bu 
noktadan mütalea etmek lazondır. 

Memleketin birçok yerlerini göa

teren hakikate9 güzel fotoğrafileri 

uzun uzun seyreden bir ecnebi ba

yan bana: 
- Memleketiniz ne güzel, dedi. 
Memleketimiz çok güzeldir. An

cak fotoğrafçının şanatı da. bu güzel 
memleketin en cazip kö§elerini bu
lup teabitteki kudretindedir. ~ide 
bunu vuzuhla görüyoruz. T e§hir olu
nan reşimler Türkiye'nin tarih, gü

zellik ve İş memleketi olduğunu pek 

iyi tebarüz ettirullıtir. Onu gezenler 

duvarlarda &ıralanan re&imler kıarp
amda bin çqit arzu ve heyecana ka.. 
pdarak memleketi daha iyi tannnak 

iç.in gezip dola§mak lüzumuna kana
at getireceklerdir. Güz.el sanatlar gi
bi onun fotoğrafya §Ubesini bu ka.du'. 

mesut bir ıekilde enırine almıı olan 
bu aerginin hedefi de bu değil mi
dir? 

Bu muvaffak eseri vücuda getir"' 

mi§ olanları samimiyetle tebrik edo
lİıın. - N. Baydar 

B. Çemherleyn ve Lord HaJi .. 
faks Cenevre'ye de gidecekler 

Landra, 24 a.a. - İngiltere hariciye 
nazırı Lord Halifakı>'ın Ç-emberlayn 
ile birlikte .kanunusani ortalarında 
Roma'ya yapacağı ziyaretten. sonra 
doğrudan doğruya Cencvre'ye gide
rek Milletler Cemiyeti konseyinin 
toplantısına işti~k cyliyeceği tce-y
yüt etmektedir. 

yardım et. 

Yarım gaattc paket yapıldı. Blis de 
giydiği elbise ile aynada kendine bak
tı ve muvafık buldu. Halbuki bir müd
det eve!, bu zengin gardrobu kendisi 
için kifayetsiz görmüştü. Burada hel' 
türlü eğlence ve törenler için lüzumlu 
olan elbiselerden kat kat vardı. 

Şimdi mümkün olduğu kadar sade 
giyinmişti. Boyunbağı hiç de zarif de
ğildi. Ayak kabıları mutat olarak giy
diklerinden kalındı. Hele kendisi, 
şimdiye kadar tehir içinde hiç bir za
man fanila gömlek ve yaka giymemiş
ti. 

Kendi kendine: 
- Bu it tamam, dedi, ve ıealendi: 

- Kovlesl 

UJ<lk, hemen, yanına koıtu. Adam
cağız, kendisinde bir huzursuzluk his
sediyordu. Efendisinin bu halleri, ta
vırları, bu kıyafeti ona eksantrik geli
yordu. Halbuki kendisi, eksantriklik
ten hiç hoşlanmazdı. 

Sordu: 

- Başka bir emriniz yok mu efen
dim? Saat biri geçiyor. Size bir ape
ritif hazırlıyayım mı? 

- Evetı evet, hazırla ; fakat aynı za
manda diyeceklerimi de kulak ver! 
Uşak dolaplardan birisinin önüne 

gitti ve bir çok şişelerden gümüş çal
kalama kabının içine döktü. Blis, o -
nun yaptığı işlere bakarken cigarası -
nın dumanını savuruyordu. 

(Sonu var) 
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Fotograf sergisini ziyaret edenler 

İkinci Fotoğraf Sergisi 
. (Bası I ıncı sayfada) 

Dahılıye vekilimiz, güzel yurdumu
zun harikulade nefis manzaralarını 
Ebedi Şef Atatürk'ün hayatına ai~ 
kıymetli hatıraları, gürbüz ve çalışkan 
vatandaş tiplerini ve her biri baslı ba
şına birer ziynet olan tarih es~rleri
~izi ?ir araya getirmiş olan sergiyi a
l~~a._ıl~ dolaşmıştır. Matbuat Umum 
muduru B. Naci Krcıman, Doktor Re-
~ik Saydam'a fotoğraflar hakkında 
ızahat vermiştir. 

~atbaut U. Müdürlüğü~ün muh
~.lıf fotograflarının ve birkaç ama
tör sanatkarın iştirak ettiği sergi cid
d~n m~~affak bir eser olmuştur. Bel
kıs, Dıdım, Pamukkale gibi turistik 
bakım?an birer hazine olan tarih mer
,kezlerımiz, İstanbul, Edirne, Bolu 
Antalya, Ankara gibi tabiatin bin b"' 
güzelliğini taşıyan şehirle . . . ır 
Mü k"l _ rımızın, 

sta. ı -latay'ın yüzlerce nefis fo-

Feci bir kaza 

Bir çocuk 
Kamyon altında 

·· ıd .. ' o u. 
Cle ~ a~~ Uzeri 17 .30 da şehrimiz

. muessıf bır kaza olmuş ve küçük 
bır çocuk kamyon altında kalarak öl -
llrli}tür. 

Hadisenin tafsilatını yazryoruz
Sta~yomdaki maçr takip eden, yaş -

~ı 8 ile 10 arasında dört arkadaş bü
yuk kapmm önünde oyuna dalmrşlar -
dır. Kaldırımla asfaltın arasında gelip 
geçen otomobillerin dahi farkına vara• 
maOan. oyunlarına devam eden çocuk· 
lıardan hen.. h" · . 

b
• uz uvıyeti tesbit olunamı -

yan ır tane.si T;ı ... h 'd . & . - an an 1stasyona 
ğru gıtınekte olan kum yüklü bir 

kamyonun sadmesine :ınar'IO!: kalmış 
ve çocuk arabnm arka tekerlekl . 
-~ d"" en ara--·- uşerek ölmüştür. 

Kazaya uğrxyan çocuğun arkada -
lan ortadan kaybolmu .. la d ş 
tahkikata el k ~ r ır. Zabıta 

.. . oymuş ve vaziy tt 
muddeıumuıni1·~· hab e en 

ıgı erdar etmi t" 
Tahkik 

ş ır. 
atı yapan müdd · , · . B eıumunu mu 

avını . Zeki facianın vuku -u esnasm-

toğrafı sergide teşhir olunmaktadır 
ıı.:te~leket propagandasının çok mU

e~_sır hır vasıtası olan fotoğraflann en 
g.~z-~1 örnekleri sergide mevcuttur ve 
but~n bu yüzlerce eser, başta Sayın 
~.efık Saydam olduğu halde dün bü
tun dolaşanların samimi takdirlerini 
kazanmıştır. 

. Güzellik iş ve tarih memleketi: Tür
kıye se:gi~i, tabii güzellikleri, inkılap 
eserlerı, zıraat ve iş hayatı ve tarih 
kıymetleriyle mükemmel bir eserdir 
derken asla mübalağa edilmiş sayıl
mamalıdır. 

Refik Saydam, sergiden ayrılırken 
gördüğü mükemmeliyetten dolayı 
Matbuat Umum müdürünü ve sanatta 
gösterdiği muvaffakiyetten dolayı 

mütehassıs • ıtrnar'ı tebrik etmiştir. 
Sergi 10 sonıkanun 1939 tarihine ka

dar, duhuliyesiz olarak, açık kalacak
tır. 

Sabaha karşı çıkan 
yangın 

Dün gece sabaha karşı Samanpaza
rında Şengül hamamının altındaki ev
den bir yangın çrkmıştır. Fakat itfai
Y~ derhal yetişerek mahalle için ciddi 
bir tehlike olan yangını, çabucak sön
dürmeğe muvaffak olmu~tur. 

İstanbul ca"ddeleri yıkamyor 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Şehrin 

temizliğiyle yakından alakadar olan 

vali B. Lütfi Kırdar her akşam umumi 
caddelerin yıkanmasını emretmiştir. 

Bu akşamdan itibaren caddeler yıkan
mıya başlanacaktır. 

da orada bulunanları dinlemiştir. Va -
nlan neticeye göre kastamonulu Tahir 

oğlu Hasan'ın idaresinde 2486 numa -

rah kamyon yoldan geçerken hadise -

nin kurbanı olan çocuk arkası dönük 

olduğu halde kaldırımdan asfalta ini -

yormuş. Gece yarısına kadar yapılan 

tahkikatla hüviyeti tesbit edilememiş 

olan bu çocuğun dikkatsizliği ~e şofö
rün kabahati olmadığı anlaşılmıştır. 

Ölen çocuğun hüviyetinin tesbitine 

ve arkadaşlarının bulunmasına çalışıl

maktadır. 
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İTALYA FRANSA İLE YAPILAN 

1935 ANLAŞMASINI FESHEDİNCE 

Fransız kabinesi İtalyaYa 
verilecek cevabı hazırladı 

(Başı 1 inci sayfada) 

Nazırlar meclisi, bilhassa fransız -
İtalyan münasebetleri ve Italya tara -
fmdan 1935 anlaşmalarının hüküm -
süz bırakılması meselesiyle meşgul 
olmuştur. Hariciye nazırı B. Bone, 
bu hususta Kont Ciano'nun notasına 
verilecek fransız cevabını hüküme -
tin tasvibine arzetmiştir. 

Selahiyettar fransız mahfileri, bu 
cevabın mahiyeti hakkında mutlak 
bir ketumiyet muhafaza etmektedir 
Bu ketumiyet cevabın fransız büyu.. 
elçisi tarafından Roma hükümetine 
verileceği salı ve yahut çarşamba gü
nüne kadar devam edecektir. Mama
fih şurası muhakkak addedilebilir ki 
Fransa'nın cevabı, son günlerde fran
sız diplomatik mahfillerinde ileri sü
rülen mütalealardan mülhemdir. Bu 
mütalealar şöyle hulasa edilebilir; 

1935 anlaşmaları, mçriyet mevkiine 
girmemiş olmakla beraber Italya ile 
Fransa arasında muallakta bulunan 
bütün ihtilafların tasfiyesini ihtiva 
etmektedir. Bugün fransız hükümeti, 
ancak, bundan evelki statükoya av -
deti tazammun eden bu hükümsüz br
rakma keyfiyetinden malilmat kayde
debilir. 

B. Bone, nazırlara B. Çemberlayn
in Roma seyahati etrafında lngilte
renin Paris büyük elçisiyle yaptığı 

görüşmeleri de anlatmıştır. 
Nazırlar meclisi B. Bone'nin iza -

hatını müttefikan tasvip etmiştir. 

Berlin ve Londra' ya maliimaı 
?Yerildi 

Roma, 24 a.a. - Resmen tebliğ e
dildiğine göre, Roma hükümetinin 
fransız hükümetine 1935 anlaşmala -
rının meriyetten kaldırıldığı hakkın
da verdiği nota, alman hükümetine 
ve bilahare İngiliz hükümetine de 
bildirilmiştir. 

Proıokollar resmen tek.emmiil 
etmediği için hükümsüz 

kalmı§tır. 
Roma, 24 a.a. - Stefani ajansı bil

diriyor: 
İtalyan hükümeti tarafından fran

sız sefirine 7 ikinci kanun 1935 anlas
malarınm hükümsüz telakki edildiği 
hakkında yaptığı tebligat Lava! pro
tokollarmm resmen feshi mahiyetin
dedir. Bu protokollar, hukuk.an te -
kemmül etmedikleri için hükümsüz 
kalmıştır. Bu protokolları akteden 
fransız hükümeti Ren üzerindeki em 
niyeti için Almanya'ya karşı lngilte
re'den daha geniş garantiler elde et
mek maksadiyle mütevaliyen !talya 
aleyhine bir müzakere mevzuu yap -
mıştır. Esasen bu gibi müzakereler -
den sonradır ki, Fransa, ltalya'ya kar 
Şx zecri tedbirler tatbik etmiştir. 

Alman gazetelernin tefsirleri 
Bertin, 24 a.a. - 1935 tarihli fran

sız - italyan itilaflarmın İtalya tara
fından feshi hakkında alman gazete
leri uzun tefsirlerde bulunmaktadır-
lar. Bu tefsirlerin mealini Angriff 
gazetesinin şu cümlesiyle hulasa et
mek mümkündür: 

''Faşist italyan imparatorluğu di
namizmini bir tabak mercimek için 
satamaz . ., 

Köylü İtalyanlar aleyhine mütevec
cih olan Tunus havalisindeki hadise
lerden bahseden Deutsche Allgemanie 
Zeitung ezcümle şöyle yazmaktadır: 
"İtalya aleyhinde nümayiş yapan -

lar hemen kamilen nümayişleri ter -
1 tip edenler tarafından para mukabi
linde tutulmuş işsizlerdir. Birkaç ü -
niformalı fransız askeri de bu nüma
yişlere iştirak etmiştir. 

l talyanlcır ne diyorlar 
Milano, 24 a.a. - Fransız • italyan 

anlaşmaları hakkında italyanlar tara
) fından yapılan beyanatı bahis mev -
zuu eden Popolo d'Italia gazetesi 
diyor ki: 

Bu beyanatlar vaziyeti aydınlatmış 
tır. Filhakika 1935 fransız - italyan 
anlaşmalarından sonra, Fransa, ltal -
ya aleyhine müteveccih birçok muka
velel~r akdetmiştir. Bu sebepten do -
layı ıtalyan noktai nazarı gerek fili
yat bakımından gerek hukuki bakım
dan tamamiyle doğrudur. 

Fra~sız gazeteerinin lef sirleri 
Parıs, 24 a.a. - 1935 fransız - ital

yan anlaşmalarının İtalya tarafından 
den~nse edilmesinden bahseden Pöti 
Parızyen diyor ki: 

"F , ransa nm, zecri tedbirleri fazla-
laştırmak şöyle dursun bu tedbi 1 . .. k b. r erın 
traJı ır mahiyet almaması ve Mil -

Politikada her şeyin pek çabuk unu
tulduğu muhakkaktır. Fakat bu nut
kanhk, bütün dünyanın o zaman mü
şahede edebildiği vakalar ile tezat teş 
kil etmemesi lazımdır. Fransız hükü
meti, lüzumu takdirinde bu vakaları 
Roma hükümetine hatırlatabilecektir. 

Pöti Jurnal diyor ki: 
Madem ki italya hukuki bir vaziyet 

takınmak istiyor ve protokol tasdiksiz 
kaldığı bahanesini ileri sürerek Fran
sa'nın bol keseden kendisine verdiği 

avantajları reddediyor, İtalya'ya, biz
zat kendi müttefikleri aleyhine harbe 
girmesinin mükafatım tamamen alma
dığı sebebinden Laval'in 193S'de bol 
keseden ltalya'ya ihsan etttiği Tibes
ti 'deki yüz bin kilometre araziyi, Ob
ok ve Uhmerah'ın şimalindeki bin 
kilometre arazi, i, Gadames'teki iki 
yüz bin kilometre araziyi ve Cibuti 
clemiryolunun iki bin beş yüz hisse se
nedini geri vermesi lazım geldiği bil
dirilmelidir. Ayrıca şurası da hatırla
tılmalıdır ki, bu vaziyette 1896 muka
velelerine rücu edilecek ve Tunus'ta
ki italyanlara verilen haklar ve imti
yazlar geri alınabil~ektir. 

Da!:_adye 'nin seyahati ve 

jcqıonlar 

Tokyo, 24 a.a. - Tunus ve Korsika 
meselesinden bahseden Hochi gazete
si, Fransa'nm ananevi siyasetini takip 
ederek bu işte de İngiltere'nin yardı
mını istiyeceğiin yazmaktadır. 

Bu gazete, Daladiye tarafından 
Korsika ve Tunus'a yapılacak seyaha
tin mühim bir netice vermiyeceğini 
kaydetmekte ve Akdeniz meselesinin 
bir İngiliz - İtalyan meselesinden zi
yade bir Fransız - İtalyan meselesi ol
duğunu ilave etmektedir. 

Memurlarımız 
• • 
ıcın 
~ 

( l:Ja§ı 1. inci sayfada) 

ra~ız mektep, parasız tedavi, ve 
saıre ! Bu memurlar muvaffak o
lup ilerledikleri zaman ise, ha -
yatın her türlü saadetlerinden 
kendi paraları ile istifade ede -
cek bir refah bulmalıdırlar. Kü
çüle memur, muayyen bir derece
den sonra, geniş refah ümidi ile 
ve geniş refah veren kadro dere
celerine yetişmek aşkı ile çalış
malıdır. 

Liyakate hakkını veren sicil 
ve müsabakalar, kadro kalitesi -
nin ıslahrna yardım edecek mü
essir tedbirlerin başında gelir. 
Herhalde cümhuriyet hükümeti
nin kendi memurlarının talihleri 
ile - çünkü bu talih milli hizmet
lerin iyi veya kötü yapılması ile 
yakından alakadardır - mütema
di bir meşguliyet içinde bulun -
duğuna şüphe yoktur. 

F. R. ATAY 

C. H. P. Kurultayı 
yarın toplanıyor 

(Başı 1.inci sayfad-ı) 

Kurultay, yeni Genel Başkanın b\r 
nutkiyle kapanacaktır. Bundan sonra 
delegeler şerefine Ankara Palas'ta bir 
çay ziyafeti verilecektir. 

Kurultaya iştirak etmek üzere vila
yetlerden seçilen delegeler Ankara'ya 
ekseriyetle gelmişlerdir. Gelen delege
ler, evela C. H. P. Genel Sekreterliği
ne uğrıyarak, kurultaya iştirak salahi
yetlerini gösteren "delege kartlarını" 
almaktadırlar. 

Kurultay içtimalarını takip etmek ü
zere Biiyük Millet Meclisi salonunda 
dinleyiciler için yer hazırlanmıştır. Di
ğer vazife sahipleriyle birlikte dinleyi
cilerin (girme kartlarını) meclis idare 
amirliği dağıtmaktadır. 

Kurultay miizakerelcrini Ankara 
radyosu neşredecektir. 

Riiyii.k Kur11lwyn f!t>frn vilfi~·eı 
delet:IP.ri 

Isparta, 24 a.a. - Büyük Parti Ku
rultayına iştirak etmek üzere il kon
gresi tarafından seçilen delegeler bu
gün Ankara'ya hareket etmişlerdir. 

Ziraat kongresine iştirak edecek o
k.n murahhaslar da aynı trenle Anka 
ra'ya gitmişlerdir. 

*** 
·· arpmatkadır Bilhassa Lüfer ~imdıye a ar goru memış b.ir fiyat-goze ç · . 

Ja a-atılınaktadrr. Lüferin diri diri Köprü başında sah! fı:a.~ı l~ - 20 ku-

y karldaki resimler Haliç'te balıkçıları ve Kopru uzerınden ba-

Jetler Cem.iyeti devletleriyle İtalya 
arasında bır anlaşmazlıkla neticelen
memesi için~ mümkün olan her şeyi 
yapmış oldugu tamamiyle sarihtir. 

İzmir, 24 a.a. - Pazartesi günü An
kara'da toplanacak olan Büyük Ku
rultayda vilayetimizi temsil etmek ü 
zere seçilmiş olan murahhaslar bu sa
bah Ankara'ya hareket etmişlerdir. 

nıştur. u . 
bk tutanları seyreden halkı gösterınektedir· 
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HÜKÜMETÇİ İSPANYA'NIN FECİ VAZiYETi 

Üç milyon kişi 
mülteci vaziyetinde 

Bombardımanlar 

kişi öldü, 6174 
Londra, 24 a.a. - Times gazetesi, 

Barselon muhabirinden aldığı aşağıda
ki tafsilatlı telgrafı neşretmektedir: 

Bitmez tükenmez ispanyol trajedi
sinin yeni bir perdesi için sahne hazır
lanmıştır. General Franko, 120 kadar 
şehir ve köyü bombardıman etmeyi ka
rarlaştırmış ve bu şehir ve köylerin 
tahliyesi için halkı haberdar eylemiş -
tir. Bombardımanlar, İspanya'da artık 
adet hükmündedir. Şimdiye kadar, 
hem de haıber verilmeden, bombardı
man edilen Katalonya şehir ve köyle -
rinin adedi bugüne kadar 73 ü bul
muştur . 

.1 milyon mülteci! 
Söylendiğine göre, bugün, cümhuri

yet lspanya'smda üç milyon kişi mül
teci vaziyetindedir. Bu demektir ki 
halkın dörtte birinden fazlası yurtsuz 
bir halde bulunmaktadır. 

Askerler ve askeri fabrikalar ame
lesinclen gayri heııkes, açlık kelimesini 
kulanmıyalım, fakat büyük bir yok -
suzluk içindedir. Madrid'in üçte biri 
harap edilmiştir. Alikante'nin vaziye
ti, Madrid'inkinden daha iyi değildir. 
Valansiya limanı, hala kulltnılmakta 
ise de, terkedilmiş 13 geminin hurda 
tekneleriyle kısmen atıl vaziyettedir. 
Şark sahili boyunca Barselon da dahil 
olmak üzere küçük büyük bombardı -
mana tabi tutulmamış bir tek liman 
dahi yoktur. 

Bombardımanların feci 
bilun<:osıı 

Yapılan 100 bombardıman esnasın
da 2800 kişi ölmüştür. Katalonya'ya 
atılan bombaların adedi 16.138 ve o -
büslerin adedi 450 dir. Bunlar şehir -
lerde 4018 kişiyi öldürmüş ve 6174 ki
şiyi yaralamıştır. 

Bu rakamlar 31 teşrinievel tarihi -
ne kadar tesbit edilmiş rakamlardır ve 
o zamandan beri her halde çok fazla -
laşı:nılf bulumnaktadır. Bundan böyle 
de her halde fazlalaşacaKıaı 1.111. .au a 
sanıldığına göre, Barselon noel bedi -
yesi olarak gene tayyare bombaları a -
lacaktır. Ölenlerin ve yaralananların 

ekserisi sivildir. Ve bunların arasında 
çocuklarla kadınlar kabarık bir nisbet 
teşkil eylemektedir. 

H ükiinıetçiler ku.vetli 
Katalonyalılar hüriyetleri için mü

cadele ediyorlar. Bu hüriyetin muhafa
zasını ancak cümhuriyette bulabilirler. 
Çünkü frankist kıtalarının ilkbaharda 
Katalonya hududuna gelmeleri üzeri -
ne General Franko'nun aldığı ilk ka -
rar, Katalonya'mn muhtariyetini lağ -
vetmek olmuştur. Bask'lar ve şimale 
doğru kaçabilen Asturya halkı, şimdi 
Katalonyahlarla birlikte harbediyor -
lar. 

Cümhuriyetçilerin müdafaa sistem -
leri mühim miktarda takviye görmüş. 
tür ve ihtiyatları ve harp malzemesi 
stoklan fazlalaşmıştır. Hükümet, 1935 
teışrinisanisindekinden çok daha kuvet
lidir. Ve kumanda heyetine layrk bir 
orduya sahiptir. 

Ciimlıuri)·etrifpr tıil<llarını 

tuttular ama .•• 
Cümhuriyet, vadini tutmuştur. En

ternasyonal Brigad efradı, İspanya 
hudutlarından dışarı çıkıyorlar. Cüm-

Y enicamii.n mey -

dana çıkarılması 

ve Eminönü mey -
danının açılması i
çin lstanbul bele

diyesi çalışmaları

na devam etmek. 

tedir. Şimdi cami

in ön cephesini ka 

pıyon eski Selanik 

bonmarşesi köşesi 

ve o sıradaki dük

kanlann kaldırıl -
masına başlaml 

mıştır. Resmimiz 

dükanların yıkıl -

masına ait bir saf

hayı göstermekte

dir. Bu suretle bir 

müddet sonra bu -
rası tamamiyle a
çılmış ve kıymetli 

sanat eseri meyda 

na çıkmıf olacak
tır. 

yüzünden 4018 
kişi yaralandı 

huriyet, aynı zamanda, kini fazlalaştır 
mamak fakat bilakis iki taraf arasında 
bir uzla~a imkanını hazırlamak için 
mukabeleibilmisil bombardımanların 
dan vazgeçmiştir. Cümhuriyetçilerin 
düşünduklerine göre, asiler hariçten 
yardım görmezlerse vaziyetleri çabuk,.. 
ça bir surette fenalaşacaıktır. Bu sebep
ten dolayıdır ki cümhuriyetçiler, mü
racaatlarda bulunmaktadır. lngiltere'
ye, ademi müdahale politikasının tam 
surette tatbiki için verilen son nota
nın sebebi de budur. 

Yeni bir ispanya yaratmak için 
Bugün Barselon'da, Katalonya'da 

ve sureti umumiyetle bütün hükümet
çı lspanya'da, bir ideal şuuru mevcut
.ur. :reni bir İspanya yaratmak için ça 
lışanlar bugün mükafatlarını görüyor
lar, zira haık kütlesi bunların arkasın
dadır. 

Cümhuriyetçi ispanyollar, istikbal
deki rejimin biıtün yabancıların İspan 
ya topra~larmı terketmelerini mütea
kip yapılacak bir plebLitle tayin edil
mesini kabule amadedir. .Fakat eğer 
sulh yoluyla bir hal çaresi bulunmaz
sa, bunlar sonuna kadar mücadeleye 
azme ,miştirler. 

Hiikiinıetçilere göre 
Barselon, 24 a.a. - .Frankıst!er, dün 

Pireneler' den Seros'a kadar ı remp 
ınmtakasının yüz kilometresi üzerin
de taarruza geçmişlerdir. Düşman bil
hassa Tremp, Balaguer ve Seros böl
gelerine hücum etmektedir. 

Seros mıntakasında Segre üzerinde 
Seros köprüsünden hücuma kalkan 
Franko motörlü kıtaları Sierra Grosa 
dağlarına varmışlar ve burayı işgal 

etmişlerdir. Sierra Grosa dağları, 

cümhuriyetçilerin mukabil taarruzu 
üzerine derhal geri alınmıştır. 

Cüınlıuriyetçiler mukavemet 
ediyorlar 

.. Tremp ve Balaguer mıntakalarınnst 
duşman, cuıuı. ...... ,. ""'!r"cun çok ener-
jik bir mukavemeti ile karşılaşmıştır. 
Segreyi Balaguer'in cenubundan geç• 
mek istiyen Frankist kuvetlerin cüm
huriyetçilerin mitralyöz ateşi altında 
alınmış ve derhal sağ sahile gerilemek 
mecburiyetinde bxrakrlmxştır. Tremp 
dağlık arazisinde de Franko kuvetleri 
karşılaşmışlar ve müdafaa hatlarını 

geçememişlerdir. 

Frankislerin tek mıtvaf/akiyeıi 
Bütün taarruzda Frankistlerin ye

gane muvaffakiyeti tabii müdafaadan 
mahrum olan Seros mmtakasında elde 
edilmiştir. Fakat bu muvaffakiyet de, 
cümhuriyetçilerin ansızın ve kuvetli 
bir s1:1rette yaptıkları mukabil taar
ruzda hiçe indirilmiştir. Cümhuriyet
çi kuvetler düşmanın işgal ettiği ilk 
hattaki mühim mevkileri geri almış

lardır. Düşman bunun üzerine eski 
mevzilerine geri çekilmeğe mecbur 
kalmıştır. 

lıalyanlar da harp ediyorsa 
Barselon, 24 a.a. - Alınan esirlerin 

tadad ve tefriki ve daha diğer elde e
dilen sarih malfimat, Frankistlerin 
dün taarruza geçtikleri Tremp. Seros 
cephesinde İtalyan fırkalarının mev
cudiyetini teyit etmektedir. Bu ital
yan fırkaları, Seros mıntakasında fa,. 
aliyette bulunmaktadır. 
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Grup şampiyonası maçlarında 

Eskişehir O. Spor takımı Samsun'u 
4 -O yenerek şampiyon oldu 

Milli kiline dışında kalan bölgeler 
arasındaki şampiyonanın finali dün 
öğleden snora 19 Mayıs stadyumunda 
yapıldı. Aydınspor'u 6-2 yenen Eski· 
fehir Demirsporla Adana İdman yur
dunu 4-1 yenen Samsun idman ocağı
nın bu müsabakası, stadyuma oldukça 
kalablrk toplamıştı. Dün stadyuma 
Başvekilimiz B. Celal Bayar ve Harı
ciye Vekilimiz B. Şükrü Saracoğlu da 
gelmişler ve maçı bir müddet takip bu
yurmuşlardır. 

Maç saat 14.30 da Muzafer Ertuğ'un 
idaresinde başladı. Takımlar dünkiı 
kadrolarını muhafaza ediyorlardı. 

Oyun başladığı zaman samsur Juları 
çok canlı ve muhakkak neticeyi kazan
mak azmıyLe oynuyor gördük. Sarı
kırmızı formalı gençler, biribirini ta
kip eden hücumlarla, Eskişehir kale
sini tazyik ediyorlardı. 

Dünkü maçta •eyirciler 
ve beden terbiye•i ge
nel direktörü kupaları 

verirken 

Demirsporlular ilk anlarda ağır ve 
daha ziyade müdafaa sistemi takip e
derek oynuyorlardı. Rakiplerini yor -
duktan sonra gollerini yapmak iste
dikleri anlaşılıyordu. 

n.ı bizzat verdi ve kendilerini tebrik et-ı 
tı. 1 

Şampiyonlar "yaşa,, nidasiyle bü
yüklerimizi, ankaralıları ve sporcula
rımızı selamladılar. 

Ankara Bükreş 

Fakat iki takımda da müstakar bir 
~yun sistemi görülmüyordu. Toplara Güreş faaliyeti başlıyor 
:vuruş ekseriya gelişi güzel oluyurdu. 
Kafa vuruşlarında ise hiç isabet yok- Ankara bölges güreş ajanlığı önü
tu. Dün de yazdığımız gibi, gelen ta- müzdeki kış mevsimi için geniş ve de
kımların en tekniği olan Demirspor o- vamlı bir faaliyet programı hazırla
yuncuları, diğerlerine nisbetle futbo- maktadır. 
1u daha kavramış gibi idiler. Bu programın tatbikine ikinci kanu-

Bu klas farkı, dünkü maçın birinci nun on beşinden sonra teşvik müsaba
kalariyle başlanılacak ve bölge birin

yarısı ilerledikçe tesirini gösterdi ve ciliklerine kadar bir kaç şehirler arası 
bek hattından forvete çıkan eskişehir- temas yapılacaktır. 
lı Mennan ilk golü attı. İstanbuldan başka bölgelerde de 

Bu haftaymın en dikkate değer ha- güreş sporunun, bilhassa serbest güre
diseekinden biri, samsunluların ceza şin taammüm ve inkişafı dolayısiyle 
!ijizgisi ıÜzerinde kazandıkları bir ser- Türkiye birincilikleri çok ehemiyet al
bcat vuruş fırsatım, top kaleye girdiği <lığından bölgemiz çalışmalarını artır
halde, kaçırmalarıdır. mak mecburiyetini duymaktadır. Bu 

Firikigi çeken gencin şütü cidden maksatla güreşçilerimizin teknik bil
güzeldi. Dunirspor kalecisi kımılda- gilerinin arttırılmasını temin etmek 
anıya pile imkan bulamadı. Ne yazık ki üzere antr nö.ı:ün de Ankaı-a'y.a ~veti 
sol açılt ;til'Ç' ıuzoamu >=-en, oı .. yai" duıun"11IiDektedlr. 
düştü. Bilmem ki kale direğinin yanı
ıı.a kadar sokulmakta ne mana vardı? 

IKNCI DEVRE 
İkinci devrede Demirsyorlular üs

tünliığü daha kolay tesis ettiler ve 
aağ ve sol içler biribirinden güzel gol
ler iLe takımlarını 4-0 vaziyete çıkardı
lar. 

Maçın cereyan tarzı birinci devre
ye naazran yalnız bir noktadan tarklı 
idi. Samsunlular yorulmuşlardı. Eski
şehirliler bu vaziyetten tam manasiyle 
i&tifade edemediler. 

iki şehir muhteliti bugün 
19 Mayıs stadyomunda 

karşılaşıyorlar 
Ankara muhteliti ile bugün saat 14.30 da 19 Mayıs stadyumun

da kartılaıacak olan Bükret muhtelitini tetkil eden oyuncular
dün 18 kitilik bir kafile halinde ıehrimize gelmitlerdir. 
Romanyalı sporcular Ankara garında kalabalık bir sporcu ka

filesi ve alakalılar tarafından karşılanmışlardır. Kendilerine 
(hoı geldiniz) denildikten sonra bir de buket verilmiştir. Misa
firler Ankara Palas'a yerleşmiılerdir. 

Gelen kafilenin reisi Dr. Virgil 
Stelea'dır. Aynı zamanda Romanya 
milli şampiyona komisyonu reisi bu
lunan mumaileyhe Macar ve Romanya 
milli takımlarında birçok defalar yer 
alan meşhur Auer antrenör olarak re
fakat etmektedir. 

Futbolcular içinde enternasyonal 
olmuş oyuncular vardır. Ekserisi ta
lebedir. Bunları sırasiyle tanıtalım: 

Drayomuresku (kaleci), Negru, So
davaki, Kostea, Nister (müdafi), Ley
her, Duçe, Malao Veam, Oprea (haf), 
Pal, Pop, Prasler, Royter, Popesku, 
Baratki, Mibailesku (muhacim). 

Bunlardan Baratki birçok defalar 
enternasyonal olmuştur. Son defa 
Çekoslovakya milli takımına karşı da 
orta muhacim olarak oynamıştır. 

Tenkitlerimizi bu suretle açıkça ya 
sarken, bir noktayı kaydetmeden ge -
scmiyoruz: bu takımları teşkil eden 
gençlerimiz, çok kısa bir müddet için
de en aşağı 3-5 maç oynadılar. Uzun 
mesafelerden trenle geldiler. Yalnız 
bir gece dinlendikten sonra müsabaka
larını yaptılar. Finale kalanlar ise, ge
ne hiç aralık verilmeden son çetin 
maçlarına çıktılar. Profesyonel takım
ların bile zor dayandıkları bu müsaba· 
ka şartları içinde hiç alşmadıklar bir 

Dünkü maçı yapan Eskişehir Demir•por - Sam.un idman 
ocağı takımları bir arado 

Bu takım hakkındaki malümatimız 
tam değildir. Yalnız söylenenlere i -
nanmak lazım gelirse oyunlarını zevk 
le seyredeceğimiz bir kuvettedir. 

çimeıı saha üzerinde amatörce müsa

baka yapan gençlerimizi ve şampiyon
luğu kazanan dcmirsporluları hararet
le tebrik ederiz. 

Bunlara karşı çıkacak Ankara muh
teliti, öğrendiğimize göre şu şekilde 
çıkacaktır: 

Necdet (Güneş) - Nuri (D.S.), Ali 
Rıza (A.g) - Keşfi (G. b), Hasan (G. 
b.), Nusret (A.g) • Hamdi (A.g), Ha
şim (G. s), Gündüz (G. s), Arif (D. 
s.), Ali (G. b). 

Bu takıma bek olarak Enver (A. g) 
ile sağ açık mücahit (Harbiye) nin de 
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Sonbahar at _yar1şlarının 
sonuncusu bugün yapıhyor 

Yarışlara 13 te başlanacak 
Sonbahar at yarııları bugün bitiyor. Meraklılar mayısa kadar 

bu güzel spora hasret kalacaklardır. Bugün at yarıılarının geçen 
haf talara nispetle daha az seyirci toplıyacağını zannediyoruz. 
Çünkü saat on dört buçukta 19 mayıs sladyomunda Ankara ve 
Bükreı muhtelitlerinin de futbol maçı vardır. Yalnız yarıılara sa
at on üçte baılanacağında·n yarım saat teahhurla stadyoma ye
ti§Dlek de kabil olabilecektir. 

Birinci koşu: 
Dört ve daha yukarı yaştaki yarım 

kan ingiliz at ve kısraklara mahsustur. 
Mesafesi 3500 metre ikramiyesi 550 
liradır. Bu koşuya yazılı at ve kı.srak
lar şunlardır: Mesut, Nona, Ceylan, 
Mahmure, Andranbudin, Sağanak. 

At yarışlarına bir iki defa gitmiş o
lanlar bile bu koşunun favorisini ken
dileri bulabilirler. Bay Sait Halim'in 
meşhur Sağanağı her koşusunu oldu • 
fu gibi bunu da kolayca kazanabilir. 
İkincilik için en kuvetli namzet de An
dranbudin'dir. 

l J.inci ko§U: 

İkı yaşlı yerli halis kan ingiliz tay
lara mahsustur. Mesafesi 1600 metre 
ikramiyesi 2000 liradır. 

Bu koşuda Karanfil • Seigneur, 
Yatağan ve Ece isminde dört tay ko
şacaktır. 

Bu mevsim zarfında koştuğu 1200 
ve 1400 metrelik iki koşuyu da kaza -
nan Karanfil bu koşunun da favorisi 
gözükmektedir. Yalnız birinci koşuda 
kendisine en kuvetli rakip olarak gös
terilen Seigneur her nedense normal 
koşu yapamıyarak dördüncü kalmıştı. 
İkinci koşuya kadar olan zaman esna • 
sında da ayağından ufak bir arıza ge -
çirdiğinden idmanlarına muntaza -
man devam edilemedi. Bu yüzden 1400 
metrelik koşuda kendisine ancak bir 
autsider nazariyle bakılıyordu. Hal • 
buki Seigneur o gün beklenilmiyen bir 
koşu yaparak Karanfil'in arkasında i
kinci oldu, Bu hafta içindeki idmanla -
rında elde edilen dereceler ise bu ta -
yın Karanfil için tehlikeli olabileceği -
ni göstermektedir. 

Yatağan ve Ece koşunun neticesi 
üzerinde müessir olabileceklerini zan
netmiyoruz. 

handikap olmadığı yam zayıf taylara 
bir kilo avantajı vermediği için koşu .. 
ya üç tay iştirak edecektir. Bunlar Al· 
ceylan, Frig ve Lüksbardır. 

Geçen hafta 1800 metrelik koşuyu 
kazanabilen Alceylan bu koşuda da 
rakiplerinden şanslı gözükmektedir. 
Yalnız Alceylan ile rakipleri arasında 
büyük bir kuvet farkı olmadığı için ko 
şu başka bir netice verirse hayret ~ 
met. 

Dördiincii ko§U: 
Uç ve daha yukarı yaştaki yerH 

halis kan İngiliz at ve kısraklara mab.. 
sustur. Mesafesi 3000 metre ikramiye
si 800 liradır. 

Bu koşuda Baylan 60 1/ 2, Özde~ 
56 Romans 54 1/ 2 kilo ile koşacaklar:• 
dır. Şimdiye kadar yerli halis kan in ... 
giliz at ve kısrakları arasında yapılan 
koşularda yalnız bir defa Tomru'ya 
geçilen Romans bu koşuda en kuvetli 
rakibi olan Özdemir'i her zaman geç ~ 
miştir. Yalnız bu mesafe üzerinde ille 
defa karşılaştıkları ve Özdernirin nefes 
kabiliyeti rakibinden fazla olduğu için 
Ozdemire şans verenler de vardır. Fa
kat bizce koşunun favorisi Romanstır. 

Be§inci ko§u : 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis • 
kan ingiliz at ve kısraklarına mahsus
tur. Mesafesi 4000 metre ikramiyesi 
800 liradır. 

Bu koşunun birinciliği için çarpışa
cak olan halis kanlar Dandi ve Sunand 
air'dir. Koşuda üçüncülük ikramiyesi
nin açıkta kalmamasını temin edecek 
at da Taşpmar'dır. 

Hakem: 
Muzaffer Ertuğ dünkü idaresiyle 

bölgemizin en güzel görüşlü ve iyi ha
kemi olduğunu bir kere daha isbat et
ti. Biribirini takitı eden maçlarla te
reddütlü hareketleri hemen hemen 
kaybolmaktadır. 

girmeleri kararlaştırılmıştı. Fakat Vçiincii koşu: 
birincisi İstanbul'dan getirtilememiş-

Geçen sene aynı mesafe üzerinde 
yapılan koşuyu Dandi kazanmıştı. On
dan evelki koşularda ve daha kısa me
safelerle de rakiplerfoi geçmiye mu • 
vaffak olan bu güzel at maalesef bu 
sene formunu bulamadı. Bu yüzden 
üst üste Sunandair'e geçildi. Bugün-

Maçtan sonra: 
Maçtan sonra beden terbiyesi genel 

direktörü Tümgeneral Cemil Tahir 
Taner grup şampiyonlarının kupaları- Samsun takımı kalecisinin güzel bir kurtarışı 

Sporcular Tümgeneral Cemil Tahir'in nutkunu dinliyorlar 

tir. Mücahit de maçlara iştirak ede - Üç yaşındaki yarım kan inı;iliz tay
cek vaziyette değildir. Teessürle öğ- lara mahsustur. Mesafesi 2000 metre 
rendiğimize göre Muhafızgücü takı - ikramiyesi 650 liradır. 
mımızda futbol faaliyetini şimdilik Bu mevsim zarfında yapılan yarım 
tatil etmiştir. Bu sebeple antrenman- kan ingiliz taylara mahsus koşulara 
tarını terkeden bu değerli kulübümüz çok tay iştirak etti. Fakat bu kalabalık 
den oyuncu alınamamıştır. ekseriyetle koşuların neticelerini de -

1 Muhtclitimize muvaffakiyetler di-J ğiştirmedi. Daima favori taylar plase -
den çıkmadılar. Bugünkü koşu bir 

kü koşuda da aynı akıbet ihtimali var
dır. Fakat koşuların neticesi hakkında 
~ati bir tahminde bulunmak (Sağana
gın koşulan müstesna) kabil değil
dir. Belki de Dandi koşuyu kazanır. 

Bugünkü programda yalnız bir çif. 
te bahis vardır, ikinci ve üçüncü koşu· 
lar arasındadır. 

Sam.un'a Bol!. Demirıporlular gol pqindeı.er ... 
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1 anın doğumundan 9.000 sene 
önce su ara gömülerek kaybolan .' .t<·azalar ı::::::::::::Y.:~:i~:r.~!i:~i.::::::::::J K O ç O K 1 L A N L AR. 
At antid şehri Anıt maketi münakasası 

Mudanya Belediyeıinden : 
1 - Mudanya'da mütareke müczsi 

binası kar§ısındaki alanda yaptırılma
sı mukarrer anıtın maketi müsabaka
ya konulmu_§tur. 

"iniş ve çıkış,, üs.tadı prof. Pikar tarafından 

Bulun ilecek mi? 2 - Müsabaka 1 tubat 939 tarihin
de nihayet bulacaktır, 

3 - Anıt için tahsis olunan bedel 
36000 liradır. 

Atlantid I insanlık tarihinin geri sı
nırlarını sis perdeleri ardında bı
rakan efsaneler dolu bir isim .. At
lantid kıtası, volkanlardan göklere 
fışkıran ateş ve alev sütunlarının, 
zencir/erden boşanmış azgın dalga
ların ve kan bulutlarının ortasın
da, insanları, mabed/eri ve koca 
koca şehirleriyle birlikte uçsuz ve 
ötesiz Atlas Okyanus'unun dibine 
gark olan esrarlı ·bir kıtadır. Mi
lliddan 9000 yıl geriye gidelim, ne 
tuğyan/ara, ne yangınlara, ne isti
lalara ne sarsıntı/ara ne de tufana 
b~nziyen bir fel§ket sahnesfoe şa
hıt oluruz: Koca dağların 3000 
metre derinliğe Çöküşü! Fakat Aa
lantid, bugün niçin dilden dile do
laşan bir anane ve efsane? Hatta 
niçin efsanelerin dahi arkasına çe
kilmiş gibi? 

Atlantid faciası, ucu ele geçirilen es
rarlı bir cinayet gibi, zaman zaman 
belirir, zaman zaman kaybolur. At
lantid denen kıta hakikaten var mı 
idi? Bu, ilim aleminin elinde yüz 
senelik bir çapraz kelime ki hfılfı 
tamamen tamam/ıyamadılar. Bazı 
alimler hadise hakkında tamamen 
mitolojik kinayelerde bulunuyor. 
Bazıları mevsuk olduğunu iddia 
ediyorlar. Fakat ne olursa odsun 
Atlantid kıtasının mevcudiyeti ö: 
t~denberi söylenir durur. Hatta es
kı zaman müellifleri, bilhassa Efl§.-
tun Atlantid adındaki büyük efsa
ne hakkında Yunanlılar arasında 
dolaşan ananelere dayanarak bir e
ser de meydarra getirmiştir. Yunan
lılara göre eski zamanlarda Cebel 
tarık'rn öte tarafında bir kavim otu 
rurmuş. Büyük bir felaket neticesi 
o~arak bu kavmin oturduuğ Atlan
tıd adası denize çökerek bir gü
nün içlnde ortadan kaybolmuş. 

tında, kemik ve kum tabakalarının 
içinde uyuyan bir "insan eseri" bu
lup çıkarmaktır. Pikar, Atlas Ok
yanus'unda 3000 metreye kadar i
necektir. Bu iniş için §İmdiden ha
zırlanmaktadır. Profesör, bir de
nizaltı gemisi §eklinde kabili sevk 
bir balon yaptırmıştır . Balonda 
yağ dolu bir kısım vardır. Onun ü
zerinde de bir pervane bulunmak
tadır. Pikar•konferanstan sonra bir 
gazeteciye yapacağı tetkik inişi 
hakkında şöyle söylemi§tir: 

Denizlere inmek, atmosfere çılimak 
kadar hazırlık ve hesap ister. JOOQ 

metrelik muazzam bir su kiitlesi
nin altında yaşıyabilmek, hele iş 
görebilmek öyle zannedildiği gibi 
kolay bir iş değildir. Ben yapaca
ğım bu tetkik işinde, konferansta 
söylediğim gibi kabili sevk bir ba
lon kullanacağım. Bu, cidarları son 
derece sağlam olan balon, elektro
manyatik bir kuvet/e istediğim za
man inişe devam edebileceğim gi
bi, balonda taşımakta olduğum a • 
ğır bir cismi birdenbire bırakarak 
süratle yükselebileceğim. llk araş
tırmalara Kanarya adalarının garp 
taraflarında başlıyacağım. Yani si
zin anlıyacağmız, Atlantid kıtası
nın tam ortasında ... Atlas suların
da birer ceviz kabuğu gibi salla
nan balıkçı gemilerinden, Okya
nus'un koyu yeşil sularına bakarak 
eski harabeler, devrr'len sütunlar 
talıayyül edilirken •. bir çelik balon 
i çinde, denizin derinliklerine kur
şun gibi inerek, nesiJ/eri ışık yü
zü görnıiyen sayısız deniz hayvan
larının üzerine projektör tutacak 
olan ilim adamı Pikar, acaba At
lantid, o "Kaybolan toprak" ın $a· 
ferini kazanacak mı dersiniz? 

4 - Müsabakaya ittirak edecek 
hcykcltraşlardan (100 zer lira çamur 
parası hariç) birinciye 500 lira ikin
ciye 300 lira ilçüncüye 200 lira mü -
kafat verilecektir. 

5 - Bu işe ait evrak, fotoğraf ve 
plfinları görmek ve fazla malilmat al
mak istiycnlerin güzel sanatlar aka· 
demisi direktörlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (8786-4994) 8968 

Harita yaptrrılacak 
Bornova BcJecliyeıinden : 

1 - Bornova'nın mevcut şehir hari
tası tadilen ikmal ve müstakbel imar 
planı tanzim işi 25. 12. 938 tarihinden 
itibaren 45 gü . müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşifbedcli {1050) bin elli li
radır. 

3 - Muvakkat teminat 79 liradır. 
4 - Eksiltme açık olarak 8. 2. 939 

çarşamba günü saat 16 da Bornova be
lediyesinde yapılacaktır. 

5 - Şartnameler parasız olarak 
Bornova belediyesinden alınacaktır. 

6 - Eksiltmeye girenlerin kanuni 
:;;eraiti haiz olmaları ve ihtisas vesika
s ı göstermeleri §<lrttır. 

( 4477/ 5264) 9483 

Buz makinası alınacak 
F cthiye Belediyesinden : 

Fethiye belediyesince günde bin 
kilo istihsal edilebilecek kudrette ve 
231/ 400 voltluk üç safhalı mütenavip 
cereyanlı, bilezikli rcjistansh elek -
tromotörle işler buz makinesi alına
caktır. Taliplerin mezkur belediyeye 
teklifte bulunmaları ve tekliflerine 
makinelerinin hususi ve fenni cvsa
f ını resim ve fotograflarının iliştir-

mclcri. (9088-5130) 9475 

Fen şefi alınacak 
Ayvalık Belediyesinden : 

1898 senesinde idi. Bir kablo gemisi, 
Fransa'nın Brest /imam ile Kod ..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

Belediyenin elektrik santralı için 
bir fen şefi alınacaktır. lstcklilcrin 
ellerindeki diploma ve sair lüzumlu 
vesikalariyle Belediye reisliğine mü-

burnu arasında denize kablo dö
küyordu. Kablo Asor adalarından , 
900 kilometre açıkta, 3000 metre 
derinliğinde koptu. Kablonun ko-
puk uçları yakalandı. Fakat kopuk 
uçlarla beraber denizin dibinden 
b" d ~r e taş parçası çıkarıldı: Taşta 
bır_ fevkalfıdelik vardı. Taş parçası 
Muzcum BlimJerine gösterildi. A-
limlu ta.,ı -· · d ·ı . . .. "' .. rlr ı er, çevırdıler : 
Açık havada soğumuş camlı bir 

volkan lavı" dediler K _,, . . . oca uenı-

zın ortasında, ve JOOO metrede bu-
lunan bu garip l§v bir deniz volka
nından çıkmı., deg~ildı" ç ·· k-" · un u ser-

. best havada katılaşmıştı. - O hal
de? O halde hadise gayet b . _ asıt: 

Bugun~ü. Atlq,s'ın altı vaktiyle üs
tünde ıdı. 

Bir ta_raft~n jeoloji bir taraftan ha
yatı cografya alimleri derhal ilm1 

araştırmalara koyuldular E ı · A . . ve a 
tlantıd kıtasıaın işgal ettiği sa-

hayı bulmak ve tespit etmek Jfı. 
zımdı. Tespit ettiler: Atlantid kı
tası, Maritanya sahillerinden başlı
yarak, Yeşilburun, Kanarya, Ma. 
der adalariyle, Sargas denizini de 
ihtiva ederek t§ Venezuella'ya ka
dar uzanmaktadır. Yapılan ilmi 
te.tkikler, bilhassa Sargas denizi
nın bulunduğu yerin A tlantid kıta
sı olmak ihtimalini çok kuvetlen-

-
- AŞKIN GÖZ YAŞLARI -
: Pek az kaldı .. lJDnları bekleyiniz : - -
~ııııııııııııııııııııııırrrırııırııırrf;: racaatları. (5278) 9489 

H. M. GHAZANFAR 
TiCARETHANESi 

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

BOMBAY 

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

100 Takım elbise yaptırılacak 
Ankara Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden : 
Okulumuz talebeleri için mikdar ve fiyatları aşağıda yazılı 100 takım 

elbise aç~k eksiltme su~etiyle yaptırılacaktır. . 
Şartname ve nümunclcri görmek istiycnlcr her gün okul Direktörlü -

ğünc gelmeleri ve eksiltmeye gireceklerin de 154 lira tutan muvakkat te· 
minatlariyle ve kanununun icabcttirdiği belgelerle birlikte 11-1-1939 tarı· 
hine rastlıyan çarşamba günü saat 15 te Okullar Sağışmanlığında toplana· 
cak olan Alım Satım Komisyonunda hazir bulunmaları. (5262) 9481 
Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı 

Lacivert elbise 
Gri elbise 

70 takım 
70 .. 

21.50 
20.00 

645 Lira 
1400 .. 
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Kapalı zarf usulile 

münakasa 
Çankırı Belediye Riyasetinden: 
Çankırı belediyesinin (13500) lira 

bedeli k~ifli elektrik tesisatından 
bir adet lokomobil fenn.l ve hususi 
şartnameleri değiştirilerek yeni şart· 
nameler mucibince kapalı zarf usuliy
le münaı'kasaya k.onulmuıtur. 

1 - İhalesi 30 birinci kanun 938 ta
rihine müsadif cuma günü saat 14 de 
Çankırı belediye encümeni huzuriyle 
yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin keşif bedelinin 
yüzde yodi buçuğu olan (1012) lira 
(50) kuruş muvakkat teminat akça.sı
nın ve 2490 sayılı kanunun 10 uncu 
maddesinde yazıldığı üzere ve hususi 
fartnamcde istenilen vcsaikin teklif 
mcktuplariylc birlikte ihale saatın • 
dan cvcl encümene verilmesi lazım
dır. 

3 - Fenni ve husust şartnameler 
Çankırı belediyesinden alınabilir. 

9004 

Atatürk abidesi 
mü na kasası 

Giresun Belediye Reisliğinden: 
Giresun vilayeti merkezinde yap

tırılacak olan Atatürk abidesinin mü
sabaka müddeti jüri heyeti karariylc 
5-11-938 tarihinden itibaren iki ay u
zatılmıştır. 

İştirak edecek sanatkarların mez • 
kfir müddet zarfındıı hazırlanmaları 
ve maketlerini Güzel Sanatlar Akade
misi Direktörlüğüne teslim etmeleri 
iUln olunur. (.5191) 9343 

Muhtelif alat edevat müzayedesi 
lçel Defterdarlığından : 

1 - Açık artırmıya konulan: 
Dakik çır, çır ve nebati yağlar türk 

anonim şirketinin hazineye olan 58881 
lira vergi borçlarından dolayı mez. 
kiır şirketin 946 senesi haziranına ka
dar tahtı isticarlarında bulunan Mcr
sin'in hastane caddesinde kain Fuat 
ve Sczar Şaşati biraderlerin mülkiye
tinde olan fabrikada mevcut ve (bi -
rinci derecede !ş Bankasına ipotekli 
olan) eldeki envanterde yazılı bulu -
nan borçlu şirketin emval ve serma
yesini te§kil eden tesisat, alat: ede
vat, makine ve sair teferruat ve inşa
atı. (!car mukavelenamesi ve zeyli 
şeraitindeki kayıtlarla tespit edilmiş 
müktesep h aklarla müstecir bor lu 
şirketin mccürda 946 senesine kadar 
olan intifa hakları tanınmak şartiylc). 

2 - Muhammen bedeli: 222454 lira 
dır. 

3 - Bu işe ait evrak: Satış ve ar -
tırma kaimesi ve teferruatı. 

4 - Müzayede 24-12-938 tarihin· 
den 14-1-939 tarihine kadar 21 gün 
müddetle devam edecektir. lhalci e
vcliycsi 14-1-939 tarihine tesadüf e • 
den cumartesi günü saat 11 de lçcl 
vilfiycti idare heyeti tarafından ya
pılacaktır. 

5 - Artırmıya girebilmek için % 
7,5 nispetinde ve artırma, eksiltme, i
hale kanunu hükmüne tevfikan temi
nat verilmesi lazımdır. 

6 - Bu hususta fazla malıimat al
mak istiyenlerin lçel idare heyetine 
ve defterdarlığına müracaatları ilan 
olunur. 9487 

, · ~n~cira .Belediyesi:· : 

2 imdadısıhi otomobili ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

dirmiştir. Denizin altındaki top
raklarda bazı sahil hayvanı müste
hase/eri bulunmuştur. Bilhassa bu 
denizlerde bulunan bir böcek bü
yük bir alaka ve ehemiyet uyandır
mıştır. Bu böcek, taşıdığı hususi
yetlere göre Atlas Okyanus'unda 
ya§ıyan bütün haşerelerden apay
rı bir vaziyettedir. Bundan başka 
tahmin edilen A tlantid kıta"sı Jıu . 
dutları dahilindeki adalarda yaşı
yan bütün hayvanlar da garabet ta
şımktadır. Burıdan .şu neticeye va
rılıyor ki, bugün bu adalarda yaşı. 
yan hayvanlarla, nebati vaziyet ve 
diğer hususiyetler Eflatunun bah
setmi.ş oldu~u mil!ıddan 9000 sene 
eve/ki At/antid kıtasının bakayele
ridir. 

Teşrinisani sonuna kadar teklifle • 
rini vermeleri itan :>lunan belediye i
çin alınacak benzin motörlü tek ve 
çift yataklı iki adet imdadı sıhi oto -
mobili için bazı fabrikaların müracaa-: K 1 'd : tı üzerine müddet kanunucvel 938 = ut u a sonuna kadar uzatılmıştır. Şimdiye : = kadar tekliflerini vcrmiycnlcrin bu = : müddet azrfında belediyeye gönder -

Belçikalı meşhur fizikçi Plkar geçen
lerde Paris'te yapacağı son tecrü
beler hakkında çok mühim bir kon
ferans verdi. Bugünün "lniş ve çı
kış" üstadı telakki edilen Pikar 

verdiği konferans ta. yakında Atlas 
denizinde bir tetkık inişi yapacağı
nı söylemiştir. Maksadı da Atlan
tid kıtasının içinde olan mahaller
de eski devirlerdenberi, Atlas de
nizinin binlerce metre kalınlığın
daki muazzam su kütlelerinin al-

§ Her akşam fevkalôde orkestra ; mclcri nan olunur. cs069) 9131 - -- -
: Y dbaşı için yerlerinizi şimdiden ayırtınız. Ti. 3660 : 
'1lııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

Muhtelif elbise yaptırılacak 
Ankara Yükaek Ziraat Enatitüaü Rektörı .. - ·· d 
ı _ K . . • ~ ugun en : 

urumumuz talcbelerı ıçın aşagıda isimleri yazılı (4) k 1 lb" 
palto tau k 1 . a cm e ısc 

• ı yor, apa ı ~arf usulıylc eksiltmeye konulmuştu ' 
.. 2 - İ~alesi 10-1-939 cumartesi günu saat 10 da Rekt~·rlük binasında 

muteşckkıl komisyon tarafından yapılacaktır. 
3 - Muhı:mmcn bedel (18536) teminat (1390,20) liradır. 
4 - Tcmınat ihale saatinden bir saat evveline kadar komiayo · r 

ğinc teslim edilecektir. . n rcıs ı. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak iatiyenlcr·ın E t• ·· 
A · l· - · ns ıtu Yurt mır ıgınc müracaatları. (5225) 

Cinsi 

Erkek elbisesi 
,. palto 

Kız t alebeye palto 

Adet 

434 takım 
139 

10 

Beherinin muhammen 
Fiyatı. Teminat. 

30 Lira 
.. .. 1390,20 

Motopomp alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

Belediyemize alınacak beş moto -
pomp için isteklilerin tekliflerini 
teşrinisani 938 sonuna kadar verme -
lcri ilan edilmişken bazı fabrika mü
messillerinin müracaatı üzerine tek
liflerini yetiştiremedikleri anlaşıldı
ğından işbu müddet kanunuevcl 938 
sonuna kadar temdit edilmiştir. 
Şimdiye kadar tekliflerini yctifti -

rcmiyenlcrin bu müddet zarfında 
göndermeleri ilin olunur. (5068) 

9130 

Su kesilmesi 
Belediye Riyasetinden : 

,. ,, tayyor 34 

32 
32 
22 .. 

. Hisar'a. sı;ı :-ıeren makinenin yeni
sıylc değıştırılme11i dolayısiyle 26. 12 . 
938 ve 27. 12. 938 günleri Hisar'a su 

9476 verilmiyeccktir. (5265) 9484 
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Kiralık : 

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

Kiralık daire - Y enişchir otobüs 
garajı karşısında Ersoy apartmanı. 

Telefon 3654-3710 9276 

Kirahk daire - Gcnit 5 oda, 1 hol 
ve sair müştemilat, ehven fiatla dev • 
ren Meşrutiyet cad. Konur sokak No. 
21. 1. ci kat. 9321 

Kiralık Daireler - Yenişchirde 
Karanfil sokağının Vekaletlerin karşı
sına tesadüf eden Bilge sokağında bü • 
tün konfor~ havi dört ve beş odalı dai
reler. Görmek için kapıcıya ve 8 No. 
lu daireye müracaat. 9331 

Bir bayana kiralık oda - Aile ya
nında Bakanlıklar karşıaı bulvarı gö
rür bir oda kiralıktır. Müracaat: Nuri 
Tel. No. 3921 9390 

Kiralık - Ucuz kalorifer vebolit ve 
sair tesisatlı apartman dairesi ayrı 
konforlu odalar Dcmirtcpc Emek a
partmanına mracaat Tel: 3295 9391 

Kiralık - Kalöriferli, mobilyalı oda 

.................................................... 
Küçük ilôn şartları ı 
Dört satırlık kUçük ilinlardan: 

Bir defa için 30 Kuruıı 
İki defa için 50 Kuruş 1 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli on defa 
ne5rcdilecek bir ilin için, 140 kuruı; ı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere l 
her satır, kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna, 30 harf itibar edilmiş
tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 

Dört satırdan fazla her satır için be- • 
her ıeferine ayrıca on kuruıı alınır. 

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

............................................. u .... 

Satahk : 

Acele satılık otomobiller - Çok iyi 
ve motörlcri yenidir. 3850 numaraya 
telefon edilmesi. 9323 

Acele satılık ucuz arsa - Fransız: 
sefareti yanında. Kınacı han No. 16 
Tl: 2406 9224 

Satılık - Bahçeli evler kooperatif 
hisselerinden B. 4 tipinde Kınacı han 
No. 16 Tl: 2406 9335 

kiralıktır. Kooperatif arkası, Ali Naz- Satılık Apartıman - Y. Şehir Paşa
mi Apt. 9 No. 9418 lar tepesinde 6 ve 3 daireli tam irath 

Kiralık mobilyalı ve konforlu bir · Tl: 2406 Kınacı han No. 16. 9347 

oda - Posta caddesi No: 16 daire 8 Satılık Apartıman - Cebeci'de tam 
Şaban Ap. 9421 irath asfalta yakın yeni inşa cdilmi,. 

Kfralık kalö,iferli daire -Tam kon- Yolculuk dolayısiyle. Kınacı han 16 
Ti: 2406 9349 for 4 oda l hol azimet dolayısiyle dev

ren veya yeniden. Bakanlıklar postane 
karşısı Ersin. ·Ap. 9423 

Kiralık Ev - Cebeci istasyonu kar
şısında bahçe içinde 9 No. lu ev. Ya -
nındaki evin orta katına müracaat edil-
mesi. 9441 

Kiralık - Bakanlıklar karşısı Akay 
sokak Fethi B. köşkü karşısı Aka Ap. 
3 oda, 1 hol, konforlu manzaralı daire. 
6 No. ya müracaat. · 9442 

Kiralık - Y. Şchir'dc devren ucuz 
kiralık 4 odalı daire. Bankalar cad. 
No. 25 Nurettin Baki'ye müracaat. 
Tl: 3654 9443 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil sokak 
Adalar ap. 3,5 odalı ve tek odalar eh -
ven :fiat. 10 No. lu daireye müracaat. 
Tl: 2884 9451 

Kiralık Apartnnan - Kalorifer, mu
§ambalt, tam konforlu, 6 oda, banyo ve 
saire Çankaya cad. Sanköşk karşısı 
No. 49 Tl: 3050 9463 

Kiralık - Devren kiralık küçük tam 
konforlu daire. Üç oda, kalorifer, sıcak 
su. Atatürk bulvarı Güven Ap. No. 
49-1 9473 

Kiralık - Bahçeli evler kooperatifi 
120 numara ehven fiatla kiralıktır. 
Leblebici M. Yenişar S. No. 30 za mü-
racaat. 9488 

Arnnıvor 

Aranıyor - Bahçeli Evler koopera
tifi mahallesinde D. 4 veya B. 3 tipin
de satılık bir ev aranıyor. Ulus ilan 
memurluğuna müracaat. 9403 

Ev apartman aranıyor - Y. Şehir 

• Cebeci'de apartman ve ev aranıyor. 
rı: 1538 9438 

f nrıvanlar 

Dans dersleri - Bilmiyenlere öğre
tilir. Bilenlere mükcmmclleştirilir. Mü 

sait yer ve fiat temin edilmiştir. Ulus-
ta ilan M. yazı ile müracaat. 9491 

Sablık Fınn ve ev - Leblebici ma 
hallesi 3/ 5 No. mülk arsa fiatına aco
lc satılıktır. Müracaat Kırşehir hanı 
Tel. 3313 Bay İhsan Üvez. 9392 

Satılık arsa - Bakanlıklar karşısı 
Karanfil sokak 785 m 2 11 numaralı 
parsel. Her gün 12-13,5 ve 17,5 dan 
sonra Tel: 2048 9404 

Satılık ev - Y. Şchir'de iki katlı 
beşer odalı 800 M. arsalı münferit t::'1 

Tl: 1538 . 9417 

Satılık ana - Yenişchir'in her so
kak ve caddesinde istasyon arkası Bo
monti önünde küçük arsa. Tl: 1538 

9424 

Sablık - 33 model fort marka kap
tıkaçtı. Bankalar Ca.d. Çiçin yurt so 
Jiak No: 9 ~lunet Rafet'e müracaat. 

9435 

Acele satılık arsa - Maltcpc'de jan
darma okulu karşısında 644 M. arsa 
uygun fiyatla verilecek. Tl: 1358 

9437 

iş verenler : 

Memur aranıyor - Bir müessesenin 
büro işlerini yapmak ve takip etmek 
üzere bir memura ihtiyaç vardır. Dak
tilo da bilmesi lazımdır. Arzu edenler 
184 numaralı posta kutusuna müraca· 
at etmelidirler. 9454 

Ortak aranıyor - Bir mabbaayı ida
re edebilecek işten anlar kara bir, or -
tak aranıyor. M. T. A. resimhanesinde 
Hıfzı'ya müracaat. 9b90 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım (7 53) numaralı hususi otomobil 
plakamı kaybettim. Yenisini alacağın> 
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan 0 -

lunur. Fevzi Atlıoğlu Akköprü Atlıoğ-
lu han Ankara. 9471 

Zayi - Mühendis mektebinden 326 
senesinde aldığım diplomanu kaybetti
ğ.i~~en yen.isini a!~k ~zere kcyfiye _ 
tı ılan ederım. Muhendıs Naki Eren -
yol 9467 

~rııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııırıııııııııııııııııııııııııa.. - -- -- -i Nazarı d.kka e ~ 
- -- -Maliye -----------------------------

Vekôletinden : 
1 - 31 • Kanunuevel • 1937 tarihinde 'ıla"n d"td· w• • • . e ı ıgı uzere 

eskı bronz be§ kurutluklarla yüz paralıklar ve nikel bir ku-
ru§luklar 31 - Kinue-.rel • 1938 ak•amından •t·b d 

:s ı ı aren te a -
vülden kaldırılacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 K· ı 1938 • anueve -
akşamına ka~ar bilfunum malsandıklariyle Cümhuriyet 
Merkez ve Zıraat banaklarına müracaat ederek mübadele 
ettirmelidirler. 

-
--------------------------

§ l 2k-:fedavükl~~n ~aldırdıdlan.bu ne.vi paralar 22S7 numara· § 
: ı anunun ıe ızıncı ma eıı mucıbince 1 K" · -
- 1939 "h" d . 'b b" - anunusam . -: tarı ın en ıtı aren ır sene zarfında ancak malsan • : 
: dıklarına ve Cümhuriyet Merkez Bankasına yapılacak tedi- : 
: yatta kullanılabilecektir. (4964) 8959 : 

':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 



25 -12 -1938 

Fransız hikayesi 

İyi Sebep 
Yazan: Bernart Nabon Çeviren : N. Kulaksız 

Bir pazar, Jan - Lu Bartiye ile Lü- buldu. Sokak çok tenha olduğundan 
aiyen Lansar, Maru sahillerinde bir rahatça parn_ıaklığı açtı ve söylenen 
dansigte biribirine rastlamışlardı. Her kapının önüne vardı. 
ikisi de yalnız gelmişlerdi. Paris'e de Onu sevince garkeden bir kolaylık-
beraber dönmü§lerdi. la kilidi zorladı. Hakikaten aldığı 

Lüsiyen, ince bir zarafette, yirmi dersler boşa çılanamıştı. Mutfakta bu-
yaşlarında, esmer, güzel bir kızdı. lunuyıordu, elektriği yaktı, eve girme-

- Birinci defadır ki, böyle küçük den evel bir saniye etrafını tetkik et
bir kabareye geliyorum, dedi. Babam ti. Bir koridora girerken, birdenbire 
taşrada noterdir. Ben Paris'te hukuk elektrikler yandı ve bu kötü işi kendi
talobesiyim; ve bana velilik etmek va- si için yaptığı genç kızın mavi önlü
zifesini üzerine alan amcamın yanın- ğüyle kendisine doğru yürüdüğünü 
da yaşıyorum. gördü. 
Çocuğun kim olduğunu öğrenmek Lüsiyen Lansar onu tanıdı ve bir 

için kendi vaziyetini anlatıyordu. Fa- çığlık kopardı, kız fark1na varmadan 
kat: -.. ~~tinın..J:ok.fena ok _,.-g.--.aJ•lır-fyi-i örtboa etmeye mec-o 

auğunu bildiği için hakikati söyl~: bur oldu. . 
y<>rdu, zira öyle bir dereceye .gelmıştı - Buraya niçin geldiniz? 
ki yaşayabilmek için, her şeyı yapına- Cevap vermek için kafi derecede 

ya hazrrdL zekaya sahipti ve: 
tnce, sportmen ve kızdan. d.ör! b~ş 

yaş daha yaşlı olan Ja.n _ Lu ıyı ~ır ~-ı- - Sizi görmeden, buradan geçemez-
leye mensuptu. Pek küçükken _oks~z diın. Sizi takip e'~tim. Size bir sürp -
kaldığı için, tahsilini ikmale ımkan riz yapmak istedim. Bunu benden bek
bulamadıamdan, elinde avucunda o - lemiyordunuz. 
lan bütii; parayı bitirmişti. İyiw. bi: Kız ona çıkışmayı düşünmüyordu. 
meslek elde etmek niyetinde degıldı, da · ah Onun ız edilecek mü~il bir va -
ve hiç bir şeye kabiliyeti olmadığın -
dan, gayri meşru surette yaşama yol - ziyeti vardı. 
ları arıyacak he\le gelmişti. A • - Jan • Lu, beni affediniz. Size 

"Bu Lusiyen meselesi alelade bır yalan söyledim. Ben bir noter kızı de
macera olmamalı," diye dfü~ündü. Zen- ğilim. Üniversite talebesi de değilim, 
gin olduğu görülüyor .. o~unla_ evl_en: sadece bu villada hizmetçiyim. Siz ar -
mem lazım. Benim hakıkı vazıyetımı 

1 tık beni görmek istemiyecensiniz 1 
öğrendiği zaman iş i~teıı geçmiş o a -
cak. 

Ona bir tüccar yanında memur ol -
duğunu ve bilahare bizzat kendi10inin 
de tüccar olacağını anlattı. Kız bun -
dan çok memnutı oldu. 

İki defa görü~müşlerdi ve yukarıda 
söyledikleri şeylerin rolünü oynama
nı:.n çok güç olduğunu derhal anladı. 
Lusiyen ile gezmiye çıkmaları ona pa

halıya mal oluyordu. Ufak hırsızlık -
!ardan elde ettiği az bir para ile uzun 

zaman bu zengin genç kıza tesir yap

masına imkan yoktu. Onunla evlenme 

işini konuştu, fakat kızın tereddüt et

tiğini gördü. Ona öteberi hediye et -

mesi münasip olacaktı ve bunun için 
çalışmalarmdan oldukça yüklü bir ka

zanç elde etmeyi tecrübe etti. 

Erkek son derece müteessirdi ve 

şunları mırıldanmaktan kendini ala

madı: 

- Lüsiyen, beni kısıkanmrya birse-

bep yok. Sizin hiç olmazsa bir yeriniz 

var. Ben ise işsizim. 
Kız ona cevap verecek kadar vakit 

bulamadı. Geldiklerini işitmedikleri ev 

sahipleri, odaya girerken, burada bir 

gencin mevcudiyetinden hayrette kal • 

dılar. Lüsiyen şaşırıp kalmadı. Jan 

Lu'yu 
_ Nişanlım, diye takdim etti. 

Sonra onun otomobil kullanmasını 
bildiğini hatırlayıp aklına bir fikir 

geldi. 
_ Beyefendi bir şoför arıyo~du. 
J~n _ Lu şimdi işsizdir ve elınden 

Bunu düşUnürken hapisanede bir hemen hemen her şey gelir, size şoför-
dostu tarafından tavsiye edilen bir lük te yapar. . 
soygunculuk plaruru hatırladı. Bu Genç adam aşikar surette ev sahı~· 
planda Nöyyi'de bulunan zengin ve !erinin hoşuna gidyordu. Onu anga1e 
sanatkarane eşyalarla tezyin edilmi§ etmek için müşkilat çıkarınadıla~İcap 
bir villa kastediliyctrdu. Gerek ev sa- eden şeyler hususunda kolayca aşa
hipleri ve gerekse evin tek hizmetçi- caklardı. 
ıi de ekseri evde bulunmuyorlardı. Bununla beraber Jan - Lu sadetin-

"Kendisine bu maHl.matı veren a - den rahatça istifade edemiy~rdu. ~er 
dam, bu köşkün bütün kilitlerinin he- an nazarı dikkati celbetmesı ve şup
men hemen bozuk bir halde olduğunu heyi davet etmesi ihtimali o~n _kırık 
söylemişti. Mamafi mutfaktan girme- kapıyı düşünüyordu. Ev sahı~le1: ve 
yi tavsiye ederim, demişti. en kolay hizmetçi odadan çıkınca yaptıgı zıyan
açılacak kapı buradadır. Sağ tarafta, larr tamir etmek için frrsat buldu. . 

• bahçeye doğru açılır ve sokaktan işi • O kadar meşguldu ki, bayanın ıçe-
tilmeden burada çalışabilirsin." ri girdiğinin ve çalışmasını hayretle 

Jan _ Lu uzun zaman tereddüt et - seyrettiğinin farkında olmadr, fakat 
memişti. Lüsiyen'i hemen ertesi gün gelmekte e>lan Lüsiyen'e şunları söyle
bulmak mecburiyetinde idi ve cebi de diğini işitti: 
boştu. Akşam olunca, hemen hemen - Bizim bozulan kilitlerimizin ta -
yavan denecek derecede bir ka~ lok. - mire ihtiyacı olduğunun derhal farkı· 
ma ekmek yedikten sonra, sakın hır na vardı. Böyle maharetli bir çocuğa 
yUrüy~le Nöyyi yolunu tutmuştu. ihtivacnnız vardı. Hakikaten bu bir 
Kö~kün civarını tarif ettikleri gibi incidir. 

u ı: us -9-
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Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Sebat ve Yenişehir Ecz.leri 

Pazartesi : 1 stanbul Eczanesi 
Salı - Merkez Eczanesi 
Çareamba : Ankara Eczanesi 
Perşembe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : Ege ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE lMDAT 
Bir yaralama, bir kaza, fevkalade bir 

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

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

caat şehir: (1023-1024). • Sehlrlerara· 
ıı: C2341-Z342). - Elektrik vı.. Hava. 
gazt arıza memurluğu: (1846). - Me· 
ıajeri Schir anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa. 
rı: (2645-1050-lt!i6). - Samanpazarı ci
van: (2806-3259). - Yenişehir. Havuz
başı Bizim taksi: (2323). • Havuzbaşı. 
Güven taksi: (3848). - Birlik taksi: 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 
(1291 ). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk 
son seferleri 

Sabah 
llk 

aef er 
Ulus M. dan K. dere') e 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

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

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Ulua M. na 

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

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

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

Yenişehir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yeniı;ehir'e 

S. pazanndan Akköprii'ye 
Akköprü'den S. pazarı'na 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
--.-
7.00 
7.10 

6.15 
7.30 

ve 

Aksam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

2tl.OO 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

--.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

Bahçeli Evlerden M.na 7.45 ~ 
Ulus M.dan Bahçeli Evlere.-.- 20.00 

Ş U. Meydan.ı'yle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manlan seferler daha sıktır. 

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

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

Posta .Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadard:r. 
Posta saat (19) a kadar laı.nbul çiJıeıJ-
ne mek:tt.p kabul eder. 

· Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya ı Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per· 
sembe. Cumarteıı 
Toroa sürat.) 

Samsun hattına : Hergiin 9.35 (Kayse· 
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergiin 9.35 
Zonguldak b.attı : • 15.oo 

Gündelik: 

Hıcri - 1357 
Zilkade: 3 

S. D. 
Güneş: 7 23 

Rumi - 1354 
Birincikanun: 12 

S. D. 
Akşam: 16 46 

Tıbbi T oplanh 
3. 1. 939 salf günü saat 19 da Nümu

ne hastanesi konferans salonunda a~
ğıda yazılı proğram dahilinde bir 
konferanı. verilecektir. 

1 - Açılış: (Dr. Fahri İzgi) 
2 - Konferans: Cilt hastalıklarında 

modern gıda tedavisi. (Prof. Alfret 
Marchionini) 

3 - Projektion: Bazı nadir.cilt has
talıklarına dair. (Prof. A. Marchioni
ni) 

4 - Nümune hastanesinde görülen 
nadir bazı cilt hastahklarına dair (Dr. 
Faıhri İzgi) (Dr. Şadan Tor) 

5 - Cilt ve zührevi hastalıkların 
pratikte tedavileri, meseleleri hakkın
da mütalealar ..• 

Yılbaşı tebrik telgrafları 
Çocuk Esirgeme kurumu genel mer

kezinin Viyana'da çok zarif bir şekil
de bastırdığı (lüks) tebrik telgraf ka
ğıtları her telgraf merkezinde bulun
maıktadır. Bu zarif kağıtlarla tebrikle
rinizi göndermek isterseniz arzunuzu 
memura söyleyiniz. Veya müsvedde
nizin bir köşesine (Lüks) kelimesini 
yazınız. Telgraf ücretinden başka ve
receğiniz on beş kuruşla yoksul bikes 
yavruları korumuş hem de incelik ve 
zarafetin timsali olan bu telgraf ka· 
ğrtlariyle dostlarınızı memnun etmiş 
olursunuz. 

Yılbaşı hediyeleri 
Yılbaşında en güzel ve makbul fay

dalı hediye mi arıyorsunuz? Çocuk 
Esirgeme kurumu genel merkezinin 
neşrettiği Peri masalları, Annelerle 
hasbihal, Çocuklara masal, Eskimo İ
kizleri, Mağara İkizleri, 

Kitaplarını Ali Hem faydalı bilgi 
hem de çocuklara hoş vakit geçirtmiş 
olursunuz. 

F otogral sergisinin umumi görünüşü 

(j 1 ikin.c.i • 1 

• 
Bugün zevkle • Fotog"" raf. 
gezeceğimiz 

güzel eser • 

• J Sergisi ••'-

Bütürt Türkiye 
lllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Bütün güzellikleriyle Sergi 
Evinde, ·fotoğraf halindedir 
İkinci Fotoğraf Sergisi bugün miyecek bir hava yaratmamışsa nasıl 

Sergievinde törenle açıldı. bir ticaret misali olabilir? Mesele ga-
!lk Fotoğraf Sergisi, 936 da açıl- yet basittir: ilk fotoğraf sergisinde 

mıştı onun ismi de ikincisinin aynı Bergama, Efes harabelerinden başlı
idi: Türkiye, tarih, güzelJik ve iş yarak, bütün Ege çevresinin koynun 
memleketi... da uyuyan tarih, hemen hemen asır-

Sergievinde açılan sergileri ziyaret larca öncesine benzemiyen bir dekor 
edenlere ait rakkamlar, esas tutul~- içinde idi. Bu sefer ona biraz yol, bir
cak olursa, ilk fotoğraf sergisinin ne az imar uzanmış. Fakat üçüncü sergi
kadar muvaffak bir eser olduğunu ı de buraları tanıyamıyacağız: lzmir 
derhal hatırlarız. Serginin müddeti turistik yollarla ve turizm tesisleri 
uzatıldığı halde ziyaretçilerin arkası ing.a edildiği zaman Bergama'da, E
almmamıştı. fes,de, Sarde'de ve diğer bütün tarih 

İlk fotoğraf sergımızın bilhassa köşelerinde, tarihin yanı başında mo
memleket dışma ait olan neticesi de dern hayatın istediği bütün itnkan
(Fotoğrafla Türkiye) albümünün neş- ları bulacağız. Tarih hazinelerinin 
redilmesi olmuştu. Mabuat Umum bu çeşidi, ancak döviz getiren bir ha
Müdürlüğünün Viyana'da bastırdığı le girdiği zaman milli gelir arasında 
bu güzel albümün akisleri hala devam yer alır. Fotoğraf sergisinin bünyesi
etmektedir. Geçen :;ene Ankara'yı zi- ni kuran üç isimden birincisi, bize 
yaret etmiş olan bir ingiliz gazeteci- bunları hatırlatıyor. 

sine, Türkiyeyi görmek arzusunun Türkiye güzellik memleketi... Ser
kendisine nereden geldiği sorlduğu ginin taşıdığı ismin ikincisi olan"gü
zaman, bu albümde gördüğü resimle- zelliğin" insan elinde değiştiğini gör
rin canlılarını seyretmek isteğine da- mek isteyenlere bu seferki sergide 
yanamadığı cevabını vermiştir. bu meraklarını tatmin edebilecekler-

Hakikat de budur: Türkiyeyi, her dir. Tabiatte mevcut olmıyan bu gü
hangi bir vesile ile gezmiş olan ya- zelliği yaratmak, güçtür. Fakat, plan
bancılar, memleketimizin daima gö- lı ve bilgili bir çalışma, onu tanzim 
rülmiye, gezilmiye, iş görülmiye de- edebilir: Serginin güzel Türkiyeye 
ğer bir toprak parçası olduğunu tas- ait köşesi de bunu ispat ediyor. 
dik etmişlerdir. Zaten serginin ismi- Türkiye iş memleketidir ve bu iş 
ne de dikkat ediniz: Türkiye tarih, hacmi devamlı olarak inkişaf ediyor. 
güzellik ve iş memleketi.... Serginin büyük bir kısmı, bunu gös-

Birinci sergiyi görmüş onlanlar, i- termektedir. Endüstrimize ait fotoğ-
kinci sergide birçok yenilikler bula- raflar, yeni fabrikalar, ziraat sahasın-
caklardır. Son günlerde sergievinde daki inkişaf elle tutulur bir haldedir. 
açılan iki sergi, Türkiyenin kalkınma Bir tarafta Türkiyenin zengin top-
yolunda vardığı merhaleler · için en raklarına ait mahsulleri goruyoruz. 
vazih ve kati fikirler veren iki eser İlk fotoğraf sergisinde bilhassa bu 
oldu: 

Sokak sergisinde, endüstrimizin, e
konomimizin, ziraatimizin, kültürü
müzün, finansımızın, daima yükselen 
rakkamlarrnı grafikler ve tablolar ha
linde gördük. Fotoğraf sergisinde 
bunlar, kağıd üzerinde küçültülmüş 

bir haldedirler. Birisinde mukayese, 
diğerinde şekil.,, Hala yerinde duran 
sokak sergisini gezenler, buradan sa
lona girdikleri zaman fotoğraf sergi
siyle karşılaşarak intibalarını tamam
lıyacaklar ve muhakkak ki bir kanaat 
sahibi olarak çıkacaklar: Memleketin 
kuruluş ve kalkınma temposunun gün 
geçtikçe hızlandığı kanaati... Bu hü
küm, her yerde ve her zaman vatan
da§tn enerjisini kamçılıyan bir kuvet
tir. 

lki sergi arasındaki fark, yalnız re
simlerin çokluğu, canlılığı ve güzel· 
liği bakımından değildir: Ancak fo-· 
toğrafla tespiti mümkün olan haqise
ler de artmış. Mesela serginin tahşıdı
ğı üç isimden her biri üzerinde ufak 
bir mukayese yapınızı Türk~ye tarih 
memleketi... Geçen defa sergide Ege 
bölgesinin eşsiz tarih hazinelerinin, 
atalarımızın paha biçilmez yadigarla
rının fotoğrafları ile bu seferkiler 
arasında bir başkalık göze çarpıyor: 

kısım, geniş bir alaka görmüştü. ikin-
ci sergi bu hususta daha çok zengin
dir. Bir çoklarımızın henüz tadını 

bilmediğimiz çeşitli, nefis meyvaları
mız, sebzelerimiz gözümüzü çekiyor. 

Bu serginin mükemmel bir iç tu
rizm propogandası olacağma inanıyo
ruz: Bu kadar güzel manzaraları gör
dükten sonra onları ziyaret etmemek 
için tabiate karşı insan gözünü ve 
gönlünü kapamış a,lmalı ... Mesela ser
ginin bir köşesi, Boluya ve Boluya a-

it manzaralara ayrrlmış ... Biraz ötesi 
çorak bir şehir olan Ankara'mn yanı 
başındaki yeşil cennete hasret çekme
yen var mıdır? Fakat Bolunun bu ka
dar güzel olduğunu bize sergi öğre
tecek ... 

Serginin sağdan girdiğiniz zaman 
sıra ile karşrlaşacağmız şeyler şunlar
dır: Evela arkeoloji kısmr... Burada 
Didin, Belkıs Pamukkale harabeleri
ni göreceğiz Onun yanı sıra, daha ya
krn bir medeniyet devrine ait ebedi 
şaheser Selimiyenin türlü manzara
ları ve Edirneye ait görünüşler var. 
Sonra Edirnemizden seçilmiş olan 
güzel manzaralar ... 

Edirneden sonra Marmara kıyıları
na ait resimler; İstanbuldan camiler, 
Boğaziçi;ıden görünüşler, Adalar var. 
Serginin en çok önünden geçerken 
durulacak olan kısmının burası ola
cağını tahmin ediyoruz. Deniz o ka
dar güzel canlandırılmış ki... Denizi 
olmıyan bir yerde ve hele souk bir 
günde, parlak bir güneşe, ılık sulu 
mavi denize nasıl hasret çekilmez? 

1stanbul'un peşi sıra Bolu geliyor: 
Manzaraları ve tipleriyle Bolu ... kıyı 
şehrinin yanında orman şehri. Türki
yeni küçültülmüş bir cihan olduğunu 
bu vesikalardan daha selahiyetli ne 
anlatabilir? 

Daha sonra Antalyadan manzaralar 
bu kıyı şehri ve orman şehrinden son
ra yine bir kryı şehri fakat sıcak 

memleketler iklimi... 
Şimdi serginin geçen sefer görme

diğimiz bir köşesine geldik: Hatay 1 
Hür ve müstakil oluşu, milli ınese

lelerimizden biri olarak bizi aylarca 
meşgtl.l eden güzel Hatay"ın harikul 
ade tabiatine ait sanatkarane resim
ler .. Tarih Hatay, tabiat Hatay, An
takya ve İskenderun ... 

Serginin ortası bizi, hazin, hürmet, 
şükran, minnet, ve huşu hislerinin 
hep bir arada içimizde durduğu ga
rip bir melal durduruyor: Burada E
bedi Şefin hayatına ait resimler var
dır. 

Atatürk'e, ı;onsuz bağlılığımızı tek
rara bir fırsat daha bulmuş olarak, An
kara'nm manzaralariyle çevresinin 
resimlerine ayrılmış kısma geçiyoruz 
Bir rejim eseri olarak Ankara ve yi
ne bir rejiım eseri olan Hatay'ın, iki 
büyük eserinin arasında Ebedi Şef, 
o kadar manalı düşmüş kL 

Bundan sonra Türkiye'nin fotoğra
fın bile tespit etmeJ.cten aciz kaldığı 
kalem ve dile sığmıyan hakir güzel
likl~rine ait resimler: Dağlarımız, or
manlarımız, sularımız, denizimiz, va
dilerimiz, bozkırların bile kendine has 
erkek güzelliği - ve kısaca - türlü 
aykırı tabiat, toprak şartlarının ya
rattığı dünya cenneti Türkiye ... 

Serginin en enteresan bir köşesini 
haber verelim: Tipler.. memleketler 
de yaşayan vatandaşların tiplerini 
canlandıran bir köşe önünde uzun 
boylu durmadan ge~emiyoruz. 

Serginin son kısımları Orman Çift 
!iği, ziraat, iş, endüstri, insan ve inkı
lap köşeleridir. 

Bu sergiyi zevk ve gururla geze
ceğiz: Zevk tarafı bir sanat eserini, 
gurur tarafı da mesut vatanımızı bize 
tamamiyle canlandırdığı için ..• 

Harap olmıya yüz tutan yerler dü
zeltilmiş, dekor zenginleştirilmiş, ü
zerinde uğraşılmış ... Yaşayan ve ha
kim olan zevk, ta-rih haraıbelerinin 
arasında, günün telakkisini tatmin et Fotogral sergisini ziy_aret edenler 
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Kontinental yazı ve hesap makineleri için Ankara vekili aranıyor.~~:~~~~!•tanbulPo·~ı9 
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Amerikan ve Avrupa Radyo cihazlarının bütün evsafını birleştiren yegône Radyo ----------- GENERAL ELECTRİC ------------- (Birleşik Amerika Mamulatı) 
---------- VERESİYE SAT 1 Ş ------ Satış yeri: --------- GENERAL 

-----------------
-------------------

-
:Kısa bir müddet "RADYO. 
:LlN,, kullandıktan sonra, 
:dişleriniz inci gibi parla
:dıktan başka mikropların 
:kamilen mahvolduğunu, za
:rarlı salya ve ifrazatın ke
:sildiğini, di!f etlerindeki il
:=tihaplarm durduğunu ve 
:nihayet ağzınızda latif bir 
§rayiha başladığını duya
:caksmız. --s Gayet temiz-gayet -

• ------------------------------------------
~ Beyoğlu İstiklal caddesi No. 28 de ve acentelerimizde Ankara satış yeri: HALİL HAMAMCI Bankalar Caddesi 9416 ~ 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ELECTRİC MÜESSESESİ -- ~ sıhhi -gayet ucuz -
-------§Her gün sabah, öğle ve ak- § 

Avrupa'nın 140 kuruşluk Meyva 
ruziarına mukabil 25 kuruşa 

Meyva Özü 
fştihasızlık ·Hazımsızlık -Şişkinlik- Bulantı -
Gaz· Sancı. Mide bozukluğu -Dil - Barsak 

ataleti· İnkıbaz -Sarılık-Safra - Karaciğer -
Sıkıntı· Sinir. Horlamak ve bütün mide ve 

barsak hastalıklarına karşı 

Hasan MEYVA ÔZÜ kullanınız 

M.~de. iç.i~ her yemekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bardak su içinde ve 
mushıl ıçın. ~er sab~.h .'~eya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşığı yarım 
bardak su ıçınde kopurterek içmelidir. HASAN MEYV A OZÜ meyavla· 
dan ve me.y~alarm özlerinden yapılmış bir hakiki sanatttır. Avrupa ve bil · 
hassa ln~ılız meyva tuzlarından daha yüksek olduğu katiyetle sabittir 
Buna ragmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. HASAN 
MEYV A ÖZU yalnız bir türlü olup şekersizdir ve çok köprür. 

S• 25 İki 40 dört ışe - misli • mısli 60. :i~!~ 100 kr. 
8965 

f"""' İ LA Ç LA R 1 N 1 Z 1 1111111. 
§ Sakarya Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem S 
:= Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete § 
§ ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai- § 
:= mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayatta her hu- := 
:= susta azami teshilat gösterilir. Ulus Meydanı tş Bankası =: 
111111111111111111111 karşısı. Tl: 2018 9025 111111111111111111111 

Sah ık makine ve saire 
Ankara Defterdarlığından: Muhammen bedeli teminatı 

·1 Lira K. L ' K. Cinsi adet kı osu 800 6~ra 
Matbaa tfıb makinesi 25 ı 88 

Makineli merdiven 123 70 9 28 
Kapu penc~re 60 4 50 
Çubuk demır 36 20 2 72 
Kapı ve pencere 19 63 1 50 
Muhtelif cins hurda eşyk~ ir ec:.yanm 6-1-939 cuma günü saat 15 

d afı yazılı ma ıne ve sa ~ . 
Yukarı a evs .. . k is •on da ayrı ayrı ihalelerı yapılacağın. 

de Defterdarlıkta muteşekk.~l om } te komisyona müracaatlar (5220) 
dan isteklilerin adı geçen gun ve saat . 9413 

734 

Zayi - Ankara İnönü muhtelit ilft: 
mektebinden 19 temmuz 928 tarihli al

mış oldu ğum şehadetnamemi zayi et -
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. Ankara Cebed'de Bay
sal caddesinde 68 No. 1r cv<le Mehmet 
Hamdi oğlu Abdurrahman Eryazgan 

Çocuğunuza 
alacağınız 
hediyelerin 

on kıymetlisi 

DADI 

DADI 

Istanbul Haydarpaşa hastanes ı 

sabık göz mütehassısı ve Gülbam 
hastanesi sabık göz baş muavinı 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun'daıı 
Ankara'ya nakletmiştir. Muaye 

ne: Sabah 9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası, Talas Ap. kat ı 

VİLLA APARTMAN MAGAZA 
yaptırmak istiyenler için şimdı 

Proj(•, plim ntC'\'Sİmidir 

Zamanın her türlü konforunu haiz ve 
ımar kavaidine uygun avan projeleri, 
inşaat plii'l1arı, betonarme hesap ve 
resimleri, her türlü inşaat detayları, 
sıhatli keşifler, inşaat kontrolluğu cid-

di her keseyi tatmin edecek fiatlar. 

Y. Mimar Reşad Akıncılar 
Yenişehir Atatürk Bulvan 

Karadeniz Ap. 

.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL - -- -: Almanca bilen eyi bir : - -§ Kimyager aranıyor § 
: Ankara'da büyük bir müesse· : 
: sede çalışmak üzere tecrübeli, : 
: muktedir ve eyi almanca bilen : 
: bir kimyagere ihtiyaç vardır. llk : 
: maaş 350.- liradır. Talip olanla : 
: rın tahsil derecelerini ve tercü. : 
: meihalini bildirir bir mektupla : 
: bir hafta zarfında İstanbul 176 : 
: No, P. K. adr~sine C. T. rumu : 
: 1.iyle yazmaları. 9399 = 
"11111111111111111111111111111111111111lr" 

:~am yemeklerinden sonra ~-ii!CiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiCiiiiiiiii<iiiiiiiiiiiiii-iiiiM~ § 
: dişlerinizi 9111 : 

- -1 Radyolin ile fırça nız~ --:;1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ,,. 

Satılık otomobil 
Ankara Defterdarlığmdan : 

Nevi Markası Modeli Silindir Muhammen bedeli Depozito 
Lira K. Lira K.. 

Otomobil Buik 930 8 400 30 

Yukarda evsafı yazılı bir adet otomobil 29-12-938 perşembe günü saat 15 

de ihale edilmek üzere pazarlıkla artırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin hizasında yazı lı depozito makbuziyle adı geçen gün ve saat

te defterdarlıkta müteşekkil komisyona gelmeleri ve otomobilı görmek 
istıyenlerin her gün defterdarlık milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 

(5138) 9248 

Satılık Ev 
Ankara Defterdarlığın-dan : 

Metruke 
Muhammen Depozito 

Iradı Bedeli 
Mahallesi sokağı Cinsi kapı No. Hisse L K. Lira K. Lira K. 
---- --- --- -- ----- --- --- ---
Vattarin aralık Ev 10 136 Tamamı 120 3500 263 25 

2 

1 - Yukarda yazılz üç oda bir mutbah hel1, t lık ve iki sofadan lbarCC 

elektrik tesisatını havi evin mülkiyeti 4-1-939 günü saat 15 te ihale edil .. 
mek üzere açık artırmaya konulmuştur. 

2 - İhale bedeli sekiz sene sekiz müsavi taksitte birisi peşin diğerleri 
her senenin 1 eyliilünde tediye edilecktir. 

3 - 1stklilerin sözü geçen gün ve saatte yukarda miktarı yazılı depo

zito makbuzu veya banka mektubu ile Defterdarlıkta kurulan satış komis
yonuna gelmeleri ve bu husustaki şartname ve evi görmek için Defterdar-
lık Milli emlak müdürlüğüne müracaatları. (5169) 9320 

--
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

-----
------- HERKES BİLMELİ! -Çocuklara ilk := 

adımları og- := 
re ten fenni = 
bir cihazdır := 

--Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvalarm güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve = 
saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar; ince bar- = 
sağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. = 

DADI = -Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrılan, karın şişmeleri, burun, makat kaşınması, = 
Çocukları eğ
lendirir. Ge
zintilerde ta-

:= ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, := 
§ görmede, işitmede bozukluk hep bu kurtlarrn tesiridir. § 

~ımağa yarar. = 
İcabında ra- = 
hat bir salın-

- -
İ S M E T BİSKÜVİTİ ------ --- Bu kurtların en birincı devasıdır. Büyük ve küçükle re emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve := cak olur. = • yer. Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiy .. ten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. § 

ı = DİKKAT : Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar dü§lDezse çocuğunuzda solu- § 
§ can olmadığına itimat ediniz. := 

Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. := 
Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmıştır. Büyükler: Gece yatarken iki := = kutu bisküvit, çocuklar: 10-15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece ya- _ :=. tarken bir çizgi biskilvit verilir. = = Fiyatı her eczanede 20 kuruş tur. ( 1 S M E T ) ismine dikkat. 9243 = 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
-)eposu Yeni Eczane 

.. teyiniz. Yeni 
-

Kata~:t = SİNEMALAR 
-

--------Sus 

ULU S - 19. uncu yıl. - No:"6250 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Uumumi Neşriyatı lclare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

- -----BU GÜN BU GECE ~ BUGÜN BU GECE Ha/ k = Rus Çarlığı zamanına ait Car/Jlc Rusyasının debdebe ve ihtişamı = = fevkalade bir eser Bu~ün 14.30 - 16.30 - 18.30 ve Car Alexendr'ın aşkını canlandıran= = matinelerinde ve gece 2lp de çok kuvetli bir eser = = K A T I A 2 film birden -= 1 - NEVYORK HAYDUTLARI K A T 1 A = 
- Baş Rollerde d h h ca -- ba~tan bala e :set ve eye n _ = 2 - ARZU LE KAMBER Baş Rollerde ---- Daniellc Darricux - John Lodcr = İlaveten , Türkçe sözlü Danielle Darrieux - John Lodcr = = Eski bir şark masalının çok meraklı lr t K " I = - Kültür filmi: Nebatatrn Kuvcti ve hikayesi ave en: u tür filmi ve dünya _ 
- Seanslar havadisleri --= ayrıca Fo:ıı: Jurnal s = ---------- 10 ve 12 de Ucuz Halk Matinesi canslar: = = Seanslar HAZRETİ SÜLEYMAN'IN 10 ve 12 de Ucuz Halk Matinesi = = 10.JO ve 12.Jo da ucuz hallc matinesi HAZİNELERİ = = Ôtleden sonra Öl.leden sonra Öğleden sonra = = 14.4S - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 14.JO - 16.30 - llı.JO - Gece Z1 de 14 - 16 - 18 - Gece 20.30 da = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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RESMi İLANLAR 
hklrl leYUllD Alllirliil 

t 25 ton kur1 fasulye ıh nacak 
Ankara LeYazım Amirliii Sa.tm 

Alma Komisyonundan ı 
1 - Kapalı zarfla ebiltmeye ko -

nulan ı25 ton K. fasulyaya verilen 
fiyat makamca gali ıörüldüğünden 
yeniden kapalı zarfla ebiltmeye ko
nulmuftur. 

1 - Ankara ıarnizon birlik ve mll
eaıeaeleri eratı ihtiyacı 125000 kilo 
K. faaüulya K. sarfla eksiltmeye kon
muıtur. 

2 - Tahmin bedeli 15625 lira olup 
muvakka teminatı 1171 lira 87 ku- -
ruıtur. 

3 - Ebiltmeai 28-12-938 pazarteıi 
günü saat ıs tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ebilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cll maddelerinde istenilen t>elıeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
Ye teklif mektuplarını Ankara L•. 
Amirliği satın alma komisyonuna •er-
meleri. (5075) 9134 

200.000 kilo ot ılllllelk 
Ankara l.e•aam Aİnirliti 5atm 

:Alma Komisyoa-dan ı 
1 - Polatlı'daki topçu alaynım te· 

nelik ihtiyacı 200.000 kilo ot kapalı 
aarfla eksiltmeye konmuftm. 

2 - Tahmin bedeli 4 kurut 50 san
tim olup muvakkat teminatı 67S lira
dır. 

3 - Ebiltmeai 27-12-938 sah günü 
aat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evveline kadar temi 
nat ve teklif mektuplarını Topçu alay 
•tın alına komisyonuna •ermeleri. 

(S083) 9138 

70.000 kilo piri~ ah..-
Ankara LeYazım Amirlili SMm 

:Alma Komisyoaundan s 
1 - Kırklareli tümen blrlllderl 38 

aeneai ihtiyacı için 70.000 kilo pilav-
rilen 22 kuru · 

pahalı göru 
kilo pirinç K. sarfla ebiltmeye kon • 
muıtur. Beher kilosunun tahmin be
deli 25 kurut olup muftkkat teminatı 
1312 lira 50 kuruttur• 

s - Ekslltmeei 26-12-938 P. erteei 
gllnll saat 15 dedir. 

4 - Ebiltmeye gireceklerin eksilt
me gllnü 2490 ıayılı kanunun 2, 3, 
tlncil maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir uat evveline kadar temi • 
aat ve teklif mektuplarını Kırklareli 
tllmeıı utm alına komisyonuna ver -
meleri. (5084) 9139 

2U,• Kilo yallf llıı•lk 
Ankara Levazım Amirlili SMm 

Alma Komiayonandan : 
1 - lbale günü talibi çılmuyan o • 

tuz üç tümen .birlikleri haynnatı ih
tiyacı için 280000 kilo yulaf it. adla 
eksiltmeye korunu,tur. 

2 - Tahmin bedeli 14420 Ura olup 
muvakkat teminatı 1082 liradır. 

3 - Ebiltmeai 28-12-938 çarpmba 
gllnü saat ı6 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek· 
ıiltme günü 2490 sayılı kanmıun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
ıelerile birlikte ihale gl1n ve ... tin . 
den en geç bir aut evnline kadar te
m: .. at ve teklif mektuplarmı Fındık
lıda komutanlık utm alma komlayo-
auna vermeleri. (S104) 91154 

300,000 Kilo yulaf ıll .... 
Ankara Levazım Amirliti Satm 

Alma Komisyonundan ı 
1 - İhale günü talibi çıkmıyan ta

tanbul komutanlığına bağlı topÇu 1.ci 
alayı hayvanatı ihtiyacı için 300000 
kilo yulaf K. zarfla ekliltmeye kon
muıtur. 

2 - Tahmin bedeli 15450 lira olup 
munkkat teminatı 1159 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28-12-938 çarpmba 
lilnü saat ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek· 
ıiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, Uncü maddelerinde istenilen bel· 
ıelerile birlikte ihale gl1n ve saatin • 
den eo geç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Fındık
lıda komutanlık utm alma komisyo-
nuna vermelerL (SlOS) 9165 

•20,000 IHo yulaf ıh..n 
Ankara Lnaznn Amirliii Satın 

Alma Komis1onandan : 
1 - ihale pnü talibi çümuyan 11-

tanbul komutanlığı birlikleri hayva -
natı ihtiyacı içhı 420000 kilo yulaf it. 
zarfla eksiltmeye lıronmuttur. 

2 - Tahmin bedeli 21630 lira olup 
muvakkat teminatı 1623 liradır. 

3 - Eksiltmeai 28-12-938 çarpmba 
günil uat 15 dedir. 

4 - Ebiltmeye peceklerin ek
ailtme sQnll 2490 aydı kanunun 2, 
3, Uncll .. ddelerinde istenilen bel
ıelerile birlikte ihale sl1n ve saatin -
den en seç bir aut evveline kadar te
minat •e teklif mektuplarmı Fındık
lıda komutanlık •tm alma komisyo-
nuna •ermelerL (5106) 9166 

1500 lh sade yalı ılln .. k 
Ankara Lna:ınm Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan ı · 
ı - Alayın 938 - 939 seneleri ihti

yacı için 7500 kilo sadeyağı K. zarfla 
eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 6750 lira olup 
muvakkat teminatı 506 lira 2S kurut
tur. 

3 - Eksiltmesi ?7-12-938 salı günü 
aut 14 dedir. 

4 - Ebiltmeye gireceklerin ek· 
ailtme gilnli 2490 sayılı kanunun 2, 
3, Uııcil maddelerinde i•tenilen bel
plerile birlikte ihale ilin ve saatin -
den en geç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını P. A. 
Komutanlığı aatınalma komisyonuna 
vermeleri. (S107) 9167 

3950 lilo Side Yll• ılınacak 
Ankara Le•az- Amirliti Sahil 

Alma Komisyonundan ı 

1 - Yozgat piyade alayı ihtiyacı 
3950 kilo S. yatı açık eksiltmeye kon
muttur. 

2 - Tahmin bedeli 37 S2 Lr. SOK. o
lup muvakkat teminatı 282 liradır. 

3 - Ekailtmeıi 30.12.938 cuma gü
nü uat 14.30 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me ıGnü 2490 •yılı kanunun 2, 3 ün
c:tl ... ddelerinde iatenilen belceterile 
birlikte ihale sl1n ve uatmdan en ~ 
bir uat neline kadar teminat n tek
lif mektuplarmı Yoapt alay utm al· 
ma komiıyonuna vermeleri. 

(5124) 9233 

tesi günü saat 11 de Ankara Lv. &
mirliği utınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

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

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

Muhtelif mılıe1111 ılllllClk 
Ankara Le.azan Amirliii Satm 

Alma Komiayonandaa : 

Aşağıdaıki miktsları yasılı malze
me pazarlıkla satuı alınacaiından ta
liplerin teminatları ile birUkte 28 1. ci 
Kan. 938 çarpmba günü saat 10 da 
Ankara levazım amirliği aatm alma 
komieyonuna gelmeleri. 

Adet 
90 
ı2 

ı2 

6 
ı2 

30 
6 

34 
8 

2 

Su kovası 
Yangın kancaeı 

Kancalı ip 
Yangın merdiveni 
Yangın söndürme aleti 
Gemici feneri 
Yangın tulumbası 

Gemici feneri 
Su kovası 
Çamaşır urganı 

(5248) 9477 

Muhtelif yiye<ek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

Aıağıda cins ve miıktarları yazılı er
zaklar pazarlıkla satın ahoacağından 

taliplerin teminatlariyle birlikte 26. 
12. 938 pazartesi günü saat 14 de le
vazım amirliği satın alma komisyo
nunda bulunmaları. 

Kilo 
800 Kereviz 
170 Pastırma 

1300 Karnıbahar 

325 Hindi 
325 Balık 

650 Ayva 
240 Havuç 

2000 Limon 
700 Antep pekmeai 

s Salep 
15 Karabiber 
ıs Yeni bahar 
ıs Krrmızı biber 

300 Malatya kaysısı 

50,000 Kilô sığu eti ahnacak 300 Erik kurusu 

~---....... -r.ıı~---~ı:r-ı 
Alma Komia,...uclan: 

1 - Midyat kıtaatınm bu aenelik 
ihtiyacı için SOOOO kilo aıtır eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 12,5 kurut olup 
munkkat teminatı 469 liradır. 

S - Ebiltmesi 2. 1. 939 puarteai gü
nü saat 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 mektuplarmı Midyat ukeri aa
tm alma komiayonuna vermeleri. 

(5146) 9271 

a,• kilo ısp1111k ıhnacak 
Ankara ı...amm Amirliji Satm 

Alma KomieJODundan : 
1 - 16. 12. 938 de ebiltmeai yapı 

lacak olan 40.000 kilo iapanağa talip 
çıkmadığından bir ay içinde pazarlık
la eksiltmeye konmuıtur. 

2 - llkpuarlıiı 26. 12. 938 pazar
tesi ıünü ... t 10,30 da Ankara Lv. i
mirliği aatına1ma komiayonunda yapı
lacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli 2100 lira 
olup ilk teıninatı 210 liradır. 

4 - Taliplerin belli vakitte komis-
yona milracatln. ( 5231) 9430 

J0,000 ••o lillna ıhnam 
Ankara Lnazan Amirliti Sabn 

Alma Komİ•JODandan ı 
1 - 16. 12. 938 de eksiltmesi yapı· 

lacak olan 30.000 kilo Lahnaya talip 
çıkmadıimdan bir ay içinde pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - İlkpasarbfı 26. 12. 938 pazar
tesi günü saat 10 da Ankara Lv. i.mir
lili satın alma komisyonunda yapda· 
caktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli 1200 lira 
ilk teminatı 90 liradır. 

4 - Taliplerin belli vakitte komis
yona müracaatlan. 

(5232) 9431 

8,000 kllo p1rasa ıblllelll 

Ankara 1.eYazım Amirliii Satm 
Alma KomiaJODundan ı 

1 - 16-12-938 de ekailtmeai yapıl•
cak olan 40.000 kilo pıraaaya talip 
çıkmadıimdan bir ay içinde pazarlık
la eksiltmeye konmuıtur. 

z - ilk puarlıiı 26-12-938 pazar· 

Sirıke 

1000 lspanak 
15 Limon tuzu 

(S250) 9478 

Satıhk deriler 
• Ankara Levazım Amıirliii Sa\m 

Alma Komisyonundan : 

Uç beygir, bir katır ile i.ld beygir 
deriai levazım &mirliği sata\ alma k<ı
misyonu tarafından aleni müzayede 
ile satılacağından taliplerin 30. 12. 938 
cuma günü Hacı Akköprü'deki at pa
zarı.oda bulunmaları. (S251) 9479 

MuhtelH yağlar ıllucak 
Ankara LeYasan Amirliti Satm 

Alma Komisyonundan : 

Apğıda cins ve miktarları yazılı 
yağlar alınacağından taliplerin temi
natlariyle birliite 28. 12. 938 çarfUD· 
ba günü saat 11 de Ankara Lv. amirli
ği satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Kilo 
23 
23 
ı4 

48 

B. 
B. B. yağı 
Valvalin 
Gaz yağaıın 

(52S2) 

Posta, T clgrof .,,e T elc>fon 

2 idet postı ıığonu ahnacık 
P. T T. LeYazım Müdürlüiün· . 

den: 

29-11-938 tarihinde yapılan ebilt • 
mesinde mukabil teklif verilmesin • 
den ihale edilemiyeo iki adet poa -
ta vagonu 27 birinciklnan 938 aab 
günü saat (15) de Ankara'da posta, 

telıraf ve telefon umum müdürlilltl 
&Jinaamdaki satın alma komiayonun -
da paaarbkla mübayaa olunacaktır. 

Muhammen bedel (43579,80), mu -
vakkat teminat(3268,40) liradır. 

latekliluin meaai aaatları sarfında 
her gün mezHr komi.yona müracaat
la prtnameleri görmeleri ve pazar • 
tık için yukarıda yazılı gün ve autta 

muvakkat teminat makbuz veya ban • 
ka mektubu ve kanuni veaikalariyle 
birlikte adı geçen komieyoncla hasır 
bulunmaları ilin olunur • 

.(5052) 9116 

Müdafaa .. 
Liboralutır aleti ıhna<ak 
M. M. Veületi Satm Alma Ko

mis,......a.a ı 

1 - Hepaine tahmin edilen fiyatı 
23123 yirmi üç bin yüz yirmi üç lira 
olan on dört Çetit laboratuY&l' llat ve 
malzemesi kapalı .zarfla •atm alma -
caktır. 

2 - Eksiltme 2 son klnun 939 pa -
sarteai gikıü saat 11 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktrr. 

3 - İlk teminat ı 7 34 lira 23 ku -
ruı olup prtnameai her pn öğleden 
sonra Ankara'da M.:M.V. satm alma 
Ko. da görülür. Ve is·tiyenler tarafın-
dan kopyuı alınabilir. • 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
aaatından behemehal bir saat evetine 
kadar M. M. V. satın alına KO. reis-
liğine vermeleri. (4758) 1 8572 

5000 Çift yemeni ıhnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fi. 
yatı 200 iki yüz kurut olan SOOO beı 
bin çift yemeni kapalı zarfla eksilt • 
meye konulmu,ıur. 

2 - Eksiltme 3 ikinci klnun 939 sa
lı ilini• saat 1.'.: de Ankarad:ı M. M. V. 
satın alma KO. da yapılacaktır. 

3 - 111 teminat 375 lira olup §&rt • 
namesi M. M. V. satın alma KO. da 
görülür. 

4 - Ekliltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sanlı kanunun 2 ve 3 
cil maddeleriııde y~ılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını eksiltme aa
atından behemehal bir saat eveline 
kadar Ankarada M. M. V. satın alma 
KO. na vermeleri. (S111) 9230 

Kıyıı yular balhil ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mİ•J'OD-dan ı 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiatı 400 kurut olan 400 adet ka)'lf yu• 
- ....... ebiltme MU"edyle mü
nabaaya ltonulmuftur. 

2 - İhalesi 3-ı-939 salı günü saat 
14 dedir. 

3 - İlk teminatı (120) liradır. 

4 - Enaf Ye prtDame8İ bedelaia 
olarak il. il. V. •tm alma komiayo -
nundan alınır. 

S - Ekailtmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad • 
delerinde gösterilen veaaikle ve temi • 
natiyle birlikte ihale saatinde M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(51S8) 9291 

Okullar 
Pılto ahn1<1k 

Siyasal BUıiler Okulu Mübayaat 
Komisyonu Reialiiinden : 

Siyaaal bilgiler okulu talebesi için 
50-100 palto açık eksiltmeye konul . 
muttur. Eksiltme 26-ı2-938 pazarteaı 
günü saat ı4 de mektepler muhase . 
beciliğinde yapılacaktır. Beher palto 
için tahmin edilen fiyat 3S liradır. 
İlk teminatı 262 lira SO kuruıtur. Şart 
name, kumaf ve dikilmi• palto nü • 
muneai her gün mektepte görülebilir 

(S074) 9133 

Tercüman ve Dil 
öğretmeni ahnacak 
ffaya Okallan Komae..lıtmdanı 

Eekifthir hava okullarına ingilizce 
ıaanma hakkiyle .Uıf aynı saman

da tercüme itlerinde kullanılmak ü
zere ı6S-210 lira ücretle iki tercüman 
ve yine İngilizce, franaızca ve alman
ca lisanlarına aıma ve keza tercüme 
itlerinde de kullanılmak üzere 98-16 
lira ücretle Uç dil öğretmeni alına 
caktır. Apiıda yasılı evaafı haiz 
lan iateklilerin vesaiki ile birlikk 

Gümrük ve in. B. 

Betonarme inıaat 
inhisarlar U...... Müdüriüiün· 

den: 
ı - idaremizin Papıbabçe fabrika

sında yaptırılacağı ve 26-12-938 tari
hinde ihale edileceği ilin edilen 15202 
lira 40 kurut muhammen bedelli be
ton arme dÖfemelerle sair müteferrik 
itlerin eksiltmesi görülen lüzum üze-

l bu artırmada teklif edilen bedel mu
kadder~ıymetin % 75 'ini bulmadığı 
takdirde ı6-ı-939 günü u.at ıo ili ız 
de yapılacak ikinci artırmada en çok 
artırana mezkur günün ı2 inci saa
tinde ihale yapılacaktır. Uzerine gay
rimenkul ihale edilenler doeyadald 
prtnameyi görmüt ve okumuı ve 
münderecatını kabul etmi• sayılacak
tır. Daha fazla izahat almak istiyen
ler dairemizde 937/ 8526 No. lu dosya
daki prtnameyi her gün görebilecek-

rine bir hafta sonraya talik edilmit
tir. 

2 - Ebiltme 3-ı-939 tarihine rast-

leri ilAn olunur. 9470 

Mahkemeler 
layan sah gıinü saat ı5 te Kabatafta Ankara Asliye Birinci Hukuk 
levazım ve mübayaat tubesindeki alım Mabkemeaiaden : 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Mühürlü teklif mektubunu ka- Ankara'da Dağ mahalle.inde Sucu-
nuni vesaik ile inpat ıubemizden lar yokuıunda 210 ve Bozkurt mahal
ahnacak ehliyet vesikası ve% 7,5 gü- lesinde S sayılı evde oturan Bahçivan 
venme parası makbuzunu veya ban- Ali karısı Sıddıka Ayaz. 
ka teminat mektubunu ihtiva edecek Kocanıs Ali tarafından aleyhinize 
olan kapalı zarfların eksiltme günü ikame olunan ihtar davasının muha
en geç saat 14 de kadar yukarda adı kemeei günü gazete ile ilin edilmif 
geçen alım komisyonu batkanlığına ve muıhakeme ıünü olan 2ı-ı2-938 çar 
makbuz mukabilinde verilmesi 1& - pmba gilnil saat 14 de mahkemedr 
zımdır. (9409-5269) bulunmadıimıs cihetle hakkınızda 

9486 gıyap kararı ittihu edilmit ve mu • 
hakeme 27-ı-939 cuma günü saat 14 e 
talik edilmittir. Bugün muhakemede 

Bayınd1rlık Bokonhgı 
hazır bulunmanı• veya bir vekil gön
dermeniz aksi takdirde bir daha mah 
kemeye kabul edilmiyeceğiniz H. U. 
M. kanununun 405 inci maddesine 

Bir demir köprü yıpl1rlllClk tevfikan ilinen teblil olunur. 9474 

Nafıa Vekaletinden : 
Sivas • Erzurum hattının 388 incl 

kilometresinde Frat üzerinde yils yir
mi metre açıkhgrooa bir demir köp -
rünün malzemesi de dahil olarak in
şası kapalı zarf uıuliyle münakaaava 
konulmuıtur. 

1 - Eksiltme 20.1.939 tarihine mü· 
aadif cuma günü aaat on bette veki -
letimiz demiryollar inpat dairesi mü
nakasa komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yüz altmıt 
yedi bin altmıı dokuz lira altmıt ku· 
ruştur. 

3 - Muvakkat teminat dokuz bin 
altı yüz üç lira kırk sekiz kuruştur. 

4 - Mukavele projcsı, eksiltme 
tartnamesi, bayındırlık i•leri genel 
prtnamesi, ray inbisat tertibatı, ray 
profili, telgraf hattı konsolu, köprll 
temuı, 355 numaralı kootr ray terti
mtınduı mürekkep bir takım müna -
kasa ewakı aelrls yilz otuz altı kurut 
mu.kabilinde demiryollar inpat daf • 
resinden tedarik olunabilir. 

S - Bu münakasaya girmek isti -
yenler 2490 numaralı arttırma, eksilt· 
me ve ihale kanunu mucibince ibrazı
na mecbur oldukları evrak ve vesika· 
larla ehliyet Ynikalarmı ve flat tek
lifini mm kapalı w mllhUrHl nrfla•· 
rmı, eksiltme prtn.aııeelyle mest6r 
kanunun tarifatı dairesinde buırlı • 
yarak 20.1.939 tarihinde saat on dörde 
kadar demiryollar lnpat dairesi mü • 
nakaaa komisyonu batkanhğına nu · 
maralı makbus mukabilinde vermiı 
olmaları lizımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden 
1-akal elli metre açıklığında bi:' de -

ir köprü imal ve DJOntajmı 7aplDIJ 
lmak prtı ar1nacaktır. 
7 - Münakuaya girmek için ehli· 

yet veaikaaı almak iatiyıenlerin refe
ranalatiyle diğer veaikalarmı bir iati
daya bağlıyarak bu istidalarını müna
kaaanın yapılacağı tarihten en az •:· 
kiz gün evet ve:klletimlse tevdi ede • 
rck ehliyet veıikaaı talep etmeleri la
zımdır. 

8 - Münakaaaıun yapılacatı tarih
ten en az sekiz gün evel müracaat e . 
dcrek ehliyet vesikuı talep etmiyen· 
!erin bu müddetten aonra yapacakta. 
rı müracaat nazarı dikkate alınmıya • 
caktır. (496ı) 8958 

Tüze Bakanhgı 

Bir doktor aranıyor 
Adliye V eküetinclea ı 
Açık bulunan SS lira asli mutlı ı~ 

ralı ceza evi tabipliğine kanuni vasıf 
ve tartları hais olan taliplerin on bet 
gün içinde evrakı müabiteleriyle bir • 
likte adliye vek&letine müracaatları i· 
lan olunur. (52ı7) 9447 

İcra ve İ flös 

Antalya Aeliye Htakuk ffMjmlj.. 

tinden : 
Antalya'nıa Yenikapı mahallesinde 

Acenta Kapalito evinde oturan müte
veffa, Benaiyon kızı Cemile vekili A
YUkat Fuat Dal tarafından Antalya'
nm Balibey ~leainde bablaı SaJıa. 
mon evinde i:ken hahn ikam~ 
meçhul Salamon Hukiye otlu Liıoa 
aleyhine Antalya asliye hukuk bikim
liğine ikime olunan terk sebebiyle bo-o 
pnma divaaından dolayı mumaileyh 
Lion'a tebligat ifa lulmamadığmdan 
muhakeme 31. 12. 938 tarihine talik 
kılmmıt olduiundan yevmi mez~re 
kadar divaya kartı cevap vermeai ve 
muhakeme gü.nünd• übi biuat mu
hakemede bu.- bulunmMı ye yahut 
resmi bir vekil göndel'me&i ilin olu-
nur. (5263) 9482 

[::::::::::::::y~~!!~!!::: ::::: :::::ı 
MmtelH ltlllllar yaphralacak 

KatbkiT Vakıflar Miidürliip.. .. , 
1 - Alem dağmda Tafdelen mn • 

kiinde yeniden inp olunıcak kefil
leri yekfinu (ı2704) lira (44) kurut o
lan mildi1r •e makiniat revir, mU.tab
demin binaları intutı mamilftemilit 
toptan göttlJU olarak kapalı zarf uau
lü ile 9.12.938 den 29.12.938 tarihiDe 
kadaı ebUtmeye konulmuıtur. 

2 - Bu inpata ait projeler fenni 
ve huaual prtname ile ebiltme prt
nameal Ye mukavele projeai paruıs 
olarak Ankara'da Vakıflar Umum 
Müdürlüğü inpat müdürliliündea. 
latanbul'da vakıflar bapnimarlıtm • 
dan, lzmir'de vakıflar miidilrlilğün • 
den alınabilir. 

8 ...... Eksiltme 29.12.938 tarihine 
rutlıyaıı pcrıembe günü saat (14) te 
Kadıki5y vakıflar müdilrlüğil binaal 
dahilinde komisyonda yapılacaktır. 
M.uvakkat teminat 9S2 lira 83 kurut
tur. 

4 - Bu eksiltmeye girecek olan mi· 
mar ve milhendialer 938 aeneaine ait 
ticaret odası vesikası ve gene bu yıla 
ait olarak nafıa müdürlüğünden a1m • 
mı on bin liralı ktek bir bina lnpatmı 
apmıı ve muvaffak olmuı olduğuna 
ıldiren veaikuını göstermesi lhrm -

dır. 
5 - Telrlif mektupları 29-12-1938 

perşembe günü saat (13) e kadar Ka
dıköy nkıflar müdürlütil komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde veril
miş bulunacaktır. 

a - Kapalı zarflarm ihzarmda tek
llf mektubunun yuılıımda ve ba 
sarflarr.ı tevdiınde poata ile c8rule • 
rilmeainde taliplerin (2090) sayılı ka
nunun 32, 33, 34 üncü maddelerine 
~arfiyen riayet etmeleri lüzumu ilin 
)lunur. (SOSS) 9140 

ır..ıdıehirde hava okulları komutanlı- Ankara 4 ÜllıcÜ icra M--'uiun- Za7i - Mühendis mektebinden 329 
ıeneainde aldıfım diplomamı kaybetti• 
timden yenisini almak ilsere keyfiyeti 
i1tn ederim. MUhendia H~ Salih 

tına mlracaatları. dan : 
1 - Türk olmak Eti Palu oteli altında Çinçin yurt 
2 - Hüanilbal sahibi olmak aokakta 4 no. lu balen eua deposu 

bulunan dilldrl.nm bir tenelik icarı a-
3 - Askeri mükellefiyetini bitir - pğıda yazılı prtlar dairesinde açık 

Tokal 9468 

mit olmak artırmaya çıkarılmıttır. Bir senelik 
4 - Sıhhi durumu mileaft bulun- icar olarak 1200 lira kıymet tahmin ~11111111111111111111111111111111111111!:, 

mak edilmlftir. Birinci artırma U-1-939 5r b • h t • 5 
5-Liaana.hakkiyle vakıf ve tereli gilııü saat 10 ve 12 araeında Anlrara 5\-e eCI Q$ aneSl5 

meye muktedır bulunmak 4 üncü icra memurluğu odumda ya- 5 Cilt, saç, zührevi hastalıkları 5 
6 - Yapılacak mfiuhah imtiha - pılacaktır. Talipler takdir edilen kıy- : mütehau•ı : 

nında kuanmak - imtihanlar suhur e- metin % 7 buçuğu nispetinde P. ak- 5 5 
decek isteklilerin bulundukları yer- çeai veya milli bir banka teminat mek 5 Dr. Kemal Arıcan 5 
lere nazaran Ankara'da hava mU.te- tubu veya tahvili getireceklerdir. 5 Berlin kliniğinden mesun 5 
~rlığmda, .t•tanıhul'da hava akademi- Satıı günü artırma bedeli takdir ohı- 5 Belediye aıruı Emek Apt. 5 
aınde, tmurde tayyare alaymd4, Es- nan kıymetin % 75 tini bulduktan : (3-7) kada 9492 : 
kiteJıirde bava okullarında yapılacak- sonra me.zkQr günün 12 inci saatinde S e r : 
tır. (5267) 9485 en çok artınna iba1e edilecektir. it- ,llllllllllllllllllllllllllllllllllH(.11ıı1 



HAYIR ! 
80.f YAİTllRl KULAK ASI/AH 
İSTEDiGiniz KADAR 

BAGIRIN •• 
BEN 'Rf1A. RADYDLARINDAN 

VAiliECMEM 1 

~er 'satit:ı t>a~riyol' ama. Radyoda senelerce garanti olur mu ? 
p-:ter .sene yeni bir şey keşfedilen telsiz gibi bir şubede kelepir 
vnaızeme. ~~aş tenzilat ve senelerce garanti, sahte ve kulak asıl
~ıY.acak boş Yaitlerden başka bir şey değildir. 

JNe~J.~ lR. C A ~adyoıarına ema,iyetim var? 

YahniZ R't4A 'fil'Elrl<ası t>ana tiir radyo makine sın den bek ı e d iğ ı m 
l>ütün faideleri temin eder. Sahte. şatafatlı ve boş vaadlerıe beni 
lı&ldatmaz. RC A 11 modellik zengin bir makine serisini intihabım a 
flrzetmiştir. Bu .makineler arasından en ehven fiatlısını dahi şeç-
15em, '0 iSınıfın en iyi cinsini aldığıma emin olurum. Bu 11 modellik 
.seri arasında birinci sıhıf lüks mobilyah en yüksek cinsten ahize-. 
Q_e~ V9'1lrad_V,d..,tgramofonıar vardır. 

Bir R t A racıyosu' için vereceğim paraya katiyen acımam. Çünki, 
her hangi modelden olursa qısun alacağım bir RC A mutlaka o 
nevin en Yüksek cinsidir. 

<1938 senesinde 4Q•nc:a yaşını kutlulayan RCA firması 40 sene zarfın
da dünyanın her tarafındaki müşterilerine daima radyo tekemmü
ıatının en Yüksek derecelerini göstermiştir. Buna şaşmamalıyız. 
Zira, R C A radyoda dünyanın en ilerı gitmiş firmasıdır. 

Şu yukarda kısaca topladıQım avantajlar1 içindir ki. dalma RC A 
radyoıannı i'1!1~p ederim. 

• il C A NIAGARA lftodeli 

• 

5 LAMBALI 

Taksitli Fiyat: T. L. 130 

RCA 98 ~ 

8 LAMBALI 

Taksitli Fiyat: T. L. 195 

llCA 911 ~ 

11 LAM BALI 

Taksitli Fiyat: T. L. 285' 

e il C A 912 "'6deli 
12 LAM BALI 

Takaltli Fiyat: T. L. 330 

BiLDiRiLEN 
FİYATLAR 
İSTANBUL 
DAHİLİNDE 
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