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Pazartesi Uhu S.•ane'f'i 
Çankm Caddeai, Ankara Ziraat kongresi münasebetiyle 

26 
1LKKANUN 

l 9 3 8 -5 KURUŞ 

Telgraf: Ulus - Anbra 

TELEFON 
imtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 
Yazı işleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

ADiMi% ANCIMl'%CI~ 

Bugün dördüncü sayfamızda Ne
§et Atay'ın köy tetkikleri köy ve 
köycülüğün geçirdiği safhalar, 
dokuzuncu sayfamızda "ziraat 
politikamızın iki ana §artı,, 

• • 
Bugün f ev kala de toplanbsım yapıyor 
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ismet Inönü atüdyoda mühendisten izahat alıyor 

Cümhurreisimiz dün Ankara 
Radyo evini ziyaret ettiler 

iSMET INôNÜ 

ismet lnönü, Baıvekil ve vekillerimiz stüdyoda istiklal marıını dinliyorlar 

Kurultay bugün 1 O da açılıyor 
• 444 44 4 •• 

Toplantıda 37 5 parti mebusu 
v• lt6 ·delege buluna<aklır <:mnunı-,"'''~· 1111 

izhar ettiler 
Ciinılıuriyet Halk Partisi hü yiik kurultayı: bugün saat 10 r

da Biiyiik l\tillct Meclisi binasında Genel Başkan vekili Baş- 1 Fıkra 
\'ekil B. Celal Bayar'm bir nutkiyfo açılacaktır. -

Bu toplantıda iiye olarak 375 Parti mebusu ,.c Partrnin İstanbul ve Roma 

Cümhurreisimiz Radyo evinde 

iki saatten fazla kaldılar 

vilayet kongrelerinden seçilen 216 delege hazır bulunacaktır. 
Delt•gclcr diin akşam hemen tamamiyle şehrimize gelmiş bu
lunuyorlardı. 

Biiyiik :Millet :Meclisi içtima salonumla kurultay toplantısı 
münasebetiyle yapılan hazırlıklar tamamlanmıştır. Bundan Ankara Radyoevi, dün, kıymetli bir gün yaşamı~ 

tır. Çetinkaya'nın davetini kabul buyuran Cürnhur _ eveJki toplantılarda olduğu gibi, rci~Jik kiirsii~ü arkasına 
reisimiz İnönü saat 17 de Radyoevi'ne şeref vermiş gelen yere bir Parti ha)Tağı konulmuştur. 
~ aaat 19.20 ye kadar kalarak tetkiklerde bulunmuş, Bütiin l'clegclcr genel sekreterlik biirosuna uğrıyar.ak Ku-
ıqrifleri münasebetiyle hususi olarak tertip edilmiı rultaya iştirak salahiyetini \'eren '"delege kart" farını almış-
olan programı takiP. buyurmuşlardır. Cümhurreiaimiz mühendia lbrahim Şükrünün lardır. Büyük l\lillet Meclisi idare amirliği de dinleyiciler ve 
Başvekil CeUil Bayar, Dahiliye Ve- verdiği izahatı dinliyor diğer l'azifedarlar i~in hazırlanan kartları dağıtmıştır. 

kili Parti Genel Sekreteri doktor Re- r--------------------------------------------- Bugün saat ıo da evela yoklama 

fik Saydam, Hariciye Vekili Şükrü Bi rincı· Ko··y Zı"raat Kalkınma Kongresı· /yapılacak ve açış nutkundan sonra re-Saraçoğlu, Nafıa Vekili Ali Çetinka- Ve islik divanı seçilecektir. Bundar. sonra, 
ya. Milli Müdafaa Vekili general Ki- Genel Sekreterliğin tezkeresi okuna -

:~§§f:::::~::i :::: Ba1vekilı·mı·zı·n nulkıyle yarın ::~~;:~ ~~~~~·~~~.~~.,::·~.::~:~; 
Jan ve Hususi Kalem Müdürleri ol. f tasvip olunan Parti tüzüğünün genel 
duğu halde tam saat 17 de otomobil- başkanlık hakkındaki maddelerinin ta-

~:ri;~;~e~~~~e v;e~~~:r~:ii~~:n ;;ıa~~~ Me<lı·s bı·n . sınd . . (ılıyor :li:l:~at:n~:i:::~~:~:::::u~:l:i:i~e: 
Vekaleti ileri gelenleri, posta telgraf projeyi büyük kurultayın yüksek tas-
ve telefon umum müdürü ve Ankara vibine arzedecektir. 
stüdyosunun mütehassısları tarafın -
dan istikbal olunmuşlardır. 

Program başlıyor 
Derhal, İsmet lnönü'nün teşrifleri 

münasebetiyle hazırlanmış olan pro -
gramın takibine geçilmiş ve misafir
ler l numaralı büyük stüdyoya davet 
olunmuşlardır. Cümhur Riyaseti or -
kestrası salonda yerini almış bulunu
yordu. Ayağa kalkarak Cümhurreisi
mizi selamladılar. 

Bando istiktal marşını çaldı. Geniş 
salonun içinde akisler bırakan ağır 

vakur milli marşımız ayakta ve hu -
şula dinlendi. Bundan sonra progra
mın diğer maddelerine geçildi. Misa· 
firlere Offenbach'tan Uvertür Orfeus, 
Bizet'ten ikinci süit arleziyen ve Po-

1 pi'den Hint kervanı dinlettirildi. 
Sanatkarların, bando şefi Ihsan ı 

Künçer'in idaresinde gösterdikleri 
muvaffakiyet Cümhurreisimizin mem 
nuniyetini ve takdirini celbetti. 

(Sonu 7. inci sayfada) Ank~ra, _ 2~ ~:.~· - Birinci köy ve ziraat kalkınma kongresi . 
Umumı ~~tıp~ıgınden resmen tebliğ olunmuftur: r--:-:--------------------------. . 1: - Bırıncı köy ve ziraat kalkmma kongresi - yarın - 27 birin-'I r 
cıkanun ıalı günü saat 11 de, Halkevi salonlarının müracaatlara 
nazaran dar geleceği anlaşıldığından, Büyük Millet Meclisi Re

isliğinin yüksek müsaadeleriyle 
Büyük Millet Meclisi salonunda 
toplanacaktır. 

2. - Bathakan Celil Bayar 
tarafından söylenecek olan açılıf 
nutku aynı zamanda radyo ile 
memleketin her tarafına da ya
yılacağından idare amirlerinin 
ve alakalı te,ekküllerin bu nut
kun her tarafta dinlenebilmesini 
teshil etmeleri rica olunur. 

Bükreı muhteliti Ankara muhtelitini 2 - 1 yendi 

iki sanat ve tarih §ehri: /stanbu/ 
ve Roma! !kisinde de üçer şehir var: 
birinde eski Roma, huistiyan Roma
sı ve yeni Roma! Ötekinde Bizans, 
Osmanlı lstanbul'u ve şimdiki lstan
bul! lstanbul, müze ve harabelerde 
Roma'dan daha fazla fakirise de bazı 
hususlarda Roma'ya üstündür. Bun. 
dan başka lstanbul'un Roma'da bu
Junmıyan bir vasfı daha var: cihanın 
en güzel şehri olmak! 
Faşizm iktidara geldiğindenberi, 

Roma müstesna bir imar devri gördü. 
Müşkülat aynı idi: yer üstündeki es
ki Roma'yı korumak ve yer altındaki 
parçalarım çıkarmak! Yeni umran ile 
sanat ve tarih abidelerinin ahengini 
muhafaza etmek! Mazi kadar ya§ı
yanların da hakkını vermek! Ölüyü 
ve diriyi ikisinin de zararına, boğuı
turmamak! 

Bizim lstanbul'da ve diğer bazı ta
rih ve sanat şehirlerimizde altından 
nasıl kalkabileceğimizi düşündüğü

müz, ve keşfetmeğe çalıştığımız ça
reler Roma' da bulunmuştur; tatbik e
dilmiştir: kanun halindedirler. 

lmar bürosunda ne gibi mütehassıs
lar bulunur? Bunların vazifesi bele
diye vazifelerinden nasıl ayrılmak 
l!ızım gelir? Sanat bölgelerine tesir 
eden inşaatta nasıl bir mimari disip
lini tesis edilmek, ve her türlü zevk 
nerelerde ve ne gibi kayıtlarla serbest 
bırakılmak doğru olur? Ecnebi mem
leketlerle turizm münasebetleri nasrl 
kurulur? Bütün bu davalar, başka 
memleketlerin de asırlık tecrübele -
rinden istifade edilerek, en ince te -
ferruatına kadar halledilmiştir. Şu bi-
zim Meşruta yalısı hikayesi yok mu, 
onun için ne yapacağımızı bile, eğer 
terceme ettirirsek, Roma şehrinin u
sullerinden öğrenebiliriz. Belediye -
cilerimiz her yere giderler de lstan
bul şartlarına tamamen benziyen sa -
nat ve tarih şehirleri meselelerini 
tetkik etmeği düşünmezler. 

Tiirk miiz~"i salonunda 
Buradan, türk müziği salonun;ı. va-

(Sollu 7. inci sayfada) 
Ziraat Vekilimiz B. Faik 

Kurdoğlu 

3. - Vaktin darlığı dolayısiyle, ay
rı ayrı davetiye gönderilmemiş ve bu 
davet Anadolu Ajansiyle yapılmış 
olduğundan, resmi azalarla vekalet -
ler, müesseseler ve ali mektepler mü
mesillerinin ve kendi arzulariyle iş
tirak edeceklerini 26 birincikanun ak-ı 
şa.mına kadar umumi katipliğe bildir-

(Sonu 2 inci sayfada) 

Bize belediyelerden ayrı, Dahiliye 
Vekaletinin merkezi bürosunun mu -
rakabesi altında, imar büroları kur
mak ve bu büroların başına rnütehas-

Bükreı mulıteliti dün Ankara muhtelitiyle, 19 mayıa atadyumunda sıs .~eh! r c i getirmek ve Roma 
karıılapnıı ue Ankara muhtelitini 2-1 yenmiıtir. Dünkü maç büyük bir te~ru~el~r~nden . f~Y_da~anr:ıak, ~eni 
alaka ile takip edilmiıtir. Yukardaki resimde maçı aeyreden Vekilleri- T_urkıy~ nın şehırcılık. ınk~şa~ı .cıhe: 
miıi gÖrüY:oraunu~. Maça a~t tal.ilat 8 nc:i aaylamı~dadır. ~:::,e~ F~~a~apılacak ışlerı gıbı eelı-
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26 - 12 - 1938 

Sanat aleminde Birinci Köy ve Ziraat kalkınma kongresi 
Nuhaf ız gücü binicileri dün 

Sokak sergileri 
Propagandanın gayesi, her ne şekil

de ve ne sanada olursa olsun iknadır. 
İknam en nafiz ve cazibelisi muhataba 
(ruhi veya maddi) şahsi menfaat tel
kin eden tarzıdır. Güzel sanatlar ruh
ların derinliğine dogru dalgalanan 
ritmiık bir entrvaldir. Yaratttgı hisler 
itibariyle muhatabı tatmin ekseri mu
hakkak ve devamlıdır. Bu takdirde 
propaganda için güzel sanatlar en va
ıi ve verimli bir yardımcıdır. Muha -
taba his yoliyle hitap ettigimiz zaman 
nema telkin ve idriki kolallaşır. "Gü
zel" kelimesi "sağlamdan çok daha te
ıirlidir. Ar sahasında: edebiyat, plas
tik ve fonetik sanatlar, de.korasyon ve 
mimari cephelerden bazan ayrı ayrı, 
hazan hepsinin yardımiyle propagan
da yapılır. BilhaHa sergi ve panayır -
larda dekoratör (tanzim ve tertip ma
nasında) bUtün bu 9ubelerin mütehas
ıııluiyle İf beraberliği tesis eder. E
aaa hatluın taslağını çizdikten sonra 
ana prcınıipleri kontrol eder. Dekora
törün unat kültürünün özlü ve şü -
mullU, umumt kültürünün de sağlam 
bir fona iıtinadı tarttır. Bir• sanat e· 
aeri Uç zaviyeden tetkik edilir: Mün
derecat, muhteva ve form. Form; bU' 
milletin veya bir devrin m1eniyet 
ve killtilrilnlin sanat aleminde tecelli 
ettni9 remzidir. Binaenaleyh organi • 
ntör vaziyetinde bulunan dekaratö -
rün lcAinat görütü genif ufukl\1 olma
lıdır. 

Yazan : Nurettin Ergüven 
e) Geçit meselesi: Sokak veya mey

dan sergisi her yerde açılamaz. Mer
keze ve ana geçide yakın olmalıdır. lt 
ve alış verişe, eglence ve gezmeğe gi -
derken "ugrayı verecek" bir noktada 
bulunmalıdır. Tam iş merkezinde o -
lursa bu ıcfer de menfi netice verir. 
Çünkü herkes telaşlıdır: işi ve gaile
siyle meşgul olduğundan başka şeyle
re hasredecek zamanı kıttır. 

Başvekilimizin nutkıyla 
yarın Meclis 

binasında açıhyor 

• 
mevıım. binişlerine baıla4ı 

Biniş çok neşeli geçti 

Prop&&anda.nm randımanı hazan 
dofı'udan doğruya bir devleti, bazan 
da tahıl bir te1ebbüs veya huausi te
,ekldilleri alikadar eder. lj:ueust mü. 
ee1e1elerin propaganduı (milli men • 
faatlerl, Amme hukukunu ve salim 
halk duyıusu.ııu haleldar etmedikçe) 
menfi neticeler tevlit ederse, bittabi 
Rırar hududu arızi ve hususi mahiye
ti geçmez. Fakat devlet mevzubalts o
lunca •üphesiz siyasi ve terbiyevi ide
oloji: sosyolojik ve psikolojik umde, 
eaye ve hedeflerin titiz bir süzgeçten 
eeçerek manevi basamaktan arızasız
ca (manevt ve maddi) menfaatlere 
varmaları lazmıdır. Bu takdirde kuru
lacak propaganda konatrüksyonunun 
ana hatları üzerinde te-k söz ve tek çiz
finicı büyük ve telifiıi gliç izler bı
rakması variddir .. İktisadi maksatla 
yapılan propaganda sergilerinde: münak., kuar ve icra kat~en aksama
malıdrr. Bilhassa icra safhası mühim
dir. Paı1a dünya ıergiıinin zamanın
da ~ıldıiı halde (tali kuıımlarının da
hi olu) natamam: kalmasmın bütün 
dünya efkir umumiyesinde bıraktığı 
menfi tesirle son olimpiyadın organi
suyon mükemmeliyetinin tevlit etti
ği takdir ve sempati malQmdur. Gerek 
orpnizaayorı ve gerekse propaganda 
.,. ıanat bakmımdan bu işlerimiz için 
artık bütün ihtisas kollarını şamil oto
riteli ve reaml bir propaganda teşek
kiil\ine ihtiyaç vardır. 

Bu mu.kaddimeyi muvaffak bir ser
Iİ veailesiyle yaptığıma memnunum. 
TM&rruf ve yerli mallar haftası müna
•ebetlyle ekonomi ve artırma kurumu
nun Ankara sergi evi önünde kurdu
iu panorama propaganda ve sanat 
bakımından iyi ve güzel bir ittir. 
Sereinin ıok&kta tertibinin sebeple
rinden aı mühimi değiıiltliktir. Halk 
hu tefe çauk bıkar ve aktüalite ia
Mr. Ankaraıda sergiler daima dahilde 
yapıldığı için halkı binadan içeriye 
ıaolırmak güçtür. ProPaaandada muha
tmbı alakalandırmak zaruridir. Bu pa
nuramado muhatap halktır. Devlet 
aereilerinde ( ihtisas sergilerinden 
farklı) daima milU, siyaaiı iktisadi, iç
timai ilih.. Hareketli ve aarih bir 
-JcUl" kompozisyonunun a.lika uyan
dırıcı nüvesini te1kil eder. Sergi so
kakta oluna a,ağıdaki prtlar baılıca 
ana hatlardır: 

a) Şehrin karakter ve seviyesi: ser
pin kurul~~iı ~hri~ husu~.iy~ti 
(devlet ölçüaunde .nıabeti ve rolu göz 
~ünde bulundurularak) halkın ilim, 
fen ve ıanat seviye ve zevki; umumi 
nüfusu; ıervet derecesi; husus.t me. -
yilleri; zamanLn moda ve haletı ruhı-

yesi. · · d t 
b) Şehri urbanism zavıyesın en et-

JriJr. ğ muhit ve c) Serginin kuruldu ~ 
fonun mimari ekol ve ıtıl beyninde 

arınonu. k k dina 
d) tfade tarzı (stil) .. so a . -

miktir. Her 'ey hareket ve faahye~t~
dir Vakıt az, alaka cevval • ve g.eçıc -
di . Formun (kompozisyon, stıl ve 
t ~ik) grotesk olması şıarttır. Soka:-

t e ki adam hareketleri sever ve a~ar. -
a b' ördilk mu onu Jikaya şayan ır §ey g k 

' tmek ister. Bu ta -
"huzurla teınata e dikkatini cel-
dirde yolcunun nazat~: 1 bir ihbar 
bed cek "mouvemen ı 

e da elinde parayı yuka -
(b~ P:~~:::-, figilr gibi) onu sergi-
rry Yaklatınca da ıokak 
Ye yakJaıtırır. • b ı 

. . inin reaksıyonunu u • 
haleti ruhıyeı .d aki kolay 

1 d B da ihata ve ı r 
ına ı ır. u • azıh gra-
statik hallerdir. (Basıt ve v 

fikler). 

(Başı JJnci sayfad1) 

f) Orijinalite: Propaganda sergile. 
ı ınde telkin ve idrikte hususiyet ara
nır. Bilhassa sokak sergisine kimse 
ders okumaga gider gibi uğramaz. Me
rak ve tecessüs fikri amildir. Bu me . 
rak ve tecessilste berrak ve zinde bir 
şuurun anut enerjisi yoktur. Sathi ve 
kolayca tatmin edilmek ister. Bu se -
hepten ifade nevi - orijinal, entere -
san, .vazıh, sarih ve mukni olmalı-

miı olanların doğrudan doğruya rnec
Jisi teşrifleri rica olunur. Kongre ve
saikini ve madalya ve işaretlerini al
mamış olanlar süratle umumi katipli
ğe müracaat etmelidirler. 

fazladır. Yersizlik ve maddi imkan -
aızlık yüzünden bu taleplerin hepsi
ni karşılamağa maalesef imkaı1 buluna 
mamıı ve ancak iki yüz kişinin kabli 
olunabileceği bildirilmiştir. 

Köylülerden bir kısmının açıkta 
yatmak pahasına dahi kongreye ı;i
rak etmek için ısrarda bulundukkrı 
haber alınmıştır. 

4. - Kongrenin birinci güne ait 
ruznameıi şudur: 

AÇIŞ GONU 
1 

Saat tam 11 de 
Büyük Millet Meclisinde 

dır .. Y~lcuyu celp için yukarda k;.y -
dettıgım hareket; oyalamak ve bilis
tifade ilgilendirmek ve tetkik ettir • 
mek için de huzur ve sükftn - ve bun
lara zımnen orijinalite ve basitlik psi
koloji icabıdır. 

1. - Yüksek Ziraat Enstitüleri ta
lebesi tarafından istiklil marıı. 

İstanbul Belediyesinde istipre 
heyeti kuruldu 

İstanbul, 25 (Telefonla) - \'ali ve 
belediye reisi Lütfi Kırdar kmunen 
kendine verilmiı haklardan istifade 
ederek bir ekonomik istişare heyeti 
kunnuıtur. Ötedenberi şehir işlerinde 
bilgileri ve hilen alakalrı bulanan ze
vattan 111ürelckep olan bu heret şöyle 
teşekkül etmektedir. g) Sürpriz ve eğlence: İster fayda

lı ister faydasıı olsun, seyirciyı en 
küçük sürpriz ve eğlence memnun ve 
tatmin eder. Bu sergideki basit ve va
aıh grafikler de eğlenceli şekiller, sa
rih ve veciz yazılarla tasavvur etmedi
ği rakamları ve neticeleri tetkik eder
kea bize saadet, refah ve gurur ile iyi 
ümit ve azim telkin eden canlı fark-
!arın ve terakkinin yarattığı memnu
niyet güzeldir. 

h) Hitap nevi ve şeref payı: devlet 
sergilerinde fÜphesiz herkes kendi • 
sinden bir parça, bir hisse bulmalıdır. 
Mesela: (Şu kadar fabrika kurduk 1) 
veya (bu kadar ton buğday ihraç edi
yoruz 1) cümlelerinde her vatandaş bir 
iftihar ve inşirah payı bulur. Bilhas
sa -meslek müntesiplerinin o işlerde 
çalışmamış olsalar dahi mesleği tak -
dir ve muvaffakiye<tten dolayı duy -
dukları haz derindir. "Biz!" devlet 
sergileri edebiyatının merkezi sikle -
tidir. 
i) Nakil, metanet ve ıtık - meseleleri 

de mühimdir. Muvaffak bir serginin 
sad«e bir fehre hasrı doğru olmaz. 
Bazı ufak tadilatla ve nisbeten cUzl 
masrafla batka büyük şehirlere nakli 
için mümkün olduğu kadar portatif 
olmalı, hava ve gü.net tahribatına 
miito.honunİ) .rnı. Jno .... . .ı.... ,~-.r· •- .. -· 
lazımdır. Işık cihetinden de teknik 
müşkülat vardır. Hariçte aç~la.n ser_gi
lerde ıtık değifik ve kuvetlıdır. Eger 
dekoratör kullandığı malz~e ve yap
tığı kompozisyonun konstruksyonun-
da buna dikkat etmezse ışık ve gölge
nin gadrine uğrar. 

Sokak sergilerinin mahiyeti ve tek
niği hakkında baıtlıca esasları yaz
dım. Ulusal ekonomi ve artırma kuru
munun sergisini gezerken a~a pre~
siplerin çok güzel başarıldıgını mu-
tahede edeceksiniz. . . 

Muvaffakiyetin mes~edı: 1?t~sasa 
gösterilen itimat ve verılen salilııyet
tir. 

Yeni sigaralar 

Bin çene sporcusu ' • 
Ankara'daki ehemiyetli maçlara 

gidemiyenler evlerinde, gidenler de 
ıki half - time arasında Sait Çelebi-
yi radyod•n ve Y•hut hoparlörden 
dinlerler. Sait Çelebi, artık yaıı i
lerlediği it;in /ili spor yapamaz ve 
fakat kendisi, memlekette hemen 
hemen ilk defa bir çene sporu, ya
hut 11por çenesi yaratmıı, bunun da 
ilk i11tidadı olmuıtur. O yüzden 
kendisini sporla aJjkaaı olan, olmı
yan birt;olclarının tatlı tatlı dinle
diğini gördüm. 

Dan de Bükreı takımı ile Anka
ra lrarma111 ara11ında oynanan oyun
da Sait Çelebi konuıtu. 

iki ha(f- time araaında orta yer .. 
deki hoparUJrde e11ki'11por hayatımı. 

za dair anlattıklarını dinledik. Se
vimli çene ııporcumus, spora dair 
konuşurken gördüklerini, bildilcle
rini tanıdıklarını iğnelemekten, 
didlklemekten çekinmez. "Varıfına 
gelişim", "çalma ~~pıy~, . çal•tlar 
kapını!., gibi ata sozlerımız var~ır 

onlara uygun olarak, galıba, 
ya, b' k 
dün de o konuıurken ır _ar; ~anr-
dığı yanrbaıımda ıunları soylüyor
lardı: 

2. - Açıı nutku 
3. - Y. Z. E. talebeleri tarafından 

ziraat marıı 

II 
a. Seçim: 
1. - Umumi reia 

Bir umumi reis vekili 
Uç reis 
Fahri reisler. 

b - 11 komisyon için reis ve mazba
ta muharrirleri intihabı, 

Uyelerin toplantı salonunda bulu -
nacak umumi katiplik bürosuna mü -
racaatla dilekleri komisyon ve tUi 
komisyonlara ayrılmaları ve her ko
misyon ve tali komisyonun nerelerde 
ve hangi numaralı salonda topalnaca
ğınr, bu büroda bulundurulacak kara 
tahta Uzerindeki yazıdan not etme
leri. 

Saat 21 de 
Halkevi konferanı salonunda zıraı 

filmler ve Yüksek Ziraat Enstitüsü 
talebesi tarafından ziraat marşı. 

S. - Bundan başka, yarınki sah 
gününün Atatürk'Un Ankara'yı teşrif 
ettikleri uğurlu günün yıldönümüne 
rastlamakta olmasını da nazara ala -
rak Yüksek Ziraat Fakülteleri tale -
beai Atatürk'ün Ankara'ya girdikle • 
ri ana tesadüf eden tam saat 15.30 da 
Ulus meydanındaki abideleri önünde 
tezahürat yapacaklar ve müteakiben 
ıchrimizdeki bütün ibidelerine kon -
gre, vekalet çe fakülte adına çelenk 
ko')"acaklardır. Sah gecesi talebe ta
rafından fener alayı yapılacaktır. 

/; - ~;ıfr sabahınr1:>n i+i h~-~- ,,. 
raat Vekaleti taratından oundan son-
ra aylık olarak ve "ulak" yani köy
lü postası adiyle neıredilecek olan 
gazete de kongre gazetesi olarak in
tişara baılıyacak ve kongre müzake
relerini ve kongre azasını alakadar e
den bilumum tafsilitı ihtiva edecek
tir. 

7. - Köylli aza için Yüksek Zira
at Fakültelerinde 100 yataklı bir yer 
hazırlanmıştır. lstasyonda kongre a
zalarına ihtiyaçları olacak malümatı 
verecek kongre filamalı bir memur 
bulunmakta ve enstitü otobüsü, 
istasyonda taırah azayı fakültelerde 
mahallerine nakil için emirlerine tah
sis edilmiı bulunmaktadır. 

8. - Kongre azaları için gösterile
cek filmler, Ankara ve civarı köyleri 
ve muhtelif hizmetlere ait tafsilat 
yarın çıkacak olan "Ulak" ta göste -
rilmiıtir. 

9. - Açılış merasimi ve Ulus mey
danındaki tezahürat filme alınacak -
tır. 

Ankara, 25 a.a. _: Oğrendiğimize 
göre, masrafı kendilerine ait olmak 
üzere köy ve ziraat ve kalkınma kon
gresine ittirik etmek is~~dik.~erini 
bildiren köylülerin sayısı uç yuzden 

- Sait Çelebi'nin sözlerine dik
kat et: o, muhakkak birisiyle ken
di lehinde bir mukayese yaparak 

. kendi yaflndan bahsedecektir. Bu 
mukay•Nlere dilrlcat ederııen her 
/ırntta blru daha gent;le:ıtiğini he
•aplıyabilir•in. Sonra bir vesilesi
ni bulur, mut/alca kendi göbeğini, 
kilo.unu, fifmanlığını ıirin göste
rir.,. 

Onlar konu:ıurlarien Salt Çelebi 
de anlatıyordu: 

- Yirmi beı aene eve/ Romanya
ldatla yaptifımıs ille ımıt;ta ben ço
cuktum. 

Yanımdakiler lıaıldaftılar: 
- Demedim mi, yaıından muhak

kak bahsedecelr. 
O devam ediyordu: 
- Yirmi be:ı sene evel daha tram

vay 70ktul 
- Salt Çelebi tarih bilmiyor, de

diler, yirmi be§ sene önce tramvar 

~ıki Konya valisi Hüsnü, sefirler
den Galip Kemal, eski mdluslardan 
Reıit Saffet, eski şehreminlerinden 
operatör Emin, eski şehrenıinlerinden 
Mehmet Ali, Türkofiı müdürü Cemal 
Ziya ve belediye iktiaat müdürü Asım 
Süreyya. 

Heyet yarın öğleden sonra beledi
yede ilk toplantısını yapaoak ve bu ilk 
toplantıya vali riyaset edecektir. 

Bu heyete bir hazırlık olmak üzere 
1stanbu1da gıda maddelerinin ni!jin pa
halı olduğu hakkında eıaslı tetkikler 
yapılmı§t1r. Bu hu•ustaki raporlar he
yete verilecektir. 

Bodrum ve Adana1da 

ısı 17 derece 
Dün fChrimizde hava öğleden evel 

kapalı ve hafif yaltnurlu sonraları 
çok bulutlu eesmif. rilzair cenu~ 

f :miv,,.rJe bir ml'trl' lr;ın.:ır h,..,ı,, ,.cmıcı. 
ır. 

En yüksek ısı 9 derecedir. Yurdun 

Trakya ve Ege'nin cenup kısımların : 
da hava bulutlu, doğu ve cenubu §&rkı 
Anadolu bölgelerinde kapalı, diğer 
bölgelerde çok bulutlu ve mevzii ya -
ğıtlı geçmittir. 

24 saat içindeki yağışların metre 

murabbaına bıraktıkları ıu m~ktarı Si

vas'ta 37, Bodrum'da 33, Milas'ta 18, 

İzmir'de 16, Sarayköy ve KuJ&daıı'n -
da 14, Hayrebolu'da 13, Bergama'da 11, 

yer yer yağıf gören pek çok yerlerde 
1 • 10 kilogram arasındadır. 

Rüzgirlar; cenup ve ıarki Anadolu 
ile Karadeniz kıyılarında ıimalden di
ğer bölgelerde umumiyetle cenup is -
tiken*tinden en çok saniyede 7 met· 
re kadar hızla esmiıtir, 

Yurtta en yüksek ısılar Sinop ve E
dirne'de 13, Kocaeli, Antalya ve Trab
zon' da ıs, Bursa ve İzmir'd~ 16, Bod -
rum ve Adana'da 17 derccedır. 

En dütük ısılar da sıfırın altı~da 
Kayseri ve Sivas'ta 1, Kars ve Erzın -
can'da 3, Erzurum'da 4, Van'da S dere
cedir. 

yok muydu, allah allah ... 
Spiker konuşuyordu: . 
_ Biz 0 zaman yirmi para verır 

bir bardak şrra içer, sonra Kadı
köyünde bir iki bardak da turşu 

suyunu diker, sonra katı bir sand
viç yerdik! 

iki arkada1. bu sefer, çene spor
cusunu tenkit ettiler: 

- Doktorluğu da olacak; bütün 
bunlar, biribiri ardınca yenir, içi
lirse insanda mideden eser kalır 
mı?.,. 

••• 
Bütün bu sözleri mevzu kıtlığın

dan ötlirü naklediyorum, sanmayın. 
Sevimli çene sporcumuz dünkü söz
leri arasında ve hemen her zaman, 
gazetelerden ve gazetecilerden de 
bahseder. Biz de bir defa gazetede 
ondan bahsedelim, dedik: 

Çene ve kalem çalanlar, biraz da 
bp_ı yoldafl •ajldmu mzl - T. t. 

Muhalızgücü binicilerinin dünkü ilk av biniılerinclen iki göriiniif 

Muhafızgücü'nün atlı kolu dün ya~tığı güzel bir biniıle mev
simi·n dört aylık av ve atlı yürüyüılerıne batlamış oldu: . 
Havanın yağmurlu olmasına rağmen sayıları yetmııı bulan 

Muhaf ızgüçlüler ve kıymetli misafirleri ile Atlı Spor Kulübü aza .. 
ları günün erken saatinde hareket yerine toplanmıtlardı. Yola 
çıkmadan evel, Güç bqkam Albay Tekçe arkadaılarına ~vvın la.. 
kibi hakkındaki öğütlerini verdi ve sonra "tarl~l'!'rrmı~ı çı~neme
den sakınalım, hepinizden neteli ve bqarılı bınııler ısterım, &lk 

kadaşlarım,, dedi. 

------.----·-------, Aralarında birçok yenileri bulunaa j b!niciler saat onda yola çıktılar ~ 
Akköprü'den Tepetarla istikametinde 
ller. er. ıJUm. aonra av •-h•

Ordu kooperatifler birliği ..., ···- . ......... . 
fındık ihra~ ediyor 

Ordu, 25 a.a. _ Marsilya'ya gönde -
rilmek üzere dün Karadeniz vapuru -

na üç partide 251 çuval iç fındık yük

lenmittir. Bu muamele, şehrimiz fın -

dık satış koopera.tifleri birliğinin dı' 
pazarlarla yaptığı ilk teması tetkil et
mektedir. Kooperatif, fındık mahsulü

nün dıt pazarlarda revacını temin et -
mek ve yeni yeni mahr~ler bulmak 
için faaliyetle çalıtmaktadır. 

• 
Mülkiyelilerin 
bayrak koşusu 

Mülkiye mektebi sınıflar arası 

bayrak koşusu dün 2400 metrelik bir 
saha üzerinde Cebeci'de yapılmıştır. 

Neticede üçüncü sınıf birinci gel
miş ve mektep direktörünün koyduğu 
kupayı almııtır. 

Geçen kıt da bir defa ilitmit 
olduğum bir meseleye bu kıt, yine 
dokunmak lazım seliyor: 

Bu cünlerde ıehrin bir taknn 
aokaklarında amuzlarmda bir bal 
ta ile dolatan ve dolaıırken:· 

-Odmı kırdıran! Odun kwdı
ran! 

Diye batıran bir takllll JWL.. 
lere rasgeliniyor. 

Bir iki yerele odun kırıp bet on 
para kazanacak beı on yoluul 

vatandaım bu mütevazi kazancı
na dil uzatacak değiliz. Fakat 

bunlarm aokaklardan 1'9Çİfİ me
deni ve modern bir tehire yakq-
mıyor. 

Omuzunda çıplak '" keakin 
bir balta ile dolatan bu adamlar, 
ne bileyim inaaıun batırma eaki 

zamanm ''&o.tancı'' larmı getir
mektedir. Baltaya geliti cüzel bir 
örtü örtmek ve yahut bunu her 
hangi bp içinde taıımak manza

ranm iptid~iliiini ve korkunçlu
ğunu l'idereınez mi 7 

glrmişlerdi • 
.tt.v '1.1 •• -...ı.auc unıcrıne ıt· -

kat av, il.mit edildiği gibi kaçamadı. 
Uzun bir kovalama olmadı. Köpekler 
avı hemen bastırdılar. 

Buradan Tilrkkuşu'na doğru gidil.. 
di. Türkkuşu'nda Albay Tekse, ar~~ 
nin kaygın olmasına rağmen çok gu
ıcl binig yapan atlı arkadatlarını ~e!r 
rik etti ve gUnUn hatırası ol~rak çam 
dalları takılı tilkinin kuyrugunu Çe
koslovakya elçieinin kızına armafan 
etıti. 

Değerli uçucuları bağrına tophyan 
TUrkkuıu binasının salonunda ihti -
marnla hazırlanan ~ay neşeler iç.inde 
içildi. Sporcular prkılar, marılar •ay 
lliyerek dinlendiler. Komutan Tilrk
kuşu'ndan B. Mehmet Hataylı'ya gös
terilen misafirperverlikten dolayı at
lılar namına teıekkür ettikıten sonra 
(At baıına 1) emrini verdi. Biniciler 
yüzlerini giddetle kamçılıyan yağmu
ra rağmen dik bir initi dörtnala in-
d~~ • 

At sporu eibi cazip ve güzel bir 
sopr vasıtasiyle bir araya topla~n 

biniciler grup halinde Ankara'ya doğ 
ru yaklatırlarken, mevzularını hep 
avdan seçiyorlardı: 
''- Ne olurdu av biraz daha kaç

saydı.,. 

Biraz sonra Albay verdiği bir ku
manda ile sporcuların bu temiz arzu-
larını yerine getirdi: · 

- Yüzbaıılar ileri 1 

diyerek bin metre Herdeki hedefe 
kadar bir yanı yaptırdı. Bunu Ba -
yanların (e§arp k09usu) takip et~. 
Yarııı kaybedeceklerini zannedenler 
atlarının ağırlığını ileri sürüyorlar -
dı. Yarı1ların neticesi henüz belli ol
mamııken, komutan: 

- BUtUn arkadaşlar .. hedef aynı 
tarla sınırı. En geri kalan birinci ya
rtfı yapan yüzbaşıları sinemaya götü
recek,. dedi. 

Muhakkak ki bu yarıt müsabakala
rın en serii oldu. Atlarının ağırlığın -
dan bahsedenler en önde gidiyorlar
dı. 

Netice §U suretle tezahür etti: 
YUzbaııiardan B. Rifat Baysal, Ba

yanlardan Bayan Bahiye birinci ol -
mu,lardır. 

UçUncU yarıı da yarbay Sami ile 
binbatı Fahri'nin arasında kalm ı ıtı. 
Gruplar tekrar toplandı ve biraz son
ra kafile ıchre ulaıtı. Atlılar başka -
na birer birer teıekkür ve veda ede
rek dağıldılar. 

C. ALANGOYA 
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Feshedilen it11af 
ltalya ile Fr- anamda 1931 

..- ikinci kinun a7J!Mla Wnze'·· 

.... ttilifa ı..bi .......... -ttın-
ı.nr.ı. ... itillfm ..... imll olu 
•a.d,..t .... mlm·..,.dr. 1931 itilU.. 

Almanya' da 

En az dört çocuklu 

3 milyon ana 

lspanyol halk cephesinin millete 

neşrettiği beyanname : hitaben 

"şeref sali~i,, alacak 

mii-h• '"&D ltalya"yı tatmin etmell 
için Fraıua tarafından Afftlaa lata· 
emda bir takmı ~ vlde
._ Wr -11>rrdc ..,... ~ 
...,...... latw • , ,, 1.kt '• n '•· 
idllfm amıcak yarlllDI,,. mtee• Q'Oo Berfin, 25 a.a. - Nazırlardan Bay 
DM palttl!r. bcknnmdrn d.üaa aa • Heu noel müıwıebtiyle cerek memle
ı.-Q-otli ola:ıa J"nuDI ytkil .-,....._ ket dahilindeki ve ıerek ecnebi mem • 
4ııa. AnJ,pnrnm aiJrlıiı A,,_,•'· leketleıdelri almanlara hitaben bir nu • 

Franko taarnıza geçti 
Fakat biz onların askeri plônlarını 
tahrip edecek kadar kuvetliyiz ! 

Baraelon, 25 a.a. - Gazetecilere beyanatta bulunan 8. Kom
paniı ezcümle demiıtir ki: 

"-Bizim düfiDanlanmız ne katolik ve ne de hrriatiyanlardır. 

· .. WjkljJj meı·'Mi ii · d· ..... bık eöylemif ve bu nutuk rad -h-•h Fe- 1831 ;e;•"' •ilk yo ile n•cdilmlttir. Mumaileyh, 
•• d d · , • Ant ı• · , ı • t•> · bu nutukta üçüncü Rayhf'ın ta • 
---a·•• h·' · d ki il-. ' * a- ha.k.kuk aahuına iaal etmit ol - 1---------------_,

1 

Taaruzlarının aaatini, kendilerini. 
..... 1ı911rJ1.. 1 1 1tr. dulu ltlerdeıı bametmit ve alman mil. I k k b• • manevi hiç bir endite ile bağlı cörrnek-

S-. ba idllf h M J ilamda !etinin ceçen acııe, &eç:İrmit olduiu çe- ra a 1 nesı Iİzİn intihap etmektedirler. Biz İıpan-
7 ı •.• ıa,_ .... •=rıfi lıir tin vulııuata telmilı ed«ek Bay Muao • l•Stl•faSlnl• verdi• ya'nın istiklalini müdafaa ve herkesin 
_... .. 1-'• Jııi, ........ Me ..ti- linl'nin her zaman kayrt ve prtaız ola- hüriyete kavuımaaıru temin etmek i • 

0 tr -i•b ....... ıı.e1 =· rak Almanya•nın yanı bqmda . mevki çin vazifemizi ifa etmekteyiz. 
1\ · • '* r' 1111'. Teklif almıt ~ldııiunu ve bıınclan dolayı Al • b• • N • Halk cephesinin milll komitesi bil-
._ ttü,a•m. a ' 'ti&. F- ela ~y~ nm gerek ona n gerek italyan Yeni ka JDeyJ UrJ tün iıpanyollara hitaben bir beyanna • 
!1111 iM& ~ w•ı+! ellldf ... aoıtice- milletine minnettar olduiunu aöyle • me netretmi,tir. Bu veaikada ezcümle 
• 1931 itiWı lımcl klnamm ~- mittir. · Pa•• teşkil edecek deniliyor ki: 
aiııııle ..... 'da iın=ı•·-.·ttır.· Alman anneMrine 11Jann. Y-

a_ .,_, __ ]. _,_ _, _ _,_ Ba •-r-• Bağdat, 25 a.a. - Irak Başvekili DUf00 nıan taarru:ııa ue.rti, fakat ••• 
-.-.-tanm-=ıy-.. •-· Y Haa natlnında B. Hltler'in " ~ 

....... ._ Mbik lıııMptenlıeri, f'-· eıı u dört çacaklu olaı alman kadın • Cemil Elmadfai bu sabah kabinenin •'Düşman taarruzuna baglaıruıtır. 
- U. , rht?ori ;,;. MjiWi. J,. lan için bir "teref ııalibi" nipnmı lh. müıterek istifaaını kıra! Gazi"ye ver- Fakat bı< ıstıla edenlerin a&keri plan • 
....... k , ........... nen' al ia· daa etmiye karar ve,.,..;•oldu"unu ıoy- mittir. Kabineyi teşkile Nuri pap !arını tanrıp edecek kadar kuveuıyiz. 
........ • • ~tt ........... u.......ı - ·--,,· • memur edilmi• ve derhal yeni kabi. . . 
-. •-- .._,_ -:-· lemiıtir. • Her cephede cümhuriyetçiler bırliğı-.... ,_. ,.J_._ .......... ~ neye girebilecek siyui şahıiyetlerle 
--• ~..- .,,. _.,,_ -· Berlin'in iyi maıa.ıı.t alan mehafili nin günden güne kuvetlenme&İ za!tr i· 

-7..!!:.!!';~h:' :r; ~d=::·:=r=~ ~~~!~= is~';'~~>;.:b':~;~it:;~ek zevat şunlar ~:ne::.~~~: ::~~:::ı:~:;:!~ Bk~: 
Jik.&i...ı-. ltu ~pek •. lıı rrı~I önümüzdeki aeneden itibaren ""pıla - dır: bütün demokratik devletlerin &özleri ..: ., •--t • .,.,., .ı ..,,. r- Kıra! Faysal'ın eski hususi kalem 
---· r•- .. ~ ıeaı·•pM ...... ca:..... .. bey- e---•.;...-..a:-. bize müteveccihtir. Bunların sempati-

' , _. ..1.J L.c. eww -· u.uııı;;a~cvu: direktörü ve eski nazırlardan Rüstem 
- • Z8'

2 

iDm mı 
2 2 •atma _.. Takriben a.,. ~.__ klıd b . leri ve teu.nüdleri bizim için müeaair 

. ?duk . ..ı. •. . Orta -y ~,- rn. u nıf'F- Haydar, eaki cenel kurmay baıkanı 
kim 0 tan _..11 llfti. nı alacak ve bu ni""n kendilerine umu- · ·• · k d · bir yardımdır. 
A •cı. Al.mas ı. tle r- ve Yasin paııa Hatımı nın ar eıı Ta-

vrupa Y._ u... ~ mJ tezahürlerde -ref me•kiinl ltgal k" f Dü ...... n bunu biliyor ve timdi aon 
-k "' _._ a...ıı... ~•" •- ha pap Hagimi, es ı mutaaarrı lar. .--

61• 1 rr_ .. "" ı-- •-.,,a ı,,... eta..ı. ·-··-' ı · · J • d d" ko•unu oynuyor. Biz bütün muharip· ._,.. ·.alnı ..._ .... He-iki dev• . __ ,.. yer enn cı•e enn e ı • dan ve timdi varidat cenel direktörü • 
llıat .:::, 1 qıa111 ; q .. ,. . .,..._. ierlenne takaddüm etmek gibi bazı Omer Nazım, Bağdat'ın eski belediye leri ve aivil halkı bütün kuvetleri ile 
=· .

1 
Is ..ı·, , , , . _.,... uıao imtiyazlar temin edoccktir. reisi Mahmut Suphi, eski nazırlardan müıterek bir hareket ve sıkı bir harp 

.......&...: ._._ .. ve şimdi gümrükler direktörü Salih için birleıtirmiye dlivet ediyoruz. 
•• . ı__..., 5

- ılnir • Pariı, 25 a.a. - Perpinan'dan bildi-
--··p1ır' . ; aııdUıi , • ,,,.. S .'de .. h. Caber . .., '" OnSI mu ım rildiğine "öre cümhuriyet•i İspanya'· ...._ r.--.ıı Pı d q. Nuri paşa yeni nazırları bu akşam " • 
---• 1 1 a k kd dalcı· ecnebileri memleketlerı·ne iade ko alı • ı ~ile • ..ı. ;-. k • h k • ırala ta im edecektir. 
eı a• ı· epe • GS eri Ore Ot Var K b" d ,,. "kl " ğ" h' b" hid" miteıindeki İngiliz memuru Dikson, tip =' f'-.U lbu ...... • a ıne e6 191 ı ı ıç ır ısr - •> iı.. ·1 ı ia - Tokyo, 25 a.a. - Domei ajanu bil. ye ıebep olmamııtır. iki büyük ingiliz gemiainin memleket· 
lai ti ne • ' T !':? tfnr ilıi ıdswlota diriyor: Cepheden &elen haberler ha • !erine iade edilmeleri lizııngelen yedi 

ye Waıki f !' 1., ..ı.t.da len Şanai'de mühim hu:elılt Yllkubul • viliyetlerinden ayıran San neh - bin inciliz almak üzere üç defa Valan 
M ' 

5 
iııi: .. ı• idils'H 0 

• dutunu bUdlrmelr:tedir. Muratori'dekl re vararak Fen ımıağiyle Srındı • aiya'ya &önderilmit olduğunu, ancak 
L r+ .u..ıır.. .,.. japon kıtaatı, eald Şanııl va1W General rin bi.rlottifi noktadıi'ki Hotain•in 12 iıpanyol climhuriyeti ukeri makomla
~ t 'c Jt.6,. arill .......... a- IMofl-a~'ın Jrumaııdumdakl 61 ve kilometre pmnlinde ıtratejik bir nok • nnm &önüllWeri tahtid etmedikleri &i· 
, ' b • ·_ 72 - 72 inci Çia faiıslarml tardetmittir. tada olan Pançung • Çen•i iual etmit- bi edemi müdahale komitelince tetcb-

ı. '"~- bu idi lanlli a--ı !erdir. büı edilmit olan mezuniyetlerine ait ~ f'ı 'wıM IPt6 llMI• .,.pon ,., ... tı """ ve.,..._ ı · b"l ld ki ..... M' 2 ... • 1 rı· Lıir 1'- muame eyı ı e yapmaıruı o u ann • 

, · _._ ..._, n .. ......._ f talya f ransa'yı mihverin askeri dan bu vapurıarm ooşdönmu, oıdulcla-
;_.:, =7l~' EM! , j" -..m, Aiiııiia ._ rını beyan etmiştir. 
7 d ıcr Hl~ ibWi* ••y:u: .. _, ..... ~1171.::: n:no1r eoıyor ama... - ·· ·-- ·· ~---'"''" . ·- ., •.• 
,. Fili ,_ ~- - - ırr 15 biriııciteırinde harp mıntakaaında.n 

• - .... • ... k •• , • Aw ".,.. H 
1
• t I e. r ne f 

1
• k 

1
• rd e ? uaaldapnaları lizım ,eıen ,önüllüler - 'tfd"j=i a.rı.a°""'"2'. Ve .. hemen hemen tamamiyle ve bilhaaaa 

iatikW telılik.y. düttüiü ili- Madrid, n Valanıöya mıntakalnnda a-
• · (eh Wı re 1 1 ' dl. teı hattında bulunmaktadırlar. 

=Kıaıld~t:zı~":: Bu henüz belli değil ... 
3 -1-17a T-ua......ı• iiz ia-

de &amıa -ktai na--. un- bir Fransız bdsınınrn 
.... 1ıab .. etti. • 
4-l'r- HıL :'at•'• W,..'- Parıe, 26 •·a. - Pöti Pariayen ıa:ııetesinde Burır yazıyor: 

,. =4ı al kı hm "F-ıa -bnıın mündsrec:atı hakkında reuni mahfiller ke-

tefsirleri 

Taarru:ıı devam ediyor 
B ... ıroa, 25 a.n. - Katalonya cep

he.inde taarruz dev- etmittir. Dün 
ve bUQiin harekitta bulunan bütün 
kollar k-di bölıe?erincle i?eri bare
ketleriH devam etmi9lerdir. Cephe
de bava tartlan .. ıi.Jıa J'Üz tutmut
tır. • .. ,. W.ıa ı...,.-. Fmn .. tıaaıri,ci llhlhafua edi:rorlar. 

- ,..._ . ' ıt lılcaia 1 'tti 1 k Bununla beraber bu cevabm bir ta- r:====-----------..:....--------------
• '7 fi 

2 

+a12 1 La ~ nıftMl itafyaa notuında tetrih edilen 1 '!!!!!!! 
; l • Daılıa L ·: ıE-'--W.. ~deri, diğer taraftan da ltalya'nın 1' 

Amerika' da 

Senatörlerden 
hüküm ete 
ihtarlar! 

Nevyork, 25 a.a. - Almanya ile olan 
münas<tıetlerin vahimle.....-i Ameri -
ka hükiimetine bazı ilıtaratta bulu • 
nulmaeına sebebiyet vermekte herde -
vamdır. 

Ayandan B. Bur<ke, B. VeUes'in. ha
reket hattını ihtiyaı.ız addettnekte, 
gene ayandan B. Şvartz Almanya ile 
yeni ihtiliflar çıkannaktan tevekki e· 
dilmesini tavsiye etmekte, B. Levis, 
Almanya'da huıule gelecek akıülame
lin yahudileri daha fazla izrar etmesi 
ihtimalini tebarüz ettirmekte, B. Tra • 
zier, Almanya aleyhindeki hücumla -
rın pek fazla olan zaruri tillhlanma 
masarif inin ihtiyarını te.lıil ettneğe 
matuf bir çare diye tefair ettnekte, 
Avrupa'dan henüz avdet etmif olan B . 
Reynold, totaliter devletler aleyhin • 
deki hücumlara bir nihayet verilme • 
airİi tavıfye etmekte ve Almanya ile 
ltalya'nın bugünkü Avrupa'nın en zi
yade ailihlanmı9 iki devleti olduğunu 
ıöylemektedir. 

Anuırika'nın Alnıanya'ya 

hiddeti • 
Paris, 25 a.a. - Almanya - Amerika 

gerginliği hakkında Jurnal gazetesin
de .Sen Briç yazıyor : 

"Amerika Almanya'ya karıı olduk -
ça hiddetli görünüyor. Şiddetli hare
ketin kendilerine yaradığını da teslim 
etmek lizımdrr.,, • 

Akaiyon Franıes gazetesinde Dele • 
bek diyor ki : 

"Alman • Amerikan ı::«ginliti her 
gün biraz daha artıyor. Malılmdur ki 
Vatington'daki alman büyük elçisinin 
"istifllre" makaadiyle geri çağrılması
na Berlin'deki amerikan büyük elçisi
nin keza 0iıtip.re" makıadiyle geri 
çağrılması suretiyle mukabele edildi
i:i gibi B. Hull, alman büyük elçisini 
kabul ettiii zamaıı oturtmadı ve ancak 
nezdinde iki dakika tuttu . ., 

Bir ıeldlJ 
Vaılncton, t$ La. - Scnatıoda Utan 

izaıı demokrat ICing, Almanya ile dip
lomatik mllnaeebetlerin n ekonomik 
baj!lann lnkrtarnı. teklif etmiıtir • 

• 
Meri~ Tunca ve 

nehlrlerl · taıtı 

Nüfusça .zayiat yok 
sular inmeğe başladı 
Edime, 25 (Huauıl) - Balkanlar

da karlann erimesi ve 10n &ünlerde E
dime'de ıürekli yatmurlann yatması 
neticesinde Tunca ve Meriç nehirleri 
taf11Uıtır. Sular bütün cün yüksel-
mekte devam etmit ve kenar mahalle
lerden Gazi mahalleai ki.milen, Tabak-tı. lııi .....,. 4& w,io lrir itilifı ..... mmt-ı topnl1t İ•telıleri hakkında D •' ...................... . . 

.... p 1 r a wila .......... -~ ~ ett_lfl hareket 
tıan6 '9i= tle 

2 1 1 Ahc ..ıalilae- ~attını teyıt edeceiı talımın olunııbl -
· v..-,.. tırc! m 1 1 ......_. lır." 

o o N o l E R hane ve Göl mahalleleri de kıımen su 
altında kalmıttır. Buralardaki halk ve 
hayvanlar zabıta tarafından .. hir içine 

;.,.timaıııiidiirl--,..ai,-. rl J: · E~ dö Par! gazet09lnde Plet-
lar altmda 1935 anlapncamm ne"- Y ıyuı 0 

f > d;'d;ji a·'·ı·'ır llil&fı f..a.t- '"Nota ancak. B. Bone'nin ~rl&men
...ı. · · Jtal_ya'nm ileri aiinlüiii e- to "'1sanmda ,..fı aleni beyanatrn 
bepl:'::..ı...ıdilr. F.w, Haılısiı ıli~ik ?ieaJa ifadeainden ibaret 
..... 1 ltn!7s'J'a ..aı1 u•'- _ .. olabilır. ,, 

~~7 ::'ıı!.. iılti ,~ ~t~~ frarya FrtznMJ'yı ıehdiı ediyor 
ÇID - 2 
Dii• --- F.-'Dm riwdu- O.... paeteliııclc Bayan Tabui im • 
• da ' I• drı _.i a.dlııirlen itti· ıraaiyle ""elimle ap&ıdaki satırlar o -
r&k ed ·kl.e ı.-Uırr, bmilU'JD .. -... luınmak&adır : 

Edebiyatçılarımız 
ve tesanüt 

ArlıodflfUl11s Pe~ .ala, İç ltatıga , .,. launımetlai ;yüaüttden müıt .. 
~/tt _ -n~-llerini mütlal- irin l.U... gelen . te..,,üt ue elbirlijini bir 
liirlii. temın etlem;.,.n edebiyatçılar ,,.._,,,. mütare/te te/tlil ediyor .,. 
lıenflı /aeMhına,, .ae.ntlirmif oltluia l>ütiin mealelttl,,,larına elini usa
taralı, l>u "°"'• ön aya/t oluyor. T eltlili de bu i••I /tatlar talıtlir .,. •· 
lGluı ile /tarfd-ıya l•yıJıtır. Çünltü et/el>i;yatım1Srn bugün marua l>u
,_.,., ral6eı.iaii/tte edebiyatçclanm1S araaıntlalıi m•nciaıs pçİmaİ• 
liiin rolii elaemi)'etaia ""-- pre/ttir. 

gönderilmlttir. Nüfuaça zayiat yoktur. 
Sular yanm aaat eve! lnmiye batla • 
mııtır. 

Fransız sosyalistleri 
ar~sında ihtilaf Yar 

Dış politika 
üzerinde 

uyusulamadı 

lir ı=WW• ıa•bikine mbi olmut ftl "Bu cevap, fırtınanın cllllC'kte bor -
ltalya'7& J'&rdaa etmittir. Fakat bil- ilevam bulnndulu Rorna•da ne ıuretle 
lıia bu iaaatlar, ittiıbıımlar, ~~~~- karfJlanacaktır? Gerek hakaret ve &e
alar ve mukrhil itti.Jıamlar, iki !atin rek tahrik balı:anından Recima Fatiıt 
dov?et nrumda yapıl• •hı • cazetealnin Clbuti hakkrndaki .,.e Re -
hakikatte, o zamnnki milletlj cmai- lazionl tnı..rnaloııa1i gazetesinin Tu -
Jllti m- bqa lrlr la Z ..W.. nns baldmııWı:i makalelerinden daha 
t-a iabata yarar. ,,_ - ~ fena maka!e o1aaaz. İtalya bu maka • 

ŞaW re/taht ler ..ıtatla -rradur, -it meale/ti t•-ütlü ilal., el· it bir Parla, 25 a.a. - Soayaliat koncresi· 
miyece · laatl tlalailintle.Etlebiyat oe matbuat aalaaarnda U., l>is l>a- nin kararlar komiıyonunda dıt pollti • 
_, t- .attı l>ir _.....,.. İÜ /tarıılapfllya ötent/enl>eri alıııiı..Jır. Fa- ka uhuında muhtelif tezleri telif için 
/tat orfatla ~.,_ .. netlir1 Şöhret, meu/ti oe ..,..,., mi7 Hal- yapılan cayretler tamamen akim kal
l>ulıi lıarfll .. lı tea~ .,. Utilt/tarlarur11aın, müte/tal>ilen laa,,.;,et .,. iti· mıttır. Dün akfamdan beri derpiı edil
,..,..,,... ltD"mllk- _.....,,.. ne;ye ;yaratlıirnı tayin etme/t müıltüldüi. diği nçhile yarrn koncreye iki karar 
Hall•tl-t/iiiatia bii)'iilı oe luı;yati tlıiualar mıtlır1 Bilöu. En alır /aii- ıureti teklif edilecektir. Filhakika. bu
-.,. taA/tirlerin -..,.;ml•, ne lmtlılt lıal>aia tloltlarmaa •hpler bu- (Ün aut 18 de kararlar komiıyonunda 
lantl,,,_u ......_,. fOfA zsaa. Ha/ti/tat tatlar iti, miibare/t -lielnimia temayWlerin karphlrlı vaziyetini teı • 
it aa ııılta - ,..,,,,.,. ,,__ .,. ıalın11anaalı l>Gf/talarınan laaysi;yet .,. iti- bit için reye müracaat edllmit ve Blum 
,_._ /tarp .ta o lıodar lca,,., ...... Falıat iç ÇOfftGfO'larım,...81 öniintl• • Zyromaki; Le~ ~krlrl 18 rey n 
l>üyü/t bir l6ül>alililtle teı"ir -iti- ~ltinmetliınia /tariür /tütlainin Paul Faure un taknn de 11 rey almıı· 

milltel "yetİll9 ......... bir 
• ;::,.. taDa _ kartı ara- lede tıid &erlin - Roma m6hverlnln =- kut ~ e4erf•. ltal7a lrltüa ..ı-ı Jaıvetleriyle tehdit edi -

~ll'ha! =~bü~ ,.,:..... F- bir yor. Fakat Hitkır'iaa hakiki arsucunu 
• dn" ....... kefiet:m&tk imk§•ızdır._ 

.....,_ııııillotlwc ;ı~ . P- •- •-•-.ı B--•-te ıe.ra?tl ın. !'&- tsraftna _,_ -.-usr p.ze_..e .-t yuı· 
-- . yor: iıçiad ltaip'mc .. ılnfiıliiici .,..., • 

lıUllen hltletlili l>a tlefiliılir _.,...... tır. . . 

'TÜRKiYE BASINll 

Dünya karşısında 

Balkanlar 
KURUN'da B. Asım Us, &.Hc.... 

?arm emniyeti bahoine dair Ciimh• 
riyet ve Yeni Sabab'ta çıkan be: -
kaleleri ele alarak fU neticeye ,,..,. 
maktadır: 

"Bizim bildiiimize ıöre, timılİJ'I 
kadar antanta ırirmeınit olan Bulı .. 
nalan hariç olduiu halde Ba!kan ... 
tantmm cenel kunnaylan memlel .. ıt 
!erinin aakeri •aziyetl_..i bütün i: 
caplariyle zaman zaman yapılan İ9-
timalarda bu noktadan kon•ifGJ~ 
!ardır. Ak•i takdirde Balkan an
tmm bir minaaı olamazclL 

Demek iotiyonız ki Baffcan ant.. 
tına dahil olan TiirkiJ'e'nin Anndoha 
budutlan bu antantın hülanüaııdw 

hariçtir. Fakat buna mukabil Y• 
ıoalavya Te Roananya'nın Tuna ç.iıı
&iainclen ıimale diifen hudutlan d& 
bu hükümden hariçtir. Daha -.... 
Yunaniıtan'm adaları ıene a)'IU -
retle antant haricindedir. Bımdan 
dolaııdır ki Balkan antantmdan aJ'
rı olarak Türkiye ile Y......U.tan aN. 
larmda bir aakeri ittifak vücuda ıe
tirmitlerdir. 

Şimdi Balkan antantı ile bariçtı 
bırakılan bu hudut ve arazi dahi .ı.. 
hil olarak Balkanlnr haricine k&rfl 
müttehit bir blok vücuda cetirmek 
türkler için arzu edilir bir ıaJ'• olta 
dahi antanta dahil diğer deYletlor a
raamda uzun ve ciddi tetkik me•zuu
dur ki Bay Hüaeyia Cehit \' nlçm ya
zılarında kıamen bu nokt&J'a itaret 
etmittir. 

Bizim kanaatimize ıöre BaYıanlı 
devletlerin bir ağızdan konUf&D 70 
mİIJ'on nüfıulu büyük bir blok hali
ne celebilmelİ için en k- yo? Bul -
1rariatanm da antanta sirmeaiclir. 
Çünkü o zaman Balkanlar dnhilindo 
hiç bir pürüz kalmamıı olur ve me
selenin halli ancak harici tehlik.,. 
kartı alınacak miitterek Yaai:retia 
teabitiae kalır. Akıi takdirde )apıla
cak it b111ünlıü Balkan antantmm 
hÜkiimlerini orta Avrupa'da YUkaa 

ıelan - deiitiklikleri ele ıöa önü
ne ıetirwek yani battan tetkik et
mektir.,. 

FRANSA - SURiYE 
SON POSTA'da B. Muhittin Bir

cea, Fra...,. ile Sıriye aru=daki 
müna..ı..tlııre t&baia ettiii ........ 
kallde di:ror ki: 
'"F..-da J'enİd- harekete a•'

taattyete ~ empwJ ıw .. ..-.,. 
-1.uci ......... büyük bir ... t& 
içinde bulunduiun- farkında d•iil· 
dir. Arahlık ilemi, biç olma- ı.... 
diai için ana ••tanı tetkil odea .. 
hacla derin bir uyanma öprda .. , 
Nasıl lnıriltere F iliatinde aı.ı.-.
aa Franaa da Suriyede ald•n•cak
br· Halk cephui yıkıldıiı ıünd
beri Pariate kabanna,.a batll!llllf 
olan mü•temlekec:.i ittibaaı Suri>'ori 
yutmak iaterken Franaanm Akde
niade ne kadar miitkül bir -kid• 
bulundujıınu bilmiyor. Aım.a ... 
ltalyaa propaa....ı... Fra .... aı.,... 
hine yapbiı bamle?erde M...ı..ai 
Avrupada ve Balkanlar mlllıitindl 
timdiye kadar ne derece mUYaffak 
olmutM bundan-ra ve aJ'fti d
de Suriyeda de mUYaffak oluyw. 

Fakat, bütün bunlar Fr._J'I ala
kadar eden meaelelerdir. K a ı 11 

mua olan Arah il-inin iJ'ice ıayao
maaa için Fran1&1W1 bu kadar hatab 
bir ıiyaaet takib etın.U 1u.n ı.U. 
,.... .. onu bundan menld1e• ı....
balde biz deiiliz. Uzak- leJ'irc.i 
olnrak ve surı,,.m...m hürrİ)et ... 
iatikllllerine ka"Ufdllalarau ?ıeı • 

ni ederek, J'akm :aamanlarcla 1na 
memlekette inkitaf adec.ı. üdiM
leri bekliyebiliriz. 

Aradaı .,. ıriJ'ade dilıiıa.t ad
iimiz ,.,,, J'.,.İ ,,. müttakil MJ'ab 
içinde yavq J'aY&f inkitaf adec 
Hatay baJ'atmnı, Fraıuada ı.ar.ı.
gelen -paryaliat Ye mliataanleked 
cereyandan müteeaair ohn•meaıaa 

dikkat -ktir. Hata)" da•a
mutlaka bellini iat-.ı.t. Tilrkiy• 
nin ne kadar haklı olduiunu YU!lnaat 
çok İyi ıröaterdi. Eier bl:a lbu -ı .. 
J'i vaktile halletmamif olaa)dık, ı.. 
gün Hataı Türkleri çok mÜjlıiil bir 
mevkide bulunacaklardı. 

G. Antep'in kurtuluş 

yıldönümü kutlandı 

Faka~ .,. FOliı&ika c ı slıiı, ..... "N~da yalnız toprak terkinin tet
fr. .-k i&al,..a .,. ... tleriniD kltı:lne iaılı:ln olma4ığı söylenmekle ik 
d= Piri D&lice,,.. ·• arada tifa edilmemelidir. Zira Muaolini'nin 
milletler .,.,;y.a de if1U lllftit~· Maden latly~ teY yalnız toprak 
Almuı7a aili.Jıla-., Ren noJırinin t«lıi detlldır." 
ba;rlarmı ail&h?emq, 1931 _, • ..,... --------------'-
_. n11vsu lefldl ec1- Aowtmı•'>" rebilir. Falıa.t Wr f&l"llaı Şarki ,,. 
ilhnık •tarılt. ~.,.. P111'P" cırla A""""' lthrine kanfmamalan 
ı...._ Hn.sia bir l n??Wjr lıl llüt7in prtiyle. Akdlnia'e Te Afrika'ya 11• 
bımlara mini nlıcek ifin 1 .. - ffsel ......... 'lıılribiri)lı Dl kadar 
oindı .._ ı it .,.._liri &asin dlwlıli p mln dalı ederi-, Aı...nya da 
delnıAb ,,._dı ıl iaitin* ... aceaisı • --cı1w.voıı.ı 
ribiriJ'le r 1 +ısa ısa·ı ·aıa6. O,.. IAlin ıleul U • m& • ıtlai de 

B tl ~ Koml.,.on iç politikaya dair takrir-
~- ~ t•.~tt•n aıe p.,,--•n '"°!'ı:-" Wr -.le/t toplulaia Ja- ter lıakkıncla da henU.. bir karar ver • 

/aa gorebilir ,,,_ .. , Ser,,._ .....ı.1tı.r ıçande prolayonel laa/t H riaen- memlıtir. Fakat bu cihett d ı k-
laatlerini "dal .• _ _,_ -"L -'--··- en e zoru 

• - - IÇUI .--.,-• '"- .......,..... :yeglıne ...... etle- !ar mftCUt olduğu anlatılmaktadır. 
bİJ'Glhr. Dü k.. 1--

Birbirimisi claAa ya1t.,t1_ ,__ya, l>irbrimi..Je l>ir tletlilHHlu .,. p· n u ce-. · 
/tiftirr- meuaaunclan tla/aa ....,,.. bir /aiiui;yet ,,örrni;ye, meale/ti menla- Poplaarla, 25 a.a. - ~ucıın ölleden ııon
atleri ıalui antipatilerin ü.tiintl• tutmaya çallf'"al.,,.... Etlel>iyatım18 ;.. ra t 

1 
~ -yalıa~ ~ lroncrelli, 

• ti 1 • • gene ae .. reter muavuu Severac•ın tek-
çm •11 etten .,. /aal/ttan •-itten ll•rı tlurmatlıiım .. alıi/taya laydı lifi !berine kara! ,__,_ .... 
• ı.ı .. .a: • • • L!--~ ,.._... • .. , ar ......... yonunun _, 
---U- .. ,..,, lpft - SllCllftWI Oftg- politika baklandald ~·- 0 0 0 !Lma) 

Ankara'da bulU11an G. Antep cenç • 
!eri dün Hileden sonra Orman Çiftli -
ğlndekl Marmara gazlnoaunda topla • 
narlık O. Antep'in kurtulutunun yıl -
dönllmllııü kutlnmı9lar, Antep kahra• 
manlarına Te lıariıine. ait hatıraları aa
mtflar, yerli prkılar ve mahalli oyun
lar tertip ederek n,,..ıi aaatlar ceçlr -
miflerdir . 

.. bir ..m,... ..... •b ,. ..... ••kit - d 5 .... 
lıilinnlwllda ..... -..-.. A.ı, 1SMER 

t1,..:s.;• • • .... nrını ... et-
-- ldll,)U. meainc imlıAn verme\. üzere, toplantı· 

J' GfOT N ABI amı yarm Alıaha talik etmİftir. 

Toplantıyı bir de çay ziyafeti ta • 
kip etmiı ve ı::ençler aaat 17 ye doln 
fdıre dönmUtJerdir. 



ULUS 

KÖY TETKİKLERi 

Muhtelif devirlerde: Köy 
ve köylü için yapılanlar 

Osma.ı:_lı ~pa ... r~to~luğunu:; as .. 
kert, sıyası ıktıdarı, müref

feh bir köylü kalabalığına istinat e
diyordu. Halkın toprakla münase • 
beti, imparatorluğun yüksek askeri 
ve siyası menfaatlerine göre tanzim 
edilmişti. 

1 Yazan: Neşet Atay 
1 

"Sahibi arz dirliği dahilinde mah-
101 olan araziyi, ve hali anizziraa 
bulunan yerleri tapuyu mislile ta • 
!iplerine tafviz eyler fakat kendi 
uhdesinde alrkoyamaz ve ahir kaza 
ahalisine satamazdı." 

Dev",'.°!~ emin bir istihsal, sosyal u
mu~ı b_ır refah, demografik sağlam 
bır ınkışaf (o kadar ki fazla nüfus 
aleyhine tedbirler alırlardı) ve za • 
ferler. 

ikinci tekamül devirlerinde: Feth 
edil_en arazinin ve ele geçirilen harp 
ganımet ve esirlerinin çokluğundan 
ve farklı taksiminden mütevellit bir 
sosyal sınıflaşma. Yunan sitelerin
de~· ticaretin "bilhassa yün ticaret 
ve sanayiinin" inkisafı neticesinde 
köylüye ait mezru ~opraklarm, me~ 
r~ ~-!arak kullanılmak üzere büyük 
suru sahıbi zenginler tarafından sa· 
tın ~lınma~ı, köylünün mülksüzleş
m_esı, zengın toprak sahi pi eri aley
hıne köylü ihtilalleri (M. ö altıncı 
ve beşinci asırlar) sitelere ve kolo
nilere hicretler.Roma'da · erkekleri 
uzak memleketlere harbe

1 

giden, pek 
geç dönen veya hiç dönmi yen, çift
çi ailelerinin borçlanmaları, toprak
larını, hüriyetlerini kaybetmeleri, 
esir ile işletilen büyük arazi siste -
minin "malikaneler" teessüsü, ihti
laller (2), tedbirler (3) ve şehirlere 
hicretler. 

la, en çok istihsal yapan - bugün. 
kü makineye benzer - bir istihsal 
aleti haline geliyordu. Hür vatan • 
daş ne toprakta, ne de şehirde ona 
rekabet edemiyordu. Köyde de, şe
hirde de esir sayısı arttıkça hür va
tandaşın sayısı azalıyordu. İşin da
ha kötü tarafı, esir çocuk da yap -
mryordu. Kadını erkeği, evlenmek 
hakkı olmadan, kendisine gördürü
len işe tahammül edebildiği kadar 
yaşıyor, öldükten sonra da yerini, 
kendisinden doğan çocuğa değil, 
kendisi gibi başka memleketlerden 
toplanıp getirilen yeni esirlere bı
rakıyordu. 

"Bunların menafii dirlikleri da 
bilinde bulunan zürraın tekessürü 
ziraatlerine vabeste olduğundan 
muhtacı iane olan ahaliye tohum ve 
hayvanat ita ve ziraatten hii!i kal
mamasına" itina ederler. "Su basmak, 
bataklık hasıl olmak gibi manii zira
at hii!at vukuunda ahaliyi cem edüp 
alilkadrülistitaa defi mazarrat ey • 
!erlerdi" Bir de bunlar bol hayvan 
bilhassa at yetiştirirlerdi. 
"Asrı Süleyman hanide Çaşnigir 

ba,ılıktan beylerbeyilik ile çıkan 
Hüsrev paşa rüşvet ile vermek sey
yiesine pişva" olduktan ve "Asrı 
Murat han salisde İran seraskeri 
olan Osman paşa mahlQI olan timar 
ve zaametleri kendi tevabiatına tev
cih etmeğe" başladıktan sonra, im .. 
paratorluğun hudutlardaki kuveti 
zaafa uğradı. 

"Bin bir senesinde küşad olunan 
aef~r. müzakeratında ser haddas a
~akirı mertebeden halidir, dirlik/er 
ile düştü, dedikleri bu manayı mu
tazammındır." 

"Bir ~~ gerek havası hümayun ve 
gerek ~~.zera ve ümera has ve zaa
metlerı ~mera marifetleriyle taşir 
olunagelırken, Rüstem pau h b'' . r-ı avası 
ııu.lıma~bun~ ~ltizama vermek bidat 

m rı esını icad" etti ve bu Hgit gi
d_e vüzera ve Umera has ve zaametle
rıne, ~vkaf arazisine, tirnarlara ka. 
dar aırayet etti" 

"~Ultezimler, dirlik esbabı gibi, 
lle~ı ••neler hasılatının tekessürü 
~ü~e~ı~da olrnarnaıariyle, zürraa 
tür~U turlu zülwn ve taaddiye müııe
cu.ır olduklarından memaliki dev· 
!eti? harabiıine bu dahi bir sebebi 
kavı oldu." Ve bu harabı "Tlmarla
rm ilgaıımdan yirmi yın'..,i beş sene 
ıon.~aları Uakiri nizamiye için me
malıkl devleti lliyede hayvan bulu
ıımnıyarak nıemaJiki ecanilbe müra -
caat olunmak mecburiyetiyle sa
bit" oldu (1). 

J ik ~Uyük çiftçi devletlere, es
kı yunan sitelerine Iapar • 

ta'ya, Roma'ya ait, tetki.k n'eticeleri 
de böyledir. 

Birinci inkişaf devlrlerinde: Pe
der,ahi tipte kalabalık çiftçi aile
ler, toprağın bütünlüğüne, alınıp 
oatılır, bölünüp parçalanır bir mülk 
olmadığına dair hükümler, aile ara
sına yardımcı olarak karı!an ve aile 
içinde mevkii ailenin diğer efradın
dan pek farklı olmıyan bir kaç esir. 

(1) .. Kör için tetkikler'' köşeliii ile ve 
30 nı~.n - ~O mayıs 936 tarihleri ara
•ı.n~a Ulua da ç1kan 9 yazının birin. 
cuunden. 

Şu bir kaç rakanı devrin karakte
ristiğini eksiksiz verirler; 

Miliiddan önce, beşinci asırda Yu
nanistan'da esirler, hürlerden on 
defa daha çoktu. Üç yunan sitesin
de 1.230.000 esir vardı. Ve bir esi -
rin kıymeti orta bir iş hayvanının 
kıymetinden on defa daha ucuzdu. 
Oktav zamanında yalnız Roma'da 
400 bin esir vardı. Ogüst zamanın
da Roma'nm 800 bin nüfusundan 
600 bini sefil idi. Ve bunların çoğu 
topraklarından kovulan köylüler ve 
efendileri hesabına işliyen esirlerin 
rekabeti karşısında çalışamaz bir 
hale gelen küçük sanat sahibi va • 
tandaşlardı. Sezar zamanında, hü • 
kümetin yardım listesine 320 bin 
Roma vatandO§ı kayıtlı idi. Pelopo
nea harpleri sırasında lsparta'da 
9.oon hür vatandaııı. 1 nn ht ... ei ftr; ?nn 
bin esir vardı. 326 da hürlerin sayı
sı 2.000 e ve daha sonra 600 ü müflis 
ve geri kalanın 40 ı kadın olmak ü
zere 100 e indi. Bütün memleket bu 
60 kişinin elinde idi (4). 

Esir; esir çalıştıran her yerde, 
sayısı arttıkça, insanlık hak. 

]arını kaybediyor, en ucuz mas.raf .. 

(2) Biıbassa 135 yıl süre~ Patriçiler ve 
Pilebienler mücadelesı. 

(3) Bilhassa, Roma' da, mi13.ddan önce 403 
den itibaren, borçlanmaA l}artlarının 
tahfifine, toprağın azamı ta~arrufu • 
nun tahdidine zenginler fakırler ara
sındaki hukuki müsavatsızhğ1n izale· 
aine sabana eski şerefinin iadesine, 
izdi;aç ve tenasülün teşvikin.e, zin~
nın, sefahatin, köylerden, şehırlcre ı
nişinin menine esirler ve azadlılar 
hakkındaki ağ;r hükümlerin tadiline, 
şehirlerdeki sefillerin iaşesine ait ted
birlerle neşredilen kanunlar. 

(4) Mevzu Leon Rabinowitı:'in B. İbra -
him Ali.ettin tarafından dilimize çev
rilen (Nilfus meselesi) kitabında cid
di bir dikkatle ve çok liyakatle tetkik 
edilmiştir. ' 

Bu, devamı muzaffer harplere 
bağlı, bir ekonomik ve demografik 
muvazene idi. 

U cüncü inhitat devri: Siteleri 

harpler ve ticaret, Roma'yı 

zaferleri ve fethedilen memleketle
rin sistematik istismarı besl~yordu. 
Arasrra yapılan nüfus tahrirlerinin 
verdikleri neticeler ve bunlara kar
şı alınan, tesirleri çok geçici, ted -
birler istisna edilirse, köy için ne 
sitelerde, ne de Roma'da tam teşeb
büsler yapılamadı. Tedbirler ve ka
nunlar, büyük malikaneler lehine 
ortadan kalkan köylülüğü tekrar te
sis edemiyor, vatandaşlık seviyesi .. 
nin pek üstüne çclcan aşırı zenginler 
sınıfını - boş yere - vatanın men .. 
faati lehine tahrike çalışıyordu. 

Mevcut şartları içinde sitelerin 
ve Roma'nın içtimai nizamını de
ğiştirmek pek kolay bir işte değil
di. Her tarafta göz kamaştırıcı, par
lak bir inkişaf vardı. Yer yer, zen. 
gin, abide şehirler kuruluyor, evler 
yüksek kıymette sanat eserleriyle, 
hatta erkekler, pahalı şaı:ık kumaş • 
lariyle, nadir maden ve taşlarla süs-

leniyor, bol masraflı ve çok debdebeli 
bir hayat, eğlence, lüks, sefahat, sa
yısı a.z zenginler, aay•ı bütün ~ 
leket halkı fakirler hiyeratiei. bu 
i;bU.l..l.ycıı.ı.v .. .a~ .. t.A.o.'J'"""u~ ..,,,., .. .....-w.;. ihsan• 

!arı ve bu cemiyetleri - rüşvet ile, 
hile ile, suikatslar iıle - ikinci plan
da idare eden, murabahactları, sar • 
rafları, büyük toprak sahiplerini, 
şahsi iktidarlarrnı devletin iktidarı 
sanacak kadar teshir edebiliyordu. 

Siteler ve Roma, köylerden ve 
kendi menbalarından alamadıkları • 
nı, fethettikleri memleketlerden a -
lryorlar, köyde bulamadıkları insa
nı ve parayı, uzak, yabancı memle
ketlerden, harcamakla bitmiyecek 
hissini verecek kadar bol toplayıp 
getiriyorlardı. Zenginler eğlence Ü· 

mitlerini kaybetmemek için, fakir
ler hiç bir şey ümit etmedikleri için 
çocuk yapmıyorlardı. Köylülük or
tadan kalkmış, aile, tanınmıyaca.k 
bir hale gelmişti. Jül Sezar zama -
nında bütün Roma'da Uç çocuk sa
hibi olan aile sayısı 2.000 ni geçmi
yordu. Fuhuş, zina, gayri tabii zevk
ler, gayri tabii eğlenceler, zengin .. 
!er kadar fakirler de eğleniyorlar-

B Al 1 K 
cek olsa suçlu derhal Elemer oluyordu. Ve bütün 
aınıf bu iftirayı bizzat hakikatmit gibi teyide hazır 
bulunuyordu. Kendini müdafaa edecek olursa da
yak yiyordu. 

TUTAN 

K E D İ 

SOKA&I 
Yaz.an roıan FoJde:. ç•.,ırea. N.aaubı Baydaı 
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Tabiidir ki ımıf Yani'ye inandı, çünkü o Jan Ba

rabat idi, mentei Kuruc olmakla beraber fransızdı. 
Fransızca konutuyordu. Arkadatları idi. Yıllardan 
beri dostları idi. 

Elemer'e gelince; fayet kendini mağrur göater
ıneğe kalkıımı§ olsaydı bunu ancak, İsviçreli dadı
ların macar çocuklarına öğrettikleri, burada cari 
lmıyan guvernant franaızcaaı ile yapabilirdi. Hal-

bo k" "ıle itham edilmekte olduğunu bile bilmiyor-u ı ne . .. 
d . Tek bildiği bütün sınıfın kendıne haınn oldugu 
"d~ s· batka çocuğun önünden geçecek olsa bu ço-
1 ı. Eırl tarafından itilip dürtülmüt olduğunu 
cuk emer rd M"" kk 

d
. b" kavgadır batlıyo u. ure ep-

. ddia e ıyor ve ır d k" 
ı . • ,_ _ _, I Paltosunu portmanto an çe ıp r kalemını ......... ı ar. 1 

1 d y· ceğini çalıyorlardı. Defterle-
ere atıyor ar ı. ıye . h d 

y . 1 d Onunla alay edıyor ve er e-
. · kirletıyor ar ı. · l"k ed 

rını I 1 d Kiın bir ınünaıebetsız ı e-
diğini yalan ıyor ar ı. . 

Elemer anlamadan bu fırtınaya maruz kalıyor, 
ve bazan Yani' ye aığımyordu. Fakat Yani soğuk, 
kayıtaız ve terbiyeli davranıyordu. Tahrik ve idame 
ettiği bu taciz ve tazyika iıtıiri.k etmiyor, fakat ö
nüne geçmek için de hiç bir tetebbüate bulunmu
yordu. Hi.diaelere aeıini çıkannaksızm, ve bunca 
cehennemi kudret ve nüfuzu harekete getireceğini 
tahmin etmemiı olan acemi büyücü gibi, biraz da 
ııkılarak, aeyirci oluyordu. 

Elemer.,_ ıstırap içinde, aoruyordu: 

- Bunlarm hep•i neden bana böyle muhalefet 
ediyorlar? 

- Ben ne bileyim, Bay Halley? 
- Bana niçin böyle budalaca hitap ediyorsun? 

Buradaki bütün çocuklar kendi iııimleriyle çağrılı
yorlar. 

- Evet, benim gibi zavallılar, Bay Halley. Fa
kat, sizin gibi büyük bir zatı kendi imıi ile çajınna
ğa cüret edemem ki 1 

- Geldiğim gün beni iamimle çağırmqtın. 

- Zira, o gün, liaemize -aıl bir pr~n gelmek 
tenezzülünde bulunmut olduğunu henüz bilmiyar. 
dum. 

Elemer, gözleri yaı içinde, uzaklaııyorda. Ya
ni'nin - aleyhinde bir tek kelime telaffuz etmiyen 
Yani'nin - en müthiı diitmanı olduğunu hayal me
yal ııeziyordu. Ötekiler ona, denilebilir ki, huauai 
bir kaadlan olmaksızm hakaret ediyorlardı. Ele -
mer bir kaç hafta daha buna tahammül etti, ve IOD· 

ra, liaeclen alınmasmı babaamclan rica etti. 
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Gece yarısı iki genç ~~m.~r:gjgssır 
1 

kıza löf atanlar 
Dalca uzunluğıı : 

1639 m. 183 Kes./120 ıı:w. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes./ 2ll Kw. 

( Tiirki)'e &aatile ) 'Göz görmeyince gönül katlanır, 
derler ya .. Bu atasözünün son tarafını 
biraz değiştirince vakıa atasözlüğün
den çıkıyor ama doğruluğuna gene 
doğrudur: 

"Göz görmeyince yüz utanmaz." 
Dediğimi ispata hazırım. Şimdiye 

kadar mahkeme salonlarında dinle<li -
ğim sarkıntılık davalarının yüzde 
doksanı gece işlenmiş olan suçlara ta
alluk ediyor. Hem gece, hem de ka -
ranlı·k gece ... Canım demezler mi za .. 
ten ecilerden, bücülerden karanlık ge
celerden .. Sonra şu da mali1m hir ha -
kikattır ki karanlık, insanın cesareti
ni arttı,rır, günün ışığında diline re -
k§.ket arrz olan adam sular kararmıya 
başlayınca bülbüle döner. 

Son dinlediğim sarkıntılık davasın
da iki genç kızdan biri yana yakıla 
şöyle anlattı: 

"- Gece arkadaşıma gitmiştim. An
nem: 

- Yalnız gitme de Güzide, Gülteri 
de beraberine al, dedi. Öyle ya, eve 
geç vakıt yalnız başıma nasıl döneyim. 
Ben de annemin sözünü tuttum. 'Gül
ter'le biz çıktık. Arkadaşıma gitİıik. 

Saat l! e doğru eve dönüyorduk. 
Bizim ev kooperatifin arkasındaki so· 
kaklardan birindedir. Caddeden ge -
çerken yüzümüze dik dik bakanlar ol.
du ama, hiç birimize bir şey söyleme
di, kılımıza dokunmadılar doğrusu .. 

Fakat taı:ı kooperatifin köşesini dö
nerken arkamıza yüzlerini hiç tanıma
dığımız iki erkek takıldı. Gül ter bana: 

- Bak hanım, dedi, arkamıza iki he
rif düştü. 

Ben göz ucuyla baktım ki gözleri 
bizde ... İçime hafif bir korku düşme -
di değil. Ama elin adamlarına ne de
meye hakkmıız var. Sonra daha o za
man bize bir şey yapmamışlardı ki.. 

Güzide, heyecanından nefes nefese 
kalmıştı. Bir geniş nefes aldıktan ve 
evelki gece başlarına gelip de bütüıı 
mahalleıyi ayağa kaldıran sar.kıntılık 
hadisesini bütün inceliğiyle hatırla -
mağa çalıştıktan sonra devam etti: 

"-Adeta gölgemiz gibi ardmuzı bı
rakmadılar. Biz ha<>gi sokağı dönsek, 
adnnmırza basarak arkamızdan dön
dU!er. Ama ben gene kalbimi bozma -
IlUftlllı. Glllter benim koı..m.. <lllrt • 

··:_: zıtlıir onların da evfori bu sokak
tadır, ayol, evlerine giderler a.. Ki • 
min ne demeye hakkı var, diyordum. 

Fakat dar ve sokak başındaki lam -
banm ışığını pek görmiyen bir sokak
ta arkamızdakiler aradaki mesafeyi 
kısalttılar. 

Bir tanesi: 
- Bana bak Mebmre hanım, bu ne 

azamet böyb, diye ortaya bir laf attr. 
Gülter benim, ben Gülter'in kolunu 

dı. imparatorlar, eğlenceyi halka buğ-
day gibi, yardım diye veriyorlardı. 
Bir çok halleri, büyük sanayi mem
leketlerinin son yarım asırdaki hal
lerine pek benziyordu. 

Atina'da (M Ö. 429 - 445) bir kaç 
yüz sene sonra (M. S. 40 - 120) 3.000 
kişilik bir ordu bile yapılamadı. Ro
ma kendini ikbalde (M ö. 27 - M. S. 
180) sanarken yrkıldı. 166 daki ve
badan, 350 deki büyük sarsıntıdan 

sonra Rorna'da ayakta hiç bir şey 
kalmadı.. 

diirttiiok. Adımlarımızı ı~rk. 
Fakat bu •ırada da iki er kek... 
Güo:ide palas pandıraa lı.ikim önUıne 

getıirttiği biri kıvırcık saçlı, krsa boy
lu, öteki daha hafif esmer iki delikan
lıya bak.tı. Onlar göz.!erini yerden kal
dıramıyorlar, 

Güzide devam etti: 
- Bu iki erk"k bizim iki yanımıza 

geldi yanaftılar, ben sinirömden tir tir 
titriyordum. Derken sağ koluma bir 
yabancı elin temas ettiğini duydum. 

- Ay ... Diye bir çığlık kopardım. 
Öteki erkek de Gülter'in koluna do

kun.mu, olmalı ki o da benim gibi or
talığı çın çm öttüren bir çığlık kopar
dı: 

-Ay... • 
Vakıt epeyce geç olduğu için so

kakta kimsecikler yoktu. Biz çığlıık • 
!arı koparınca yammızdakiler biraz 
,geriler gibi oldular ama, gene küstah -
lığı elden bırakmadılar: 

- Canım numarayı bıcakın, dediler, 
ve bir dane.si - Güzide parmağiyleJu
sa boylu krvırcık saçlı genci işaret et
ti - bu, beniım yüzüme baka baka ne 
söylese beğenirsiniz: 

- Hadi hanım kızım hadi, ben ae.rıi 
tanryorum eskiden. Sen Mebrure de
ğil misin .. 

Gülter atıldı: 
- Ne Mebruresi.. O Refik beyin kı

zı 'Güzide hammdır. Ben de Refik be
yin evlatlığı ... 

Öteki bu sözü duyunca: 
- Ne farkı var, dedi, Mebrure ol • 

mamış da Güzide olmu+·· Hepsi aynı 
kapıya çıkmaz mı? 

Biz baktık ki bu işin çıkar yolu yok, 
var kuvetimizle bağırmağı tecrübe et
tik. S09imize bir bekçi bir de polis ye
tişti. O sırada sokağın ucundan da iki 
üç adam ç>ktı.. Etrafımızı aldılar. Po
lis bize: 

- Ne var, diye &onla. Bu de bao. -
!arı göstererek: 

- Bize ııarkmtılık yaptılar, kecdi
lerıiııden daıvaıcıyız dedik. 

Fakat bir de yanmı- lıaı.tığımr:z 
zaman, bu iki efendinin hiç bi.r şey ol
ınaınış, bize bir tef aöykmemifler gi
bi ters yüzlerine döoüp gitrikkrini 
görmiyelim mi? Hepe poıı. çaiırırıca 
0~cııf1711.!'Wm:, ırsa--'-'~~ tutuıdu. 
cini ve huzuruou duyuyortm19 gibi fe • 
rahladı. Fakat ııo1 eliyle eağ koluııun 
dirsek Ustünü tutarak: 

- Vallahi efendün hail buraııı amı
cıyor, dedi, açsam mnunor. 

Gülter de sol kolunda moamor bir 
çimdik yeri olduğunu söyledi. 

Fakaıt delibınlılar pek o taraflı gö
rünmüyorlardı.. Krvırcık ııaçbs>: 

- Bir yolumuza gidiyor<lulı:. Bun • 
!ar da o yoldaın geçiyorlarmış dedi, bi
zi görünce çığlığı kopardılar. Biz ne 
dokunduk, ne de yüzlerini gömük. 

Öteki arkadqı da bu müdafaayı tek
rar etti. 

Polis ve bekçi de daha mUhim bir 
şey görmemişlerdi ve sarkıntılık da -
vası, hakimin sulh t-.ebbüaiyle tatlı· 
ya bağlandı. İki kula idı:i delikanlı ba
rıştılar. 

Güzide'nin son aözil şu: 
- Bu defalık affederim ama, b.ir da

ha da gece yarısı genç kızlara sata, -
masınlar. -Kezege 

Ankara: 

PAZARTESİ. 26.12.1938: - 12.30 .Mi
.zik • (Pl) - 13.00 Saat ,ajans haberleri •• 
meteor Ankara - 13.10 Müzik (bir aolitıt -
Pi) 13.30 - 14 Tüok müziği (Pi). 

18.30 Müzik (Dans saati) - 19.00 Konut
ma (Doktorun saati) - 19.15 Müzik (Dana 
saati devam) - 19.30 Saat, ajans, Meteo • 
roioji ve ziraat borsası haberleri - 19.46 
Türk müziği (İnce saz faslı - Beste Nidr 
• Seba faslı) - 20.15 Miizjk (Radyo or .. 
kestraıı - Şef: Praetoriua) 1 - Kcm.ertıııt 
Groıso No. 1 (Vivald.i) 2 - Kupereı:Wı me
zarı - (M. Ravel) 3 • Senfonietta (A. Tana
man} - 21.15 Saat, esham, tahvilit, •e 
kambiyo • nukut borsası fiyatlan - 21.25 
TÜC'k müziği. Su eserleri ve tarkdar: 1 .. 
Hicazkir peşrevi • Tanburi Cemil 2 - Şarkı 
- Beyhude değil nale ve ahım (Girifuea 
Aımı bey) 3 - Şarla - Güldü Açıldı - (Haa 
Arif bey) 4 - Şaıicı - Kaybetti gönül • (tr • 
di Cemil) 5 - Şarttı - Btt kendi gibi zalimi 
sevmiş • (Lemi) 6 • Hieuklr saıı ..,..,.;a 
( Tanburi Cemil ) 7 • Ta.kaim ( Ve • 
cihe ) 8 • Hii.zam tarla • N cte:rabr: lut il 

fan olsun ( Musullu Ounan Ef«ı "' 
di) g .. Eıki ceımim (Edhem efendi) 10 .. 
Hüzam türkü Naciyem. Çalanlar: Vecibe, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan. Mesut Cemil. 
Okuyanlar: Muata!a Çağlar, Mu.zaffer ti • 
kar, - 22.10 Kon111ma - 22.ZS Müzik (Kü. 
çük orkestra) 1 - Vilhelm Tell (Rouini) 2 • 
Volııa Klange (Otto Lindeman) 3 - Koo • 
tümlü balo (A. Rubinstein) 4 - Çardaı (L. 
Grosınan) - 23.25 Müzilı (Cazband) -
23.45 - 24 Son haberler ve yarınki pr~ram. 

İstanbul belediyesinde 
lstanbul, 25 (Telefonla) - Birkaç 

gündenberi belediye muhasebe i.§leri 
hakkında tahkikat yapan müfetti.ş.Jec, 
raporlarını vermişlerdir. Bu rapor ii
zerine vali, dün belediye muha&ebe
tisi Kemal'e işten el çektirmiştir. 
Bundan başka Fatih belediye mııha
sebeeisi Enver de muhasebe tqkilat 
ve muamelatı hakkındaki bilgiMcli. 
ğinden dolayı azledilmi!tir. 

Huami aırrette aldığımu malım.. 
göre, her iki maılıasebecinin i,- • 
zaklqtırılmaları, biribirini tımı&ml•. 
yan tek bir me6eledir. İddia edik»
ğine göre, vaktiyle Sanyer'de ..-... 
ııeöeei olan Eıwer hakkında o __, 
tahkiolaıtı icap etirecek bir takma ti· 
kiyetıer yapıım.., Enftr'İll yeriDe ... 
y!n edilen Mcfımet Emin ismindeki 
sonra yeni' baZi •tmyeııH oımüi w 
tahkikata lüzum görülmü'1ftr. Fabt, 
bu tahkikatın da bitirilmediği ..... 
gılmıştır. 

Belediye ınuhaııebe tefki»tm.da -.. 
ha bazı değiıildikier olmMı ....._ • 
meldir. 

Taleblerin ııeyahatleri 
YUkllek iktıııat ve ticaret mektebi 

teleblerinden 35 kitilik bir kafilenin 
sömestr tatili münasebetiyle Avrııpaya 
gideceğini,bunun için Başvekaletle lk
tıııat Vekaletinin de yardımda bulana
cağını bildirmiştim. Aynı mektebin 
son sınıf talebeleri, her sene olduğıl 
gibi, bu yılbaşı da Anadolu'da bi.r tet
kik seyahatine çıkacaklardır. Genç!«, 
evela Ankara'ya gidecekler, seyahatlo
rini cenup vil.iyetlerinden ııoııra Ha • 
tay'a kadar temdid edeceklerdir. Dil • 
nüşte lzmir'e uğraııma.aı da mııbr-. 
dir. 

Yani ise bu hareketinden pek mağrur değildi. Bayan Barahaı'a Sibirya ile Finlandiya ihlili.li bato
ralannı anlatıp avutmakta, Ye iki kadm ..,...my1,lrj 

dootluk her gün biraz daha kuvetlenmektedir. 
Kutkulu vicdanı hikayeyi hemen hemen olduğu gi
bi, yalnız macar tarihine ilive ettiği muhayyel va
kaları hazfederek, Anna'ya anlatmağa onu sevk 
etti. Anna onu mahdut bir alaka ile dinledi ve Ya
ni'ye gizlice umduğu gibi kuaurunu bağıılamadı. 

Bu kendini beğenmİ§ çocuğa kin beslemekte haklı 
olduğunu söylemedi. Anna §İmdiye kadar pek çok 
teyler görmüttür, bunlara bakın-ak dostluk ve mu
habbet kanunlarında tahmin ve tasavvur edilıniye
cek taraflar olduğuna hükmetmittir. Hadiseler dai
ma zan ve ümit hilafma tahakkuk eder. 

Mesela Katrina: Banlitinof barda tıoplanan ah
bap grupuna onu tatafatlı met"aaimle takdim etmit
ti. Kabina komüniattir. Şu halde sanılırdı ki ooeya
liat Liif, ve huıuaiyle anarıiat Alvarez onu heyecan
la kartılayacaklardı. lmdi, vukaa gelen ne idi? Liif 
ona soğuk bir ihtiyatkarlık göaterdi, ve Alvarez, 
daha ilk bulllflD&larmda o kadar tiddetle münaka
fa etti ki Bard!ıinof bunca aaıkin müzakerelere ta· 
hit olmut bulunan maaaıım ÜlilÜ- kanlar dökülece
ğinden ürktü. 

Banlitinof bir daha Katrina'dan bara gelme&ini 
rica etmedi. Halıbuki muhafa1.akar olan kendioi 
Katrina'ya kartı büyük bir takair ve muhabbet bea
lemektedir. Daha tuhafı, bayan Barabaı Katrina'ya 
adeta bayılmaktadır. lstvan da öyle. Her ııalıah Kat
rina dört katlı bastonlarına dayanıp zıplaya zıplaya 

inmekte ve öğle zamanma kadar bayan Barabaı'm 
mutfağına ye.-letip bazan bezelye ayıklarken ona 
yardan -idedir. latvan orada ise beraberce ta· 
kalaııp bayan Barabat'ı güldürürler. Bu - hafta
larda lotvan daha az gÖrÜnmekte, ve Kabina mut
fajm küsük tahta aıraaına yalnızca otmmaktadır. 

Fakat, hepsinin garibi Gretl ile Piya Mom"ka'
nın hiki.yeeidir. Anna bunların biribirind- ayni. 
maz iki arkadat olaC9klerma yemin edebilirdi. &... 
na mukabil, Gretl, ilk bakııfta Piya' dan ı.fret 8'
mefe batlack..., bir eakinin bir ,_iye zarar ""mC 
ôçin elinde bal,_.. bütün 'l'autaı.ria bayatı -
zehir etti. 

Anne. müdahale m-k iltedi iae ele Cnli "-. 
ı.- önledi: 

- Senin yerin atelyededir. Bütün bıı 1w -

na ne? Ona sanatı öğrebnem lazım. 

- Fakat, - ona itkence edİ)tluım. 

- ltk- _..._ ne olunnut 1r.i? H..,..u öt-
-ur. 
A- içini çekip gidiyor. Piya'ya gelince; ala 

Piyal Anna ıPbi hen.üz aldı baımıia deiiidir .,....._ 
Rengi uçak ve -ız ıatırap çekiyor, yehut elbioe o
daa- gidip ağlıyor. Fakat, tatldıkla veya iir.lnırek 
dütman elind- aili.lılarmı almağa mizacı miioa.it 
deiildir. Anna, atelyeye girdiji zaman madm•-ı 
Roz'da naal bir '"-netle kartıla§IDJlttl M..ın
zel Roz onun her yaptrimı fena bul•~ pa ı 

-ı--, y ıyor, 
~~arlıyordu. O zamanlar aeasizce -ta.rip olan, ,,e 
ıyr yapmafa gayret eden, ve ağlamak üzere bir ta

rafa ıriz!- ~~-Sonra, Vaııya ölmüttü,""" 
Anna, birdenbire hıoaızletmit, makulleflllİtti. 

Atel;penin bat terzi&i, hazırladıiı iti auratma at
tıit zam-: "Benim için bu kadar zaı-tıe · ı.. 
le lütaıAıt. gınne 

ne armıa, derdi. Ya buna salona böyl-
gi• ıl<ll'MJdik, bayan Aadre fari<ma val'Il'dı ve -
licıede.... 1 • >• 8W bea çek d&." (Soau vM) 
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Soğuktan neler olur? 
Kar yaiar, su donar •.. Tabii onla- ti h~ylice deiitir, Yiicu~~ muh!~

rı söylemek istemiyorum. Hatırlat- dekı sıcaklık azalınca vucudun ıçın
mak istediğim soğuğun vücudumuz de daha fazla kalori çıkmasına lü
üzerindeki tesirleridir. Bunları ha· zum hasıl olur. lnaan soiuk s~ altm
tırlaymca soğuğun ne vakit faydalı, da ıbir d~t yaptı~ı vakit. akcıierle-

ak•t zararlı olduiu kepdi ken· rinden yuzde ellı daha 'lıyade hava 
ne v ı · ·nc1 ld i k · · 
d . ı ı alır havanın ıçı en a ı ı o aıJen 
ıne an aıı ır ' f"' . . _,_: _,_ d w k 

D · · d b ı k· soiuk ile tenef ua ettıiı Y11&1t çıaar ııı ar· 
erımız en aı ıyara • .. B 

· · d k t bon gazı yuzde aekaen artar. unun 
hafif oluraa derının uyguau ~v~ : .. . h.. l · ı"çın" d-'·ı· teneffu""s 

• · k" w keaıldıiı uzerme ucre erm -
lenır nıte ım parmagınız O d d 1 • ' · ·ı k ıh daha iti de çok artar. n an o ayı ınsan 
vakit aerınce au ı e yı ay ca w soiuk·.. daha çok azot çıkarır. 
ziyade acı duyarsınız. Fakat soıuk • 
arttıkça duyıu azalır ve nihayet de· Bunun .n~ticeaini de ~lbette tah· 
rj hi çduymaz olur. min ederaınız: soiukta ınaan daha 

Adalelerin kudreti soğukta çok ar- çok kalori aarfedince daha çok ye· 
~ar. lnaan on derecede bir au içeri· meie mecbur olur. Daha çok azot çı· 
(j :ıde banyoya ıirerek on bet aaniye kardıiı için solukta azotlu ııdaları; 
' ılaa adalelerinin takallüs etmek nı da artannaaı lazım olur. 
bauaaı yüzde elli ziyadeletir. Bunu Karaciier soiuktan hotlanır: :n. 
herkesin kendi üzerinde tecrübe et- aan soiukta dah~ çok hareket ettiği 
meai pek kol~y olur: Banyodan önce için kandaki tekerin ni.beti artar, 
ve sonra aynı ağırlrkta bir ıülle kal· karaciierdeki ıeker deposu azalır ... 
dırılırsa banyodan sonra yorıunluk Sojukta kal"aciierin yağları - son· 
bir buçuk misli zam~~da ıelir. A~· ra kan vaaıtaaiyle bütün vücuda gÖn· 
nı on derece suyun ıçınde. otuz aanı: dermek üzere - toplamak haaaaaı 
ye durabiliraeniz adalelerın ku.dretı da artar. 

daha ziyade art~r... . . Soiukta böbrekler üzerindeki 
Derinin üzerındekı ınce damar· ıuddelerin iti de artar. Ondan dola

lar .oiuktan .il.kin d~r.alı~, ~~a ı• yı erkeklerin vücudundaki tüyler da· 
nitler. Onun açın det"ı ılkm kul r~- ha sıklaıır ve daha kuvetlenir. Tiroit 
ginde, 10Dra penbe o~ur. B~un t .. ı- ıuddeainin de iyi itlec:liii zaman so· 
riyle kalbe kuvet ıelır ve Yl;'r~k ~r- tuk mevsimdir. Vücudun beslenme 
pmtıaı varsa kaybolur. Derının uze· iti bundan dolayı kıtın daha ziyade 
rindeki damarlar darlattıiı zaman olur. 
kandaki tansiyon artar, fakat sonra 

Görülüyor ki, soiniun vücut üzeri
ne te.iri pek de fena aayılamaz. An • 
cak soiuk ticldetli olur ve çok devam 
ederse, tesirin iyiliii kalmaz: lnsa· 
nın kollaı-ı, bacakları, uyutur, ıözle
ri kararır ve yürüyemez olur, muka
vemet edilemiyec:ek derecede kuvet· 
li bir uyku gelir. Uykudayken batk~ 
birisi ütümüt inaanı ısıtamazaa ellerı 
veya ayakları donar ve bir daha uya· 

düzelir. 
Soiuk inaanm yalnız bir tal"&fına 

geldiği vakit bile, oraya uzak yer: 
lerinde de tesirini ıö.terir. Me.ela 
inaan yalnız bir elini soğuk auya sok· 
aa öteki elinin aıcaklıiı da azalır •.• 
Daha önemlisi insan ayaklarını so
ğuk ıuya sokunca beyninin üzer~nd~ 
zarların damarları kısılır, netıceaı 
de hiç iyi olmaz. Ondan dolayı kıtm 
ayaklan üıünmemeği çocuklara arkı 
aıkı tenbih ederler. Ayaklar iifüme· 
i• baılaymca hemen ııkıca yü~
mek, kofmak lüzumu buradan gelı~. 

Soiuktan, vücudun beslenme ı-

KÜÇÜK Dl$ HABERLER 

At7 -.BıuYekil B. Metakaaa. no-
eı :ıırtınaaebetiy1e mülilitlf ~ .. 
miİyon dirahmiye baliğ oldugunu soy-

lemiştir. . 
Londra _ Lord Seldon vefat etmı~-

tir. Seldon, 1924 den 1929 a kadar Sır 
Vilyam Miçel Tomson ismi altında P. 
T. T. nazırlığı yapmıştır. 

Tırana - Dün, merktzde ve bütün 
Arnavutluk'ta birinci kıral Zog"un or
du kumandanı olarak bi kuvetlere 
b.rtı hareket eden kıtaatın başında 
Tirana girmesinin 14 üncü yrldönümü 
kutlandı. 

Prag - Kardinal "Leo Benski" alt
mıt be§ yaşmda olduğu halde vefat .et
miştir. Kardinal Moravya eski asil ai
lelerinden birne mensup olup tahsilini 
.. Alumoz" ve Roma'da yapmıı ve 1901 
tarihinde kardinal olmuştur. 

Brükıel - Bir fran.sız milli Belçika 
bankasına keşide edilmi§ 630 franklık 
bir çeki mahirane bir surette tahrif e -
derek bankadan 630.000 frank almıya 
muvaffak olmuştur. Zabıta bu dolandı· 

EL 

Hayatın 

namaz. 
Onun için pek 80tuk havalarda 

• bele heceleyin - uzun müddet IG

kakta kalmak iyi bir f9Y deiildir. 
G. A. 

Filistin' de 
muharebeler 

rll. l • z-
~ümle Lübnan hudut bölgesinde ingi
liz kıtalariyle asiler arasında bir mu
harebe vuku bulduğu bildirilmekte -
dir. 
Kudüı yakınındaki Hirbet Samya 

köyünde de bir muharebe olmuıtur. 
Hayfa'da mutedil arap partisine 

mensup §eh Mukbil ve oğlu ekiz smüf
rit tarafından öldUrUlmUıtür. 

rıcılığın failini aramıı ise de araştır • 
maları bo§a çıkmı§tır. 

Roma - Belçika hükümeti, 1944 ae 
nesinde Roma'da açılacak olan cihan 
ıergisine iştirak ve umumi komiıerini 
pek yakında tayin edeceğini reamen İ· 
talyan hükilmetine bildirmiştir. 

Roma - B. Starace'ın riyueti al
tında bulunan at ya"rıtlarının inkişafı 
namındaki italyan cemiyetinin tertip 
etmi§ olduğu büyük beynelmilel yarışı 
önümüzdeki çarşamba günü Romanın 
Kampanelte ipodromunda yapılacaktır. 

!&±5 
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Nihayet içki kadehini eline alınca: 
- Kovles, dedi, ben bu sabah gidi· 

yorum ve giderken sana güç bir iş bı· 
rakıyorum. 

- Buyurunuz efendim. . 
- Pek ata, beni iyi dinle. Derler kı 

muntauman çalıflllağa ahtmış bir 
kimse için en güç iş, hiç bir şey yap· 
mamaktır. İşte senin üzerine alaca -
ğın güç iş de budur. Bir iki dakikaya 
kadar buradan ayrılacaf ım ve on iki 
ay dönmiyeceğim. 
Uşak &anılmıştı. Hazırlamış oldu • 

lu valize dehşetler içinde baktı. 
- Fakat hiç elbiıe almadınız efen

dim, diye itiraz etti, öteki elbiıe ba
vullarını hazırlayıp göndereyim mi? 

Blis, kati bir eda ile: 

- Ben, bana lazım olan her feyi al
dım, dedi, senin burada yapacağın §ey, 
her sabah mektupları avukat Mister 
Krovley'e götürmek, evi temiz tut -
mak, havalandırmak, hiç bir sual aor· 
mamak ve kimseye hiç bir cevap ver
memektir. Bütün senetler, bonolar, 
vergiler ve bütün bu gibi §eyler Mis
ter Krovley tarafından ödenecektir; 
ondan ötesi hakkında da hiç bir flY· 

Yazan: Filipı Openlaaym 
ler bilmiyec~kıin. Ben, ya Tımbukto'
ya giderim, yahut da bititik sokakta 
kalırım. Bunu bilmek vazifen değil • 
dir. Zaten öğrenecek de değilsin. De
diklerimi iyice kafana koydun mu? 

Şaşkınlığı bUs bUtün artan uşak: 
- Ani· dım efendim, dedi, aordu -

ğum için kusuruma bakmayınız; fa • 
kat ıiz hiç bir zaman uıaksız seyaha
te çıkmazdınız. Galiba, beni, bir takım 
düşüncelerle, geride bırakmağı dil•ü
nüy<ınunuz. Öyle değil mi? 

Bliı teminat verdi: 
- Bu türlU hiç bir diltüncem yok

tur; buna emin ol. U,ağa ihtiyacım 

yok. Senin yapacağın it buradan ay • 
rılmamak ve benim dönUtümü bekle -
mektir. Aylığını tamam olarak ala -
caksın. Bot vakıtlarıııda kendini kö
tü kötü idetlere kaptırmıyacağmı u • 
marım. Bugünden itibaren on iki ay 
geçtikten sonra beni dönmüf ıörecek
ıin. 

Up.fın aizı, dili kilidlenmifti. Blr 
mUddet için seaiııi çıkaramadı. Bliı, 
bütün ceplerini karı,ımyor ve ne ka -
dar paraıı buJundufunu heea.plıyor • 
du. Bu it bittikten ıonra muanııı ÜH· 

-5-

• 
gazetesı Bir Fransız soruyor: 

Fransa ve Suriye arasındaki 
muahede tasdik edilmeli mi ? Bir futbol haftası 

Futbol, cazibesini daima muhafa
za edecektir: Türkiye grup birinci· 
likleri müaabakaları ve onu takip e
den Ankara - Bükret maçı, haftanın 
aon üç gününde, 19 mayıs stadyumu
na binlerce kiti topladı; havanm ya
iıtlı ve mevainı haatallklannın teh
likeli olmasına rağmen ••. 

Fransa - Suriye muahedesi, ya
ni Suriye üzerindeki manda

dan Fransa'nın vazgeçip geçmiye -
ceği meselesi, son kanunun ikinci 
yarısı eınasında tekrar parlimca -
to önnüde münakaşa edilecektir. 
Fransa'nın Akdeniz'deki vaziyetine 
ve terefine bağlı olan bir mesele -
den Fransa halkını haberdar etmek 
zamanı gelmi,tir. Mesele hayli çap
raşıktır ve biraz vakıt sarfını icap 
ettirmektedir. 

Bütün mesele şuradadır: Suriye'
de bir vahdet yoktur. Burası ayrı 

ırklara ve ayrı dinlere mensup olup 
biribirlerinden çok iyi mıntakalar -
da yaşayan halk kütlelerinden mü -
rekkep bir memlekettir. Şam' da, Ha· 
lep'te ve Oronte vadisinde: .<Ha
lep'in nüfusunun yarısı hırıstıyan· 
}ardan mürekkep olmasına rağmen) 
müteassıp müslümanlardan mürek
kep bir kütle yaşamaktadır. Ayrıca 
Cebeldürüz vardır ki bu mıntaka 
türk hakimiyeti zamanında bile 
Şam'ın emirlerini dinlememitti. Su
riye'nin timalindeki Cezire'ye ge • 
lince, daha yirmi sene önce bir çöl 
olan bu mıntaka Fransa tarafından 
canlandırılmış ve hükümetimiz bu
rada her ırka ve her dine mensup 
bir yığın mültecinin emniyetini te-

min işine nezaret etmekte bulunmuş
tur. Ayrıca Alevi mıntakası da var
dır ki, burası da fransız idaresi sa
yesinde canlanmağa başlamıştır. 
Parlamentonun ittifakla verdiği bir 
kararla, halkının mukadderatını 
Fransa'nın mukadderatından ayır -
mak istemediği Lühnan'dan bahs 
bile etmiyorum. Vakıa Fransa - Su
riye muahedesi Lübnan'a ~il de • 
ğildir, ama, bu ıhuahede imzalanın
ca ekonomik hayatı, yahut kısaca 
bütün hayatı tamamen Suriye'ye 
bağlı olan Lilıbnan'ın hali ne olacak? 

Bu memleketlerden hiç biri 
Şam'ın hakimiyeti altında 

yaşamak niyetinde değildir. Bunun 
delilini istiyor musunuz? Fransa 
senato ve parlamentoeu, fran•ız • 
Suriye muahedesini tasdik etmeden 
önce fransız makamları Şam bükü -
metine bu muahede meriyete girmiş 

ları aşağı yukarı her tarafta, Millet
ler Cemiyeti tarafından Fransa'ya 
verilmi' manda hükümlerine göre 
memleketi o zamana kadar idare et
mekte olan fransız memurlarını is
tihlaf etmişlerdi. Fakat. bundan 
sonra da her tarafta fransız subay 
ve kıtalarının, bizimkilerin yerine 
yerlefen Şam hükümeti memurla -
rını himaye ve bunlara yardım için 
her tarafta müdahaleler yapmasına 
lüzum hasıl olmuttu ! 

Bizim bu fekilde saılwedm çekil· 
memize ıcbep ne idi? :Milletler Ce
miyeti'nin Fransa'ya itimadı mı kal
mamıftı? Cenevre, mandayı lağv mt . 
etmişti? Yoksa aleviler, ceizreliler 
ve dürziler artık fransız mandasını 
istemiyorlar mıydı? Bunların hiç 
biri varid değildi 1 Fransa sadece, 
memleketi ve hatta Şam'ı bile hiç 
bir suretle temsil etmiyen bir avuç 
tahrikçi karş~ında gerilemektedi:-. 
Bu tahrikçiler de yirmi senelik faa-

rine altınlardan ve banknotlardan mü
rekkep bir yığın hasıl olmuıtu. 

Seale hesap ederek: 
- Otuz dört lira, yedi ıiling, dokuz 

peni, dedi, Kloves, ben giyinirken ya
nımda bulundun. Ozerimde bundaıı 
fazla para bulunmadığına tahitain ya. 

- Evet efendim, fazla paranız yok
tur. 

- Şimdi, bunun için fU bet liralık 
banknotu al, katla ve cebime koy. 0-
zerimde bundan fazla para yok varmı? 

U,ağın hali pek fena idi. Efendi.i
nin bu hareketi, ancak çılgınlıkla tav
sif edilebilirdi. 

- Hayır efendim. bundan fazla hiç 
bir paranız yok, muhakkak ... 

- Peki Kovlea, geriye kalan para
lar aenin olsun. Bununla noel hediye
leri, buna benzer teyler alırsm. Şimdi 
eıyamı aşağı götür ve bir taksi çağır. 

Adam, verilen emre itaat etti. E • 
fendisiyle birlikte asansöre biner ve 
qağıdaki avluya çıkarken kendisinde 
uykuda yürüyen bir adam hali vardı. 

Blis ise günlerden beri olduğı.mdan 
çok daha fazla zinde ve ltik idi. Tua
sız yürüyüp gidiyordu. 
Takıiyi beklerken içinde tuhaf bir 

his vardı. u,ak, bavulu, ,oförün ya -
nrna koyduktan sonra efendisine dö
niip sordu: 

- Nereye efendim? 
Bu sual kar,ısmda Blis, bir miktar 

geriledi. Bir an için tereddüt etti. Fa
kat, çok geçmeden kararını vermişti. 

- Doğru 9ehre l Diye kati bir 1e1lc 

Ve cevap veriyor: 

menfaati, hiç olmazsa Fransa'nın 

simdilik, bu muahedenin 
tasdik edilmemesini amirdir 

Bu cazibenin sebebi nedir? fut. 
bolda apor heyecanının azami had
dini bulması ve seyircinin baımı ya
nmdakine çevirip üci kelime teati et
miye vakit bulamayacak kadar - ve 
tam bir buçuk aaat - meıgul olma
aıdır ki ona dünyanm her tarafında 
milyonlarca taraftar ka:ııaııdırmıt
tır. I~~!~~ 

liyetleri zarfında, yeni devletin iş· 
!erini kendi keyflerine göre idare 
huıusunda tamamen serbest bırakı· 
lacakları zaman neler yapabilecek· 
terini kafi miktarda göstermişler -
dir. Henüz mahiyetini izaha mukte· 
dir olamadığım bir politika ile, 
Fransa miktarları çok daha fazla o
lan ve bizi büsbütün başka bir poli
tika takibine davet değil de, bu po· 
litikayı takip etmemiz için yalva -
r~n kimseleri dinliyecek yerde, ö -
tekileri memnun etmeği tercih ey -
ledi. 

F ilvaki bu Suriye nasyonalist· 
teri, bizi de kendilerine uy -

durmak için şöyle diyorlardı: "Tek 
ve muatakil bir Suriye cumhl.11'iye· 
ti kurulmasını seve seve kabul ede· 
cc.ğiz. Emin olun ki bu. sizin men -
faatinize de uygundur. Derin milli 
hislere aahip bir Suriye kurulunca, 
3i.ı: ne bütün timali Suriye'yı ilhak 
etmeği düşünen türklerden; :ıe sa • 
hi\lerde alevi dağlarında yerieşmek 
iatiy:n İtalyanlardan, ne Maverayı 
seria'vı, Filistin'i, Suriye'yi • e I · 
;akı ·aa ihtiva etmek üzere büyük 
bir kırallık kurarak bu suretle ya • 
hudileri de ar&1ia "kaynatınak" i•· 
tiyen ingilizlerden ve ne de, he.r 
yerde olduğu gibi burada da entrı
kalar çevirmekte olan almanlardan 
korkacaksınız ... 1atiklalimize kavu· 
§Unca biz bu i.&tiklali muhafazaya da 
kadir olacağız ve Fransa'ya, bize bu 
istiklali verdiği için, ebediyen bağ
lı kalacağız." 

solunan bu milli hisler, yalnız ha -
yallerde mevcuttur. Belki de bu his
ler günün birinde uyanır ama, o gün 
epey uzaktır ve fimdi orada öyle bir 
vaziyet vardır ki, bugün çabuk ge -
leceğe de benzemiy«. Bu anda mus
takil bir Suriye demek, ecnebilerin 
bütün arzu ve emeJlerini kendi üze
rine çeken bir Suriye demektir. 
Muahede tudik edilince de ne ola· 
caık, biliryor musunuz? Şimdiye ka
dar franaız mandası dolayısiyle bir 
kenarda duran bütün memleketlec, 
Suriye'nin üzerine çullanacaklar 1 

S onra, aleviler, dürziler vece· 

izreliler arasında pathyaca· 
ğı muhakkak olan dahili karğaşa • 
hklar Suriyc'yi ate§ ve kana bular· 
aa, gene müdahale etmeDJİI icap e
decek mi? Bizim hikimi}letimiz al
tında kalmaktan bafka bic arzuları 
olmıyanlar bir takım asileri mutla
ka Şam'ın otoriteıi altına ıokmak i-

emrini verdi. 
111 

- Ya, demek ki bir it arıyorsunuz, 
öyle mi? Mister Mutera ıandalyeaiy· 
le birlikte arkasına kadar elilerek 
sordu, hay allah iyiliğinizi verain; 
ben de aizi mU,teri aanmı,tım. 

Bu tuhaf kartılaf'Nld&n biraz ,afı· 
ran mister Erneıt Blis de sandalye • 
sinM arkaya dofru eğildi. Sırtında iş 
aramaya çıktılı gün giydili elbiıe 
vardı. ELbisenin biçimi fena değildi; 
fakat pantalonuna bir-haylı zifos sıç· 
ramıf, ayak kabıları da bir miktar yıp
ranmıştı. 

Pahalı Malaka bastonu hala dizleri· 
nin "üezrinde duruyordu. Ren geyiği 
deriainden yapılma eldivenlerini ya -
v&f yavaı ellerinden çekip çıkarıyor
du. 

- Sizi rahatsız ettiğim için müte
essifim: dedi, gazetelerde ilanınızı 

gördüfüm için gelmiştim. Alfa !Dut -
fak sobalarını aat,mak istiyorum. Siz 
de b<Syle bir adam ı.temit def ti miydi
niz? 

Mister Muter, bu yeni ziyaretçiyi 
tepeden tımala kadar sUzdU ve tipini 
tanıyamadı. 

- Demek bizim IObalarımıı:ı aat· 
maJc istiyonunuz. 

- Bu sabah umumi kUtüpanede 
Deyti Telegraf gueteeinde illnınrzı 
gCSrdilm. Orada genç, muktedir ve a
tılpn bir adama ihtiyacınız olduiu -
nu yazryon;unuz. Ben, bu üç meziyete 
de malikim. 

çin yeniden asker mi göndereceğiz? 
Bana belki ,öyle diyenler olabi · 

lir: "Muahedenin protokolleri im -
zalanmıştır. İşler o kadar ilerlemit· 
tir ki, artık geri dönmek için geç 
kalmıt bulunuyoruz!" Yanlış bira· 
dundan geri dönmek için vakıt hiç 
bir zaman geçmi§ değildir. Ve, da
ha bundan bir kaç sene evci, bizim
le hemen hemen akdedilmi' olan bir 
muahedeyi gayet istihfafkar bir şe
kilde reddetmiş olan Suriye parla -
mentoau, bize takip edilmesi icap e
den yolu göstermiş olmıyor mu? 

Bütün milletlerin Akdeniz'deki 
vaziyetlerini kuvetlendirmeğe ça • 
lıştıkları bu sırada, bizim yerimizi 
!başkalarına terketmemiz doğru de
ğildir. Sonra şunu da iyice bilelim 
ki, arkamızda bize düşman olan bir 
memleket bulundukça, Lübnan ve 
Beyrut'da tutunamayız. 

Fransa'nın menfaati, hiç olmazsa 
şimdilik, bu muahedenin tasdik o -
lunmamaaını amirdir. Zaten bu Su
riye'nin menfaatine de uygun de -
ğildir. Suriye kendi haline bırakı • 
lırsa, Franaa'nın yardımiyle dahi 
kendini müdafaaya kadir olamıya
caktır. Onu hakiki surette himaye 
eden yegane kuvet, mandanı.n Fran
sa'ya verdiği manevi kuvettır. 

Çok kıymetli romancımız Retat Nu· 
ri Güntekin'in, cvelce Yedi gün mec· 
mQasında intişar etmiş olan "Eski 
hastalık" isimli romanı Kanaat kitap 

r o' ".s....a- -:.ı., 

halinde ve nefis bir şekilde basılmış -
tır. 

Önce romantik ve hi•i eıerlerle 
fÖhretini tesis etmif olan Rept Nuri 
edebi faaliyetinin ikinci aafhaarnda 
daha ziyade içtimat mevzulu realist e
serler vermiye batlamıftır. İtte "Es· 
ki hastalık" da üstadın bu ikinci kısım 
eaerlerine dahil, reel hayattan alın -
mıı. ince tahliller tatıyan güzel bir 
romandır. 

279 aeyfa tutan bu eser 100 kuru' fi
yatla satılmaktadır. 

Hayvanlar ôlemi 
Mekteplerin hayvanat bilgisi dersi

ne malzeme tefkil etmek üzere Naime 
Halit tarafından telif edilmiş olan bir 
eserdir. Hayvanlar llemi ismini taşı
yan eserin bu cildinde memeli hay • 

1 
vanlar ve kuşlar hakkında etraflı ma
lumat verilmektedir. Ciltli ve güzel 

1 
resimler, renkli tablolarla süslü olan 
bu eserde bahisler talebeler ve öğret-

Bu ağ:r sporun faydasından veya 
zararından bahse lüzmn yoktur. 
Çünkü, biliriz, onun hiç olmana a
leyhtarları kadar lehtarları da var
dır. Birincilere göre futbol, bir ta
lum oyunu olduğu halde, hotbinliii 
tenmiye eden, vücudun üat kımu a • 
leyhine alt k191111nı geli§tiren, ve iia
telik bacak veya kol kırılmaama M

bebiyet veren bir spordur. İkincilere 
göre futbol, oyuncusuna bilakis te
sanüt fikri verir; bütün kaidelerine 
riayet edilerek, yani asuplısman ve 
antrenmanlarla vücut daima zinde 
bulundurularak tatbik olunduğu 
takdirde vücudun her tarafı jçin ay• 
nı derecede faydalı olur. Nihayet bir 
üçüncü grup varoır ki futbolu on bir 
oyuncusu ve on binlerce seyircisi ile 
mütalea ederek bu sporda temaıaya 
büyük bir yer almıt olduğunu iddia 
eder; bazı tartlar timdiye kadar 
mevcut olamamı§ bulunduğunu mü
şahede ettiğim için bu gruptan olan 
benim gibi ... 

Fakat, telı..nik kaidelerine hünnet 
edildikçe, ve herkesin bir sporla met
g ul olması imkanı temin edif..iikçe 
futbolun aleyhinde bulunmak kabil 
değildir Meselenin dikkate layık ta
rafı futbola hususi bir ehemiyet atf
ederek sporun diğer tubelerini ihmal 
etmekte, veya sporun her ıubesine 
layık olduğu ehemiyeti vererek fut
bolu heyeti umumiye içinde bir cüz 
telakki etmektedir. 

Biz bu telakkiye ancak bugün vaııl 
olmut bulunuyoruz. Bütün yurttatlar 
bundan böyle beden terbiyesi mükel
lefiyetine tabi tutulacaklardır. Mek
~·rde kıtlalarda, beı yüzden faz-

la memur ve müstahdemi olan mü-
esseaelerde, nihayet kurulacak ku· 
lüplerde ve yurtlarda her faal fert, 
bot zamanlarında, ve bir programla, 
beden terbiyesi ve sporla uirafll'" 
ken, yani kimi jimnastik, kimi golf, 
kimi yÜrüyÜf, dağcılık, au sporları 
veya teniste hem bir mükellefiyeti 
ifa, hem de temiz bir zevki tatmin 
imkanını bwW"ken bunlardan biri o
lan futbolun bilhaua lehinde veya 
bilhassa aleyhinde olmağa artık ma
hal kalmıyacaktır. 

On binlerce ankaralrya üç güzel 
gün geçirtmit olan bu futbol haft..a
nı ben, kendi hesabuna, böyle müta· 
lea ettim. Bu mütaleama iıtirak ede
ceklerin az olmıyacağmı tahmin edi
yor ve seviniyorum. - N. Baydar 

menler için ayrı ayrı kaleme alınmıt
ttr. 

330 büyük sayfadan mürekkep olan 
kitabın fiyatı 150 kuruştur. 

- Bu itte daha önce bulunmuş muy- Mister Masters, sandalyesini biraz 
dunuz? ileriye alarak: 

Genç adam, bir müddet tereddüt et- - Delikanlı, kendi kendine gelin 
ti. Sualin teknik mahiyeti kendisini güvey oluyorsun, dedi, daha seni hiz
ıarsmııtı. Sonra gene kendine gel - metime almadım ki ... 
di: Blis, kendine itimat telkin eden bir 

- Bu işte tecrübesizttlabilirim; fa- tavırla dedi ki: 
kat atılganlnk ve gayretimle bunu te- - Fakat alacaıksınız, muhakkak su-
lafi edebilirim. rette alacaksınız. Yalnız bu işi bir an 
Köşede daktilo makinesinde yazı evci kararlaştıracak olursanız size 

yazan genç bir kadın. bu sözleri me· minnettar olacağım. Ben, işe girmek 
rak ve tecessüsle dinliyordu. ve çalışmak istiyorum. 

Soba fabrikatörü geniş ve iyi yü - Mister Masters, şimdiye kadar mti-
zünde tuhaf bir ifade ile: racaat denlere benzemiyen bu gence 

- Biraz tevazua lüzum görmüyor hayretle baktı ve ciddi bir eda ile de· 
muıunuz? , di ki: 

- Artık tevazu göstermiyorum. On - Peki öyleyse .. Ve seslendi: 
be§ gün ön.ce it aramaia çıktıiım za - - Mis Kleyton biraz buraya bakar 
man mütevazi davranıyordum. Fakat mısınız? 

fimdi kendi kıymetimi takdire başla- Sade fakat cazip görünüşlil, kumral 
dım. Batkalarının üzerinde iyi intiba saçlı genç bir kadın, makinede yazdı· 
bırakmanın en iyi yolu bu. ğı yazıyı yarıda bırakarak başın~ ce • 

Mister Maaters'in yüzündeki ifade virdi. 
defitmiıti. Katlarını çattı. Kendisi, - Efendim. 
gerçekten, milthit bir adamdı. - Bu iş için verilmiş olan istidala-

- Sizi«ı hayatınızda bir sabun ça • rı bulup bana verir misiniz? Kaııanın 
nağı bile aatmıt olduğunuzu sanmam, üzerinde bulursunuz. 
dedi. Bu söz üzerine genç kadm hemen 

Delikanlı ziyaretçi: ortadan kayboldu. 
- Kim aatmıftır? Dedi, hem de aa- Blis, pantalonunun paçalarını biraz 

bun çanafmı.n bugünkü konuf1DA mev· yukarıya çekerek tatlı bir sesle; 
zuumuzla ne alakası var? Siz Atfa - Bütün bunlar, lüzumsuz zahmet
mutfak sobaları fabrikatörüsünUz. )er değil mi, dedi, bir gazetede bir l
Ben ise mukadderatın, tobalarınızı lan çıktı mı, bir çok, işsiz insanlar,<>
haftada iki lira ücret ve aatı,ıan yUz- raya üşüşürler· Halbuki ben, bundan 
de be' komisyon Ue •atmak işine se~· l...,,Qeor: hi& işsiz kalmamıştım. 
tiii bir adam. (Sonu var) 
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İZMİR'DE HALKEVİ SERGİSİ 

Eski el işleri, kıyafet ve arkeoloji 
sergisi büyük bir alaka uyandırdı 

~ I ~"" 

İzmir'de bir spor ~ 
sitesi kuruluyor 

Sitede ·bütün spor 

tesisleri bulunacak 
İzmir (Hususi) - lzmir Halke

vinin hazırladığı kıy af et müzesi, • 
eski ve yeni el emekleri ve arke
oloji sergisi vali ve parti başka
nı tarafrndan açılmıştır. Açılma 
töreninde vali muavini, muhtelif 
daireler müdürleri, İzmir münev
verleri, kalabalık halk bulun
muştur. : -

Antep müdafaasından bir görünüş 
Nedime Kutlutürkün, kıyafet mü

zesini hakikaten tanzim için çok uğ
raştığı, arkadaşlariyle hayli yoruldu
ğu anlaşılmıştır. Muğla, İs par ta, Fi
nike, Nazilli, Denizli, Ödemiş, Türk
men, Rumeli kıyafetleri, Yakacık, 
Manisa, Akhisar, Hereke, Gediz, ge
lin 14 lü zeybek ve efe kıyafetleri 
çok beğenilmiştir. 

ANTEP KAHRAMANLIGININ YILDONÜMÜ 

Kahraman Antepliler kurtuluşlarının 
on yedinci yıldönümünü kutluyorlar Göksu, Lale devri alemi kıyafetleri 

de fevkalade güzeldir. 

Ayrıca salonun tam ortasında zen
gin hatıralarla dolu (Atatürk köşe
si) hazırlanmıştır. Antep 

destanının 
hikayesi 

A Gaziantep (Hususi) - 25 ilk. 
kanun 938 pazar günü Gaziantep 
k~rt~luşunun on yedinci yıldö. 
n~~~dür. Şehrimiz bu mutlu yıl
d~nunıünü her yıl olduğu gibi bu 
gun de en büyük heyecan tören
leriyle kutlayacaktır. O, bunun 
hakkıdır. Çünkü: 
.. Gaziantep bu güne kavuşmak 
ıçın çok acı çekmiş, kara günler 
:Yaşamış, pek çetin ve kanlı sa
:Vaşlar yapmış; bu uğurda evlat
ları~ı feda etmiştir. 
Duşman istilasına karşı Antepte ilk 

mukavemet hareketleri şehir haricin
de başlamıştı. 

. Kil!s yol.unu kesen Şahinbey kuvetle 
n şehı~~kı fransız garnizonunu ve on
larla bırlık olan gayri türkleri erzak
sız, aç. bırakıyor nihayet 1 nisan 920 
de şehırde har~ patlıyor. Cepheler 
kuruluyor. Barıkatlar yapılıyor, maz
gallar açılıyor. Şiddetli bir sokak mu. 
~arebes~. başlıyor. Şu caddenin, §ima. 
lınde, turkler, cenubunda düşmanlar 
vardır. Şu sokağın şarkında mücahit
le:., garbinde müstevliler çarpışıyor. 
Duşman topları şehri geceli gündüz
lü bombardıman ediyor. 15,S luk bir 
top mermisi iki katlı bir evi yerle bir 
et.meğe kafi geliyor. 

Kadınlar, çocuklar, harp edemi
yen zavallılar su yollarına mağarala
ra iltica ediyorlar. 

Dlişm~n şehire .cebri taarruzlar ya
pıyor, hır hatve ılerleyemiyor, şehri 
üç defa kuşatıyor. Bu muhasaralar
dan ikisi tiırk savleti karşısında pa
ra parça oluyor. ıs.ooo kişilik bir fır
ka, mahsurların on misli bir kuvetle 
yaptığı son muhasara dışarıdan içeri
den yapılan fedakarane gayretlere 
rağmen çözülemiyor. Müdafilerin ce
panesi bitiyor. Kara barutla kurşun
dan fişek dolduruyor, patlamamış düş
man mermilerinin dinemitleriyle bom
ba yapıyor; gene mukavemet ediyor . 

lar. . 
Açlık başlıyor. Şehırde un, erzak 

kalmıyor. Mevcut fıstık ve üzümler 
• or O da bitince acı zerdali çe-

yenıy . k .. ~··t·· 
kirdeğini tathlandırara ogu uyor. 

katarak ekmek yapıyorlar, bu ek. una y· . 
mekten zehirlenenler oluyor. ıne yı 

düşmana karşı dayanıyorlar. 
Yor, ~ b 

Biıtün bu kötü şartalra ragmen u 
tek ve açık şehir on bir ay kadını, 

1 iu çocugu ile kahramanca harp 
ço ug • ·· bir 
ediyor, teslim olmıyor. Duşman. on 

da bu şehire (70) bin mermı savu-
ay . l 
ruyor, aldırış etmıyor ar. A 

6000 şehit ve bir okadar da malul 
veriyorlar, mukavemetleri kırlmı~or. 

Bu eşsiz müdafaasiyle empery~.lıst· 
Jerin istilas sellerini durduran.' turk -
lüğun yenilmez ve aşılmaz hır kalesı 
olarak tarihe ün salan bu şehre k~?-. 
ramanlıgından ötürü Millet M.ec 1~ 1 

6 şubat 9211 tarihli celsesinde ~ıç hır 
türk sehirine nasip olmıyan bır un
van v;riyor: (Gazilik) 

., 'I, 
Eski ve yeni elemekleri sergide çok 

zengindir. Burada türk kadın ve kız-
larının elemekleriyle meydana gelmiş • 
kıymetli eserler vardır. Eskı ve kıymetlı bıı elı§ı 
Bunların arasında 60 senelik Sivas [ him bir emek ve çok para sarfı tazın-. 

işi bir şal hır~a, üç .etekli entari, ha- gelecktir. Beş sene devam edecek bir 
lık pulundan ışlenmış yastık başı, 93 · · · · · ·· d 
h b d 1 d .k.l . k .. b. faa1ıyet netıcesınde spor sıtesı vucu ar ın an eve ı ı mış ço guzel ır b 

1 
k 

h k . 1 1 b 1 k u aca tır. ır a, ış eme er u unma tadır. A 

K t 't·· ·· ··ğ t 1 . f Burada evela futbol sahasından baş· ız ens ı usu o re men erı tara ın- . · 
d . . . .. . !anacak, sıra ıle tenıs kortları, voley-

an meydana getırılen bır koşede yenı bol basketbol atletizm güreş saha-
ve modern kıyafetler göze çarpmak- ' ' .' · 

!arı, hatta at yarışları ıçın muntazam tadır. b. .. h . a·ı 
ır yer ve yuzme avuzu ınşa e ı eBurada halkevinin bütçesinden ayı- cektir. 

rıp verdiği para ile eski İzmir hafri-

Antep müdafaasından ba§ka bir görünü§ Her sahanın geniş ve büyük tribünyatında meydana çıkarılan birçok e- leri olacaktır. 
aerlcr te hir edilmektedir • 

. , •. - • . ~~ .. .,;t .. cin;); oçoie ve _E!iinlarmı 
sek bir ınuvaffakiyet göstermiştir. ıtaJyan m1ınarr · 17v.. --

tadır. Ankara stadyomu ile Manisa Spor sitesi ·d· 
Kültürparkın şimdiye kadar tamam stadyomu pianları bu zatın eserlerı ır. 

k Belediyece, spor sitesinin tesisine baş lanmamış ve boş kalmış olan son ıs- t 
mı da bu yıl gösterilecek faaliyetle lanınca bir taraftan da müstakbel z • 
ikmal edilecektir. Kültürpark, muhte mir şehrinin imar plfinı hazırlanmış o
lif tesisatiyle çok güzel bir eser ola- lacak, bu planın tatbiki için de hare- ı 
rak meydana çıkmıştır. Belediye rei- kete geçilecektir. 
sinin Kültürpark ve fuvar sahası ta- Bu ptanın tatbiki sayesinde eski 
mamlandıktan sonra ehemiyetle üze- İzmir şehrinin, mamur ve modern bir 
rinde faaliyet göstereceği yer (Spor şekil alacağı ümit olunuyor. 

sitesi) ittihaz edilen Tepecikte ke- /zmir fuvarı 
mer sahasıdır. Hilal köprüsünden lzmir fuvarı mimar B. Gotyenin, 
ta Sinekli mevkiine, diğer taraftan İstanbul belediyesinden Taksim mey
Kançeşme mevkiindeki eski mezarlık danının tanzimi ve saire gibi mühim 
lara kadar uzanan bu geniş sahanın işler deruhte ettiği ve bunların pla~-

Antika bir oya 

Ayvalık' ta 

mahsulü 

zeytin 

spor ve 
Ayvalık (Hususi) - Bu yıl havalar 

yağmursuz gittiğinden zeytin mahsu
lü diğer yıllara nazaran azdır. 

Bir baloda yerli kıyafetli antepli kadınlar J 
spor sitesi haline getirilmesi için mü - !arını hazırlamak için taahhütlere gı

riştiği haber alınmıştır. Belediye re-

Fakat mahsulatın az olmasına rağ
men zeytinlerden iyi randıman alın
maktadır. 

Bundan epiyce müddet evel görü
len lüzum üzerine burada mevcut A
kınspor ve ldmanyurdu kulüpleri ka
patılmıştr. Ebedi ~ef ve Ani ep 

kahramanhğı 
Kahramanları çok seven, 

kahramanlığı herkesten iyi 
takdir eden en büyük kah
raman, Ebedi Şef anteplile -
ri 936 da şu cümlelerle tal -
tif ediyor : 

uon beş yıl evel Gazian
tep, ki sadece bir türk §eh
ridir, her nasılsa yabancı 
kuvetler eline düşmÜ§ bu
lunuyordu. Bu tek türk 
şehiri hiç bir yerden mad-
di yardım görmeksizin, 
kendi kahramanlığı ile 
kendini kurtardı. ve Gazi 
unvanına bihakkın liya
kat kcsbetti. Gaziantepli
leri, o gün olduğu gibi bu 
gün dahi derin hürmetle 
takdir ederim. Türküm di
yen her §ehir, her kasaba 
ve en küçük türk köyü Ga
zianteplileri kahramanlık 
misali olarak alabilirler. 
En eski çağlardan beri ta
rihi türk yurtlarında türk
lüğün yüksek varlığını 
kahramanlıkla tesbit etmiş 
olanlarla §ahsan beraber 
olduğumu beyan etmek
ten duyduğum zevk ve sa
adet yücedir,, 

Antep evelki seneki kurtuluş bayramında 
~·------~~~~~~~----------------------------------~ 
1 ı··-................ -...... ..._ ... ..._ ......................................... __. ... --·-: 
1 Kırşehir C. H. P. kongresi ! 

'---------' 1 Kırıehir C. H. P. kongreıinden bir görüniit 

isliği fuvar işlerinde çalıştığı, hatta 
mühim bir para ile mukabilinde sergi 
sarayı binası planını verdiği bu mi
marın, fuvar işlerini zamanında yetiş 
tiremiyeceğini nazarı dikkate almış
tır. lzmirdeki mümessiline tebligatta 
bulunmuştur. Mimar Gotyenin, her
şeyden evel fuvar için deruhte ettiği 
vazifeleri süratle ife etmesi istenmiş
tir. 

Sivas'la yeni eserler 
Sivas (Hususi) - Sivas Orta Ana

dolunun ortasında nüfusu yıldan yıla 
artan tarihi büyük bir şehirdir. 
Şehrimizde imar hareketlerine bü~ük 

bir yer verilmektedir. So_? yıllar ıçe
risinde şehri istasyona baglıyan İsmet 
lnönü caddesi üzerinde modern teş
kilatlı yeni birçok binalar kurulmuş 
ve cadde baştan başa parkelenmiştir. 
Cümhuriyet cadde ve meyda_nı ~a 
parke ile döşenmiş~ir. ~u f~alıyet ıç 
mahallelere doğru ılermış hır halde-
dir. 

Cümhuriyet ve İsmet İnönü cadde
lerinde memleket evlatları tarafından 
yeni yeni binalar yaptırılmaktadır. 
Yakında büyük halkevi de 200 bin lira 

sarfiyle ve bütün teşkilatı ile cüm
huriyet caddesi üzerinde kurulmaya 
başlanacaktır. 

Nümune çiftliği civarında Sümer
bak tarafından yaptırılan biiyük çi
mento fabrikası ikmal edildikten ve 

istasyonda yükselen büyük cer atöl

Bu defa çoktanberi durgun bir hal
de bulunan memleket sporuna bir hız 
vermek , ve geçmiş günlerde her iki 
kulüp arasında doğan ikilik duygula
rını silmek gaye ve emeliyle bütün 
sporcu gençlerin iştirakiye halkevin
de bir toplantı yapıldı. 

Uzun görüşmelerden sonra yeni bir 
kulüp açılması kararlaştırldı ve bu iş
le meşgfıl olmak üzere sekiz kişilik 
bir heyet ayrıldı. 

Seçilen bu sekiz kişi, ilk toplantı
larını geçen hafta yaparak, açılacak 
kulübün (Bozkurt spor) adını almasını 
muvafık bulmuştur. 

Yeni kulübün tescili için kayma
kamlığa ve bölgeye mürac,aat edil
miştir. 

Sivas'ta vitrin 

müsabakası 
Sivas (Hususi) - Yerlimallar haf

tasının son günü münasebetiyle şeh
rimizdeki ticaret' evleri arasında vit
rin yarışı yapılmış kazanananlara ma· 
dalya ve takdirnameler tevzi edile
cektir . 

Sivas' ta pazarlıksız 

satış 

yesi faaliyete geçtikten sonra mem - Sivas (Hususi) - Hayatı ucuzlat
l~kette iş hacmi .daha ?enişliyecek ve mak için üç büyük vilayetimizde tat
çımentonun. mahyet fıyatı~ın .ucuzla- bik edilen pazarlıksız satış kanunun 
masından bırçok daha yenı bınaların şehrimizde de tatbiki için belediye ve 
yükselmesi ile Sivas daha güezl bir ı ticaret odası tarafından icap eden ha 
manzara almış olacaktır. zıtlıklara başlanmıştır. 
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lnönü 1 numaralt stüdyoda 

Cümhurreisimiz dün Ankara 
Radyo evini ziyaret ettiler 

'(Başı ı inci sayfada) 
ni Radyoevi'nin 3 numaralı stüdyo -
auna geçilmiştir. Mühendis B. İbra -
him Şükrü, sesi yükselten salon hak
Junda ve stüdyoların akustik tertiba
tı etrafında Cümhurreisimize izahat 
vermiştir. 

Türk müziği stüdyosunda sekiz er
kek ve 3 Bayandan mürekkep koro 
sanatkarlarının da iştirakiyle dinle -
yicilere çok mükemmel bir müzik zi
yafeti çekilmiştir. Değerli sanatkar 
Mesut Cemil'in idaresinde on yedin
ci ve on sekizinci asır bestekarlarının 
eserlerinden nakledilen parçalar din
lenmiştir. 

Ismet İnönü bu salondan ayrılırken 
türk müziğine can veren sanatkarla -
rına iltifatta bulunmuştur. 

Bundan sonra diğer stüdyoya, 2 
numaralı salona geçilmiştir. Bu stüd
yoda Ekrem Rcşit'in "Korkma sön
mez bu şafak" adlı piyesinden çok 
heyecanlı bir meclis temsil edilmiş -
tir. Memleketin ölümle mücadele et
tiği günlerde kahramanlığın ve feda
karlığın iki müşahhas sembolü halinde 
omuzlarına tehlikeli vazifeler alan 
iki türk zabitinin bir köy evinde na
sıl heyecanla karşılandığını, ve "An
kara' dan Akdcniz'e,, emrini yerine 
l"etinnek Jçln lru~n ~ana ehe -m1yet venıfıy.::-u, urum~ aKıma gel:ır-
miyen bu yiğit çocukların her uğra
dıkları yerde nasıl heyecanla köylü
n'\in bağrına basıldıklarını gösteren 
tablo başta Cümhurreisimiz olduğu 
halde, Başvekilimiz, vekillerimiz ve 
diğer bütün dinleyiciler tarafından 
heyecanla dinlenmiştir. 

Buradan Necip Aşkın'm idaresin
deki küçük orkestrayı dinlemek üze
re tekrar büyük stüdyoya geçildi. 
Koridordan geçerken sağdaki ve sol
daki odalarda bulunan cihazlar, bun
ların işleyiş tarzı, spiker odalarının 

hususiliği hakkında Cümhurreisimi -
zc etraflı izahat veriliyordu. 

Küçük orkestra Veber'in Peter 
Şmol uvertürünü, Çaykofski'nin Di
vertimento'sunu ve Brohms 'm Macar 
dansı'nı büyük bir muvaffakiyetlc 
çaldı. 
İnönü buradan da ayrılırken mem -

nuniyetini ve takdirlerini bildirerek 
orkestra şefini tebrik etti. 

Buradan üst kata, yani sesi stüdyo
dan Etimesğut merkezine nakleden 
cihazların bulunduğu kısma çıkıldı. 
Mühendis İbrahim Şükrü stüdyolar
dan sesin, hususi tertibatla bu cihaz
lara alınması ve burada amplifikatör
ler tarafından şiddetlendirildikten 
sonra Etimesğut merkezine gönderil
diğini anlattı. 

Smle ve güzel bir eser 
İsmet lnönü hususi bir temsil oda

sında suni ses yaratan, rüzgar hissi 
uyandıran cihazlar ve gramofonla neş 
riyat yapılan odadaki tertibat hak -
kında da mühendise sualler sordu ve 
cevaplar aldı. 

Bu teknik salonlardan çıktıktan 
sonra İsmet İnönü takdirlerini şu 
sözlerle ifade etmişlerdir: 

- Çok güzel bir şey.. gayet sade 
görünüyor fakat çok güzel.. 

Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya 
Cümhurreisimize, Etimcsgut'a kadar 
olan yolun asfalt olarak yapıldığını, 
büyük cihazların orada bulunduğunu 
ve asıl Etimesğut istasyonunu gör -
meyi arzu buyururlarsa bütün tesisat 
hakkında daha etraflı bir fikir husu
lü mümkün olacağını anlattı. Cüm
hurreisimiz de bu daveti, münasip 
bir gün için kabul buyurdular. 

Cünılıurrcisimiz bii.Jede 
Bundan sonra lsmet Inönü ve ve -

killerimiz kendileri için hazırlanmış 
olan büfeye davet olundular. Çayları
nı içtikten sonra oturdular ve mü -
hendis İbrahim Şükrü'yü çağırarak 

kendisinden uzun ve kısa dalgalar, 
Etimesğut'un çalışma tarzı, seslerin 

lnönü Ankara Radyoevi'nde konser dinlerlerken 

Stüdyoda türk musikisi dinleniyor 
nakli, dalgaların tefriki ve umumiyet ...--------·--------
le istasyonun teknik faaliyeti hakkın
da geniş izahat aldılar. Mühendisin 
kağıt üzerinde şekiller çizmek sure
tiyle maruzatını dinlediler. 

Bu sırada Hariciye Vekilimiz Şük
rü Saraçoğlu, bizim dalga uzunluğu
nun fransız radyosu tarafından alın
mış olduğunu, bu yüzden ikisi de ça
lışırken bazı tedahüller görüldüğü
nü, bu halin gelecek sene düzeltile. 
ceğini söyledi ve Türkiye'ye gelen 
yabancı mühendislerin tesisatımızı 

çok mükemmel bulduklarını söyledi. 
Başvekilimiz de her taraftan birçok 
mektuplar alındığını, Ankara Radyo
evi'nin her yanda büyük bir rağbet 
gördüğünün bu mektuplardan güzel -
ce anlaşıldığını anlattı; ve : 

- Bütün dünya Ankara radyosiy
le alakadar, dedi. 

Saat 19.20 de Cümhurreisimiz Çe -
tinkaya'ya teşekkür ve Başvekilimiz
le vekillerimize ve diğer zevata ,veda 
ederek Radyoevi'nden ayrıldılar. Çı
karlarken: 

- Çok güzel bir yer, vaktimizi ne 
güzel geçirdik, diye ihtisaslarını ifa
de ettiler. 

B. Celal Bayar da evden ayrılırken 
çok memnun ve mütehassis olduğunu 
söyledi ve gülerek: 

- Arasıra gelmek istersem ... diye 
iki iki buçuk saat içindeki tetkikle
rin kendisinde de çok iyi intibalar 
bırakmış olduğunu ifade etti. 

Beyazıttaki Satye şirketi binası 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Beledi -
yenin inkilap müzesi önündeki dük -
k&.nları istimlak etmiye karar verdiği
ni bildirmiştim. Bundan başka Beya -
zıt'ta elektrik idaresi şubesinin bu -
lunduğu Satye şirketine ait binanın 
da 60 bin liraya istimlakine karar ve -
rilmiştir. Daimi encümenden çıkan bu 
karar Satyc şirketine tebliğ edilmiştir. 
Şirket bu karara itiraz ederse bu para 
yüzde yirmi fazlasiyle bjlnkaya yatı -
rılacak ve mahkemeden istimlak kara
rı alınacaktır. 

ı········~·····~····~·····~::::~:::::::::ı L ............................ . 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Sebat ve Yenişehir Ecz.leri 
Pazartesi : İstanbul Eczanesi 
Sah - Merkez Eczanesi 
Çarşamba : Ankara Eczanesi 
Perşembe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : Ege ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama. bir kaza. fevkalade bir 

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

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

caat, şehir: (1023-1024). - Sehirlerara· 
sı: (2341 -Z342) - Elt-ktrik v:. Ha,·a· 
ga2.1 arıza memurluğu: 0846). - Me
sajeri Sehir anbarı: (3705). - Takın 
telefon numaralan: Zincirlicaıni civa
n: (2645-1050-1 t!i6). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yenişehir. Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbası 
Güven taksi: (3848). - Birlik taksi: 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 
( 1291 ), - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
s o n s e f e r l1e r i 

Sabah Aksam 
İlk Son 

sefer sefer 
Ulus M. dan K. dere'> e 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

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

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 

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

Yeniısehir'dcn Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenisehir'e 7.10 

S. pazanndan Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 

Bahçeli Evlerden M.na 7.45 
Ulus M.dan Bah~eli Evlere. -.-

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.0CI 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

1.00 
!il.45 

-.-
20.00 

Stüdyoda .verilen bir temsil dinleniyor 

Kurultay bugün 1 O da a~ı hyor 
-------~------~------~------~----~~------------

Vi l~yet deleg~leri dün akşama kadar 
şehrimize gelmiş bulunuyorlardı 
(Başı 1 incı sayfada) 

Ruznamede bu tezkerenin okun -
masından sonra, takdim kılınan proje· 
yi tetkik edecek bir komisyonun seçi 
mi vardır. "Tüzük komisyonu" adını 

alacak bu encümenin seçimi ile kurtul
tay öğleden evelki celsesini bitirmiş o
lacaktır. 

Öğleden sonraki ikinci celsede ko -
misyon Jayihası müzakere edilecek ve 
bir karara bağlanacaktır. Layihanın 

müzakere ve bir karara bağlanması 

s~tiyle de genel başkanın seçim key
fiyetı ikmal edilmiş bulunacaktır. 

Ruznamenin son maddesi genyön -
kurul intihabının yenilenmesidir. Bu 
seçim halen münhal bulunan birkaç 
azalığa inhisar etmiyecek, diğerleri de 
istifa etmek suretiyle nizamnameye 
tevfikan 16 aza yeniden intihap oluna
caktır. 

Bundan sonra, yeni genel başkanı· 
rniz mühim bir kapanış nutku irad e-
...,.,."'"' .... '"'• U&& • D~ .Lo:;~ C.wo wA.J,__-.-.ıı.. ... p ...... - ...... .,1111 .......... Rü,,ül. Millet Mecli.i. binaaı 

Bu suretle çalışmalarını bitirdikten ı 
sonra, Cümhuriyet Halk Partisini:ı 
büyük kurultayının fevkalade toplan -1 
tısına iştirak eden delgeler şerefine 
Ankara Palas'ta bir çay ziyafeti veri -
lecektir. 

Panamerikan konferansı 
çalışmalarını bitirdi 

Yeni seçilen Genel Başkan da bu 
ziyafeti huzurlariyle şereflendirecek - 1 
lerdir. lrki ve dini müsamahasızlık 

Amerika'da yabancı gruplar 
tarafından yapılacak faaliyet 

Dün de haber verdiğimiz gibi, An- 2 
kara radyosu saat ondan itibaren Ku
rultay müzakerelrini açış ve kapanış 
nutuklarını Büyük Millet Meclisi sa
lonundan neşredecektir. 

Büyük kurultayın fevkalade toplan -
tısına ait ruzname şudur 

1 - Yoklama 

2 - Açılış nutku. 

3 - Asbaşkan ve Sekreterlerin in -
tihabı. 

4 - Genel Sekreterin tezkeresinin 
okunması. 

5 - Tüzük komisyonunun intihabı 

6 - Komisyon layihasının müzake
re ve karara bağlanması 

7 - Genyönkurulun intihabı. 

G U. Meydanı'yle İstasyon arasrnda her 
beş dakikada bir sefer olup tren za. 
manian seferler dıtha sıktır. 

U. Meydanı'yle Yenişehir, Bakanlık· 

!ar. Cebeci. Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her be, 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 bit 
muntazam seferler vardır. 

!S Aksamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki ıon seferlerle bunlarrn Ulus ıney. 
danı'na donıişleri sinemalann dagılış 
saatlerine tabidirler. 

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

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her sabah 8.20. Her 

akısam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
eembe. Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse
ri, Srvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hercün 9.35 
Zonguldak battı : ıs.oo 

Gündelik: 

Hıcri - 1357 
Zilkade: 4 

S. D. 
Günq: 7 23 

Rumi - 1354 
Birincikinun: 13 

S. D. 
Akıam: 16 46 

Konferans tarafından takbih ediliyor 
Lima, 25 a.a. - Panamerikan konf eranıının aon umumi celse

si büyük merasimle cereyan etmiıtir. 
Konf erana, gelecek toplantısının Bogota' da yapılmaıına karar 

vermittir. 

"Tesanüt de~la~asronu., uzun alkış- ı lerine vüs~ul içi~ aşağıdaki esasların eı. 
larla kabul edılmıştır. zem oldugunu ılan etmektedir: 

B. Hull söylediği nutukta, konfe - 1 - Memleketlerin, diğer bir rnem-
ransın Amerika devletlerinin bütün - leketin iç işlerine herhangi bir suretle 
lüğüne riayet hususundaki azmi teyit müdahalesi kabul edilemez. 
ve Amerika milletleri nüfuzunun en -
ternasyonal barışın lehinde olduğunu 
isbat eylemiş olduğunu bildirmiştir. 

I ki karc1r sureti 

Hatip müteakiben bu deklarasyona 
kati iki karar suretinin munzam oldu
ğunu kaydeylcmiştir : 

1 - Irki ve dini müsamahasızlığın 
takbihi. 

2 - Amerika'da yabancı siyasi ko -
lektiviteler ve gruplar tarafından faa
liyet gösterilmesinin takbihi. 

B. Hull dünya nizamının beynelmi -
le] hukuka dayanması lüzumunu teyit 
ederek demiştir ki : 

"- Bazıları dünyanın kuvet üzerine 
müesses olduğunu zannediyorlar. Bi -
zim kıtamızda, bu fikri tekzip edebili-

riz. Tarih bize, nihayet asil fikirlerin 
ve spritüel kuvetlerin muzaffer oldu
ğunu göstermektedir.,, 

Tesanüt deklarasyonunun 
esasları 

Lima, 25 a.a. - Amerika ittihadı 

konferansının bugünkü umumi heyet 

toplantısında kabul edilen tesanüd 
deklarasyonu, Amerika'da cümhuriyet 

şeklini prensip olarak teyid eyledikten 
sonra Amerika memleketlerinin hedef-

2 - Enternasyonal mahiyette bel'. 
türlü ihtilaf muslihane vasıtalarla hal
ledilmelidir. 

3 - Enternasyonal sahada kuvete 
müracaata hiç bir zaman müsaade edi
lemez. 

4 - Devletler arasındaki münase -
betler bu prensiplere uygun olmalıdır. 

Enternasyonal bakım'clan 

5 - Enternasyonal bakımdan akte· 
dilen vecibelere riayet ve bunların sa
dıkane bir surette tatbiki enternasyo -
nal münasebetlerin iyi bir şekilde de
vamı için elzem bir esastır ve bu mec
buriytler ancak alakadar tarafların an· 
laşması neticesinde tadil edilebilir. 

6 - Muhtelif devletler arasında 
muslihane teşriki mesai bu devletlerin 
milletleri arasındaki spritüel mübade

leyi tayin etmeli ve bu suretle ortaya 
çıkabilecek meseleler hakkında karşı
lıklı anlayış temin ve enternasyonal ih 
tilafların muslihane birsurette halli 
teshil edilmelidir. 

7 - Ekonomik kalkınma her mil -
letin ve bu suretle hepsinin refahına 
hadimolur ve bu milletler arasında ba
rışı kolaylaştırır. 

8 - Enternasyonal teşriki mesai 
yukarda bildirilen pr,.nsıplerin muha -
fazası için lazım bir şarttır. 
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Bükreş muhteliti Ankara 
1 

muhtelitini 2-1 yendi 
Muhtelitimiz yenilmesine rağmen güzel oynadı 

Romen - Ankara takımları bir arada 
D~n 19 mayı~ stadyumunu doldu-ı le sıkı bir surette vururak değil: hafif 1 nı dolayısiyle hatlar arasında bir irti

ran bınlerce seyırci aylardanberi has- bir dokunuşla ... · bat tesis edilemedi. Eğer oyuncuları
ret kal?ıkları g.üz~l bir futbol maçı Geri ,kalan beş dakika içinde Anka- mız hasımlarını marke edebil.selerdi, 
ıeyrettıler. Şehrımıze gelen romanya- ra muhteliti bütün enerjiıiyle oynamı- onlara gol fırsatı da vermemış ola
lı futbolcularla Ankara muhteliti ara- ya başladı. Fakat artık sola geçen a- caklardı. 
aında yapılan bu maç 90 dakika oraya kınlarımızı sağ bek Duçe çok mükem- Takımımızda en iyi oynıyan Nus -
toplanan apor meraklılarını heyecan- mel çıkışlarla kesiyordu. Çocukları- ret oldu. Haşim ikinci devrede çok 
~ heyecana. ıürUkledi.. Neticede mız bir tek gol fırsatı bile ele geçir- muvaffak oldu ve Zeki. ile iyi anlaştı. 
Bukr.eı muhtehti Ankara takımını 2-1 mediler. Devre de beraberlikle bitti. Her iki devrede forvedimizin sağ 
ycndı. İkinci devrede Ankara muhtelitin- tarafı mefluçtu. Gündüz, rahatsızlı -

. Maçı ~nçler Birliğinden İhsan de ufak bir değişiklik görlildU. Sağ a- ğının tesiriyle olmalı. Çok sönük kal
~ilremen ıdare etti. Yan hakemleri Se- çık Ali'nin yerini sol açık Hamdi o- dı. Keşke Habip birinci devrede oy
lım ve Nazımdı. Iki taraf alkışlar ara- nun yerini de Dcmirapordan Zeki al- natılmış olsaydı. 
·~~.•~ya çıktılar. Serarnoni kısa mıştı. GUndüz de takımda yoktu. Har- Haf hattı forvedi her zaman gör-
ıurdu. lkı takım yerlerini şu şekilde biyeden Habip oynuyordu. düğümüz ve beğendiğimiz şekilde 
aldılar: Bükreg muhtelitinde de aantrhaf besliyemedik. Mamafih Hasan hücum 

ANKARA ~UHTEL~Tl Riifinaru yerine Pop, sol haf Niıtor dan ziyade m~da~aa~ işe ~aradı. 
. Necdet (Cu) - Nura (D. S.), A- yerine Costea oynuyorlardı. Santrfor Beklerden Nurı bılgısıyle, Alı Rıza 

lı Rıza (Aıı. ) - Nuaret (Aıı), Ha- Baratki sol içe geçti. Sol iç Preuler da çok üstün gayret ve enerjisiyle 
~ (Gb.), Keı~i (~b.) - Ali ''Cb;"• ıol açık oynadı. Santrfor yerini de vazifelerini yaptılar. Necdet, umumi-
~1., (D.S.), ~.~d~~ (Cı.), Haıım meıhur Aner aldı. yetle iyi oynad.~. . . . . 

Ca. • Hamdı Aıı. • Son gol · . . ~ıı:kımımız guzel teşkıl edıld.ı dıye-
BOKltEŞ MUHTELlTl Bu devrenin de ilk dakikaları lehi- bılırız ve sporcularımızı tebrık ede-
Sodov•ki - Duçe, Lenker - PoJ, mize görünüyordu. Ve daha ikinci d.z. 

Raıinaru, Niator - Opea, Reiter, dakikada Haşim topu şahsi bir gay - Uomcnlcr 
Borat.ki, Praaaler, Popeacu. retle Romanya kalesinin yanına ka - !stanbul'da iki maç yapacak olan 
llk dakikalar: dar sürükledi. Topa şüt çekeceği sı - ve Atina'da tekrar iki müııabakaya 

Oyuna bizimkiler baıtadılar. Bir- rada düştü. Zeki yetiıerek vurduğu ve Pire' de bir karşılaşmaya daha ha -
denbire sağ açığımıza gelen topla for- halde gol olmadı. zırlanan bu takım fena değildi. Muh
vetimiz Bükreı kalesine kadar sokuldu Biraz sonra ikinci bir şanssızlık e - telitimiz ayarında idi. Bizimkilerden 
Fakat sol haf, Ali'nin aUrüşünü bir seri olarak Habibin yere yatarak vur- farkları, topa daha hakim olmaların -
taçla kesti. Top uzun bir vuruşla sol duğu kafa vuruşu da boşa gitti. dan ve tecrübelerinden ibaretti. 
açığa ve ondan merkez muhacime ka- 7 inci dakikada aleyhimize bir kor- Baratki, Prassler, Auer ve Duçe en 
dar geldi. Onun ayağından hafifçe yu- ner oldu. Topa yumruk vurması la - iyi oyuncuları idi. Takım muhitimiz
varlanıp gelen opu Necdet kolaylıkla zımgelen Necdet topu bloke etme~e de iyi bir tesir bırakarak ayrılmıştır. 
tuttu. Maç sahanın ortalarında ecre- çalıştı ve elinden kaçırdı. Auer yetış- Diinkii çay 
yan ediyor .. Vaziyet takımımızın za- ti ve ikinci galibiyet gollerini yaptı. Futbol federasyonumuz Romanyalı 
yıf olmadı~ını ve iyi bir netice alabile- Bundan sonra.•• sporcular şerefine dün Ankara Pa
ceğimizi gösteriyor.. Oyunun bundan sonrası daha ziya- las'ta bir çay ziyafeti vermiştir. Zi -

Kalemiz ilk teh'likeyi altıncı daki- de hakimiyetimiz altında cereyan et- yafet misafirlerimizin hareket saati
kada &eçirdi. Sol hafları Nistor'dan al- meaine rağnıen, ııkı bir müdafaa oyu- ne kadar nege içinde geçmig ve iki 
dı~ı derin bir pasla ve çok seri bir i- nu tatbik eden romenler karşısında dost memleket gençliği aralarında 
niıle kalemize aokulan Popescu acele- gol çıkarılamadı. Maç 1·2 mağlfıbiye· samimi hasbihaller yaparak eğlenmiş-
ıi yüzünden topu avuta attı. timizle neticelendi. lerdir. 
Bizimkiler de hücumdalar.. Akınlar Takmumız... Bükreş muhteliti dün akşamki tren 

hep aagdan oluyor. Fakat Ali ile Arif Mağlup olmamıza rağmen diyebili- le tstanbul'a hareket etmiş ve is tas -
anlaşamıyorlar. Top hep hasma kaptı- riz ki takımımız cidden güzel oyna- yonda alakalılarla sporcularımız ta -
ııhyor. mıgtır. Ne yazık ki antrenman noksa- rafından uğurlanmışlardır. 
llk ,.e son· golümüz • 

Maç böylece bize beraberlik ve hat- 1stanbu1 1 i k maç la r ı nda 
t.l gahbiyet Umidi vererek devam edi-
yor. Nihayet gene sağdan bir hücum 
eanasında top ceza aahası içinde sol 
müdafi Senker'in eline çarptı. Hakem 
penaltı verdi. 

Ali Rıza bu penaltıyı kendisine göı 
terilen itimada liyık bir gekilde çekti. 
"Gol ı,, ıesleri stadyum tribünlerini 
çınlatcı. 18 inci dakıkada takımımızı 
gaup vaziy<:te getıren bu golden son
ra Ankara muhteliti güzel bır oyun çı· 

karmıya başladı. 
H men daima Ankara takımı hü -

ed di l{omenler muhtelitimizin 
curn a ı . "b' "d'l s· 

k dan bunalmış gı ı ı ı er. ı-
bas ısın i .. U U 
zim oyunumuzu kabul etm :u g;r t . 
,.-onardı. Bu arada hemen c ln ob~
.1 . tec:kıl eden oyuncu ar ır 
vet hattımızı ~ F k 

1 f satları kaçırdılar. a at 
çok go ır da Gündüz'ün boş kale
bunların ar~sın bil '"k hatayı te!· 
ye atamadıg · sayı en yu 
kil etti. · 
Heraberlik sarısı 

U l . ğUmuz ~o dakika kadar de-
U s. n u · rı t k-. Ondan sonra bukre§ ı er e 

varrı ettı. d 1 r Ve dakikalar ilerledik-
rar canlan ı a • d .. 

'klerini artırdılar. Nec et gu-
çe tazyı tarla bir kaç gole mani oldu. 
.ıel tutu~ .. cumları ekseriya soldan olu
Romen u k muhacimle sol için teh-
yor ve rner ez .. ··1·· 
likeli vaziyetler yarattıkları goru u-

yorNd~h t Ankara muhteliti kalesi et-
ı aye ol tehlikesi 40 ıncı 

rafında dola~? . ~ gösterdi. Santrhaf 
dakikada ken ısın: . bir asla sağ iç 
Retinaru'nun verdığı p .. 
Reiter ilk &olii yaptı. Hem de topa oy-

Beşiktaş Galatasaray 
2- 2 berabere kaldılar 

İstanıbul, 25 a.a. - Futbol lik maç - İkinci ol: 
!arına bugün çok mtiıait bir havada · ~ ·• · 
devam d"ld' G.. ti b Ik" . Beşıncı dakika: Hakkı Lutfı yı at -e ı ı. un n ve e ı mevaı - la • 
min n m'·h· k 1 1 d b' • ttıktan sonra kaleye dogru sarktı. 

e u ım arşı aşma arın an ırı Ad -t..l'k · ·· olan Be "kta G 1 T k nan k .u ı eyı karşılamak uzere a -
şı ş - a atasaray maçı a - k ak 

sim stadında a ıh ordu. 5000 kadar 1 ta yapıy~r. Fakat H kı onu atfatmı-
h · · y .P y. • .. j ya tClcbbils etmeden topu Şercf'e ge-

ta mın edılen bır seyırci kalabalıgı o- çirdi 18 t • · d bomb "b' b" 
nünde yapılan bu müsabakaya uat · .. me re ıçın e a gı 1 ır 
14 35 d ba 1 d sıkı şutle topun 'Galatasaray ağlarına 

· e Ş an ı. . . . takıldığı görUldü. 
Galatasaray ka.dr~u 9u tekılde ıdı : . Galatasaraylılar bu sayıdan sonra 

Fa21l -Adnan, Lutfı - Celal, Musa, Ek- bırdenbire canlandılar. Buna mukabil 
rem - Necdet, Salim, E:,fak, Bedii, Bü- he§iktaşlılar daha ilk dakikalarında 
lend. olmalarına rağmen müdafaayı kabul 

Beşiktaş şu takımı çıkarmıştı : eder gibi oldular. Oyun timdi Be,ik-
M. Ali - Faruk, Hüsnü - Rifat, Os - taş nısıf sahasında oynanıyor. Nec -

man, Feyzi -Hayati, Hakkı, Sabri, Şe- detle Btilend'in toplara Saim'le Eş -
re!, Eşref. fak'ın saldırdıkları görülüyor. Hüsnü 

Hakem : Adnan Ak.rn. ile Faruk, bu sert ataklara karşı koy. 
Oyuna beşiktaşlılar başladılar. İlk mak için çok enerji sarfediyorlar . 

dakikadaki mücadeleler ekseriyetle Beraberlik sayısı 
Galatasaray mUdafaasiyle Begikıa, hü 15 inci dakika: Galata•araylılar 35 
curn hattı araıında oluyordu. Mama - metreden bir frikik kazandılar. Ek _ 
fih Adnan - Liıtfi hattı topu daima u - rem güzel bir ıandel yapti. Top Bil
zaklaştırmak imkanını buluyor. Oyun lend'in ayağında. Sıkı bir !JUtle galata
seri, sert ve heyecanlı oluyor. Galata- saraylılar beraberlik vaziyetini kazan
saray'ın sağdan inkitaf ettirmiye ça - dılar. 
baladığı hücumlara mukabil Hakkı'- Oyun Betiktaş'ın yarı sahasında oy
nın idare ettiği Begiktaş akınları da - nanmakta devam ediyor. Galataaaray 
ha tehlHı.eli oluyor. muhacimlerinin büyük ~ayret aarfet -

Dünkü at yarıılarını merakla •eyreJenlerden bir 11rup 

Sonbahar at yar1şlar1nm 
son.uncusu dün yapıldı 

Dün sanbahar at yarışlarının on üçüncü ve sonuncusu şehir 
İpodromunda yapıldı. Seyircilerin Ankara - Bükreı muhtelitleri 
futbol maçına yetİ§ebilmelerini temin için yarıılara aaat on üçte 
başlanıldı. Havanın yağmurlu olmasına rağmen tribünler dolu 
idi. 

Koşular spor noktai nazarından ek
seriyetle çok enteresan ve büzel oldu. 

Birinci koşu: Meriç ko~11su 
.Uört ve dana yukar;ı yaşta.kı yerli 

ve yarımkarı ıngılız at ve kısraklara 

maıısustu. ıkrauııyesi 550 lira mesafe
sı 3500 metre ıdı. 

Bu koşuya gırc:n at ve kısraklar 

şunlardır mesut, Nona, Ceylan, Mah
mure, Andranbudin, Sağanak. 

Bay Sait Halim'in 4 yaşlı Sağanak 
ismindeki atı bu koşuyu da kolayca ka
.zanark koşu hayatının ikinci ııenesini 
hiç geçilmeden bitirmiş oldu. DUnya -
nın hiç bir yerinde tesadüf edilmiyen 
bu performans şayanı hayret dercede 
mühimdir. 

Koşunun ikinciliğini Mahmure ü -
çüncülüğünü Andranbudin kazandı. 

Derece 4,08 dakikadır. Müşterek 
bahis ganyan 11 O plase 115 ve 140 ku
ruş verdi. 

l kinci koşu: A na/artalrır 
koşusu 

İki yaşındaki yerli halis kan İngiliz 

melerine rağmen aayılık vaziyetler 
zuhur etmiyor. Hüsnü ve bilhassa Fa
ruk fırsat vermiyen bir oyun çıkarı -
yorlar. 

22 inci dakika: Hakıkı gerilerden 
kaptıtı bir topla ileri fırladı. Cialata -
ı:ııınıy hadar.ı: ı:ınııuudcuı :ıU;ı; Uicı cA ı -
lerliyor. Hakem Galatasaray müdafi -
!erinden Lutfi'nin ıcrt bir çıkışını ce
za karariyle kar,ıladı. B~iktaşhlar 

bu fırsatı kaçırdılar . 
26 mcı dakikada gene Hakkı'nın 

şahsi bir gayretle ·Galatasaray kale • 
ıinin önüne kadar getirdiği topu Sab
ri ile Şeref kaçırdılar. 
İkinci gol 

35 inci dakika: Rifat uzun bir şan
del yaptı. Galatasaray kalecisi topu 
bloke etmek isterken Hakkı'nın şar -
jmdan korkarak geçikti. Bu fırsattan 
istifade eden Şeref de bir kafa vuruşi
le ikinci Beşiktaş golünü çıkardı. 

taylara mahsustu. İkramiyesi 2000 li
ra mesafesi 1600 metre idi. 

Bu koşuda Karanfil, Seigneur, Ya
ta_gan ve Ece isminde dört tay koıtu. 

939 senesi ile beraber üç yaıına gi
recek olan bu güzel tayların koşuıu 

beklenilen neticeyi verdi. Bay Ahmet 
Atman'm Karanfil'i cokey Filips'in al
tında baştan başa rakiplerine hakim 
bir koşu yaparak bu mevsimde üçüncü 
büyük koşusunu kazanmış oldu. 

Karanfil için tehlike olacağı tahmin 
edilen Scigneur hakikaten güzel bir 
koşu yaptı ise de kuvetli rakibine an -
cak iki at boyu yakın bir mesafede i
kinciliği kurtardı. Yatağan üçUncü E
ce dördüncü oldu. 

Koşunun dercesi 1,41 dakikadır. 

Bu derce Karanfil'in gelecek sene ken
disinden büyükler için de korkulu bir 
rakip olacağını göstermektedir. 

Müşterek bahiste ganyan 130 ku -
ruş verdi. Birinci ve ikinci gelen tay -
lar üzerine çok oynandığı için plase 
oynıyanlara liraları iade edildi. 

Vçü11cü koşu: Taıpınar 
koşusu 

Oç yaşındaki yarımkan ingiliz tay
lara mahsustu. lkramiyeai 650 lira me
safesi 2000 metre idi. 

Bu koguda Alceylin • Frie ve 
J,..Ubbar iaminde Us W qtu. 

,.u:.,! ........ ı..-:1•-0°"'"rt" aİİ?ı>l hir 
ıtart alarak kaçan Frig uzun zaman 
AlceyHin tarafından kovalandı. Fakat 
Frig kendi temposu ile rakiplerinin ö
nünde çok kolay gidiyordu. Viraj üze
rinde Alceylan Frig'i yakalamak için 
çok uğraştı ise de muvaffak olamadı 
ve bu yüzden ikinciliği de kaybetti. 
Koşuyu bir at boyu ara ile Bay Hüse
yin Atak"ın Frig'i kazandı. Lüksbar İ· 
kinci oldu. Koşunun derecsi 2,18 daki
kadır. Müşterek bahis ganyana 43• 
kuruş verdi. 

Difrdiincii koşu: Karacabey 
ko~mnı 

O ç ve daha yukarı yaştaki yerli ha -
Iiskan ingiliz at ve kısraklara mahsus
tu. İkramiyesi 800 lira mesafesi 30ÔO 
metre idi. 

Bu koşuda Baylan - Özdemir ve 
Romans isminde üç haliskan koştu. 

11 bu koşunun da favorisi idi. F&kat 
~mana a çok yakın ıkinci olan Ozdc
mı.r bu uzun mesafede rakibi için teh ~ 
likcli idi. KO!Junun başlangıcında Ro -
mana bermutad öne geçerek her .za.. 
manki gibi koşuyu kazanacağı lımidin.i. 
verdi. uzdemır'ın her hücumunda kur .. 
tulmıya muvaffak oluyordu. Fakat ~ 
virajı dönerlerken biribrine çok ya.km. 
vaziyette idiler. İlk kırbacı vuran Ö:1» 
demir'in cokeyi Filips oldu. Fakat ra -
kibini yaıunda görür görmez Horvat 
da kırbaca başladı. Çok kısa süren biı: 
mücadeleden sonra Özdemir faikiyeti 
aldı. Bay Ahmet Atman'm bu güzel 
atı iki at boyu ara ile şimdiye kadaıı 
geçemediği rakibini geçerek birinciliği 
kazandı. Karanfil ve Özdemir'in dün -
kil muvaffakiyetlcrinde büyük bir a • 
mil olan memleketimizin yegine antre.o 
nörü İhsan Atçı takdir ve tebrlke şa .. 
yandır. Koşunun derecesi 3,18 dakika
dır. 

Müşterek bahis ganyan 410 kuruı 
verdi. 

Be~inci ko~u: Koca r..e§me 
koşusu 

Dört ve daha yukarı yaştaki ha.H. 
kan İngiliz at ve kısraklara mahsustu.. 
İkramiyesi 800 lira mesafesi 4000 
metre idi. 

Bu koşuda Sunandair - Dandi ve 
Taşpınar isminde üç haliskan koştu. 

Dünkü nüshamızda da yazdığımı:z 
gibi bu mesafelerde çok güzel koş~ 
kazanan Dandi bu sene bir tüdil for • 
munu bulamamıştı. Dünkü koşusu da 
bunun neticesi olarak kuvetli rakibi 
Bay Said Halim'in Sunandair'i arka .. 
ıında ikincilik ile bitti. 

Taşpınar çok uzak mesafede üçlln
cü kaldı. 

K-oıunun derccsi 4,37 dakikadır. 
Milıterek bahis ganyana 140 k~ 

verdi. 
Çıfte bahıs ıklncı ve ucilnçü lioşu-

lar arasında idi. Karanfil - Frig çifti 8-
zerine oynıyanlar bir liralarına muka .. 
bil 610 kuruş aldılar. 

Galatasaraylılar hakim vaziyette ol
malarına rağmen ikinci golü teliifi i
için çok çalışıyorlar. Fakat hücum 
hattında lüzumsuz bir telaş ve onun 
tevlit ettiği bir beceriksizlik var. Ni
tekim &on dakikalarda ellerine geçen 
iki fırsatı da bu yüzden kaybettiler 
ve birinci devreyi 2 - 1 mağlup vazi -
yette bitirdiler. 

Geçen hafta iki bin metrelik koşu
yu kazanan Bay Sait Halim'in Roman- ikinci ko1unun galibi ve •ahibi 

iKiNCİ DEVRE 
İkinci devre başladığı zaman Be -

şiktaş'ı hücum vaziyetinde görüyoruz. 
Bu sefer açıklardan hücum ediyorlar. 
Galatasaray'm iki yan muavininin 
zayıf olduğuna nazaran bu tabiyenin 
birinci devreden tatbiki daha muva -
fık olacaktı. Galatasaray müdafaası 
fiillerini emrivaki haline getirecek ü
çüncü gole mani olmak için bütün var
hğiyle çalışıyor. Onuncu dakikadan 
itibaren Beşiktaş'ın tazyiki hafifledi. 
Ve Galatasaraylılar yavaş yavaş mü -
vazeneyi kurmaya muvaffak oldular. 

16 ıncı dakika: 30 metreden Beşik
taş aleyhine bir firikik verildi. Mu -
aa'nın vuruşiyle Selim'e gelen topu 
sıkı bir şiltle çevrildi. Fakat kalenin 
üst direği muhakkak bir gole mani ol
du. Mamafi 'Galatasaray hücumları -
nın bir tazyik şeklini alması, Beşiktaş 
kalesinin er veya geç bir tehlikeye 
maruz olduğunu gösteriyordu. 
Tekrar beraberlik 

19 uncu dakika : Selim ortalardan 
kaptığı topu yıldırım gibi bir stir~ş : 
le Beşiktaş'ın müdafaasından geçır~ı 
ve çıkış yapan M. Ali'yi de gUzel bır 
plase ile atlatarak takımını berabere 
getiren ikinci golU yaptı. 

İki takım da beraberliği kendi le -
hine ihlil için var kuvetiyle çalışı -
yor. Bu karşılıklı gayretler oyunu 
sert bir cereyana doğru sürüklüyor. 
Nitekim Salim'le Faruk birer tehlike 
savu1turdular. Oyun bir netice ver -
meden, bu 9cıkilde devam etti ve 2 - 2 
beraberlikle neticelendi. 

Oyunun umumt çehresi beraberliği 

mantıki bir netice olarak kabule mü -
saittir. Galatasaraylılar biraz daha 
fazla hakim, fakat ekseriyetle rakip -
!erinden daha az müessirdiler. Salim 
takımının en iyi oyuncusu olarak te -
mayüz etti. 

Beşiktaşlılar, gol yaptıkça müdafaa
ya ehetniyet vermek sistemine bermu -
tat sadık kaldılar ve onun için sayıla
rını arttırmak imkanını elde edemedi
ler . 

.Ft•rıer Hilal'i 6 - 1 yendi 
Bugün Fenerbahçe stadında Fener

bahçe takımiyle Hilal takımı arasında 
yapılan maçta Fenerbahçe 6 - 1 galip 
gelmiştir . 

İzmir'de lik maçlar1 
İzmir, 25 a.a. - Bugün yapılan lik 

maçlarında Üçok Demirspor'u 9-3 ve 
Alsancak Yamanlar·ı son dakikada at
tığı iki golle 3 - 1 yenmiıtir. 

Antalya·,ıa. atletizm 
mii!"ahakaları 

Antalya, 25 a.a. - BugUn ba,lıyan 
atletizm müsabakalarında 2000 metre
lik kır koşusu 12 genç arasında Fahri 
Tuzgen 7 da. 56 saniyede birinci ve 
Hasan Unat 8 dakikada ikinci gelmiş -
!erdir . 

Beden T. Umum 

müdürünün ziyafeti 
Beden terbiyesi umumi müdürü 

tümgeneral Cemil Tahir Tamer dUn 
akşam Eti palasta, milli kilme ~:şın -
da kalan bölgeler arasında yapılan 

şampiyonaya iştirak eden sporcular 
şereıine bir akşam yemegi verdi. 

Bu ziyafette sporculardan mada, u -
mum mudür ve umumi katıp, futbol 
federasyonu ve Ankara bölgesi erkanı 
hakemler ve bir kısım idarecilerle ga
zetemiz spor muharriri hazır bulun -
muşlardır. 

~anı imi bir aile sofrası halinde spor
cuların bır kaç saat bir arada bulun -
malarına vesıJe olan ziyaiet sonunda 
boJge sporcuJarından bıri ayağa kal -
karak büyüklerine teşekkürde bulun -
du. Bu kısa nutka umum miıdlır çok 
vecız ve gUzel bir soylevle mukabele
de bulunuu ve gençıerimize spor yap
maktan maksat ne oıdugunu anlattı. 

Bundan sonra vaki oıan dilek üze -
rine futbol federasyonu reisi B. Dan -
yal son müsabakalar müvacehesin -
deki teknik goruşlerini anlattı. 

Ziyafet ilerideki senelerde daha ge
niş ve şümullü muvaffakiyetler te -
mennileri arasında son buldu. 

Bir izah 
. . Son grup şampıyonası maçlarına 
ıştırak eden takımlardan Ayuınspor 
kafilesi reisinden aldığımız bir mek -
tupta, kaleciye tekme vurduğundan 
dolayı oyundan çıkarılan sol icrierinin 
vaziyetten çok müteessir olduğu bildi
rilmekte ve bu dürüst sporcunun hare
ketinde katiyen kasit bulunmadığı bil
hassa kaydolunmaktadır. 

Maçın hakemi de bu ciheti spor 
muharririmize bilhassa teyid eylemiş 
bulunduğundan keyfiyeti böylece izah 
ediyoruz. 
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RESMİ İLANLAR 
Muhlelif malzeme alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Aşağıdaki miktarları yazılı malze

me pazariıkla satın alınacağından ta
liplerin teminatları ile birlikte 28 I. ci 
Kan. 938 çarşamba günü saat 10 da 
Ankara levazım amirliği satm. alma 
komisyonuna gelmeleri. 

le iıhale edilecektic. ~ (33) b
ruş mukabilinde lııoo:myaomn ~
Taliplerin mu?akkat ttıminat oMiA 
( 482) lira ve 2490 numua.H brw•nan 2. 
ve 3. maddelerinde yazık ft*lilrle mn
ayyen gün ?e saatte k~ m:iira-

da Malzeme dairesinden, 
da teHllüm 1"C aek şefliğinde,. 
t.daeaktır. (5153) 9324 

Kayın kereste alınacak 

Müdafaa Bakanhğı 

tmen alınacak 
Vekaleti Askeri Liseler 

·inden : 
li Ankarada bulunan, ilk 

-------1eri civarındaki yeni bi
..allllllllllllllllıccek olan "Ankara Ge-
: na orta okuluna" aylık 
: .liye, Türkçe, Almanca 

yüz doksan dokuz lira 45 kuruştur. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 240 kuruş 

mukabilinde M.M.V. satın alma ko -
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (5058) 9120 

100.000 kilo sade yağı ah nacak 

Keten şeridi alınacak 
M. M. VekalP.ti Sahn Alma Ko

misyonundan : 
1 - 8 kalem keten şeridi kapalı 

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

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

3 - Şartname ve nümuneleri her 
gün komisyonda görülebilir. 

Adet 
90 
12 
12 
6 

12 
30 

6 
34 

8 
2 

Su kovası 
Yangın kancasr 
Kancalı ip 
Yangın merdiveni 
Yangın söndürme aleti 
Gemici feneri 
Yangın tulumbası 
Gemici feneri 
Su kovası 

caatlarr. (5228) !Hı4l8 

Tornacı 
alınacaktır 
Askeri F ahrikalar Umum Müdür 

lüğünden : 

D. D. Yollan Satı. Alma K.omU. 
.)'ODllDCLm : 

Mnbammen bedeli 16000 lira olan 
400 metre mikabı kayın kereste 4 - 1 
1939 çarşamba günü aaat 15,30 dıa ka
palı zarf usuliyle Ankara'da idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1200 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları Ye tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazmıdrr. 

= ,tınacaktır. 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonunda:ı : 
4 - İsteklilerin belli saatten bir 

saat eveline kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplarını komisyona vermele-

Çamaşır urganı 

(5248) 9477 

Kır,ıkkalede istihdam edilmek üze
re tornacı alınacaktır. Fabrikalarımı
za girmek istiyenlerden 1stanbuldaki
lerin Zeytinburnu fabrikasına, !zmir
dekilerin İzmir Silfilı fabrikasına. ve
sair yerdekilerin de Umum Müdürlü-

Şartnameler parasız olarak Anka. 
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
da tesellüm ve sevk şefliğinden, Ea-
kişehir ve İzmir'de idare mağazala.. 
rından dağıtılacaktır. (5156) 9325 : ·klilerden aranılacak şart -

: ıdır. = H ile Zencidereye gitmeyi te-
: eş olmak. 
: li olduğu ders için ehliyet-

'\k. 
~1111111111 ,akanlığınca eh~_iy~ti t~sdik 

ılunmak veya unıversıtede 

-----rerek ehliyet almış olmak.) 

-
rliğini yapmış olmak, mec-
!ti bulunmamak. 
nacak öğretmenlere ayda 

cret ve oturmaları için okul 
-" da Zenciderede aile ikarı.ıetga
o- ılece ktir. 

Ja.. - İstekli olanların Ankarada M. 

-

keri liseler müfettişliğine di
müracaatları ve dilekçeleri • 

ctname. nüfus tezkeresi tas
etleriyle fotoğraflı hal terce
bağlamalan ilan olunur. 

6) 9076 

• ~bunlu kösele ahnacak 
" ·ı. M. Vekaleti Satın Alma Ko

onundan: 
- Beher kilosuna tahmin edilen 
(249) iki yüz kırk dokuz kuruş 

h ( 70000) yetmiş bin kilo sarı sa -
nlu köşele kapalı zarf usuliyle mü -
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 3 _ ikincikanun - 939 

.aah günü saat on birdedir. 
3 - İlk teminatI (9965) dokuz bin 

dokuz yüz altmiş beş liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi (872) se

kiz yüz yetmiş iki kuruş mukabilinde 
M.M.V. satın alma komisyonundan a
lınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
ayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad-

~
lerinde gösterilen vesaikle teminat 
teklif mektuplarını ihale saatrndan 
az bi saat cvcl M.M.V. -bn alma 

komisyonuna vermeleri. (5055) 9117 

Elbiselik kabardin kumaı 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - Beher metresine tahmin edi -
len fiatı (575) kuruş olan (13200) on 
uç bin iki yüz metre elbiselik kabardin 
kumaş kapalı zarf usuliyle münakasa · 
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 - ikincikanun • 939 
cumartesi günü saat onbirdedir. 

3 - tık teminatI (5045) beş bin 
kırk bes liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (380) ku· 
ruı mukabilinde M.M.V. satın alma 
komiıyonundan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (5056) 9118 

Lacivert kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Beher metresine tahmin edi -

len fiatı (380) üç yüz seksen kuruş o
lan 8500 sekiz bin beş yüz metre laci· 
vert kumaş kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 • ikincikanun - 939 
perşembe günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (2422) iki bin 
dört yüz yirmi iki lira 50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi ( 162) yii2 
altmış iki kuruş mukabilinde M.M.V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat, 

1 tekHf mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evet M M V. ~atm ::ılona ko· 
~isyonuna vermeleri. (5057) 9119 

k 
Jı 

Makara ah nacak 
. M. Vekaleti Satın Alma Ko

syonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

tı olan ( 7) yedi kuruş olan 58248 7 
e makine makarasiyle 103115 tane 

9 şi makarası kapalı zarf usuliyle mü. 
r;;asaya konulmuştur. 

( 2 - İhalesi 9 • şubat • 939 per -
.ı.mbe günü saat on birdedir. 

i 3 - llk teminatı (3599) üç bin beş 

ı - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiatı (92) doksan iki kuruş olan 
100.000 yüz lıin kilo sade yağı kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş -
tur. 

2 - İhalesi 29 - birincikanun - 938 
perşembe günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (5850) beş bin 
sekiz yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi ( 460) 
kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarrnı ihale saatmdan 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (5059) 9121 

Makara ipliği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı (7) yedi kuruş olan bir milyon a
det makara ipliği kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 6 • şubat - 939 pazarte
si günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı ( 4 7 50) dört bin 
yedi yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve §artnamesi (350) üç 
yüz elli kuruş mukabilinde M.M.V. 
satın alma komisyonundan alınrr. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mekaupltrım ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (5060) 9122 

32.000 ~ifl kundura ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ıniayonuniilan a 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fi
atı (445) dört yüz kırk beş kuruş olan 
(32000) çift okur kundurası kapalı 

zarf usuliyle münakasaya konulmuş -
tur. 

2 - İhalesi 4 - ikinci kanun . 939 
çarşamba günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (8370) sekiz bin 
üç yüz yetmiş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (712) ye
di yüz on iki kuruş mukabilinde M.M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri, (5061) 9123 

Kaputluk kumaş ahnacak 
M. M. Vekaleti Sahn Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edi

len fiatı (575) kuruş olan (15500) 
metre kurşuni kaputluk kumaş ka -
palı zarf usuliyle münakasaya b.onul
rn:.ıştur. 

2 - İhalesi 12 ikinci kanuTl 939 
perşembe günü saat on bh '.C'dir. 

3 - tık teminatı (5706) beş bin ye
di yüz altı lira 25 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (450) ku
ruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekleriı: 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçün.:ü ruad 
delerinde gösterilen vesaiki!' t'!ıninat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin · 
den en az bir saat evel M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(5062) 9124 

Kanat bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - 30.000 metre kanat bezi kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli 22.000 lira olup ilk te
minatı 1650 liradır. 

2 - Eksiltmesi 28.12.938 çarşamba 
günü saat 15 de vekaiaet satın alma 
1comisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sartnamesi her gün komisyon -
da görlllebilir. 

4 ""7 1,ıteklilerin ihale saatından bir 
saat evellne kadar kanunun 2 ve 3 ün· 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte ilk tembat ve teklif mektup · 
larmı komisyona vermeleri . 

(5077) 9172 

ri. (5186) 9356 

100 Adet karyola ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonund.an : 
1 - Hava okuuları ihtiyacı için 

100 adet tek karyola açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Tahmin bedeli 1650 
lira olup ilk teminatı 123 lira 75 ku
ruştur. 

2 -Eksiltmesi 13-1-939 cuma günü 
saat 15 de vekalet satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve evsafı her gün ko
misyonda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin belli 
saatte ilk teminat mektup veya mak
buzlariyle komi~>na gelmeleri. 

(5256) 9497 

E~~~-~~-~~~-~;,~ı~- -~~i~i~-öi .:1 
81.000 Kilo saman almaca~ 

Aukara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Alayın 938 - 939 seneleri ihti
yacı için 28-11-938 de yapılan eksilt
mesinde verilen fiyat pahalı görül -
düğünden yeniden 81,000 kilo saman 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 810 lira olup 
muvakkat teminatı 60 lira 7 5 kuruş-
tur. 

3 - Eksiltmesi 6-1-939 P. ertesi 
günü saat 14 dedir. 

Karyola lamir ettirilecek 
Ankaııa Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
30 Çift ranzalı demir karyola tamir 

ettirileceğinden taliplerin teminatla
riyle birlikte 29-12-938 perşembe gü
nü saat 10 da levazım amirliği satın
alma komisyonuna gelmeleri. 

(5249) 9496 

Muhtelif malzeme 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyo1iundan: 

Aşağıda cins ve mikdarı yazdı mal
zeme pazarlıkla alınacağından talip
lerin 29-12-938 perşembe günü saat 14 
de teminatlariyle birlikte Ankara Lv. 
amirliği satmalma komisyonuna gel-
mleri. (5272) 

Mazot bir teneke 
Bilyalı yataklar için yağ 
Üstübeç 
Ustübü 
kaul 
Sülyen 
Keten 
Bezir yağ 
Benzin 

Kilo 

1 
10 

6 
1 
1 
ı 
1 
4 

9498 

Elektrik ampulleri 

alınacak 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy-
le birlikte ihale gün ve saatinden en Ankara Levazmı Amirliği Sabn 
geç bir saat eveline kadar teminat ve Alma Komisyonundan: 
teklif mektuplarını Amasya alay sa- Aşağıda cins ve miktarları yazılı 
tuı...alwa komisyonun? :ız.ı:.rmdcri elektrik ampulü Dazarhkla almaca -

( 5Z07J • ~ rnClan tiilfpJerin ~lZ-938 perfeınbe 
, günü saat 11 de teminatlariyle birlik-

28.000 Kılo bulgur ahnacak te Ankara Lv. amirliği satınalma lro-

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Alayın 938-939 seneleri ihtiya
cı için 28-11-938 de yapılan eksiltme
sinde veri~en fiyat pahalı görüldü -
ğünden yeniden 28000 kilo bulgur ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 2850 lira olup 
muvakkat teminatı 203 lira 75 kuruş. 
tur. 

3 - Eksiltmesi 6-1-939 P. ertesi 
günü saat 14 dedir. 

misyonuna gelmeleri. 
Mum Adet Cins 
200 30 Ampul 
100 50 Ampul 
50 100 Ampul 
25 200 Ampul 

50 Anahtar 
50 Duy 
50 Buvat 
25 Sigorta 25 amper 
50 Sigorto 25 amper 
10 Sigorta 50 amper 

9499 

ğe müracaatları. (5230) 9495 

Demiryolları 

Asansör yaptırılacak 

Akümülôtör alınacak 
D. D. Yollan Satm Alma Kom.ia

yonundan : 

D. D. Yolları Satm Alma Komis-

Muhammen. bedeli 23500 lira olan 
55 grup çelik akümülatör vt: tef•ru
atı ile beş kalem kurşun akümülatör 
yedekleri 7. 2. 1939 salt günü 888.t 
15.30 da kapalı .zarf uauliyle ~ 
ra'da idare biaasmda aat.u:ı alm_., yonundan : 

Muhammen bedeli 9000 lira olan 
Ankara garı gazino kulesi asansörü 
31-1-1939 salı günü saat 15 de kapalı 
zarf usuliyle Ankara'da ldare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstiyenlerin 675 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay 
nı gün saat 14 de kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

tır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin 1762,.!18 
liralık muvakkat teminat ile kan• -
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14.30 a kadar kıo
misyon reisliğine vermeleri Jaznndır, 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk ,efliğinden 
dağıtılacaktır. (5157) 9352 

Meşe travers alınacak 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
da Tesellüm ve sevk şefliğinden da- D D. Yolları Satm Alma Kom.i ... 
ğıtılacaktır. (5137) 9316 - yonundan : 

Çam ağacından 

yapılmış maden direği 
alınacak 

D. D. Yolları Satm A1ma Komi&
yonundan : 

Beherinin muhammen bedeli 115 
kuruş olan 10.000 adet çam ağacından 
yapılmış maden direği 3-1-1939 salı 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliy
le Ankara'da Idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin 862.so ' 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları Te tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazrmdrr. 
Şartnameler parası.z olarak Ankara 

rta Malzeme dairesinden, Hayd~şa 
da teseJlilm ft se'f'Jr §Cfliğinded oa.-
ğıtılacaktır. (5144) 9317 

Mefruşat münakasası 
D. D. Yolları Satm Alma Komia

yonundan: 
30-11-1938 tarihindeki eksiltmesi 

feshedilmiş olan 7790,76 lira muham
men bedelli 22 kalem Afyon garı mef
ruşatı 4-1-1939 çarşamba günü saat 
15 de kapalı zarf usuliyle Ankarada
İdare binasında satın alınacaktır. 

Beherinin muhammen bedeli 380 
kuruş olan 5-6 bin meşe cari hat tra -
versi kapalı zarf usuliyle 10-1-939 salı 
günü saat 11 de Sirkeci' de 9 işletme 
binasında satın alınacaktır. Taliple -
rin 1710 liralık teminat ve diğer ni
za.mi vesikalarını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını aynı gün saat 10 a 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyon
dan verilmektedir. ''9364" 9501 

Posta, Telgraf ve Telefon 

220 Ton U. Demiri alnaacalc 
P. T. T. LeTazım Müdürlüğün

den.=. 
1) - Telefon hatları ihti~ı içia 

\;ı:;};>V] • 

siltmeye konmuştur. 
2) - Muhammen bedel (26400), ma

vakkat teminat (1980) lira olup elı::aU. 
m~i 18 kanunusani 939 ça~mba g&
nü saat (16) da Ankara P. T. T. U. 
MD. lük binasındaki satrn alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat 
mektup veya banka mektubunu, kanu
ni vesaikle beraber teklif mektubunu. 
muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
(15) e kadar mezkur komisyona vere
ceklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden e : , 
geç bir saat eveline kadar teminat ve i 
teklif mektuplarını Amasya alay sa
tın alma komisyonuna vermekri. 

Bu işe girmek isteyenlerin 584,31 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re-

! isliğine vermeler: lazmı<lır. 

T. levazım, İstanbul Kınaciyan hanın
da P. T. T. ayniyat şube MD. Iükle
rinden (132) kuruş bedel mukabilin -

(5208) 9367 

470.000 Kilo et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonund.l\n: 
1 - Malatya garnizonunda bulu -

nan birliklerin ihtiyacı için 470000 ki
lo K. et K. zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli lira olup 
muvakkat teminatI 2115 liradır. 

3 - Eksiltmesi 13-1-939 P. ertesi 
günü saat 10.30 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Malatya askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(5209) 9368 

Muhtelif eşya alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı 

eşyalar nümunelerine göre pazarlık
la satın alınacaktır. Taliplerin 27. 12. 
938 salı günü saat 10 da 90 lira temi
natlariyle birlikte Ankara Lv. amirli
ği satın alma komisyonuna gelmele-
ri. (5240) 9456 

Cinsi Adet 
Karyola 4 
Yatak çarşafr 48 
Yatak örtüsü 14 
Yüz havlusu 48 
Yastık yüzü 
Battaniye 

48 
28 

Askeri Fabrikalar 

Kınkkale'de yaplmlacak 
kalörifer tesisafl 
temdit edildiği 

ihalesinin 
hakkma 

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

16. 12. 1938 cuma günü saat 11 de ka
palı zarfla ihale edileceği evelce ilan 
edilmiş olan Kırıkkale'de yaptırıla

cak kalorifer tesisatı bu kere görülen 
lüzuma binaen 30. 12. 938 cuma günü 
saat ıs de kapalı zarfla ihale edile
cektir. 

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

Şartname (7) lira mukabilinde 
mezkur komisyondan verilir. 

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

Kuıkkale' de yaphnlacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Keşif bedeli (6426) lira (66) kuruş 
olan yukarıda yazılı inşaat askeri fab
rikalar umum müdürlüğü rnerkez sa
tın alma komisyonunca 11.1.939 çar -
şamba günü saat 14 te açık eksiltme i-

Şartnameler parasız olarak Ankara de verilecektir. (4918) 8874 

Ekmek alınacak 
Marmara Us.sübahri KomutanlığıSatm Alma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmin fiatı Tutan İlk teminatı 
Kuruş Sa Lira Lira K.. 

Ekmek 530.000 9 86 52258 3862 90 
ı _ Komutanlık emrindeki kara erlerinin yıllık ihtiyaçlarından olan 

yukarıda miktarı yazılı ekmek, bir şartnamede ve kapalı zarf usuliyle ek-
siltmeye konulmuştur. . 

2 - Eksiltmesi 6 ikinci kanun 939 cuma günü saat 16 da lzmıtte tenane 
kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 _ Şartnamesi Ankara'da DZ. levazım şubesinden, İstanbul Kasımpa • 
şada DZ. satın alma komisyonundan ve k()misyonumuzdan 262 kuruş muka
bilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 saydı kanunun istediği 
vesikalarla birlikte yukarıda miktarı gösterilen ilk teminat makbuzlarını 

havi teklif mektuplarmı muayyen gün ve saatten bir saat evelio.e kadar ke> 
mi.ayon başkanlığına vermeleri. (9210/5199) 93n 

Ekmek alınacak 
Marmara O&&übahri Komutanlığı Satm Alma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmini fi atı Tutarı İlk teminatı 
Kuruş Sa Lira Lira 

Elanek 400.000 9 86 39440 2958 
1 - Komutanlık deniz erlerinin yıllık ihtiyaçlarından yukanda miktarı 

yazılı ekmek bir şartnamede ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 6 ikinci kanun 939 euma günü saat 14.30 da İzmitte tersa· 

ne kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
3 - Şartna.tne6i, Ankara'da Deniz levazım şubesinden, İstanbul'da Ka

simpaşa'da deniz levazım satın alma komisyonundan ve komisyonumuzdan 
10° ' · "ruş mukabilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği 
vesikalarla birlikte yukarıda gösterilen ilk teminat makbuz veya banka mek
tuplarmI muayyen gün ve saatten bir saat eveline kadar komisyon başkan-
lığına vermeleri. (9211/5200) 938.2 



KÖYOMOZ()N KALKINMA DAV Asi ... 

ZiRAAT SiYASETİMİZİN 
iKi ANA ŞARTI 

• 
• 
• 

1 -Paıar vaziyeti 
2-lstihsal vasllası 

T lltd7e-U. ziraat ll,-.d için IM'V'CUt olan prt
llra hefmda puar 't'Uiyeti cetlyor. 

it Jılllm teıtJdık ederba dıaima ıida maddele • 
,..._ blJlk Wr lnwn•m ,_. •raat tarafından it
tilllak llClildiiüü dift rli7fs. Bütüll nüf UIMUI yüz• .. ,.... .. .., .... ~. 

Türkiye draaı politikasının 
dayandığı taaeller,. memleke
timizde meaele olarak mevcut 
bütün işlerin büııye8ioi tetkil 
eder. Birinci köy ve ziraat kon
~ bu meseleleri halledecek 
olan tedbirleri ae.bit için top
lanıyor. 

.. halde ,.ıaıa armt smııl4eleri temin edilecek 
aılktar yüzde 23.9 d11r. lkınlarclan yüzde 7.1 kadar 
Difwu. OD bindm u oı.. fMirlerde oturmaktadır
lar. Bunlar gıdalarmm IDUhlm bir ~ı yakın rna
balterden tedarik etmektedirler. Şu halde iç pazar 
Jısin bahis mevzuu olan nilfu.un yalnız 16.8 dir. Ha
kiki bllyilk müatehlik ınerkuler Ankara, İstanbul ve 
bmir olmak U.re üç febircle toplanmıttır. Buralar

R11günkü yaznruzda bu mese
lel~rin başında gelen iç ve dış 
pazar vaziyeti Ue köylünün is
ıihul vasıtalan gibi, kongre
nhı tetkik edeceği ana meyzu
lardan ikiaine ait rakamlan ve 
hadiseleri okuyacaksınız. 

da ancak Tilrki19 nüfuaunwı yüz.. 
de 6.4 dil vardır. 

Bütün bu aö7kDeıa bakilratler iç 
pazar b.a.kkıııda yapılacak ı.tkikle
te esu ohnahdu, En mühjm ııda 

m&ddcleriııiıı - et, köyliinila fakir· 
liiiııden cıolayı ıayet mahdut mik
tarda hesap edilir - upri ytbde 
aekaenı köylüler tar&fuıduı biuat 
urfolunmaktadır. Bunun neticesi 
...,. puu .... 7lzde J'İnDi 
-ı.ı ~ hiJL il 
fada m&teenir olımılrtadır. !yt Mr 
aaabaul, köylü kendi urfiyatııu pek 
.. lmdlltlar dabiJinde paifl.W. 
liınden. arıuun fulala,muma mü -
..W olar. :lıbhnJUn fenalıfl, slr• 
at kendi aarfiyatmı muayyen blT 
.... .kadar ua)tacat-4an puar-
- '-•n..,'4' ~---~-6--~ ...... _._. 
ı.dır. .,.,....., 
T~kiye elif ticareti I~ ziraa

ım u.myet.W p ralymlu, 
aöaterır: 9.16 da Türkıyc naa meç • 
- ibraaıtm• yüacle 2U ve 937 de 
1U a bayval mabt11Uec yek&inu
w. Had ..-uıı.r iee. N6 da iıh-
19Cltlll yii&de 9fU ve 917 4e 19.7 & 

-~-Böylelikle Türkiye zir..U. ibr~ 
edil• -..cldeleraa yUa4k dobuuaıı 
_. ıan.ktedic. aa ..,..U.re 
Gl9ılll llllhaulleri De ı.Jds ilhe .. 
dUm ifrir. Hayvaaı ...ı.uu•iaı 
tııldkı ihracattaki DiMeti ._ din· 
aeııe içinde 14.6 ile 21..S &namda ne
batı mahsulleri iae yibde M.4 Ue 
76.6 araamda tabavviil etmittır. tb
rac:atJn 934 HDeaiDde 91 miJJWaclaa 
1937 senesinde 138 milyon tnrk 11-
ruma yijbelitinde en fazla nebati 
ID&blulterin tesiri vardır. Bunlann 
... Jibde 71.8 dir. 

JU1ylüiin uıilual oa•'alan: 
Z fraatm •erim kabiliyeti ~n 

çok ebemlyetll olan feY, o -
IMan istihaal vasıtaları yaai toprak, 
ltlrf &ay.anlan, ilet " mölnalar, 
lllbatlar ile bunların tohumlukları 

-~. T... amJıtellf mtaılıı:IJarda 
tok tahavvül etmektedic. Kemle -
... biiJik bir Jaemanda toprak ü
... "uotca fakirdir. AJlll za -
...._ aebatıarın iatifadc edebile -
Cltl ... for uidi de azdır. 

Ptll tok miktarda topratı itle -
mek ~ tıobumu gömmek için kul -
ıanıı.. biricik &iM kir• upuadır. 
Diler ~uıı.rcı. .t. .,iri ... pek 
aı: .kul~tadır. Fakat diler 
aıu•nta-.ıakalarda ona Anado
Ju'da, lekiteııir'de ve Polatlı'da ol
dufu ~ P\llluk. mizberli pulluk, 
orak ~i, çok yayıJmıttır. Fa
kat UIDllllaiyeııe iıtihaal için ehe • 
tDfyetll ollft lnodern maldna ye A -
ıetler h.en&a ılraate pek u temin • 
••JmJPr. 

Umumiyet ltt.&riyle ka,11 kil • 
ter·~~ JWli popalmyaa
ları yetifti............ Bul M1Jn. 
de mesel! pamuk, buiday, yulaf, ar· 
,.. çavdar ve 1Qllca ela nllDI •Wl 
Jataayonları Vllltlll7le verimleri 
fula olan formlanıı ldhali tetnin e
cUJmlftlr. Umumi)'et ltllaıdyte k~-

lü, yerli ve tabii ıeleksiyona tibi ol
mut formları ekmektedir. Ziraati 
oldukça ilerletebilecek yeni nebat· 
lar, teker pancarı ve mahdut mik -
tarda upir mUstKna henüz ziraate 
Iİnnetnittir, Nöylü tarafından kul
lanılan tohumluk ekteriya çok dil • 
tik kalitededir. Burada yalnız buğ· 
~ &ikretınek isteriz. Buğdayda 
tohumluk vMrtaai1le inti.kal eden 
atlrme hMtahiı dola7ıaiyle olan za
nr, Jüade 15 - 20 kadardır ve sene
de vuati 2,8 milyon ton olan mah-
sul, SOO:OOO • 700.000 ton. ziyan et -
moktedır. Bu, 20 • 28 milyon türk 
lirası yapar. 

K6ylünün sahip oldutu ıelir hay
vanı, buılltlkU bakım .. rtlanna ta
mamen intibak etmiftir. Bu hayyan. 
lar her ,eyden iSnce step menanı
daa iyi Wtifade etmeKt.dirler. Ku
rak yulı. yahut çok .Pk w uaun 
klflı ..... pyri mıliMk ••aıel•de 
yemaizliıkten dolayı hayvanlarda bir 
çok zayiler olmaktadır. 

n.ba ziyade arid ltleme ait Tlir
ldye'de, au, en 1DlHllm i8tihul vaaı
talarından biridir. BUylik sulama 
teeintmm en m&himi, bugUn lyl it
lemiyea ( K o n J a ) ıulamuı • 
dır. Bet aenelik sulama pliını ile zi
raat için yeni tMİ9at temin edile -
cektir. Bu t.aieattuı tam1men is -
tifade edilmek için çok ihtimam et
mok icap etmektedir. 

Sehlrle k8y arannda 
nıi( naaebeı: 

B ucün ...-ıuerı. k171Uler a
ramda çok .. bir an'ıı ı• 

oldutunu ıörüyoruz. Memleketin 
cotellqecıti heaila .siraı.ıi hiç hlr 
ıekilcle kendi miihilD bi( ~-~ 
larak ~· ~lerl.,.. 

ya bunların otulları tarafından i -
dare edilen çiftliklere pek nadir o
laralc rastlanmaktadır. Bundan do • 
layı zirai ilerleyiıin bel kemilini 
tefkil eden V'C ilmi çiftçilerin yeti
febileceli yerler olabilecek iıletme
ler henüz ınevcut detildir. 

Münevver tehirlllerle köylüler a
rasındaki anlatmamazh« veya yan • 
lıt hüküm ziraatin i~crlemeaini ıüç
lqtiren bir meaeledır. Bununla be· 
raber aıhatte ve sermayece kuvetli 
orta mülk sahiplerinin ademi mev
cudiyeti de mühim bir noksanlık 
tefkil etmektedir. Reamt ziraat 
mekteplerinde yetiten çiftçilerin 
bir çoiu da bugün ziraat için kay
bolup ıiıtınektedir. Ziraat Vekile • 
tinin bir talebi üzerine 232 eski or
ta ziraat ınektebi mezunu mürac:a
Mta bulunmuttur. Bunlardan yal • 
aız yiizde .5, 6 11 ziraatle meteul bu-
lunuyordu. Yüzde 12,9 zu ziraat ve
ya buna yakın bir idarede memur 
'"Y& mllıtahdepı Miller. Ytbde 11,S 
yahut bette döltten fuı..ı artık zl
raatıe metıul bulwunuyordu. Buna 
beuer bir neticeyi de yilbek mek
tep mezunu letatlstili nrmlıtir. 
Buntardaıı pek u bir kısmı ziraatle 
meyul bulunmaktadır. Niabeten 
Jilıbek blr nW>et zirai idareye ıeç
mittir. içerisinde ecnebi memleket
lerde taıaslliııi ıenltlet'fÜ' mtılıim 
bir kısmı da zlraatten t8'1'8"'iyle ay
nım.,ı.rcbr. Buna muklııbll Ziraat 
Vell:lleti tarafından Hlnmlu olduiu 
kabul edilen meeelelerin tad>llnnda, 
uycun elcmanlarm nokaanhlmdan 
4olayı muk6r meeele ıeriye bıra -
kıllnaık 11119Cburlyeti buıl olmaeı ai· 
bi, elim bir vaziyetle karpllfılmak
tadar. 

Gümrük ve in. B. 
• 

Tuz çuvalı alınacak 
lnhiaarlar Umum Müdürlüğün • 

den: 
1 - Şartnameleri mucibince satın a

lınacağı ve 7. xı. 938 tarihinde ihale 
edileceği ilin edilen .50 kiloluk 150.000 
adet ve 100 kiloluk 180.000 adet tuz 
çuvalının muhammen bedelleri değit
tirildiğinden yeniden ayrı ayrı kapa
lı zarf uıuliyle eksiltmeye konmuf· 
tur. 

2 - Muhammen bedelleri 50 kilo
lukların beheri 2.5 kurut heıabiyle 

37500 lira ve muvakkat teminatı 
2812.SO lira 100 kilolukların beheri 43 
kurut hesabiyle 77400 lira ve muvak
kat teminatı 5120 liradır. İzmir'de tes
lim edildiği takdirde beherine 50 kilo
luklar için 25 santim ve 100 kiloluk
lar için de 50 santim zammedilir. • 

3 - Eksiltme 2. 1. 939 tarihine rast
hyan pazarteıi giinü 50 lik çuvallar 
ıaat ıs de 100 lük çuvallar ıaat 15.30 
da'Kabatat'ta levazım ve mübayaat 
fUbesindeki alım komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

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

S - Mühürlü teklif mektubunun 
kanuni vesaik ile 3 7,5 güvenme para
sı makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların ihale günü eksiltme saatlerin
den yarımfar saat eveline kadar yuka
rıda adı geçen alım komisyonu bqkan
lıiına makbuz mukabilinde verilmesi 
lazımdır. (9170/ 5162) 9304 

Betonarme inşaat 
lnhiaarlar Umum Müdürlütün-

den: , 
ı - İdaremizin Paşabahçe fabrika

sında yaptırılacağı ve 26-12-938 tari
hinde ihale edileceği ilan edilen 15202 
lira 40 kuruş muhammen bedelli be· 

Köprü inşaatı 

Çanakkale Encümeni Daimiain
den: 

ı - Eksiltmeye konulan it: Biga • 
Karabiga yolu üzerinde betonarme 
olarak yapılacak olan köprüler inta
atı ketif bedeli 12880 lira 49 kurut 
olup bedeli ihalenin 12300 liruı 1938 
senesinde bakiyesi 939 bütçesinin tas
dikinde tediye olunacaktır. 

2 - Bu ite ait tartnameler ve ev • 
raklar tunlardır: 

A • Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C • Bayındırlık itleri genel ıartna-

meai 
D • Tesviyei türabiye fOSe ve klr

gir inpata dair fennt prtname. 
E - Hususi prtname 
F • Ketif cetveli metraj cetveli fi • 

at bordrosu 
G - Malzeme grafiği 
htiyenler bu ıartnameleri ve evra· 

kı çanakkale nafıa müdürlüğünde be· 
delsiz olarak ıörebilirler. 

3 - İhale 2-1-939 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15 de vilayet ma
kamında toplanacak daimi encümende 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle 
yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için İl· 
teklilerin 966 lira 38 kuruı muvakkat 
teminat vermeleri ve ihale &ününden 
nihayet 8 gün evveline kadar vilayet 
makamına müracaatla alacakları ehli
yeti fenniye vesikasını ibraz etmeleri 
ve 938 yılına ait ticaret odası vesika
snıı ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının yukarda 
yazılı gün ve saatten 1 saat evveline 
!radar makbuz mukabilinde daimi en· 
cUmene verilmesi llzımdır. Posta ile 
g&nderitecek mektupların nihayet ıa. 
at 14 de kadar ıelmit olmaları llzım
dır. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. (9081-5129) 9220 

Hükümet konalı yıphrtla<ık 

1iltmenin yapılacağı gü~ 
kiz gün evet bir istida ileo 
racaatla nafıa müdürlüi 
lecck ve bu zaman zarfın 
lehinde bulunmıyanlaruı 
ı:iremiyeceklcri. (9213/5_....._..._ 

Kapah zarf u 

eksiltme il 
Çifteler Ayg ,. De 

ğünden : 

Mahmudiye merkezind 
ahırının 16501,09 lira k 
tamiratı 20-12-938 tarihi 
tarihine müsadif perı 
at ıs e kadar kapalı : 
siltmeye konulmutt 
kişehir nafıa müdürı· 

cak komisyon huzuru • 
tır. Muvakkat teminat 123 
ruttur. 'aka&; 

Bu ite ait proje, tafailf,&do
keşifleri, fenni prtnam\.eb ~ 
prtnameıi, mukavele prollo. 
man nafıa müdürlüğünde ..., 
hteklilerin ihale tarihin~tid.ini 
kiz gün evet Eekitehir vill.k-

hl. urracaatla alacakları e ıy 

ıenesi için muteber ticare!a: 
ıikalarını 2490 ıayılı kan Ö 
veçhile teklif mektuplarıı .,. 
leri lazımdır. Mektuplar · ra .. 
rihine müsadif perıembe 
14 de kadar makbuz muk 
misyon reiıliğine tevdi 
cak ve posta ile gönderile.--... -,_.,. 
lar iadeli teahhütlü ve m 
ile mühürlü olacaktır. P 
cak gecikmeler nazarı 
ınaz. (9215-5204) 

Harita yapt1rıl 

50 hektar meakiln ve 
gayri meskfin vüaatinde tah.qi!IM•lflt 
kasabanın hali hazır haritası •• ,,.. 

ton arme döşemelerle sair müteferrik Diyarbakır Defterdarlıtmdan : lacaktır. 

itlerin ekıiltmeai görülen lüzum üze- ı _ Eksiltmeye konulan it: Çınar 
rine bir hafta sonraya talik edilmit- Akpınar'da yapılacak hükümet kona-

tir. tı infaatıdır. Ketif bedeli 30212.40 li-

Muhammen kep( bedeli l 
dır. 

Eksiltme kapalı zarf 
2 _ Eksiltme 3-1-939 tarihine' rast- radu • 

layan salı günü saat 15 te Kabatafta 2 - Bu ite ait evrak tunlardır: 
Teminat akçesi 112 lira 50 k'IMM~I 

lhtiaaa vesikaları Nafia 
levazım ve mübayaat tubesindeki alım A _ Eksiltme prtnametıi 
komisyonunda yapılacaktır. · B - Mukavele projesi . 

ce muu.ddak taliplerin Udi 
riyasetine müracaatları 11SJ1111t1•ı11..-. 

3 - Mühürlü teklif mektubunu ka- C - Ek husuat ve fenni prtnune· 
nunl vesaik ile inpat ıubemizdcn ler 

Katı ihalesi 28-12-938 
günü aaat 15 de Lidik b 

alınacak ehliyet vesilc4sı ve o/o 7•5 gtl- D - Bayındırlık ve yapı itleri ıe-
venme parası makbuzunu vey:_.•_.ban...,-ıM ....... o.&a---·..--. !** tnwue!eı ı 

sinde daim! encümen hntnıt'U!lıııll 
ıacaktır. -hU: ~.:unnat JJC'lHO'OttntI mtva .:;uÇt;CJt 

E - Bu evraklar Diyarbakır nafıa 
olan kapalı zarfların eksiltme günü daJreafnden l.51 Jlraya alınabilir. 
en ıeç saat 14 de kadar yukarda adı 

Saat ı 4 e kadar olan 
kabul edilir. 

geçen alım komisyonu bqkanlığına 3 - Bu itin ihalesi 6.1.939 cuma gtl
makbuz mukabilinde verilmesi ll • n" saat ocıda Diyarbakır defterdarh-

ğ111da yapılacaktır. 
Açık eksiltme il 

1 
zımdır. (~·SZ69) 4 - Eksiltmeye girebilmek için 

L.. _________ g_
4
_86_ 2265.93 liralık muvakkat teminat ver- Osmaneli Belediy .. indea 

Zirt:mt •iymeıiniıı mel'Cut 

e.alanndan çıkan V<Qi/eler: 

8 u vaziyetlerden ilerisini gö -
ren ziraat siyuoti için han

gi neticeler çıkabilir. 
Eveli eaaa vazüe mevcuttw-: 
1. Büyük köylü kitlesi için iadh

salin fazlaıa,tmtmuı ve emin bir 
hale konuJması, gelirlerinin yüksel
tilmesi, hayat standartlarınm iyi109-
tirilmeai ve bununla geni9 w kabi
liyetli müatahail ve müstehlik taba
kanın meydafta getlrllmnL 

2. thraç maiısullerl lçla olan mll
aait istihsal imkinlarından daha iyi 
ve gayeli olarak faydalanma. Bu va
zifenin icrası bir defa dünya piya
sasında Türkiye'ye mahsus mahsul
lerin mevkiini utlamlattırdığı gi
bi yeni poziıyonluın teminine de 
sebep olur. 

3. Zikredilen iki eıas vazifenin 
yanında üçUncli olarak tark Anado
lu'sunun açılması ve daha kesif bir 
,ekilde iskan gelir. Söylenmit olan 
vaizfeler yapılmakla aynı zamanda 
yetitmekte olan genç nesil kabili -
yetli bir aza olarak ziraate yerlefti
rilebilecektir . 

4. Bunlara iliveten hususi bir va
nfe olarak da Türkiye toprakları -
nı1ı verim kabiliyetinin muhafazuı 
gelir. 

Bütün bu meNleler arumda ku -
rakhkla mücadele hafta geliyor: 
Kurak devreler ziraat siyaseti için 
fevkallde eh~iyetli meselelerden 
biridir. Bunlar, yalnu Anadolu 
köylilliinnü iledemeaine ve iktiu
dl vaziyetin dilzelmeeine mani ve iç 
Anadolu'da açlık teblikeıinin ımy
dana çılanaıaına sebep olmazlar, bun
lardan bqka Tilrkiye'nin ellmekllk 
huıbuıbatmıa teminin de bir meaele 
haline sokarlar. Bu tehlikeye maruz 
olan orta Anadolu mıntakaı bqlı
ca hububat i.tlhsal eden ve hubu· 
batı fazla olan yerdir. Kurak olan 
mmtablarda Türlriye'nin bütün 
bulday müıulüniln ytbde 50 ıicı -
den fuluı ietihaal edilmektedir. 
Kuraklıktan dofan aaraırların ö -

nüne miiıı*ün oldufu bclar ıeçil
meal, Türkiye ziraat siyaetıiniıı en 
mWıfm birinci meaekeidir. 

mek ve qafıdald veeikaları ibru et -
mek lbımdır. 

A - Nafıa mUdürlUiUnden alınmıt 
müteahhitlik vesika.ı 

B - 938 malt yılına ait ti~et odası 
vesikası 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 
ihale aaatinden bic saat eve1 komisyon 
reialiiine makbuz mukaıbill verilmeel 
poeta ıecilaneleri kabul e~ilme.s. 

6 - DördUncU maddeain "A" fıkra
sındaki mllteabbltlik vesikuı ekıilt
meye çrlcarılmıt olan hangi İf içiıi ia
tedili açıkça yazılmak ıuretiyl.e ek -
siltmenin yapılacağı giinden en az ae
ldz ,Un evel bir istida ile vil&yete mü
racaatla nafıa müdürlüiünden iıteni
lecek ve bu zaman zarfında vesika ta
lebinde bulunmayanların ekailtmeye 
ıiremiyecekleri. (9212/5201) 9383 

Hükümef konalı yaplırlllCM 
Diyarbakır Defterclarlıimclaa : 
1 - Eksiltmeye kocıulan it:. Eiil 

(Piran)da yapılacak hükilrnet konağı 
inpatıdır. 

Bedeli ketif (26176.85~ liradır. 

1 - Eksiltmeye konulan it 
eli kazası su tesiaatına alt 
nin mübayaaaı iti olup ketff 
(3399) lira 80 kuruttur. 

2 - Bu ite ait evrak fU 
A • Eksiltme prtnameaL 
B - Mukavele projeal 
C - Fenni ve huıuıt .......... ,. 
D - Ketif cetveli. 
latiyenler bu evrakı O. 

lediyeainde görebilir. 

3 - 27 k&nunuevel 938 inci 
.nn saat on bette 0.manell 
daireainde kurulu komlayo 
lacaktır. 

4 - Ekıiltme açık eblltme 
le yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
İ'!lteklilerin (254) lira 99 
vakkat teminatı Oımanell 
veznesine bu it için ,.tmnuı ft 
dan batka 1938 ticaret oduı 
sını bami1 olması lbnncbr. 

Satıhk 

1 - Tosyada Abdurrahmm 
2 - Bu ite ait evrak tunlardır: camii kurbinde Mevlana Se 
A - Eksiltme p.rtnameai 
B _ Mukavele projesi vakfmdan dört tarafı yol ile 
c - Bk hususi ve fentıl prtname - 535 No. lu vakıflar idarnine 

ler te hamamın mülkiyetinin • 
D - Bayındırlık " yapı itled ıe- kapalı zarf uıuliyle arttırmaya 

net •• fenni prtnameleri. muıtur • 
E - Bu evraklar Diyarbakır nafıa 2 - lsteldiler bu ite ait 

dairesinden 1,31 liraya alınabilir. yi Toıya vakıflar idaresinden 
3 - Bu itin ihalni (6.1.939 cuma) sız olarak alabilirler. 

,unu saat (On) da Diyarbakır defter- • 3 - Arttırma 20-12-938 tarih 
darlığında yapıla~tır. itibaren bir ay olup 20-1-939 

4 - Eksiltmeye ıirebilmek için teaadüf eden cuma aünU saat on 
(1063.26) liralık muvakkat teminat te Tosya vakıflar idaresinde 
•ermek ve qağıdaJd vesikaları ibraz tekkil komiıyonu ınahıuı hmurulff 
etmek lbımdır. yapılacaktır. 

A - Nafıa mildüııliliünden ahnmıt 4 - Artırmaya g;rebilmek için 
(Bu ite ait) müteahhitlik vMikaaı hammen bedel olan (9000) 11 
~1 - 938 yılma ait ticaret odası vesi- yüzde yedi buçuğu (675) Ura a 

vakkat teminat yatırılmuı tartf 
5 - Taliplerin teklif mektuplarmı 5 - Teklif mektuplarının yu 

(6--1-939 cuma) ıünü ihale aaatından yazılı aaatten bir SMt evetine 
bir saat cvel komiayon reiıliiine maJc. komisyon reialifine teslim edi 
bu mukabili vermeleri PQ9ta pcik - veya bu tekilde yetltecek 1uı1••. 
meleri kabul edilmez. posta ile gönderilmnl lhnndır. bıl-

15 - DördUncil maddenin (A) fıkra- 6 - Teklif mektuplarının 
sındald müteahhitlik vailr.uı eksilt - lu kanun ahkamına tnfilraa 
meye çıkarılmıt olan her hanıi it için olmleı Jbımceleceii ilh olu 
iatedili açıkça yuılmak ıuretiyle ek- (5212) 9J7' 



- 1938 uı:us -11-

Yağlı ve yatsız acı badem, yağsız kar ve vanm yağlı gece ve gündüz 
. . HASAN KREMLERİ 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -- -- -
~ Kutlu'da ~ - ------- Her akşam fevkalade -orkestra ~ -- --: Yılbaşı için yerlerinizi şimdiden ayırbnız. Ti. 3660 : 
'=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Bas, diş, nezle, grip, romatizme, 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

Elf .. icabın"da gü·nde 3 kaşe alınabilir. 9054 .. .. 
~ .............................................. ,L. 

Malatva bez ve İplik fabrikası 
T. A. Şirketinden : 

Şirketimiz Adana fabrikası mamulôta 
Kaput bezi fiatları: 

Cinsi Tip No. Genişlik ı. Beh'er top m. Beher top 

Çiftei 2 75 36 630 
,, 2 90 36 729 

20 Toptan aşağı siparişlere 0/o 2 zam yapıllr 

Çelik, Krom, mobilya atölyesi 
Bilumum nikel krom ve bronz itleri 

Almanyadan getirdiğim sipesyal çelik borularla Viyana' da FAN HAV
ZER. gaJvano teknik fabrikasından getirttiğim huıuai nikel ve krom tesi
satiyle en modern KROME ÇELİK mobilye imaline başladım. Hususi ka
taloglar ve yapılmış nümuneleri atölyemde görillilr. 

Bankalar caddesi Çiçinyurtsokak No. 11 9299 

Satılık ev ve bağ 
Ankara Def terdarhğından: 

Kıymeti Sahibi ve· Tarih Kapı 
lradr Cinsi Mahallesi borçlu No. No. 

120 Ahşap hane Toklu Adapaza- 1 1 
maa bağ rında yarım-

lacx Oaman 

lzahat 

Kızılbey tahsil şube 
ıine 934, 935 senele
ri milli emlik taksit 
bedelinden 71 lira 62 
kuruş borcu için 

Yukarda yazılı gayrimenkuller sahibinin vergi borcundan dolayı satı
lacağından 21 giln müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 9-1-939 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 10 da Ankara Vilayet idare heyeJ;ine 
müracaatlarr ilan olunur. (5183) 9340 

C 
............... ~ 
Harta ........................................ 

10 Kalem fotoğraf 

malzemesi ahnacak 
Harta Genel Direktörlüiünden: 

1 - Harta Gn. Drk. Fotoğrafhane. 
si için 10 kalem muhtelif malzeme a
çık eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 27-12-938 salı gilni.i 
saat 10 da Ankara: Cebeci Harta Gn 
Drk. Binasında satın alma kooıisyo· 
nunda yapıJacaktır. 

3 - Muhammen tutan 2167 lira 50 
kuruş, muvakkat teminatı 162 lira 56 
kuruş olup Banka mektubu veya Ma· 
liye makbuzu kabul olunur. 

4 - TaJiplerin yazılı gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte komisyona gel 
meleri. (5094) 9156 

me suretiyle alınacaktır. 
2 - Eksiltme 27-12-938 sah gunu 

saat 10,30 da Ankara: Cebecide Har
ta Gn. Drk. binasında satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 595 lira 50 
kuruş, muvakkat teminatı 44 lira 70 
kurugtur. Banka mektubu veya mali
ye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin teminatJariyle bir
likte yazılı giln ve saatte komisyona 
gelmeleri. (5095) 9157 

An~ara Belediyesi 

Ankara imar plônı 
Ankara Belediyesi imar Müdür

lüiüııden : 
Ankara şehri ve civarı için tanzim 

edilen 1-10000 mikyaslı imar ptanının 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 8985 

1939. YI L BAŞ 1 •KÜÇÜK İLANLAR 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

( 500.000) Liradır. 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50.000, 
30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle (400.000 ve 

100.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. Biletler - (2,5), (5) 
ve (10) lirahktır ... Vakit kaybetmeden hemen biletinizi 
alınız. 

4 ve 5 odalı daireler - Muntazam 
bir bahçe içinde ferah ve her tarafı 

yeni muşambalı tekmiJ konforlu. Ye
nişehir Selanik caddesinden sonra ge
len Onuvluk sokak 8. III Uncü kat. 
Tl: 2385 Behiç Tümer. 9106 

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

Kiralık Daireler - Yenişehir'de 

Karanfil sokağının Vekaletlerin karşı
sına tesadüf eden Bilge sokağında bü -
tün konforu havi dört ve beş odalı dai· 
reler. Görmek için kapıcrya ve 8 No. 

==========================l• lu daireye müracaat. 9331 
Kiralık oda - Y. Şehir Atatürk bul-

Tar1m Bakanhgı 

SO Adet uyuz banyosu ahnacak 

1 Beyaz gül terzihanesi 
Postan~ caddesi Mermerci Ap. 

t3 No: da açılmıttır. Sayın ba
yanlara bildiririm. Şahika Öz-

varı Orduevi karşrsr Dirim Ap. daire 
3 konforlu sıcaksu banyo kalorifer eh
ven fiat kapıcıya müracaat. 9387 

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

Ziraat Vekaletinden : berk. 9440 
Hayvanlarrn uyuz hastalıkları mü- Kiralık - Ucuz kalodfer vebolit ve 

cadelesinde kulJanrlmak üzere Galva- sair tesisatlı apartman dairesi ayrı 
nize saçtan mamul "50" adet uyuz ... llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL konforlu odalar Demirtepe Emek a
banyosu kapalı zarf usuliyle satmalı- - : partmanına mracaat Tel: 3295 9391 

nacaktır. ~_Cebeci hasta nesi~ Kiralık katö,iferli daire -Tam kon-
Banyoıarın beherinin muhammen _ f 4 d 1 h ı · d 1 · ı d 

fiyatı "200" lira "50" banyonun mec- : Cilt, saç, zührevi hastahkları E or 0 a 0 azımet 0 ayısıy e ev-
mütehasusı : ren veya yeniden. Bakanlıklar postane 

mu ''10.000" lira muvak!kat teminat :_ : karşrsr Ersin. Ap. 9423 

"1so" liradır. = Dr. Kemal Arıcan = 
Banyoların plan ve şartnamesi pa- : : Kiralık Ev - Cebeci istasyonu kar-

rasız olarak Vekalet Levazım Mil- : Bedin kJiniğinden mezun : şısmda bahçe içinde 9 No. lu ev. Ya -

r~~:~·ff+~::-·;·~·;~·~~·~;··ı 

1 
Dört satırlık lcüçıik ilanlardan: ı 

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

Dört defa için 80 Kuruş i 
Devamlı küçük il&nlardan her defası ! 
için 10 kuruş alınır. MeaeU on defa ı 
neşredilecek bir ilan için, 14-0 kuruş 1 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 

i her satır, kelime aralarındaki boşluk
• lar mİJltesna, 30 harf itibar edilmi§· 
i tir. Bir küçük ilAn 120 harften ibaret i olmalıdır. 
t Dört satırdan fazla her satır için be- t 
; her seferine ayrıca on kuruş alınır. i 

1 Küçük ilanların 120 harfi f i geçmemesi lô.zımdır. Bu mik· ! 

... ;;;!;;,~;,;,~;~1~!.~::~:.::~ .:~..I 
Satılık Apartıman - Y. Şehir Paşa· 

lar tepesinde 6 ve 3 daireli tam irath 
Tl: 2406 Kınacr han No. 16. 9347 

Satılık Apartıman - Cebeci'de tam 
irath asfalta yakm yeni inşa edilmiş. 

Yolculuk dolayısiyle. Kınacı han 16 
Tl: 2406 9349 

Satılık fırın ve ev - Leblebici ma 
hallesi 3/5 No. mülk arsa fiatma ace
le satılıktır. Müracaat Kırşehir hanı 

Tel. 3313 Bay 1hsan Üvez. 9392 

Sablık arsa - Bakanlıklar karşw 

Karanfil sokak 785 m 2 11 numaralı 

parsel. Her gün 12-13,5 ve 17 ,5 dan 
sonra Tel: 2048 9404 

Satdrk ev - Y. Şehir'de iki katlı 
beşer odalr 800 M. arsalı münferit ev 
Tl: 1538 9417 düdüğünden alınacaktrr. : Belediye sırası Emek Apt. :E nındaki evin orta katma müracaat edil-

İhale 13-1-939 tarihine müsadif : {3-7) e kadar 9492 : mesi. 9441 Satdık arsa - Yenişehir'in her so-

cuma günü saat 15 de vekalet satın- ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ Kiralık_ Bakanlıklar karşısı Akay kak ~e .. c~~desin~e .~stasyon arkası Bo-
alma komisyonunda yapılacaktır. sokak Fethi B. köşkü karşısı Aka Ap. monti onunde kuçuk arsa. Ti: 1538 

~Talinlerin teminat mektuplarını ve """"'.'."~~=====--=:-:.:::::===-:-:-=-=-==-=-=- .3 rea- 1 Lol . ..konforlu manzaralı daire. 9424 J~ ll.M::iAUULl4ll111 YÇ .O"T'!:"Vt:>a.yıı.ı. l\.dllU- ,_._ -· ..;..U.. 

D H k 
6 o. ya müracaat. 94.\2._,_,_, - s-a.Lk- ss mıodel fort marka kap-

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı .. r. u 1 i Keymen .. . tıkaçtı. Bankalar Cad. Cicin yurt so 
vesikalarını havi kapalı zarflarını '11 . Kiralık - Y. Ş~hir'de devren ucuz kak No: 9 Ahmet Rafet;e ~müracaat. 
mezkur tarihte saat 14 de kadar satm- Birinci G•• hastalıkları 

1 
kıralık 4 odaJı daıre. Bankalar cad. 9435 

alma komisyonu başkanlığına teslim sınıf OZ mütehassısı ı No. 25 Nurettin Baki'ye müracaat. 
etmeleri ve saat 15 de komisyonda 1 Tl: 3654 9443 Acele eatılrk arsa - Maltepe'de jan--
hazır bulunmaları (5213) 9494 BeJediye sırasında Emek apar· darma okulu karşısında 644 M. arsa 

Kiralık - Havuzba•ı Karanfil sokak f' tl ·ı k Tl 1358 

Ankara Valiliği 

Okul tamiri 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Etimesğut yatı okulunun tami

ratı yaprlacaktrr. 
2 - Bu tamiratın keşif bedeli 984 

lira 50 kuruştur. 
3 - 1ha1e açık eksiltme ile 9.1.939 

tarihinde saat 15 de vilayet daimi en
cümeninde yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her gün kül· 
tür direktörlüğüne ve ihale günü de 
muvakkat teminatlarını hususi muha
sebe veznesine yatrrarak alacakları 
makbuzla daimi encümene müracaat-
ları. (5206) 9385 

tımanı. Her gün saat 16-19. Cu- Y uygun ıya a verı ece • : 
Adalar ap. 3,5 odalı ve tek odalar eh - 9437 

martesi günleri 14·19. 8989 ven fiat. 10 No. hı daireye müracaat. 

DIŞ TABIBl 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gÜn hu· 
taJannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmanı N o. 1 

Ti: 2884 9451 

Kiralık Aparhman - Kalorifer, mu
şambalı, tam konforlu, 6 oda, banyo ve 
saire Çankaya cad. Sarıköşk 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 

Satılık 

Satılık Oda Takımları - Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odası takımı satrlıktır. Görmek 

Aranıyor: 
--~--
Aranıyor - Bahçeli Evler koopera

tifi mahallesinde D. 4 veya B. 3 tipin
de satılık bir ev aranryor. Ulus ilan 
memurluğuna müracaat. 9403 

Ev apartman aranıyor - Y. Şehir 
ve Cebeci'de apartman ve ev aranıyor. 
Tl: 1538 9438 

I~ arıyanJar 

Dans dersleri - Bilmiyenlere öğre
tilir. BiJenlere mükemmelleştirilir. Mil 
sait yer ve fiat temin edilmiştir. Ulus
ta ilan M. yazr ile müracaat. 9491 

iş verenler : 

I 
.................................................... , 

Askerlik işleri ..................................................... 
İkramiye kayıtlan yapılacak 

ULUS - 19. uncu yıl. - No: 6251 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

ve görüşmek istiye;1ler Havuzba,ı'nda Memur aranıyor_ Bir müessesenin 
Kazım Özalp caddesinde Türk Dil Ku- büro işlerini yapmak ve takip etmek 
rumunda Kemal Özerk'e müracaat e • üzere bir memura ihtiyaç vardrr. Dak
debilirler. (Teiefon: 197 5) 8893 tilo da bilmesi lazımdır. Arzu edenler 

Ankara Askerlik Şubesinden : 

Uumumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri MüdürU 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baaımevi ı ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

Acele ıatıhk otomobiller _ Çok iyi 184 numaralı posta kutusuna müraca-
ve motörleri yenidir. 3850 nt!maraya at etmelidirler. 9454 

telefon edilmesi. 9323 Ortak aranıyor - Bir matbaayı ida-
Sablık - Bahçeli evler kooperatif re edebilecek işten anlar kara bir, or -

hisselerinden B. 4 tipinde Krnacı han tak aranryor. M. T. A. resimhanesinde 
No. 16 Tl: 2406 9335 [ Hıfzı'ya müracaat. 9490 

1 - Şubemizde kayıtlı harp ınaHil
lerinden subay ve erat ve şehit ye -
timlerinin 939 yılı içinde verilecek 
ikramiye kayıtları 3/11. ci kan./939 
gününden 3/Şubat/939 gününe kadar 
her gün yoklamaları yapılacağından 
elJerindeki resmi senet i1e maaş cüz
danları ve nüfus hüviyet cüzdanı, 

muayene raporu ve bu işe ait vesika 
ve ikişer adet fotoğraf ile birlikte 
şubeye müracaatları. 

~llllllJllllJlllllllllllllllJJlllJllllllllllllllllllJJllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJJlllllllllJllllll!:. 

2 - Bu tarihten sonra müracaat 
denlerin 939 yılr ikramiyesinden is
ifade edemiyeceklerinden mesuliye

tin kendilerine ait olduğu ilan olu -
nur. (5210) 9369 

---------------------------~··••ııııııııııııııııııııııııııııııııııL. ::: = AŞKIN GÖZ YAŞLARI : = 
- /ilmini : = 
: Görmenize pek az bir zaman kaldı : = 
, ı 111111111111111111 1111111111111111111;: = -

Yeni 
BU GECE 21 DE 

SUT KARDEŞLER 

(Fransızca 11özlü) 
Baş Rollerde 

Henrl Garat - Meg Letnonler 
Zttvlt, neş'e ve t!glenct1 .saçan 

nefis ~omedi 

GUNDUZ 
14-.45 - 16.45 - 18.45 matinelerinde 

Danielle Darrieux'nün 

SİNEMALAR 
Halk 

BU GUN BU GECE 
Z Film birden 

1 - NEVYORK HAYDUTLARI 
Seyircilerini sonsuz bir alaka ile 
sUrlJkliyen mUthiş bir heyecan 

kaynağı 
2 - ARZU İLE KAMBER 

Türkçe sözlü ve şarkılı 

Sus 
BU GON BU GECE 

Büyuk bir muvaffakiyetle 
devam eden 

K A T i A 

Baş Rollerde 
DaniJle Darrieux - John Loder 
Çarlık Rusyasrnrn debdebe ve 
ihti~amı. Çar Alexenr'ın atesli 

--
--------------------------9 Kalem malzeme alınacak 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. Fotoğrafhane

si için 9 kalem malzeme açrk eksilt-

2-9874 No. ve 15-11-938 tarihJi karar- Zayi - Ankara Memurlar koopera
name ile lcra Vekilleri Heyetince tifindeki 2219numaralı hisse senedimi 
tasdik edilmiş olduğu 1351 numaralı kaybettim. Yenisini alacağımdan hük
kanunun 2 maddesine tevfikan ilanı mü olmadrğr ilan olunur. İstihkam 
olunur. (5192) 9493 yarbayı Şaban Tetik 9500 

-- en muvaffak eserlerinden --- K A T t A ---- Artan bir ralbetle gösterilmektedir. --

Eski bir şark masalrnrn çok heyecanlı 
hikayesi 

İlaveten : Paramunt dünya haberleri 

Ucuz halk matinesi 12.15 de 
TAYYAREDE BİR NİKAH 

aşkrnı bütiın hakikatiyle 
canlandrran tarihi bir eser 

İlaveten: Kültür filmi ve en son 
Dünya havadisleri 

SEANSLAR 
14 - 16 - 18 - Gece : 20.30 da 

-------
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 



HAYIR ! 
80.f VAİTLERE KULAK ASHAH 
İSTEDiGiniz KADAR 

BAGIRIN •• 
BEH ~ RADYDLARIHDAN 

VAIGECMEM 1 

satıcı bağınyor ama, Radyoda senelerce garanti olur mu ? 
ıH·er .sene yeni bir şey keşfedilen telsiz gibi bir şubede kelepir 
ımaızeme, 1% 85 tenzilat ve senelerce garanti, saht~ ve kulak asıl

ımıyacak boş vaitlerden başkC! bir şey ·değildir. 

JNe.d~rı lR. -C A ~adyoıarına ~m.,iyetim var? 

~~ünkfi ı· 

Yalıniz R-c:o.. ·marl<asi oa-na "15if radyo makinesinden beklediğim 

ibütün faideleri temin eder. Sahte. şatafatlı ve boş vaadlerıe beni 
aldatmaz-. RCA 11 modellik zengin bir makine serisini intihabıma 
arzetrniştir. Bu .makineler arasından en ehven fiatlısını dahi şeç
sem, o ısınıfın en iyi cinsini aldığıma emin olurum. Bu 11 modellik 
seri arasında birinci sınıf lüks mobilyalı en yüksek cinsten ahize-. 
ler ve»':radvp,.zgramofonlar vardır. 

Bir R ·c A radyosü için vereceğim paraya katiyen acımam. Çünki, 
her hangi modelden olursa olsun alacağım bir R CA mutlaka o 

. ' nevın en Yüksek cinsidir. 

1938 senesinde 4Qıne• 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 ileri gitmiş firmasıdır. 

$u yukarda kısaca toplad ığLm .avantajları içindir ki. daima RC A 
radyoıarı_nı in_!it:}ap ederim. 

e R, C A NİAGARA u.c>defi 
5 LAMBALI 

Taksitl i Fiyat : T. L. 130 

il C A 98 CW>deU 
8 LAMBAL I 

Taksitli Fiyat: T. L. "'195 

RC.A 911 ~ 

11 LAMBALI 

Taksitli F iyat : T. L. 285' 

-ilC.A 912 ~ 
12 LAM BALI 

Taksitli Fiyat : T. L. 330 

Bi LDiR iL E N 
Fİ Y AT LAR 
İS T ANBU L 
DAH İLİND E 

.......................... 111 2 - A Y 
T AK Sİ TL E 
TED İYE 
İ ÇİN O 1 R 

BOURLA BiRADERLER 

~ADYO 
. . 

İSTANBUL - ANKARA - IZMIR 

• 


