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Birin<i Köy ve Ziraat Kalkınma 
Kongresi dün Başvekilimizin 
-

·cok kıymetli bir nutkiyle aclldı. 

Birinci Köy ,.c Ziraat Kalkınma Kongre· 
sinde lfa~vekilinıiz Celal Bayar ziraat po

litikamız hakkıntla çok kıymetli 
nutkunu söylerken .. 

BÜYÜK MİLLİ SEFERBERLİGİMİZ 

Başvekilimiz diyor ki: 

Köy ve Ziraat Kalkınma 
davamız bütün milli 

ı~daıalarımııın ana l~mP-lidir 
Bu ICongrenin bu. istikamette 

olmasını 
büyük 

temenni 
milli 
ederiz bir seferberliğe namzet 

Ziraat işle~ini 
.halledeceğiz ! • 

F.R.ATAY 

Eveli esasta bir daha birleşe
lim: "Türkiye'de ziraat, her tür
lü sınai ve sair iktısadi tarakkiy
lerin esas temeli olmakta mut
laka devam edecektir. Nüfusun 
yüzde 70 i doğrudan doğruya zi
rai istihsal ile uğraşmaktadır; 
bütün iktısadi servet kaynakları· 
nın esası topraktır. Ağaç yetiş -
mek için toprağa ne kadar muh
taçsa, Türkiye de toprağa ve O· 

nu İ§liyeccklere o kadar muhtaç
tır! - 1934 Amerikan raporu.,, 

Acaba insan malzememizin 
vasıfları bugün nasıldir ve bir İ· 
leri hareket hamlesini başarma
ğa müsait midir? Biz ~e b~lmez 
değiliz. Fakat gene hakıkatı sak
lamakta hiç bir menfaati ol~ı . 
yanlardan dinliyelim: "Türk 
çiftçisi, nesillerdenber~ toprakta 
çalı§an bir k~~te? gelıyor: .Ken
disinde çif tçılık ınsten hahnde
dir. Tarihin başlangıcındanberi, 
türk köylüsünün ceddi, eğer harp 
ile meşgul değil ise, sür~ ?es~e
mif, yiyecek maddesi Y.~tı.~tı.~mış, 
koyun ve keçisinin yununu ve 

. tarlasının pamuğunu eğirmiş, gi
yeceğini dokumuş, ve kendi ken
dine kafi gelmiştir. 

''Çiftçi halk, asırlarca, salta· 
nat harplerinin insan, hayvan ve 
gıda ihtiyacını temin etmiştir. 
Fak at zalim tahsil darla insaf sız 
tüccar, bu halkı, mütemadiyen 
sömürmüstür. Türk köylüsü ekin
lerinin yağmursuzluktan solup 
gitmesine, hayvanlarının gıda · 
aızlık ve barınaksızlıktan mah
volmasına seyirci kalmıştır . 
Harpler, evini ve ocağını tekrar 
ve tekrar dağıtmıştır. Çiftçi halk 

(Sonu 8 inci sayfada) J 

Başvekilimiz B. Celal Bayar dün Birinci Köy ve Ziraat Kalkın
ma Kongresini, üyelerin ve dinleyicilerin sürekli alkışlariyle sık 
11k kesilen aşağıdaki büyük nutukla açmıttır: 
"- Birinci Köy ve Ziraat Kalkın· 

ma Kongresinin sayın azaları; -

Büyük Parti 

Ziraat Vekilimiz B. Faik 
Kurdoğlu nutkunu söylüyor 

Kurultayında Bugün buraya, büyük bir milli da
va hareketini hızlandırmağa plan
laştırmağa devam için toplanmış bu
lunuyoruz. 

Bu dava üzerinde yaşadığımız, bil. 
tün kudret, yaşama, dayanma imkan
larını kendisinden aldığımız toprak
larımızın canlandırılması, kıymetlen 
dirilmesi davası, türk köylü ve çift
çisinin seri, radikal kalkınması, ge -

Parti tüzüğündeki son 
tôdilin mucip sebebi 

niş, dinamik bir refaha ulaştırılması Genyönkurul tarafından hazırla·nan ve Genha§kur• dan geçtik. 
davasıdır. ı 

ten sonra Kurultay umumi heyetine arzo unan Parti tüzüğünün Biz bu davayı, osmanlı saltanatının 
halksız hükümdarlığiyle alakamızı bazı maddelerinin değiştirilmeai hakkındaki teklifin metnini 
kesip halkın hükümdarlığını kurdu _ dünkü sayımıza Kurultay görüşmeleri münasebetiyle koymu~tuk. 
ğumuz gün filen ortaya attık: Parti tarihinde çok ehemiyetli bir merhale teşkil eden son tek-

'' Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hu- lifin mucip sebeplerini ve değiıen maddelerin son şeklini de, hu
kuk Cemiyeti" adı altında; milli hü· gün veriyoruz: 
kümetin il~ nüvesi kurulduğu zaman-L (Sonu 8 inci sayfada) 

(Sou 6 rncı sayfada) ·-----·-------·------------ -----

Ziraat Vekilimiz B. Faik Kurdoğlu Uluı me1_danında köylüler araıında 

KONGRE BÜYÜK VE CANDAN 
TEZAHÜRLER ARASINDA AÇILDİ 

Köylümüzün samimi 
ve heye·canlı sözleri 
ALKIŞLAR ARASINDA DİNLENDİ 

Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi, dün saat 11 de Bü • 
yük Millet Meclisi salonunda toplanmı§tır. 
Sabahın daha ilk saatlerinden itibaren, köylü ve çiftçiler ve di

ğer davetli azalar büyük gruplıır halinde yavaş yava§ Meclise 
-----uuumya oa-şıamı~ ve saat ıu dan ıuban::n Mt!cllse glrmek imkan-

sız gibi bir hale gelmiştir., 

Yuvarlak rakam 1000 çiftçi ve köy-~ -
lü, 350 mebus, 500 kadar muhtelif Vc- ı llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

kaletler ve müesseseler mensupları M ·ı LLAI ŞEF'E 
muazzam bir kalabalık teşkil ediyor-
du. 

Meclis ana kapısından giren her a-
za, Kongre Umumi Katipliği memur
ları tarafından selamlanıyor ve ken
dilerine bugünün ruznamesi ve aza· 

1 
nın tercihan devam edecekleri komis
yonları işaret ve kongre hitamında 

vermek için kullanacakları matbu ka-
ğıtlar veriliyordu. 

Kordiplomatik locası dolu idi. M('
murlara mahsus olan localar, samiin 
locaları ve biitün kapıları açılmak su
retiyle genişletilmiş salon, ve kori • 
dorlar hmçahınç doluydu. Yüksek 

(Sonu 9 uncu sayfada) 

Cümartesi 13 vilayette 

Mebus seçimi 
yapılacak 

Münhal bulunan 13 mebusluk için, 
önümüzdeki cumartesi günü 13 vila • 
yetimizde seçim yapılacaktır. Dahiliye 
Vekaleti bu vilayetlere lazım gelen 
emirleri vermiştir. C. H . P, de ayrıca 
parti teşkilatına seçim hazırlığı yapıl
masını bildirmiştir. Parti namzetleri 
bugün, yarın ilan edilecektir. 

Seçim yapılacak vilayetler şunlar
dır: Elcizığ, Bolu, Çankırı, Kayseri, 
Samsun, Bursa, Antalya, Burdur, İz • 
mir, Siirt, Muğla, Ankara, İstanbul. 

İkinci müntehiplerin 

nazarı dikkatine 
Mebus seçimi Teftiş Heyeti Baş . 

kanlrğrndan: 

1 - Açık olan Ankara Mebusluğu 
için 31 Birinci kanun 1938 cumartesi 
günü seçim yapılacaktır. 

2 - Seçim dokuzdan on üçe kadar 
devam edecektir. 

3 - İkinci mün.tehiplerin mazbata
lariyle beraber bu saatler zarfında 

Belediye salonuna teşrifleri rica olu· 
nur. 

Kongrenin bağhhk 

sükran ve inanlar1 
.> 

Birinci köy ve ziraat kalkınma kon· 
gresi Umumi Reisi Başvekil Celal Ba
yar, Reisicümhur Milli Şef İsmet 1nö
nü ile Büyük Millet Meclisi Reisi Ab
dülhalik Renda'ya aşağıdaki telgraf -

(Sonu 9. uncu sayfada) 
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IHalkevinde 
Atatürk 

• 
gecesı 

Heyecanlı ve güzel 

bir törenle kutlandı 
Ankara halkevinde dün yapılacağı. 

nı haber verdigımiz Atatürk gecesi, 
birinci köy ve ziraat kalkınma kongre
si üyelerinin de katışmasiyle, yurdun 
dört köşesinden gelmiş yurttaşların, 
köylülerin ıştirakiyle, tam bir milli 
bayram olarak kutlandı. Birinci köy 
ve ziraat kalkınmasını kutlamak için 
tertip edilen fener alayını teşkil eden 
gençler ve köylüler de halkevine gel· 
diler. Büyük salon, bütün localariyle 
birlikte dolmuştu; bütün geçitleri a. 
yaktaki dinleyiciler kaplamıştı. İ• 

tiklal Q'lar~ı ayakta dinlendikten son -
ra, Behçet Kemal Çağlar, ilk sözü al· 
dı: 

"Ankara'nın Atatürk gününü kut· 
luyoruz. Atatürk'ün vücudu aramızda 
değildir; yanıbaşım:zda, on adım öte
mizde yatıyor ; milli kıbleye dönelim, 
milli vakfeye duralım ; lütfen 3 dakika 
için ayağa kalkıp sağa dönünüz,, de· 
di. Bin kişi, bir tek vücut gibi hareket 

(Sonu 8 inci sayfada) 



İnsan ve küllür : 

Nutku okurken 
İnönü, devlet reisi seçildiği gün 

&öyledıgı nutukt\l, butün psıleoioJık 

telkin kudretini, bilhassa şu nokta ü
zerinde teksif etmiye lüzwn görmüştü: 
Atatürk'ün yaratıp bize bırakmış ol
d~ğu genç ve kudretli Türkiye, kendi
ni emniyet içinde hissetmektedir. Çün
kü onun kudreti azalmıyacak, artacak
tır. 

Kastamonu nutkunda, telkin'in mer
kez noktasını, yaratılmış müşterek eser 
etrafıntla, inkılap heyecanım, daima 
taze tutmak ve bununla, eseri ve dava
yı gün geçtikçe daha güzel ve daha 
kusursuz kılmak hususundaki davet 
teşkil ediyordu. · 

Parti Başkanlığına seçilmesi dola
yısiyle söylediği son nutkunda ise, 
sevgili Şef, bize verdiği yüksek direk
tifleri gene bir mihraka ve bunun or
tasında yer almış olan müsbet ve ku • 
vetli kanaate bağlamaktadır. İnö:ıü, 
diyor ki: 

"Atatürk gibi her tarihin ve her 
devrin· büyük bir kudreti, siyaset sah
nesinden maddeten çekildikten sonra 
da bütün dünyanın hayret ve takdiri 
karşısında sabit oldu ki, bu aziz mem
leketin hiç bir köşesinde ve bu bü -
yük. milletin hiç bir ocağrnda, cüm -
hurıyet aşkından başka · bir hava es -
memiştir. On beş senelik türlü müş
külat içinde bir hayattan sonra, cüm
huriyet rejiminin verdiği bu imtihan; 
onun, zahnedildiğinden çok daha sağ
lam ve derin kökte, sarsılmaz bünye
de olduğunu, bütün dünyaya ispat et
mi:ştir. Siz ve hepimiz, büyük acı i
ç~nd~~. b~ bahtiyar müşahedeyi yapa
bıldıgımızden dolayı, yürekler dolu -
su iftihar edebiliriz.,, 

yapabilmiye derhal amade ve mutlaka 
kadir olduğunu şu kısa ve metin ih· 
tar dan anlıyoruz: 

"Vatandaşlarımrn Büyük Millet 
Meclisi etrafında, ve sade bir vatan
daş olmakla hayatı'!m bütün gururu
nu dolduran Reisicümhur etrafında 
tesanüdü o derecededir ki, icap eder
se bütün türk milletini, variyle ve 
caniyle bir hudut üzerinde, şimdiye 
kadar bu millet tarihinde görülme
miş sürat ve hevesle toplryabileceği. 
mizden asla şüphe etmiyorum.,, 

Kendilerini devlet ve inkılap dava
sında tereddüde kaptıranlara olduğu 
kaıdar içerden yahut dışardan fırsat 
kollıyanlara da tek açık kapı bırakmı
yan bu mümtaz nutku, bu suretle tah
lil etmiş olmak iddiasında değiliz. Yap
tığımız, olsa olsa, onu sizinle birlikte 
bir kere daha ve daha derin bir dik
katle okumuş olmaktır. 

Burhan BELGE 

Birinci Köy ve Ziraat 

Kalkınma kongresi 

Ayrıl.an komisyonlar1n 
toplanma odalar1 

Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma 
Kongresi komisyonları içtimalarına 

bu sabah saat 9 da başlıyacaklardır. 
Komisyon ve tali komisyonların 

toplaııacakları mahaller şunlardır: 
I. Teşkilat komisyonu: 

· Vekalet binasının konferans salo
nunda; bu komisyonun tali komisyon
ları: Vekaletin 85 ve 97 numaralı oda
larında. 

il. Tarla ziraati komisyonu: 

Bu kati müşahedesi ve bunu bizle
re ve cihana bildirirken kullanmış ol
duğu bir o kadar kati ifade ile, Türki
ye Cümhuriyetinin ikinci reisi, birinci
sından, istikrarlı bir eser tesellüm et
miş olduğunu kaydediyor ki, bundaki 
politik ehemiyet, izah is.temese gerek
tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi u
mumi heyet salonunda. 

111. Bağ ve bahçe ziraati komis
yonu: 

Büyük Millet Meclisi Kitapane -

Nutukta ifadelerini bulan diğer 
noktalar, bu esas müşahedeyi birer bi
rer ve daima bir başka zaviyeden tak
viye eden mümtaz delillerdir. Mesela 
ve bizzat cümhuriyetçiliğimizi, tarihi 
inkişafı bakımından izah eden şu satır· 
lar: 

sinde. 

"Türkiye'nin yenileşmesi ve yük
selmesi gibi hiç olmazsa, iki yüz se -
nedenberi devam eden mücadele, bi -
zim rejimimizde ve prensiplerimizde, 
en sade ve ameli ifadesini bulmuştur.,, 

Tali komisyonlardan meyvacıhk 
komisyonu: Büyuk Meclisin maarif; 
zeytin ve çay komisyonu: adliye; seb
zecilik, çiçekçilik komisyonu: gümrük 
ve inhisarlar encümenleri odalarında. 

Yahut, sathi olarak değil de için -
den ve öz minasiyle anlaşılmış bir de· 
mokrasinin bizde tatbikı demek olan 
devlet ve parti hayatımızı, kendi in
k~abı~ın tradisyonundan alıı~mış bir 
misalle ızaha yar1yan şu sözler: 

.. Atatürk; kurtuluş mücadelesini, 
siyasi ve askeri sahnelerde, evvela 
Kurultayda, sonra Büyük Millet Mec
lisi içinde idare etti. Sulh ve harbin 
siyasetini inkıtasız bir Millet Mecli
siyle idare edebilmek zihniyetini ve 
kudretini, bugün dahi çok memleket
·lerde göremiyoruz. Atatürk, kurul
tayları yalnız millet hayatınrı:ı lü -
zumlu bir mekanizması olarak takdir 
etmekle kalmazdı, onu, samimi ve 
derin bir sevgi ile severdi.,, 

Bu gibi mümtaz devlet felsefesi hü
kümleri, nutkun içine inşai malzeme 
olarak alınmış ve bunların kudretli bir 
devlet adamı kafasının mahsulü ve biz
zat kendi davamıza ait orijinal müşa -
hedelere dayandıkları hususunda zerre 
kadar şüphe kalmasın diye, bu hüküm
ler, millet, devlet ve inkılap hayatı
mızdan alınmış şeniyetler ile takviye 
edilmiştir. 

iV. Hayvan itleri korniayonu: 
Büyük Millet MeçJisi kitapaneoinin 

ikinci salonunda. 
V. Hayvan 'yemi komisyonu: 
Büyük Millet Meclisi iktisat encü

meni odasında. 
VI. Zirai sanatlar komisyonu: 
Büyük Millet Meclisi bütçe encü

meni odasında. 
Vll. Marketing komisyonu: 
Büyük Millet Meclisi dahiliye en-

cümeni odasında. 
Vlll. Tedrisat ko~isyonu: 
Meclis istirahat salonunda 
IX. Ormancılrk komisyonu: 
Meclis parlamentosu odasında. 
X. Mevzuat ve layihalar, temen

niler zirai kredi ve sigorta komiıyo-
nu: 

Büyük Millet Meclisi hariciye ve 
maliye encümenleri odalarında. 

Kültür müfettişliği 
Kültür kurulu azasından B. Hik -

met Türk kültür müfettişliğine tayin 
edilmiştir. 

Kırşehir'cle gen°e zelze]e oldu 
Şehrimize gelen malumata göre 

dün Kırşehir'de ıı.aat 3,15 de §imalden 
gelen ve 4 saniye devam eden yeni bir 
zelzele daha olmuştur. Hasar yoktur. 

ULUS 

Otobüs yolsuzluğu 

Eski İstanbul valisi 
i~in lüzumu 

muhakeme karart 
İstanbul valisi Muhittin Üstündağ 

hakkında otobüs yolsuzluğundan do -
layı Devlet Şurasının verdiği lüzumu 
muhakeme kararı temyiz "mahkemesi
ne verilmek üzere dün Dahiliye veka -
!etine gönderilmiştir. Lüzumu muhake 
me kararında Muhittin Üstündağ'a 
atfolunan maddeler şunlardır : 

ı - Otobüs işleri belediyeye alına
rak talimatnameye mugayır muame -
lelere meydan verilmesi, 

2 - Otobüsçülerden ruhsatnamele
rin istirdadı hususunda kanunsuz ha
reketlerde bulunulması, 
3- Mültemes ve mültezem olanlara 

ruhsatname temin etmek için karışık 
muamelelere tevessül olunması, 

4 - Açılmasına müsaade edilmemiş 
olan Maçka - Beyazıt hattmm bazı ta
raflardan vuku bulan müracaatlar 
üzerine ve şofürlerden araba başına 
300 - 500 lira para toplandığı şayiala -
rına rağmen açılmasına müsaade edil
mesi, 

5 - Kurtuluş - Beyazıt hattının 
açılmasında komisyoncu Sahur Sa -
mi'ye ve diğer bazı kimselere men -
faatler temin edilmesi, · · 

6 - Şişli - Fatih hattının ruhsatna -
mesini araba sahibi olmadığı malUm 
bulunan ve belediyenin eski memur -
larmdan iken mübalatsızlrğından do -
layı istifaya mecbur edilmiş olan 
Refet'e verilmesi, 

1·- Bir çok otobüslerin ufak tefek 
yolsuzluklarından dolayı encümen ka
rarı alınmak için seferden meni, para 
cezası istihsali, ve ruhsatname -. 
ler istirdadı gibi muameleler ya
pılması gösterilmiştir. Reis muavını 

Ekrem Levencan muhtelif ruhsatna -
me sahiplerine gayri müsavi istisnai ve 
iltizamkarane muameleler tat>bik et -
mekten, fen işleri müdürü Rüştü 

Kesenoğlu'nun otobüslerin muayene -
!erini talimatnameye tevfik etmeden 
ve bazı araba sahipleri hakkında istis
nai muamele yapmaktan, Varidat mü -
dürü Neşet de Sahur Sami'ye Kurtu -
luş - Bayazıt hattı için yolsuz müsaa -
delerde bulunmayı temin eylemek mu
~lelcTinden dolayı lüzumu muhake
me kararı almı&lardır. 

Motorin fiyatında 

tenzilôt yapılıyor 
Haıber aldığımıza göre, İktisat Ve -

kaletinin talebi üzerine memleketi -
mizdeki petrol şirketleri, 1 - ikincika
nun - 939 dan itibaren motorinin çift 
tenekesinin her şehir ve kasabadaki 
satış fiyatlarından asgari 15 kuruş ten
zilat yapmıya karar vermişlerdir. 

(a.a.) 

Bir motor koroya oturdu 
İzmir, 27 (Hususi muhabirimi'zden) 

- İstanbul'dan I~ersin'e gitmekte o -
lan benzin yüklü "Hüdaya emanet" 
motoru, bugünlerde Ege sahilJerinde 
hüküm süren şiddetli fırtına yüzün -
den Alaçati'de karaya oturdu. Nüfus
ça zayiat yoktur. 

Hava post<ıları 
İzmir'le T.ürkiye'nin diğer şehirle

ri arasındaki hava seferleri önümüz -
deki ı nisanda başlıyacaktır. 

Basın birliği 
Kongresi 

Birinci basın kongresinde basın 
birliğinin esaslarını, kanun ve nizam
namelerini hazırlamak üzere kararlar 
alınmıştı. Bu kararlar üzerine lüzum
lu kanun projesi yapılarak Kamutaya 
verilmiş ve proje kabul olunarak kanu
niyet kesbetmişti. Matbuat Umum mü
dürlüğü basın birliği kanununun tat -
bik şeklini gösterir nizamname proje • 
sini yeni baştan gözden geçirmektedir. 
Malilm olduzu üzere nizamname pro
jesinin hazxrlanmasında İstanbul mat
buat cemiyeti mensupları da çalışmış
lardır. 

Basın birliği kanununa göre top
lanmasx Iazxm gelen matbuat ko:ıgresi 
için İç Bakanlrk matbuat umum mü • 
dürlüğü hazırlrklara başlamıştır. Kon
gre pek yakında toplanacaktır. 

Matbuat kongresi, basın birliği ida
re heyetini, haysiyet divanı azalarını 

seçecek ve gazetecilik mesleği hakkm
da diğer kararlar ittihaz edecektir. 

Tunca ve Meri~'in 
yaphğı hasarlar 
Alakalı dairelere gelen haberlere 

göre pazar günü saat 12 de Tunca ve 
Meriç nehrinin Edirne civarında yük
selmiye başlaması ufak tefek bazı za -
rarlar meydana getirmiştir. Sular Gazi 
Mihal mahallesinde 27 evi basmıştır. 

Alman tedbirler savesinde insan ve 
hayvanca zayi~t ol~amıştır. Pazartesi 
sabahı saat 6 da sular çekilmiye başla
mıştır. Bazı sebze bahçeleri henüz su 
altındadır. Bu bahçelerdeki zarar su -
lar çekildikten sonra tesbit olunabile -
cektir. 

İcra kanunu için bir komsyon 
kuruluyor 

!cra dairelerinin ıslahı hakkındaki 

isviçreli profesör Leyman'ın vermiş 

olduğu rapor Adliye Bakanlrğmda 

mütehassıslar, Bakanlığın muhtelif şa
hıslardan ve dairelerden i$tediği müta
leaları da tetkik edeceklerdir. Bu tet -
kiklerden alınacak neticeye göre icra 
ve iflas kanunumuzdaki lüzumlu deği
şiklikler yapılacak ve yeni proje ha
zırlanacaktır. 

HA "V A 

BCiEl:R 
Bütün bölgelerde hava kapahdıı 

Dün şehrimizde hava sabahleyin ka
palı ve hafif yağmurlu, sonraları çok 
bulutlu geçmiştir. En düşük ısı 2, en 
yüksek ısı da 9 derecedir. 

Yurtta bütün bölgelerde hava ka -
palı ve yer yer yağışlıdfr. Yağış orta 
Anadolu'nun şark kısımlariyle doğu 

Anadolu'da kar şeklindedir. 24 saati· 
çindeki mevzii yağışların metre mu -
rabbama bıraktıkları &u miktarı Ça -
nakkalede 45, Kırşehir'de 23, Tekir • 
dağ'da 29, Alanya'da 22, Mardin'de 
20, Bursa'da 19, Edirne'de 18, İzmir'de 
12, İstanbulda 9 diğer yağış gören pek 
çok yerlerde de 1 - 8 kilogram arasın
dadır. 

Yurtta en yüksek ısılar, İzmir'da 
14, Adana'da 15, Antalya'da 17 dere -
cedir. En dü~ük ısılar da sıfırın al -
tında Van'da 1, Yozğat'ta 2, Erzurum
da 3, Kars'ta 4 derecedir. 

28 - 12. 1938 

Atatürk koıusuna iıtirak eden sporcular koıarlarken 

Atatürk günü koşusu 

Ankara Halkevi'nin 
koşu muvaf f akiyetle 

. . '"'. tertıp ettıgı 

neticelendi 

Koıuyp Mustafa " Demirspor ,, kazandı 
Ankara' da her hafta yapılmakta o _ 1 nunla beraber Galip ve Adnan Mu ... 

lan kcr koşularını organize etmekte 0 - tafa ile olan arayı çok açmadılar. 
lan halkevi spor komitesi, bundan üç Genel Kurmay'a yaklaşıldığı srr;r. 
yıl evel bütün sporcuları sevindiren l ıarda bi~inci. gru.p aynı tempoda. ~k
bir karar verdi: :Sbedi Şef Atatürk'ün sada dogru ılerlıyordu. Yalnız ıkıncl 
Ankara'ya gelişlerinin yıldönümü ve üçüncü grup oldukça dağılmıştı. 
günlerinde kır koşularının en büyüğü· Son~nculuğa doğru ~i~enler burada 
nü ve en genişini yapmak.. bellı. ~lm.uş, nefeslerını . sak~ryanlar 

Bu karar derhal yerie getirildi ve da bırıncı grupa her sanıye bıraz da .. 
ilkkinunun 27 sine rasthyan günlerde ha yaklaşıyordu. 

lmak üzere 1936 ve 1937 senelerin- Yarışı yapanlar Milli Müdafaa ile 
~e iki koşu yapıldı. Bu koşular atle _ Emniyet Abidesi ~rasındaki me~e
tizmle uğraşan ve uzun mesafelerde de ~oş~rlar~en gende kalanların on.
yapılan müsabaklara daima iştirak e _ dekılerı aşagı yukarı y~kalamış olma-

d 1 d ldug~ u kadar bütün lan yarışı heyecanlı hır safha.ya sok-
en er arasın a o k 1 k" · a·· ··ı·· k 

k 1 I l. k 1 ndırdı Atatürk i- tu. Fa at Kızı ay oşcsı onu ur en 
an ara ı an a a a a . d - · · K.. · "lk d"' 
i kalbleri sev i ile dolu gençlerimiz vazıyet gene egış.tı: oşeyı 1 o-

ç n g . nen gene Mustafa ıdı. Arkasında Ad~ 
O'nun ülküsü yolunda koşmak hevesı b' .. d G l' b .. 

fil nan, ır parça gerısın e a ıp ve u-
ve arzularını spor sahasında en ta • t•· · k 1 1 cıan· ı ş k. g un gerı a an ar açı an ev ı e-
hakkuk ettirmek istiyorlar-dı. liyorlardr. 

Birinci yıl koşu çok parlak oldu. İ- .. • 
kinci sene yapılan müsabakada ise bü- Hava Kurumu onlerınde: 
yük bir tekamül göze çarpıyordu. Hem .. Yarış Hava Kur.umu önüne kadar 
ke fi et ve hem de kemmiyet itibariy- böylece devam ettı. İlk sırayı m~ha~ 
ı yt Yak.ki.. d faza eden sporcular, burada kendılerı 
e er var ı. . kl' H Ik . k 't . nı be ıyen a evı spor omı esı 

Koş~. başlarken: .. .. .. .. Başkanı B. Namrk Kat'tan ufak parti 
Dun bu koşulan~ uçuncus.u yapr~- bayraklarını aldılar. Gençlerimizin 

dı ve gene muvaffakiyetle netıcelendi. göğüslerine bastırdıkları bayraklarla 

.ISn;r;,.-erı·J: A:tafGrklrn"'Knk'tti·yX'"'iik kenaria~rmda d~rarak onları sevgi· ;e 
teşrif ettilcleri gün ankaralılarla karşı - takdirle seyrediyor ve alkxşlıyordu. 
!aştıkları yerden saat 14,20 de başladı. Diyebiliriz ki yarışın en heyecanlı ve 

Başlangıçta vaziyet şu idi: Bütün zevkli kısmı Türk Hava Kurumu ile 
müsabıklar toplu bir halde ve yavaş Ankara vilayeti binası arasında geçti. 
yavaş koşuyorlardı. Hiç biri öne geç - Vilayet konağx önünde bütün göz.. 
mek istemiyordu. İlk 200 metrelik me- ler bundan 19 yıl önce Atatürk'ün gel• 
safe bu şekilde geçtikten sonra koşu • diği yere doğru çevrilmişti. Orada bu
cular üç grupa ayrılmuş bulunuyorlar- lunanlar soprcularımızı bekliyorlardı. 
dı. Ulus meydanında da epeyce bir kala-

Birinci grupun en önünde Demir- balık birikmişti. Yüksek Ziraat Ensti
spordan Mustafa, biraz gerisinde gene tüsü talebelerinin ziraat kongresi ve
Demirspordan Adnan, Galip ve bir silesiyle yapmakta oldukları teazhür
ankaragüçlü geliyorlardı. ler tam sporcuların finale yaklaştıkla· 

İkinci grupta geçen senenin birin- rı saate tesadüf etmişti. 
cisi Ankaragücülü küçük Şevki başta Final yerinde, Ziraat Vekili B. Fa.
koşuyor, onu Güneşli Mithat takip ik Kurdoğlu, beden terbiy~i umum 
ediyordu. müdürü tümgeneral Cemil -ı;:ahir Ta.-

Şehre yaklaşırken: ner, halkevi başkanı B. Ferit CeW 
Üçüncü grupu ise ilk nazarda bu ko- Güven ile spor teşkilatı erkanı, spop-. 

şucula,r ayarında olmadıkları hissini cular ve birçok halk bulunuyorlardı. 
veren diğer koşucular teşkil etmekte Mu.staja daima başta: 
idi. Yarışı alkışlar arasında ilk bitiren 

Vaziyet bir müddet daha bu şekli- Mustafa (Deminıpor) oldu. Herkes 
ni muhafaza etti. Harbiye mektebi - dereceyi merak ediyordu. Hakemleı:ı 
nin bulunduğu sırtlara yaklaşılırken söylediler: 36 dakika 49 saniye ... 
gene en başı tutmakta ol~ Demir - Şimdi gözler gene yolda. Bu defa 
sporlu Mustafa, adeta sürat koşusu da Demirspordan Galip 2 dakika bir 
yapıyormuş gibi sık sık ataklar yapa- farkla ikinciliği aldı. 38,11. Az bir me
rak arkadaşlarından epice açıldı. Bu- safe ile ve 13 saniye farkla Ankara 

güçlü küçük Şevki üçüncü oldu. Bu itibarla, nutku, daima daha bü
yük bir dikkat ile okuyup bir kere ve 
bir kere daha tahlile gayret etmek, 
bilhassa intellektüeller için bir zevk -
tir. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııırıııııııııııııııııııııııııııııı 
(38.24). 

Yarışı hemen bütün atletler bitirdi
ler. 

Bugünkü cihan durumundan bahs
ederk~n, aynı yüksek felsefi görüş ile 
imtizaç etmiş aynı devlet adamı rea -
lizmini görüyoruz: 

''Mi/letlerin geçimsiz ve biribirine 
emniyetsiz bulundukları bir zaman· 
dayız. Mmetlerin bir aile efradı gi
bi, birbirinin dertlerini anlıyarak, bu 
küçük kürenin kucağınd~ .ka~deşçe 
yaşıyabilmeleri aziz emelımzz.du: !a
kat arkadaşlar, milletlerin bırbır~Y_le 
iyi geçinebilmelerini, yalnrz. b~z~m 
arzumuz temin edemez. Hatta hızım, 
'milletler arasında kopacak muhte"!el 
bit fırtınadan uzakta kalmamrz bıle, 
yalnız bizim ted.bir~miz. ~e kati arzu
muzla temin edılmıyebılır.,, 

Hele son kısmı üzerinde duracak 
olursak, türk milletinin medeniyet ve 
. sanlık bahsinde kendine ne kadar 
ın W - e bil ük bir pay ayırmakta o ugunu v 
m:ıeniyet ile insanlığı alakadar e~e
cek bir müşterek mukad~erat bah~
d · türk milletinin iradesıne ve bu ıra· 

d
e, . tecellisine ne kadar idealist ve 
enın h' . hnakta 

dinamik bir iştirak ıssesı ayrı 

olduğunu görürüz. . 
Netekim, tehlike, sade<:e bıze ait 

·· k milletinin ne olduğu tak~irdc, tur 

27 'llkk" sonra adam olamazsın; haylaz o-
anun 1938 lur, gidersin! 

19 yıl önce dün, burcunu değiş
tiren bir güneş gibi O, Kızrlyokuş
tan inerek ilk defa Ankara'ya gel
mişti. On sekiz yıldır, o günün yıl. 
dönümünü hep O aramızda olduğu 
halde kutlardık. 

27 ilkkiı.nun 1938 O'nu, gene An
kara'nın ku°cağında, fakat ilk geldi
ği yokuşlara bakan bir noktada ebe
diyet uykusuna dalmrş buldu. Bu 
yıldönümü, o bakrmdan hazin oldu. 

Bir yıl önce bugün: 
- O bu tarihte Ankara'ya geldi. 
demiştik. Dün ise: 
- O, bu tarihte Ankara'ya gel

mişti! 

dedik. 
Fakat f,wı varlığından son kalan 

varlrğı ile birlikte ebedi varlığımn 
sonsuzluğu gene mademki Ankara
dadır, her yrl bu tarihte: 

_O bugün Ankara'ya geldi ve e
bediyet denilen ulaşrlmaL güne ka
dar buradadır I 

diyeceğiz. - T. 1. 

Meh~t Akif'e dair 

.Utanbul'daki üniversite genç-

leri, bugün üniversite konferans 
aalonunda istiklal martı ıairine bir 
tören yaptıktan ve onun hayat ve 
ıiirleri hakkında &Özler aöyledik
ten sonra Edirnekapr dıımdaki 
mezarına giderek yeni yapılacak 
lahdin temelini atacaklar. 

Üniversite rektörü bundan bir 
müddet önce bu tören için ilgili 
makamlardan izin almıı ve bunu 
gazetecilere anlatmrıtı. 

Bu veıi!e ile büyilk §aire dair bir 
kaç hatıramı anmak istedim: 

* • • 
Çocuktum; babanını aiyah ..__ 

kallı bir dostu vardı. Bu zat, ara
da urada bize uğrardı. Ben de o a· 
ralık ıiire merak ediyor ve karga
cık burgacık nevinden bir takım 
mıaralar yazıyordum. O zaman_ 
henüz, eodebiyat ve 'iir telakkisi 
baıka türlü idi. Vezin, kafiye ve 
mAn.a hatalariyle dolu satırlar, 

''t&heser,. addedilip mecmualara 
konulınaz, ayıplanırdı. 

Babam benim tiirle uğrqtı
ğandan b~ aiyah ..kallı doatuna 
bahsebnİ§. Bir gün, beni yanlarına 
çağırdılar. Rahmetli babam: 

- Yazdıklarını okul dedi. 
Ben, ezildim, büzüldüm. Fakat 

nihayet o zavallı mıaraları orada 
okudum. 

Siyah aakallı misafir, - o za
man neler duyduğ~u, neler dü· 
§Ündüğünü yaıım ilerledikten aon• 
ra anlıyorum - babama: 

-Tebrik ederim, dedi, oğlunun 
tiire iatidadı var! 

Ve bir baba gönlünü almak için 
söylendiğini timdi anla.c:lığım bu 
sözden sonra bana döndü: 

- lyi, güzel, çocuğum, dedi, 
fakat sana bir büyük naaihab: o
tuzunu tamamlamadan aakm bir 
tek mısra bile yazaynn deme; 

Yıllarca sonra hikayeyi zarif 
bir arkada,ıma anlatıyordum. O, 

- Tabii, dedi, &en de bu öğüdü 
dinleıne•din ve otuzundan önce ~iir 
yazdml 

* * * 
Akif, büyük harbin ilk yılla

rında Berlin'e gitmİ§tİ. Orada ken
disiyle tanıtan asilzade bir alman 
kadını ile konuşurken kadın: 

- Affedersiniz, demiıti, sizin 
bir pir olduğunuzu duydum. O 
halde merhametli bir kalbiniz ol
mak lazım. Diyorlar 

0

ki siz, mem
leketinizde kadınları kilitler, on
dan aonra sokağa çıkarmıtsınu:. 
Onlara acımaz mısmız? 

Bu acaip sual kar§ı&ında Akif, 
acı acı gülümaenıiı ·Ve : 

- Yalanmız yok, yanhımız var 
madam, demiıti, biz kadmları i
çeriden dıtanya bırakmıyor deği
liz; fak at dııarıdan içeriye ala
madığımız çoktur 1 

Akif, zaferden sonra Mıaır'a 
gİbnitti. Yakm dostlarından bir 
profesör, uzunca bir müddet, ne 
olur ne olmaz, diye kendisine mek
tup göndermemi§, nihayet, tairin 

Müsabakadan sonra Ziraat Vekili 
1 ve beden terbiyesi umum müdürü ka
zananların mükafatlarını kendilerini 
tebrik ederek verdiler. 

Takımlar arasındaki tesnifte 13 pu
vanla Demirsporun Mustafa, Galip, 
Adnan ve Salim'den mUteşekkil olan 
(A) takımı birinciliği alarak kulübü
ne güzel bir kupa kazandırdı. 

En çok müsabxkla işt!İrak etmiş o
lan Muhafız gücü kulübü de bu iş için 
ayrılan kupayı almış bulundu. 

Halkevinde t_:ay 
Atletler bundan sonra gene otobüs-

. (Sou 6 ıncı sayfada) 

lstanbul'daki annesi ölünce bir ta
ziyet mektubu yazmıştı. 

Şairden gelen cevapta ~u cümle
nin bulunduğunu rivayet ediyor
lar: "Yahu sizden &es s.ada ç.ıkma
&ı için bizim evden cenaze çıkma· 
sı mı lazım geliyor?,, 

Akif'in evinden en büyük cena
ze, yani kendisinin ölüsü çıktık
tan bir müddet sonra da gene bir 
aeı duyuyoruz. Fakat bu çekingen 
bir dostun değil, göğüsleri sami
miyetle dolu bir gençliğin sesidir . 



1 DIŞ POLİTİKA 1 

Polonya, Almanya ve Ukranya 
Münih anlaşmasımlan beri Polon

ya ıstırap içindedir. Çünkü Çekoa1o
valty.a.'nm parçalanması, yeni Çe· 
koa]ovakya'nm A1manya'ya temayü] 
ebne$İ ve Çekoslovakya'ya federas
yon ile bağlı olan Karpat]ar Ukran
yaamdan yapılan tahrikat, bu devle
tin vaziyetini nazikle,t.irmi§tir. Üs
telik §imdi Almanya, Litvanya'yı da 
nüfuzu altma almaktadır. Eğer Al
anaııya buna da muvaffak olursa -
~e olacak gibi görünüyor - Polonya
bm vaziyeti tehlikeye dü~cektir. 

Polonya Ukranyau Karpaıt dağ

Larmdan Kafkas dağlarma kadar u
zanan büyük Ukranya'nın bir parça
aıdır. Bugünkü Lemberg, Stanisla
:VOP ve Tamopol eyaletlerini ihtiva 
eden bu Ukranya, Avusturya Maca
ristan. imparatorluğu dağıldığı za.: 
man, Çekoslovakya ve Polonya gibi 
iat.iklalini ilan et.ıni~ti. Fakat ulaan
yabJar iatiklB.llerini muhafaza ~
ınecliler. Ve 1919 senesinde o zama
nın diktatorası olan ''büyük meclis,, 
Ukranya'nm Polonya askerleri tara
fından i,galine muvafakat etti. Bu· 
nunla beraber meclis, Ukranya'nın 
mukadderatını tayin ebnek hakkını 
muhafaza etmişti. Aynı senenin son· 
baharında meclis, Ukranya'nm Po
lonya devlet kadrosu içinde otonomi 
i]e idare edilmesine karar verdi. Ve 
polonyalılar bu şartları kabul etti
ler. 1922 senesi eylulünde Polonya 
parlamentosu Ukranya'ya otonomi 
veren bir kanun layihasını kabul et
~ekle beraber, bu kanun hiç bir za
ınan tatbik e-ililmemiştir. Şimdi be§ 
milyon ukranyalmın Polonya'dan is
tedikleri bu otonoınidir. 

Alınanya'nın Ukranya hakkında
ki ali.kasma gelince; bu, harpten e
yelki devre kadar geri gider. lınpa
ratorluk Almanyası, çarlık Rusyası 
zamanında da bÜyuk Ukranya hak
kında yakın alaka göstermışti .. ".. e 
l917 senesinde çarlık .llusyası ınhılal 
ettiği zaman, Alınanya, Ukranya
ıun istikl8.lini tanımıştı. 

Şimdi Almanya Çekoslovakya'yı 
hegemonyası altına aldıktan so~a 
Ukranya hakkında tekrar alaka 
, öatermeğe baflanııştır. Filhakika 
:ugünkü coğrafya ~azi!eti d~ buna 
ınüaa.ittir. Sovyetlerın rdaresı altın
daki §&rki Ukranya ile polon.yalıla
rın idareleri altındaki garbi Ukran -
ya.'dan batka Çekoılova~a'ya fede
~on-~e... bailı olan bır Karpa, tlar 

lJaını Almanya'ya borçludur. E-
Y&r • tl' h' . l ğer Alman.yanın kuve ı ımayeaı o -
masaydı, Karpatlar Ukr~yası~ P~
lıonya'run tazyikiyle Macarıstan a ıl
hak edilecekti. Çekoslovakya parça
landığı aırada Polonya'n.ın ~acarıs
tanla hudut komşusu olmak ısteme
&inin sım budur. Ve Almanya b~~ 
razı olmadığı içindir ki Polonya gu-

~nmiştir. 

Şim·di Karpatlar Ukranyasından 
gelen haberler, alnı.an aj!nlarının 
faaliyetleri hakkında malumat ver
nıektedir. Almanya esasen, ~ar!,> _se
nelerinden beri, Ukranya istıklalme 
taraftar olanları himaye etm~ş, on· 
lara maddi yardımda bulunmuftu. 
Şimdi de bu Ukranya naayonalistleri 
için faaliyet zeminini hazırlamq bu
lunuyor. On gün kadaı· evel, Polon
ya Ukranyasmdaki on bet , kadar 
ıınebus, parlamentoya Ukranya'n1~ muhtariyeti hakkında bir kanun a
yihaaı vermi§ti. Kanun lay.ihası mec· 
lia reialiği tarafından teknık sebep
lerle muameleye konuJmamı§lır. Fa
kat Polonya gazeteJeri, ukranyalıla
ra karşı alet püskürmektedirler. Uk
ranya milliyetperverlerinin faaliye -
tine karşı müsamahakar davranan 
Çekoalovakya da Polonya gazetele -
rinin şiddetli ten~tlerine maruz kal
maktadır. Bu gazeteler, Çekoslovak
ya'ya, Almanya'ya kartı meydan o -
kumanın kendisine neye mal oldu
ğunu hatırlabnaktadırlar. Hakikat -
te bu vaziyetten zavallı Çekoslovak
ya meaul değildir. Böyle büyÜk poli
tika oyununu ancak Almanya kadar 
büyük bir devlet oynıyabilir. Ve po
lonyalılar da bunu biliyorlar. Sonra 
yeni Çekoslovakya'nm Polonya'ya 
karşı bugün takip ettiği siyaset, eski 
Çekoalovakya'nın Almanya'ya karşı 
takip ettiği siyasete benzetilemez. 
Belki Polonya'nm bugünkü vaziyeti, 
Çekos]ovakya'nm eski vaziyetine 
benzer. Fakat bu vaziyetten kim me
suldür? Polonya 1934 senesindenbe
ri milletler cemiyeti sistemine karşı 
v~ziyet a]mı§ ve Avrupa'da Alman -
ya'nm oyununu oynamı§tır. Alman
ya orta Avrupa'da hegemonya kur
mağa karar verdiği zaman, ilk adım 
olarak Polonya ile anlaşmıştı. Şark
ta kendisini emniyet altına aldıktan 
sonra politika taarruzuna geçti. Ve 
yaptığı birkaç hamle ile bugünkü 
begemonyaamı kurmuştur. Bu yÜz · 
den birinci derecede Polonya'ya, i
kinci derecede ltalya'ya borçludur. 
Garip tecellidir ki orta Avrupa'daki 

s 
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Fransız sosyalist kongresinde Sovyet tayyarecısı 

B. Leon Blum da bir 
dörtler pakti teklif etti 

Çkalov'un 

teyidi ıçın 

hatırasının 

kararlar 
Moskov.a, 27 a.a. - Tas ajansr bil -

diriyor: 

. . . Fakat Sovyetler ve Amerika ile beraber 
Sovyetler Birliği yüksek sovyet 

meclisi divanr, zamanımızrn büyük 
tayyarecisi Valeril Çkalof'un hatıra
sını taziz için Orenburg bölgesine 
bundan böyle Çkalof bölgesi ve Oren
burg şehrine de Çkalof şehri isminin 
verilmesini kararlaştırmıştır. 

Paris, 27 a.a. - B. Leon Blum, sosyalist kongresinde iradetmiş 
olduğu nutukta bilhassa Fransa'nın ve diğer demokrasilerin to
taliter devletlerin tehditlerine maruz bulunduklarını ve binnetice 
sosyalizmin ananevi sulhçu siyasetiniin yeniden gözden geçiril- Sovyetler Birliği halk komiserleri 

meclisi de her sene 15 kanunuevelde 
dağıtılmak üzere üç tane yıllık Çkalof 
hava mükafatının ihdasına karar ver
miştir. 50.000 ruble olan birinci müka
fat o yıl içinde en iyi tayyareyi yapa
na, keza 50.000 ruble olan ikinci müka
fat o yıl içinde en iyi mo,örü yapana 
ve yahut motörlerin daha mükemmel 
hale getirilmesi için mühim teklifte 
bulunana, gene 50.000 ruble ola~ üçün
cü mükafat da uc;;uş sanatında en bü
yük başarıları gösteren askeri hava fi
losuna verilecektir. 

mesi ve İtalyan - alman - japon 
blokuna karşı koyacak bir fran
sız - İngiliz - rus - amerikan blo
ku teşekkülünü teshil etmesi la
zım olduğunu söylemiştH-. 

Hatip, demi§tir ki: 

"- Sosyalist fırkası, yapılacak mü
zakerelerin istisnasız bütün Avrupa 
meselelerinin hallini istihdaf etmesi 
şartiyle totaliter devltelerle müzake
relerde bulunriıağa aleyhtar değildir.,, 

B. Blum, netice olarak, realiteler 
karşısında gözlerini kapamıyacağını 
ve milli emniyetin ve aynı zamanda 
sosyalizmin hayatının tehlikede ol -
duğunu memleketten gizlemiyeceğini 
söylemiştir. 

Dış politika 
Sosyalist partisinin harici politika

sı hakkında Blum karar sureti ile 
Pol For karar sureti arasındaki bir 
uzlaşma bulmak gayretlerinin boşa 
gitmesi üzerine, parti kongresi, iki 
karar sureti hakkında reyini vermiş
tir. Blum karar sureti 2.800 rey almış, 
1080 kişi de müstenkif kalmıştır. 

I<· politikıa 
Sosyalist partisi milli kongresi, ha

rici politika hakkında aldığr karar -
dan sonra dahili politika hakkında 

da bir karar sureti kabul etmiştir. 
B. Blum'un ileri sürdüğü bu karar 

sureti, halkçı cephe etrafında mim: 
birlik formülünün zamanı geçmiş ol
duğu ve bundan böyle bir demokrat 
kuvteler hükümeti lehine toplanma 
istemesini bildirmektedir. 

Bu karar sureti. seçim tarzında ıs
lahat yapılmasını ve parlamentonun 
f~'fir~ .tını~rtfreyF~rşı, 
7076 reyle kabul edilmiştir. 

B. Daladiye'ni~ 

seyahat proğramı 
Paris, 27 a.a. - Başvekil ve harbi

ye nazın Daladiye bugün alakadarlar 
arasında harbiye nezaretinde yeni bir 
ooplantı daha yaparak Korsika'ya ve 
şimali Afrika'ya yapacağı seyahaıtin 
umum iprogramını tesbit eylemiştir. 

Fransa'nın şark donanmasına men
sup "Debrevil" gambotu Berut'tan Ci
buti'ye hareket etmiştir. 

Hariciye nazırı Bone Pıaris'e gelen 
Tunus umumi valisi Labon'ı bugün öğ 
leden sonra kabul etmiştir. 

B. Konoye Japon 

kabinesinde 
tadilat yapacak 
Tokyo, 27 a.a. - Siyasi mahfillere 

göre B. Konoye, diyetin toplantısın

dan evel kabineyi takviye etmek mak· 

sadiyle sene başından sonra kabinede 
bazı tadilat yapmak tasavvurundadır. 

Moskova'da bir Çkalof abidesi rekz 
edilecektir. 

Varıova ve Prağ arasında 
gerginlik gittikçe artıyor 
Polonya'nın işğal 

Çekoslovakya'ya 

ettiği 

mülteci 

yerlerden 
akını var 

Roma, 27 a.a. - Varşova'dan Stefani ajansına bildirildiğine 
göre Varşova ile Prag arasındaki gerginlik artmaktadır. Polon -
ya makamları, Çekoslovakya' daki polonyalıların hudut haricine 
sevkedilmeleri üzerine Polonya Silezya'smda oturan Çekoslovak 
tebaasından 200 ki, iyi hududa sevketmişlerdir. 

Almanya 

1939 da 

Berlin, 27 a.a. - Şvarzes Korps ga
zetesi, 1939 senesinin hululünü miğ· 

ferinin ~nealtı kayısını: "Çenealtı 

kayışıni sıkınız" diyerek sıkan bir na
zi milisinin resmini dercetmek sureti
le haber vermektedir. 

·Bu gazete, 1938 senesinde yapılan 
işlerin yalnız icra.at mahiyetinde ol
mayıp yeni bir takım hareketler için 
esas teşkil edeceğini yazmaktadır. 

Bundan başka bu gazete, yahudi 
meselesinin ''tamamiyle" tasfiye edi -

leceğini haber vermekte ve klerikal 
mahafile ve bilhassa 17 inci asırda Pa
raguay' da ilk komünist devleti vücude 
getirmiş olmakla muahaze eylediği ciz
vitlere hücum etmektedir. 

Çekoslovakya'ya mülteci akını 
Prag, 27 a.a. - Dahi'liye nezareti 

tarafından neşredilen son istatistikle
re göre Almanya, Polonya ve Macaris
tan tarafından işgal edilen mmtaka
lardan Bohemya, Moravya ve Silezya' 
ya gelen mültecilerin adedi 152.000 i 
bulmaktadır. Bunlar takriben 150 bini 
çek, 12 bini alınan, 300 ü polonyalıdır. 
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Prag, 27 a.a. - Devlet nazın Si
dor"un çekoslovak devletinin bütçesi 
hakkında "Slovak,, gazetesinde yazdı
ğı bir makaleye göre bütçede 3 milyar 
149 milyon kronluk masrafa mukabil 
3 milyar 157 milyon kron varidat der
piş edilmektedir. 

Milli müdafaa için ayrılan mebaliğ 
bir buçuk milyardır. 

Nazır Sidor, bu paranın çok olduğu
nu iddi<: etmektedir. 

B. Haşa Slovakya'da 
Prag, 27 a.a. - Çekoslovakya cüm

hurreisi Haşa, bir müddet istirahat et
mek üzere Slovakya'ya gitmiştir. 

Dün sabah Slovakya'da ilk resmi 
turneye çıkmı§ olan cümhur başkanı 

Haşa dün akşam Rosenberg'e gelmiş 
ve slovak başvekili B. Tiso tarafından 
istikbaıı edilmiştir. 

alman hegemonyasından en ziyade 
mutazarrır olan iki devlet de Polon-
ya ve ltalya'dır. Maamafih İtalya po- D 
litikacıları bu zararı, başka sahalar- Ü Ü N o L E R 
•da temin edecekleri menfaatlerle te
lafi etmiye çalışıyorlar. Halbuki Po
lonya bunu da yapamıyor. MiUetler 
cemiyetini yıkmıya uğraftıktan son-
ra ondan bir yardnn ümit edemez. 
Münib konferansının arifesinde de
mokrat devlet]eri de gücendirmi§tir. 
Binaenaleyh bu ya]nızlık içinde Sov
yet Rusya'ya yakla§mıştır. Bir ay e
velisine kadar ehemiyet atfetmedik
leri sovyet dostluğu şimdi Polonya i-
çin büyük kıymet ifade etmeğe ba§· 
laodı. Polonya gazeteleri, Almanya'
ya, sovyet ordularının, alman ordu
larmdan iki mis]i daha faz)a oldu
ğunu hatrrlatmakla hayli te1al}ta ol
duğu anlaşılan Polonya efkarına 
emniyet telkin etmek istiyorlar. Sov
yet dostluğunun Polonya için çok 
kıymetli o1abileceğine §Üphe yok
tur. Fakat Polonya bunu daha evel 
takdir etmeliydi. Halbuki dört sene
den beridir Polonya sovyetJere kartı 
sanki antikomünist pakta girmi§ bir 
devlet siyaseti takip ebni§tir. Eğer 
Polonya sovyetJere ka~ı böyle bir 
siyaset takip etmemi§ oJsaydı, Fran
sız - Sovyet paktı başka bir mana i -
faode ederdi. Ve bir Sovyet - Polonya
Fransrz - Çekoslovak tesanüdü kar· 
psında Almanya son hamlesini yap
maktan çekinirdi. Halbuki Polonya, 
AJmanya'yı Münih'e götüren yolu 
hazırladıktan sonra §İmdi bunun iyi 
veya kötü, bütün neticelerine katlan· 
maktan baıka bir §eY yapamaz. 

A. Ş. ESMER 

Harp ve edebiyat 
Bir Fransız mecmuasının verdiği habere göre, Tokyo hükiimeti, bü

tü11 japon edip ve muharrirlerinin Çin'de yapılmakta olan sefere iştirak 
etmelerine karar vermiı ve bu maksatla bir edebiyatçılar livası teşkil 
eclilmig. Şair, romancı, temCJ§a muharriri bütün edipler bu livaya dahil 
olarak Çin'de filen askeri hareketlere iştirak edeceklermig. Maksat, Ja
ponya'da milli hiıleri kuvetlendirmek için kahramanlık destanlarının 
yaz.ılmcuına imkan hazırlamaktır. · 

Büyük harp esnasında aynı maksatla, türk edebıyatçılarına bir Ça
nakkale z.iyareti yaptırılmıfh. Muharrirler ve gairler cepheyi uzaktan 
ve tehlikesizce fÖyle bir görüp dönmüşler ve hamasi şiirler ve nesirler 
kaleme almışlardı. Japon muharrirlerine yüklenen vazifenin bu derece 
kolay olmayacağı, bunların tıpkı birer neler gibi ön saflarda mevki ala.1 
rak harbin ne demek olduğunu öğrenecekleri anlaşılıyor. 

Büyük harpte hemen her milletin meşhur edipleri askerlik zahme
tinden azade tutuldular. Fakat asıl şöhretlerini ileride yapacak olan 
birçok meçhul istidatlar. siperlerin çamur ve ateşi içinde harbin ifade 
ettiği manayı çok ioyi öğrendiler. Bu.. fili müşahedelerden, birkaç destan 
vücuda gelmişse bir sürü de acı ve keskin tenkitler doğdu. Bilhassa bir 
kaç sene evel pek moda olan harp edebiyatı, insanları harpten soğuta
cak korkunç tasvirlerle dolup taııyordu. 

Genişlemek için kuvete müracaat etmek lüzumuna inanan udinamik,, 
devletlerin ilk işi bu neviden harp alei)'htarı edebiyata paydos borusu 
çalmak oldu. Onun içindir ki, askeri hükümetin sıkı kontrolu altındaki 
Japonya'da, cepheden dönen muhaTrirler, hamasi destanlardan bQ§ka 
bir feY ya~mak imkanını bulamıyacaklardır. 

Bu suretle, top yekun harp nazariyesini tatbik ed~nler, iktısattan 
sonra edebiyatı da baıkumandanlığın emrine vermiş bulunuyorlar. Ede
biyatçılar mesleklerinin hiç olmazsa bir defa pratik bir İfe yaradığına 
ue fili bir alcika BÖrdüiüne aeuinmeli midirler? Yaıw NABi 
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Fransa'da 400 milyonluk 
bir dolandırıcılık vakası 
Bir sinema şirketinin müdürü 

ve iki suç ortağı tevkif edi idiler 
Paris, 27 a.a. - Bethe - Natta·n sinema şirketinin müdürlerin -

den Nathan 400 milyon franklık dolandırıcılık yapmaktan maz
nun olarak tevkif edilmi~tir. Hadise, bütün Fransa'da büyük bir 
heyecan uyandırmıştır . 

--ı Faris Soir gazetesi Nathan'ın tevki-
. I" 1 fi etrafrnda aşağıdaki tafsilatı ver -

Mısır'ın mıl 1 mektedir. 

müdafaa plünı 
Kahire, 27 a.a. - Finans nazm Ah

met Mahir Paşa bir raporunda M.ısı -
rm, yeni kati programa uygun olarak, 
teslihat için 123 milyon Mısır lirası 
sarfedecegini ve bunun mutad menba· 
lardan on yılda temin edileceğini bil -
dirmektecfü. 

Bundan ba~ka önümüzdeki bes yıl 
içinde ordunun idame ve talim m:ısra -
fı olarak 14 milyon Mısrr lirasına ih -
tiyaç hasrl olacaktır. 

İngiltvrre' de soğuk 

azalmağa başladı 
Londra, 27 a.a. - İngiltere'de buz -

tar tamamiyle erimiye başlamıştır. 

Güneş, Londra semasında tekrar par -
lamaktadxr. Suhunet sıfırın altında 7 
derecedir. Bununla beraber, Kent 
kontluğunda çok miktarda kar yağmış 
olduğu için buzların erimesi neticesin
de .bu havalide nehirlerin taşmasından 
korkulmaktadır. 

Sovyetler Milôno 
konsoloshanesini 

neden kapadılar ? 

llkadıml<ır 
Nathan merkezi Avrupa'nın hiç bi

liıımiyen bir noktasıdan Fransa'ya gel 
miş ve Fransa'da fransız tabiiyetine 
girmıştir. 

İlk faaliyet anlarından itibaren si -
nemacılrga büyük bir alaka gösteren 
Nathan, polisin kontrolü altında bu -
lunan hususi evlerde gösterilebilecek 
hususi filmlerin mucidi olmuştur. 

Nathan 1926 da bir film fabrikasr te
sisine muvaffak olmuş iki sene sonra 
da Pathe'nin hisselerinden büyük bir 
kısmını satın almak suretiyle bu şir -
ketin idaresini ele almıştxr. İşte bun -
dan sonra Nathan ve ailesi için parlak 
ve müreffeh bir hayat başlamıştır. 

Nathan her vesile ile büyük ziyafetler 
ve resmi kabuller tertip etmiş ve bu 
ziyafetlerine en tanınmrş şahsiyetler 
iştirak eylemiştir. 

l'ükseliş ..• 
Bir müddet sonra " Pathe-Nathan" 

şirketi Fransa'nın en büyük film şir
keti olmuştur. 50 milyon franklık ip -
tidai sermaye 160 milyona çıkarılmıt 
ve 1930 da da yeniden 100 milyon 
franklık hisse senedi ihraç olunmuş -
tur. Fakat hayret edilecek cihet fev -
kalade i§ler yapan bu müessesenin 
şimdiye kadar on para temettü da -
ğıtmamrş olmasıcfır. Nihayet şüpheye 
düşen lıazı hissedarlar mahkemeye mü 
racaatla şikayette bulunmuşlardır. 

•.• ve alçalt§ 
Moskova, 27 a.a. - Tas ajansı bil - Tahkikat açılmış ve netkede bu şir-

diriyor: Milano'daki Sovyet konsolo- ket hileli müflis ilan edilerek Nathan 
sanesinin kapanmasına dair dün veri - ve iki arkaşı tevkif edilmiştir. 
!en haberler hakkında Tas ajansının Nathan'ın arkadaşlarından Hirsch a 
salahiyettar kaynaktan öğrendiğine dındaki adam bazr fransız yüksek ma• 
göre, bu kapanma Fransa aleyhinde hafilinde çok mühim rol oynanuştır. 
yaprlan bir nümayiş esnasında İtalyan 1 Üçüncü maznun yunanlı Yohanides'e 
faşistleri tarafından bazı sokak adam- gelince bu adam da istintak hakimine 
larmm Sovyet konsolosanesi önüne verdiği ifadede kendisinin büyük bir 
sevkedilerek gürültü çıkarılmasından vatanperver- olduğunu ve müstear i -
·~--~ ı..-··"!i"• ......... ,LJ.CI. 1v.1uısoıosanenın :.fııı c:ııuu..tcı. fJlr torpido satın alınası 

camlarım kırmışlar ve kapılarım ha - için Venizelos'a mühim meblağlar te
sara uğratmışlardxr. Milano valisi bu diye ettiğini söylemiştir. 
hususta Sovyet konsolosuna teessürü
nü bildirmiş ise de, İtalya hük:Umeti, 
tahkikat yapdarak suçluların cezalan
dırılması hakkında Sovyet Büyük El -
çisi tarafından yapilan talebi henüz 
verine getirmemiştir. Bunun üzerine 
Sovyet hükümeti, Milano'daki konsa-

losluğun normal çalışması temin edil
mediği için, bu konsolosaneyi kapat .. 
mıya karar verdiğini italyan hüküme
tine bildirmiş ve buna mukabil Odesa
daki İtalyan konsolosanesinin kapatıl -
masrru teklif etmiştir. 

Dört günlük taarruzdan sonra 

Franko kıtalar1 600 km. 
murabbaı toprak aldılar 

Hükümetıiler Lerida cephesinde 
. 

mukabil bir taarruza ge~tiler 
Saragossa, 27 a.a. - Havas ajansı muhabirinden: Franko kıta

atınm son 4 günlük taarruzlarrnın bilançosu şudur: 600 kilomet
re murabbaı toprak, 15 köy işgal edilmiş, düşmanın cenahların. 

d~~ 3~ kilomet~e derinlikte ileri l 
gıdılmış, 30 duşman tayyaresi 1 c: 
düşürülmüş ve 4 bin esir alınmış- Sovyet radyolarında 
tır. 

llükümetçilerin mı.ıkabil 
taarruzu. 

Barselona, 27 a.a. - Cepheden ge
len haberlerde cümhuriyetçilerin dün 
akşam Lerida'nın cenubu garbisinde 
başladıkları mukabil taarruzun muvaf
fakiyetle devam ettiği bildiriılmekte -
dir. 

Bütün Tremp hattı üzerinde cüm
buriyetçiler düşmanın bütün taarruz -
larını kırmaktadır. Mevzilerde mühim 
bir değişiklik olmamıştır. 

Hava bonıbardımmıl.arı 
Valans, 27 a.a. - Bir franlcist de -

niz tayyaresi, öğle zamanı İf ach bur
nunda bulunan balıkçı kayıklarını bom 
bardrman etmiştir. İki balıkçı ölmüş, 
beş tanesi yaralanmıştır. 

Beş tayyare Valansiya limanına el
li kadar bomba etmış ise de bunların 
bUyük bir kısmı plaja düşmüştür. 

Bu sabah Franko tayyareleri tara
fından limana atrlan bombalardan Bar
selon'da bulunan dört ingiliz vapuru -
na isabetlıer olmuş ve bu vapurlardan 
"Stanroft" batmıştır. 

Türkiye için konser 
Moskova, 27 a.a. - Tas ajansı bildi

riyor: 

Yabancı memleketlerle kültür mü
nasebetleri idame umum sovyet "voks,, 
cemiyetiyle S. S. C. B, radyo komitesi, 
29 birinci kanun perşembe günü, Tür
kiye için bir radyo konseri tertip et
miştir. Bu konser, Türkiye saatiyle 
tam saat 21de,1744 metrede Moskova, 
1060 metrede Bitlis, 309,9 metrede 0-
desa ve 349,2 metrede Simferopol rad
yo istasyonlariyle neşredilecektir. 

Konserin program:nda, sovyet kom
pozitörlerinin aşagıdaki eserleri var
dır: 

Şastakoviç - Birinci senfoninin 
ilk kısmı. 

Kovalevski - Klamsili usta opera
sından parçalar. 

Prokofiyev - Romeo ve Jülyet, Sü
iti. 

Bu eserleri, radyo komitesinin sen
fonik orkestrası büyük akademik dev
let tiyatrosunun kııvarteti ve radyo ko 
mitcsinin solistleri çalacaktır. 
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Bugün nasıldır ? Dün nasıldı ? 
Yarın nasıl olmalıdır ? 

il 
H. Reşit TAN KUT 

TÜRK KÖYÜNÜN TEKNİK 
ŞEKİLDE TANZİMi İŞİ 

Dalga uzunluğu : 

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

( Türkiye Saatilc ) 

Anka~n: 

.. 

__ Çar~amba, 28-12-1938: - 12.30 Türk 
muzıgı (Şarkılar - Pi) - 13.00 Saat, ajans 
haberleri ve meteor Ankara - 13.10 Müzik 
(güzel sesler - Pl) - 13.30 - 14 Mıizi.k (no
şeli plak). 

Anadolu köylerinin bu perişan vazi
yeti çok karakteristik bir ekonomik 
inhiraftan ileri gelmiştir. Zaten nere
de iktısat, yurt coğrafyasından ayrı -
lırsa orada sosyal gövde derhal ta:,i
iliğinden çıkar. Binaenaleyh köy!eri
nıizin bugünkü yerleşme vaziyetini 
jeolojik icaplara atfetmek doğru ol -
maz. Çünkü Anadolu iki denizin kıyı
sını boyhyan sıra dağların ve yaylayı 
ortadan bölen küme dağların kadrola
dığı altmış küsur ovayı ihtiva eder. Bu 
ovalardan her biri kendi sathından 
bin metreye kadar yükselen dağlarla 
çevrilidir. Dağlar, tepelerind~ kar ve 
eteklerinde pınarlar saklar. Ve bun
larla beslenen büyükçe bir dere, ova
nın ortasını yararak uzanır. Ve niha
yıet bir boğazdan öbür ovaya geçer. 
Bu tabiatte arazi ne çıplak kalır, ne 
aç bırakır. 

16 mcı asırda, yani Osmanlı devle -
tinin askerlik, ekonomik ve kültür ba
kımından en çok mahir ve muzaffer 
olduğu parlak devrinde Anadolu'nun 
ovalarındaki nüfusun tevezzüü şu şe
kilde idi: 

1 - Ovanın hakim bir yerinde bü -
yük bir kasaba. 

2 - Kasabayı yakın bir temasla çev
releyen büyük köyler. 

3.- Ova ile dağların kaynaştığı tek
tonık hatlar üzerinde hayvancılar ve 
yaylacıların obası. 

. ? tarihte kasabalar her sahada ge -
lışıme elverişli bir nüfus nisabını ha
izdi.ler._ T.eşkilatlandmlmış geniş ve 
hacımlı bır endüstrileri vardı. lleri 
bi~ kültür bu sanatı himaye ediyordu. 
Koyler çok büyük ve biribirine çok ya
kındı. Sularr zaptı rapta almıslar kü
çük ve yerli ziraat (intensif) yapıyor
lardı. Toprağı iyi işliyorlar ve her 
yerde birden yetiş.miyen çeşitli mah
suller alıyorlardı. Evliya Çelebi, A -
nadolu'nun her tarafında beş yüz ha
neli bağlı bahçeli köylerden bahse -
der. Köyler camili, medreseli ve ha • 
tnamlı idi. Hemen hepsi küçük ölçü
de birer site idiler. Kendilerine la -
.zrm olandan çok fazla istihsalleri var
dı. 

Yaylacılar gezginci idi. Kara kışta 
ovanın otlaklarına inerler ve sıcak ay
larda dağ yamaçlarına konarlardı. O 
tarihte dağlar hep oqnanlıktı. Ve or
manlı dağların adamları bunların se
miz ve asil sürüleriyle dolardı. Şehir, 
köy ve oba vaziyetleri o kadar dikkat
li ve o kadar bilen bir özenle düzıen -
mişti ki, her emek beklediğinden çok 
fazlasına eriyor; ve her müteşebbis 
düşündüğünden çok fazlasını alıyor
du. 

Yine bu coğrafik vaziyet Anadolu'
yu bir nakliyeci ve tüccar memleket 
haline getirmişti. Çünkü japon ve sarı 
deniz kıyılarından, Hint ve Sihir iç
lerinden başlıyarak Asya zincir dağ -
larının eteklerini ve büyük su yolları
nı izleyip gelen büyük ticaret kervan
ları Hazer denizinin cenubundan Van 
gölünün üzerinden ve Basra görfezinin 
şimalinden Anadolu'ya girer. Ve Ana
dolu yalılarından Avrupa ve Afrika'ya 
yayılırdı. Bu nakliyeciliği Türkmen-

ler yaparlardı. 13 üncü asrın ortala -
rmda Marko Polo !skenderon'un bü -
yük ve zengin antrepolarından sonra 
Hazer denizine kadar çok kesif bir 
Türkmen stokunun içinden geçmişti. 
Bunların zengin sürüleri yiğin atlan 
ve kıymetli dokumaları vardı. 
Türkmenler, yalnız o sahada kalmı
yorlardı. Nakliyeciliğin bütün hüner
lerini ve avadanlıklarını kendileri 
yaptıkları için, bütün türk dünyasını 
boydan boya dolaşıyorlar, fakat her 
dönüşlerinde Anadolu'ya biraz daha 
fazla insan, biraz daha fazla servet o-e-
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tırıyorlardı. Siri Deryanın ötesin -
den, Talas şehrinin tüccarlarını getir
mişler Anadolu'da Kayseri'nin bitişi
ğindeki Talas mevkiine yerleştirmiş
lerdi. Arapların Taraz dedikleri bu 
memleket en kadim bir ticaret merke
zi idi. 

Yine bu yolla Maveraünnehrin ha -
tısında ve Oğuz hududunda yaşryan 
Tuhsi!er şimdiki Çankırı'ya gelmiş -
ler, Tuhti ticaret memleketini kur -
muşlardı. Hududül Alem (Bartholu 
neşri) bunların Karluk ve Yağmalar
la birlikte yaşadığını kaydeder. 

Kaşgarinin Basmil ve Hududül A
lem'in Besmil diye kaydeylediği Or -
ta Asya nakliyecileri Diyarbakır ci -
varında ve Dicle üzerindeki Bismil 
noktasına yerleşmişlerdi. Bunlar tüc
car kervanlarının ayrılım merkezleri, 
yani birer transit noktası idiler. 

Anadolu'nun demografisi bu hal -
den son derecede memnundu. Servet 
arttıkça nüfus artıyor, nüfus arttıkça 
köyler ve kasabalar büyüyordu. Ex -
tensif ziraat yalnız çoban hayatı ya
şıyanlara mahsustu. Maamafih göçe -
beler de perakende değildi. Seyyar ha
yatı düzenleyen sıkı bir nizam onları 
da toplu tutabiliyor. O devrin folklo
ru bu aşiret hayatındaki yüksek se
viyeyi ,incelmiş cemiyet hayatını çok 
canlı olarak anlatabiliyor. Seydi Rei
sin ağaç deryası diye tarif ettiği gar
bi Anadolu ormanlarında da yaylalar 
vardı. Fakat o yaylalarda ağaca hür
met ettiren insafsız bir disipljn o" 
vardı. 

Ağaçlı dağlar, dereleri besliyerek,, 
onları uslu ve devamlı çaylar halinde 
tutuyordu. Bu çaylar büyük nehirle
ri besliyordu. Nehirler birer derya gi
bi idiler. Her tarafı feyzü niymete bo
ğuyorlardı. Kervan yoluna gelince, 
onlar bu nehirlerden daha kıymetli i
diler. Üzerlerinde her gün bir kıta nü
fusu kadar yolcu dolaşıyordu. Ana -
dolu bu nehirlerle bu yolların üzerin
de yerleşmiş idi. Fikir ve emek mah
sulünü kervanlara satıyor ve dövizi, 
ayağına gelen ecnebi müşteriden top
luyordu. 

Bu nüfus yerleşme tarzı memle -
kette büyük bir askeri kudret yarat -
mıştı. Netayicül - vultuata göre, "Hic
ri bin senelerine kadar Saltanatı Se
niye erbabı Zaamet ve Timar ve bun
ların çerileri olarak at ve esleha mü -
kemmel ve fenni feresrani de mahir 
80 - 100 bin suvariye malik,, idi. Bu 
yüz bin suvarinin atını ve suvarisini 
Anadolu köyleri besliyor, techizatmı 

Türkiye'de umumi nüfusun o/o 
76.5 u, sanatı çiftçilik oldu

ğu halde sayıma kasaba ve köyler -
de iştirak edenlerle beraber, % 80 
den fazlası köylüdür. Türkiye'de 
köylülük mesleği bir ekseriyet de
ğil, milli bir sanattır. 

Türkiye'nin köy meselesinden ay
rı mustakil meseleleri yoktur. Hep
si köye, köyün refah ve inkişafına 
bağlı, tek milli meselesi vardır. Mil
li mesele; Türkiye'nin talihini, ilk 
orta ve son çağ devletlerinin talih
lerinden ayırmak, türk köylüsünü 
toprağında kökleştirmek, milli Tür
kiye'nin, demografik iktidarını, si
yasi emniyetini, ekonomik refahı -
nı müreffeh köylü kalabalığına is • 
tinat ettirmektir, diye hülasa edi -
le bilir. 

T ürk köyünün teknik .ta~zim~ 
iş.i; türk köyünde ıstıhsalı 

arttırmak, çeşitlendirmek, kaliteyi 
düzeltmek, mahsulü kıymetlendir -
mek, köy kredisi işlerini tanzim et -
mek, köy nüfusunun Türkiye coğ -
rafyası üzerindeki inkısamma, muh
telif ziraat mıntakaları arasındaki 
kesafet, iklim farklarına göre ve 

Anadolu şehirleri yapıyor ve büyük 
istila.ordularının silahını, mühimma -
tını !ran yaylalarına, Nil boylarına ve 
macar ovalarına hep Anadolu nakil 
vasıtaları taşıyordu. 

Asya'nın ve Avrupan'ın bütün tica
ret mallarını Anadolu'da tophyan 
kervan yolları da artık emindi. lran'
da Safevilerin, Mısır ve Suriye'de Kö
lemenlerin kuveti kırılmış, Asya Av
rupa ticareti türk nakliyecilerinin e -
!ine geçmişti. Bu muazzam seferlerin 
ihtiyarında fütuhat fikrinden fazla bu 
iktisadi endişeyi mülahaza etmek da -
ha mantıki olur. 

Ekonomisini coğrafyasına uydur -
muş Anadolu bu servet ve saadet dolu 
hayatı 15 inci asrın sonuna kadar ya -
şadı. Her köy bir kasaba kadar büyü
müş ve istihsalini olmıyacak kadar ar
trrmıştr. En ıraranIIK aevırıı:::ı:aenuerı 
aynı zamanda bir kültür köprüsü bu -
lunmuş olan Anadolu artık binefsihi 
bir kültür merkıezi idi. Büyük ve tari
hi bir keşıif, beşerin mukadderatı üze • 
rinde esaslı tesirler yapmış olan bü -
yük bir hadise Anadolu'nun bu saade
tini sonuna erdirdi. 

1497 de Portekizli Vasco de Gama 
Ümit burnunu dolaşarak Hint Deni
zine açılmıştı. Ve o günden başlıya • 
rak Asya kervanları Anadolu'yu bıra
kıp Hint iskelelerine ve Garplı ticaret 
gemileri türk yalılarını bırakarak Af
rika'nın cenubunda Ümit burnuna yö
nelmişti. Ne Sinan Paşaların, ne Piri 
ve Seydi Reislerin donanmaları bu 

yeni deniz yolunu tıkayabildi. Ne Ha-
zer'le Karadeniz'i birleştirmek teşeb
büsü Asya kervanlarını kısmen olsun 
tekrar Anadolu'ya çevirebildi. Artık 

Anadolu iç pazarını kaybetmişti. Köy 
bahçelerinde meyvalar çürüyor ve 
mahsul biçilmeden tekrar toprağa ka
rışıyordu. Türk köylüsünü büyük bir 
hüzün almıştı. 

BAL 1 K 
yağa kalkıyor: lstvan. 

TU TAN 

K E D İ 

SOK AGI 

- Eve gittim, burada olduğunu söylediler. Eve 
çabuk dönmeğe mecbur değilsin. Sinemaya gide
ceğimizi bilıdirdim. Fakat gitmiyeceğiz. Nihayet 
bu sefer benim eve geleceksin. 

Anna acı acı gülümsiyerek başını sallıyor. Tek
lif yeni değildir. lşte haftalar var ki lstvan istiyor, 
yalvarıyor, küfür ve tehdit ediyor. 

Haftalardan beri mi Belki aylardan, Anna'yı 
tanıdığından beri. Fakat bar ve bu son haftalar 
onun kendine olan emniyetini artırnuştır; §imdi 
Anna'yı odenmesi zaruri bir alacağı imi~esine is
temektedir. 

Yazan. Yolan Folde~ Çevırea. Nasu.bı Ba.ydaı 

Otelden çıkıyorlar ve Anna, sert, bildiriyor: 
- Sineınaya gidelim. Biletleri ben alırım. 
- Zahmet etnıe, param var ... Fakat, Annuşka, 
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bakarak kadının pek kibar bir kadın olduğu ve 
kocasmı da, onun mütevazi davetlisini de toptan 
istihfaf ettiği hükmünü veriyor. Anna düşünüyor 
ki Menegetti, şüphesiz, men~i mütevazi bir adam 

l hasletleri sayeııinde nazır mevkiine k1'dar yük· 
oup .. A 
selmiş ve bir kontesle evlenmıştır: nna bilmiyor 
ki kibarhk ve müsavatıızlıkları hızalamak .vergisı 
hakikatte ancak sahici aristokratların, yanı zeka-

b . aristokrat olanların malıdır ve Ba-
ca ve ter ıyece f · 

. , · öyle kaskatı hal ve vas ı ıse an
yan Menegetb nın 

k d
. . beg~ enmi~ bir burjuvanın hal ve vaııfı-

cak en ını t b' tt. dileseydi Marki unvanını aşıya ı-
dır Menege ı . . . kı d 
• . . lbuki karısı namuskar bır tacırm zı ır. 
lirdı, ha . k d' · pek bahtiyar hisse· 

H hal ıse Anna en ını 
er ne ' · M 't k · l zamanı gelınce onpamas a ı 

diyor. ve ayrıd~a l rinden içinde hafiflik duya-
h t lin mer ıven e . . 
oş 0 e • . Anna geçerken holde hırı a-

rak kO§a kota ınıyor. 

sevgilim, yavrum ... 
Anna içini çekiyor. Bu sözleri takip edecek olan 

sözleri harfi harfine biliyor. İşiteceği kelimeleri 
birer birer ve önceden tekrarhyabilir. O bunları 

yüz kere dinlemiştir. ilk Önce ricalar, tatlı, hara
retli, istirhamkar cümleler, ki tahammül zordur: 
"Seni seviyorum Annuşka, sen de beni seviyorıı.un .. 
Neden bana iş.kence ediyor sun? Neden seni kolla
rım arasına alıp her tarafını öpmeme, senin zevki
ne gitmeme müsaade etmiyor sun? Neden mesud 

olmamızı istemiyor sun?" 
Anna, bıkkın bir tavırla içinden, susalmı, diyor • 

Ondan sonraki sözleri reddetmek kolaydır; zira 
geri kalan hakarettir, onun o miskin burjuva ah
lakının, o budalaca kanaatlerinin, o kol'lkakhğmın 
hüküm giymesidir. Bu yaralayıcı bir şeyse de ehe
miyeti yoktur. 
Aşkma ve doğmakta olan arzusuna rağm.en An

na'ya mukavemet göstennek,inatla baımı sallamak 

I Yazan : ............ 
1 
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ihtiyaç varsa, bir kaç kolonizasyona 
karar vermek, bunun en faydalı tat
bik şekillerini bulup ortaya koymak, 
ilah .... ilah .... Kısaca; 

"Türk köyünü milli meseleyi te -
Hikkiye göre tanzim etmek" bu; ens
titüyü, mütehassısları ve salahiyet
tar kongreyi ali'ıkadar eden ayrı ay
rı ihtisas işleridir. 

Bunlardan bir tanesini yapmak, 
mesela türk köyünde istihsali art -
tırmak için bile, biribirinden çok 
farklı, fakat ayrılamıyacak kadar 
da biribirine bağlı bir kaç ayrı ihti
sas işinin aynı zamanda ve aynı 

maksada göre halledilmiş olması la
zımdır. Mevzuun genişliğine mi • 
saller vermeğe çalışalım: 

a - Türk köyünde istihsalin az
lığı; iklim şartlarından, toprağın 

fakirliğinden ileri gelmiş olabilir 
ve bunların tadil edilebilecek, edi -
lemiyecek dereceleri vardır. 

b - Toprak, üzerinde hiç bir tür
lü mütekamil faaliyet teksif edile -
miyecek kadar küçülmüş olabilir. 
Bu küçüklük ya tabiidir ya arazi 
dağlık, kayalık veya ormanlıktır 

(bir kolonizasyona ihtiyaç vardır) 

ya arızidir; miraslarla, borçlanma -
larla parçalanmıştır (toprak bütün
lüğünü, mirasla borçlanma ile par
çalanmadan koruyacak hukuki mü
eyyideler lazımdır). 

c - İstihsal azlığr, İstihsal vası • 
talarınm geriliğinden, tohumun fe
nalığından, münakalata müsait yol
ları olmamasıından, köyün pazarlar· 
la münasebetinin iyi tanzim edilme
miş olmasından, işletme sermayesi
nin azlığından ve daha buna benzer 
bir çok sebeplerden de ileri gelebi
lir. 

Tercihan tesbit edilmesi laznnge
len nokta ~udur: 

J dllZlIIll>lZJlK, Koyu - liUYie oe • 

raber yurdu - zayıflatabilir, harap 
edebilir. Köy ve köylünün menfa -
at/eri lehine tanzim edilmiyen bir 
taraflı iktısadi inkişaflar ise, köyü 
- köyle beraber yurt refahını - or
tadan kaldırabilir. 

En basi.t ve en çok konuşulmuş 

misallerle, bahse devam ede
biliriz: köyde istihsali arttırmak vıe 
ucuzlatmak için, toprağın aşırı ma. 

kincleştirildiğini ve bugün köylünün 
bir kaç kişilik ailesiyle birlikte, la
gar hayvanile ve gayri kafi iptidai 
vasıtalariyle yaptığı işlerin, birden 
mütekamil makinelere gördürüldü
ğünü tasavvur ediniz 1 Köyde istih
sal derhal artacak ve ucuzlıyacak 
fakat buna mukabil, yerini ve işini 
makineye bırakan insan da, köyden 
kaybolup gidecek, ve demografik 
inhitat başlıyacaktır. 
Aynı derecede basit başka bir mi

sal daha: Türkiye'nin demografik 
iktidarı, küçük çiftcilik sisteminin 

muhafaza ve devamına bağlıdır. Fa
kat bu ; en müsait istihsal şartlariy
le bile olsa, gene pahalı bir sistem
dir. Nisbeten küçük bir 'toprak üze
rinde, oldukça büyük bir kalabalık 
çahşır ve beslenir. Daha kötüsü bu; 
bütün dünyada, gittikçe ortadan 
kalkan, - müstemlekelerde fiyatla
rın teşekkül şartlarından bahset
meksizin - ve binaenaleyh beynel
milel pazarda fiyat rekabeti imkan
larınx gittikçe kaybeden bir sistem
dir. Ne yapılaıbilir? 

Memleketin demografik selame -
tini birinci plana alarak, pahalı sis
temi tervic etmek, ayrıca, küçük 
çiftlik sahiplerinin hayat seviyesi
ni yükseltmeğe matuf, fiyat siyase
ti takip etmek; 

Bu bir hal tarzıdır. Fakat aynı 
meselenin; 

Beynelmilel fiyat şartlarına uy -
gun istihsal için, toprağın aşın ma
kineleşmesine çalışmak! 

Suretiyle hallini istiyen ve mü -
nakaşa edenler de vardır. Bahsin bu 
kısmını bitirmeden bir noktaya da
ha i~ret edelim: 

Küçük çiftçilik sistemi, köylü -
nün mütekamil vasıta kullanmama
sını, tekniğin daimi tekamülüne 
mukavemet etmesini icap ettiren bir 
sistem değildir. Hatta bu bakımdan 
sistem, geri de telakki edilemez. 
Sistemin geriliği ve pahalılığı, ma
kinenin de görebileceği bir işi, ma
kineye gördürmeyip, köylünün ken
di ailesiyle beraber yapmasından i
leri gelen bir pahalılık ve bununla 
izah edilen nisbi bir geriliktir. O -
tomobil mütekamil bir vasıtadır. 
Fakat bu vasıta yerinde kullanılma
dığı zaman zararlı da olabilir. 

R asyonalizasyondan, mahreç -
ler kapandıkça, sanayi mem

leketleri de şikayıet etmeğe başladı~ 
lar. İlk zamanlarda bu karlı bir işti. 
İş sıkıntısı yoktu. Ne çıkarılırsa ve 
ne kadar ucuz çıkarılırsa o kadar 
fazla satılıyordu. Mahreçler yavaş 
vav::ıc: lc::ın::ınm;.i7::ı h" l::ırhlrt::ın sgnra. 
rasyonauzasyon ıııt csırını, ı;ı., ı ı: -
liktc ve işsizliğin sebep olduğu, 
hepsi biribirinden mühim binlerce, 
siyası içtimai buhranlarda göster -
di. Bu yüzden bir çok kıymetler ve 
terakkiler tenkit edildi. Rasyonali
zasyon da bu arada münakaşa edi
len belli başlı kıymetlerden ve te • 
rakkilerden biridir. Rasyonalizas -
yanla kazanılanın - siyasi içtimai 
buhranlar, sarsıntılar bir tarafa -

sebep olduğu işsizlik masraflarını 

karşılayıp karşılamadığı hala şüp

helidir. 

r yeni adliye tayin kararnamesi 
1 Adliye Bakanlığı, haklın ve müd -

1 
deiumumiler arasında yeniden bazı 
değişiklikler yapmaktadır. Bunun için 
hazırlanan kararname projesinde sor-
gu hakimliği imtihanında muvaffak o
lanların tayinlerıi de vardır. Kararna -
me projesi yüksek tasdika arzedilmek 
üzere Başbakanlığa verilmiştir. 

18.30 Müzik (dans saati) - 18.45 Konuş
ma - 19.00 Türk müziği - (Muhtelif şarkl
lar) 1 - N ev eser peşrevi - (Yusuf paşa). 2. 
Şarkı - gönül hasreti - (Dr. $ükrü Osman). 
3 - Gel güzelim Çamlıca'ya - (Faik Kapan
cı). 4 - N ev eser yürük semai - (Aptullah 
efendi). 5 - Nihavend saz semai - (Yusuf 
paşa). 6 - Yakına gel yakma - Türkü - oku
yan: Sadi Hoşses. 7 - Tanbur taksimi • 
(Refik Fersan). 8 - Şarkı - nazlandı bülbül 
- (Lemi). 9 - Şarkı - son aşk mı; (Lemi). 
l~ - Düşermi şanına (Rifat bey), 11 - Şed
dı araban saz semaisi - (Refik Fersan) O -
kuyan: Semahat Öze.len ses, çalanlar· V cci
he, Fahire Fersan, Refik Fersan _:_ 19.45 
Saat, ajans, meteoroloji, ve ziraat borsası 
h~ber.leri - 20.00 Türk müziği (inccsa:ı -
hıcazı yegah faslı) - 21.00 Konuşma (Mi
zah saati) - 21.15 Saat, esham, tahvilat vo 
kambiyo - nukut borsası fiyatları - 21.25 
Müzi~. (Cumhur başkan. Bandosu - şef: İh
san Kunçer) 1 - Poppies - marş - (Moret). 
2 - Çigan aşkı - vals - (F. Lehar). 3 - Or
yante - uvertür - (V eber). 4 - Sihirbaz a,k 
- (F~lla). 5 - Mona Vanna - fantezi - (H. 
Fcvrıye) - 22.10 Sinema saati - 22.45 Mü
zik (küçük orkestra) 1 - A Te Sola (V. Gi
uliani). 2 - Die Faschingsfee (E. Kalman). 
3 - Die Romantikcr (J. Lanner). 4 - Marş. 
potpuri - (C. Robrcht). 5 - Lorcley - paraf
raz - (J. Nesvabda). 6 - Maskarade (C. Nlel
scn). 7 - Vielliebchen (L. Siede) - 23.45 • 
24 Son haberler ve yarınki program. 

Avrupa: 

01'.E~A VE OPERETLER: 14 Layp. 
zig - 20.10 Keza - 20.30 Floransa - 21 
Brüksel, Kopenhag, Milano. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 14.15 Frankfurt -
16 Kolonya - 19 London - Recyonal -
20.10 Kolonya, Sarbrük - 20.30 Budapeşte 
- 21 Berlin, Roma - 21.15 Droytviç -
21.30 Strazburg . 

ODA MUSİKİSİ: 17.15 Beromünster -
18.15 Hamburg - 20.15 Milano - 21.20 
Frankfurt • 21.30 Stutgart - 21.35 Bcro
münster. 

SOLO KONSERLERİ: 17 Berlin -
18.30 Kolonya - 21 Varşova - 21.20 Mü
nih. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 6.30 

Breslav - 8.30 Frankfurt, Breslav - 12 
Laypzig, Viyana - 17.30 Berlin - 20.10 
Münih, Ştutgart - 22.40 Königsberg. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Kolonya - 10.30 

Hamburg - 12 Hamburg, Münih, Ştutgart 
- 14 Ştutgart - 14.10 Kolonya - 15.30 
Berlin - 16 Alman istasyonları - Hi.5 Kö
nigsberg - 18 Berlin - 18.20 Münih -
18.30 Frankfurt - 19 Königsberg, Ştutgart 
- 20 Kopenhag - 20.10 Bcrlin, Königs -
berg- 20.30 Ştutgart - 22.30 Viyana, Ştut
gart - 24 Bertin, Frankfurt. 

DANS MÜZ!C 1: 19.15 Viyana - 20.10 
ı:;'ffl} 11 l-J ı;c r.'iS , 'Z .,.J ~~f'++"''l-' . "'1. b"' 

nih .:._ 22.30 Floransa - 23 Roma - 23.10 
Budapeşte - 23.25 Landon - Recyonal -
23.45 Tuluz, Pirene - 23.50 Lüksembur~ 
- Z4 Droytviç. 

Kültür Direktörleri 

arasında yapılan 

tayinler 
Tokat kültür direktörü BB. Alişan 

Tanural Amasya kültür direktörlüğü· 

ne, Amasya kültür direktörü Nazım 

Berksoy Yozgat kültür direktörlüğü

ne, Yozgat kültür direktörü Turgut 

Tarhan Kayseri kültür direktörlüğü

ne, Elazıg kültür direktörü İbrahim 
Ertuğrul Kütahya kültür direktörlü -
ğüne, Erzincan ilk tedrisat müfettişi 
Hüseyin Avni Annem Elazığ kültür 
direktörlüğüne tayin olunmuşlardır. 

kudretini veren nedir? Anna, memleketinden u
zaklardadır, ve bu, manevi bir köksüzleşmenin ifa
desidir. Baba nüfuzundan kurtulmuştur. Tazir et
tiği anası ve babası kendisine benzemiyen iyi, da
ha çocuk, daha saf inııanlardır. Mektep günleri 
mazide kalmıştır. Anna hiç bir Örneği taklit etme
mekte, hiç bir mükafat beklememekte, hiç bir ide
al istihdaf etmemektedir. Vaııya ölmüştür. Koru
yup kendisine yol gösterecek kimsesi, mesnedi, ku
vet kaynağı yoktur. 

van banka memurudur ve daha yüksek gayeleri 
vardır. Onun bütün arzuladığı Anna'nın taze cia
miodir. Ve istemekte, ve yalvarmakta, ve küfür ve 
tehdit etmektedir. 

Bu böyle olmakla beraber vaziyet işte budur. 
Anna Paris sokaklarında büyünıüştür; erkek ve 
kadm münasebetlerinin onca hiç gizli tarafı yok
tu. Kaldırım1ar üzerinde dolaşmış, ezeli ve müı>a
vatııız anla~azlığı müşahade etmişti. İhtiyatkar· 
lığı buralarda öğrenmiş olduğunu iddia mübalağa 
olurdu. Yalnız, o sıhatli ve sağlam şüphe ve te
reddüdü, n.isbetlerin ve muvazenenin manasını öğ
renmişti; hesap edenle etmiyeni biribirinden a
yırt etmeği Öğrenmişti. 

lstvan hesap etmemektedir ve arzusu da devam 
ebniyecektir. Bu ezeli oyunda pek müsavatsız o
larak takııim edilmiş olan tehlikelere karşı ona hiç 
bir garanti göstermemektedir. Anna az çok kati
yete, diğer tabirle samimi ve temiz bir sevgıye ta
raftadır. Başları parlak karşı tepelerin hatırası 

zihninden silinmiştiı-, fakat ne kadar solgun ve u
zak olursa olsun onlardan onda gene bir parça İn· 
şia kalmıştır. Bu aşk değildir. 

Eğer lstvan kendisiyle evlenmek istese, Anna, 
ömrü uzunluğunca i~i ki§i için çab~ak icabede
ceğini bildiği halde, şüphesiz bu teklifi kabul ede
cektir. Hiç olmazsa bu takdirde belki de atkın 

bundan ibaret olduğunu tasavvur edecektir. Fakat 
lstvan onu almak talebinde bu1um:nıya.caktır; lat-

Onlar sinem.aya gitmiyorlar. Kavga ede ede so
kaklarda dolaşıyorlar. Yani lıı.tvan kavga ediyor, 

- ve Anna sessizce ağlıyor. Anna İstva';,.•ı seviyor ve 
bu lay•ksız aşktan utanıyor, inatçı inatçı ba§IDl 

sallıyor, ve evine dönüyor. 

xn 

Kabare hazırdır ve Hal1ey'in parası kalmamıt
br. Tabiidir ki her §eY tahmin olunduğımdan pa
halıya çıkmış ve kötü cinsten olmuştur. 

lstvan, Baraba§'a bunu izah ediyor: 

- Kabare tanılıp tutuncaya kadar reklam yap
mak için bize bir kaç bin frank lazım. 

Ve sonra, ertesi gün Halley'in gelip kenclisini 
göreceğini haber veriyor. 

Şayet Halley Balık - Tutan - Kedi sokağma gel
memiş olsaydı belki Baraba§ küçük sermayesini 
tasarruf sandığından çekip ltsvan'a tevdi ederdi. 
Zira, bir zat sizden para istetirse bundan iyi bir 
i§ umarsmız. Fakat parayı almağa bizzat gelir, 
mütevaz~ işçinin. elini sıkar, onu öğüp okşarsa, ya 
bu zat bır efendı değildir, yahut bu iş iyi bir iş de
ğildir. 

Evet, muhtemel ki Barabaı parasmı lstvan'a 
bu serseriye emanet ederdi fakat onu Halley'e 
B ' , udapeıte'ye gidip bir banka açmcaya kadar ara-
zisi ve bir Örnek çiftliği olan HaJley'e venni
yecektir. Bununla beraber Halley naınuskar bir 
macar asılzadesidir; seviınli ve sohbeti hoştur; 

(Sonu var) 
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Asit askorbik ... 
Bu terim size yabancı gelse de 

onu yadırgayıp bıqınızı çevirmek 
doğru olmaz. O sizi pek ıyı tanır, 
aiz de onunla tanı§olnahsmız ve ken
diaine derin saygı göstermelisiniz: 
Sadece Nobel mükafatını kazanını~ 
olduğu için değil, bütün insanların 
hayatna aebep olduğu için! Çünkü 
kadmlarm vücudunda bu madde
den bulunmayınca anne olmalarına 
imkan yoktur, ya kısır kalırlar, ya
hut çocuklarını büyiitemeden dü~ü
rürler. 

rimesine de yaradığı ıçın onun vü
cuttaki miktarı azalınca §eker has
talığı gelir. Bu maddenin eksikli
ğinden veya azhğmdan türl·ü türlü 
hastalıklar gelıdiği gibi, mikroplu 
hastalıklardan bazılarının da vücu
dun asit askorbik miktarını azalttı-
ğı anlatılmıttrr. 

Görülüyor ki hayatnnızın baılan
gıcı bu maddeye bağlı olduğu gibi 
bütün hayatımız da sağlığnnız da 
gene ona bağlıdır. 

Onun lugatça manası bir §ey an- .. Bereket versin ki bize ~u kadar 
!atamaz. Herkesin anlryabileceği luzumlu olan bu ma•ddeyı bulmak 
m&naaı C vitaminini te§kil eden güç değildir. Asit ukorbik timdi i
kimya maddesi demektir. Bu vita- liç halinde kullanılır. F~kat. daha 
min, daha yeni bulunduğu vakit is- ~olayı gıdalarımızda .. vıt~ın .. ha
korbüt denilen ağız hastalıklarına l lınde bulmakt?'. H_e~ ~un bıze Juzu
mani olduğu anlatddığmdan zaten 1 mu ~adar. ~ ~ıtamının~ - yahut as
önemli tutulmu§tU. Fakat kimyaca korhik as~dınıv-:- ?~ mıktar gıdalar
terkibi bulunarak daha kolay ele, a- da bulabılecegımızı yazıyorum: 
vuca sığabilecek hale geldiğinden- Yalnız sütten almak İstenince 
beri ehemiyeti pek ziyade arttı. günde 6 litre süt içmek pek güç olur. 

Vücudumuzda büsbütün eksik Fakat 7,5 gram maydanozda, 15 
yahut lüzumundan az bulunduğu gram biberde, 30 gr. limon•da yahut 
vakit meydana çıkan türlü türlü portakalda, 30 gr. ispanakta, 45 gr. 
hastalıkları saymak İstemi ye rum: karaciğerde, 45 gr. mandarinada, 
Fakat vücudumuzun hemen her ta- 51 gr. ye§il salatada veya kırmızı 
rafında ondan bulunınaaı hayatımı- domateste yahut lahnada bir de 
za mutlaka lüzumlu olduğunu gös- mevsiminde 150 gram kirazda 0 

terir. kadar asit askorbik bulunur. 
En ziya-de bulunduğu yer kafata

amın içindeki ipofiz guddesidir: 
:Yüz gramda 270 miligram nisbe
tinde. Bu guddenin öteki guddeJer
den hepsine hakim olduğunu hatır
larsanız asit askorbik maddesinin 
hayatta ne ka.dar büyiik ehemiyeti 

Şu halde, bu kı§ mevsim.inde, hu 
bakımdan, sağlığımız günde bir 
portakal yemeğe bağlı demektir. 
Bunu yapmak da pek güç bir İ§ ol
masa gerektir. Yaz gelince de gün
de yüz elli gram kiraz yemeği el-

olduğunu takıdir edersiniz... Ondan bette çok görmezsiniz. 
aonra vücudumuzda bulunduğu yer
ler şunlardır: 

Yüzde miligram hesabiyle: Böb
rek üstündeki guddede 220, kadın 
yumurtalığında 90, karaciğerde 19, 
beyinde 9, kalbin adalesinde 2,8 .... 
Daha ilerisini saymıyacağrm, çünkü 
onun bulunmadığı uzvumuz yok gi
bidir. Demek ki hemen her uzvumu
zun itlemeai için bu asitten o uzuv
da bulunması lazımdır. 

G.A. 

Talim ve ticaret müşavirliği 
miitehassıslığı 

Nafia Vekaleti talim ve ticaret mü
şaviriği mütehassıslığına binbaşılık -
tan müstafi B. N eeabettin Cakıt 80 li
ra asll maaşla tayin olunmuştur. 

Beyinde normal halde yÜzde 9 _:!lll 1111111111111111111111111111111111 h. 
nisbetinde bulunduğu halde alkol : -kullanınca bu nisbet azalır. Alkol : Ankara Borsası 
fazla miktarda olduğu vakit insa
nın fUUrunu bozduğuna göre insa
nm zekası ve §Uuru için de asit as
korbik lazım olduiuna hükmedile- -
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Kalbin vurması onun bulunması- : 
na bağlı bulunduğu gibi öteki ada- : Londra 
lelerin •eker yakarak hareket et- - N evyork 

Y : Pari5 
meleri gene onun bulunmasma bağ- Milano 

hdr. O bulunmaymca adaleye hal- = Cenevre 
- Amsterdam 

eizlik gelir, hareket edemez. : Bcrlin 
Vitaminlerin mevsimlere göre a- : Brüksel 

zahp ,.,,.gw aldı klan anla•ılmagw a bat· : AS tina 
~ Y - of ya 

ladığmdan ilkbahar mevsiminde _ Prag 
bazılarına gelen halsizlikler, ilkba- : Madrid 

harda tiddetlenen rümatizma ağrı- S ~:<l!~:~te 
lan o mevsimde bu asiıdin azalma- - Bükreş 
amdan ileri geldiğine atfolunur. Rü- - Belgrad 
matızmalı hastalardan bazılarmm - Yokohama 

Stokholm 
liınon yiyerek iyiletmesi de limon- =· Moskova 

ÇEKLER 

5.87 
125.815 

3.315 
6.6225 

28.41 
68.385 
50.4525 
21.21 
1.07 
1.545 
4.32 
5.87 

23.7850 
24.8525 

0.90 
2.8075 

34.27 
30.2225 
23.8125 

5.90 
126.4575 

3.3325 
6.6550 

28.555 
68.73!> 
50.71 
21.32 

1.0775 
1.55.25 
4.3425 
5.90 

23.9050 
24.98 

0.9025 
2.8225 

34.445 
30.377S 
23.9350 

da. bu aaidden çokça miktarda bu- : 
lunmasmdan ileri geldiği timdi an- : ESHAM VE TAHVİLAT 

-------------= ---------------------.. ------------------lqrlınaktadrr. 

ln.anm ekmiklerinden biri - ka
za neticesiyle - kırılıdığı vakit ke
miğin tekrar yapıfması için de bu 
maddeden lazımdır. Bulunmadığı 
halde kemiğin yapııması pek uzun 

_ 1933 Türk Borcu I. E 
S l~ii J~;: :::c~u ı~t : 
_ 1933 İkramiyeli : 

sürer. 
Bu asit kandaki fazla §ekerin e-

: Ergani 19.55 19.55 : 
: Sivas - Erzurum : 

Hattı İs. 111. 19.- 19.05 : 
: Sivas - Erzurum : 
- Hattı tıs. V. 19.15 19.15 - -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;: 

i lk kanunun 11 inci pazar gü
nü Memel'de 1935 de inti -

hap edilmiş ve müddeti sona eren 
diyet meclisinin yeniden teşkili i -
çin seçim yapıldı. Dört Litvanya 
partisinin karşısında B. Neumann'
m Kulturverlaınd isimli partisi var
dı. Bu partide yalnız almanlar de -
ğil litvanyah muhalifler de vardır, 
fakat ilhamını Hitler rejiminden al
dığı için alman partisi olduğu söy
lenebilir. Diğer Litvanya partileri 
de şunlardı: Milli parti, Emlak sa
hipleri partisi, iki de işçi partisi. 

İntihap, bizzat Litvanya'nın bile 
uzun zaman mahrum kalmış olduğu 
parlamenter rejimin bir karikatörü 
sayılabilecek hususi bir tarzda ya -
pılmişur. 140.000 nüfus üzerinden 
70.000 seçicinin her biri mevcut 29 
azalık için ayn ayrr reyini verir. Bu 
suretle 'Jrtaya tasnifi icap eden 2 
milyona yakın rey puslası çıkar. 

Bu intihap alman partisinin ka -
hir bir galebesiyle neticelenmiştir. 
Dün mecliste 29 sandalyadan 24 ü 
naziler tarafından işgal ediliyordu. 
Bugün ;;.:ıiıkların hemen tamamı 

onlara geçmiştir. 

H cil Führer !" ve :·sieg Heil" 
nidaları arasında yapdmış o

lan ou seçim bizi pek ziyade alaka
dar etmiyecekti. Fakat doktor Neu
mann'la muavinleri bu seçimde Me -
mel limanının Alm.anya'ya dönüşü 

ve muhtar ülkede her hangi bir ma
halli hükümeti imkansız kılacak ve 
Almanya tarafından dışarıdan ma -
nevra edilmek suretiyle memleket -
te şiddetli müdahalelere imkan ve -
recek bir alman idaresi kurmak için 
bir nevi plebisit mahiyeti gördük -
!erini gizlememişlerdir. Martta A -
vusturya'da ve eylülde Çekoslovak
ya'da muvaffakiyetle neticelenen 
"teazhürler"den sonra kuvet siya -
seti Almanya'nm hoşuna gitmekte
dir. 

Almanya Polonya'nın protesto e
demiyecek bir mevkide bulunmasın
dan her halde memnundur. Çünkü 
anşlustan az sonra, Polonya, daha 
Çekoslovakya' dan Teşen mıntakasx
nı almadan önce, Litvanya tarafın
dan protesto makamında kendisine 
kapatılmış olan hududu bir ultima
tomla açtırmıştı. 

rransa'nın Beri.in elcisi B. Con· 
.. ,. .. u, c Y-<.: ıu:gu tCI: C"Iıın ış -

güderi B. Ogilve Forbes alman dış 
bakanlığına giderlerken, Litvanya'
nın Faris elçisi B. Klimas da fran
sız dış bakanlığına baş vuruyordu; 
büyük devletler Memel statüsüne 
karşı kayıtsız değildirler. Fakat i
tiraz neye yarar? Almanya sükiltu 
tercih etmekte<iir. Halbuki B. Neu

_mann Hitler namına konuşarak ka -
rarın Memel'de değil ancak Berlin'
de verilebileceğini söylemi~tir. 

Almanların Memelberg dedikleri, 
litvanyalıların Klaipeda adım ver -
dikleri Memel mıntakası Niemen 
nehrinin sağ sahilindedir: 140.000 
kişilik nüfusunun 60.000 i almandır 
ve bunlar başlıca üç küçük şehre 
taksim edilmiştir. (Memel şehri -
nin nüfusu ancak 35.000 kişidir). Bu 
arazi Versay muahedesiyle Alman
ya'dan ayrılmıştı. Bu muahedeyi 
dikte edenler, bir nevi Polonya • 
Litvanya birliğini tasarlıyorlardı. 
1920 de ViJna şehrinin polonyaldar 
tarafından zaıbtı üzerine bu hayal 

m 

Alman limanı 
mı olacak? 

Büyük devletler Memel 
statüsüne lakayt değiller 

FAKAT İTİRAZ NEYE YARAR! 
Nayman kararın Memel'de değil 

Berlin'de verileceğini söylemiştj r 

Günün politik 

meseleleri 

Yazan: 
Hanri Bard 

Örop Nıwel'd.en 

suya düştü. 15 son kanun 1923 de 
Memel mıntakası litvanyalı halkı -
nın bir isyanı burasını Litvanya'nm 
nüfuzu altına koydu. Evelce muh -
tar bir ülke olarak kabul edilmiş o
lan Memel, halk meclisinin 9 son ka
nun 1923 tarihli karariyle kendini 
Litvanya cümhuriyetine ilhaık etti. 
8 mayıs 1924 de Parist'e elçiler kon
feransı Memel üzerinde Litvanya' -
nın hükümranisini kabul ediyor ve 
Versay muahedesini imzalamış olan 
dört devlete ait hakları Litvanya'
ya terkediyordu. 

N azilerin iktidar mevkiine ge -
!işlerinden önce bir çok tef

sir ihtilaflanna meydan vermiş olan 
bu muhtariyet statüsü muhtar ülke· 
nin müdafaa vazifesini Litvanya' -
ya tahmil etmekte, liman, demiryol
ları, postalar, polis hususunda mem
leketin Litvanya'ya tabi olmasını 
kabul etmekte, fakat Memel'e teşrii, 
idari ve mali hüriyetler bahşetmek
tedir. Bu anla~a icra.kuvetini beş 
azadan mürekkep bir direktuvara 
vermektedir. Bu direktuvarın reisi, 
"r ••v•~dr:'\ '"n'T'J-uıf" rPjc:.f +::J,-;:1fınrl.:1n 
tayın e ılen oır komıser tarafından 
seçilecektir. Bu direktuvar ancak 
intihap edilen diyet meclisinin iti
madına mazhar oldukça mevkiinde 
kalabilecektir. 

Neumann partisi, 1934 de devlet 
emniyetine karşı suikast hazırla -
mak cürmiyle Litvanya mahkeme -
leri tarafından mahktlın edilmiş ve 
sonra affedilmiş olan başlıca şaıhsi
yetlerin siyasi faaliyeti direktuva -
rın vazifesini güçleştiriyor ve diyet 

meclisinin itimadından mahrum e

diyordu. Yarın ne olacağı tahmin o
lunabilir. Deutsche Algemeine Zei
tung geçenlerde şunları yazıyordu: 

"Memel halkı hiç bir azman Litvan

ya çerçevesi içinde yaşamak isteme
miştir. Versay muahedesi Memel'i 

Litvanya'ya vermemişti. Litvanya, 

burasını Ruhr'un işgal edildiği gün 
ele geçirmişti. Bu ilhak ne halkın 
arzusuna, ne de tarihl haklara isti
nat ediyordu." 

Versay muahedesini imzalama
mış olan Almanya onu tanı -

mak istemezken, esasen altında im
zası bulunmıyan bir elçiler konfe • 
ransmm kararını hiç tanır mı? Bu 
işin hukuki tarafı. Bir de fili tarafı 
vardır ki onu da doktor Neumann'
ın mümessilleri Üzerlerine almış
lardır. 

Tahrik edilmesi muhtemel büyük 
isyanlar çıtkığı takdin:le bile, dev -
Jet polisinin Memel mahalli polisi
ne yardım etmesi hakkını alman 
partisi şimdiden reddetmektedir. 
Muhtar ülkeye ecnebilerin girmesi 
ve ikameti hususunda Kaunas hükü
metinin salahiyeti de kabul edilme
mektedir. Bu suretle almanlann 
Memel m· ıtakasma dolmaları ve ek
seriyeti teşkil etmeleri, gazete ve 
bankalardan sonra büyük emlaki el
lerine geçirmeleri ve bu toprakları 
Almanya'nın Baltık üzerinde husu
si bir malikanesi haline getirmele
rine yol açıktır. 

B u şartlar içinde alman ve in -
giliz diplomatik mümessil -

lerinin protestoları führerin bakan
larına pek hafif gorünse gerektir. 
Dar politikası hiç bir yerde memnu
niyet uyandırmamış olan iki milyon 
nüfuslu Litvanya'nın, Memel'i ken
di çerçevesi içinde bulundurmak ~ 
çin oradaki alınanların bütün iste -
diklerini kabul etmesi beklenebilir. 
Danzig'de olduğu gibi Memel'in bü
tün kanunları Almanya'nınkilere 
uydurulacaktır. Komiserlilt de bel
ki bir nasyonal - sosyalist 'efe veri
lecektir. Bu kafi gelecek midir? 

Memel'in akibeti hepimiz için ve 
bilhassa Polonya için yeni bir ih -
tardır. Polonya, ınaJur ve uzlaşn::ı 
bir siyasetle Litvanya ile birliği te
min etmeliydi. Danzig, Memel, Uk· 
rayna, bunlar düşündürücü mevzu· 
lar değil midir? 

Belediye zabrtasımn 
polise devri 

Büyük vilayet merkezlerinde bele
diye zabıtası işlerinin polis te§kilatı 
tarafından yapılması hakkında emni • 
yet umum müdürfüğünce bir talimat -

name hazırlanmakta olduğunu bazı 

gazeteler yazmıştı. Belediye zabıtası 
işlerinin polis teşkilatı tarafından ya
pılacağı hakkında polis teşkil.it kanu

nunda hükümler mevcuttur. Emniyet 
işleri umum müdürlüğü kanunun bu 

hükmüne dayanarak ilk defa İstanbul 
belediye teşkilatını İstanbul polis teş
kilatına vermiştir, maddi imkan nisbe

tinde vilayetlerin belediye zabıtası iş· 
leri emniyet teşkilatına devrolunacak~ 
tır. 

[ Hayatin • 
ıçyüzü 

ma doğru cevap veriniz, dedi. Sizin i
çin referans veren bu avukatlar iti • 
mada değer kimseler midir? 

diyemez. Bundan dolayı ben ilana 
bütün müracaatların yazılı olarak ya
ptlması: kaydını ilave ettim. Bu kay -
da aldırış etmiyen ilk müracaatçı siz 
oldunuz. 

sebepsiz ve manasız bir sıkıntı vardı. 
Geçen on beş günün hatırası üzerine 
bir kabus gibi çöküyordu. 

~==============-6-
Yazan: Filipı Openhaym 

Mister Masters, her ne kadar hissi- Blis, bu suali soranın yüzüne baktı. 
yatını saklamaga çalıştı ise de gene Masters'in diken gibi kaşları kalkmış, 
bu sözlerin tesiri altında bulunduğu çatılmıştı. Fakat mavi gözleri şefkat-
belli idi: le parlryordu. Blis dedi ki: 

- O halde bahtiyarsınız delikanlı, - Çünkü bu, benim on üçüncü mü-

Blis, kati bir eda ile: 
- İtimada çok şayandır, dedi. 
Mr. Masters kapıya doğru yürüdü. 
- Her şeyden önce gidip şu soba-

ya iyice bir bakalım, dedi, bunu bir 
çocuk da satabilir; fakat siz bir defa 
bunu iyice muayene etmelisiniz. Bu
rada bir dakikacık bekleyin. 

- Fakat benim bu işe girmemi ne
den istemediğinizi söyler misiniz? 
Herhangi bir adam gibi sobaları sat
mıya neden benim gücüm yetmi -
yecek; burasını anlıyamıyorum. 
Kadın, tenkitkar bir bakışla baktı. 

- PekalA öyleyse, dedi, ben de kal
kıp gideyim. 

Kapıya doğru yöneldi. Fakat dak
tilo kendisini durdurdu. 

-5-

Köy 
Yazan: Nasuhi BAYDAR 

Biz köyii, ~ehirden farklı olan 
ınanzarasında ruhlarDDizı dinlendi
ren hu.susiyetler bufıduğwnuz için 
aevnıey.iz. Köyü severiz, çünkü köy
Jümüz de §ehirlim.iz kadar uyanık, 
yaratıcı ve mücadelecidir. Onunla 
arkadatÇa ve tevazula konuşabiliriz: 
zekası zaflarımızı bile keşfedecek 
kadar amansız, fakat terbiyesi ve ır
ki gururu zebunküşlÜğe dÜ§miyecek 
kadar yüluektir. 

Nüfusunun "dörtte üçü köyde ya
§ıyan ve onda sekizi z.iraa.tle uğra

tan bir memleket halkı, hu vasıflan 
sayesindedir ki, asrrlar sÜnnÜ§ bir 
ihmale rağmen tereddi etmiyerek 
tabiatla mucadele ede ede bu zama-. 
na kadar korunmak kudretini ken
dinde bulabilmi§otir. 

Köyden şehre gelenlerin bura.:JNL 
mahsus bütiın icaplara nuıJ kolaY.-
hkla intıbak ettikler.ine hayret eden· 
Jer bulunabilir. Bu hayret türk köY,
lüsünün hasletlerini bilmemekten i -
leri gelır. Notayı çabucak okuya.o, &

tine alaığı musıki aletinden kısa za. 
manda nağmeler çıkaran tlirk köylü
sü gJ.bi taşçı, eczacı, marangoz, ta
rihçi, demirci veya hukukçu olan 
tur.ıt köylusu hiç bır ..:levlıde iatiana 
teşkıl etmemiştır. Köylerimizden s:o-
gu geri ve köyJulerimiz henüz istedi
gımız refah ıçinde değilse bunun tek 
sebebi eski reJımler.in köyle aJi.ka.sı2; 
kalmı§ ve koyu ancak keneli saadeıt
lerıni teminle mükellef ve sadece 
hizmetlerinde sayını§, ve bu yetmi
yormU§ gibi onu imkansızhkJar için
de bırakmış olmalarıdır. 

Hastalığı t~his etmiş bulunu.)IO • 
ruz: eski rejimlerin köyden esirge .. 
miş olduklarmı ona birer birer ver· 
mekJe ve iyi düşünülmüş geni! l>ir 
programı tatbık sahasına koymakla 
Kayıp.arımızı telafi eaeceğimizdea 

emın buıunuyoruz. Zira, karşmuzda.
ki tiırk koyıusiidur. 19.:>3 te tüıık ik
tisadiyatmı tetkik için Amerika'dan 
getirılmİ§ olan mm heyetin.in tür.k 
çittçisi lehindeki şehadeti, ona dair 
olaıı kanaatlerimizi ancak kuvetlen
direbilir. Şen, baymdır, modern köy
ler başlıca dileklerimizden'llir. Türk 
köyhisunü bağlar ve bahçeler ara
sında, §irin evJcrde, meradan döneıı 
sürülerınin sütlerini temiz ağıllarda 
sağarken, giyimli ve sıhatli görmek 
ıatıyoruz. 

Fakat onun kalkınması memleke
tin kalkmma.sı demek değil mid.ir? 
On üç milyonun refahı on yedi milyo
nun refahıdır. Ve biliyoruz ki ''milli 
ekonominin temeli ziraattir.,, Zira.
atimizi iç ve dış piyasaların istedik
lerini ve istedikleri nisbet ve §ek.ilde 
yetiıtirir hale getirmekle bu temele 
en sağlam vaziyeti vereceğimize .ka
naat getirdiğimiz için topraksız çift
çi bırakmamak, onun it vasıtaJaruu 
artırmak, pulluk, traktör, tohum te
mizleme ve harman makineleri, dört 
tekerlekli araba ve her f'CY: temin et-
mek kararındayız. . 

Birici köy ve ziraat kalkınma kon. 
gresi müzakerelerini bitirip dilekle· 
rini tesbit ettikten ve hükümet zirai 
kalkınma programına kati §eklini 
verdikten sonra hayalimizdeki tür.k 
köyii yavaş yava§ teressüm edecek
tir~ bütün tarlaları tekniğin emretti
ği gibi sürülüp ekilmiş, anbarlan en 
İyi mahsullerle dolmU§, bu ma.hsullo-

(Sonu 9. ncu sayfada) 

- Ne oluyor? Ne oluyor? diye sor
du. 

Blis, izah etti: 
- Bu genç Bayana, eğer işe alına

cak olursam, birçok siparişler temin 
edeceğim hakkında teminat veriyor -
dum. 

Masters delikanlının omuzunu ok -
şadı: 

- Öyle ise hemen çalışmıya başla, 
delikanlı, dedi. lş senindir. 

IV gerçekten pek bahtiyarsınxz. Sizin ya- racaatımdır. Denemişimdir, on üç ra
şınız~a ike~ ~e~, aynı şeyi söyli!.e -

1 

kamı ban~ uğur getirir. Sonra bir se
mezdım. Hıç ı~ız kalmadınız, oy le bep daha ısterseniz şudur: Eğer bun-
mi? da da muvaffak olamazsam ben açlık-

- Hayır, asla. tan öleceğim, yahut da eski işime dön-

Kendisi, orada sobalardan birisini 
muayene eden anbar memuriyle gö. 
rüşmek üzere depoya geçti. Blis, kum 
ral saçlı genç daktilo ile yalnız kal
mıştı. 

Kadına sordu: 
- Ne dersiniz? Bu işe girecek mi

yim? 

Dudaklarının üzerinde şüpheli bir 
gülümseyiş vardı ki delikanlıyı mü
te~s~~r etmişti. Daktilonun gözleri 
Blıs ın bastonuna ilişmişti. Sordu: 

- Bu bastonu da her vakit berabe
rinizde taşıyacak mısınız? 

Blis biraz kızardı. 

- Geri geliniz, diye emretti, bu ha

reketinizle iyi ediyorsunuz, belki, fa
kat geç kaldınız. Mister Masters, yer

yüzünde en inatçı adamlardan biri • 
dir. Bunun için ben bir şey söyleme

dim. Şimdi mademki sizi işe almağa 
karar vermiştir; sizin istihdam edil
meniz lazımdır. 

Blis: 

Blis, Alfa mutfak sobalarını sat
mak için harcadığı ilk muvaffakiyet
siz yirmi altı sefalet dolu günün için
de bir çift ayakkabı eskitti. Bir za -

Elinde bir çok kağıtlarla geri dö - mek mecburiyetinde kalacağım. 
nen genç kadın, delikanlıyı bir aşağı, Mas ters sordu: 
bir yukarı süzdü. Bakışlarında bir be- - O eski iş ne idi? 
ğenmezlik vardı. Gence sordu: - Namussuzca bir iş değildi ama, 

- Siz istida vermiş miydiniz? pek tamah edilecek bir şey de değil-
Blis, ne cevap vereceğini şaşırdı. di. Ben yeniden batmak değil, kendi

Bu tersçe sorulan süal, sinirine do - mi yükseltmek istiyorum. Siz iyi 
kunmuştu. Ne ise Mister Masters va- kalpli bir adamsınız Mister Masters, 
ziyeti kurtardı: fakat ... 

- Bu işe ne dersiniz genç efendi? Masters: 
Hepsi de ticaret işlerinde tecrübe gör- - Durunuz diye bağırdı. 
müş yüz yirmi kişiden yüz yirmi isti- Blis bu ihtarı dinledi. Mister Mas . 
da. ters, eskisinden daha ziyade kaşlarım 
Bunların hepsi sadece Alfa mutfak çatıyordu. Kumral saçlı daktilo da, 

80balarını satmağa taliptirler. Şimdi artık makinesini tıkırdatm.ryor, deli -
bütün bu müracaatları bir tarafa bıra- kanlıya ba•kıyordu. 
kıp ta sizi kabul etmemi nasıl wnabi- Masters, 
lirsiniz? - Şimdi size bir sual soracağım a-

Daktilo, başını kaldırdı ve bir müd
det delikanlıya baktı. 

Uzun boylu ve biraz narin bir ka
dındı. Gözleri büyük, bakışları yu -
muşak, rengi duru idi. Ağzının biçi
mi karakter ifade ediyordu. Blis, ilk 
bakışında bu kadının şimdiye kadar 
düşüp kalkmak itiyadında bulundu -
ğu kadınlardan farklı bir meziyete 
malik olduğunu anlamıştı. 

- Korkarım ki gireceksiniz, dedi 
kadın. 

Blis kekeledi: 
- Korkarım mı dediniz? 
Kadın başını salladı: 
- Korkarım ki sözü benim dilimin 

pelesengidir. Mr. Masters çok iyi 
kalP.li bir adamdır. Kimseye hayırı 

- İşin hakikatini isterseniz bunu 
bit pazarına götürüp satmak ' üzere 
yanı~a almıştım. Fakat buraya gel -
meyı o kadar zaruri buldum ki oraya 
gitmeğe vakit bulamadım. 

Daktilo arkasını döndü, gene çalış
mağa başladı : 

- Neme lazım, orası benim işim 
değil, dedi, fakat hazan bu işlere ka
rışmayı da istemez değilim. Mister 
Masters gayet iyi bir mucittir. Fakat 
para kazanmak ve işlerini organize 
etmek hususunda hemen hemen hiç 
bir fikri yoktur. Eğer bu adam, soba
dan anhyan, bu satışta büyük tecrü
beleri olan bir satıcı bulmuş olsaydı, 
o zaman, biz de selamete ererdik. Be
nim bildiğim budur. 

Blis, yavaşça ayağa kalktr. Içinde 

- Eğer siz böyle söylerseniz, ben 
çıkıp giderim, dedi. 

- Faydasız; o ne yapar, ne eder, 
tekrar sizi buluncıya kadar rahat et-
mez. .. 

- Hiç olmazsa bana muvaffakiyet 
dilemelisiniz. 

Daktilonun dudakları biraz gerildi: 

- Size satış yapmak hususunda 
muvaffakiyetler dilerim, dedi, çün -

kü siparişlere fena halde ihtiyacımız 
var. 

- O halde söz veriyorum, siparit
ler alacaksınız. 

Bu sırada gürültü ve patırdı ile i -
çeri giren Mister Mastres: 

' manlar, bütün komisyoncuların, ti -

yatro müstahdemlerinin, lokanta gar

sonlarının, metrdotellerin, hulasa çe

şit çeşit insanların şımarttığı ve eli

ne baktığı bu adam, şimdi o kapı se

nin, bu kapı benim, elinde kağıtlar 

ve risalelerle koşup duruyor, sobası 
için sipariş almağa uğraşıyordu. Mü

racaat ettiği kimselerden çoğu, sat -
mak istediği sobaların en kötü, en 

pahalı ve modası geçmiş nesneler ol
duğunu yüzüne karşı sÖylüyorlardr. 

Yeni mesleğinde geçirdiği her gün 

yüzü biraz daha katılaşıyor ve mu -
vaffakiyetler karş s•nda biraz daha 
tahammüllü, sabırlı oiuyordu. 

(Sonu var) 



BÜYÜK MİLLi SEFERBERLİGİMİZ ğiyle bazı hakikatlerle karfılaştır - yetleri aruındadrr. 
maktadır. 

Bu hakikatlerin bir kısmı şunlar. 

Başvekilimiz diyor ki : 
dır: 

Toprağın verdiiini 'değil, 
istediğimiz mikdarı alacağı:s 

Köy ve Ziraat Kalkınma 
davamız bütün milli 

davalarımızın ana temelidir 

- Türkiye'nin dış ödeme kabiliye
ti demek olan harici ticaretinde zirai 
hayvani mahsullerin ehemiyetli mev

Çiftçiliğin girift, müşkül olan ikti
sadi meseleleri, bugün ziraat mesele
lerine tamamen müvazi hatt& hikim o
larak yürütülüyor. 

Bu kongrenin 
bir seferberliğe 

bu istikamette 
namzet olmasını 

(Başı 1 inci sayfada) 
tarda, milli umdelerimizin ve miaa
kımızın arasında ve içinde bu dava 
bu ana dava vardı. 

"Milletin efendisi köylüdür'' 
Büyük türk milletinin, kurtarıcı ve 

müşahhas ideali müebbed Önder Ata
türk: 

"Türkiye'nin hakiki sahibi, efendi
si hakiki müstahsil olan köylüdür. 

O halde, herkesten daha çok refah 
ve saadete müstahak ve layik olan da 
odur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi hji
kümetinin iktısadi siyaseti bu asil ga
yey:i istihsale matuftur." 

diyordu ve her türkün bu asil da
va karşısında alması gerekli yeri duy
ması ve yapması gerekli vazifeyi en 
açık, en keskin kelimelerle gösteri -
yordu. 

lmparatorl11ktan devralınan 
vaziyet 

Arkadaşlar, 

İmparatorluktan devir alınan vazi
yeti hepiniz bilirsiniz: 

- Şuursuz, gafil, mecnun bir ida
renin akla gelebilen bütün fenalık
larına sahne olmut bir memleket, 

- Milli olan her şeye düşman, hu
rafeler içinde bir hükümet, 

- Her türlü refah ve kalkınma va
sıtalarından tecrit edilmiş; ciddi mil
li, her hareketinin karşısına ya ken
di hükümeti ya kapitülasyonlar çı • 
kan bir millet. 

lnkılôp İf batında 
Büyilk türk inkılabı, bundan dola

yıdır ki yalnız türk vatanını dütman· 
!arından temizlemekle kalmadı, türk 
milletinin tam ve mutlak istiklalini 
de istirdat etti; arsıulusal müeyyide
lere baglamak suretiyle ite batladı. 

1933 yılında, Türkiye iktisadiyatı
nı tetkik için Amerika'dan getirdiği
miz ilim heyeti, uzun tetkiklerden 
aonra türk çiftçisi hakkında tunu 
llÖyliiyordu: 

.. Türk çiftçisi nesillerce çiftçilik 
etmiş bir soydan gelmektedir. 

Kendisinde çiftçilik, sevki tabii ha
lindedir. 

Daima çiftçilikle meıgw 
olmuı bir mUleı 

Tarihın başlangıcından beri, türk 
çiftçisinin ceddi, harple meşgul ol -
madıkça, sürülerini beslemiş, kendi 
gıda maddelerini yetiştirmiş, koyun 
• keçisınden elde ettiği yUnü, tarla
larından elde ettigi pamuğu eğirmiş, 
giyimliğini elle dokumuf, umumiyet
le çalışkan ve kendi ihtiyacına kifa
yet edecek bir hayat geçirmi§tir. 

Buna ilaveten bu çiftçi halk asır -
larca hesapsız harplere lazım olan gı
da maddelerini hayvanatı, insan ku
vetini temin etmiştir. 

Tütk çiftçisinin mırlarca 
çektiği nıe§Okkaıler 

yüklü arabasıını gecenin uzun saatle
rince dağ yolarından süren, bu cepane
yi siperlere kada.r taşıyan kadın, bu 
kadındır. 

Çiftçi kadın, daha genç yaşta iken 
çektiği zahmet, cefadan yıpranır, çö
ker; bununla beraber, fakirligin, pa
çavraların örtemediği hakiki büyük
lük ifade eden vasıfları vardır .. 

Bunlar şimdikinden daha yüksek 
bir hayat seviyesine Iayıktırlar. 

Kendilerine emek ve ümit vermek, 
devlete düşen birinci büyük vazifedir. 

isimsiz kalıraınanlar 

Zafer ümidini beslemiyen bir ordu, 
daha cenk başlamadan yarı maglfıp de
mektir.,, 

Vatandaşlar, 
Yüksek bir ilim heyetinin kanaat

lerini ifade eden bu sözleri, size yeni 
bir şey göstermiş olmak için nakletmi
yorum. 

Türk köylüsü, türk çiftçisi, büyük 
türk tarihinin, daima büyük kalmış, 

adsız kahramanlarıdır. 

Onların tarihini, asaletini biz, hepi
miz daha iyi, daha yakından biliriz. 

Amerikalıların raporiyle birlikte 
her birinize takdim edilmiş olan tari
hi etüd, köylü ve çiftçilerimizin uzun 
asırlar boyunca oynadıkları rolü, uğ
radıkları haksızlıkları vesikalariyle 
izah ediyor. 

Amerikalılar, bu satırları hüküme
tin kendilerine izah edilmiş politika
sındaki isabeti teyit için yazmışlardır. 

BCJ§arılan t'e ba~arıkıcak ifler 
Bense, burada: 

- Bu mevı:uun arzettifi ehemiyeti 
bir kere daha beraberce hatırlamak, 

- Ve rejimin, bu istikamette, ras
yonel bir ilerleyiş için, daha evel ba
şarmağı zaruri gördüğü başardığı bü
yük işleri kaydetmek için nakletmiş 
bulunuyorum. 

Evelemirde maziden kalma idare 
sistemini, dayandığı mevzuatı tasfiye 
etmek, davaya elverişli bir hava y~
ratmak, sonra bu davanın muvaffakı
yeti için zaruri vasıtaları, §lrtları te
min etmek bir zaruretti. 

Kemalizm, büyük türk milletini~ 
ve reji.minin an.a partisine "Cümhurı
yet Halık Partisi" unvanını vermek, 
bu suretle ha1kla beraber ve halk için 
karakterini ti doğuşunda tebarüz et
tirmekle başladı ve ilk on beş yılının 
çalışmalarını hep bu maksat istikame
tinde, bu maksat etrafında teksif etti. 

15 yılın iftiltar t'erici 
bilançosu 

Bugün övünebileceğimiz bir mu -
vaffakiyet, bir varlık halinde bulunan 
şimendifer politikamızı, 

- Sanayiletmc politikamızı, 
- Cehaletle, hastalıkla, kuraklık ve 

bataklıklarla, yolauzluk ve vasıtasız -
hkla, mücadelelerimizi, 

- Memlekette tesis ettiğimiz büyük 
emniyet ve asayişi, 

- Tedvin ettiğimiz yeni kanunları, 
- Paramızda, bütçemizde tesis etti-

Bunlar vergi tahsildarlarmın gad
rine ugramış, yazıp okuma bilmedik -
terinden ekseriyetle mürabahacıların 

esiri olmuşlardır. 

ğimiz sağlamlığı, 

- Harid ticaret politikamızın, dün
ya buhranı teraiti içinde dahi milli is
tihsali koruyan karakterini, 

- Harf inkılabını, sayıları artan 
mektepleri, 

Ekinlerinin yağmursuzluktan so
lup mahvolmasına hayvanlarının .gıda
sızl.ktan , bar nacak yersizlikten ölüp 
gitmelerine seyirci kalınmıştır. 

- Vergilerde, ve vergi sistemimiz -
deki istihsalatı, bilhassa aprın ilgası
nı. 

büyük 
temenni 

milli 
ederiz 

ziraat maddesi daha temin etti. 
Bu yüzden köylü kesesine giren pa

ranın 6 milyon lirayı bulduğu yıl oldu. 
Pamuk ve yün sanayiimiz, yerli 

müstahsilin malını mütemadiyen kıy · 
metlendirdi. 

1923 den twnrald rakamlar 
Harici ticaret politikamız. hariçten, 

değer fiatlarla türk malı talebini fa. 
sılasız artırdı. 

Köylü ve çiftçi lehine kolaylık, 
vergi tenzilatı, maliyemizin her imkan 
anında tatbik ettiği ana düşünce oldu. 

Bu ve bu yüzlerden cümhuriyf tin 
ilan tarihi olan ı 923 tarihinden itiba -
ren zirai ihracatımızın kıymeti ve bin
netice köylü ve çiftcimizin geliri her 
sene muntazaman arttı. 

- 1933 de, 1923 senesine nazaran 
yüzde 27, 

- 193 7 senesinde gene aynı yıl ra
kamına nazaran yüzde 96 yükseldiğini 
gördük 

- 1938 ~enesinin elimh•:dcki son 1 O 
aylık yekiınları da bir evelki yılın av
nı devrı>sine nazaran yüzde 1 7 tereffü 
kavdedivor. 

Köy ve ziraat k.alkınmmına 
doiru 

Sayın vatandaşlarım, 

Bütün bunlar memnuniyeti mucip 
olmakla beraber, bizi tatminden çok 
uzaktır. 

Türkiye umumi bir köy ve ziraat 
kalkınma davasını muvaffakiyetle hız
landırmak, plinlaıtırmalıt mecburiye -
tindedir. 

15 inci cüi'nhuriyet yılım, sistemli, 
planlı bir köy ve ziraat kalkınmasına 
mebde yapmak, müebbed önderin biz
lere bıraktığı büyük emirdir. 

O'nun büyük muvaffakiyet arkada
şı bu büyük dava şerait ve imkanları
nın büyük başarıcısı cümhurreisimizin 
kumandasında, bütün memleket ku -
vetlerini bu cephede seferber etmek, 
bugün şevkle, azimle karşılaştığımız 

en önemli vazifedir. 

Köyliinün yurttaki mühim 
mevkii 

Sayın azalar, 
1935 resmi sayımına göre, nüfusu -

muzun yüzde 72.5 u köylüdür. 
Faal nüfusumuzun yüzde 81 ni zi· 

raatle iştigal edenler teşkil ediyor. 
Bu rakam, dünyanın en yüksek ni&

betlerinden biridir. 
Gerek istihsalat. gerek iptidai mad

de sarfiyatı, gerek müessese adedi ba
kımından, ziraat sanayii: umum sana
yi faaliyetimizin yüzde 50 ila 60 ıdır. 

Elimizdeki en son milli gelir he -
saplarına göre, ziraatin Türkiye mil· 
li gelirindeki mevkii, umum milli ge
lirin yüzde 70 ini buluyor. 

Toprak ve hayvan mahsullerimizin 
milli ihracatımız kıymetindeki hisse
si 

- 1933 te yüzde 89 
- 1937 ihracatında yüzde 91 dir. 
İthalatımız itibariyle bu nispet 

yüzde 10-12- arasındadır. 

Bir tetkikin öğretici neticeleri 
Diğer taraftan, orta Anadolu'da 63 

yerde zirai işletmenin 1935-36 vazi
yeti üzerinde yaptırdığımız bir tetki
kin verdiği neticelerden bir kısmı 
şunlardır: 

Ziraat alet ve makineleri çiftçi ser
vetinin ancak yüzde 7 sini buluyor. 

ki işgal ve ifade ettiği, 
- Aynı maddelerin Türkiye halkı

nın işasesi ihtiyaçları bakımından 
haiz olduğu ehemiyeti, 

Ziraat, toprağın verdiğini almaktan 
tamamen çüı:mıştır. 

- Milli korunma, milli cihazlanma 
bakımından oynamakta oldukları, oy
nıyacaklarr büyük rol, 

- Muazzam bir halk tabakasını ifa
de etmesi bakımından, bunların refah 
derecelerinde, iştira kudretlerinde 
hasıl olacak tahavvüllerin milli faa -
liyetin heyeti umumiyesi üzerinde 
yapacağı kati tesirler. 

içtimai ve milli bir zaruret 
Doğrudan doğruya köylü ve çiftçi 

hayatına taalluk eden hakikat ise şu
dur: 

Bilhassa bazı mıntakalarda, köylü 
ve çiftçinin gelir seviyesini beheme
hal yükselmesini temin etmek içti -
mai, milli bir zaruret bir vazife ma
hiyetindedir. 

Bu suretle mesele, çeşitli bakımlar
dan birinci derecede ehemiyeti haiz 
bir mahiyet arzediyor. 

Türkiye'nin coğrafi mevkii, ihtiva 
ettiği muhtelif iklimler dünya kon· 
jonktürünün almış olduğu istikamet, 
türk çiftçisinin önünde büyük, müs
tesna imkanlar açmıştır. 

Tiirkiye için bugün mevcut olan 
mesele, tevzi yani satış mü .. küJatı de
ğil, talep nispetinde mal yetiştirebil
mek meselesidir. 

Uzun seneler için .'figort.alı 

bir vaziyet 
Büyük devlet mübayaalarımız, mil

li cihazlanma, sanayileşme hareketle
rimiz, bu vaziyeti, daha uzun seneler 
için, şimdiden sigorta etmiştir. 

Kemalist rejimin, umumi buhran 
şeraiti ortasında türk köylü ve çift
çisine temin ettiği büyük menfaatler
den birısi de budur. 

Bu vaziyetten milletimizin refahı 
bilhassa köylü ve çiftçi halkımızın 
yükselmesi, kalkınması için azami is
tifade etmek istiyoruz. 

Sayın üyelere, "türk köylüsünün ö
nündeki imkaolar., başlıklı bir kitap 
dağıtılmıştır. Bu ki taptaki rakamlar, 
yalnız bu imkanın hudutsuzluğunu 

değil, memleketimizde daha ne gibi 
yeni yeni gelir menbaları yaratmak 
mümkün olduğunu da sarahatle gös
te.rmektedir. 

Bası mukayeaeler 
:ı.>w5'-u" u\ıö :uı u11911 ıo1..u1acııau:n1.:.Guau 

hektar başına elde ettiğimiz mahsul
ler, aşağı yukarı dünyanın en zayıf ra
kamları halinde bulunmak.adır: 

- Buğday, biz, hektar başın-! 825 
kilo istihsal ediyoruz. 

- Bulgaristan 1150 
- Yugoslavya 1100 
- Macaristan 1350 
- ltaly=ı 1400 
- Fransa 1500 
- Almanya 2l00 
Belçika 2551) kilo istihsal ediyor. 
- Arpa, biz hektar başına 950 kilo 

alıyoruz. 

- Bulgaristan 1350 
- Yugoslavya 1050 
- Macaristan 1350 
- Fransa 1450 
- Almanya 2050 
- Belçika 2650 kilo alıyor. 
- Pirinç, bizim hektar baş•na eli-

mize geçen 1860 kilo olmaı.ıncı muka
bil, 

- İtalyanların eline 4950 kilo geç
mektedir. 

- Patates, bize bir hektar 3.000 kilo 
veriyor. 

- Bulgaristan'da 6100 
- Yugoslavya ve Yunanistan'da 

5700 
- ltalya'da 6400 
- Fransa'da 11000 
- Almanya'da 26000 kilo vermekte-

dir. 

Nokt1an olan kabiliyet değil, 
bugünün vasııalarıdır 

Misalleri taaddüt ettirerek vaktini
zi almak istemiyorum. 

Meyva, sebze, hayvan müstahselatı 
itibariyle vaziyetimiz de aşağı yukarı 
aynı haldedir. 

Piyasanın istediğini, istediği mik -
tar ve ,artlarla istihsal etmek lUım -
dır. 

İşte bütün bu söylediklerimizden 
anlaşılıyor ki bugünün çiftçiliği aynı 
zamanda bir fen, bir sanat ve bilhaa -
sa bir ticaret işidir. 
Yalnız atalardan kalına göreneğe 

saplanmış köylü ve çiftçinin, içinde 
yaşadığı mesleğin bu üç katlı mahiye
tini layikiyle kavrıyabilmesi tabii ko
lay bir şey değildir. Fakat zaruri o
lan bir şeydir. 

Çünkü, kazancı, refaıhı ancak bu an
layışındaki ilerleyiş nisbetinde arta -
bilecektir. 

Ve bunun içindir ki bugün medeni
yetin bütün kudretli vasıtaları onun 
hizmetinde bulunuyor. 

- Daima yükselen , 
- Daima terakki eden, 
- Daima yeni yetiştırme, kazanma 

yolları bulan bir çiftçi varlıgının bir 
millet iç111 

- En kuvetli temel , 
- ~n guvenılecek bir hayat ve za-

fer unsuru oldugu, bugün her mem -
ıekette kabul edılıuış hır hakikattir. 

Ana davamız, ki;y ve ziraat 
kalkım.uısı ••• 

Aziz dostlarım, 
Bu sözlerimle, üstün ve örnc~ mil • 

let olmak davamız bakımından da bu 
işin haiz olduğu ehemiyeti aynı za • 
manda ifade etmiş olduğumu sanırım. 

Demek oluyor ki, köy ve ziraat kal
kınması davamız, butün milli davala -
rımızın ana temelidir. 

Bu kongrenin, bu istikamette büyük 
milli bir seferberlige mesnet olması 
temennisindeyiz. 

Partimizin milli hayat ve istihsal 
ile temasta hükümet teıkilitına : 

- Öğretici, yol gösterici, yardım e
dici, 

- Yapıcı, örnek olucu vazifeler tah
mil ettiği mallımunuzdur. 

Biz, bunlardan birincisini, ziraat ve
kfiletimiz teşkilatını yukardan beri 
izah etmekte olduğum maksatlara hiz
met edebilecek şekillerde deği,tirip 

bilhassa yayun servieiyle kuvetlendtt
mt-k · 

lldncısını cıe ou ışıer ıçın tcsıs eoııı 
kendisine bağlıyacağıımız bir teşek -
kül yaptırmak fikrinde bulunuyoruz . 

Kongrenin çal4ma tanı 

Karşılaşacağımız başlıca memleket 
meseleleri, ayrı ayrı gruplar halinde 
toplanarak mesai programı şeklinde 
size arzedilmektedir. 

Bunlar haricinde vaki olacak dilek 
ve isteklerinizin de ehemiyetle naza • 
ra alınacağı t~biidir . 

Kongremizin vereceği kararlar ia • 
tişari olacaktır. 

Büyük Millet Meclisimiz millet hay 
rına olan en ufak işleri bile ne büyük 
hararet, muhabbetle himayesine aldı • 
ğını bilirsiniz. 

Devlet Reisimiz ve çok necip Şefi
miz İsmet lnönü'nün bu ve bu gibi it
lere verdiği büyük ehemiyet ise bü -
tün milletçe görülmüş yüksek bir ha
kikattir. 

Bundan dolayıdır ki biz de iati,art 
kararların imkan dahilinde görüldü -
ğü ve vaziyete uyduğu anda derhal 
tatbik sahasına intikal edeceklerin -
den emin bulunuruz. 

Muhterem kongre azaları, 
Birinci köy ve ziraat kalkınma kon

gremizin açılmış bulunduğunu arze • 
derim. 

Gayretleriniz, çah~larınız aev -
gili milletimiz için faydalı, mutlu ol -
sun.,. 

Memurin kanun projesi 

tetkikleri 
Harpler tekrar ve tekrar evlerinin 

tahrip edilmesine, aile efradınm da
ğılmasına sebep olmuş•ur. 

Zulmü, cefayı ve oliımü tanımı1lar-

dır. 
Türk çiftçisinin karısı da, kocası 

- Nihayet bizzat ziraat sahasında 
vücude getirilmiş büyük işleri bunla -
rın başlıcası olarak zikredebilirim 

Buğday, ıeker ve pamuk 
politikamı: 

Hakiki zirai istihsalin yarısını hu
bubat, dörtte birini diğer nebati mah
suller geriye kalanını hayvan mahsul
leri teşkil etmektedir. 

Memleketimizde pancar üzerine ça
lıışmalar, teknik çalışmaların bizde de 
vereceği neticeleri vazıhan göstermiş 
bulunuyor. 

İlk zamanlarda hektar başına yu -
varlak rakam 6000 diyebjleceğim mah
sul miktarını 20000 kiloya çıkardığı

mız zamanlar olmuştur. 

Bafbakanlık müste,an B. Kemal 
Gedeleç'in reisliğinde toplanan müste
şarlar komisyonunca tetkik olunan 

memurin kanun projesi müstetarlar 
tarafından ayrı ayrı ve bir kere daha 

tetkik edilmek üzere bakanlıklara gön
derilmiştir. Proje bugünlerde alakalı 
yerlere verilecektir. 

kadar cal•şkandır 
Sabahın ilk ış ğ ndan, karanlık ba-

sıncıya kadar kocasiyle yanya.~a tar
lada ekin bkmekle veya ekın dovmek· 

le meşguldür. 

Kii) lfinıiiziin 1aıymetli yardım
cuı: Kt1rısı ••• 

Kocası harp için uzakta oldu~u z~-
davara b kan, tarlaları ekıp bıman, 

çen karısıdır. w • • • • 

İstiklal harbinde oldugu gıbı ıhtı 
yaç has 1 oldu u zaman, cephed~ ~arp 
eden ordunun cepane ve levazımıyle 

I 

Aziz ar11adaşlarım, 
Buğdayın vatanı olan Türkiye'nin: 

hariçten muntazaman buğday, un itha
line mecbur olduğu yılları b4tırlıyan
lar, içinizde elbette çoktur. 

Cümhuriyet, köylü ve çiftçi lehine 
tesis ettiği himaye ile, yalnız milli ih • 
tiyacının tamamını memleketten te
minle kalmadı: Türkiye'yi devamlı ih
racat yapan memleket haline de getir-

di. 
Şeker sanayiimizin tesisi Türkiye 

çiftçilifine pancar gibi genit. yeni bir 

Gıda bakımından iş çağında erkek 
itibariyle vasati olarak senede takri
ben 28 lirayı bulan sarfiyatın yüzde 
50 sini hububat, 

- Yüzde 14 ünü sebzeler ve mey
veler, 

- Yüzde 14 ünü süt mamulatı ve 
yumurta, 

- Yüzde 8 ini tütün, 
- Yüzde 3 ünü şeker, 
- Yüzde 3 ünü de etler tetkil edi-

yor. 

Bazı hakikatler 
Bu rakamlar bizi, bütün çıplaklı. 

Türk çiftçisinde noksan olan şey, 
kabiliyet değildir. 

Türk köylü ve çiftçisinde noksan o
lan şey, bugünün tekniği, bu günün 
vasıtalarıdır. 

Bugünkq, çiftçilik yalnız usul bakı-
mından değil, madde bakımından da 
büsbütün değişmiştir. 

- Daha iyi 
- Daha mukavim 
- Daha uygun tohum 
- Daha kuvetli 
- Daha verimli hayvan 
İlmin müabet dinamik muvaffaki-

1926 tarihli memurin kanununun 
bugüne kadar 40 - 50 maddesi tadil 
edilmiştir. Mevcut kanunun tatbikat 
bakımında.n bazı eksiklikleri ihtiva et
mesi ve bir çok maddelerinin tadile 
uğraması yeni ve bugünkü ihtiyaçlara 
uygun bir memurin kanun projeai ha
zırlanmasını zaruri krlmıttır. Yetıi me
murin kanun projesi, memurlara ait 
bütün hükümleri bir araya toplanmıı 
bir ana kanun haline retirilmittir. 

Giresun' da 

Müstahsiller fındığı 

d ışarıya doğrudan 

doğruya satıyorlar 
Giresun, 27 a.a. - 12 Ağustosta ,e • 

birimizde teşkil edilerek teşkilatını 

pek yakında tamamlamış olan Karade
niz fındık satış kooperatifleri birliği 
geçende Ordu'dan Marsilya'ya ihraç 
ettiği 251 çuval içfındıktan sonra bu
gün de ilk parti olarak limanımızdan 
Çekoslovakya'ya 5040 kilo fındık içi 
göndermiştir. Kooperatifin dış piya -
salarda d'oğrudan doğruya yapmakta 
olduğu ticari temaslar günden güne 
müsbet ve verimli inkişaflar kaydet • 
miye başlamıştır. Birliğin müstahsil 
köylünün malını bizzat dış piyasaya 
satmıya başlaması köylü ile dış piya -
salar arasında bulunan bir çok muta -
vasıntlarm aradan kalkması demek ol· 
duğundan artık köylüler kooperatif -
ler birliğinden ümit ettikleri fayda -
ları ve kazançları şimdiden görerek 
birliğe karşı bağlılıklarını bir kat da
ha arttırmışlardır. 

Atatürk gunü 
koşusu 

(Başı 2. ncı sayfada) 
lerine binerek Halkevine döndüler. 
Halkevinde duşlarını aldılar ve sıcak 
çaylarını içerek eglendiler, ve neşe i
çinde Halkevinin kendilerine gösterdi
ği alakaya teşekkür ederek aldıklan 

mükafatları kulüplerine götürmek ü -
zere Halkevinden aynldılar. 

Müsabakaya giren bütün sporcular 
bugünün manasını anlıyaralc: koştuk • 
larını yapmış oldukları derece ile is -
bat etmiş bulunuyorlar. Yapılan dere
ce geçen yıllardaki dereceden üç daki
ka daha iyidir. 

Genç sporcuların önümüzdeki yıl • 
larda bu koşuda daha muvaffak olma
larını bekler ve içten tebriklerimizi 
bildiririz. 

J' erilen mükiı/aılar: 
1 inciye, 2 inciye ve üçüncüye bi • 

rer kol saati. Birinciliği alan takıma 
bir kupa. En çok müsabrkla iştirak e -
den kulübe bir kupa verilmiştir. 

Ayrıca Muhafız alayı erleri araaın
da 1, 2 ve üçüncülüğü alan atletlere de 
birer mada.lya takılmıştır. 

h.lrqın galipleri: 
_ Muatafa _!!?~enai~). ... ~'.!' 

tırdığı değerli bir sporcudur. Faal hiz
metini yaparken Güç adına Türkiye 
birinciliıklerine de girmit ve muvaffak 
olmuıtu. 

Galip (Demirspor) enternasyonal 
olmuş bir adetimizdir. Şevki (Ankara
gücü) de bir çok kır koşuları kazan • 
mıt ve Balkan olimpiyatlarına ittiraılıc 
etmiıtir. 

Dolmabahçe hadisesi 

tahkikatı 
Şehrimize gelen maliimata gön 

Dolmabahçe'de vukua gelen müeeııif 

hadise etrafında mülkiye ve polis mü -
fettişleri tarafından İstanbul'da yapıl
makta olan tahkikat son safhasına gel. 
mittir. Müfettiflerin pek yakında tah
kikat fezlikelerini hazırhyarak lç Ba • 
kanlığa vermeleri beklenmektedir. 

ih tilas ettiği anlaşılan bir 
muhasebeci hakkındaki 

tahkikat 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Kendi -
sine itten el çektirilmiş olan Fatih 
belediye muhasebecisi Enver'e ait ev
rak memurin muhakemat encümenine 
verilmiştir. Enver'e isnat edilen suç 
ihtilastır. Müfettişler merkez muha -
sebesindeki teftişleri henüz bitirme -
miflerdir. Verilen haberlere göre mer
kez muhasebe müdürü Kemal ihtilas 
tahkikatına ait muameleyi tekemmUl
den alıkoymakla zan altındadu. 

Fatihteki cinay~tin faili 
anlaşıldı 

lstanbul, 27 (Telefonla) - Fatih'te 
Hasan adında bir talebenin öldürül -
mesiyle neticelenen hadise hakkında • 
ki tahkikat ilerlemiş, katil Rifat a • 
dında ve on sene hapse mahkCtm ol -
mu, iken hastaneden kaçmıt İhsana
dında biri olduğu anlafılmııtır. 

Biiyük Kunıltay toplantısı 
ve trabzonlular 

Trabzon, 27 a.a. - Cümhuriyet Halk 
Partisi büyük kurultayının toplantı -
sı münasebetiyle mahalli gazeteler 
f~kalide nüshalar halinde intişar et
Dllf ve Trabzon halkı kurultay müza
keratmı halkevi oparlörlui vasıtaaiy
lt sonuna kadar aWta ile dinlemişler. 
c:Ur. 
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Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresinde 

Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresinde delegeler ayakta istiklal marşını dinliyorlar 

Kongreyi alaka ile takip edenler 

Kongre'Jen çıkan üyelerden bir grup Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma kongresinde bir delege 

Kongreye iştirak eden köylü delegelerden bazıları 

'Atatürk anıtlarına götürülen çelenkler Kongrenin üyeleri kongreden çıkarlarken Kongrenin toplantısını alaka ile takip edenler 

Kongreden ~ıkan üyeler Ulua me)ldanında yaP.,ılan törene i§tirak eden delegeler vııe rn33a• ltolabalık 
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Büyük Parti Kurultayında 

Parti tüzüğündeki son 
tôdilin mucip sebebi 

(Başı ı inci sayfada) 1 sas olarak kabul etmek bu yüksek ma-
Alııcip sebepler ı kam:n istikrarını temi~ ~e otoriteyi 

Ziraat işler_ini 

halledeceğiz ! 
(Başı 1 inci sayfada) 

zulmü, cefayı ve ölümü tanımı ı
tır. 

28 - 12. 1938 

Sıhhiye'd • 
yenı 

tayin e 1 r · er 
Sıhiye Vekaleti hükümet belediye 

doktorları ile diğer vekalet memur -
ları arasında yeniden bazı terfi ve 
tayinler yapmıştır. Aynen yazıyoruz: 

Fener Romen muhteliti 
ile 2-2 berabere kaldı 

S. • t'l ·11· atani yük takvıye bakanından mıllı menfaate 
ıyası par ı er, mı ı ve v • .... lm.. .. 

sek menfaatleri temin edici prensip - daha uygun goru uştur. 
terde kanaatları birleşmiş vatandaşla- B~ ~.~~pl.er.le :. . . . . 

"Bütün maziden kalagelen tek 
fey, türk çiftçisinden ibarettir. 
Umumiyetle diyebiliriz ki türk 
köylüsü zekidir, merhametlidir, 
namusludur, emniyetli ve kana -
atlidir, vekarlı ve çahıkandır -
Aynı rapor,, 

Sungurlu eski hükümet tabibi 
Hamdi Evin Niğde merkez hükümet 
tabipliğine, Eyüp belediye dispanse
ri baştabibi Haydar Bulak İstanbul 
sıtma mücadele tabipliğine naklen, 
Tıp talebe yurdu 938 mezunlarından 
İsmail Hakkı Çamlı Antalya sıtma 
mücadele tabipliğine, açıktan doktor 
Ziya Ali Gülüm Akhisar belediye ta
bipliğine, Çankırı memleket has -
tanesi dahiliye mütehassısı Rasim Ül
gen Niğde memleket hastanesi dahi
liye müteha~sıslığına, İstanbul sıtma 
mücadele tabibi Ferruh Ayoğlu To
kat iskan müdürlüğüne, 3 üncü umumi 
müfettişlik sihat müşavirliği muavi -
ni Tevfik Güney 3 üncü umumi müfet
tişlik sıhat müşavirliğine terfian, 
Bingöl eski sıhat müdürü olup halen 
Trabzon belediye reisliğinde bulunan 
Cemal Tufan üçüncü umumi müfet
tişlik sıhat müşavirliğine, üçüncü u
mumi müfettişlik sıhat müşavir mu
avini Nedim 70 liralık muavinliğe ter
fian ve naklen, Tıp fakültesi 937 me
zunlarından Naim Ergin Ezine hü
kümet tabipliğine nazmet olarak, Tıp 
talebe yurdu 938 mezunlarından İbra 
him Gürleyük Zonguldak hastanesi 
asistanlığına, Ergani hükümet tabibi 
Mustafa Varton Emirdağ hükümet 
tabipliğine, Adana memleket hasta· 
nesi eski röntgen mütehassısı Kazım 
Nuri İçgören İstanbul Akliye hasta
nesi röntgen mütehassıslığına, Zaf -
ranbolu hastanesi operatörü Osman 
Dirim Van memleket hastanesi ope • 
ratörlüğüne, Malatya trahom hasta
nesi eski tabibi lsmail Hakkı Yoldat 
Kayseri memleket hastanesi göz mü
tehaasıslığına tayin olunmuşlardır. 

rın teşkil ettikleri siyasi cemiyetler - Tuzugun ~~ıncı ~d~esı . part~mızı 

lstanbul,· 27 a.a. - Ankara' da yaptığı ilk teması kazanan Ru
!11en muhtelit takımı bugün Taksim Stadyomunda F enerbahçe 
ıle karıılaıtr. Hava kapalı fakat yağıtsızdı. Gündüz muhtelif fa
sılalarla yağan yağmur dinmitti. Stadyom çamur içindeydi ve 
aarfedilen gayretlere rağmen çamurun adamakıllı temizlenme • 
ai kabil olmamı§tı. 

dir. Millet arasında politik kanaatl~ri kur~uş v_{! cumhurıyetı te~.ıs ~~ı.~ o -
biribirine uygun olanlar kendi halın- lan Ebedı Şef Kemal Ataturk un Ba
de dağınıktır, bunları ancak bir şef nil~k" müessislik vasıfla.rın~ .tebarüz 
birleştirir ve hepsini bir teşkilat al • ettırmekle beraber kendılerının par -
tında toplar. tinin "Ebedi Jlaşkanı" olduklarını ve 

Şefin rolü her memlekette ve bil - üçüncü maddesi partimizin kurulduğu 
hassa parti hayatına yeni girmiş mem- günden~er~ fil~n .. başk.~nlığını ~a~an 
leketlerde çok mühim?ir. Çünkü poli- yeni re.Jı?1ın bu.tun. muesseselerı~.ı ~e 
tik kanaatları ekseriya prensipler ha- es~rlerını k:~dı el~yl.e ~ura~, ~utun 
linde birleştirip olgunlaştıracak ve mılletçe tabu ve mıllı .~ı~. ınsıy~k:a 
prensipleri zihinlere aşılıyacak ve mü- Milli Şef tanılan ve buyuk mecl~sın 
temadiyen besliyecek, memleket si - tam ittifakiyle Cümhur B.~ş~~n.~ıgına 
yasetine istikamet verecek, millet ef- seçilen Milli Şef İsmet tnı:nu nun d:
radını politik sahada yetiştirecek o - ğişmez Genel Başkan oldugunu tesbıt 

Fc.1erliler, kulüplerine iltihak e
den yeni iki oyuncuyu da aralarına a
larak şu şekilde dizildiler-: ' 

Hüsamettin - Yaşar, Lebip - Reşat, 
Aytan, Esat - Fikret, Şaban, Vehap, 
Basri, Fikret. 

Hakem Adnan Akın. 
Oyuna romenler başladılar. 

ilk dakikalar 
Fenerliler, misafir takımın birden • 

bire bastıran tazyiki altında bunalma
dılar. Müdafaa, muavin hattında mü -
essir yardımlariyle romenlere fırsat 
vermiyor. Bilhassa Lebip Romen a -
kınlarını bir duvar halinde kesiyor. 
Romanyalılar mütemadiyen cenah 

değiştirerek hücum ediyorlar, top ek -
ıeriya uzun vuruşlarla bir taraftan ö
bür tarafa geçiyor ve bu ani vaziyetin 
ortaya koyacağı fırsatı kovaladığı gö -
rülüyor. 

Romenlere ilk gol 

27 inci dakikadan sonra oyun romen 
nıaıf aafıasına intikal etti. Fenerbah -
çeliler, bu çetin mücadeleyi kazan -
mak için, insan takatinin üstüne çı -
kan bir gayret sarfediyorlar. 

30 uncu dakikada: Romanyalıların 

müdafaası sert oynuyor. Tehlikeli va
ziyete giren her oyuncu müdhiş şarj -
lara maruz kalıyor. Nitekim Fikretten 
bir pas alan Basri, romenlerin sağ mü
dafiini atlatırken sol müdafiin şarj -
larına maruz kaldı. Kontre pieye dü -
şürdü ve topu ağlara taktı. 

Fonorarı iJıinC'İ golii 

Romenler sert oynamakta devam e
diyorlar hakem sık sık firikik cezası 
vermektedir. 

fenerlileri gene hüclımda görüyoruz. 
Sarı - Lacivertliler hüc\ı.m hatlarında 
bazı değişiklikler yapmışlar. Ve şu 
şekle sokmuşlar : 

Fikret, Naci, Yaşar, Basri, Fikret 
İlk on dakika içinde müessir ahenk

lerini muhafaza eden fenerliler üç gü
zel gol fırsatı kaçırdılar. 

ı ft . ·ve ifade maksadiyle yazılmıştır. 
an şe ır. .. ··-·· · d' 

Her cemiyette ve her parti içinde Dördüncü madde, tuzugun şım ıye 
· d· - · fakat karşı-bu yüksek vasıflarda şahsiyetleri dai- kadar der?ış. etm.e ıgı ve . . 

Romanyalılar on beşinci dakikadan 
sonra vaziyete yeniden hakim oldu -

lar ve oyunu Fener yarı sahasına tık -
tılar. Fenerlilerin bir tabiye hatası ya
parak solaçık Fikreti içeriye almaları 
romen müdafaasının vaziyetini kolay
laştırdığı için artık Sarı - Llcivertli -
lerin nef~ almalarına imkan kalma -
mıştı. 

ma hazır bulmak kolay olmadıgı gibi ]aşılması ıhtımalı mcvc~t ~lan hır ıh-
b. · · · · ·a · ·1· · · t'ı aca cev"p vermek ve ıstıkbalde her ır sıyası partının ı areı a ıyesını Y .. • •• 
eline teslim ve emanet ettigi. makam türlü teşettütlere manı olmak ıçın 

Romenlerin ilk golü 
29 uncu dakikada Romanya muhteli

tinin sol içi uzun bir şiltle kalenin 
sağüst köşesini buldu. Kaleci buna 
müdahale edemezdi ve romenler 2 - 1 
vaziyete girdiler. 

Fenerliler bütün gayretleriyle ga -
libiyeti kurtarmıya ejalışıyorlar. Hü -
saınettin 20 metreden atılan çok sert 
iki firikik vuruşunu kornere atarak 
kurtarabildi. 

38 inci dakikada: Fenerlilerin gay

reti semere veriyor romanyalılar ye -
niden müdafaaya çekilmek mecburiye 

tinde kaldılar, üst üste bir kaç korner 
oldu romen kalecisi sağaçık Fikret'in 
birdenbire yarattığı tehlikeye, büyük 
bir fedakarlıkla karıı koyabildi. 

Rom-enlerin beraberlik aayısı 

44 üncü dakika: Sahanın tam or~a -
tunda fenerbahçcliler lehine bir taç ol
du. Fikret topu almak için &abanın 

haricine çıktığı halde, atışı Reşat'a bı
rakmak için geri döndü. Bundan isti
fade eden romanyalı muavin hemen 
topu kaptı ve yan hakemin işaretine 
rağmen tacı attı .. Fenerliler itiraz için 
kıpırdamadılar. Fakat hakem, yan ha
kemin işaretini gönnemif olacak ki, 
oyunu kesmedi ve romanyalıların sağ-

ve şahsiyet üzerinde sık sık değişik - tedvin eclilmişir. . . 
likler yapması da otoriteyi azyıflat - Yüksek büyük kurulayın tasvıbıne 
mak bakımından mahzurdan ari ad - arzolunur. 
dcdilemez . 

Cümhuriyet Halk Partisi gibi mil -
letin kurtuluş ve ilerleyiş mücadele -
sinde kendisine rehperlik etmiş, cüm
huriyetçilik; inkilapçıhk, lfiyiklik gi
bi türk milletini mütemadiyen itibar 
ve refah mevkiine yükseltmekte olan 
prensipleri değişmez bir akide~ siya -
siye olarak kabul ve itan etmiş olan 
ve siyasi bir partinin dar çerçevesin -
den çıkarak hemen bütün vatandaşları 
sinesinde toplamış olan bir partinin 
şefliğine intihap edilecek olan ali şah
siyetin "Milli Şef" vasfını da iktisap 
etmiş olması tabii olduğuna göre par
ti umumi reisinin yükse.k şahsiyetini 
her dört senede bir ve her kurultay 
toplanışında müzakere ve münakaşa -
ya mevzu ,ittihaz etmeyip parti umu -
mı reisliğinde "Değişmez" vasfını ·e -

Dt•ğişen rnaıldelerin yeni 
şeldlleri 

Madde 2 - Partinin Banisi ve Ebe
di Başkanı Türkiye Cümhuriyetinin 
müessisi olan Kemal Atatürk'tür. 

Madde 3 - Partinin değişmez ge
nel Başkanı İsmet İnönü'dür. 

Madde 4 - Partinin değişmez baş
kanlığı aşağıdaki üç surette inhilal e
debilir. 

A) Vefat 
B) Vazife yapamıyacak bir hastalı -

ğı sabit olması halinde 
C) İstifa 
Bu üç şekilden birisi dolayısiyle 

inhilal vukuunda parti büyük kurul -
tayı derhal toplanarak partiyeı men -
sup mebuslardan bir zatı değişmez 

genel başkanlığa seçer. 

Ankara Halkevinde 

AtatürK gecesı 
Atatürk'ün Ankara'ya 

• 
ayak bastığı gün 

törenle kutlandı heyecanlı . ve güzel bir 
(Başı 1 inci sayfada) 

etti, Atatürk'ün yattığı yere dönüldü 
ve üç dakika yalnız hıçkırıkların kes
tiği bir sükut oldu. 

tı, Atatürk'ün propaganda ve neşri -
yat gibi bir kuveti daima takdir eyle
diğini ve ondan istifade eylediğini te
barüz ettirdi. 

Vasfi RaJ}it Sevig'in sözleri 

Bir de toparğımıza bakalım: 
''Türkiye toprakları her bir mak
sada. uyabilecek kadar nevilidir 
ve son derece münbittir. - keza,, 

Fakat bugünkü usullerle, ya·ni, 
karasapan ve bir çift öküzle, bir 
karı koca senede ancak 150 lira
lık bir geçim temin edebilir. İm
di zirai usullerde cezri tadiller 
yapılmadıkça, ne ııanayiden, ne 
de diğer milli faaliyetlerden ar · 
zu olunan neticeleri almak im -
kansızdır. Adam batına istihsal 
ve geliri artırmak, mahsullerin 
cinsini ıslah etmek, ev şartlarını 
düzeltmek ve kadını tarladan 
kurtarıp daha verimli ev sayine 
kazanmak, usullerin ıslahı ile 
tarladan artan sayi sanayi ve in
şaat için kullanabilmek, milli is
tihsal gibi ihtiyaçları da artır -
mak ve bu suretle milli gayeyi 
temin etmek, yahut, "~imdiki ge
nit milli hedefler daraltılmak 
lazımdır!,, Hemen on yedi mil
yonun bütün seııi ile son cümleye 
cevap verelim: Asla!. 

Birinci sınıf insan malzemesi 
ile iyi evsaf ta toprak, maddi ma
nevi her türlü imkanlar elimiz
dedir. Bunlarla Kemalist inkı. 
lapçılar yirminci asrın en güzel 
ve zengin vatanlarından birini 
inşa etmek kararındadırlar. Zi -
rai usullerden evel, milli telakki
leri değiştirmek, devleti halka 
ve halkı devlete maletmek, Çift
çiyi sefil tevekkül ve her türlü 
butlan cehennemi içinden, yeni
çağ medenisinin tekamül seyri 
içine almak, bu etsiz cevherin 
maddesini ve manasını itlemek, 
yani Cümhuriyet Halk Partisi -
nin ideal ve prensipler ittifakını 
tesis etmek lazımdı. Biz on beş 
senede en güç olan bu neticeye 
vaa-.••s-•-..1•-· Y----·J :.:.- :" -- - 'J: - -

kımız yerindedir. Anadolu'nun 
en uzak kötelerinde çiftçinin 
gönlünü dinleyiniz: onun hudut
suz bir itimat ile dolmut olduğu
nu göreceksiniz. 

iyi ba,lamak, hatarmaktır, 
derler. On bet senelik ve her ne
vi faaliyetlerimizlet biz bu sözün 
hakikatini ispat ettik. itiraf et -
meliyiz ki bu faaliyetler, türk 
köyünün dışında geçmit değil -

36 ıncı dakikada: Gene Fikretin bir 
pasiyle ilerliyen Basri, on metTeden 
Fenerin ikinci sayısını kaydetti. Bi -
rinci devre fenerlilerin tazyiki altın • 
da bitmek üzere idi ki Şaban'ın orta -
ya geçirmek üzere havaladığı topu ro
maQyalı müdafi ecza cizgisi içinde e
liyle kesti. Hakem ikinci penaltıyı 
verdi, fakat küçük Fikret topu kale • 
cinin eline attı ve fırsatı kaçırdı. 

Devre bu şekilde 2 - O fenerlilerin 
lehine bitti. 

ikinci devre 
İkinci devrenin ilk dakikalarında 

içi, 35 metreden salladığı bir §Ütle, 
tıpkı birinci golde olduğu gibi sağüst 
zaviyeden ağlara taktı. 

Fenerliler buna itiraz ettiler. Ha -
kem kara~ını değiştirmedi ve oyun da 
iki saniye sonra 2 - 2 beraberlikle bit
ti. 

Hatip, "Atatürk ruhundaki ateşten 
bize vererek gitti; bizde devam edi
yor; lnönu, Atatürk'ün de'Vamıdır, ta
mamıdır. Dünya bu şefimize de imre
niyor, bunda da yerden göğe kadar 
haklıdır. Bir yeni mucize daha var, 
kamaşsın dünyanın gözleri: Hepimiz 
lnönü'nün etrafında toplanıp kenet• 
lendik; milli şef ve türk milleti, hep 
birden Atatürk olduk,, diye devam et
ti. Bugünlerin uğuru ve manası 
büyük kurultayla ve ziraat kongresiy
le bir kat daha arttığını tebarüz ettir
di ve şöyle devam etti: 

Bundan sonra değerli profesör, me
bus Vasfi Raşit Sevig, Ankara'nın ve 
türklüğün ana vasıflarını izah etti; 
Kaydedebildiğimiz cümleleri neş -

rediyoruz: 

dir. Ona sıhati biz verdik; git· 
tikçe artan kazancın yollarını 
biz açtık; onu haksız vergi taz
yiklerinden, asayitıizlikten, ta • 
hakkümden biz kurtardık; inkı
lap, tarlaya kadar hayırh ve te
miz elini uzatmııtır. Fakat tim
di tam ve toptan bir zirai kalkın
manın büyük hareketine batla
mak zamanı gelmittir. itin eba
dı muazzamdır: fakat vereceği 
netice, bizi her türlü beteri feda
karlığa severek sevkedecek ka -
dar yüksektir. Bu netice, Kema
lizm Türkiye'sinin rüyasını haki
kat yapmaktan ibarettir. 

~---------------------------, 

HİLKAT; 
Daima kanunlarına sadıkhr 

Yaratan kuvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hak
kını vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aykırı ha
reketin cezası ölümdür. 

Yurddaş 1 Her .zaman kendi kendinin doktoru ol! BU tün uzviye
tini gözden geçir ve gördüğün en ufak bir, arıza üzerine derhal fa. 
aliyete geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, iıtahsızlık, kansızlık, 
kuvvetsizlik, tembellik, korkaklık mı biasediyonun? Bunlar uzvi· 
yetin imdat işaretidir. Çabuk yetiş ve hayat eksiri olan 

"Artık ftirk tarihinin ezeli bahtı, e· 
zeli seyri değişti. Türk tarihini yazan 
en büyük bilginler diyorlardı ki: Türk 
tarihi bir koca umman gibi, met ve ce
zir, yükselme ve alçalma devirleri 
kaydeder: Bir baş gelir, türkleri etra· 
hna toplar, iklimler fetheder, devlet• 
lcr kurar, fakat onun arkasından bir 
bölünme ve parçalanma başlar; topla
nan dağılır, kalkınan çöker ve gene 
böyle bir fırsatı ve başı beklemek için 
siner. Hakikaten hep böyle olmuştur. 
Cengiz ve sonrası, Atila ve sonrası~ 
Timur ve sonrası.. Artık türk tarihi· 
nin bahtı ve seyri değişti. Türk tarihi, 

Ziraat kongresi, milletçe, bü -
tün fikir ve kuvetlerimizin, milli 
Şef'in etrafında yeniden •el er
berliğini ilan ettiğimiz günün 
ferdasında toplanmıttır. Bunu 
beti.ret telakki edelim ve kon
gre azası ile herkesi Türkiye'nin 
zirai kalkınmasına yakından a -
lakadar edecek her türlü hazır
lıkları müstesna bir dikkatle ha
zırlamıt olan Ziraat Vekilimizi 
tebrik edelim. 

F. R. ATAY 

Merasim ve teşrifat 

nizamnamesi 

haz1rlanıyor 

Milli bayram ve sair topluluklarda
ki merasim ve teşrifat işleri için esas
lı bir nizanıname projesi hazırlan.ma.lu 
karalaşmıştır. Proje İç Bakanlıkta teş
kil olunacak bir komisyon tarafından 
hazırlanacktır. Bu komisyonda delege 
oJarak Adlive BalrnnltihMan C.f!.2til iHle
rı umum müdürlüğü baş muavını :BB. 
Bekir Kayral, Sağlık ve Sosyal yardım 
bakanlığından sicil ve muamelat mü
dürü Salih Tezcan, Kültür Bakanlığın 
dan milli seferberlik müdürü Kadri 
Yaman, Ekonomi Bakanlığından teftiş 
ve mürakabe heyeti reisi Recai Tuğrul 
Ziraat Bakanlığından zat işleri müdü
rü Ekrem Kolerkılın~, Milli Müdafaa 
Bakanlığından yarbay Hüsnü Omur • 
tay, Büyük Erkanıharbiyeden de kur
may albay Hamit Ermutlu bulunacak
tır. Diğer Bakanlıklar henüz delegele
rini s~memişlerdir. 

Bir banka müdürü 

dağa kaldırıldı 
Kudüs, 27 a.a. - Kudüs'teki Oa.

manlı Bankası direktörü nocl yortula· 
rını Şeria'da geçirmekte iken dün da -
ğa kaldırılmıştır Banka direktörünün 
otomobili Şeria - Kudüs yolu üzerinde 
bulunmuştur. Kendisinden hiç bir ma
lumat yoktur. Gerek askerler, gerek 
tayyareler araştırmalar yapmaktadır. 

Sanıldığına göre direktör• arap nas -
yonalistlerinin eline geçmiştir. 

Kont Ciano'nun Yugo!ô;Javyaya 
yapacağı seyahat 

Roma, 27 a.a. - Kont Ciano, Yü. 
goslavya'da bir av partisine iştirak et
miye davet edilmişti. M umaileyhin bu 
seyahati ne zaman yapacağı henüz ta
yin edilmemiştir. Bununla beraber ya • 
rı resmi Roma mahfillerinde söylen • 
diğine göre İtalya hariciye nazırı kfi
nunusaninin sonlarına doğru Yugos -
lavya'ya gitmek tasavvurundadır. 

AtatUrk'ten · sonra İnönü'nü gördü; 
artık barutumuz bir atımlık değildir; 
bir geften sonra bir şef daha; Ata· 
türk'ten sonra İnönü 1 Kalkınmadan 
sonra düşme yok, ilerleme var; toplan· 
madan aonra dağılma yok, kenetleıunc 
var t Dün büyük kurultayda bize ses
lenen lnönü'nde senin sesini bulduk; 
Onun ardında, senin izindeyiz 1,, .. 

"- Bugün Atatürk'ün Ankara'ya 
girişinin 19 uncu senei devriyesini 
kutluyoruz. Nutkunda Atatürk An -
kara'ya, Ankara'yı heyeti temsiliye
nin merkezi yapmak için gelmiş oldu
ğunu söylüyor. Cephe va'ziyetleri bu
nu icap ettiriyordu. İstanbul'un işga
li ve mebuslar meclisinin düşman sün 
güleriyle dağıtılması Ankara'yı yeni 
kurulan türk devletinin merkezi kıh
yordu. Ve Ankara siyasi faaliyete de
rin bir intibak gösteriyordu. Kema -
Iist hareket denilen tarihin büyük 
hareketi Ankara ile Türkiye'hin kati 
birliğini ve beraberliğini de vücuda 
getiriyordu. İstanbul gözümüzün be
beğidir. Türk tarihinin en büyük he
defi ve en büyük gayesidir. Türk mil
letinin en kıymetli hazinesidir. Fakat 
payıtaht olduğu müddetçe memleke -
tin umumi hayatına intibak edeme -
miştir. Bir türlü milli menfaati hal -
)edememiştir. Milli Şef !nönü'nü:ı 
söyledikleri gibi "Tilrkiye'nin yeni
leşmesi ve yükselmesi gibi en az iki 
yüz aenedenberi silr~n,, bir meseleyi 
çözememiştir, asla tarihe tekaddüm 
edememiştir. latanbül iki yüz sene 
süren bu uzun ve elemli gecede rüz
garlarla sarsılan, rüzgarların mutta -
sıl üflediği kararsız bir ı§ık manza -
rasını gösterir. Asla birliğin ve kur
tuluşun ışığı olamıyor. Türk kurtulu
şu, lsta'nbul için, hazin talihtir ki 
muttasıl !stanbul'un mağlubiyeti ile 
temin ediliyor. Afemdar Mustafa pa
şa türk kurtuluıunu İstanbul üzeri -
ne yürümekle ve lstanbul'u yenmekle 
temine uğraşıyor. Muatafa Kemal be
yin (Atatürk'ün) kafasiyle ıevk ve 
idare edilen hareket ordusu İstanbul 
Uzerine yü.rümekle ve tetanbul'u yen
mekle milli menfaati halletmeğe uğ
raşıyor. Tarihe tekaddüm eden An -
kara ise .zalim Yeniçeri isyanlarının 

yerine mazlCtm türk köylülerinin hak 
istiyen tatlı sesleri ile milli menfaati 
halleyledi..,, 

Yaşamak hızımız eksilmedi, 
Yaşamak hızımız eksilmiyecek 1 
Gözlerimizde yaş 

Kan, kuvel ve jıteha ıurubu 
içmiye başla, FOSFARSOL, tababetin esasını teıkil eden bütiln 
doktorlar tarafından takdir edilen en mühim iliçların gayet fenni 
bir surette te§rikindcn yapılmıı emsalsiz bir kudret ıurubüdu~. 

Kanı tazeler ve çoğaltır, lttihayı açar, hafıza ve zekiyı yükseltir. 

Sinirleri. adaleleri sağlamla§tırır. Azi~ v~. faa~~y~ti !~kıeltır. Ve 
.. .. kudretleri uzviyette toplıyarak .omru tabııyı bUtUn neıelerle 

but~~ FOSF ARSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık, dinclik 
geçırır. l'k her eczanede bulunur. 9176 
ve genç ı saçar, 

JUeCdi Sayman'ın sözleri 
Sözü Mecdi Sayman aldı; Atatürk

ün baştanbaşa destan olan hayatm?~n 
bir iki menkıbeyi anlattı; gazetecıhk 
notlarından aziz Şef'e ait pasajlar 
nakletti ve cumhuriyetin ilanından 
evel Gazi Mustafa Kemal'in istasyon
daki dairesinde matbuat mümessille
riyle yaptığı bir konuşmada kendisi -
ne sorulan bir suale cevaben büyük 
kurtarıcının milli mücadelede maddi 
kuvet olarak neye istinat ettiğini na
sıl izah eylediğini geniş tarzda anlat-

Aşık Ômer'in ağıt ve um.udu 

Mülkiyeden Burhan Çelik, ankara
lı aşık Ömer'in ağıt ve umudunu oku

du; radyoda ilk dinlendiği günden be
ri dilden dile dofapn ve aranan bu 
yerli ve özlü neşide de heyecanla ve 
alkışla karıılandı. 

Halkevinde Kamuran Bozkır, bu -
gün için hazırladığı heyecanlı şiiri o
kudu; bu şiirden şu parçalan alıyoruz: 

Senden ayrı günler geçti ... 
Varsın günler geçsin. 

Günler geçecek te ... 
Sen müsterih ol yattığın yerde l 

Fakat bağrımıza taş 
Basae<ığrz 1 

Hedefe mutlak ulaşacagız 1 

Bir köylü yurttaşın Atatürk'e ken
di ~ili ve ağziyle haykıran beş - on iç
li mısraı da dinlendikten sonra, film 
gösterilmiye başlandı: Atatürk'ün ha
yatına ait parçalar al<lkayla seyredili 
yor, ebedi Şef'in aziz ve güzel başı 
perdede bir yeni tecelli ile belirdikçe 
alkış kopuyordu. 

Binlerce yurttaş, Halkevinden göz
ler dolu fakat göğüsler kabarık; An -
kara'ya yaraşır bir muhteşem gec.e da
ha yaşıyarak ayrıldL 
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Birinci Köy ve Ziraat Kongresinde 
.... 

Komisyonlara ayrılan 
üyelerin listesi 

Dünkü umumi toplantıyı müteakip birinci köy ve ziraat kalkın
ma kongresi üyeleri doldurdukları fişleri bu iş için hazırlanmış 
kutulara atarak çalışmak istedikleri komisyonları seçmişlerdir. 
Her komisyondaki üyelerin isimlerini gösterir listeler aşağıdadır: 

Teşkilat 
N. Aydınoğlu, Z. Ergüven, Kadir 

Çetin, Şemsettin Sermet, Nuri Çağlx
yan, Alaettin Gürler, M. Tüzüner, 
Mustafa Bayoğlu, Salim Korkmaz, 
Cevdet Balım, Ali Gükler, Avni Ül
gen, Hüsnü Konay, Mitat Öz<:loğan, 
Rifat Yüce, Vehbi Kıtış, Ömer Oncü, 
Nuri Odabaş, Halil Erman, A. Ezgin, 
Ali Par, Refet Güneş, M. Turan, Ca
fer Delemen, M. Lütfi Bilgen, K. 0-
mer Çağlar, Ali Rıza Esen, T. Sav
gan., Şakir Uma, Hilmi Ona!, Murat 
Erdemi!, Ferit Can Koçak, Zühtü 
Baysal, Bekir Sıtkı Akkoyun, Gene
ral Kamil Bayrı, Dede Alparslan, 
Hakkı Temren, Talhe Sabuncu, Ali 
;Fırat, Cevdet Balrm. 

Bağ-Bahçe 

- - - .. __ , ::-; _ _.. _____ ..__· --~-- ---:.oır.:.----:.;_. -- .: ~ - -::-y-;:-.- .-~ • - - -

uı:us 

KONGRE BÜYÜK VE CANDAN . . 
TEZAHÜRLER ARASINDA AÇILDİ 

Köylülerin samimi 
ve heye<anh sözleri 
ALKIŞLAR ARASINDA DİNLENDİ 

(Başı l.inci sayiadı) 
Orman, Veteriner ve Ziraat Fakülte
leri talebesi, Boyiskavt zinciri dedik
leri, elele tutulmak suretiyle vücuda 
getirilmi§ zincirlerle gelip gitme yol
larını muhafazaya çalışıyorlardı. İş 
elbiselerini giymiş bulunan bu tale -
be, toplantının ayrı bir cazibe ve a
laka mevzJu halinde bütün nazarları 
Üzerlerinde toplamaktaydı. 

Meclis salonuna girer girmez, mev
cut boşluğun bir kısmı da gene iş el
biseleriyle, iptida İstiklal marşını ve 
müzakerenin sonunda Ziraat ve Köy 
marşını söyliyecek talebeye tahsis o
lunmuştu. 

On sıraları öz kıyafetleriyle 300 e 
yakın köylü doldurmuştu. 

buluyoruz. Kuvvet buluyoruz. Yaşa
sın Türkiye Cümhuriyeti.,, 

Genelik namına 
Gençlik namına söz almış olan Tan

rrverdi kürsüye doğru, kalabalık do
layısiyle zor ilerliyebiliyordu. Salih
linin bir köyünden olduğunu ve adı
nm Mehmet Eronat bulunduğunu söy 
lüyen diğer bir genç aradaki vakti 
kazanmak istedi. Ve kürsüye kadar 
gelerek arada, program harici bir iki 
söz söylemek ricasında bulundu. Çok 
ateşli ve çok içten söylüyordu. Çok 
alkışlandı ve fakat Kayseri murahha
sı olan beyaz sakallı muhterem nura
ni çehresiyle Ahmet Nakıp, adını söy
lüyerek yerinden kalktı. 

-9-~ 

Riaft Dolunay, İmadı Başkoy, Şev
ki Kebapçı, Celal Duransoy, SıtLı ö
zen, Ömer Ekinci, Şakan Erguz, Şük
ru Ulusoy, Şevki Suçoy, l. Hakkı 
Muslu, Fuat Dinç, İhsan Egecioğlu, 
Mustafa Balkancı, İsmail Ermen, Er
m.is, Faruk Akarca, Hilmi Çoruk, 
Mustafa Akçalı, Hamdi Çakmak, Na
dir Birvar, Osman Tigen, Eyüp Hız
alan Ahmet Çiçek, Şemsi Akalın, 

Tevfik Goş, Hasip Sazak, Sami Koz
luoğlu, Lütfi Arif Kemker, Turabik 
A., Nami Bakaloğ, Şevki Alpant, Ah· 
met Erdev, Cengiz Güvenç, Şükrü 

Uçuk, İbrahim Dalakay, Ahmet Kara
kaya, Emin Cenkız, M. Emin Buldan
lı, Yakup Ünal, Kerim Çalık. Omer 
Biçer, Rasim Erel, Fikri Mutlu, Os
man Çetin, İ. Kemal Alpar, Faruk 
Göner, Muzaffer Onhan, Hamdi On
gu, Hürrem Beşok, Dr. Satı Ekinci, 
Zeki Demet, Ah. Sezgin, Cemal Tan, 
S. Güzelosman, Nail Hekimoğlu, A
rif Bayhan, Seyit Dramalı, Basri A
kın, Adnan Başaran. 

met Eken, Adnan Delan, Hamza Türk
men, Kemal Cayuboğlu, Hasan Sün
gü!, Rahmi Tunçbilek, Mustafa Rifat, 
Gülek, Süleyman Sever, Mithat Başa· 
ran, Cevani, Nizamettin, Muhtar Ba -
kerli, Zeki Akkoyunlu,Ekrem Tonger, 
Akın Karaoğuz, Salih Tcrgay, Sel -
man Selimgil, Nuri Avcı, Vahdi Yurt
men, Mehmet Akkor, Fazlı Meto, Tev
fik Yarapsan, Hasan Hüseyin Başa -
ran, Memduh lspartagil, M. Eşref U
raz, Tevfik Dündar, Ahmet Akkor, 
Enver Ekinci, Asım Bektaş, Şevket 

Yaşar, Osman Fehmi Resne, Fevzi Du
ral, Süleyman Sobay, Salih Başaran, 
Reşit Kaçaker, İsmail Safa Özler, Da -
vut Arıs, Tahir, Ziya Cezaroğlu, Raif 
Saydam, Hüsamettin Aybek, Georg 
Mutaf, Kazını Töre, Hamit Eker, 
Mahmut Alpak, Ömer Kurdoğlu, Ke -
mal Krlıçbay, Mustafa Özdemir, Veh
bi Necip Savaşan, Ahmet Tümer, Hü
seyin Mazlum, Ziya Mülayim, İsmet 

Başar, Süleyman Çoktaş, Tevfik Coş
kun, Şerif, Akif Eralp, Eyüp Aksoy, 
Müeyyet Kerimol, Haşim Tatboğlu, 
İlyas Çelebi Can, Atıf Etyemez, Edip 
Pirinççioğlu, Şevket Arı, Tevfik Kad
ri Ra.mazanoğlu, Mustafa, Şadi Çelik, 
Hüseyin Çetin, Halil Dölek, Canip 
Muceldi. 

Saat 11 de 
"- Evlat biz programı bozmıyalım 

bu güzel sözleri komisyonlarda din Ziraat Vekilimiz Faik Kurdoğlu nutkunu söylüyor 

Tahsin Ünel, Mehmet Ali Ağırkan, 
Ali Rıza Altay, Emin Aslan Tokat, 
Şevket Ataç, Necmi Tuer, Zahit Z. 
Akıner, Bedri Süzer, Hilmi Oztaran, 
A. Kemal Atila. Hüseyin Üzümcü, 
Hulusi Can, Münir Anameriç, Meh -
met Salim, Bedri Zıvrak, Ali Aras, 
.,....__ • ._ ...._. .... ~, .6 ....... vı:. ~--· ---·· 

Aksoy, Sıddık Çifçi Sümer, Salih 
Sunay •. 

Tarl,a ziraati 
. Atıf Güray, N. Cakmur, Nuri Naim 
Orak Hamit Koray, Latif Görece, M. 
saıaıı'attin Tezcan, Fuat Meriçelli, 
Mahmut Karakoç, Mustafa Mutlu, 
Hamdi Toker, Hurşit Ünal, Mehmet 
Oruçoğlu, Cemal Kakedioğlu, Hasip 
Sazak, Mehmet Özalp, M. Asım Do • 
gantuna, Mustafa Gökalp, Necip Su -
veren, Dr. Enver Diker, Ahmet Dur -
muşoğlu, Şevket Bayazit Maraş, Salih 
Balaban, İsmail H. Uzunay, Fahri 
Çöplü, O. Mines, Taşt.an Atalay, Raif 
Güven, Mesct Zeytinoğlu, Halil Benli, 
İskenderArslan, Ahmet Bodur, Beh
çet Yücer, İbrahim Aydıncihangir, 
General Sıtkr llke, Dr. Fatma Memik, 
Rüştü Bekit, Rifat Vardar, Salih Ünal 
Pr. Valantin Horn, Namık Üner, Sa
dullah Yağcı, Fuat Yörük, H. Hasan 
Lik, Mustafa Hayta, İsmail Atak, İs
mail Kendirli, Raif Eksat, Tevfik Ber 
beroğlu, Ahmet Herk.men, Feyyaz 
Kaya, Hüseyin Unal, Ahmet Eronat, 
Osman Taşköy, Arif Aytöre, Ra
sih Tuna, Hilmi Ersunan, Nihat 
Şenveroğlu, Mustafa Eken, Ab
dullah Teber, Ismail Tobber, 
Ahmet Koçak, Faize. Eken, Etem Mi
harbi, Omer Canarslan, D. Tanrıverdı, 
Rifat Tosun, Hüseyin Budak, Mitat 
Tolunay, Osman Özbaş, Aziz Kırnıtar, 
Riza Saltog, Salfillattin Kutay, Meli -
met Doğan, Mustafa Eriç Feyzi Kopa
ran. Bekir Pars, Habip Özleri, Dr. Ha
lil İbrahim Kanveri, Hayim Başaran, 
Hasan Torman, Şükrü Afacan, İsmail 
Arslan, Faik Lazaroğlu, Ömer Çoban, 
Hakkı Hara, Ziya Kazancı, Münir 
Serdar, Cavit Başak, Behçet Hazar, 
Salih Yıldırım, S. Menteşe, Feyzullah 
Esnemez, Sami Erküçük, Kemal Ye -
menici, Kamil Çuhacı, Necip Aydemir, 
Etem Veysi Aksan, K. Apaydın, Mu -
vaffak Uygur, Hamit Nuri Akiska, Se
lim Sivar, Halit Göksal, Kazım Kara -
dayı, Saffet Osman Arat, İdris Yeşil, 
Rifat Öztürk, Dr. Vedat Kansu, Hay
dar !ster, Hamdi Kuleli, Dr. İsfendi -
yar Esat Kadester, İskender Özşaşal, 
Battal Üretmen, Galip Musel, Tevfik 
Karabağ, İsmail Şener, Abidin Kaplan, 
M. Sadık Eti, Tevfik Eş.berk, Kazrm 
Kuyruken, Salih Karaçgil. 

Tarw ziraaati 
Muharrem Doğan, Ziya Özalay 

celdi, Muharrem Doğan, Ziya Özalay, 
Rifat Kozan, Cevat Kip, Temel Devlit, 
Mustafa Ulu~, Emin Develioğlu, Meh-

Zirai sanatlıar 
İsmail Erğanenç, Yadigar Arıkan, 

Talip Alparslan, Rüştü Ege!, Niza -
mettin Darıcı, Süleyman Köni, Sinan 
Yervaz, Sadi Gökçe Atan, Ethem Yü
ce, 

Marketing 
Ziya Tarığlı, Naki, Abidin Tutenk, 

Fuat Erla~in, Bahaettin Akpınar, Re
şat Bener, Suat Dinç, Şevket Sürey
ya, Kemal Kocaeli, Pr. Dr. Vur.a 
Lençks, Ali Münif Yeğena, Hurrem 
Ergin, Ferruh Şeşbeş, Halit Çayırlı, 
Refii Şükrü Suvlor, Mümtaz Erdem, 
Vasfi Ocaklı, Muhittin Ete, M. Şük
rü Ertuğrul, Selilıattin Sanver. 

Tedrisat 
Dr. Tevfik Cınar. Seyket. Ahmet 

.oırana, Nazım Altan, Muzaffer-"""Er-
tuğrul Ünlü, Samuel Aksoy, Şevket 
Ozberk, Dr. Burhanettin Oterem, G. 
Basım, Nejat Köknar, Mithat Gözüm, 
Cemil Emre, Salih Sıtkı Evren, Ab
dürrahman Civelek, Necati Ünsan, 
Mehmet Ali Bağana, Halit Evliyar, 
Sabri Ilıcalı, Hüseyin Alpat, Mustafa 
Yemenici, Fethi Kibar, Ahmet Sert
el, Muharrem Tezer, Muzaffer Özbek, 
Meliha Umut, Meliha Doğukurt, 
Mehmet Par, Faik Devindağ, Makbu
le Ergün, Tarık Esin, Salahattin E
cik, Hüseyin Arıkan, Belkıs lşddar, 
Mehmet "Hulusi Kaynak, Abdürral1-
man Erekçe, Abdürrahman Vardaroğ
lu, Fikret Ekinek, İrfan Susar, Sait 
Abuşoğlu, Saadet Çitil, Mithat Çetin
er, Atıf Köymen, Avni Erenbaş, Fer
di Germen, Salahattin Kandemir, Ali 
Ulu, Fuat Batur, E. Dadaman, Ahmet 
Tanzay, İbrahim Tamer, Ali Tuncay, 
İbrahim Ozmelek, Omer Kızılagat, 
Mehmet Yalınalp. 

Saat 11 de, yanında Ziraat Vekili 
Kurdoğlu olduğu halde Başvekil Ce
lal Bayar'm gelmekte olduğu talebe 
zenciri arasında görüldü. Mecliste 
bir alkış tufanı kopmuştu. Celal Ba -
yar, birkaç dakika mütemadi teşek -
kür işaretleriyle alkışların bitmesini 
bekledi. Ve müteakiben talebe, gür 
ve salonda akisler yaparak heybetli, 
muazzam bir şekil alan İstiklal mar
şını hemen söylemeğe başladılar. Köy 
lüler, çiftçiler ve hemen hazır bulu
nanların tamamı ağızdan iştirak edi
yordu. 
Marşın hitamında Cel3.l Bayar, ye

niden şiddetli alkışlar arasında sö
züne başladı. Ve yer yer "sağ olun, ... 
Varol un!,, gibi sesler ve devamlı al
kışlarla kesilmiş olan nutku söyledi. 

Ba§vekilimizin bu çok mühim 
nutkunu ayrı sütunlarımızda bu
lacaksımz) • 

Köylü millet kürsüsünde 
Programda söz istiyenlerin çoklu

ğu dolayısiyle, sadece köylü ve çiftçi 
adına bir sözün, yüksek tahsil genç
liği adına da bir iki sözün kabul edil--- -------., -- --· 

Fakat talepler taaddüt etti .. 

llk olarak yüzü güneşten yanmış, 
arslan gibi, yiğit bir köylü kürsüye 
geldi. Gayet sevimli kıyafeti ve leh
çesiyle adım Ahmet Takıl, Eskişehi
rin Şerefiye köyündenim. dediği za -
man yeniden alkış tufanı kopmuştu. 
Bu köylü hararetli, fasılasız muhab
bet tezahürleri ve alkışalr arasında 
şu~ları söyledi. 
"Başta lnönü, hepiniz varolun, 
Bizim meselelerimizle kafa yorma

ğa, bizim dertlerimize çare bulmağa 

toplandınız. Hepinize candan yürek -
ten sağolun diyorum. 

Köyün kadrini bilmiyen, köylünün 
derdine ortak çıkmıyan, köylünün yü 
zünli güldürmiyen sultanlar başım 
yedi gitti. Köyün kadrini bilen, köy
lünün derdine ortak çıkan, yüzü köy
lünün yüzü ile birlikte gülen cümhu
riyete bağlılığımız sonsuzdur. Artık 
ayrı gayrı yok; devletle kaynaştık; 
cümhuriyeti bağrımıza bastık. 

Ornuırı 1namyoruz ki: dertlerimiz bitecek, 
Doktor Sait Ali, Eyüp Sabri İnal, yüzümüz gülecek; büyük, güzel gün

Celal Gürgen, Dr. Rıdvan Pınar, E- ler göreceğiz. 

nis Turan, Osman Tultay, Ahmet O- AT ATÜRK'le birlikte büyük sa. 
narık, Şakir Lakşe, Enver Kurdoğlu, vaşlar kazanan bu millet, lNONU ile 
Turgut Oymaz, Nuri Tümek, Remzi birlikte büyük isler başaracaktır. Kö
Acıma, Cafer Değer, Hil~i Akyamaç •• yün yüzünü güldürenin yüzü gülecek
R. Karaduman: Seyfettın Tuncel, tir. Bugün burada bizim için kayna -
Hakkı Yrlanc.ıoglu, _Orhan Eray,_,Ne- şan Başşehrin havasında hükümeti 0

-

jat Kaytas, Zıya Ç_aglar, Sadık Dolek, miz ve Ziraat Vekaletimizle başbaşa
Fahri Bük, İbrahım Ku_tlutan, Halit yız. Bu büyük birlik ve beraberlik 
Eküt, İzzet Koça~. ~7kır Şaşa, !ah- görünüşü ile göğsümüz kabarık, anlı-

sin Ersan, Nahfı Egılmez, Bakı A - mız ak türk olmakla, köylü olmakla 
car, Avni Dik.-am, Pertev Avni Ko- ' 

:s- övünüyoruz. 
caman, Enver Kük, General Abdür- Büyük vazifesinin ilk günlerinde 
rahman Aygın, A. Hulfısi Ünay, Ali bizim aramıza karışan, köylüyü dinli
Haydar Dağ, Kemal Kipmen, Suphi yen İNONÜ'nün adını anmakla şevk 
Aksan, Lütfi Gören, Yakup Gönen-
dir, Lütfi Şaylan, Hayri Ülkü, Sü
reyya Toygar, Sadullah Malkoz, 
Muzaffer Rifat Sür, Kerim Yuna, 
Emin Aksu, Hakkı Batum, Necdet 
Akçrt, Ormancı Süleyman, M. Ali 
Gükberk, Ahmet Şahin, Avni Eren
baş, Faruk Şıker, Fethi Ribar, Ta
hir Hitit, Cevat Alencan, Şerif Sa
mi. 

Aziz Oylu Malatyalroğlu, Hüse~in 
Türker, Talat Hidayet oğlu, Ahmeıt 

Ekinci, İshak Subaşı, Celal Gürgen, 
Sadullah Malkaç, Süreyya Toygar, .. 1. 

ğilmez, Halil Erkut, İbrahim Kutlu
tan, Mehmet Berker, M. Ali Gökberk, 
Hüseyin Yaman, Es İnal, Ziya Kara
mursal, Fahri Bük, Feridun Fertlik, 
Dr. Ali Kemal Yiğitıoğlu, Sami Kara-

sözan, A. H. Ünay, Hilmi Akyamaç, 
Dr. Rıdvan Pınar, Dr. Şerif Nuri İlk
men, Şükrü Oğuz Alpkaya, Dr. Sait 
Ali Ankara. 

Mevzuat, Uiyihalar ve 
t.emenniler 

Necati Kıroğlu, Fevzi Baba, Kemal Sezaıi Erkut, Celal Kurkenoğlu, 
Kepmen, Yakup Gönendir, Alaettin Mahir Erkmen, Mahmut Borkan, 
Kıratlı, Avni Dikçam, R. Karaduman, Mahmut Alaiyeli, Hakkı Gören, Mü· 
Seyfettin Tunçer, Fikri Kozak, Nejat nir Turunç, Nazmi Torpilli, Mahir 
Kaytak, Arif Sanver, Remzi Kökmen, Erkmcn, Mustafa Sevenici, Hasan Te
Cevdet Alevcan, Cafer Değer, Fuat zol, Osman Cudi Gürsoy, Sami He
Talip Adalı, Salih Sıtkı Evren, Hakkı kimci, Ekrem Cenanit .Mus.tafa Kur
Karamızrak, Cevdet Karar, Mahfi E- kut. 

l~clim~ d~~~ bir ri~da~~ndu.~r-----·--------------·------------~ 

Buna rağmen hararetli genç sözleri- B •. r . . M ., L L"'I ş E F' E 
ni hulasa ya devam etti. MecJiste şid- Q Ün ( Ç 1 n 
detli bir heyecan havası vardı. 

Yiiksek talısil gem,:liği 
adına si>ylcv 

Bu anda kürsüye yüksek tah -
sil gençliği adına söz almış olan genç, 
kürsünün eşiğinde sabırsızlıkla bek
liyordu. Mademki benden evelki 
arkadaşım, gençlik adına benim söy
liyeceklerimden birçok kısımlarını 

söyledi, ben gençliğin duygusunu 
başka yoldan sunacağım diyerek Beh
çet Kemal'in bir şiirini, gür ve yük
sek sesiyle ve çok büyük muvaffaki
yetle okudu. Çok hararetle alkışlandı. 

Reisin ruznameyi takip talebi 
Celfil Bayar, bu genç de sözlerini 

bitirdikten sonra, ruznameyi takip e -
deceğini ve diğer söz söylemek istiyen 
arkadaşların, mümkünse komisyonlar
da söz söylemelerini rica etti. Çünkü 
aksi takdirde bütün gün kafi gelmiye
cekti. 

Silifke delegesi olduğunu ve adının 
Rahmi bulıındu~unu si;iyliven bir arka
daş, kenclisıne ·Sôz verilmesini bir ke -
re daha rica etti. Fakat heyeti umu
miye, ruznamenin aynen takip olun -
masmı rica etti. 

V erilnıiş takrirler 
Celal Bayar, müteaddit imzalarla 

verilmiş bir takrir olduğunu söyliye -
rek, okunmasına müsaade istedi ve ka
tibe okunmak üzere verdi. 

(Başı 5 inci sayfada) 
ri sevk yerlerine götürecek yolları 
yapılnuş, tertemiz, kalabalık, zen
gin, mesut türk köyül 

Türk koylÜsunün bize inanr, bizim 
ona güvenimiz vardır. Dün Ulus mey
danındaki toplantıda bir çiftçi: "İs
met İnönü babamızdır; elimiz•.den 
tutacak, bizi kalkındıracaktır,'' di
yordu. Kongre, bu. dileğin mukabe
lesidir. 

Ve bir başka köylünün dediği gi
bi: 

- Biz her sava~ı zaferle bitiri
riz. - N. Baydar 

nız. Arada kalacak bo§ zamanlar
dan istifade ederek başşehri ve ci
varını gezmek, bazı müesseseleri 
gezmek istiyenler veya buradaki 
İ§lerini takip etntek arzu edenler 
için de umumi katiplikte hususi bir 
servis bulunduğunu biliyorsunuz. 
Hepinizi yeniden tazimle selamla-
rıın. 

ikinci umumi toplantı 

Bundan sonra Celal Bayar sözlerine 
tekrar devam ederek, ikinci umumi 
toplantının önümüzdeki 30 ilkkanun 
1938 cuma günü öğleden evel 9.30 da 
gene Büyük Millet Meclisi salonunda 
yapılacagını bildirmiş ve bunu Ziraat 
ve köylü marş~nın söylenmesi takip et
miştir. Marşı uzun, şiddetli alkış takip Heyeti umumiye bu takririn her 
etmiş ve heyecanın böylece azami bir 

ma?d~sini, ayn ayn _sürekli alkışlarla haddi bulduğu sırada, Celal Bayar'rn 
ve ıttıfakla kabul ettı. .. .. .. d k" - 1 d . leket .. . • . . . onumuz e ı umumı ce se e mcm 

Bunun uzerıne umumı rcıs vekılli- ı h k 1 ·· ·· ek t-~nni -· . ~ . . . 
1 

ayrına arar arı goruşm ........ -
gıne seçılen Kurdoglu ıle umumı ka - . 1 1 · tatil e<len sözleriyle da
tipliğe seçilen Niğde delegesi umumi ~ıylıne ce seyı 

. . - d k" ) . d gı ışhr. re ısın sagm a ı yer erı al rlar .. 
· Oğlcden sonra 

Umumi rei1' velı·ili kürsüde 
Bundan sonra Umumi Reis 

ruznamede kalan tek maddenin 
tafsilatının verilmesini umumi reis ve
kilinden rica etti. Kurdoğlu sürekli ve 
şiddetli alkış ve muhabbet tezahürleri 
arasında kürsüye geldi ve şunları söy
ledi: 

Arıkadaşlar : 

Beni umui reis vekilliğine seç
miş bulunmanız•.dan dolayı teşek
kürlerimi arzetmek, ilk borcum
dur. Fakat ben bugün mesuliyet 
ve ifasını omuzlarıma yüklenmit 
bulunduğum vazife dolayısile de, 
size borçlarımı lafta azami nisbe
te hasis, işte azami nisbette cö
mert olarak ödemek ve bu suretle 
teveccüh ve itimadınıza liyakatimi 
filen göstermek mecburiyetinde
yİın. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 
Bu düşünce ile ve işin eşiğinde bir 
arkadaşınız olarak lafı uzatmadan 
mevzua geçeceğim. 

Bu sabah her birinize takdim e
dilmiş olan ruznamelere ilişik mat
bu kağıtları doldurup, bu salon
dan çıkarken kapıda bekliyen u
mumi katiplik memurlarına vere
ceksiniz. Komisyonların çalışma 
tarzlan hakkında tafsilat, gene 
her birinize tevzi edilmiş. bulunan 
matbu kongre talimatnamesinde 
mevcuttur. Bu salonda bugünkü i
§İmiz, yüksek orman, veteriner ve 
ziraat mektebi talebemizle bir kı
smı arkadaşlarm mÜ§tereken söy
liyeceği ziraat ve köylü mar§İyle 
bitecektir.Saat tam 15,30 da Ulus 
meydanında toplanarak, 19 yıl e
vel müebbet Önder'in Ankara'ya 
geldikleri saati kutlıyacağız. Önü
müzdeki iki gün, komisyon çalı§
malariyle geçecektir. Her gün ken
di gazeteniz olan Ulak'ta sizi ala
kadar edecek tafailatı bulacaksı-

Öğleden sonra saat 15.30 da Ulus 
meydanında toplanılmış, Zafer abide · 
sine çelenkler konulmuş ve nutuklar 
söylenmiştir. Bütün meydan dolmuSi 
bulunuyor ve bilhassa kalabalıgın içia
de ekseriyeti köylülerin teşkil ettiği 

görülüyordu. Aydın köylülerinden 
N'ecd :t Atılgan, nevşehirli Osman Çe
tin, Yüksek Ziraat enstitüsü talebele
rinden Enver Ertüzün ve en sonra da 
Behçet Kemal Çağlar rcyecanh sözler 
söylemişlerdir. 

Bundan sonra da birlikte ziraat 
marşı söylenmiş ve törene son veril -
miştir. 

lJü.11 geceki /ener alayı 
Birinci köy ve ziraat kalkınma kon-

gresinin türk köyünün ve türk çiftçi
liğinin hayatında yeni bir dönüm nok
tası olacağına inanan köylü delegeler 
ve yüksek ziraat enstitüsü talebeleri, 
bugünü kutlamak ve sevinçlerini be -
lirterek büyüklere şükranlarını sun -
mak için dün gece bir fener alayı ter
tip etmişlerdir. Milli Şef'in ve Baş · 
vekilin evleri önünde samimi tezahü -
rat yapan, onların iltifat ve teveccüh -
!erine mazhar olan gençler ve köylü -

ler, Yenişehir'in büt"ün ana caddele
rini köy ve ziraat marşını söyliyerek 
dolaşmrşfardrr; Bütün şehir, bu suret
le bir daha kongresinin havasına gir -
miş ve köylünün sevincine ortak ol -
muştur. 

Atatiirk' iin tabutu öniin'de 
Birinci Köy ve Ziraat Kongresi a

zaları Büyük Millet Meclisi salonunda 
bugün 28 birinci kanun 1938 çarşam
ba sabahı tam saat 9.30 da ve öğleden 
sonra 13.30 da toplanarak muntazam 
bir kafile halinde Atatürk'ün tabutları
nın mahfuz bulunduğu Etnografi mü
zesine gidecekler ve ikişer ikişer geçe
ceklerdir. 

Kongrenin bağhhk 
sükran ve inanları 
..> 

(Başı 1 inci sayfada) 
lan göndermiştir : 

İnönü 
Cümhurreisi 

Ankara 

Bugün 27-12-1938 salı günü, Büyük 
Millet Meclisi salonunda toplanan bi· 
rinci köy ve ziraat kallanma kongre -
sinin ittifakla verdiği aşağıdaki kara
rr, §ahsi tazim ve bağlılıklarımla bir • 
likte arzctmekle bahtiyarım : 

'"Birinci köy ve ziraat kalkınma 
kongresi üyeleri türk köylüsünün, 
türk çiftçisinin yüzünü güldürmeyi 
ömrü boyunca kendine ülkü edinen 
M ;}J; Şç./ rMjJJj K.l'llıram:Jn Büyük Jnö
nü'ne, tüm bağlı!Ik ve tükenmez şük
ran ve inanlarını candan muhabbet ve 
saygı ile arzeder ve büyük davanın da, 
eline aldığr her iş gibi, yakrn muvaf • 
fakiyetlere eriştireceğinden emin ola
rak seviııçlerini yüksek katlarına su • 
narlar.,, 

Birinci Köy ve Ziraat Kal· 
kınma Kongresi Umumi 

Reisi Celal Bayar 

A. Renda 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

·Ankara 

Yüksek müsaadeleriyle bugün Bü • 
yük Millet Meclisi salonunda topla -
nan birinci köy ve ziraat kalkrnma 
kongresi üyelerinin ittifakla verdik -
!eri aşağıdaki kararr, saygılarımla ar
zederim : 

"Birinci köy ve ziraat kalkınma 

kongresi, memleketin her işi gibi, bu 
büyük meselesiyle de, her zaman ya
krııdan ilgili ve her zaman en ileri ka
!ıunlar yapmakla miitemayiz Büyük 
Miilet Meclisi, yüksek şahısla.rında 

saygı ile selamlar ve türk köylü ve 
ziraatçtları adına sonsuz şükran ve 
saygılarını sunar .. , 

Birinci Köy ve Ziraat Kal
kınma Kongresi Umumi 

Reisi Celal Bayar 

Valinin İstanbul'da 

gördüğü eksikler 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Vali ve 

belediye reisi Lutfi Kırdar şehirde 
yaptığı teftişl

0

er neticesinde gördüğü 
noksanları tesbit etmiş ve bir tamim· 
le bütün belediye teşkilatına bildir • 
miştir. 

Eğitmen kursları ve öğretmen 
okulJarımn iclaresi 

Kiiltür Bakanlığı tarafından hazır
lanan köylerde açılan c~itmen kursla -
rının ve öğretmen okulalrının idaresi 
hakkındaki kanun projesi alakalı Ba
kanlıkların mütaleasr alındıktan sonra 
yeniden gözd<..'tl geçirilmiye başlanmış
tır. Proje önümüzdeki ayın ilk hafta
sı içinde Başkanlığa verilecektir. 

Üsküdar adli}e ~rayı 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Üskü -
dar'da yeni yapılacak adliye sarayı 

bugün 45.000 liraya ihale edilmiştir. 
Vekalet tasdik eder etmez inşaata 
başlanacaktır. 



uı; us 
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RESMİ İLANLAR Milli Müdafaa Bakanhğı 
aı ve dt§ zarflarının da kırmızı mü -
hür mumu ile iyice kapatılmıı bulun
ması şarttır. 

4 - Daha fazla izahat almak ve 
şartnamesini görmek istiyenlerin E
dirncde piyade alayı birinci tabur 
satınalma komisyonuna gelmeleri lü
zumu ilan olunur. (9214-5203) 9363 

atı ile beş kalem kurşun akümülatör 
yedekleri 7. 2. 1939 salı günü saat 
15.30 da kapalı zarf usuliyle Anka
ra'da idare binasında satın alınacak
tır. 

Bayındarlik Bakanhğı 
Hayvan alınacak 

Alma Komisyonundan : 

ri ihtiyacı için 500.000 kilo yulaf K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 32450 lira olup 
muvakkat teminatı liradır. 

3,000 Kilo makine yağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonı•ndan : 
İnşaat mü na kasası 

Bu işe girmek istiyenlerin 1762,50 
liralık muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14.30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Regülôtör kapağı 

mü na kasası 

1 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

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

3 - Eksiltmesi 15-1-939 pazar. gün
nü saat 9 dadır. 

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

1 - 1200 kilo balık yağı ile 3000 ki
lo makina yağı açık eksiltmeye kon
muştur . 

2 - Eksiltmesi 5-1-939 perşembe gU 
nü saat 15 dedir. 

C. H. P. Aydın llyönkurul Ba§
kanlığmdan : 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (5157) 9352 

Nafıa Vekaletinden : 
9 şubat 939 perşembe günü saat 15 

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

Ekisltme şartnamesi ve teferrüatr 
parasız olarak vekaletler malzeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

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

vakkat teminat ve şartnamesinde ya
z~~ı kanuni vesaik ile birlikte aynı 
g~n ~~~t 14 e kadar mezkur komisyon 
reıslıgıne makbuz mukabilinde ver-
meleri Uizımdır. (5221) 9414 

Sömikok alınacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den : 
1 - Vekalet kolorifer ihtiyacı için 

125 ton miktarında yerli (Sömikok) 
açık eksiltme ile satın al · nacaktır. 

2 - Beher tor. için 26 lira bedel 
tahmin edilmiştir. Muvakkat temina
tı 243 lira 7 5 kuruştur. Bu işe ait şart
nameler Vekalet levazım müdürlü
ğünde her gün görülebilir. 
. 3 ;:- .. Açık eksiltme 2-1-939 pazarte

ıı gunu saat 15 de vekfüet binasında 
~i satm~lma komisyonunda yapılaca
gından ısteklilerin bu tarihten önce 
muvakkat teminatlarını vekalet vez
nesine yatırmış bulunmaları ve belli 
gün ve saatte Hizım gelen belgelerle 
komisyonda hazır bulunmaları şart-
tır. (5151) 9301 

Ba bakanlık 

(5170) 9307 

Keryola tamir eflirifo~ck 
Ankara Le;vazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
30 Çift ranzalı demir karyola tamir 

ettirileceğinden taliplerin teminatla
r~!le birlikte 29-12-93~ perşembe gü
nu saat 10 da levazım amirliği satm
alma komisyonuna gelmeleri. 

(5249) 9496 

Muhtelif malzeme 

alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 
Aşağıda cins ve mikdarı yazılı mal

zeme pazarlıkla alınacağından talip
lerin 29-12-938 perşembe günü saat 14 
de teminatlariyle birlikte Ankara Lv. 
amirliği satınalma komisyonuna gel-
mleri. (5272) 

Kilo 
Mazot bir teneke 
Bilyalı yataklar için yağ 1 
Üstübeç 10 
Üstübü 6 
kaul ı 
Sülyen 1 
Keten 1 
Bezir yağ 1 
Benzin 4 

9498 

Elektrik ampulleri 

al ınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

(5303) 9567 

Arpa alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
AJma Komisyonundan : 

1 - Gaziantep garnizonu birlikleri 
ihtiyacı için 500.000 kilo arpa K. zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 28.000 lira olup 
muvakkat teminatı liradır. 

3 - Eksiltmesi 15-1-939 pazar gü-
nü saat dedir. 

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

(5304) 9568 

Odun ar.nacak 
Ankara Levazım Amidiği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elazığ ihtiyacı :çin 1,150,000 

kilo odun K. zarfla eksiltmeye kon -
muştur, 

2 - Tahmin bedeli lira olup 
muvakkat teminatı 1509 liradır . 

3 - Eksiltmesi 16-1-939 P . ertesi 
günü saat dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Elazığ satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(5306) 9569 

lastik hava sonlaj balonu 

ah nacak 

Alma Kom isyonundan: 1 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı 

Askeri Fabrikalar 

Baıvekalet Devlet Meteoroloji lı
leri Umum Müdürlüğünden : 

~: .- Umum müdürlüğümüz ihtiya
cı ıçın (2400) küçük ve (1200) büyük 
ol~k üzere ccman yekun (3600) adet 
lastık hava sondaj balonu açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. 

2: - İhalesi 12 ikinci kanun 1939 
perşembe günü saat (l"\) de Ankara 
Yenişehir, Su deposu altı, Kızılırmak 
sokak No. 30 da devlet meteoroloji iş
leri umum müdürlüğünde toplanacak 
olan satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. 

3: - Muhammen bedeli (4320) dört 
bin üç yüz yirmi lira olup ilk temina
tı (324) üç yüz yirmi dört liradır. 
4: - İlk teminat banka mektubun -

dan gayrı nakit veya nakit yerine ka
im tahvilat olduğu takdirde bunlar ko
misyonumuzca kabul edilemiyeceğin
den bunların en geç münakasadan bir 
gün evci merkez muhasebcciliğine ya
tırılarak alınacak makbuzun komisyo
na ibrazı. 

5: - Sondaj balonlarına ait şartna
me bedelsiz olarak devlet meteoroloji 
i§lcri U. Md. levazım şubesi müdür
lüğünden temin edilebilir. 

6: - Eksiltmeye gireceklerin (2490) 
numaraiı kanunun 3 ve 4 üncü madde
lerinde yazılı belgeleriyle birlikte 
mezkur gün ve saatte komisyona baş 
vurmaları. ( 5282) 9548 

1 'Ankara Levazım Amirliği .1 
Buğday öğüttürülecek 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara Lv. amirliğince 5301) 
ton buğdayın öğütülmesi kapa!: zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Tahmin edilen bedeli 79500 li
ra olup ilk teminatı 5225 liradır. 

3 _ lhalcsi 4-1-939 çarşamba günü 

saat 15 dedir. 
4 _ Şartnamesi her gün 397 kuruş 

mukabilinde Ankara Lv. amirliğin -
den alınabilir. 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 
1 kanunun 2-3 üncü maddelcrin-

sayı ı . 1 kl.f . 
d zılı belgclerıy e te ı ve temı-

e ya "h 1 .. . 
nat mektuplarını ı a e ~un ve saatın. 

d n geç bir saat evclıne kadar An-
en e · ~· 1 k . kara Lv. amirlıgı satma ma omıs 

yonuna vermeleri. (5160) 9302 

elektrik ampulü pazarlıkla almaca -
ğmdan taliplerin 29-12-938 perşembe 
günü saat 11 de teminatlariyle birlik
te Ankara Lv. amirliği satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 
Mum Adet Cins 
200 30 Ampul 
100 50 Ampul 
50 100 Ampul 
25 200 Ampul 

50 Anahtar 
50 Duy 
50 Bu vat 
25 Sigorta 25 amper 
50 Sigorto 25 amper 
10 Sigorta 50 amper 

9499 

Arpa alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Polatlıdaki alayın senelik ih
tiyacı için 140.000 kilo arpa kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 4,50 kuruş olup 
muvakkat teminatı 472 lira 50 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 10-1-939 pazartesi 
günü saat dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2 3 ün
e~ ~addc~crindc istenilen bel~elerile 
bırlıkte ıhale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Polatlıdaki alay 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(5301) 9565 

Yulaf alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Aima K omisyonunda n : 

1 - Polatlıdaki alayın senelik ihti
yacı için 120.000 kilo yulaf kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 5 kuruş 50 st. 

olup muvakkat teminatı liradır. 

3 - Eksiltmesi 16-1-939 pazartesi 
günü saat dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Polatlı alay sat -
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(5302) 9566 

Yu laf a l ınacak 
Ankar a Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan.: .. 
1 _ Gaziantep garnızonu bırlıkle-

Kırıkkafe'de yaptırılacak 

kalorifer tesisatı ihalesinin 
temdit edildiği hakkma 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo• 
nundan : 

Keşif l.ıedeli (140.000) lira olan ve 
16. 12. 1938 cuma günü saat 11 de ka
palı zarfla ihale edileceği evelce itan 
edilmiş olan Kırıkkalc'de yaptırıla
cak kalorifer tesisatı bu kere görülen 
lüzuma binaen 30. 12. 938 cuma günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edile
cektir. 

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

Şartname (7) lira mukabilinde 
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 müracaatları. (5167) 9353 

Kınkka~e'de yaplmlacak in~aai 
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 merkez sa
tın alma komisyonunca 11.1.939 çar -
şamba günü saat 14 te açık eksiltme i
le ihale edilecektir. Şartname (33) ku
ruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(482) lira ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerinde yazılı vcsaikle mu
ayyen gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (5228) 9448 

2 Ton grafit ihalesi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli 1300 lira olan 
2 ton grafit askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 14.2.939 salı günü saat 14 te 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (97) lira (50) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde
ki vesaiklc mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (5261) 9550 

3 - Balık yağının beher kilosuna 
45 ve makine yağının beher kilosuna 
25 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 

Rksiltmeyf" konulan iş: Aydın park 
karşısındaki binanın tadilcn ikmal 
inşaatıdır. 

Bedeli keşfi: 14164 lira 83 kuruş
tur, 

Pendik İsi asyon binası 

yeniden yapluılacak 4 - İlk teminat 96 lria 75 kuruş o
lup şartnamesi komisyonda görülür. Bu işe ait evrak: Eksiltme şartna

mesi, mukavele projesi, nafıa işleri 
genel şartnamesi keşif hulasası, pro
jesi dosyası. 

5 - Zksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2,3 mad
delerinde yazıh belgelerle birlikte 
muayyen gün ve vakitte M. M. V. sa
tınalma komisyonunda bulunmaları. 

Bu evraklar belediye fen işleri mü
dürlüğün<le veya parti bürosunda gö
rülebilir. 

D. D. Yolları Satm Alma Komi9-
yonundan : 

Pendik istasyonunda yeniden yapı
lacak istasyon binası inşaatı kapalı 
zarf usuliyle ve vahidi fiat üzerindeıı 
eksiltmeye konmuştur. (51448) 9318 

Tevhit semeri tamir etliri~ecek 
M. M. Vekaleti Satn. Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyatı (?.3) yirmi üç lira olan 726 ile 
1500 adet tevhit semeri tamiri kapalı 
zarf usuliylc münakasaya konulmuş
tur. 

2 - !halesi 9 ikincikanun 939 pa
zartesi günü saat onbi rdedir. 

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

4 - Evsaf ve şartnamesi ( 17 5) yüz 
yetmiş beş kuruş mukabilinde M. M. 
V. satınalma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecek!erin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçiincü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat cvel M. M. V. satınal
ma komisyonuna vermeleri (5214) 

9411 

Tevhit semeri alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı (25) yirmi beş lira olan 7 50 ila 
1000 adet tevhit semeri kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

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

3 - İlk teminatr 1875 bin sekiz 
yüz yetmiş beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satmalma komisyo
nunaan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ı490 
sayılı kanunun ikinci ve üçtincü mad
delerin gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evci M. M. V. satmal
ma komisyonuna vermeleri. 

(5216) 9412 

[ 

................................................ ! 

Vilôyetler ............................................ J 
Okul binası yaphnlacak 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

ti. 1. 939 cuma günü saat 15 de İstan
bul'da Nafıa müdürlüğünde eksiltme 
komisyonu odasında (12873.19) lira 
keşif bedelli Nışantaşı kız orta okulu 
ikmali inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartname
leri, pro1e keşif hulasasiyle buna mü
teferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

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

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

Ekmeklik un altnacak 
Ed:rne P iyade Jandarma Alayı 

Birinci T a bur Satın Alma Komisyo
nunda n : 

1 - Eratın 1-1-939 dan 30-9-939 
günlcmecinc kadar iaşesi için ihtiyaç 
olan yüz yetmiş bin kilo ekmeklik u
nun beher kilosu on bir kuruş elli 
santimden bin dört yüz altmışaltı li
ra 25 kuruş muvakkat teminat ile 
25-12-938 den itibaren on altı gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye ait zarflar 4-1-939 
çarşamba günü saat on beşte açıla -
caktır. 

3 - Eksiltme 2490 sayılı kanunun 
buna ait maddelerine göre yapılaca
ğından isteklilerin teklif mektupları
nı buna göre hazırlıyarak ihale saa
tinden bir saat evet malmüdürlüğü o
dasında toplanacak olan satmalma ko
misyonu başkanlığına makbuz mukabi 
linde teslim etmeleri lazımdır. T ek
lif mektupları posta ile yollandığı 
takdirde bu saate kadar gelmiş olma-

Bu işin ihalesi 12 ikincikanun 939 
perşembe günti saat 17 de kapalı zarf 
usuliyle Aydın Parti llyönkurul baş
kanlığ ında yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için talip
lerin % 7,5 muvakkat teminat verme
leri ve müteahhitlik vesikası ibraz 
eylemeleri şarttır. 

Teklif mektupları ihale saatinden 
bir saat eveline kadar ilyönkurul baş
kanlığına tevdi edilmiş olmalıdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. 9554 

Hükümct lconağı yaphrllacak 
Ordu Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - 25494 Jira 85 kuruş keşifli Or
du hükümct konağı inşaatı vahidi fi. 
at esası üzerinden eksiltmeye konul
muştur. 

.Bu sene 23 bin liralık inşaat yap1-
lacaktır. 

2 - İhale 12-1-939 perşembe günü 
saat 15 de Nafıa müdürlüğü binasın
da toplanacak komisyonda yapılacak
tır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrakı keşfiye ve 
projeler Nafıa d:ıiresinde görülebilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1909 lira 86 kuruşluk mu -
vakkat teminat vermeleri ve ihale gü 
nünden nihayet 8 gün evveline kadar 
vilayet makamına müracaatla alacak
ları ehliyet vesikasiyle 938 yılına ait 
ticaret odası vesikasını ibraz etmele
ri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının 3 üncü 
maddede yazılı saatten bir saat cve
lirı,. ı...,.ı-.,. mı:ılrh11.,. .,..,,,ı,.,.hilinn,. kn. 
misyona verilmesi lazımdır. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet sa
at 15 e kadar gelmiş olmaları lazımdır. 
Aksi takdirde postada olan gecikme
ler kabul cdilmiyecektir. (9457-5307) 

9570 

Demiryolları 

Meşe travers ahnacak 
D D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
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 Sirkcci'de 9 işletme 
binasında satın alınacaktır. Taliple -
rin 1710 liralık teminat ve diğer ni
zami vesikalarını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını aynı gün saat 10 a 
kadar komisyona vermeleri Iazımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyon
dan verilmektedir. "9364" 9501 

Akümülôtör afınacak 

1 - İnşaatın muhammen bedeıi 
70 000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı devlet demiryollarmm An
kara, Haydarpaşa ve Sirkeci vezncle -
rinden 350 kuruş mukabilinde alabi -
lirler. 

3 - Eksiltme 20.1.939 tarihinde cu
ma günü saat 15 de Ankarada D. D. 
yolları yol dairesinde toplanacak mer
kez birinci komisyonunca yapılacak -
'tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 14 c kadar komisyon reisli -
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy -
gun 4750 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika-
lar. ı 

c) Nafıa vekaletinden musaddak eh
liyet vesikası. 

Ehliyet vesikası için isteklilerin 
vakıt zayi etmeden ve ihale gününden 
en az sekiz gün evel tahriren nafıa ve
kaletine müracaat etmeleri lazımdır. 

(5290) 9549 

Ankara ~Belediyesi" 

Anka ra imar plôn ı 

Ankara Belediyesi imar Müdür
lüğünden : 

Ankara şehri ve civarı için tanzim 
edilen 1-10000 mikyaslı imar planınıo 
2-9874 No. ve 15-11-938 tarihli karar
name ile İcra Vekilleri Heyetince 
tasauc caıımı OJdugu J.J.>l numa ... u 

kanunun 2 maddesine tevfikan ilin 
olunur, (5192) 9493 

Muhasebe şefi a ran ıyor 
Belediye Reisliğinden : 

Otobüs idaresinin 100 ila 125 lira üc
retli, muhasebe şefliği için müsabaka 
imtihanı açılmıştır. 

İmtihan, güzel yazı ile ticaret he -
sabından, umumi muhasebeden olmak 
üzere otobüs idaresinde ilkkanunun 31 
inci cumartesi günü saat ıs de yapıla
caktır. 

En az ticaret ve lise mezunu olmak 
üzere isteklilerin imtihan gününden e.. 
vel 2 foto ile nüfus ve tahsil vesika • 
!arını rapten belediye reisliğine isti -
da vermeleri ve bankalarda çalışmış o
lanların tercih edilecekleri ilan olu -
nur. (5280) 9529 

Dr. Hulki Keymen ' 
Birinci 
sınıf G.. hastalıkları 

OZ mütehassısı 

Belediye sırasında Emek apar
tımanı. Her gün saat 16-19. Cu· 
martesı günleri 14-19. 8989 

D. D. Yolları Satm Alma Komis
yonun·dan : 

Muhammen bedeli 23500 lira olanı ~--•••••••••••" 
55 grup çelik akümülatör ve teferru- --------·---.....------

Hangar malzemesi , vesaire ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağıda yazılı iki liste 
muhteviyatı 314,636 ton Estekat demiriyle yedi adet açık ve yedi adet ka
palı hangar malzemesi 13. 2. 1939 pazartesi günü saat ıs den itibaren liste 
sıra No.siyle ve kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin listesinde yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 146 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (5245) 9546 

Liste No. 
1 
2 

Malzeme ismi 
Estckat demiri 
Hangar malzemesi 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira K. Lira K. 

29.261 15 2.194 59 
58.028 00 4.151 40 

Çelik, Krom, mobilya atölyesi 
Bi_lu~~m ~ikel krom ve bronz İ§leri 

Almanyadan gct_ırdıgı~ sıpesyal çelik borularla Viyana'da FAN HAV· 
ZER. galvano teknık fabrıkasından getirttiğim hususi nikel ve krom tesi
satiylc en modem KROME ÇELİK mobilye imaline başladım. Hususi ka
taloglar ve yapılmış nümuneleri atölyemde görülür. 

Bankalar caddesi Çiçinyurtsokak No. ıı 9299 



Cümhuriyet Merkez Bankasın in 24. 12 1938 vaziyeti 
AK T 1 F : 

Kasa: 
ALTIN: Safi kilogram 17.159.129 

BANKNOT.•• •• •.••···•··• 
UFAKLIK .•••••••• • •••• ,• 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası ............ , •••• 

Hariçteki Muhabirler : 
AL TIN: Safi: kilogram 9.054,614 

Altına tahvili kabil Serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliri& 
bakiyeleri ........... .... . 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşıhğı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev -
fikan hazine tarafından vaki tediyat. 

Senedat Cüzdanı : 
TİCARİ SENEDAT •• , •••••• 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A. - karşdığı Esham ve Tahvilat (İti -
bari kıymetle) ••.......•••• , • 

B - Serbest esham ve tahvilat , • , ••• 

J\.vanslar: 
Altın ve Döviz üzerine .••••• , • , .. 
Tahvilit üzerine ••••• , • 4 •••••••• 

His.sedarlar 
Muhtelif 

LİRA 
24.135.687,67 
16.060.630,-
1.202.462,61 

770.028,65 

12.736.038,33 
20.157,97 

5.748.482,73 

158.748.563,-

16.004.121,-

87.447.489,32 

41.776.011,95 
6.763.051,76 

159.555,27 
7 .808.722,-

Yekun 

LİRA 

41.398.780,28 

770.<>28,65 

18.504.679,03 

142.744.442,-

87.447.489,32 

48.539.063,71 

7.968.277,27 
4.500.000,-

13.S38.291,35 

365.2ll.051,61 

PASiF: 
Sermaye 

İhtiyat Akçesi 
Adi ve fevkalade ••••••••••••• 

Hususi ............... . 

Tedavüldeki Banknotla!' : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye .•. 
Kanunun 6-8 inci maddesine tev • 
fikan hazine tarafından vaki tediyat .. 

Deruhte cdi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşıhğx tamamen altın olarak il§. -
veten tedavüle vazedilen .••..•.. 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vazd. 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler ....• 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri ••••••••••• • • • • • 

Muhtelif ;. 

\ 

LİRA 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.004.121,-

142.744.442,-

19.000.000,-
43.000.000,-

4.883,40 

22.678.924,99 

Yekfüı 

L1RA 

15.000.000,-

8. 712.234,11 

204.744.44'2,-
23.426.869,18 

22.683.808,39 

90.643.697 ,93 

365.211.051,61 

1 temınuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto had·di % 4 altın Ü7erine avans % 3 
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l1ir\ ----------

,. rn ---------------- 1 
............................................................................... ! 
.. ! .. ~ ... ~ ... ~ ... ~ .. ,Ş,,,~ ....... ~ .. ~.,Ç,,,~ .. ~ ... ! .. ------ ---------------- Yemek Listesi ------------ ---- ---------- --Mütenevvi Çerezler ------ ---- --------·--- Şarap Salçalı Levrek Filetosu -- . --------------------

Piliç kızartması 
Tereyağlı Bezelye 

---------------- ---- --------------
Soğuk Av Eti Patesi 

Yeşil Salata 
------------------ ---- -------- ------Likörlü ve Meyvalı Dondurma . ------ ------Bisküit -- ---- --------= --==:._ --~--

__ · M_eyya 9574 L-

Mahkemeler 
Ankara Asliye Mahkemesi Tica

ret Dairesi Reisliğinden : 
Müddeialeyh: Anafartalar caddesin 

de Şevrule şubesinde Şevki. 
Müddeialeyh: Tahtakalede Papani 

110kak 1 No. da komisyoncu ve Şev
rule şubesi sahibi Ali İlhami. 

Müddei Ziraat Bankası vekili avu· 
kat Tevfik Çiper tarafından müdei -
aleyh Şevki ve Ali İlhami aleyhleri
ne ikame olunan 2 mayıs 927 tarihli 
ve 15 haziranda vadesi hulU1 eyliyen 
bir kıta emre muharrer senet muci -
bince 900 lira alacağın tahsili dava
sının cereyan eden muhakemesi sıra
•rnda davacı vekili başka suretle mü
deasını ispat edemiyerek davasında 

dermeyan ettiği vakalar hakkında 
müddeialeyh Şevki ve Ali tlhamiye 
yemin teklif etmiş ve yemin davetiye 
ıinin ilanen tebliğ edilmesine rağ -
men müddeialeyhler muayyen günde 
mahkemeye gelip yemin etmedikler; 
cihetle yeminden kaçınmış addedil -
melerine ve davaya sabit nazariyle 
bakılmasına ve ancak yemin kararı 

müddeialeyhlerin gıyabında ittihaz 
edildiğinden sekiz gün zarfında ar -
zuhalle mahkemeye müracaat ederek 
yemin edeceklerini bildirmedikleri 
ve duruşma için tayin olunan 10-1-939 
salı günü saat 9,30 da gelip yemin et
medikleri takdirde bu husustaki hük
mün katiyet kespedeceğinin ikamet. 
gahı meçhul bulunan müddeialeyhle
re ilanen tebliğine karar verilmiş ol
makla keyfiyet o suretle ilan olunur . 

(5296) 9562 

Ankara· Valiliği · 

Jaloji ve sineklik işi 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Keşif bedeli (1372) lira (61) ku

ruştan ibaret bulunan hususi idareye 
ait 6 No.lu evin jaloji ve sineklik işi 
9. 1. 939 pazartesi günüsaat 15 de vi
layet daimi encümeninde ihalesi ya
pılmak üzere açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 100 lira 95 
kuruştur. 

3 - İsteklilerin eksiltmenin yapıla
cağı günden en az 8 gün evel vilayet 

1 

makaıruna istida ile müracaat ederek 
uu ~e gırebıiecekienne daır feni ehlı· 
.1..et vesıkası almaları lazımdır. Bu ta
dhten sonra vukubulacak müracaatlar 
,ıazarı ıtibare alınmıyacak ve bu gibı
ler eksiltmeye giremıyeceklerdir. 

4 - İsteklilerin ticaret odası vesi
kası, muvakkat teminat mektup veya 
makbuzu ve 3 cü maddede yazılı ehli· 
yet vesikası ile birlikte yukarıda ya
zılı gün ve saatte daimi encümene 
gelmeleri. 

5 - Bu işe ait keşif ve şartname ev
rakı her gün Nafıa müdürlüğünde gö
rülebilir. (5218) 9395 

Hafriyat ışı 
Ankara \1 aiıugınuen : 

1 - Keşif bedei 17718 lir 12 kuruş
tan ibaret bulunan Stüdyo binası ile 
!sınetpaşa kız enstitüsü arasında yapı
lacak olan 8859.06 metre mikap hafri
yat işi 12. 1. 93ÇI perşembe günü saat 
ı 5de vilayet binasında Naha komisyo
nunda ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeğe konmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 1249 lira 60 
kuruştur. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
teminat 'mektubu veya makbuzu tica
ret odası vesikası ve Nafıa müdürlü
ğünden alacakları ehliyet vesikalariy
le birlikte yukarda sözü geçen günde 
saat 14 de kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine vermeleri. 

4 - Buna ait şartname ve keşif ev
rakı ile projesi her gün Nafıa mü
dürlüğünde görülebilir. 

(5229) 9429 

... ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. = PEK YAKINDA 

-- ÜC AHBAP CA VUŞLAR § - -- HAYDUTLAR ARASINDA : 

"=111111111111111111111111111111111111111r-

Beyaz güJ terzihanesi 
Postane caddesi Mermerci Ap. 

9 No: da açılmıttır. Sayın ba
yanlara bildiririm. Şahika Öz
berk. 9440 

istasyon Silo karşısında 

Yeni yakacak pazar1 
Taksitle satışlarına devam 

ediyor 
Telefon: 1475 9564 

... 

Palto ahnacak 
İn§aat Usta Okulu Direktörlüğünden : 

Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı Muvakkat teminatı 

Palto 150 1275 1912,5 • 143 44 
1. - Yukarda adı miktarı, muhammen fiyatı, tutarı ve muvakkat temi

natı yazılı bir kalem giyim eşyası açık eksiltme suretiyle taliplerine ihale 
edilecektir. 

2. - İhale ikinci kanun 939 beşinci perşembe günü saat onda, Ankara
da okullar sağrşmanlığında toplanacak, okullar komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

3. - Taliplerin ihale saatinden evvel teminat akçelerini yatırmış olma
ları lazımdır. 

4. - Talipler bu bir kalem giyim eşyasına ait şartname ve nümunesi-
ni her gün inşaat usta okuluna baş vurarak görebilirler. (5164) 9319 

.::!JJlllllJllllllJlllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllJlllJJJlllllllllJJlllllll!:. - = -------------
Türkiye pamuklu dokuma ve pamuk ipliği 

fabrikaları Anonim Şirketinden : 

--------------. Pcuııuk İpligi aatııı ---·---- --~-----§ Kayseri Bez fabrikası malı 12 No Paket 415 Kuru! 5 = 16 ,, ,, 480 ,, = = Nazilli Basma fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, = 
_ . Ereğli Bez fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, = = Fiyatlarla fabrikada teslim tartiyle satılmaktadll'. İplik § 
:= müstehlikleri·nin yukarıda yazılı fabrikalara gönderecekle- EE 
5 ri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik sipa- E 
=: riti verecekleri ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksat- := 
=: lara yarıyabilecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihti- = 
_ yaçlarmı aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına aipariş E 
=: edebilecekleri ilan olunur. 9462 = - -
':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

• 

'flilfk~ "1 
diyip geçmeyin 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

işte • 
rıp 

böyle başlar ! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P J R J N alınız! 

ısrarla 

isteyiniz! 
Aspirin'in tesirli ve~hakiki olduğunu EB •markası garanti eder. 

Satmalırken dı,ında ve tabletlerin üstünde 

$ m.ıukil™ Qıllunmasıoı"'4ikkat ediniz. 

KÜÇÜK İLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık : 

4 ve 5 odalı daireler - Muntazam 
bir bahçe içinde ferah ve her tarafı 

yeni muşambalı tekmil konforlu. Ye
nişehir Selanik caddesinden sonra ge
len Onuvluk sokak 8. Ill üncü kat. 
Ti: 2385 Behiç Tümer. 9106 

Kirahk daire - Geniş S oda, l hol 
ve sair müştemilat, 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 bil -
tün konforu havi dört ve beş odalı dai
reler. Görmek için kapıcıya ve 8 No. 
lu daireye müracaat. 9331 

Kiralık oda - Y. Şehir Atatürk bul
varı Orduevi karşısı Dirim Ap. daire 
3 konforlu sıcaksu banyo kalorifer eh
ven fiat kapıcıya müracaat. 9387 

Kiralık - Ucuz kalorifer vebolit ve 
sair tesisatlı apartman dairesi ayrı 

konforlu odalar Demirtepe Emek a
partmanına mracaat Tel: 3295 9391 

Kiralık kaloıi.ferli daire -Tam kon
for 4 oda 1 hol azimet dolayısiyle dev• 
ren veya yeniden. Bakanlıklar postane 
karşısı Ersin. Ap. 9423 

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

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

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

Kiralık Aparbman - Kalorifer, mu
şambalı, tam konforlu, 6 oda, banyo ve 
saire Çankaya cad. Sarıköşk karpsı 
No. 49 Tl: 3050 9463 

Kiralık - Bahçeli evler kooperatifi 
120 numara ehven fiatla kiralıktır. 

Leblebici M. Yeınişar S. No. 59 a mü -
racaat. 9488 

Kiralık - Alman ailesi yanında. 
Çankaya cad. Sarrköşk karşısı Japon 
sefareti arkası No. 4 Sabiha Ap. 5 ten 
sonra görülür. 9503 

ir_&_.va.n. k.irahk oda - Aile 
yanında Bakanlıklar karşI8ı bulvarı 
görür 1 oda kiralıktır. Müracaat Nu
ri Tel: 3921 9504 

Kiralık - K. Oğlan hükümet cad. 
Merkez Ap. müstakil asma katı ile bi
rinci katta 1 oda kapı önündeki gaze -
teciye müracaat. 9S17 

Kiralık iki oda - Bahçeli evler koo
peratifi 144 numara ehven fiyatla acele 
kiralıktır. Müracaat Ziraat Bankasın-
da Rüstem 9520 

Kiralık ev - Bahçeli evler koope -
ratifi asfalt üzerinde No. 9. Bodrum 
katı: İki oda, çamaşırane, birinci kat: 
Salon 7 x 4 ve mütbah, ikinci kat: üç 
oda ve banyo, müracaat: Evkaf apar -
tımanr kapı 4, daire 6 Cemal 9521 

Kiralık - Üst kat ap. 4 oda, hol, 
banyo, elektrik, au, havagazı, müke~ 
mel konfor. Emsalsiz nezaret şehrin 
güzel yeri. Tl: 3163 9523 

Kiralık ucuz daire - 4 oda, 1 salon 
ve tam konfor 5 5 lira; Sıhiye V ekfile • 
ti karşısında Arman sok. Umit apartı • 
manı üst kata müracaat. 9542 

Devren kiralrk aparbnan - Ana
' artalar C. Halep sokak 16 numaralı 
Içöz Ap. 3 ncü daire Tel: 1624 9544 

Kiralık oda - Bir bay için Necati 
bey mektebi sırasında Öktü sokak 
Cemal bey apartmanı No: 2 9545 

Kiralık daire - 3 oda, mutbak, 
banyo, havagazı, elektrik. Müdafaai 
Hukuk cad. Halk sineması sırası No. 
51 Erek Ap. kapıcıya müracaat. 9556 

Hurda demir satışı 

Küçük .. ;·;~~ .... ;~~;;·:·;;·ı 
t 

Dört satırlık küçük ilanlardan: ı 
Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Uç defa için 70 Kuruş 

Devamlı küçük ilinlardan her defası i 
için 10 kuruş alınır. Meseli on defa 
neşredilecek bir ilin için, 14-0 kuruş 
alınacaktır. Bir kolayhk olmak üzere i 
her satır, kelime aralar.ı~daki b~şl~k- i 

1 

tar müstesna, 30 harf ıtıbar ed.ılmış- 1 
tir. Bir küçük ilan 120 harften ıbaret i 
olmalıdır. i 
Dört satırdan fazla her satır için be- i 
her seferine ayrıca on kuruş alınır.. I 

1 

Küçük ilanların 120 harfı 
geçmemesi lazımdır. Bu mik
tarı geçen ilanlar ayrıca pul 

.. ~~~~f.~.~!~~~?.:.?.~~: ..... . 
Satıhk : 

Satılık Oda Takınılan - Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odası takım1 satılıktır. Görmek 
ve görüşmek istiye:.1ler Havuzba'?ı'nda 
Kazun Özalp caddesinde Türk Dil Ku
rumunda Kemal Özerk'e müracaat e -
debilirler. (Teiefon: 197 5) 8893 

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

Satılık Apartıman - Y. Şehir Paşa
lar tepesinde 6 ve 3 daireli tam iradı 

Tl: 2406 Kınacı han No. 16. 9347 

Satılık Apartıman - Cebeci'de tam 
iratlı asfalta yakın yeni inşa edilmiş. 

Yolculuk dolayısiyle. Kınacı han 16 
Tl: 2406 9349 

Satılık fırın ve ev - Leblebici ma 
hallesi 3/5 No. mülk arsa fiatına ace
le satılxktır. Müracaat Kırşehir haıu 

Tel. 3313 Bay İhsan Üvez. 9392 

Satılık arsa - Bakanlıklar karşısı 

Karanfil sokak 785 m 2 11 numaralı 

parsel. Her gün 12-13,5 ve 17,5 dan 
sonra Tel: 2048 9404 

Satılık ev - Y. Şehir'de iki katlı 
beşer odalı 800 M. arsalı münferit ev 
Tl: 1538 9417 

Satdık arsa - Y enişehir'in her so
kak ve caddesinde istasyon arkası Bo
monti önünde küçük arsa. Tl: 1538 

9424 

Sablık - 33 model fort marka kap
tıkaçtr. ·Bankalar Ca.d. Çiçin yurt so 
kak No: 9 Ahmet Rafet'e müracaat. 

9435 

Acele satılık ana - Maltepe' de jan
darma okulu karşısında 644 M. arsa 
uygwı fiyatla verile<:ek. Tl: 1358 

9437 

Satılık otomobil - 938 modeli Spe
siyal Buik. Bakım garajına müracaat 
edilmesi. 952 

Satılık otomobil Vaziyeti mü-
kemmel, 1931 model "BUICK'' oto. 
mobil. Çekoslovakya Sefaretine müra -
cat. Telefon: 1981 - 1991. 9559 

Aranıyor: 

Ev aparbnan aranıyor - Y. Şehir 

ve Cebeci'de apartman ve ev aranıyor, 

Ti: 1538 9438 

lş verenJer : 

Ortak aranıyor - Bir matbaayı ida
re edebilecek işten anlar kara bir, or -
tak aranıyor. M. T. A. resimhanesinde 
Hıfzı'ya müracaat. 9490 

Satış memuru araıuyor - Lisan bi
len bir satış memuruna ihtiyaç vardrr. 
Almanca bilenler tercih edilir. Ak:ha 
kitapevi. 9560 

Katip aranıyor - HC6ap yazı işle
rinde tecrübeli bir katibe ihtiyaç var -
dır. Yeni hal 22 No. Alem Dağ yağ ti-
caretanesine müracaat. 9571 

Ankara Gümrük Müdürlüğün- ı~ arıvanlar : 
den: 

18290 kilo hurda demir 16. ı. 939 
pazartesi günü saat 10 da gümrüğü
müzde açık artrr.ma ile satılacaktır. 

(5246) 0458 

t, arıyor - Alaturka, alafranga ye
mek ve çamaşır, ütü işleri yapan bir 
bayan iş arıyor. Ulus'ta (.S) rumuzuna 
mektupla müracaat. 9557 

Satdık makine ve saire 
Muhammen bedeli teminatı 

Lira K. Lira K. 

Ankara Defterdarlığından: 

Cinsi adet kilosu 
Matbaa tab makinesi 800 60 

Makineli merdiven 25 1 88 
Kapu pencere 123 70 9 28 
Çubuk demir 60 4 50 
Kapı ve pencere 36 20 2 72 
Muhtelif cins hurda eşya 19 63 1 so 

Yukarıda evsafı yazılı makine ve sair eşyanın 6-1-939 cuma günü saat 15 
de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda ayn ayrı ihaleleri yapılacağın. 
dan isteklilerin adı geçen gün :ve saatte komisyona müracaatlar (5220) 

94U 



U[US 28 - 12 - 1938 
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Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk 
gıdalarile yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız 

Allahın yarattığ ı gibi saf ve tabii 
hububattan yapılmış 

.ö~lii 
unları 

HASAN ÖZL .. U L 1 1 
Çocuklarınıza yediriniz. En yüksek evsafa malik olan 

bu özlü unu 
Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 

P irinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 
Türlü, Bezelya, Badem, Çavdar özü unlarını çocuklarınıza 
yediriniz. 8934 ' , 

M Ü J DE .....••• MÜ J DE .....••• 

1939 Modeli OPTA Radyoları gelmiştir. 
RADYO TEKNİK ALEM İ N İ N BİR ŞAHESERİ OLAN 

p • 
1 

Görüp dinlemeden Radyo almamanız menfaatiniz içindir. 

Fiyatı 27,50 T. L. Sahş Yeri 

Posta caddesi Hal karşısı 

Veresiye Satış M. ve A. Hanef Kardeşler Ti. 3150 
==================================================================• 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11 1 11 111.. 

Za · iler · -------
I 1 --------orkestra ~ 

-Zayi Diploma - Yüksek mühendis : 
mektebinden 340 senesinde almış ol · : 

1 duğum 444 No. lu mühendislik diplo- § Her akşam fevkalade 

------

-marn ziyaa uğramıştır. Yenisini alaca - : 
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı ilan = y lb · 1 • · d'd T = . c· : ı aşı ıçin yer erinızi şım ı en ayırtınız . 1. 3660 : olunuz. Y. Mühendis Asım Hayn ın- - _ 
gi 9561 ., 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ır" 

Zayi - Veteriner fakültesinden a-
lacağım 19 numaralı diploma için de -

1 
ğiştirilmek üzere verilen vesikayı kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
lıükmü olmadığı ilan olunur. Şefik 
Tutkavul 9558 

Zayi - Ankara Belediye1Jinden al
dığım çift atlı yük arabasının 40 nu -
maralı plakası zayi olmuştur. Yenisi 
alınacağından hükmü olmadığı ilan o-
lunur. ismet Usal 9573 

Danı dersleri - Bilmiyenlere öğre

tilir. Bilenlere mükemmelleştirilir. Mü 

sait yer ve fiat temin edilmiştir. Ulus-

ta ilan M. yazı ile müracaat. 9491 

.:!Jf 11111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l!:. - -- --- -- -- ---
ÇÜNKÜ ~ -

RADYOLİN § -Diş doktorunun bütün hastalarına := 
söylediği gibi dişleri sadece parlat- := 
makla kalmıyarak onları mikroplar- = 
dan muzır salyalardan ve hamızlar- := 
:lan temizleyip çelik gibi seğlaınhk := 
veren yegane iksirdir. := -
Her sabah - her öğleyin - her akşam =: 

----' -
YIL BA~INI KUTLAMAGA 

--------------
HAZIRLANIYOR MUSUNUZ ! -------------yemekten sonra 9189 = • • 

~inhisarlar idaresi tarafından satılan~ D 1 - -- -- -- -- -··---= 
Fransız menşeli .J 1111111 ı 111111111111111111111111111111 !:. = 

~Cebeci hastanesi§§ 
E Cilt sa.- zührevi hastalıkları E := 
- ' X' - -: mütehassısı : = - - -- - -: Dr. Kemal Arıcan : = - --- --: B erlin kliniğinden mezun : = - --: Belediye sırası Emek Apt. : = 
§ (3-7) c k adar 9492 E §§ 
':tııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr" ~ -------------------------- = -----Senelik Kongre -

-------------------------------------------------
ll*aa\.ı;8•ltaa tla•a• 8ı.ad.t B 6 ett41, 41 - H Türk Yüksek Mimarlar Birliğin- = ) 5 5 

~~~~~~~~~~~~-d;~~y~~kmim~arhlrli~is~ ~ Fiatl~: (Müdafaa vergisi d~il 7 
---------

İzmir, incir 
ve iiziim 

tarımı 

T 
Mamulatı 

• 

Satış Koo
peratifleri 

birliği 

İncir, üzüm, şarap, 
üzüm bah ve sirke 
Satışa çıkarılmıştır. 

Ankara Memurlar Kooperatifi 
9540 

nelik kongresi 14. 1. 939 cumartesi := 
günü saat 15 de Ankara Halkevinde =: 
aktedilecektir. Bütün mimar arkadaş- = 
ların gelmeleri rica olunur. = kuruaa ın· dirı·ımı· ati·r. 

Ruznamei müzakerat: := 'Y y 
1 - lcraat raporunun okunup ka- =: 

bulü. = 
2 - Yeni heyetin s eçilmesi. = 
3 - Azanın aidatı şchriyesinin ta- = 
4 - ~i~~mnamenin 3512 numaralı ~ sı·mrdı.den tedarı·k edı·nı·z. kanunun ahkamına göre tadi- = 

li. 9547 = 
---------------------- = -...1111111111111111111111111111111111111111.. = 
§ Daktilo kursu ~ § --

--------------------------------------------- -_ 54 üncü devresine sonkanunun : := 9541 := 
: ilk haftasında başlıyacaktır. M e· : = = 
: zunlara 2 ayda diploma verilir. : ':;)il l l l l il l l l l l il l l l l l il l l l il l l l l l l lfl l l l l il l l l l l l l l l l l il l l l lll l l l l lll l l llll l l il lll l lll l l l il l l l 11111111111111111111111111111 (i=' 
: Dersler kış kurları münasebetiyle : ----------------------------------------------------------

§ ~:he!e~:~t~:.~:ı:ıe~i:a!~:!~ § .:!J l lll l l llll l l lll l l l l l lll l l l l lll l l l l il l l l l lll l l l l l lll l l l il il l l lfl l l l llll l l lfll l l lll l l l lll l fll l l llll l l il l l l l l llll l l lllll l l l il~ 
: saat kabul edilir. Memurlar Koo- : = · = 
: peratifi üzerinde kat I 11: 3714 : =: y • SİNEMALAR s ;; 
':i 1111111111111111111111111111111111111 • ;::- § e n ı u s = ------------------------ - = § BU GÜN BU GECE Ha l k BUGÜN 14 - 16 - 18 Matinelerinde § 

U LU S - 19. uncu yıl. - No: 6253 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Uumumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımcvi : ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

- Üç büyük sanatUr1n yara.ttıkları YEN l C\ Af AK = = gayet nefis komedı BUGÜN Matinelerinden it ibaren = s ÜT KAR D Eş LE R Sabırsızlıkla bdlenen Türkçe sozlü 
::: Baş Rollerde filmlerin en mükemmeli 

§ Lucien Barroux AŞKIN GÖZ YAŞLARI 
- H enry Garat - Meg ~emonier . 
::: İliveten 2 kısımlık Muzıkal Komedı --= ' SEANSLAR 

( Türkçe sözlü ve Arapça ıarkıh ) 
Baş Rolde 

Bütün dünyanın takdir ettiği meşhur 
mugannisi ABDÜL VEHAP 

Baş Rollerde = 
1 can Pıerre Aumont = 

P ierre ):. reımay - Colcttc uarfeuill = 
M evzuun kuveti mümcssıllcrinin 

fevkalade muvaflakiyetıyle 
seyircileri uzerinde çok muessır 

bir intiba brrakmaktadır 

---
---= 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de = - DİKKAT: Bu gece 20.30 da = 

::: Ucuz H ALK MATİNESİ 12.15 de Bu büyük eseri büt ün Ankara Sinemamız yalnız ZiRAAT -
::: TAYYA REDE BiR NİKAH sayın halkına hararetle tavsiye Kongresı Azalarrcıa tahsıs -= ederiz edilmiştir = NAZARI DIKKA TE ! lzdihamrn önüne geçmek maksadiyle AŞKIN GÔZ YAŞLARI J1 _ I . Unun = cumartesi günü saat 14 matinelerinden i tibaren SUS SINEMASINP A da gosterilecdtir. 

~ıııııııııııııııııııııııııııııı ı ıı ı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111ıır;:: 
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