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ADIMIZ ANDIMIZDIR. 

Londra' da dolap.n p.yialara gö
re Alme.nya ikincikanun sonun
da Memel'i ilhak etmek tuav
vurundadır. Bu husustaki haber
lerimiz ve diğer harici haberler 
üçüncü sayfadadır. . 

BİRİNCİ KÖY VE ZİRAAT KALKINMA KONGRESİ DÜN 
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Milli ...... ef lnönü kongreye şeref vereli 
ıJI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ._ . 

İnönü1nün kongreye 
yüksek iltifatları 

İnönü kongreye gelirken sürekli alkışlarla 
karşılandı, sonra kongre üyelerini kabul etti 

. . 

Cümhuriyet ilk günündenberi köylülerin 

yükünü azaltmayı ve onların 

refahını arthrmayı göz önünde lutmuıtur 
Ankara, 30 a.a. - Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi ta

rafından çekilmiş olan telgrafa Reisicümhur İsmet İnönü aşağıdaki 
telyazısı ile mukabele etmişlerdir: 

Celal Bayar 
- Batvekil ve Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma 

Kongreai Umumi Reiai -
Ankara 

C: Birinci K(;y ve Ziraat Kalkınma Kon,.reainin hakkımda 
gösterdiği yÜksek ve samimi hisleri bildiren telgralını.z;dan çok 

mütehassia oldum. 
Cümhuriyet ilk günündenberi köylülerin yÜkünü azaltmayı 

ve onların refahını artırmayı göz önünde tutmuftur. Daima halk 
arasında geçen hayatımız ve müıahedelerimiz, milletimizin bü
yük kitleai çiftçilerimizin geçim aeviyelerini yülueltmek için da
ha ge.niı ve ameli tedbirler almak lüzumunu tebarüz ettirmekte

dir. 
Birinci Köy ve Ziraat Kongresini, büyÜk bir milli meseleyi 

ortaya koymak için hayırlı bir teıebbüs addediyorum. Sizi ve 
cümhuriyet hükümetini bu kıyme.li teıebbüsten dolayı te~rik 
ederim. Kongre ôzalarına selcim ve sevgilerimin iblağ buyurul

masını rica ederim. 
REISICÜMHUR 
ISMl!..'T"INUNU 

• --................................................................................ ... 

Maddi 
• 

temınat 
F. R. ATAY 

Bir inkılap manevi teminatını 
kültür ve terbiye ile, maddi te
minatım iktısadi menfaatle tesis 
eder. Halk yığınlarrm harp gibi 
bir ıebep olmadıkça, sıkıntı ve 
darlık mantıkma inandırmak 
haylı güçtür. Fena bir hasad, 
meıuliyeti havaya ait olmakla 
beraber, daha sağlam bir ekse
riyet bulmak üzere Avam Kama· 
rasını fesheden İngiliz hüküme
tine, Kırım zaferine rağmen, in· 
tihabı kaybettirmişti. 

Türkiye'yi beynelmilel bir is
tismar rejiminden devraldık. lk
tısadi hayatta, zaten türk mille
tinin yeri yoktu. Sanayi davası
na hayal bile dokunduramazdık. 
Ticaret, rüşvetli bazı komisyon
culuklar müstesna, hiç bir tara
f mdan elimizde değildi. Guya 
çiftçi halk idik: Ziraatimiz, sö
mürge tartları içinde sürünür, 
giderdi. Milli iktısadı herke
sin i·nkarı kartısında ve ci
han buhranı içinde, kurmak 
zaruretinde kalmışızdır. An
kara toprağında hangi ağacın 
tutacağını, cümhuriyeti ilan et
tikten sonra tecrübe etmeğe baş
lamııızdır. Dün Kamutay kürsü
sünden Cümhurreisine karşı 
derdlerini haykıran ziraatçi, bü
tün ömründe, &tarcı, tahsildar 
ve jandarmadan gayri bir dev
let teması görmüş değildi. lnki
labımızın büyük itibarı, her türk 
köyünün ve kasabasrnın, eski ve 
yeni zaman arasındaki bu mad
di ve müsbet mukayesesine sah
ne olmasından gelir. Türk köyle
rinde çocuklar: "- Eskiden ve 
şimdi .•• " hikayesini anlatan ana 
baba kucaklarında büyümekte
dirler.Eskiden ve timdi ... Sıhati 
alrmz, vergiyi alınız, askerliği 
alınız, alınteri bedelini alınız, 
türk köylüsünün, tesirini adeta 
etinde ve canında hissettiği me-

Cümhurreisimiz kongre üyelerini kabul ediyorlar 

(Sonu 9. uacu sayfada) 

Yeni .Maarif Vekilimiz 
Hasan - An Yücel vazifeye baılarken 

Teşkiltata bir tamim yaptı 
Eski Maarif Vekili Saffet Arıkan da 

çallşma arkadaşlanna bir vedô tamimi gönderdi 
Yeni Maarif vekilimiz B. Hasan

Ali Yiicel, vazifeye ba§laması dolayı
siyle, maarif teşkilatına aıağıdaki ta
mimi göndermiştir: 

"Büyük Milli Şef'imiz Cümhurrei
si İsmet lnönü'nün yüksek teveccüh
leri ve sayın Başvekil Celal Bayar'ın 

değerli itimatlariyle çağmldığım 
Maarif vekilliği vazifesine başladım. 

İrfanımıza, kuvetli hamlelerle yeni 
bir hayat veren Atatürk'ün ve büyük 
türk milletinin şuur ve iradesini tem
sil eden MilJi Şef'in direktiflerine u-

(Sonu 9 uncu s~yfada) 

. . 
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·İnönü' nün . 
. teıekkürleri 

Riyaseticümhur Umumi Ka -
tipliğinden : 
Cümhuriyet Halk Partisinin• 
değişmez genel başkanlığına 
seçilmesinden dolayı Reisi .: 
cümh'.ur İsmet lnönü memle • 
ketin her yerinden bir çok tel • 
graflar almaktadır. Bu 'telgraf -
larda bildirilen temiz ve sami - • 
mi duygulardan pek mi.itehas
sis olan İsmet İnönü sevgi 
ve teşekkiirlerinin iletilmesi -
ne Anadolu Ajansını memur 
etmiştir. . . 

Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma 

Kongresi dün öğleden sonra kapandı 

Ziraat Vekilimiz mühim 
bir nutuk söyledi 

Üstün bir Köy ve Ziraat Kalkınması, üstün 

ve örnek Türkiye idealinin temel davasıd1r 
Birinci Köy ve Ziraat kalkınma kongresi kapanırken Zirrat 

Vekili B. Faik Kurdoğlu her parçası sürekli alkışlarla kesilen 
aşağıdaki nutku söylemittir: 

"'lı.,.,,.,.,.,_,,,,.....,..,_._..,.,......_ww-_,.,.,,_.,._,,_.r - Şef, Birinci köy ve ziraat kalkın-~ 

1 

ma kongresinin sayın üyeleri : l 111111111111111111111111111111111111111111 

1 

Kongremiz, ele aldığı bütün mev - ı R I . . C h 
Vekôletler ıçın asılsız lzularüzerinden,değerlikararlaravar- omanya e ÇiSi um ur 

mış bulunuyor. R • . • d.... . 
haberler Bunlar, şüphesiz, türk köylüsünün eısımıze Ve a etti 

Bazı İstanbul gazetelerinde Milli 
Müdafaa ve Maliye Vekaletlerinde de
ğişiklikler olacağına ve yeni mebus 
namzedi listesinde isimleri yazılı olan
lardan iki zatın bu Vekaletlere getirile 
ceğine dair intişar eden haberlerin a- ı 
srlsız olduğunu beyana Anadolu Ajan-
sı mezundur. (a.a.) ~ 

türk çiftçisinin bütün, meseleleri de -
mek değildir. Fakat bunlar bu mese -
leleri, daha iyi, daha sıralı ele alıp, 

(Sonu 9. ncu sayfada) 

Kongre müzakerelerine dair 
tafsil af 4 üncü sayf am1ıdad1r 

Ziraat Vekilimiz Kurdoilu kaP..anıı nutkunu ıö~liQlor 

Ankara'daki Romanya orta elçili
ği bir kanunusaniden itibaren büyük 
elçiliğe çıkarılacağından Romanya 
orta elçisi Bay Telemaque 'in vazife
si mezkur tarihte nihayet bulmakta
dır. 

Romanya orta elçisi Reisicümhur 
İsmet İnönü tarafından kabul edile
rek vedada bulunmuştur. (a.a.). 
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Mebus se~imi 
bugün yapıhyor 

İkinci müntehiplerin 

nazarı dikkatine 
Mebus se~imi Teftiş Heyeti Baş

kanlığından: 
1 - Açık olan Ankara Mebusluğu 

için 31 Birinci kanun 1938 cumartesi 
günü seçim yapılacaktır. 

2 - Seçim dokuzdan on üçe kadar 
devam edecektir. 

3 - İkinci müntehiplerin mazbata
lariyle beraber bu saatler zarfında 

Belediye salonuna tcşrıfleri rica olu
nur. 



- .. -
--~------------------------------~-::::T-'~:-:---~------~U~L~U~S~------------~----~--~~~~~----------__: :. 31 - 12 - 1938 

İnsan ve küllür: Köylü murahhaslar şerefine ... 

Kültür. işlerimiz 
.~asan_ - Ali .. Yücel, cümhuriyct~~ j yurdumuzda kendimiz yapmak karan

on uçuncu Kultur Bakanıdır- Bu::ıa go- mrz y üzünden ne kadar d w• t' . 
k. . . egış ırmıye 

re, ve ıl ba!lına, ortala.ı»Cl, bır sene ve muvaffak olmuş old - d'i" ·· ·· 

Yüksek Ziraat Enstitüsünde 
300 kişilik bir ziyafet 

b . k 1 · . dd d" .. ugumuz uşunu-
ır aç ay ık bır ınil et uşuyor. Bu Iürse bütün bu .. b t · ı · · · · 

Köylüler şükranlarını çok 
güzel cümlelerle ifade ettiler 

Vek·ı tırn' • • b k d k 1 • mus e ış enmızı arı-a e ızın u a ar ve ı deg-işti · . . . r- zasız ve kusursuz yaşatabılmemiz için 
~:.~~-smı:. ışlerınde istikrarsızlık ne kadar bilgiye dolayısiyle de ne ka-
~1:: su~~uş 0l?uğuna ~t.fetme~ck dar geniş ve şümullü bir maarif bünye-

l 
. d ır. um~urıyet maarıfı, prensıp- sine ihtiyacımız olduğu kendiliğinden 

~r~n e. ve tatbıkatmda, ılk günü ken - anlaşılır. ' Dün akşam köylü murahhaslar şerefine Yüksek Ziraat Enstitü
lerinde 300 kişilik bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette, Ziraat Ve
kili Kurdoğlu, vekalet baş müşavirlerinden Şükrü Kasaboğlu ve 
Fazıl Kunkut' da bulunmuş ve köylüler namına dört kişi, talebe 
namına bir kişi nutuk söylemiş ve Kurdoğlu tarafından cevap 
verilmiştir. 

dısıne ınkılıip şeflerı· t f d ·ı · · . . . ara m an ven - Bu ıtıbarla ve ba•ta ·· 1 di - · · · 
mış olan ıstıkametten a ~ soy e gımızı 
h b" .. .ş §mamış ve bu tekrar etmek müsaadesini istiyerek di-
y:ı:~ uxu: tera~kı. ve rı:uvaffaki- yeceğiz ki, devam etmekte olan kültür 

_ ay e eğelmıştır. Eger buna krizimiz üzerinde tam teksif edilmiş 
ragı:ııen bu vekalet, diğerlerinden sık ve milletin bütün m"'dd. k ..:ı t• d ' 
vekıl de- İ ti · · n l U\olre ın en 
bizde M!a\t~r:1:~ ~unun. sebebini, himaye gören bir alaka ile durmaklığı
kabili et r e ı ~~ı e~~~ . zevatın mız behemahal lazımdır. Bu hususta, 

Y yahut kabılıyetsızlıgınde y~- creniş ve şu·· ml 11 .. b" t tk'k' b k hut maarif k d 1 . ı u ır e ı ı unun a-
. a ro arımızın kıfayet ve dar geniş ve şümul}"' b' .. "f r 

kıfayetsizliğinde değil. maarif i in .. . . u ır maarı p a-
tıanzimat'm ilk .. 1 . d . ç nı takıp etmelı ve bunun en kısa za-
yan ve 'ttik gun en~. e_~ b~rı ba~h- manda başarılması için hic bir masraf 
. . gı çe daha buyuk hır zavıye ve fedakarhk bize mübal~ğalı .... 
ıçınde seyrederek genişliyen kültür me l'd· , gorun-
k · · · .. . me ı ır. 
rızının uzerınde tam teksif edilmi ve İl .. .. . . . . .. 

milletin bütün ddA k d . ş . . k gununden berı, maarıfımız uç 
ma ı u retınden hı- a b ··ı·· .. . d 

maye gören hı· lAk ·ı d 1 na o um uzerın e durmak lüzumunu r a a a ı e uru mamış d ·d - . . . 
olmurnda a k 

1
• ..:ı. uy uguna ve bunların da bırısı halk 

rama azımuır, 'f k . . A 
Burada tam t k 'f d'l . • . çı maarı yapma yanı ilk mektep da-

o dikkat ' k e ~1 e ı mış alaka ıle, vamızı hallederek gelen nesillerin ta
ve arar asdasını kastediyo- mamın k ı - .. .. k 'k' ruz ki b h · la h ı o ur yazar ıga goturme , ı ın-

, u a&ı nın arekete gelmesi · · d" · . neticesinde "mh . . cısı en ustrıleşen Türkıye'nin bütün 
• cu urıyet kendıne hem t k ·k 'h · kudretli b' d h . . ' . . e nt ı tıyaçlanna cevap vermek, ü-

ır or u em verımlı ve ınkı .. .. ·· d ilk .. . . 
pi halin<ie bir ekon . .. - çu~cusu e mektepten unıversıte -
m""9 m ff k 

1 
orruk bunye yarat- lerıne kadar normal maarif kademele-

-;- uva a o muştur . . . b 
Milletin b . .. : rını ıca ında yaratmak icabında ıslah 

hima .. Utun maddı kudretinden· eylemek olduğuna göre, "maarif pla-
ye goren alaka bahsine gelince nı" b .. ·b"l" .. h ti .. .. d b' 

bu da ma "f' • u uç o umun er çunu e, ıze , arı ın umumi b .. d de • u ce- muayyen bir müddet zarfında tamam 
nd mı, .r0~. ~u~usi büdceden mi olarak vadeden bir plan olmalıdır. 

yar ım .gorecegı ~ıhı yıllardan beri de- Büdçe mefhumu yerine lan ve 
vam edıp gelen bır vuzu·hsuzlu w P 
t.adan kalkma.s . gun or- program mefhumlarının ikamesinde, 
cemizin "kd 1 v_e 'bbır _de, maarif büd. nasıl parçadan külle ve tesadüfilikten 

, mı ar ıtı anyle başta gelen h hl ı w .. ·· b' f vekAlet büdı- 1 · d L. • • esa r zga goturen ır ayda mevcut 
e erın en uırısı olma"ıdır ld v k · · · · 

Z. . . " · o ugunu, e onomık ışlerımızde ve 
ıra, para ile temın edilen umraru ·11· .. .. 

her türlü ada· k d ve mı ı mudafaa programlarunızda gor· 
m ı u ret vasrtasım "ce- ·· b 1 .. .. 

halet" d-..:ı'ğ' · b • muş u unuyoruz. Esash goruşten ve 
ı:uı ımız en .. .. k · 

yankar k d k . uy~. ve en zı· bunun hem terbiye edici hem başartı-
L--- u ret, a~ ıle goz arasında cı faziletinden maarif işlerimizi daha 
ı:.ı.uç&t. • .. 1 

''C hal t'' • uzun muddet mahrum etmemız dog-ru 
e e ıse b ·· b" ba • · 'd d" li ' ugun, ın }it bır olmasa gerektir. Bunclan dolayıdır ki 

CJ er ır $; nkii T kn·-· h ' 
h · bil . e ıgın er ayn sa- genç vekil, genç maarifçi ve kafası ter-
ası ayn gı he eti · · · · • • • Y umumıyesı ıse, kibi çahşmıya yatkm Hasan - Ali Yü-

fiya~~ v1e ı~k~pf etmek için ilim v'e cel'den, maarifimiz hakkında tıpkı ö-
nıvermte er ıati T .. k' • • ' 
r yor. ur ıye nın umu- teki davalarııruzda oldug-u gibi toplu 

m manzarasınr ndü t ·1 k · 
yındrrla•,...,.k ' e .

11
• 8 n .~şme • ba- ve esaslı bir hesap ve karar bekliyo-

• r~ ve mı ı mudafaamızrn ruz. 
gıttik~e daha büyük vasıtalarını kendi 

Burhan BELGE 

Dış ·Ticaretimi·z 

Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cüçıhu~_iyet Merkez Bankasın - j D. M. 

dan alınan he11p hula.aalarına ııöre 24 - 12 • 
l!i13,8 tarihin_d~~i kliring hesaplan bakiye _ 

406.265 1.347.869 

lerı ve kr~ılı ıthalat M;in Cünıhuriyet Mer-
kez Baııkaıına verilmiı taahhütler yekUn -
lan: 

CETVEL: 1 

Türki~e. Cümburiyet Merkez Bankasındaki 
lı1111n6 besıpları borçlu bakiyeleri 

Memleket 

Belçika 
Çekoslovakya . 
Finlandiya 
Franıa 
Hol onda 
İngiltere ı 
İspanya 
lıv~ç 
lıviçr~ 

Miktar T. L. 

208.800 
3.496.800 

648.400 
3.354.1.00 

837.000 
10.255.200 

318.900 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Daha uzun veya baııka vadeli 

Resmi 
daireler 

T.L. 

Hususi 
şahızlar 

T.L. 

18.174.557 3.141.855 
l.401.864 I.705.769 

CETVEL: 3 

Muhtelif memleketlerin merkez 
banlcalarında tutulan kliring 
hesaplarındaki alacaklarımız 

Memleket 
Miktar T. L. 

Almanya A. hesabı 3.449.900 

Nutuk söy liyen köylüler Aydın'ın 1 
Ortaklar köyünden Hamdi Çakmak, 
lzmir'in Uşaklar köyünden İskender 
Öz, Eskişehir'in Arapkuyusu köyün -
den İS'a, ve diğer isimleri tesbit edile
miyen müteaddit köylülerdir. Talebe 
adına Öğe söz söylemiştir. Köylüler 
harikulade güzel cümlelerle duygu ve 
şükranlarını ifade etmişler ve hemen 
hepsi, çeşit çeşit yollardan şunu teba-

Voliler orasında 

rüz ettirmişlerdir: , 
"Ankara'ya gelirken, içimizde bir 

çok endişeler vardı. Nasıl karşılanaca
ğıı, fikrimizi nasıl anlatacağız, öizi 
dinleyecekler mi, yoksa köylü diye 
hor mu bakılacağız. 

Bugün bu duygularımızı sıkılarak 
hatırlıyoruz. Buradan götürdüğümüz 

nakil ve tayinler 
Konya valiliğine Kütahya valisi Na

zif Ergin, Kütahya valiliğine Kocaeli 
valisi Hamit Oskay , Kocaeli valilig i -
ne birinci umumi müfettişlik baş mü
şaviri Ziya Tekeli, Antalya valiliğine 
dördüncü umumi müfettişlik baş mü
şaxiri Fuat Baturay, dördüncü umumi 
müfettişlik baş müşavirliğine, An • 
talya valisi Saip Örgen tayin edilmiş
lerdir. Konya valisi Cemal Bardakçı 
vekalet emrine alınmıştır. 

ve daima muhafaza edeceğimif iman, 1 
cümhuriyetin köylü telakkisinde de stanhul' da grip salgını var 
hakikaten büyük bir inkilap yaptığı İstanbul, 30 (Telefonla) _ Vilayet 
v~ ~öylüye ha~ikaten yurd~n efendisi sihat meclisi salı günü toplanacak, şe
gozıy~; bak.tı~ıd_ır. _Hamdı 5ak~k hirdeki grip salgınının seyrini tes -
~~mu };iu .mıllı bır k~~;den .~oye ~o - , bit edecektir. Mm taka doktorlarınrn 
turecegımız haberdır cumlesıyle verdı'kl · 1 ·· h 1 k 

erı rapor ara gore asta ı u -
İsa "İnönü,. cevap telgrafında İnönü mumi olmamakla berab b k -

f . k d b" "k b' f . hah er azı me 
za erı a ar uyu ır za erı er teplerde yüzde 20- 40 d t h l"f 

d . .. ı · 1 1 k Ö 1 arasın a e a u 
ver ı,, cum esıy e, s ender zşaşa etmektedir. Salı gün" t 1 k 1 
· "T" k" h h b" "k u op anaca o an 
ıse ur un ayrına er uyu şey or- komisyon egwe l" ·· .. k . r uzum gorurse me -
taya atıldıkça, zordur, olamaz, yapa - tepleri sı'nemalar t' t 1 b' . . . • , ı ve ıya ro an ır 
maz dıye kenarda otlıyanları, ıstı]dal kaç gün tatil edecekti 
harbini yapan, şimendiferleri yapan, r. 
fabrikaları açan, bankaları kuran, bu 
nesil hatırlar. Fakat gene hatırlar ki 
behemahal muvaffak olmuştur. Türk 
için çetin bir şey yoktur. Türk için, 
yapılması lazım veya yapılmaması ge
reken i§ vardır. Köye bu imannmz 
örslenmiş bir halde dönüyoruz. Her -
birimizin yollarını bekliy~nler ve ne 
gördünüz ve ne yaptınız ? diyecekler 
yüzler, binlerdir. Hepsine,' hep bu h
naati götüreceğiz.,. 

Talebe adına Ö ge, köylüyü yakın-
dan görmek, şehirli olan arkadaşların
dan bile bir köy aşkı ve yeni bir vazi
fe heyecanı yaratmış olduğunu ve 
memleketin kendilerinden istediği ve 
beklediği vazifeyi, hiç bir zaman, 
kongre günlerinde olduğu kadar hey
bet ve azametle ve hakiki ölçüsiyle 
duymamış olduklarını ve şimdi bü -
tün dileklerinin bir an evel tahsili bi -
tirmek ve köylü ile çalışmak sabırsız -
lı ğ ı olduğunu söylemiştir. 

hmir Belediyesinin 
·yapacağı iıler 

İstanbul, 30 (Telefonla) - İstan -
bul'da bulunan İzmir belediye reisi 
Doktor Beh,çet Uz gazetecilere verdi
ği beyanatta fuarın 939 hazırlıklarına 
şimdiden başlandığını, iki sene sonra 
belediy eye Uç yUz bin lira t emin ede -

cek olan garaj santralı tesisatının ve 
150 yataklık çocuk hastanesi inşaatı -
nın ilerlediğini belediye tarafından 

500 bin liraya yaptırılacak otelin in -
şaatma da bu sene başlanacağım söy
lemiştir. 

Y ılbaıı piyangosu 

yarın çekiliyor 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Yılbaşı 

piyangosu yarın gece saat 8 de Tepe -
başında Asri sinemada çekilecek ve 
radyo vasıtasiyle ne~redilecektir. 

Kurdoğlu, fasılasız, alkış ve varol 
se\leri ara5mda ve "şu saatte, hayat .. 
tarının ve meJıteplerinin en büyük 
dersini sizin ağzınızdan dinledikleri 
olduğunu söylemekle bütün talebe 
arkadaşlarım müttefiktir" sözleriyle r

biten heyecanlı· bir nutuk söylemiş
tir. 

""! 

Polis Enstitüsünde Köylüler müteakiben halkevi tara
fından şereflerine tertip edilen revü
ye gitmişlerıdir. 

Kangre azasının gezisi 
Kongre azası, bugün belediye oto

büsleriyle, şehir ve civarını ve bara-

jı ve radyo evin1 gezeceklerdir. 

bugünkü konferans 

2.651.200 
830.000 
477.600 
2'06.700 B. hesabI 1.632.SOO 

B. hesabı S.082.400 Akşam 10.30 da Halkevinde 
84.600 gece 

Profesör Dr. Fahri Ecevit 
bugün saat bir buçukta "Polis 
Enstitüsünde ''Ebedi Şef'in 
psişik enerjisi" mevzuu üze • 
rinde bir konferans verecektir. 

Ankara'da futbol lik maçlarının 

ikinci devresi bugün başlıyor 

Bugün Ankaragücü ve 
Demirspor karşılaşacak 
Futbol ajanlığının dün gazetemize tevdi ettiği tebliğden öğ

rendiğimize göre, lik maçlarmm ikinci devresi bugün başlamak
tadır. Halbuki sonbaharda futbol mevsimine girmeden önce ve
rilen bir kararla lik maçlarının iki devresi arasında C.H.P. tild 
maçları yapılacaktı. Hatta ,ild maçlarına ait fikistür gene ajan
lığın bir tebliğine bağlı olarak gazetelerde intişar etmişti. 

Vaziyet bu şekilde iken ikinci devre 
müsabakalarına hemen baslanılınası, 

haber aldığımıza göre, milli küme maç
larına girecek takımları bir an evel ta
yin etmek arzusundan doğmuştur. 
. Bugün ve yarın müsabakalar Anka
ra ve Muhafız Gücü sahalarında yapı
lacaktır. İlk mühim karşılaşma Anka
ra Gücü ve Demirspor · takımları ara
sında olacaktır. Yarın da Galatasaray 
ve Gençler Birliği maçı vardır. 

Bugünkü karşılaşmanın 
elıenıiyeti 

Bugünkü karşılaşmanın ehemiyeti 
şudur: . Demirspor 16 puvanla birinci 
devrenın birincisidir. Ankara Gücü 
b~r say: eksiğ i ile onu takip etmekte
dır. .Bınaenaleyh bu maçın neticesi 
şampıyonluk üzerinde kuvetle müessir 
olacaktı r . Oyundan galip çıkan takım 
en kuvetli rakibini atlatmış olacaktır'. 
Çünkü, sivil kulüplerde talebelerle er 
ve subayların oynıyamıyacakları hak
kındaki son kararla Gençler Birliği, 
Galatasaray ve Güneşin vaziyeti s1ır
sılmıştır. Muhafız gücü takumınız ise 
futbol faaliyetini bir müddet tatil et
miştir. Bu vaziyette Demirspor ve An 
kara Gücü karşısında rakip olarak yal
nız Harbiye İdman yurdu kalmakta
dır. Bugün Ankara şampiyonluğunu 
halen muhafaza etmekte bulunan bu 
değerli kulübümüzün birinci devrede 
aldığı 11 puvanla şampiyonluk için 
Ankara Gücü ve Demirspora rakip ol· 
ınasma imkan göremiyoruz, Yalnız 

Harbiye İdman yurdu, bu iki rakibin 
birinci veya ikinciliklerinde bir rol oy
nıyabilir. 

Yarınki nıaç 
Yarınki maç yalnız bir bakımdan 

dikkate şayan olacaktır. Her iki kulüp 
futbol takımlarının ekseriyetini mek
tep taleb esi te kil etınektediw. Meısela 
Gençler birliği takımı beklerinin heri· 
kisi, sağ ve sol hafları, ile forvet hat
tında bir iki futbolcu lise veya yüksek 
mektep talebesidir. Galatasaray takı
mı da aynı vaziyettedir. Biz yarın bu 
maçın yapılabileceğinde !lüpheliyiz. 

Öğrendiğimize göre Gençler Birli
ği yarınki kongresinde bu meseleyi 
görüşecek ve kulübün müstakbel vazi
yetini tayin edecektir. 

Gençler Birliği kongre8i 

Ankara Gençler Birliğinin mutat 
kongresinin bugün saat 14 te belediye 
meclisi salonunda toplanacağı haber 
verilmektedir. 

Bölge futbol ajanlığından: 

1 - Lik maçlarının ikinci devresine 
aşağıda yazdı programa tevfikan de -
vam olunacaktır. 

A - Muhafız Gücü sahasında yapı
lacak maçlar •. 

31. 12. 938 cumartesi saat: 14,15 
Ankara Gücü - Demirspor A ta

kımları • 
Hakem: Muzaffer Ertuğ 

1. 1. 939 pazar saat 14,15 

Hakem: Muzaffer Ertuğ 
B - Ankara Gücü sahasında yapıla-

cak maçlar.. · 
31. 12. 938 cumartesi 
Galatasaray - Gençler Birliği C ta

kımları .. saat 14,15 
Hakem: Necdet Özgüç 
Galatasaray ~ Gençler Birliği B ta

kımları ... Saat 14,15 
Hakem: Şuayip Kıraç 

1. 1. 939 pazar 
Ankara Gücü - Demir Spor C ta

kımları saat: 9,30 
Hakem: Şuayip Kıraç 
Ankara Gücü - Demir Spor B ı.

knnları saat: 11 
Hakem: Necdet Özgüç 

2 - İlan olunan saatler maça başla
ma saatleridir. Teahhur vukuunda ku
lüpler hakkında lik heyeti mukarre
ratına tevfikan muamele yapılır. Ha
kemlerin de yan hakemlerini önceden 
seçerek maçtan evel sahada bulunma· 
lan ve tam zamanında maıça başlattır• 
maları lazımdır. 

3 - Beden terbiyesi genel direktör
lüğünün 26. 12. 938 tarih ve 20 numa
ralı emirlerine göre ı. ı. 939 tarihin
den itibaren ilk, orta, meslek, lise ve 
yüksek okul talebeleriyle asketler (er 
ve subay dahil) sivil kulüplerde her
hangi bir suretle müsabakalara iştirak 
etmiyeceklerdir. Bu emir 1. 1. 939 pa
zar gününden .itibaren bölgemizde de 
tatbik olunacaktır. Binaenaleyh mez
kur tarihten itibaren (A), (B) ve (C) 
takımlariyle bölgemiz futbol lik maç· 
larına -iştirak eden spor kulüplerinin 
kadrolarını bu emrin mahiyetine uya
rak okul talebesiyle er ve subaylardan 
maada diğer sporcularla ikmal etmele
ri ve sahaya öylece çıkmaları lazundır. 

4 - Hakemler sahada müsabaka ya
pacak takımların genel direktörlüğün 
,.mrin,.. t"vfiKi!ın t l ebe .er ve subaylar
dan hiç bir kimseyi ihtiva etmemesine 
dikkat edecekler ve kadrosunda bunla
rı bulunduran kulüplerin maça işti

rak etmelerine katiyen müsade eyle
miyeceklerdir. 

Halk konseri 
Dördüncü halk konseri, cumhur

başkanlığı filarmonik orkestrası tara -
hndan Müzik Öğretmen Qkulu konser 
salonunda, 31 - 12 - 1938 cumartesi 
günü ~aat 15,30 da verilecektir. Prog
ram şudur: 

Şef: Hasan F erid Alnar. 
1 - G. F. Hand~l (1685 - 1759) 

Concerto grosso op. 6 Nr. 6, sol mi
nör. 

a) Largo affettuoso 
b) A tempo giusto 
c) Musetto (larghetto) 
ç) Allegro 
d) Allegro. 
2 - J. Brahms (1833 - 1897), 1 in-

ci senfoni, dö minör op. 68. 
a) l!n poco sostenuto - allegro 
b) Andante sostenuto 
c) Un poco allegretto e grozioso 

İtalya 
Lehistan 
Letonya 
Macariıtan 
Norveç 
Romanya 

26.900 
983.100 
685.800 

1.405.500 
147.200 
536.800 

İtalya 
Estonya 
Yunanistan 

sı.ıoo yarısına kadar d evam edecek bir eğ
180.900 lence tertip edilmiştir. "-

~ Galatasaray - Gen~ler Birliği A ta-,,.,.,.,._____________ kımlan ç) Adagio - allegro non troppo, ma 
con brio. 

s. s. c. t. 
Yusoslavya 

CETVEL: 2 

Kredili ithalat için Cümburiyet M erkeı: 
Banka!ıına verilmiş olan taahhütler 

yek.unları 

Resmi 
Memleket Daireler 

T.L. 

Hususi 
Şahıslar Yekun 
T. L. T.L. 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 

19.763.125 12.336.497 32.099.622 
525 525 

26.989 26.989 
Çekoslovakya 499.277 • 231.811 731.088 

6.626 6.626 Es ton ya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Macariıtan 
Norveç 
Leh latan 
Yugoslavya 
Yunanistan 
s. s. c. t. 

175 
321.373 

60.109 
523.489 
29.654 

532.363 
35.467 
14.873 

583.888 
13.156 

124.324 
11.585 

13.154 13.329 
298.539 619.912 

58.434 118.543 
337.133 860.622 

11.243 40.897 
191.547 723.910 
139.973 175.440 
438.469 453.342 
176.716 760.604 
27.647 4-0.803 
23.550 147.874 

3.526 15.111 
41.693 41.693 
84.459 84.459 

Yukıırrdakı :Z numaralı cetvelde yazılı 
kredili ithalatm vadelerine göre vaziyetlerı 

6 aya kadar vadeli 

Resmi Hususi 
Mem1eltet daireler şahular 

T . L. T.L. -
Almanya 1.588.568 9.194.642 
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Son günler. ! 

Bugün, duvarlarınızda asılı bü
tün takvimler, dalına takılakalmiş 

son hazan yaprağı manzarası almış

tır. Ya bu gece yarısında, yahut da 
yarm sabah onu da koparır ve elini
zin küçük bir hareketiyle bir yıl 

daha ihtiyarlamış, üç yüz altmış 
gününüzü daha maziye mal etmiş o. 
Jursunuz. 

Her senenin son günü bana, ka
dehin dibinde kalmış bir damla şa
rap gibi gelir ve o zaman "geçmiş 

günlerimiz içilmiş şaraplara benzer. 
Onlar, artık, ortada yoktur; fakat 
dilimizde ve damağıınızda onlarrn 
acısını, yahut lezzetini duyarız,, di
yen Dostoyevski'yi hatırlarım. 

Bugün 1938 yılının son ayının 
son gündür. Takvimde son yaprak 
takılı duruyor; bir yıllık ömrünü
zün kadehinde bır yudum daha kal~ 
dı. O yaprağı yırtacak, o yudumu 
ya içt:cek veya dökeceksiniz. 

Çünkıi yeni yıl, ömür ve hayat gi
bi, acelecidır: 

- Fazla bekliyemem; yarın ge· 
Jeceğim! diyor. - T. 1. 

Uizu.nılu bir ,t;;zeltme ! 

Belediye, vezni eksik ekır\ekle· 
ri müsadere eder. Qıçü ve ayarlar 
müfettişliği yanlış tartan terazi ve 
eksik diremlerle mücadele halin. 
dedir. 

Ben de zaman zaman bu fıkra
larda tuna buna takılırken vezin· 
den anladığnnı belli eder,, vezin
aizliklerden ainirlendiğimi meyda
na vururum. 

Dün, eaki timen'cliferler hakkm
da Mehmet Akif'in bir tiirini kop
ya etmittim. Bu manzumenin bir 
taknn mraralannda, tartraı eksik 
ekmek ve ayarı bozuk direm gibi~ 
vezin eksikleri kalmrt. Batkaları 
takılmadan, kendim bunlan dü
zelteyim neme lazım? 

ltiı, kakıı olaian ıey, döiiiı ıöğüş de .... 

mısraı, 

İtsin kaksın olağan şey, doğüş, soğüş de 
caba 

§eklinde 

Bozarlar onluğu verdin mi, koı; da boz· 
duruver 

mısraı da 

Bozanlar onluğu verdin mi... 

§eklinde çıkmrş. Düzeltirim. 

Bundan başka genç Maarif Ve
kili.miz Hasan - Ali Yücel hakkm
da yazdığım fıkrada· "gazeteci &ı-

kasap dükkanına girmiı bana ka
lırsa, timdiye kadar gördüğümüz, 
duyduğumuz bütün otomobil ka
zaları içinde bu en hayırhaı, en az 
zararlısıdır. 

Çünkü malfun ya, bu türlü ka
zaların çoğunda otomobil, diri in
san etini tekerlekleti altına alı
yordu. Bu sefer, keailm.it ıığır ve 
koyun etlerini çiğnemiı çok mu? 

A~ günü, ana baba günü! 

Istanbul .. ~zetelerinden birisi 
§Öyle bir teklifte · bulunuyor: 

- Yılbaşını ana günü yapmak 
istiyoruz! 

Teklifin içtimai ve ahlaki taraf
larını ba§kaları tahlil etsin. Bana 
kalırsa yılbaşını ne§eli bir surette 
kutlamak adet oldu olalı birçok 
gazino, lokanta ve otellerimizde 
k d•ı•w• d " en ı ıgın en ana baba günü,, o-
luyor. fatr,, terkibi de "gazeteci sanatı,, 

olarak dizilmiş, bunu da "toplu 
Hal olan sinagog! 

iğneyi kendimize çuvaldızı elale-
me,. fahvasınca düzeltiriz. 

Otomobil kazalarının 

en clıııeni/ 

Bir otomobil Panraltı•da bir 

20 bin nüfuslu bir ı.üdet kasa
bası olan Zagerson'daki sinagog, 
sebze ve meyva hali haline geti
rilmi~. 

Binanın duvarlarma yahudilik 
sindiği için umarım ki bu halde 
hararetli alııveriı olur! 

Gelecek halk konseri 7-1-939 co
martesi günü saat 15,30 dadır. 

Yağış devam ediyor 
Dün şehrimizde hava kapalı ve ara

lıkla yagmurlu geçmiş, rı..izgar §imali 
şarkiden saniyede 2 metre kadar hızla 
esmiştir. Günün en düşük ısısı 1, en 
yüksek ısısı da 5 derece olarak kayde
dilmiştir. 

Yurtta hava: Karadeniz kıyılann
da hava kapalı, diğer bölgelerde yağış
lıdır. 24 saat içindeki umumi yağışla -
rın metre murabbaına bıraktıkları su 
mikdarı Cizre'de 50, Dörtyolda 35, A
lanya'da 30, Muğla'da 23, Akhisar'ci:ı 
17, İzmir'de 10, Biğer yağış gören b:r 
çok yerlerde 1 - 9 kilogram arasında
drr. Rüzgarlar: Trakya'da şimalden, 
diğer bölgelerde şark ve cenuptan mü
tehavvil olarak saniyede en çok 6 met. 
re kadar hızla esmistir. 

Yüksek ısılar : fzmir'de 12, Adana'
da 14, Antalya' da ı 5 derecedir. 
Düşük ısılar: Sıfırın altrnda Ululnş

lada 1, Konya ve Kayseri'cie 2, Erz~ 
rumda 3. Karıs'ta 6 de~edlr. 
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l _o_ı S_P_o_L_i T_i_K_A_j 

Amerika ve totaliter devletler 
Münakata kaldmnıyan tarihi bir 

hakikattir ki 1917 acne3İnde itilaf 
devletleri, büyük harpte AJmanya•
nm Te müttefiklerinin mağlubiyetle
rini Amerika'nm yarduniyle temin 
ebni§lerdir. Gerçi itilaf devletleri de
nizlere hakim olduklarından harbin 
baflangıcmdan beri, Amerika'nm 
maddi yardanmdan istifade etmekte 
idiler. Fakat eğer yardım ticaret ve 
maliye sahaama münhasır kalıp da 
~erika 1917 aeneainde filen harbe 
lttirik etmemit olsaydı, harp çok u
urdı. Ve itilaf devletleri de bu ka· 
dar uzun bir harbi idame edemiye· 
ceklerinden Almanya ile müsavi 
prtlar altında auJh akdetmek mec
b\D'j:yelinde kalırlardı. 
:Amerika'nm harbe iıtirikinden bi

rinci derecede meaul, o zamanki al
man yüksek kUmandar.ıdır. Yükaek 
lnmnancla, Amerika'nm askeri ku· 
~etı..i harp .aahneaine geJinciye ka· 
ar askeri harekatm nihayetlenece· 
fini heaaplamıt ve hesabında aldan· 
mqtır. Bununla beraber, alman dip· 
lamatlarmm Amerika'yı anlamama -
lan da bu devletin 1917 &ene.inde 
harbe ittirakine Aınil olmuıtur. A· 
merika anlıyamayııtan doğan kötü 

\ idare yüzünden 1914 aenesi ağusto· 
eundanberi harbe aürüklenmekte idi. 
Denizaltı harbi bunu tacil etmiştir. 

Amerika'nm büyük harbe iştiraki 
kendisi için de dünya için de hayırlı 
olmamııtır. Amerika maddi zarara 
uj'ramı§, prensiplerini kabul ettire· 
memit ve hayal sukutuna uğrıyarak 
kendi kıtaııına çekilmiıtir. Harbin i· 
tilaf devletleri tarafından kazanıl· 
mauna yardım ettikten sonra, sul· 
hun tanziminde kendi prensiplerinin 
tatbiki için ısrar etmemesi ve sulh
tan sonra da mesuliyetten kaçınma· 
eı, harp &0nrası devrinin istikrarsızh· 
iına amil olan sebepler arasındadır. 

Harbi takip eden on bet sene için· 
de Amerika eski müttefikleri de da· 
bil olduğu halde bütün Avrupa dev· 
letlerine gücenmiş bir halde idi. Av· 
rupa devletleri de ayrı ayrı sebepler
le Amerika hakkmda hayal sukutu · 
na düpnÜf bir vaziyette idiler. 

Fakat Amerika 1933 senesinden 
eonra yavaş yavaş gene Avrupa'ya 
doğnı yaklaımaktadır. Bunun iki se
bebi vardrr: 1 - Japonya'nm uzak 
ıarktaki faaliyeti, 2 - Totaliter 
deYletl rin Avrupa ve cenubi Amerİ· 
~- 1a·•-·-.ı- .. _ 1,:"" ... .ua,ı .... ; ivıuet. 
Japonya'nın uzak tark siyaseti, A· 
merika'nm SOTYet Rusya'yı tanuna • 
ama sebep olmuştur. Gerçi bu tanı· 
madan ehemiyetli siyasi netice doğ
mamııtır. Fakat Amerika, Sovyet 
Rusya'nm harici si!'&etinde dürüst 
olduğuna inanıyor. Diğer taraftan 
Almanya'nm siyaseti, Amerika için 
bir kaygı mevzuu olmuştur. Son ay· 
lar içinde Amerika bu yÜz·den haki
ki ıstırap içindedir. Filhakika ame· 
rikahlar, her milletin kendi mukad· 
deratma hakim olduğunu ve istediği 
rejimi kurmakta aerbeııt bulunduğu
nu kabul ediyorlar. Fakat bu rejim· 
lerin, Amerika ha4kmm hüriyetleri 
için tehlike teşkil ettiğini söylüyor· 
lar. Birçok amerikalılar, Almanya ve 
ltalya'daki rejimlerin, alman ve ital· 
yan milletinin iradelerine dayanma· 
dıimı iddia ederek, bu milletlerin 
kuriuluılarından bile bahsetmekte · 
dirler. Harp içinde Amerika cümhur 
reisi Vilaon'un imp ... rator ikinci Vil
hem'e ve hükümetine kartı takip et
tiği politika manevraıımı hatırlatan 
bu tabiye tabiidir ki Almanya'da iğ· 
birarla kartılanmaktadır. 

Fakat son bir kaç ay içinde Al· 
manya'nm yahudiler hakkında aldı· 
iı ıiddetli tedbirler Amerika'da çok 
derin akisler uyandrrmııtır. Bunun 
aebeplerini anlamak için Amerika'· 
da yabudi nüfuzunun çok kuvetli ol
duiunu hatırlamak lazımdır. 1911 
aeneainde yahudi nüfuzunun tesiriy· 
le Amerika çarlık Rusyaaiyle de de· 
rin ihtilafa düımüş ve ticaret müna· 
aebetlerini keamitti. Görülüyor ki bir 
dereceye kadar aynı nüfuzun tesiri 
altmda timdi de Amerika ile Alman
ya arasındaki münasebetler aynı çı· 
il1'• doğru yürümektedir. Esar.en iki 
devletin siyasi münasebetleri inkıtaa 
uğramıı gibidir. Yahudiler hakkın • 
daki tedbirler şiddetlenince Ameri · 
ka Berlin'den büyük elçisini geri al
mıf. Almanya da Va§İngton'daki el
çisini geri çekmiştir. Bundan sonra 
da iki memleket matbuatı arasında 
çok tiddetli bir polemik başlamıştır. 
Fakat matbuata münhasır olan bu 
mücadele §İmdi resmi sahaya intikal 
etmittir. Geçen hafta dahiliye nazı
n, lckea, Klevland ıehrinde bir siyo· 
nist cemiyeti içtimamda nutuk söy
lerken, Almanya'daki rejim ve Al
manya'yı idare edenler hakkında 
çok ağır aözler söylemİftİr. lckes ez
cümle demiştir ki: 

- Bugünkü totaliter devlet siste· 
mini orta çağa benzetmek o devre 
karşı hakarettir. 

Sonra Ford'un ve Lindberg'in al
man madalyası kabul etmelerini ten· 
kit ederek, "zulüm yapan diktatö-

üLUS 

lilÜNY·A HA. BE . . 

-
Londra'da dolaşan bir habere 

göre, sonkônunun 

Almanya Memel'i 
ilhak edecek! 

Londra, 30 a.a._- Alman meseleleri hakkında iyi malumat al
makta ofan mahfıller, Memel'in ikincikanun bidayetinde Alman
ya'ya ilhak edileceğinin çok muhtemel olduğu mütaleaıırcdadır. 

Çok iyi bir alman kaynağından alı -ı 
nan malumata göre Mcmcl diyeti ikin- ı 
cikanun ayındaki içtimaı esnasında 

ilhak lehinde karar verecek ve Alman-
ya' da Litvanya'nın Mcmcl'in alman 
halkının kendi mukadderatlarına sa -
hip olmak haklarını tanımaması halin-
de vaziyet alacaktır. 

İyi malfımat almakta olan mahfiller 

Kanton' o 
taarruz! 

, 
R'"L-E· R i 

Gelecek ay 

Avrupa'da büyük 
bir diplomatik 
faaliyet olacak 
Roma, 30 a.a. - Ônümü%cle

ki ay, müteaddit diplomatik te
:zahüı· ve mülakatlar vuku bu
lacağı için çok enteresan ola • 
cpktır. 

Kanunusaninin ilk on beıi i
çinde - 11 11e 14 tarihleri ara
aında - BB. Çemberleyn, Hali
faks, Musolini ve Ciano arasın
da Roma'da mühim görüşmeler 
yapılacaktır. 

12 kônunusanide B. Hitler 
kordiploma.iği kabul edecek
tir. 

20 kanunuşaniye doğru. kont 

. 
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Fk>~SA'NIN AZMi KARSISINDA 
---------------....-------,.._------------------~ 

Musolihi çok nôzik 
bir vaziyete düştü 
Ne i feri, ne de • 

gerı gidebiliyor 

İtalyan basını Cibuti'deki Fransız askeri 
tedbirlerini "IÜzumsuz bir tahrik,, addediyor 
. Pa~ia, 30. a.a. - Salahiyetli mahfiller, B. Muıolini'nin çok na

zık hı~ ~azıyett~ o!duğunu, çünkü Franıa'nın azmi kal'§ııında ia
teklerını .. daha ılen götürmek mütkül olduğu gibi geri dönmek 
de prestı1 kaybetmek demek olacaığm beyan etmektedirler. 

--ı Bu mahfiller, B. Muaolini'nin 

B Ç b 
fı ! Fransa ile tekrar mUzakerata giritme-• em erleyn ın s~ni teshil maks.a~iyle. t~panya mesele-

• sınde daha az ıtılafgırızanc davrana-

Roma~yı ziyaret 
cağını ve o .zaman bu müzakerelerden 
memnuniyete pyan bir netice ümit e
dilebileceğini tahmin etmektedirler. 

bu ilhak hadisesinden kaçınılması im~ 'Çin 1 ile r h 1 
kansız olduğu ve lngiltcre'nin sade. azır anıyor 
d.eceğ~ ~aaliyetin diplomasi çerçeve • Şunking, 30 a.a. - Çin gazeteleri • 

Cicmo yugoslav başvekili B. Sto- B. Daladiyenin .seyahat 
yadinoviç'in daveti üzerine Bel- progL ·ramı hazırlandı 

sı haneme çıkmıyacag~ ı fikrindedir. · . nın bildirdiğine göre, cenubi Çin"de • 
Mamafıh Almanya'nın yen·ı darbesı' k' · 

grad'a gidecektir. programında deği§ikUk 
Nihayet, Macar, Çek ve Lit- "Pöti Parizyen" gazetesinin bildir.. 

ı mılli kuvctlcr kumandanlığı, halen, 
tahakkuk ettigi takdirde İngiltere' • K vantung eyaletinde gizli tutulan bir 

vanya nazarlarının Berlin ziya- Roma, 30 a.a. - Çcmberlcyn ve Lort diğine göre, başvekil B. Daladiye, 
retleri aynı ayın ikinci on beıi Halifaks'ın Roma'da ikametleri prog- Korsika'daki ikamet müddetini temdit nin alman iktisat nazırı Dr. Funk'un d yer e bulunmakta ve Kanton'a yapı -

Londra sey::hatinden vazgeçmesi muh lacak geniş bir taarruzu hazırlamak -
temeldir. Bu seyahat, Dr. Şaht'ın seya tadır. 

içinde vuku bulacaktır. ramının esas hatları çiz:ilmi,tir. İngi- etm~~i karar_laş~ırmıştır. Vaktile bat-
\..._ , liz nazırları 11 son kanunda öğleden v~kılın Korsıka da yalnız üç veya dört 

hati esnasında kararlaştırılmış olup Japonlar Kanton'un etrafında istih- '·--------------' sonra Roma'ya muvasala~ edecekler gun kalacagı sanılıyordu. Halbuki. 
ve akşam Vencdik sarayında şerefleri- timdi ba~vekil, Bastia'dan trenle bü
ne verilecek olan ziyafette hazır bu- tün adayı katederek Ajaccio'ya gide. 
lunacaklardır. cek ve oradan Tunus'a hareket edecek-

gayesi mülteciler meselesinin halli 
1 

kamlar yapmaktadır. Japonlar, Kan . 
halinde, ngiltere ile Almanya ara - ton etrafındaki yolları bozmuşlar ve 
sında bir ticari ademi tecavüz paktı bütün köprüleri berhava etmişlerdir. 
için müzakereler yapmak idi. · Bır Çin çetesi, Kanton civarında 

.. Mücadele şimdi başladı!" Tungçan sayfiycsine gelmiı, ve bir 
Bcrlin, 30 a.a. - Memel'deki alman· baskın esnasında japon karargahına 

}arın lideri olan doktor Naymann sc- ateş vermiştir. 

ne sonu münasebetiyle nc~rettiği bir 
mesajda diyet meclisi intihabatının ne 
ticelcrini hatırlatmakta ve vatandaş -
larınr "Mesel'in kurtulması için" mü
cadeleye davet etmektedir. 

Dr. Noymann mesajında bilhassa 
şöyle demektedir : 

Sovyetler Birliğinde 

B. Ciano'nun Yugoslavya 

seyahatinden sonra 

Roma, Peıte ve 
Belg ad sıkı iı 

birliği yapacaklar 

Ziyafeti bir kabul resmi takip ede- tir. 
cektir. Tunwı umumi ı,-alisi FranMJ-

12 sonkanunda nazırlar ö~lc yeme
ğini sarayda yiyecekler ve akşam ope· 
rada verilecek bir gala müsameresinde 
hazır bulunacaklardır. 

13 sonkanunda nazırlar Papa'yı zi
yaret edecekler ve ö~lc yemeğini Pa
palık nezdindeki ingiliz: elçiliğinde 

yiyeceklerdir. Akşam İngiltere sefarc
tancsindc şereflerine bir ziyafet veri
lecektir. 

dan ayrıldı 
Fransa'nın Tunus umumt valisi La

bon, vazifesi bafına dönmek üzere saat 
20 de buradan hareket etmiştir. 

Mumaileyh yarın Marsilya'dan tay
yare ile Tunus'a gidecektir. Vali ha
reketi esnasında birçok zevat tarafın· 
dan uğurlanmıştır. 

Franaız gÖrÜ§Ü "- Biz muzaffer olduk. Fakat bu 
zaferimiz kati değildir. Mücadele an-

Tenbel i~~ilere . 

karıı tedbirler Belgrat, 30 a.a. - Yan resmi No- İ ngiliz nazırları 14 sonkanunda öğ- Londra. 30 a.a. - Salfilıiyetli mah
fillerde B. Çcmbcrleyn'in franaız ae • 
firi ile Lort Halifaks arasındaki gö
rüşmeler hakkında malGmat aldıktan 
aonra fransızlarla italyanlar araaında 
icrası muhtemel müzakereler hakkın
daki fransız görüşünü tasvip etmit oı
duğu söylenmektedir. 

cak şimdi başladı.,, memleketim tek - vosti gazetesi yazıyor: le zamanı Roma'dan hareket cdecek-
rar hürriyete kavuşmalıdır., diyen 
Führer'imizin hedefine henüz varıl -
mamıştır. 

Mcmel almanlarına, alınanları dev -
1 t luınn:;ı. k.;ınnnıına tecavüz._etmeltle 
ittiham etmek için vesikalar toplıyan 

Moskova, 30 a.a. - Tas Ajansı bil -
diriyor : 

"Kont Ciano'nun sonkanunun orta- lcrdir. 
)arına doğru Yugoslavya'ya yapacağı 

seyahat "İtalya, Macaristan ve Yugos-
İş inzibatı, sosyal sigortaların isla-

ıı. ... ..... •s oaı~••....d• o ... i~ • .-;....,.ıı. ft"t1i.....-

dclc için hüküm~t tarafından alman 
tedbirler ne~redilmiştir. 

lavya arasında sıkı iş birliği bloku vü-

cu-ci .. s•t; .. ı rneeine ına ui o ı.a:-1'-IT--Sonya Henı''den 3 
Yugoslav itilafının imzasını tacil ede-

Ukranya'nın polis memurlarına kar -
şı müteyakkız davranmalarını tavsiye 
ederim . ., 

l_,itvanya<la y«hudi aleylııarlığı 
Varsova, 30 a.a. - Gazeteler, Kau -

nas'dan almış oldukları malumata at -
fen Klaipcda (Memcl) deki yahudi 
müessese ve mağazalarının tedrici su
rette tasfiyesine başlanılmış olduğunu 
haber vermektedirler. Bir çok yahudi 
mağazaları alınanların eline geçmiş • 
tir. 

rün elinden,, bu madalyalan alan bir 
kimsenin Amerika tebaası olmak 
hakkından mahrum kalacağmı aöy
lemi~tir. 

Bu tedbirler, i~ilerin devlet ve 
milletin zararına olarak fena ve ten -
bel bir surette çalışmalarına mani ol
mak içindir. İşçi ve memurların ek -
scriyeti bu kabil işçilerin hattı ha -
rcketlerini protesto etmiş ve mevcut 
hükümlerin şiddetlendirilmesini is
temiştir. 

Devlet mesaisinin kanuna uygun o
larak yapılmasını istemekte ve inzi -
batı bozanlar hakkında şiddetli ceza • 
lar derpiş etmektedir. Nizamnamede, 
mezuniyet, işten ayrılma, ve sosyal 
yardım hakkında da hükümler var • 
dır. 

cektir . ., 

Bu gazete, İtalyan - Yugoslav an -
!aşmasının 1talya'nın tcşcbbüsiyle ge
niş Avrupa planına ithal edilmiş oldu
ğunu müşahede etmekte ve geçen a
ğustosta Bled'te toplanan küçük an
tant konferansı esnasında Stoyadino
viç'in Muaristan'm silahlanmak hak
kını tasdik ettirmeğe muvaffak oldu
ğunu hatırlatmaktadır. 

· O zamandanberi Macar - Yugoalav

ya münasebetleri daimtı salaha doğru 
gitmiş ve İtalyan ve m!ıcar devlet a
damlarının müzakerelerinde mühim 
bir yer tutmuştur. 

Ü Ü N Ü L E R 

Gramer meselesi 

Dahiliye nazırının bu .özlerini, 
Almanya hükümeti resmen protesto 
etmiştir. Fakat evelce Nevyork bele
diye reisi La Gordiya tarafmdan ay· D 
ni mealde söylenen sözler protesto e
dikliği zaman, Amerika hükümeti, 
mazeret beyan etmiıken, bu defa A
merika hariciye müsle§arı Velles, 
protestoyu yapan alman maslahat
güzarını adeta tevbih etmittir. Hari
ciye müste~arı, dahiliye nazırı tara· 
fından söylenen sözlerin, Amerika 
hükümetinin hislerini ifade ettiğine 
kani olduğunu beyan ederek protes
toyu reddettiğini bildirmiştir. 

Maarif Vekaleti, bu yakınlarda verdiği bir kararla mekteplerimizde 
gramer tedrisatına yeniden başlanmasını terviç etmiştir. Gramer meae
lesi, bugün, dilimizJin muhtelif ve hepsi biribirinden ehemiyetli meselele
ri arasında cidden üzerinde durulacak bir ehemiyet aueder. 

Enternasyonal münasebetlerin ta
rihinde nadir olarak görülen bu dü
rüşt muamele Üzerine iki devlet ara
sın·daki münasebetler çok gerginleş
miş bulunuyor. Bu vaziyette hangi 
tarafm haklı ve hangisinin haksız ol· 
duğunu münakaşa etmekte bir fay. 
da yoktur. Fakat muhakkak olarak 
§U söylenebllir ki bu vaziyetin deva· 
mı Almanya için daha çok zararlı
dır. Ticaret bakımından Almanya A
merika'ya muhtaçtır. Bu noktadan 
Amerika'nın Almanya'ya olan ihti
yacı o derece mübrem değildir. Son
ra Avrupa'da çıkacak olan bir kan· 
şıklıkta Amerika'nın Almanya aley
hine yürümesi, bu devlet için tehlike
li olabilir. Böyle bir ihtimali hesaba 
katmıya başladıkları içindir ki İngi
lizlerin Almanya'ya kartı vaziyetle
rinde bir aertlik hissodilmiye baıla -
mıttır. 

Amerika, Avrupa muvazenesinde 
bir rol oynamak İsterse, bu kıtanm 
siyasi mukadderatı üzerinde büyiik 
ölçüde müessir olabileceğine ıüphe 
yoktur. Ve Amerika - Almanya mü
nasebetleri bu cereyanı takip ettik
çe, An1erika'yı bu muvazenede yeni 
ve ehemiyetli bir unsur olarak hesa
ba ı. katmak icap edecektir. 

A. ~.ESMER 

Mekteplerimi:ule hepimizin okumuı olduğumuz. ve son yıllara kadar 
okunagelen gramer (daha doğrusu sari ve ınahiv) türkçenin arapça • 
farsça temeli üz.erinde bina edilmif eski bünyesine göre tasarlanmq ka
idelerden terekküp ediyordu. Fakat yeni harflerin kabulünden ve dil 
Ö%leşmesi hareketinin hız.lanmasından sonra bu bünye o kadar değiımİ§
tir ki, eski ıekliyle, mevcut gramerin bi»i tatmin etmesine imkan kalma
mıştır. işte birkaç J!ıl evel, yeni.si haz.ırlanıncıya kadar mekteplerimizde 
eski gramer tedrisatının muvakkaten tatil edilmesi bu müşahedenin il
ham ettiği bir tedbir olmuştur. Fakat aradan seneler geçtiği halde henüa 
özlediğimiz. ve muhtaç olduğumu% yeni türk grameri meydana çıkma
mııtır. Bu muvakkat fasılanın daha z.i;yade uz.atılması caiz. olamazdı. 
Maarif Vekaletinin, müfredat programlarına uygun olarak gramer ka
idelerinin talebelere gösterilmesi hususundaki yeni kararı bu düşünce
nin mahsulü olmuştur. Dilimizin bugünkü ve müstakbel bünyesine uy
gun gelecek yeni gramer haz.ırlanıncıya kadar, türk çocukları, dillerinin 
hiç olmaz.sa ana kaidelerini öireneceklerdir. 

Bu isabetli karar, bir ihtiyacı da tebarüz. ettirmiş bulunuyor: Yeni 
türk gramerinin bir .an önce meydana gelmesi lazımdır. Osmanlıcanın 

grameri, üç ayrı gramerin bir lıalitasından ibaretti. Fakat türkçe artık 
arapça ve laraça ile İrtibatını kesmiıtir. Dilimizde bu iki dilden gelme 
birçok kelimeler bulunabilir. Lakin bu keyfiyet, bi%i, o dillerin huauai 
kaidelerine bailanmı)la mecbur edeme%. 

işte dilcilerimiz için çetin olduğu kadar kıymetli ve ıerefli bir va.ai
le/ Baıta Dil Kurwnumuz. olduğu halde, yeni türk grameri üzerinde a
raıtırma V• tetkikler 'Üratle ıileri götürülmelidir. Hatta, Dil Kurumu ve
ya Maarif Vekaleti tarafından, türkçenin en mükemmel gramerini ya-
7.>acalc olan mü•llilc verilmek üzere bir mükafat tesisi bile bu gayenin 
tcıhaklcu.lccı İfİn la~olı bir tedbir olarak hatıra gelebilir. 

J' aıar N ABI 

milyon dolar 
dava ediliyor! 

Şikago, 30 a.a. - Dünyanın en çok 
para kazanan kadını oldueu söylenen 
sinema yıldızı ve eski patinaj ıampi -
yonu Son ya Heni ile "20 inci asır film 
corporation" fİrkcti aleyhine Uç mil
yon dolarlık bir zarar ve ziyan davası 
açılmıştır. 

Davacı eski Vodvil aktörli Frcd 
Valton'dur. Mumaileyh Sonya Heni'· 
nin bllf rolü oynadığı "'inc:e buz" is -
mindeki filmin mizanseni için kendi 
eserinden istifade edildiğini iddia et
mektedir. 

FranS11 -İran 
münasebetleri 

diplomatik 
kesildi 

Paria, 30 a.a. - tran elçisi B. Spab • 
budi, bu sabah hariciye nazırına, İran 
ile Franaa arasındaki diplomatik mü -
naaebetlcrin inkitaa uğradığını rca -
men bildirmiştir. 

lran'ın karannın 11ebebi 

MalUın olduğu vcçhile bir sene e -
vel İran'ın Paris elçisi İran Şahını is
tihdaf eden bir kelime oyununu muh
tevi bir fransız mecmuasını hariciye 
nezareti nezdinde protesto etmiştir. 

Bu kelime oyunu o zaman Tahran sa -
rayında fena bir tesir bırıkmııtı. İyi 
haber alan mahfi11cre göre timdi mü -
nasebetlerin kesilmesi için ileri sürü
len sebepler de aynı mahiyettedir Son 
zamanlarda gaz'ctclcrdc çıkmıı olan 
bazı makaleler Tahran'da pek fena bir 
tekilde ltarşılanmıttır. Şikayeti mucip 
olan gazeteler meyanında istihza ad. 
dcdilcmiyecck olan kelime oyununu 
ihtiva eden mizah mecmuası da bulun
maktadır. 

Çankın'daki hayvan deposu 
zenginleşiyor 

Çankırı, 30 a.a. - İdarei huauaiye 

hayvan deposuna 934 de halis kan iki 

Fransızların görüşleri şudur: 

1 - OçüncU bir devlet tarafmdaa 
tavassutta bulunulmıyacak, 

2 - Bu müzakerelerin açılmaaı içla 
yapılacak teşebbüse intizar etmek, 

3 - İtalyan istekleri hakkında mil .. 
ı:akerelcre girişmeden evel i&panyol 
meselesinin halli zarureti. 

B. Çemberleyn, dün gitmiı olduğu 
Lort Svinton'un Yorkpyr'daki mali· 
kancsindcn ikinci kanunda avdet ede
cek ve Roma'ya yapacağı ıeyabatiıı 
aon 1.azırlıklarını yapacaktır 

lıalya Süvey§ kanalının idare
aine iştirak ettirilmiyecek 
Londra, 30 a.a. - Havas ajanaınm 

muhabiri bildiriyor: 
İyi haber alan mahfiller, Fransa ne 

İngiltere arasında yapılan görüı teati-
sinden sonra ltalya'nın Süveyt kana
lının idaresine iştirak etmesine imkiıa. 
olmadığını beyan etmektedrler. 

Bir haftadanbcri iki taraf artaında 
cereyan eden müzakereler esnuında 

Fransız - İtalyan münasebetlerindeki 
gerginlik zail olsa bile ne Fransa'nm, 
ne de İngiltere'nin böyle bir imtiyaz.
da bulunmıya taraftar olmadıkları an
laşılmıştır. 

Beyhude bir tahrik 
Roma, 30 a.a. - İtalyan gazeteleri, 

Fransa'nın Cibuti'dc tevessül ettiği 

askeri hazırlıkları "Beyhude bir taba 
rik" suretinde karıılamakta ve Fran
sa'ya tiddetle hücO.m etmektedir. 

Gazeteler, italyan askeri yürüdüğü 
takdirde hiç bir fransız tedbirinin bu
nun önüne gcçemiyeccğini yazıyor. 
lar. 

Tribuna gazetesi, Cibuti'ye asker ve 
harp gemisi gönderilmesinin Fransa 
taruından yapılan resmi tekziplerle 
telif edi1emiyeccğini kaydediyor. 

Lavoro Faşista gazetesi şöyle yazı • 
yor: 
"Fransa'nın, bizzat askeri hazırlık • 

larda bulunabilmek için İtalyan tah • 
tidatı hakkında i aa ettiği haberler ç~ 
koılovak buhranı sırasında alman tah
tidatı etrafında yapılan propaganda. 
tarın aynıdır. Bu yalan haberler va -
ziyeti daha ziyade gerginleştirmekten 
.ziyade bir fCye yaramamıştır. Bugün 
de tevessül edilen oyun sonbahardaki 
oyun kadar tehlikelidir. Muharrikler 
de gene aynı kimselerdir.,. 

arap atr ve cvelki sene de iki Krbm 

merkebi ilive olunmuıtu. Bu kere Ka-

racabey haraaından yarım kan bir ay- İstanbul valisi gitti 
gır daha ilave edilerek depo zenginlec.. A tiril . :ır İstanbul vali ve bclediycr reisi Dok-

ml§, halkın hayvan i.alihı için i.ati- tor LGtfi Kırdar dün akşamki eksprce-
faclcıanc vazolunmuttur- le lstanıbul'a hareket etmiftir. 
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Birinci Köy ve Zir<ııOt Kalkınma 
Kongresi dü" heyecanlı nutuklar 
.ve büvuk tezahürlerle kopandı. 

Köylüler cok candan ve 
samimi nutuklar söylediler 

Musiki · Bahisleri: __ R_A_o_v_o __ I 
Bu haftaki konser programı münasebetile 

TÜRKİYE RADYODİFÜZYON 
POSTALARI 

TÜRKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Dalga uzunluğu : 

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

( Turkiye Saatile ) Karşımda Moffat'ın trio için tertip 
ettiği haendel'in enfes bir Largo'su 
duruyor. llk sayfanın altında bir not 
var. Bu notta şöyle yazılı: Haendel bu 
Largo'yu 11 yaşında iken besteledi. 

Pek nadir olarak bazı çocuklar va -
kitsi:z: harikulade istidat ve kabiliyet 
göstermişlerdir. İşte bu çocuklardan 
biri de Haendel'dir. Nitekim bir bu
çuk iki nesil sonra gene böyle hariku -
lade bir çocuk, 'istidad ve kabiliyetinin 

debdebeli ve tantanalıdır. Dinleyicileri 
derhal cezb ve teshir eder. O, hakika -
ten öyle karmakarışık ve güç motifle
re iltifat etmez; onun sade fakat ulvi 
bir üslubu vardır. 

Anka:·n: 

~U.MARTESİ, 31.12.1938: -13.30 Mü
zik (solo l'l). 
14.00 Saat, ajans haberleri, Meteor Arı.-

12 Concerti Grossi'sini Haendel ka~::10 Türk müzigi - (Şarkılar - Pi). 
Londra'da ve 1739 yılı birinciteşrin a- 14.25 Turk muziği - (Saz eserleri ve tak
yı zarfında bestelemiştir. Bu bestelere, simler) (Vecihe, Fahire Fersan, Refik Fer-

i san, Ruşen Kam, Cevdet Kozan, Mesut Ce-
üzerlerinde uzun uzadıya çahşı mış ol- mil tarafından). 
madığından, emprovizasyon demek 15-15.30 Muzik (Viyana ve Macar melo-

Ruznameye nazaran, kongre umu
mi heyeti saat 9.30 da müzakerelerine 
bqlryacaktı. Salon gene sabahın ilk 
saatlerinden itibaren d9lmuş ve içe
ıiye girebilmek ancak talebenin boy
iakavt zenciri sayesinde mümkün ha
le gelmişti. 

T O O O O O __., Sa? O O Si7 Rt.11!iRt 
yüksekliğiyle bütün dünyayı hayret -

nında Meclis Reisi Renda ve Başvekil ten hayrete düşürecektir: Mozart. 
Celal Bayar olduğu halde girdiği gö- 10 yaşından beri mükemmel beste-

daha dogw ru olur. Üstad adeta aklı:ıa dileri). 
17.30 Müzik (Dans saati - Pi). 

geleni hiç düşünmeden nota halinde 18.00 Turk muzigi (ince saz - kürdili hi-
kağıdın üzerine dökmüştür. Bu 12 cazkar faslı) 

Umumi reis .fftlndtılya.nnda 
kö~·lii murahhas 

Tam vaktinde, ilk toplantı günü 
dört reislikten birine seçilmiş olan 
Eskiıehir Şerefiye köyünden Ahmet 
Hatıl dayımn yavaş yavaş riyaset 
kürsüsüne çıktığı görüldü. Bu hadise 
batlı başına bir heyecanın başı oldu. 
Azalar daha ilk basamaklardan itiba· 
ren alkışa fasılasız muhabbet tezahür
lerine başlamışlardı. 

Reis vakarla ve büyük sükunetle u
mumi reislik sandalyesinin önünde 
birkaç saniye durduktan sonra, arka
dqlarına teşekkür işareti yaptı ve 
yerine oturdu. 

- Celseyi açtım. Umumi katip ruz
nameyi oku 1 Sözleri yeniden bir al
kıt tufanı kopardı. 

lnönii'niin ve Biiyiik Millet 
Mecliıcinin selamı 

Umumi katip ruznameyi 

tan sonra, Ahmet Hatıldayı 

kalkarak şunları söyledi: 

okuduk-

ayağa 

- Arkadaşlar, lnönü'nün ve Bü
yük Millet Meclisinin seliimı var. A
yakta dinlemeyi teklif ediyorum. 
Herkes ayağa kalkmııtı. İptida İnö
nü'nlin telgrafı okundu. Yaşa, varol 
ıesleri alkışları devam ediyordu. Bu
nu aynı minnet tezahürleriyle karşt
lanılan Büyük Millet Meclisi Reisinin 
cevabı takip etti. 

Bundan sonra ruznameye geçildi. 
Ahmet Hatıl dayı bir buçuk saat u
mumi reislik undalyasında kaldı ve 
büyük, harikulade bir muvaffakiyet
lc reislik vazifesini tam olarak ifa 
etti. 

Saat on buçukda, 
- Erken toplandınız, be§ dakika 

ara veriyorum dedi ve celseyi kapat
tL 

Faik Kaltakkıran reislik 
kürsüsünde 

Beı dakika ara biter bitmez, reislik 
kürsüsüne bu defa gene ilk celsede 
reiı seçilmiş olan Edirne mebusu ve 
meclis ziraat encümeni reısı Faik 
Kaltakkıran alkışlar arasında geldi. 
Ruzname büyük ve adeta model bir 
intizam içinde takip olundu. 

Tam 12 de elde sadece ruznameden 
dilekler raporu ile serbest söz söyli
yeceklere ait madde kalmıştı. Vakit 
on üçe yaklapıştı. Kaltakkıran cel
ıeyi öğleden sonraya talik etti. 

sn 

Büyük Millet Meclisi 
Reisinin Ziraat 

Kongresine cevabı 
Ankara 30 a.a. - Büyük Millet Mec

lisi Reisi Abdülhalik Renda ziraat 
kongresi tarafından çekilmiş olan tel
grafa şu suretle mukabele etmişler
dir: 

Celil Bayar 
Birinci Köy ve Ziraat Kal
kınma Kougreai Baıkanı 

Ankara 
Birinci Köy ve Ziraat Kongresi ve 

üyelerinin izhar ettikleri samimi his
siyata teşekkür eder, muvaffakiyet 
temennisıy/e saygılarımı sunarım. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 
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Öğleden sonra 

lkıısat encümeni rei1ei Rahmi 
Köken rt,islik kiirıciisiinde 
Saat tam 15 te celseyi, reislerden 

Büyük Millet Meclisi iktısat encüme
ni reisi İzmir mebusu B. Rahmi Kö
ken alkışlar arasında açtı. 

Dilekler komisyonunun raporu u
mumi tasviple okunup bittikten sonra 
söz almış olan 64 hatibe söz verilmiye 
başlandı. Onda dokuzu köylü olan ha
tipleri dinlemek, başlı başına, türk 
milletinin baş döndürecek büyüklüğü 
karşısmda heyecana ve düşünceye dal
mak için klfi bir mazhariyet idi. Bun
lar en temiz bir üslfip ile en yüksek 
fikirleri müstesna vakaları içinde ifa
de ediyorlar, mecliste fasılasız bir al
kış havası kesilmeden devam ediyor
du. 

Bir aralık, bir zatın kürsüye gelip 
kongre mesaisine takdir yollu sözleri 
arasına sıkıştırdığı bir iki mütereddit 
fikir, Ziraat Vekilinin, bütün kongre 
azasının yekpare bir halde alkış ve ni
dalarla iştirak ettiği kuvetli cevapla
riyle karşılaştı. 

Umumi reis vekili reislik 
kürsüsiinde 

Saat 18 de Rahmi Köken celseyi ya
rnn saat için tatil etmişti. 18,30 da ke
silip kesilip yeniden başlıyan sürekli 
alkıtlar ve yaşa nidaları arasında u
mumi reis vekili reislik kürsüsüne 
geldi ve celseyi açarak geriye kalan 
~5 delegeye sıra ile söz vermiye başla
dı. 

1 nönii geliyor 

rüldü. ler yaratmıya başlamış olan Haendel, 
Kongre tam 7 dakika ayakta, varol, J. s. Bach'ın tam manasiyle muasrrı

yaşa nidaları ve alkışlarla İnönü'nü dır. Haendel ile Bach yalnız kendi za
seHimladı. Heyecan yeniden azamiyi mantarına ve musikide açtıkları çığıra 
bulmuştu. Kürsüde bir köylü vardı. hakim olmakla kalmamışlar belki za
Daha birçok köylüler de bunu takip et- manr ve mekanı aşarken bütün musiki 
mişti. İnönü, mütebessim ve memnun, alemine rehberlik ve üstadlık etmişler
büyük alaka ile köylüleri dinliyordu. dir. Haendel Saksonyah olduğu halde 

Saat 19,15 te büyük kalabalık için- Almanya'da ve İtalya'da bir müddet 
de, elden ele reis kürsüsüne kadar gezindikten sonra nihayet lngilter.c'ye 
nakledilen bir takrirde vaktin geçtiği gidip yerleşecek ve dehası sayesınde 
ve müzakeratm kati görülmesi isteni- ingilizlere 0 kadar nüfuz edecek, 0 de-
yordu. rece kendini sevdirecekti ki mütekeb-

Kurdoğlu bu takriri okuttuktan bir İngilizlerin vatandaşlığına kabul e-
sonra, dilecek ve öldüğü zaman da, İngilte -

- Arkadaşlar, biz büyük zevk ile re'nin büyük adamlarına tahsis kılın
hepinizi gece yarısına kadar ve hatta mış olan, Westminster'e defnedilecek
sabahlara kadar dinlemeğe amadeyiz. 

k 
ti. 

Kararı yüksek heyetinize bıra ıyo-

rum. Nasıl karar verirseniz onu tatbik 
edeceğim. Daha elimdeki kağıtta söz: 
verilmesi icap eden 27 murahhas var
dır dedi. Ve reye koydu. 

Büyük bir ekseriyet takriri kabul 
etti. 

Kcıp<ınış nutku 
Kurdoğlu, yeniden kopan alkışlar 

arasında ayağa kalktı ve hemen her 
cı.imlesinin sonunda tekrarlanan nida 
ve alkışlar arasında kapanış nutkunu 
söyledi. 

Bu nutku ayrı sütunlarımızda bu
lacaksınız. 

istiklal mar~ı 
Talebenin ve hemen bütün kongre 

azalarının bir ağızdan söyledikleri İs
tiklal Marşı nutku takip etti. 

Kongrenin karakteristiği 
Kongre övUnmeğe değer intizam ve 

bir çok karakteristiklerle başlamış ve 
öyle bitmişti. Bunlardan bilhassa bir 
tanesi, baştan sona kadar mütemadi -
yen artmış olan muhabbet ve heyecan 
olarak ifade edilebilir. 

Umumi reis vekili, "birinci köy ve 
ziraat kongresinin kapanmış olduğunu 
beyan ederken yaşasın cümhuriyet 
yaşasın Milli Şef" kelimeleriyle söz -
!erini bitirirken bu heyecan bütün 
kongrede şahikasına ermiş bulunuyor
du. 

lniinii, azaları kabul ediyor 
İnönü, meclisteki salonlarında kon

gre azalarını kabul buyurdular. Köy -
lüler neşe ile giriyor, askerce üç adım 
kala hazırol ve selam vaziyeti alıyor, 
adını ve geldiği şehir veya köy ismini 
söyliyerelr geçiyordu. İnönü istisna • 
sız hepsine iltifat etti. Sualler sordu. 
İçlerinden uzak hudutlardaki köyler -
den gelmiş olanlar vardı. Bunların 
içinde salondan sevinç göz: yaşları i -
çinde çıkanlar çoktu. 

Haendel yalnrz musikiyi değil res
mi de çok severdi. Hatta evinde büyük 
bir galeri de vücude getirmişti. İşte 
bu galeri için en son aldığı Rambrandt 
ın bir tablosu oldu. Bunu müteakip 
üstadın gözleri kör oldu ve artık gale 
risinde biriktirdiği şaheserleri seyret -
mek zevkinden mahrum kaldı. Llkin 
o,bütün hayatınca insan hislerini ses -
!erle tercüme ederek onlardan adeta 
portreler, manzaralar vücude getirmiş
ti. Ressamların kalem, fırça ve boya i
le vücude getirdikleri tabloları o ses
lerden yaratmıştı. 

Haendel'in musikisi Rameau ve 
Mozart'ın musikisinden bile daha ko • 
!aylıkla halkın hoşuna gidecek bir tek
niğe maliktir. Haendel'in hayatı prens 
ve kıral saraylarında geçmiştir. Ora
larda tertip edilen resmi veya hususi 
merasimlere mahsus besteler için hep 
k~disinc ,müracaat edilmi~tir. Bu yn,,._ 
dendir ki eserlerinde bu zengin muhit
lerdeki ihtişamın her an izlerine rast
gelinir. Filvaki Haendel'in musikisi 

risinde, ambalaj nümuneleri koleksi -
yonları ve bir elma tasnif tesisatı ya
pılmıştı. Burada muhtelif mahsullerin 
modern ambalaj şekilleri ve mütema -
diyen dökülen elmaları tasnif ve san
dıklara yerleştiren marketing ve ya -
yım memurları vardı. Köylülerden bir 
çokları, bir çok vekillerle son saatta 
bu encümeni doldurdular. Köylülerin, 
defterlerine resim ve notlar aldığı gö
rülüyordu. 

Ziraat Fakültesi talebe 
cemiyeti kongresi 

Ziraat Fakültesi talebe cemiyeti 
üyelerine : 

Fakültemiz talebe cemiyetinin fev -
kalade kurultayı 1-1-939 pazar günü 
sabah saat 9 da enstitü binasında top
lanacağından alakadarların te,rifleri 
rica olunur. 

konsertodan hı'ç bı'rı'ni yazmak ic_in bir 18.45 Saat, ajans, Meteoroloji ve ziraat 
borsası haberleri. 

günden fazla vakit sarfetmemiştir. Za- 19.00 Ttirk müzigi - (İnce saz devam • 
ten aralarındaki ilham farkları da bu Beyati ve şevk - efza fasılları). 

. b . 19.45 Konuşma. (Dış politika hadiaeleo yüzden vücude gelmiştir. Lakın una rı). 

mukabil nağmelerdeki tazelik derhal 20.00 Turk müziği • (Klasik program • 
nazarı dikkati celhettig-i gibi beste de koronun iştirakilc): 1 - Besft:nigir p~revi 

- (tanburi Naman aga). 2 - Bestenigar mu
durmadan çağhyan bir suyu andırır. rabba - Gamzcnki ola (Buhuri Zade). 3 • 
Bu 12 konserto içerisinden en güzelle- Şarkı - Kaçma mccburundan ey ahuyu vab
ri 2 nci ve 3 üncü ve 6 ncı konserto- şi (Haşim bey). 4 - Şarkı - Gayriden bul-

~z tescili scvdigim (Mustafa İzzet efcn
lardır. Bilhassa fa majör makamında- dı?. 5 - Yaylı tanbur taksimi - (Mesut Ce-
ki 2 nci konsertosunun Andante Lar- ~ıl). 6 - Bestenigar şarkı - Ben seni sev • 

tl~m seveli (İsmail dede), 7 - Seba prln • 
ghetto'su ile mi minör makamındaki hır esmere gönül verdim (tanburi Musta-
3 üncü konsertosunu Larghetto Affec- fa çavuş) Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, 
tuoso'su derin ve bilhassa melankolik g;;,~~t Kozan, Nuri Halil Poyraz, Mesut 
musiki örnekleridir. Maamafih 1 inci 20.30 Müzik (Folklor _ Halil Bedii Yö
konsertoyu da büsbütün ihmal etmiye netgcn, Kudsi Tezel tarafından. 

21.00 Saat, esham, tahvilit ve kambiyo • 
gelmez. Onun başlangıcındaki A Tem- nukut borsası fiyatları. 
po Giusto'nun orta kısımlarına tesadüf 21.lO Konuşma (haftalık posta kutusu.) 
eden Allegro o kadar canlıdır ki hay- 2~:35 Kıiçük orkestra - Mıizik: 1 - Am 

Schonen Rhein gcdenk' ich dein (K. Bela). 
ran olmamak mümkün değildir. Hele 2 - Romanze (Şuman). 3 _ İspanyol serc-
Adagio'sundaki derin teessür ve son nadı CMişeli). 4 - Çardaş No. 1 (Mişeli). 5 

~ - Menuctt (Mozart). 6 - Seranata di bacl 
Allegro'daki sacla bollugu insanı teshir (Mişcli). 7 _ Libellcntanz (F. Lehar). 
etmek için kafidir. 224-0 Müzik (cazband). 

Bütün bu güzelliklerine rağmen, 23·45·24 Son haberler ve yarınki proc-
ram. 

Haendel'in eserlerinin neden ender o-
larak konserlerde çahdığı da ayrıca A'\Tupa : 
suale değer. 

Sadi KARSEL 

Dağa kaldırılan banka 
müdürü salıverildi 
Kudüs, 30 a.a. - Bundan bir kaç 

gün evel bir çete tarafından kaldın -
lan Osmanlı Bankası direktörü Bul -
vier sapa sağlam serbest bırakılmış -
ur. 

Banka direktörü verdiği ifadede, 
şehir dışında otomobille bir gezinti 
yaparken müsellah on kişi tarafından 
kaldırıldığı ve Fidyei Necat gelir gel
mez serbest bırakıldığını söylemiştir. 

Bulvier şakiler tarafından çok iyi 
muamele gördüğünü ve hatta bunla -
rın kendisiyle kağıt oynadığını ilave 
etmiştir. 

Araplar şoförlük edemiyecek 

Kudüs, 30 a.a. - Kudüs mıntaka -
sındaki bütün arap şoförlerin elinden 
ruhsatiyeleri geri ahnmıftır. Buna se
bep arap şoförlerin idaresindeki oto -
mobillerden sık ıık ingili.z askerlerine 
ateş edilmesidir. 

B. Bone Paris sefirimizle 
görüştü 

Faris, 30 a.a. - Hariciye nazırı B. 

OP~"?A VE OPERETLER: 16.S Lon
don - Recyonal - l 7.30 Droytviç - 19.30 
Kolonya - 21 Milano - 21.30 Liyon. 

ORKESTRA KONSERLER! VE SEN
FONİK KONSERLER: 12 Viyana - 18 
Paris - P. T. T. - 19.25 Bcrlin - 21.30 Flo
ransa - 23.40 Droytviç. 

ODA MUSlKtSl: 19.20 Königsberı. 
SOLO KONSERLERİ: 20 Monte Cene

ri - 22. 15 Roma - 23.30 Bu<lapeıte. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 6.30 

Breslav - 8.30 Keza - 12 Konipberı -
18.20 Breslav. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
18.20 Hamburg - 19.20 Münih, 

HAFiF MÜZİK: 6.30 Berlin, Kolonya 
- 8.30 Frankfurt - 9.30 Berlin - 10.30 
Hamburg - 12 Brcslav, Hamburg, Munih 
-~• La-dır-=- 4 ıo ı<oıonya - ı<t.ıa 
.bertın, .l:'rankturt - 14.25 Münih - 15 
Hamburg - 15.30 Königsberg - 16 alman 
istasyonları - 17.'20 Viyana - 18 Berlin 
- 19.25 Viyana - Zl.45 Tuluz - 23 Post 
Parizyen. 

B. Metaksas'ın Yunan 
gençliğine tavsiyeleri 
Atina, 30 a.a. - Atina Ajansı bil -

diriyor : 
'Gençlik teşkilatı tarafından noel 

münasebetiyle Başvekil B. Metakıaı 
'erefine verilen ziyafette, Başvekil 
bir nutuk söyliyerek yeni devletin 
4 ağustos meşalesini müstakbel nesil -
lere ulaştırmak için gençliğe dayan -
dığını kaydetmiş, gençliğe inzibat, i -
nan, neşeli bir faaliyet, nikbinlik ve 
şevk ve heyecan tavsiye etmİf ve : 
"- İşte gençlik büyük milli röne -

sans hamlesine iştirak ederek şu su -
retle vatana hizmet edecektir.,, 

demiştir. 

Tam 18,40 ta Cümhurreisi locasının 
kapısının açıldığı ve İnönU'niin ya-

A.mb<1laj ve marketintı salonıı 
Mecliste, encümen odalarından bi -

Bone, dün akşam Türkiye büyük el -
çisi B. Suad Dava:z:'ı kabul etmiş ve 
kendisiyle uzun müddet görüşmüş -

Nasif Ôge tür. 

Yunan artistleri de Ba!Vekil B. M~ 
taksas şerefine bir dine vemıi,ler -
dir. 

BAL 1 K 

TUTAN 
K E D 1 
SOKAGI 
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Liif de batını sesaizce önüne eğiyor ve hastanın 
yanına dönmüyor. Doktorun elini sıkıyor, Alvarez'
in elini sıkıyor, ve Balık - Tutan - Ke-di sokağı ile 
Sen - Miıel rıhtımından geçerek evine avdete ıitap 
ediyor. Barabat'larm apartımanı önünde durup ba
tını yukarı kaldırıyor. Pencereler aydınlıktır. Ba
yan Barabaı biraz evci eve dönmüt ve kocasma ak
tam yemeğini hazırlamaktadır. Liif dördüncü kat
taki küçük apartımana sık sık çıkmııtır ... Şimdi fe
na haberi onlara yetittirmck üzere oraya gibnek 
mi, gibncmek mi lazan geldiğini dütünüyor •.• Son
ra, batını aallıyor ve hemen uzaklatıyor. 

Alvarez, gözleri yat içinde, Bardiıinof'un oda
sına giriyor. Anna, Klari ve Katrina ile birlikte ora
dadır. Alvarez onlarla görütmek istiyorsa da söz ne· 
ye yarar? Doktor çıkıp gitmeden evci Kalinin'e rua
ca bir ıeyler aöylemiıtir. Hepsi her şeyi biliyor. 

divene kadar uğurluyor. Alvarez, Balık - Tutan - Ke
di aokağı uzunluğunca kaçarak aoluk aoluğa oteli
ne giriyor. Bari Liif henüz uyumamıt olsa! Alvarez 
bu eanada yalnız kalmak istemiyor, yalnız kalamı
yor. 

Liif'in kapısı altından ince bir ıtık sızıyor. Hay 
allah razı olsun 1 Alvarez kapıya vurup içeriye giri
yor. Bir an aonra feryatları evi dolduruyor. Liif bir 
iskemleye oturmuf, bileklerinden kan akmaktadır. 

Liif: 
- Müsterih olunuz, dostum, deyip bayılıyor. 
Bağırtıyı itilen patron merdivenin basamakla-

her feye rağmen sabahleyin sağ kalmıt oluraa ne o
lacak? Şimdi böyle ayakta olursanız saat yedide o
nu tedavi edeceğinize uyuyacaksmız. 

Klarinin gözleri istihfafla bir çehreden bir çehre
ye takılıyor. Anlatmak istiyor ki ölüme değil daüna 
hayata hazır bulunmak laznndır, fakat on üç ,. .. 
münasip kelimeleri bulmasına mani oluyor. 

Kalinin, inler gibi: 
- Dostumun yanında kalmak isterim, d~ 
Klari zalimce cevap veriyor: 
- ihtiyar ve yorgunaunuz. Siz de mi haata ol-

mak istiyorsunuz? 
Anna, kati bir ifade ile: 
- Ben gitmiyeceğim, diyor. 
iki kardet bak.1tıyorlar. Onlar bin'birini bil iri•• 

müsavi kuvette hasımlardrr onlar. 
Klari rical ediyor: 

tedir. Ve ancak seherin ilk ıtıldannda kendine gel
mektedir, ve bu daha kötüdür. 

Onlar yatağm etrafına dizilmiıler, bir ağlıyor, 
bir konUfuyorlar. Ölümün yaklaımaaiyle dindarca 
sertleşen o acaip görüımeleri bilir misiniz? 

rmı dörder dörder çıkıyor ve peti sıra da bir çok ki
racılar geliyor. Hararetli izahlar, doktora ve polise 
telefon etmeler ... Alvarez kendini Liif'in yanında 
ve bir hastane arabası içinde buluyor; eli baygın 
dostunu örten örtü üzerinde büzülüyor. Alvarez de
rin derin nefes alarak yavat yavat kendine geliyor. 
Hastaneye vardıkları zaman Liif hakkında sorulan 
suallere muntazam surette cevap vermcğe muvaf
fak oluyor. 

- Katrina'nm kalmasına razı olurum, fakat sen, 
yarm sabah atelyene gitmeğe mec:bunun. Ve ..,.... 
ra ... - Klari onlara yaklatıp sesini alçaltıyor - da
ima §afakta uyanıyor. Ona o zaman bu kalabal• 
hakkında ne cevap verilecek? Ölümünü beklemek· 
te olduğumuz cevabı mı? 

Yani, Bardiıinof'un talebelerine onun yerine 
ders veriyor, ve mektepten çıkar çıkmaz bir işçi o
telinden öteki otele koıuyor. iyi ki hemen bütün ta
lebesi Yani'nin vekaletini kabul etmiılerdir. Yani, 
Berliç'in ilk cildini koltuğunun altına aıkıftD'arak 
timdi günde yirmi kere: ''lıte kurıun ~~lem. Kur
ıun kalem nerededir?'' Suall.er~ni ~.~.dı~ı SQl'UY~· 

Sonra, bir akıam, rus hekımuı yuzu bılha~ cıd-

d'I · or Liif ile Alvarez onunla beraber korıdora 
ı eııy · · ı · 

tıkıyorlar ve doktor orada, bütün dünya hekı_m ~rı 
• • .. t rek ve dü--an kartısmda bayrak ındır· 
ıçın mut e .,...- ı 

mek kadar anlaıılmıı kolay bir tavırla kollarmı ka -

dırıp baıınr önüne eğiyor. • . . •• 
- Altmıt sekiz 1a1mda; aeceyı aeçırebilecefini 

MJllDam. 

Kalinin fısıldıyor: 
- Belki allah bir mucize gösterir ... 
Anarıist Alvarez gibi Katrina da bu fikre itti -

r&k cbnezlik etmiyorlar. Bu eski dü§lllanlar da el 
ele tutufllluılardır. Anna kompresi mustarip par -
maklariyle açıyor. Gözleri uykuauzluktan parlı -
yor; dudakları bem beyazdll'. 

Saatler geçtikçe Alvarez'in yüzü saranyor, diz
leri titriyor, alnında ter damlaları parlıyor. Gece 
yarısına doiru birdenbire ayağa kalkıyor. 

- Eve gidiyormn ••• Ben •.• Ben artık bakmaia ta
hammül edemiyorum. Korkuyorum. 

Korkudan adeta ailıyor. Meraka düten Anna 
ile Katrina onu teskine çalıııyorlar. Anna ona faP• 

kumı aiycliriyor, Katrina i.lil qaklarİ71e onu mer-

Hekim omuzlannı kaldırarak: 
- Belki, -diyor ... Belki .. 
Sabahm saat ikisinde nöbet almak üzere Klari 

Bardiıinof'un odaama giriyor Etikte durup katla
rmı kaldırarak bu aaatte burada hiç bir itleri olmı
yan Katrina ile Kalinin'i baıtan aıaiı süzüyor. 

Gururla: 

- Bu da ne? Diyor. Ummni bir toplantı mı? 
Ona, göz yatları arasında, hekimin sözleri tek-

rar ediliyor. Katrina ili.ve ediyor: 
- Siz burada kalamazamız. 
Klari, aoiuk bir kötü niyetliJikle cevap veriyor: 
- Aaıl siz burada kalamazamız. ilk önce, bu o-

dadaki bütün bavqa teaahÜp ed~aunu. Som .. 

Anna ile Kalinin kalkıp gidiyorlar. 
Yarım saat sonra hafifçe kapr vuruluyor. Kat

rina'nm tüyleri ürperiyor. Klari, aksi, kalkıyor. G .. 
len haat•naden dönmekte olan Alvarez'clir. Henüz 
heyecanlı ise de gözlerinde o deli bakıılan kalma
mııtır. 

Klari fıaıldıyor: 

- Buraya ne yapmak maksadiyle geldiniz? Siz 
bu odayı umumi bir geçit mi sanıyorsunuz? 

Alvarezt alçak sesle: 

- Lüf, kendini ölclürmeie tefebbüs etti, diyor. 

(Sonu vuj 



Romanya hariciye nazırının 

dış politika hakkında beyanöti 

Romanya sulhçu bir 
politika gütmektedir 

Romanya, kendisini Türkiye ve Yunanistan'a 

yaklaştıran Balkan Paktına da istinat ediyor 
Bükreı, 30 a.a. - Rador ajansı bildiriyor: 
Hariciye Nazırı 8. Gafenko, Romanya'nın dış Politikası hak

kında radyoda atağıdaki nutku söylemittir: 

" - Romanya barış potikası takip ı komisı;rlik ihdası ve buna ait dahili 
etmektedir. Beynelmilel hayatın ger - nizamnamenin neşri bütün ekalliyet -
çek ve tecrübelerini ve eski sadık !erin hukukunu tasrih edecektir. Yal. 
dostlukları göz önünde tutan bu po - nız faaliyetlerini o evletin kadrosu i
litika Romanya'nın hak. ve menfaat - çinde tutmak istemi yen ekalliyet un
lerini müdafaa eder. Bu politikanın surları bu hukuktan istifade edemi -
kuvet kaynağı ancak memleketin için- yecektir. 
de bulunabilir: Romen şuuru ve bütUn 
fedakirlıklara amade olan ordusu. Ro- Romanya ve ideolojiler 
manya, insanlığın barış arzusunun an
cak milletler arasında işbirliği ile 
mümkün olacağına inanmakta herde -
vamdır. Barış arzumuz şimdiki hal 
ve şartları göz önünde tutmaktır ve 
batı ve orta Avrupa'nm büyük devlet
ler arasındaki her türlü anlaşma ve 
yaklapna gayretlerini alaka ve sem
pati ile takip etmekteyiz." 

Kıralın :ziyaretleri 
Nazır bundan sonra kıralın Londra, 

Pariı, Brüksel ve Berlin'e yaptıgı zi· 
yaretleri hatırlatarak: 

"- Bu ziyaret, Romanya'nın barış 
için çalı,ılan her yerde hazır bulun -
dulunu gösterir,, demiştir. 
. B. Gafenko, İtalya'nın yaratıcı kud

retini ıena ettikten sonra, doğu Av • 
rupa'sr devletlerınin mühim rolünü 
kayt ve Avrupa müvazenesinin ve hu
zurunun mühim bir kısmı itibariyle 
bu devletlere bağlı bulunduğuna i,a
ret etmiftir. 

Romanya Lehistan ile ittifak poli -
tikaaına, çekoslovak milleıtiyle sadı -
kane dostluk politikasına ve yugos • 
lav müttefikleriyle de bütün sahalar • 
da t~riki meni politikasına devam 
etmektedir. 

Romanya ve Balkan Paktı 
Keza Romanya, kendisini doğu ce • 

nubu Avrupa'ıının iyi nizamını mü • 
d&taa husuıunaa itQrüşlerine iştirak 
ettiği Türkiye ve Yunanistan'a yak • 
ıa,ııran balkan paktına da istinat et -
mektedir. 

Romanya diğer komşu Tµna mem -
Jeketleriyle de, bu memleketler müş -
terek menfaatleri ve tesanüt lüzumu -
nu müdrik oldukları nisbette, müm -
idin olan en iyi anla§ll'lıya erişmiye 
çal ıp.caktır. 

Sovyetlcr Birliğine gelince, Ro -
manya barıt protokol ve paktları ve 
mütearrızın tarifi hakkındaki proto
kol ile kuvetlenmiş olan pasifik ve iyi 
komtu'luk milna1ebetlerini idame ede
cektir. 

Ekalliyetler meıeleıi 
Nazır, ekalliyetler meıeleıi hakkın

da demittir ki : 
"- Romanya, müstemleke impara • 

torluklarından yahudi meıeleıinin 
muslihane ve devamlı bir surette hal
lini ve beynelmilel tedbirlerle muba
ceret imkanının arttırılmasını istiye
cektir. Bütün ekalliyetler memleket 
kanunu emaıinin ve kanunlarının der
pif ettiği haklardan istifade edecek • 
terdir. Ekalliyetler için bir umumt 

Romanya teahhütlerini hiç bir ro -
manyalının zarar verilmesine müsaa
de etmiyeceği istiklal ve toprak bü -
tünlüğü esası dahilinde ifa etmekte -
dir. 

Bütün ideolojik cereyanları redde -
den Romanya aynı zamanda dışardan 
her türlü müdahaleyi de reddetmek -
tedir. Zira istiklalin her türlü dış nü
fuza karşı müdafaası, barışın her tür
lü harp tehlikesine karşı müdafaası 
demektir . ., 

Hers11hk haslahğına tutulan 
profesör bir (Ok ena aıumıs 

Kopenhag, 30 a.a. - Kopenhag'ın 

tıbbi muhafili pek ender rastgelinir 
bir 'hırsızlık hastalığı,, vakasiyle 

' meşgul oımaktadır. 

Bundan üç sene evci bazı eşyaları 

çalınan bir antikacı birden bire mağa
zasından bu çalınan eşyalardan bazı
larını tekrar görmüştür. Kopenhag'ın 
çok tanınmış profesörlerinden birinin 
yaptığı dostluk ziyaretine tesadüf e
den bu bulunuş zabıtayı bu yolda araş
tmnalara ıevketmif ve polis derin 
hayretrer içinde mezk(lr profesörün e
vinde dört bin parça saat, gümüş ka
şık ve biçak, elmas, diğer bir çok kıy
metsiz eşya ele geçinni,tir. 

·---'"'• ""- l..Q...l!.. • .:.:.--:-. ı. •• .ı: 
sini asmışsa da zamanında yetişilerek 
kurtarılmı~tır. 

X Nevyork - Amerika'da gizli o
larak İrlanda piyango biletlerini satan 
bin kitilik bir çete keşfolunmuştur. 

X Burı~ - Frankist makamatı, 
Almanya ile killtürel bir itilaf akdini 
derpİf etmektedir. 

X Londra - Gelecek hafta Berlin
e0 gideceke olan mülteciler komitesi
nin murahhas heyeti ancak "istiıari,, 
bir ul!hiyeti haiz olacak ve hiçbir iti
laf akdedemiyccektir. 

Varıova - Beynelmilel modern 
musiki fcativali, Varşova ve Krakov'a 
tehirle rinde yapılacak ve niaanın 13 
Unden 21 ine kadar devam edecektir. 
Şimdiye kadar 34 eser beğenilmiıtir. 

Pariı - Ayan meclisi, maarif, 
güzel ~natlar, ticaret, hava, sıhiye ve 

Haycihn içyüzü 
~===============================-8-

y cnan: Füip• Openhaym 

V ıildi. Soğuk bir ,ey içmeden, biraz 
Blis, mağazanın hamalı Tim ve so- dinlenmeden ta Scnt Ceyms'e kadar 

banın ambalajı arkasında olduğu hal- nasıl gidebileceğini dil,ünüyordu. 
de gidiyordu. İlk önce nereye gidece- Bliı, elini pantalonunun cebine sok -
ğini kararlaştırmaksızın hızlı hızlı yü- tu. Ne kadar parası bulundugunu §Öy
rı.idU. le bir hesapladı. İki ıilinı dokuz bu-

Epey zamandanberi çalıtmamağa, çuk peni par&1ı vardı. Cumartesi u
tenbellige alıımıf ol~n Tim'in bu i,. , babına kadar da eline bet para geçme
ten canı ııkılmağa başlamııtı. Adam- ıi ihtimali yoktu. Dokuz buçuk peni
catız, alnında biriken terleri ıilmek i- yi hamalın avucuna 11kıttırdı. 
çin bir an durakhyarak ıordu: - Her halde, orada bulunacaksınız 

- Çok uzağa mı gideceğiz efen- değil mi? 
diın? Bliı, iptidadanberi, hiç bir güçlUk 

Bli.a, kaldırımın üzerinde durdu: taıavvur etmiyerek bu yeni tetcbbil· 
- Affedenin, dedi, ben ıeni unut- ıe ıiritmit bulunuyordu. Kapanma 

mut. gitmittim. Sobaya ihtiyacım ol • zamanından bir uat ıonra kendi ban
madan önce bir iki yere uğrıyacağım. gerine gitti ve yan kapının zilini, açı
Onun için ıana timdilik ihtiyacım lmcaya kadar, çaldı. İlmini ıöyledik
yok. Bana bakı Sent Ceyma caddeıini ten sonra itin öte tarafı kolaylatmıt
bilir misin sen? tı. Sent Ceymı caddeeindeki emlik a-

- Veıt end'deki Sent Ceyms cadde- centası ile Rec:ent caddesinde bir dük-
aini mi? kin kiralamak meıeleıini kararıa,tır-

- Evet oraıı. Kendi kendine oraya dıktan ıonra elinde bir deıte banknot 
gidebilir misin? Oraya git ve 37 nu- olduiu halde yola koyuldu. Bir kaç 
ınarada ev acentaaı Bordbent'in önün- dakika aonra da elinde bir deete aııah
de beni bekle. Ben bir saate varmaz, tar bulunan nril•ıeae kltibi, arkuın
oraya gelirim. da ara l:>a çeken Tim olduğu halde 

Tim, alnındaki teri bir defa daha dükkl lan gezdi ft içlerinden bir ta-

-·y·_ ... __ .,_ .. _ .. ~ .... ___________ .. _____ M~-·~·F·-... ='=r-,_-L~E-L~E~R-:-1 -;:::I =::::::======-------, 

italya'nın talepleri kar.Sish~-a 1 Gô iQin 
1 tal yan dış bakanı kont Ciya

no, 17 ilk kanun 1935 de fran
sız elçisi B. Fransova Ponse'ye gön
derdigi mektupta hulasa olarak: 7 
son kanun 1935 tarihli fransız - ital-

Fransa'nın vaziyeti 
yan anlaşmasının, Paris ve Roma 
hükümetleri arasında musaddak su
retler teati edilmiş olmadığı için 
mefsuh addedilmesi icap ettiği, 

yeni teklifler yapmanın Fransa'ya 
düştüğünü söylüyordu. Filhakika, 
faşist hükümetinin kanaatine gö • 
re nisan 1915 tarihli Londra muahe
desinin 13 üncü maddesi mucibince 
Fransa hala ltalya'ya borçlu bulun
maktadır. 1935 Musolini - Laval an
laşmasiyle Fransa'ya ibraname ve -
rilmişti. Bu anlaşma artık İtalya'nın 
hoşuna gitmiyor, çünkü bu 1933-34 
ün küçük şantajlarına tekabül edi -
yordu: Borç yeniden meydana çıkı
yor. 

1 Yazan·: Pertinaks 1 

Bu suret haktan görünen bir tez-
dir. 13 üncli madde Afrika hudut -
Jarında ancak küçiık tashihleri gö -
zetiyordu. İtalyan dış bakanlığının 
dosyalarında, baron Sonnino'nun 
sömürge genişlemesine son derece 
muhalif notları vardır: bu notlar 23 
sene evci imzalanmış olan metnin 
yanlış tefsirlerine mahal vermiye -
cck kadar sarihtir. Fakat biz bilmez 
değiliz ki. mutlakiyetçi devletlerde, 
muahedeler ancak istinat ettikle -
ri hazır kuvetler nisbeinde mana 

ve şümula maliktirler. Bu muahe
deler yüzünden çıkan ihtilaflar an -
cak kuvet mahkemesi huzurunda 
hal edilir. 
Fransız hükümeti, Münib anlaş -

masından iki ay kadar sonra, hiç ol
mazsa bu senenin ilk baharında ken
disini işgal eden meselelerle kıyas
lanabilir kararlar vermek mevkiin -
dedir. Fr. t aya Kont Ciyano'ya ce
vap verecek ve esas itibariyle 1935 
anlatmasını tatbik mevkiine koy -
mak teklifini ihtiva eden 24 nisan 
tarihli muhtıra muhteviyatını tek -
rarlıyacak, yahut da bu muhtırayı 
cevapsız bırakmış olan italyanların 
hareketine imtisal ederek ve kendi
ıine karşı yapılan jeste tahkir de 
karııtırılmış olduğunu göz önünde 
tutarak hiç cevap vermiyecekti. 

Fakat B. Nevil Çemberlayn'in 

vekilinin hayallerini kendi hesapla
rına istismar etmek için ufukta mü
kemmel bir fırsat zuhur ettiğini 
görmemiş olsalardı Monte Citorio 
rezaleti vukua gelmezdi. Takip ede
cek iki hafta zarfında, ingiliz ha§ -
vekilini ürkütmek ve onu ikinci bir 
Berhtesgaden'e düşürmek için her 
fey yapılacaktır. Londra kabinesi 
şefi, sözde siyasi açıkgörüsiyle onu 
sık sık akim bir hale getirmesine 
rağmen, fransız - ingiliz işbirliğine 
samimi surette bağlıdır. Kendimizi 
onun tuluatına terkedemeyiz ve hiç 
şüphesiz, meslekdaşlarının ve mu • 
hafazakar ekseriyet mebuslarının 

ekserisi kalben bunu tasvip etme)c
tedirler. Demek oluyor ki B. Bone'
nin kont Ciyano'ya cevabı İngiliz 

dış bakanlığının iş birliğine ihtiyaç 
gösterir: bu cevap müş:~rek muka
vemet hattını tebarüz ettirmelidir. 

Bu hat ne şekilde çizilmiş olursa 
olsun, faşist İtalya'nın bizi en kötü 
ihtimallerle tehdit etmek için eli'n
den geleni yapacağına intizar olu
nabilir. 7 son kanun 1935 akşamı, B. 
Laval'in devamlı ve sağlam temeller 
üzerinde kurmuş olmakla öğündü · 
ğü Roma anlaşmasından bahseder -
ken bir diplomatın: "Yarından itı
baren İtalyanlar bunu bozmak için 
sebepler icat edeceklerdir I" demiş 
oldugunu hiç unutamam. Bu zat 1 -
talya ile ancak sarih ve mahdut bir 
maksat üzerinde mukavele yapıla -
bileceğini ve devamlı bir anlaşma 
imkanlarını araştırmanın en acı in
kisarlara sevk edeceğini söylüyor -
du. Bugün, İtalya'ya ne kadar faz-
0la fey verilirse talepler o nisbette 
artacaktır. B. Musolini, Münib tes
limiyetinin Afrika ve Akdeniz'de 
muadilini bir kereden elde etmeme
ye katlanarak, istediklerini parça 
parça koparmak için her geyi yapa
caktır. 

Roma'yı ziyaret projesi fransız hil- Musolini, bu macerada, ancak 
ı.u... •• :.-: ;ı.;...--: 9.ı.. ... oa-.-. evke\: ...... .--.-

Almanya kayıteız v tar sız miftir. Fransa'nın durumu önceden 
tasrih edilmediği taktirde, İngiliz kendi hizmetine girmeyi kabul et • 
baş vekili, müzakerel erinin tabii tiği taktirde muvaffak olabileceği-

ni umabilir. S ilk kanunda Führer'sevkiyle, ileride bizi bağlayabilecek 
uzlaşma formülleri ileri sürmek in Duçe'ye yardım ve müzaharet va-
mevkiinde kalabilirdi. detmiş oldugunu öğrendik. Fakat 

1talya'ya vadedilen bu "yardım ve 

Bu itibarla fransız ve ingiliz 
bakanları arasında ihzari bir 

müzakere yapılması lazımdır. Ge -
~en ilk teşrinde, Paris'teki ikameti 
esnasında, B. Nevit Çemberlayn, da
ha o zaman tasarlamıı olduğu Mu • 
solini'yi ziyaret projesinden bahset
memişti. Eğer 30 son teşrin tezahür
lerini hazırlamış olanlar, ingiliz bat 

ziraat büdçelerini kabul etmiştir. \ 
X Prag - Sene baıında bir çok çek 

öğretmenleri Almanya'ya geçen südet 
mmtakasına' giderek oradaki çek mek -
teplerinde tedrisatta bulunacaklardır. 

X Roma - Japonya'nın yeni Roma 
büyük elçisi B. Şiratori Toçio, buraya 
vasıl olmuş ve istasyonda çok hararet
li birsurette karşılanmıştır. 

müzaharet" hemen hiç bir şey ifade 
etmez. Faşist hummasından 'evke 
geldiği kadar kansızlığa da uğra -
mış olan bu devlet, pek muhtemel
dir ki ağır bir darbeye mukavemet 
edemiyecektir. Ona işin m büyük 
kısmını üzerine alacak bir müttefik 
lazımdır. Adolf Hitler'in vadi bu 
kadar şümullü müdür? 

Almanya'dan inkisar uyandırıcı 
matamat alınmıştır. ltalya'da, son 
buhran esnasında rejime muhalif o
lan kamoy Fransa'ya çevrilmiştir. 

Buna mukabil, Ren'in öte yanında, 
sokak adamı, gündelik hayatında 

hiç bir değişiklik yapmıyan Avus
turya ve Bohemya fetihlerinden do
layı rejime minnetdar değildir. Onu 
tekrar ele almak için nasyonal - sos
yalist fef)er daha önümüzdeki mart 

nesini beğendi. Soba, mağazanın geniş! seyyar satıcı Ernest Blis'in varını, 
vitrini önilne yerlettirildi. Genç ki - yoğunu teıkil ediyordu. Bu saat, hem 
tip, elektrik düğmelerini, dükkanın 1 yabancılar, hem de Blis gıbı büyük 
öte berisini tarif ettikten ıonra kalk- tchir içinde doğup bı.iyiımiı' olanlar 
tı, gitti. Blis, onun arkasından kapıyı için Londra ıokaklarının en cazip gb
örttü ve Tim'in yanına geldi. ründügü bir azmandı. Etraftan yumu-

- Buraya bak, dedi, sen bu sobalar- şak ışıklar görünüyordu ki bunlar, bir 
dan anlarsın değil mi? zamanlar onun için mukavemet edil -

- Gayet iyi anlarım, fakat burada mez birer cazibe idi. Vest end'de iıe 
ne i' göreceğimizi anlamıyorum. lüks lokantaları, tatlı musikisi, güzel 

- Yarın sabah gayet iyi anlarsın. giyinmi§ kadınları ile, hüliaa o tarifi 
Şimdi senin yapacağın iş, fU sobanın imkansız güzelliği ile Bliı'in gönlünü 
ambalajını sökUp vitrinin önüne yer - çekiyordu. 
ıe,tinnek ve yarın sabah saat sekizde Altı haftadanberi çektiği zarureti 
iJler bir hale koymaktır. İfin öte ta- unutmuı gibi idi. iki büyük lokanta
rafını bana bırak 1 nın arasında bulunuyordu. Şimdi bun-

Tim, düşünceli dütünceli başını ka- lardan birisine girip bir akşam yetne-
'ıdı: ği yeıe, belki de, Alfa soba kumpan-

- Bu i'i yapabilmek için bir mik- yasının bütün paraaını harcıyabilirdi. 
tar yakacak, biraz yağ ~e cila lazım, Fakat bunu yapmamalı idi. Tam ora
dedi. da durup bu tereddüt dakikalarını ge

Blil sağ cebinden iki lira 'ıkarıp a- çirirken birden bire biri•i kolundan 
dama verdi: t~ttu. Birden bire burnuna tanıdığı 

- Tim, al bunları, dedi, bu iş için bir menekşe kokuıu geldi. Koluna do
neler lizım1a 1atın al. Dinle; ben saııa kunan eller yumutak ıeylerdi ve ken
ıöylemeden tehre dönme. Eveti i•le- diıine gayet yakın duran kadının ko
yip itlemediğini de bir den~yelim. yu renkli sözleri, pek atina bir ıeai 
Sabahleyin saat ıekizde ben de bura- vardı. 

da bulunacağım. . . - Eğer Ernıt değilee bir teY bil • 
Tim, hayretler ıçınde uzaklattı; bir . E t Bl' 1 Se i LUlh i 

. BI' d t ki mıyorum. mes ıı n .. an 
kaç dakıka 10nra ıs e onu a P ıeni ı Bir aydanberi nerclerdeein ya • 
etti. Sağ cebt~de. üç yüz elli liralık hu? Hilda, gel bak burada kim var? 
bonknot ve bır mıktar altın para var-
dı. Bu para, milyoner Erne.t Bliı has
retlerine aitti. Sol cebitıde ite iki ti • 
ling vardı ki bu da Masters ve şüreka
sı yemek sobaları kumpanyasının 

Bir takıiden ineA iki kız, delikanlı
yı hemen orada yakaladrlar. 

Kendisine ilk defa hitap eden kü -
&i,ik kız, ıitemll bir ıetılc aö.züne de-

ayında yeni bir seferberlik yapmak 
icap edeceğini düşünmüşler. Ne ga
rip vaziyet 1 Bütün hüriyetlerin il -
gası kifi gelmemiştir. Hüküınet va
sıtası olarak tazyika ihtiyaç görül
mektedir. Ve bunun hedefi olan, ha
rici fetihler, hiç olmazsa tarihlerin 
intihabında, bir vasıta manzarası al
maktadır. Belki Almanya'nın bir iç 
zarureti İtalya'nm dış zaruretine 
tetabuk edecektir. İtalya ile Al • 
manya'ya bizi hayrete dü,ürmek 
imkanını vermemeliyiz. 

Amerika' da 
casuslarla 
mücadele 

Van ington, 30 a.a. - Amerika'da 
casusluk tarusudu her türlü vesaite 
müracaat edilmek suretiyle arttırıl -
mıştır. 

Bilhassa hazine nezareti, binlerce 
aJanına casusluk faaliyetini gizler gi
bi gördükleri her nevi nişaneyi der -
hal neazretteki hususi bir servise ih
bar etmeleri için talimat vermittir. 

Alkol rusumunu tahkike memur 
bin dort yüz ajan ile, 250 gümrük me
muru, 600 hudut muhafızı, uyuşturu -
cu maddeler kaçakçılığının tenkiline 
memur 225 ajan, sahil muhafızları is 
tihbarat servisi zabitlerinden birçoğu, 
casusların faaliyetlerine karıı dikkat
lerini arttırmak emrini almıtlardır. 

Çok acı bir kayıp 
Oç senedenberi Alma.nya'da Köln 

(Kolonya) üniversitesinde münakalat 
iktısadiyatı tahsili yapan Halit Demir
er'in geçen hafta içinde bir kalp sekte
sinden terki hayat eylediii büyük acı 

ile haber alınmı§tır. 
Merhum Burea li.aeaini olduiu gi

bi İstanbul üniversitesi hukuk fakül • 
tesini de birincilikle ikmalden sonra 

Almanya'ya gi.ıtmiı orada da çok lau 
bir zamanda ihtisas tahsilini muvaffa
kiyetle ikmal etmiş ve çok yakm bir 
zamanda yurda avdet etmek üzere bu
lunmakta idi. Ecelin çok genç yqta a
ramızdan aldığı bu kıymetli genç, te
miz ahlakı, bütün etrafındakilere iyi • 

lik ve yardım dolu harekitiyle herke • 
sin sevgisini kazanmıt.. ihtiaumı yap
tığı münakalat iktısadı sahumcla da 
memlekette ilk defa bu ıaahada ihtilU 

yapan çok iyi yetişmiı mUaıe.na bir 
kıymet idi .. 

Bu erken ve ani feliketin ailesi i
çin onulmaz bir yara olduğu kadar 
memleket için de büyük bir zıya oldu· 
ğuna şüphe yoktur. 

Annesi ve babası ile kardeıleri Ga
lip Demirer ve Hava Yolları Umum 
MüdUr muavini Arif Demirer'e taziye
lerimizi biHiiririz. 

varn etti: 
- Ne bir defa tiyatroda, ne bir de

fa Milan kahvninde göründün. Hattl 
bir defacık olsun, otomobilini bile bi
ze göndermedin. Haydi gel Oddi'de 
bir yemek yiyelim de neler oldu, ne -
ler bitti bize anlatırsın. 

Blis, bir an tereddüt etti. Hemen 
hemen lokantanın etiğinde idiler. Lo
kantanın çıplak kafalı kapı-:111 ken -
disini kar,ıdan görmüt ve davetkir 
bir vaziyet takınmııtı. 

Bliı, altı aydanberi kendiıini mah
rum ettiği bütün renklere, ıtıklara, 

yemeklere ve içkilere büyük haıret 
çekiyordu. Kendisiyle konutan kız, 

timdi koluna girmiş ve astlmağa bq • 
lamıttı. 

- Elimizden kurtulamaZ1ın, diye -
rek gUldU, gel içeri girelim de konu
,alım. Hem sen niye böyle tuhaf bir 
elbiıe giyiyorsun? 

Tereddütle dolu bir dakika daha 
geçti. Tam bu sırada eoluk yüzlü, U.ttl 
bqı peripn, yorgun bir itçi kızı, ba
tı gök yüzünde yanlarından ıeçti. Bu 
kızın geçiti. Bliı'e içf.nde bulunduğu 
yeni prtları hatırlatm19 Ye kendiıini 
tereddütle yanht bir adıaı atmaktan 
korumuıtu. 

Kati bir aeıle: 
- Kızlar, dedi, ne yuık ki bUtUn bu 

dediliniz fCYler, bu an için, mümkün 
değildir. Biz eski da.tiarıs; ukm ba· 
na böyle söyledim diye gücenmedi -
n~ ya! Gikenmodinia deiil mi ltitti l 

iki doktorumuzun 

=ici eseri 
- ilim adamla. 

yorlar ! • eaer vermi-
Bu tikayetimizde esaaeıı 

ri gitmemeliyiz: ilim de ,ilm; ~J!e
da, ilmi e&eT de muayyen tartlar 
içinde doğarlar. Bu prtlardan ha.ılı
caları istikrar, sükfın, aiy imkan ve 
vaaıtalarıdır. Kahve peykeai üzerin
de belki tiir yazılabilir, fakat ilim 
yapılamadığı gibi ilmi eaer de kale
me alınamaz. Dekart anaamdan ka
lan topraklar olmasaydı, yahut la
veç kıraliçeai Kriatin'den alaka gör
meaeydi "tefekküre dalmak için aı
caktan ve kalabahktan kaçıp bir kö
,ede çalıtmıya,, muktedir ola.bilir 
miydi? Nyuton buna benzer imki.n 
bulmasaydı fiziğin e.aalannı kura
bilir miydi? daha yakm zamanlarda 
Paatör veya Küri, mazhar olduklan 
reami ve huauai muavenetlerden mah 
nam bırakılsalardı tedavi sanatmda 
yapmtf oldukları inkıliplan meyda
na getirebilirler miydi? Amerika'
daki Rokfeller ilmi ara§tırmalar 
enstitüsünde çalışan alimlere temin 
edilen çalıtma ıartlarmı dütününüz •1 

Oniveraite, yükaek mektepler. 
enatitülerde bu ilim muhitini yavaı 
ya vat yaratıyoruz; tabiidir ki bu 
muhit gelittikçe ilimden, iliın ada
mından, ilmi eaerden daha aalahiyet
le bahaedebilecek, alimlerimizden e
.erler bekliyebileceğiz. 

Ankara larih, dil, coğrafya fa
kültesi antropoloji enatitüaü profe
aör ve direktörü muhterem doatwn 
doktor Şevket Aziz Kanıu'dan, ya
zıp güzel bir cilt teıkil edecek tekil
de baatırmıt olduğu "antropoloji 
deraleri'' adındaki eaeri aldığım gün 
Cebeci haataneai doğwn ve kadın 
haatalıkları klinik tefi aziz arkada
ımı doktor Saim Merey'den de "Ge
nel jinekoloji,, iamindeki kita.bınm 
birinci cildi geldi. 

lki geaç fen adamınm aynı gün
lerde netrettikleri bu iki değerli e
aer - ne güzel tesadüf - doğrudan 
cloğnaya imcan'a aittir: tarih ve ce
miyet içinde imanın tekevvününü an
latan ilUGft bil,Ui, antropoloji. lnsa
nm ana rahmine diiftüğü andan do
lumuna kadar geçirdiği merhaleleri 
izah eden Jinekoloji. 

Doktor Kanau 'tarih, dil ve coğ
rafya fakülteainde, •e doktor Merey 
Cebeci haataneainde, yukarıda bahı 
ettiiim tartları bulmutlardır. Fakat. 
Sezar'ın hakkmı Sezar'a teslim et
mek ı.-elıtir: taYet onlarda ilmm 
büyüklüfünü, - kutsiyetini de diye
bilirim - takdir eden •e ona fayda
lı olmak iradeaine sahip bulunan i,. 
lim adamı hüviyeti mevcut olmasay
dı biri deralerini verir, diieri vizite
lerini yapar, ve aonra evlerine dönüp 
ciltler devirerek gözlerini ve dimağ
larmı harap etmek pahauna böyle 
kitaplar yazacaklarına ve yazdıkla
rı kitaplarm bütün maaraflarını da 
ceplerinden ödiyeceklerine çoluk "e 
çocukları, •t ve doıtlariyle ho§Ça 
Yakit geçirmeli tercih ederlerdi. 

lliın, ruhta mukaddea ateıin alev 
al•T yamnaamı tazammun eden ha
kikaten güç bir ittir. lki genç dokto
rumu ba uhmetli ite pervuızca 
koyulm .. lard... Onlara bütün kal
bimle mUTaf f akiy1.tler dilerim. - N. 
Baydar 

Sağ cebinden iki Uç banknot çıka
rarak kızın avucuna ııkıttırdı: 

- Bununla güzel bir yemek yer, is
terseniz kendinize çiçek filan da ala· 
bilirıiniz. Benim ııkı itim var; hemen 
gitmem icap ediyor. 
Kız hayretle kendisine bakıyordu. 

Şimdiye kaaar hovarda, havai bir ço
cuk diye tanıdığı bu delikanlının şim
di gayet ciddi bir adam tavrı takın -
dığını görüyordu. 

- Hiç olmazsa gel de beraber bir 
yemek yiyelim, diye yalvardı, ondan 
sonra iıtediğin tarafa gidersin. 

Bliı, ba,ını salladı; kendisini kız -
dan kurtarıp serbeıt kaldı ve sol ce -
bindeki iki ıilingi hatırlıyarak acı acı 
güldü: 

- Ben batka bir yerde yemek yeme 
ğe mecburum; dedi, haydi kızlar alla
ha ıımarladık 1 

Büyük bir felaketten zorazor yaka· 
ıını kurtarabilmiş bir adam gibi solu
ya ıoluya oradan uzaklaftı. On peni 
vererek Soho'da bir akpm yemeği ye· 
di ve Arleton ıokağındaki apartıma
nına gittiği zaman etrafındaki etyayı 
ve manzarayı tamamiylde yadırğamı -
yordu. Anahtar sesine gelen uşağı 

Kloveı, hiç bir hayret izhar etmiyerek 
ıordu: 

- Efendim, yemek yediniz mi? 
Bliı baflllı 1alladı. 
- Hemen benim elbise odama gel, 

dedi, orada hemen bir sabah elbisesi 
giymek i.atiyorum. 

(Sonu var) 
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Ziraat Vekilimiz Kurdoğlu nutkunu •öylüyor ismet lnönü istiklal mar§ını dinliyor 

\ Ziraat Vekil imiz. Kurcloğlu nutkunu dylüyor Ba§vekilimiz Celal Bayar müzakereyi takip ediyor 

1Joktor F ahrettin Kerim konu§uyor 
Kongrenin kapanı§ cel•e sinin umumi görünÜ§Ü Antalya murahhası 8. Faik konuşuyor 

Azaya ambalaj hakkında izahat veriliyor t 

müzak'J,eleri takip ediliyor 
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Bunlar ne zaman 
icat edildi 

Büime: 
Tarihten önceki zamanlarda ya

l'J'aD · a.....ıar, atık kemiiine delik 
açarak düime Y,apıyorlardı. ilk ve 
orta çaifarda kemer tercih edilme
ie bat)adı. XV nci aaırdan itibaren 
caketlerde tapnmaia batlanan düi
me, XVll nci aaırdan itibaren iyiden 
iyiye taammüm etti. 

Kıravaı: 
Kıravat, fran11zca croate (yani: 

laırVat) kelimeainden gelmektedir. 
nı. defa olarak franaaya xıv ncü 
Lii zamanında bir hll'Vat ıriivari a
laJ'I tarafından ıretirildi: Bu alaym 
ukerleri yakalarmm etrafma beyaz 
bir bea aanyorlardı. O zamanm 
fran11:1 aaılaadeleri de aynı teJ'İ 
yapblar ve kıravat birçok tahavvül-

• !erden aonra buırünkü fekillerini 
buldu. 

Mendil: 
Mendilin icadmdan aaırlarca aon

ra berke• hala parmaklariyle ııüın
küriiyordu. Mendilin ilk vaaifeai ter 
Iİlmekti. Fakat Neron terini koluna 
ailmek "zarafetini'' ıröaterdi. xvı 
cı a1rm hatlarında ltalya'dan Avru
pa':;. yayılan mendil, öne-. aail ka- ı 
dmlar, daha aonra da herkea tara. ' 
fmaan kullanıldı. 

G&lük: 
Daha Xlll ncü asırdan itibaren 

timali ltalya 'da gözlükçüler Yardı. 
Fakat iıimleri bize kadar gelmit de
lildir. xvıı nci aa-rdan itibuen göz 
ilikleri burunun üzerine yerleıtirme ; 
çareleri araştırıldı ve ancak geçen 
aaırdan itibaren de gözlükler İçin 

fenni metorllar kullanıldı. 

Bira: 
Bira M1&1rhlarm, Yaaanlılarm, 

Romalıların, daha -..a da Golua-

larla Cermenlerin bildikleri bir iç
ki idi. Franaa'da hubloruıuz olarak 
imal edilirdi. Hublon'la yapılan bi
ra ilk defa IX ncu asırda imal olun
muttur. lngilizler 400 ıenedenberi 
bira içerler . 

Konserve: 
ilk defa olarak Appert isimli bir 

franaız (1750-1841) yiyecekleri ku
tulara yerle,tirmeği dütündü. O za
mana kadar aebze, et ve balık gibi 
,eyler kurutulur, tuzlanır veya sa
lamura yapılırdı. XIX ncu asrm ilk 
aenelerinde yapılan bu icat aonra
dan Pastör tarafından ilmi bir te
kilde izah edildi. 

Banknot: 
Banknotun bildiğimiz modern 

tekli bundan 300 aene kadar evel 
Stokholm bankaıı tarafından bu. 
lundu. fakat Çinliler ve M111rlılar 

çok eski zamanlardan beri kağıt 

veya metin para kullanırlardı. ilk 
banknot XVll ine; aıırda '>asıldı. 

FoloGraf meraklısı bir yavrul 
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Y rlbaıını eğlence ile geçirirken, anasız babasız ve yok
sul yavrulan da dütünmek gerektir. Çocuk Esirgeme Ku
rumu, yoksul yavrulara da oyuncaklar hediye ederek on
ları da sevindirmek için gayrete geçmittir. Yukarıdaki re
simde Çocuk Eıirgeme Kurumunun süt damlası ve anaku
cağı yurtlarında bakılmakta olan yoksul yavruları görü
yorsunuz! · 

" 

ocukları 
Cumartesi - 31 llkkanun - 1938 Sayı : 54 Her Cumartesi çıkar Para ile satılmaz 

Yeni yılınız kutlu olsun! 
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Yeni yıl 
Rugün sonu 1938 yılının, 

1939 yılı yarın başlıyor. 

"' 

Grçt•n yıllar koşınu~tumız, yeni yılıla şahlanın, 
Sanmayınız gün geçince hızımız yava~lıyor. 

Her giılPn yıl tarihe hin bir zafrr götürür; 
Gelt•n yılın kut>aii;ııula yt•nilt·ri gizliclir. 
1939 yılında ela sc~in gür, 
Y rni yıl ıla yavrum ~ana Maulrtler getirir! 
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hayvan dostları 

Derken hepsi birden sık bir fun
dalığın önünde durdular. Hayvan
lar bir kaç dikenli dalı aralayınca 
Prens ilerideki kulübeyi görebil
di. Kulübenin ·etrafını dallar ve yap 
Taklar çevirmişlerdi. Fakat bulun
duğu y-er aydınlıktı. Bulutlu gün 
otadan çok güzel görünüyordu. 

Karbeyaz bu m,3l"zarayı görünce 
ellerini çırptı: 

- Oh, ne güzel 1 dedi. 
Küçücük bir köprüyü de atladık

tan sonra artık tamamen kulübenin 
önünde idiler. Karbeyaz kulübenin 
içini daha iyi görebilmek itin eli
ni gözlerinin üstüne siper etti ve 
kulübenin penceresinden içeriye 
baktı. Kendi kendine: 

- İçerisi pek karanlık, diye mı
rıldandı, anlaşılan kimse oturmı

yor. Sonra kulübenin küçücük ka
pısının önünde durdu; saçları da
ğılmış ve omuzlarından aşağıya 
doğru sarkmıştı. Eliyle kapıya fis
keler dokundurmıya başladı. Ses 
sada yok .. Bu sefer biraz daha hız
lı kapfyı çalmağa başladı. İçeriden 
hiç ses gelmiyor. Bunu görünce 
Karbeyaz "daha hızlı olarak, kulü
benin kapısını yumrufdamıya ko
yuldu. Fakat içeride biç bir hare
ket görülmiyor, hiç bir seş duyul
miyordu. Kulübede kimse bulun
madığını, ormanın bu kuytu kö§c-
inde hiç kimsenin yaşamadığım an 
lamışu. Biraz geriledi, küçücük o
muzunu kapıya dayadı. Açmak ko
lay değil ki. .. Derken arkasına dön
dü; birkaç adım gerilerde kendisini 
\özetli yen hayvan dostlarına: 
.- !çeriye girmek lazım, dedi, gi
~ ~akalım ne var? Bütün bay
tlf başlanru önüne eğmek sure-

l 
gir~tte, diye cevap verdiler, 
o~mı ... 

lerle~~onra, yine hep birden i
sını aç~çücük kulübenin kapı
başladılaf!n Karbcyaza yardıma 

(Başı geçen sayımızda) 

görünce Karbeyaz derin bir nefes 
aldı; Hayvan dostlarına dedi ki: 

- Anlaşılan burada oturan yedi 
küçüğün anneleri falan yok hem de 
görülüyor ki onlara birinin bak
ması lazım... Yani bir büyüğün 

onlara annelik etm. esine ihtiyaçları \~ 
var .. 

Sonra aklına çok mühim bir şey 
gelmiş gibi derini çırptı, arka-
daşlarına: • ı 

- Gelin, dedi, Sizinle evi güzel
ce temiliyelim. Onlar gelince şaş
sın kalsınlar; ne güzel sürpriz ola
cak. 

Bunu sByler söylemez Karbeyaz 
ortalığı .süpürmeğe, eşyaları yeri ye 
rine koymağa, tozlarını almağa baş 
ladı. Hayvanlar da her biri bir iş 
görüyor, Karbcyazın arzusunu yeri 
ne getirmek için ne yapacaklarını 
bilmiyorlardı. Sincaplar kuyrukla
rının püsküliyle halıların altındaki 
tozları ne güzel temizliyorlardı. 
Sonra duvarda bir delik gördüler; 
hepsi birden kapamak için koştular 
Fakat burada oturan bir fare kendi
sini tcdirğin edenlere dehşetli kız
mıştı. Delikten burnunu uzattı, bu 
~a.vetsiz misafirlere hem kızgın, 
hcıp alaycı baktı durdu. 

(Sonu var) 

Yılbaşı hediyeleri 
Yılbaşı ge· · Yavrularınıza yeni 

yılı kutlamak evlat sevgi 
ve yardımına ~•ocuk Esir-

K 
••. k .• 

geme urumu •'~~'"' Mer ezının 
kurditğu ve bugün 't.-ıliferce yavruyu 
sefalet, yoksulluktan kurtardığı :Ke
çiören'de Ana kucağındaki yavru9ıa
rı da hatırla. Onları da sevindir. 

• 

' 
Kapı aç~\ . . 

rayı görüncl· lçerıdekı manza- ""' 
na döndü, gö\b:yaz arkadaşları-

A 1 ı ''\:ıı açarak: 
- n aşı an,\i . 

küçük oturuyor; \' bura~a yedı 
lere bakın hele. ~n 'Şu ıskemle
bunlar ... Ya şu küçNüzel şcy!er 
büyük gözlerini, ke~s~ .. ve yıne 
dan hiç ayrılmıyan h'"\nın yanm
rma çevirertk.: dostla-

- Fakat odadaki bu\ 
ne? Ya şu kenarda dura~aşalık 
bir tek ayakkabıya ne ınalma.ya 
siniz? '\enr-

1skcmlelerin arasmda buru 
m ~ 1 1 . lnıl uş ve oy. ece atı mış gömlekl, 
küçücük donlar görüyordu. "~ 
yanda da fincanlar, tabaklar dur 
yordu. Fakat öyle sanırdmız ki şiı. 
diye kadar bu fincanların ve tabak 
ların içine biç bir şey konulmamış 
tır. Birı yamla da tozlar içinde 
dar bir kerevet görülüyordu. Bunu 
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Bu haftaki bulmaca ve boyamacamıı 

Bunu doğru çözüp ve güzel boyayıp 

bize gönderin, hediyeler kazanırsınız! 

o 

r-----ıı 

1 (Soldan sağa) - bir senenin son ayı. 
2 (Yukandan aşağıya) - bir ıenin ilk ayı. 
3 - (Soldan sağ~) - Bugü-n nihayet bulan sene 
4 - (Yukarıdan aşağıya) - yarın başlıyaca kolan sene. 
Bugün size bir arada hem bulmaca, hem bir boyamaca veriyo· 

ruz. Bulmacayı nasıl yapacağınız, yukarıda yazılıdır. Nasıl bo
yayacağmızı da biliyorsunuz. 
~ulmacayı iyi çözüp boyamacayı da iyi boyayanlara şu hedi-

yeleri dağıtacağız: 
Birinciye bir mektep çantası, ikinciye bir elektrik cep lambası 

üçüncÜY.e büyük bir ıulu boya takımı, dördüncüye büyük bir 
kuru boya takımı, beşinciye büyük bir albüm, altıncıya büyük bir 
resim defteri, y.edinciye büyük bir takvim, sekizinciye bir hatıra 
def trei dokuzuncuy~ bir çakı, onuncudan yirminciye kadar birer 
kalem traı, yirminciden otuz beşinciye kadar birer Ulus çocuk
ları rozeti, otuz altınGidan ellinciye kadar birer diş macunu, elli 

. birinciden yetmiı beıinciye kadar birer blok not, yetmiş altıncı
dan yüzüncüye kadar birer müsvedde defteri, yüz birinciden iki 
yüzünciye kadar birer kart postal vt!rilecektir. 

Bu kü~ük kız (Ocuğu af a 
binmekten tok hoılanır. 1 

Bu güzel yavru, ne lalh 
gülüyor, değil mil 

Boyamacaınızı güzel boyayıp 
'hediye kazananıar 

52 numaralı boyamacamızı güzel 
boyayarak bize gönderenler arasın
da kura çektik. Ankara Maarif ce
miyeti kolejinde Gönül birinci oldu 
ve birinci hediyemiz olan büyük bir 
suluboya takımı, Ankara İnönü ilk 
okulunda 1243 Sıtkı başaran ikinci 
oldu ve bir cep elektrik feneri, Ah -
kara Yenişehir Atatürk bulvaqnfl~
Ayla Korur üçüncü oldu ve gı 
bir dolma kalem, Ankara Müşeı 
Gençer dördüncü oldu ve bir bü) 
kuruboya takımı, Ankara Merih uç
kun beşinci oldu ve bir büyük çakı, 
Ankara erkek lisesi 503 Bülent Er
an altınc1 uldu ~ büyük bir albüm, 

'Elazığ sıhat memuru Rıza Saygn>: 
yeğeni Süreyya Sayın yedinci oldu 
ve büyük bir resim defteri, Ankara 
İltekin okulu 122 Nurten Günçakm 
sekizinci oldu ve bir deste kurşun 
kalem, Ankara İnönü okulu 1218 A
li Rıza Deniz dokuzuncu oldu ve 
bir blok not, Cebeci Hayati Ozark 
onuncu oldu ve bir hatıra defteri ka
zandılar. 

Birer Ulus çocukları rozeti 
k.cı zmıan lar 

Bandırma C. H. P. Feride Umut, An
kara İnônü ilk okulu ll72 MuzaHrc Ak
gün, Ankara birinci orta okulu 1727 Ad
nan Solmaz, Eski&ehir lisesi 1510 Fikret 
Rccan, Zile orta okulu 53 Faruk, Anka
ra erkek lisesi 1532 Münir Törün, Anka
ra ikinci orta okul Hüsniye Kaçcr, Zon
guldak Çelikel lisesi 881 Fuat Uğurlu, 
Afyon crta okul 1082 Müfide Tiryakioğ
lu, Ankara üçüncü orta okul 486 Mev -
lildc, Ankara Dumlupınar okulu 282 Sey
fettin Kılıç, Çankırı orta okul 163 Av
ni, Ankara birinci orta okul 890 Necip İ· 
leri, Ankarıı. Necati ilk okulu Seyfettin 
İyi' GUngör. 

Birer kiiçiik lmru boya 
Uıfamı lwzanarılar: 

Ankara Dumlupınar okulu 584 Müfit, 
Ankarada Hacıdoğan mahallesinde lba
dullahta otuz iki numarada Hasan Çolak, 
Ankara Atatürk okulunda erkekler tara
fında sınıf ikide 381 Ayten Yamanaslan, 
Ankara birinci or-ta okul 645 M. Vedat 
Üçdoğan, Ankara İsmet İnönü ilk oku
lu 1207 Vedia Ural, Ankara Atatürk ilk 
okulu Remzi Çaplı, Ankara İltekin o • 
kÜlu 1882 Necla Caymaz, Ankara Fa • 
ruk Şahin baş, Ankara fü;üncü orta okul 
836 Cumhuriyet Tanmen, Ankara Dum
lupınar Müfit Seylan, Ankara bidnci or
ta okul İsmet Ünlü, Ankara Mahir Gür· 
can, Ankara Behire Biçer. Ankara Saba
hat Altınbaş. Ankara Cengiz Çetin, An
kara Nejat Nara!, Ankara erkek lisesi 
1712 Hüseyin Gürsoy, Eskişehir Ülkü o· 
kulu 290 Sevinç Arda, Sivas orta okul 
614 Salih Erden. Zonguldak Çelikel li • 
sesi 915 Mehmet Emin Akça, Z;Je orta 
okul 34 Mehmet Çablak, Konya sanat b -
kula 182 Osman Tunca, Ankara Muam· 
mer, Ankara İltekin okulu Erdoğan, An
kara orta okul 87 Ulus, Ankua Etlik ilk 
okulu Aysel Çakır. 

llirer boyama kartı 
1w::.ananlar: 

Trabzon lisesi 887 Ker-amettin Taluy, 
Ankara lisesi 551 Mehmet Basmacı oğlu, 
Çorum İstiklil okulu 470 İlhan Demir
soy, Zonguldak Gazi okulu 303 Necli Ay
dı:niz, Ankara üçüncü orta okul 564 Mu· 
nise Gündüz, Elazığ orta okul 820 Ke· 
mal Gürsoy, Zile fstikllil okulu Fikret 
Ongan, Gürsoy orta okulu 341 NevrC'I 
Çolp1n, Çankırı orta okul 91 İsmail O
nat. 'Kastamonu orta okul 155 Hacer Er
önccl, ZonıtUldak lıl\lkevi arkasında 13 
numul,t!a Adli Ay, Elhığ Atatürk oku
lu 116 Nevzat KönC'y, Ankara İltekin o
kulu 277 HalCık, Ankara mimar KC'mal o
kulu 685 Refet Göksel" Zonguldak Cr -
likcl lisesi 584 Hüseyin Onur. Ankllr-a İn
önü okulu ~84 Bastürel. Ankara lltekin 
okulu 217 Zarin Atameroitu. Yozht or
ta okul 26 Ali Rıza, Sııfnmb01u orta o -
kul 3 Ömer Ercan, Zile fstild5.1 okulu 
20 Turgut Soydan. Ankara Cumhuriy.et 
okulu 436 TürHn Gündoi.:du. Ankara mu
aiki tatbikat .okulu 2 İhsan. Zile orta o
kul 199 Yunuı Kuııumduk, Ankara Ata• 

Ulus çocukları bilmece 
kuponu No: 54 

Adı ve ıoyadı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-

1
. qenır • . 

.;' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
yoğurt pazannda t. Atakoğlu, tınkara li
J.csi H . Erkel, Fahir- Yücel, Ankara cr
kcK ljsesi 565, Diyarbakır Ercüment Ay· 
dın, Tekirdağ orta okulu İhsan Uılu, 
türk okulu 921 Erol Alp, Ankara üçüncil 
orta okul 151. Sami Tosun, Samsun Cum· 
huriyet okulu 330 -0rhan Özay, Sivas or
ta okul Samet Böke, Zonguldak Çelik
el lisesi 553 Hüı;cyin Akalın, Zile orta 
okul Lütfi Aykaç. Konya orta okulu 
Memduh Biniciyörülı:, Elazığ tümen baş 
katibi kızı Melahat Alkan, 

Birer kartpostal kaz.ananlar: 
Ankara İnönü okulu Vural Süzenler, 

Ankara İı;mct Güder, Ankara üçüncil or
ta okul 185 Mehmet Kocamanoğlu, An
kara Er-kek lisesi 51 Vecihi Sezen, Anka
ra birinci ·orta okul865 Hayrettın Tok, 
Ankara Dumlupınar okulu 79 Necdet öz. 
ipekler-, Ankara tiirk maarif cemiyeti o
kulu 330 Daniş Dinçer, Ankara erkekli
sesi 1540 Cahit ·Çorbacıoğlu, Ankara mi
markemal okula 120 Ayten, Ankara kız 
lisesi 214 Grutan, Ankara 1smC't 1nönti o. 
kulunda 476 Lütfiye, Ankara lnönU ilk 
okulu 630 Aykun Tokgöz, Ankara Ulus 
okulu 290 Kadriye Tekay, .Ankara Dum
lupınar 540 Mehibc Yücesoy, Ankara U· 
lus okulu 184 Muzaffer Unutmaz, Anka• 
ra Etlik okulu 285 Necla Orhon, Ankara 
İnönu ilk okulu 287 Çağlayan, Ankara 
Atatıirk okulu 4Z2 Ömer Boykan, Anka· 
ra Atatürk kız orta okulu 811, Ankara 
İnönü okulu 309 Hikmet Babatin, Auka· 
ra fisek fabrikası Dogan Süzer, Ankara 
Necati bey okulunda 881 Hahit Darcan, 
Ankara Sevim Akman, Ankara denizci· 
lcr caddesi 30 numarada Süzer, Ankaoı 
Mehmet Acar-, Ankara lisesi 129 Neri • 
man Mayter, Ankara Gündoğdu Gediz 
sokak 11 numarada Sevim Yeğin, Anka
ra İnönü okulu 1215 Niyazi, Ankara 
Dumlupınar okulu 512 Türkan İpikc;i, 
Ankara Dumlupinar- okulu 551 :Mehmet, 
Ankara Necati okulu 835 Nezahat Altan, 
Ankara Dumlupınar okulu 313 Naci, An· 
kara İstiklal okulu 117 Yaşar, Mersin or
ta okulu 202 Mehmet Bcner, Elizığ orta 
okulu 9?4 Zülfikar Aytuğ, Ankara cum
huriyet okulu Halide Maytcr, Diyarba
kır or-ta okul 682 Cemal Güvene;, Anka .. 
ra Raife Tandoğan, Ankara 1stikllil o • 
kulu Mücella Esin, Diyarbakır Fatih pa• 
şa mahallesi fdan Akdoğdu, Kastamo• 
nu C. H. P. sekreteri oğlu Mahir, Anka· 

ra Mimar Kemal okulu 740 Müfit Kurç, 
Ankara erkC'k lisesi 669 Karaman Olgaç, 
Ankara üçüncU orta okul Seher, Ankara 
birinci or-ta okul 646 Mehmet, Bala ilk 
okulu Cahit. Yozğat polis memuru Yıl -
maz oğla Yılmaz Oben, Ankarn Etlik o
kulunda 937 Yüksel, Ankara Devrim o " 
kulunda Namık Ciaka, Zonguldak Çelik· 
el lisesi 698 Hadi Ardatür-k. Tarsus D 
lupınu okulu Behçet Kural . Ankara Ne-
cati bey okulu 541 Necatı Ataol, Anka· 
ra bidnci orta okul 1273 Kamuran. An· 
kara Dumlupınar okulu Özcan (k,re, 
Ankar-a İnönü okulu Şerafettm, Konya 
bolge sana tokulunda 194 İbrahim, Zon
guldak yeni okul 247 Nurten Yalçın, E-
lhıg Tunceli cmoiyet müt'.urunıın o~lu 
1smC't TtızUn, Ankara 1nönli okuiu 872 
Baha, Ankara mimar Kemal okulu 954 
Fcsun, Ankara türk maarif cemiyeti o
kul.ı 174 İlhan Çadır-cı, Elizıt orta o -
kul 1009 Latif, Çankırı orta okul 390 
Ayla Baı;ar. Ankara İnönü okulu 397 M<"· 
lihat, Zonguldıık Çelikel li'>esi 710 Ali 
ŞC'ntürk, Çankırı orta mektep 261 ~cU
mi, Ankara- Atatürk okulu 354 Bulent Ak• 
tunc. Ankara birinci orta okul 1677 Knd
rıi 'grcan, Sivas orta okul 191 Fl'rıha He
ldmoflu, Ankara kız liseııi 694 'Mtlnire 
Nakip, Zile orta okulu 23 Bedrettin, &o 
lizıi orta okulu Bedia TüzUn. 



Biriıd Köy Ye Ziraat Kalkınma 
• • 

Kongresi dün öğleden sonra kapandı - r 
iraat Vekilimiz mühim 

bir nutuk söyledi 

Pttün bir Köy ve Ziraat Kalkınması, üstün 

ve örnek Türkiye idealinin temel davasıd1r 

(Başı ı inci sayfada) 
hızla başarmak için, luzumlu o -

ana yollar, ana fikirler. 
' •rkadaf];ı.r , 

Siz, bu kararlarmızca ve dört gün -
r, e11 büyük intizam fakat en ateşli 

· aarılııla geçen münakaşalarınızla 
danasız bütün türk milletinin, mil

ve vatan meselelerindeki seri kav
ıı, irade ve karar veriş kudretini, 

ir kere daha isbat etmiş oldunuz. 

"~u milletin, her köyünde bir baş -
kıl oturdufunu, bilmeli., diyen 
illi Şef, lnönü ne doğru söylemiş-

İnönü bunu söyliyeli, sekiz yıl ol
• Atatürk'ün yaktığı ve İnönü'nün, 
ılasız besleyip yaymakta olduğu 

k, bu memleketin her köyünü şimdi, 
ıan ve millet meseleleri karşısında 

rıtmadan, gözünü kırpmadan, en fe -
,-tagatli en isabetli kararları. bir tek 
i=!l.ğız gibi, bir tek hamlede verecek baş
C::ları doldurmuştur. 
U> g· Siz, türk köylüsünü, türk çiftçisini 

rterefle liyakatle temsil eden kardeş -
~er. ıiz, bugün bunun burada, en par -
.. delilini verdiniz. 

=: Verdiğimiz kararları, ilan ettiğimiz 
f kay ve ziraat kalkınma divamızı, ne 
1 emaeye hof görünmek ne de gün öl-
-~tinnck için v~rmiş bulunuyoruz. 

Gene lnönü'nün sözleriyle, "yüksek 
~deni, ileri millet olarak var olmak 
fe daima üstiln daima daha ileri mil-

~ 
olarak var kalmak" için Türkiye'

in besyle hareket ctmiye mecbur ol-
1\Ul& inanıyoruz. 
larar ve sebatla, bıkmadan, yılma -

kan doğru hedefe gideceğiz. 
Azi% arkadaşlarım. 

u.gün, bu milletin bizzat kendisi, 
Atatiirk'iin blı millete bıraktığ~ 

büyük hazne, saban arkasındakı 
1 tide keşfettiği, üstpn tekamül 
~dreti, iştiyakı '\'le bunu kıymetlen -
llirmek içil\ kurduğu türk rejimi, türk 

kilip rejimi, türk cümhuriyetidir. 

En hızla, p.hikasına ermek istedi -
imiz bütün millt davalanmızda oldu

pbi, köy ve ziraat kalkınma dava -
rzda da bu gür ve tükenmez varlık 
ündeyiz. 

Sarlına mecbur kalacağımız hiç 
bir emek, varacağının neticeden 
daha büyük olmıyacaktrr. 

Çetin olduğunu biliyoruz, fa -
~t yılmıyoruz ve lnönü'niln söz -
/erini, inanla tekrar ediyoruz. 

Milli ideale ulaşmak için zaruri 

66rülmüş hiç bi; hareket "milli 
ıuurumuzun haricine çıkacak ka
dar mu~ik ve milletimizin trrm~~ 
ıup da .• tepesine erişerniyecegı 

kadar sarp değildir.,, 

Davamız 

Div&mızm, sadece bir ziraat ham
elmadıpı biliyorsunuz. Davamız, 
"mizin bütün dünya partilerinden 
n bir görütle iktı.sadi, içtimai teş-

lit vahidi olarak ele aldığı türk kö
Un yilkaeltilmesi ve en üstün ve en 

enmh refaha ulattırmaıı divaudır 
a bir deyişle mevzuumuz, bütün 
leket kuvetlerinin ve memleket 

kir ve iş hareketlerinin üzerine top
.. istediğimi% cephe yalnız 

y 1 kan~ağımı,; mahsul, yal:ısz 
~ 1t .1 de degıv·ı. milletin in ve e ıs enı en 
gün ve 8iif1Uetin uU liam maqdeei 

eline kadaideşlerimizin, lavık ol
'~ -eriştirilmesidir. 

Xardeılerim, 

Baıvekiliniz, burada, bu kürslid 
iiy <n ziraat kalkınma ctl9'-11. bil 

millt davalarımızın temelidir" sö
n, gbel bir SÖ2!! aöylemit Olmak i -

ıı demedi. Bu istikamette, ıuatla, ae-
tla. dikkatlt. bilıri ile ve elele aşk ile 

dan vilrityeceğiz kelimelerini, gU-
1 bir s5z sövle,,,iş olmak içitı. bir a-

raya d;7m;oı f'ecrinm. Bu hakik::ıtin . ta 
, ~"'idir. Cünkü bilivoruz ki, mü
~ ~. müreffeh, alhatli köJlÜ de
• mek: 

meti mutlak bir vatan, 
- İçtimai salgınlara karşı muafiyeti 

ohkı bir yurt, 
- Emici bir pazar, 
- Yüksek kaliteli ham madde ve 

yiyecek, 

- Bol, aranılan ihraç mallan çc§idi 
ve döviz, 

.. - :ıuhranlara ka{jl yılmaz bir en~ 
dustrı varlığı, 

- Zengin ve güler yüzl{l bir büdçe, 
- Büyük ve şuurlu bir dtmokra.si 

kütlesi, 

- K~yfiyet ve kemmiyet i~riyle 
artan bir nüfus, 

- Ve nihayet en son ve fakat 
en az mühimi olmıyarak bütün iyi 
vasıfları, günden güne daha büyük 
bir süratle yükselen bir ordu demek
tir. 

Bir cümle ile, üstün bir Köy 
ve Ziraat kalkrnması, üıtün 
ve örnek Türkiye idealinin 
temel davasıdır. 

Bunun içindir ki Köy ve Ziraat 
kalkınma davasını, aynı zamanda ana 
milli dava diye ele almış bulunuyoruz.· 

Aziz arkadaşlarım, 

Köylerinize, yerlerinize tüm gü
venle dönünüz. Ve deyiniz ki, 

Atatürk'ün "milletin makus talihi
ni yendi" diye taziz ettiği O'nun en · 
büyük fikir ve muvaffakiyet arkadatı 
büyük milli kahraman, milli Şef ve 
Cümhurreisi f nönü'nün ağzından, par
timizin büyük, kurultayında gunları 
dinledik: 

İnönü ••hepimizin, kıyn;ıetli alaka -
mız" dedi .•. ••Milletin en ehemiyetaiz 
zannolunacak şikayetlerine kadar vu
kuf sahibi olmak, ve milletin en paha
lı ve en güç sayılacak dileklerine ka -
dar tedbir bulmıya çalışmaktır .• " 

Müebbed önderin, 19 yıl evci, An
kara'ya ilk ayak bastığı uğurlu günde 
bizi topladılar, mukaddes bir davanın 
stferberliğini ilan ettik. Bu dava, bi

zim refahımız, bizim yükselmemiz ve 
bütÜn hükümet kuvetlerinin bizim ~in 
15 yıldır durmadan sarfettiği mesaiyi, 
hızlandırmak, planlaştırmak ve kati 
neticeyi, bizimle elele tezlendirmek di\ 
vasıdır. 

Büyük milletimizin, dünyanın da

ima en büyük ve en üstün kararlarına 
~hne. eşsiz meclisinde, cümpuriye
tın yurdun efendisi ilan ettiji köylü
l~r, 5'.'ylavlarla, hükümet atfamlariyle 
dız dıze oturduk, dertlerimizi döktük 
ulusal kararlar verdik. ' 

Bu dertler derindir, bugünden ya. 
rına onarılabilecek şeyler deg~ il fakat 
c·· h · • ' um urıyet ve onun kuruc:uau olan 
Cümhuriyet Halk Partisine ve eline 
a~~ığı bu büyük davayı da bütün bü
yuk başarılar gibi, durmadan hızla ba
şaracağına şüphemit yoktur. 

Cümhuriyet ileri attıfı hiç bir 
adımı geriye almadı r.ıe mutlaka 
mur.ıaffakiyete götürdü. Bu da
vayı da mucıaffakiyete erdirece
ğine fÜphema yoktur. 

Köylerinize ,evlerinize, Ba§!ehrin 

size candan gösterdiği sıcak sevgiyi 
gö,ürün. Siz tarihi sırtında taşıyan 

kahramanlarsmız. En yüce bir ~eail
densiniz. En ref._hlı, en devamlı, en i
leri yaşayışa en süratle ermek için, en 
üstün vasıflara malikainiz. 

Sizi bu yaşayışa bir an evel yetit" 
tirme1' cümhuriyet hükümetini.ıin 
hem kara'rı, heııı borcudur. 

. l.lepiııize hayırlı yolculuklar dile -
rım. Sd)lediklerimizin, çahflD&larımı
zın, m•et heaapluını, gene sizlere 
vereJtilmek, il.- Ziraat Vekilinin en 
büyük ihtiruı ve 1berin4.e duracaiı 
ilk vazifesi olacaktır. 

"ayın üyeler, 

Köy ve Ziraat ~ıami' Kongresi· 
nin kapanmış oldujıın" beyan ederim. • 

Yaşasın Cümhuriyct, yquuı lıliUl 
Şef İnönü!. 

Ziraat Vekiliqia 
rekli aıkıglaı arl9'~ 

- 2frici tehlikelere kargı mukavc- tlll'. 

Köylü rei• kongreye bQ§kanlık ediyor 

Bir köylü kongrede nutuk söylüyor 

bir deniz har,bi oldu 
Bir hükümetçi destroyer, bir 
Frankist harp gemisini batırdı 

Londra, 30 a.a. - Cehelüttank'ta tamir eclilmit olan hfildl.; 
metçi lıpanya'ya ait Joe Luiı Diar dostroyeri limandan aynlaca
iı sırada, bir Frankilt filoaiyle muharebeye tutuflllUflur. 
Frankiıt filosu, Kanariu kruvasö

riyle Jüpiter torpil gemiainden ve di
ğer harp gemilerinden mürekkeptb. 
Bunların top ate9ine, Frankist aahil 
bataryaları da ittirlk etmiftir. Muha
rebe esnasında hükümetçi dostroyer, 
burnu ile Jilpiter torpil gemisine çar
parak bunu batırmışsa da, kendiai de 
sahilden 50 metre açıkta karaya otur
muştur. ' 

Ôlüler, yaro.lılrır 
Jose Luıis deniz mürettebatından 7 
kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştır. Ya
ralılar derhal karaya çıkarılarak has
taneye sevkedilmitlerdir. Frankistler 
tarafından atılan bir takım obüsler 
Katalanbay kasabasında iki eve isa-

Maddi 
• 

temınat 
( Bqı 1 inci sayfada ) 

ıeleleri alımz, eıki ve yeni za. 
manı mukayeae eden köy ve ka
ıaba halkında, yani Türkiye nü
fuaumm dörtte üçünden fazla-

• aında inkılabm niçin gönüllü 
müdafaacıaı buld'uğunuzu anlar· 
ıınız .. 

imdi hiç durmaksızın, Kema
lizmin yarattıiı yeni iktıaadt 
menfaati ıeniıletmek, köklettir
mek, tufeylilerden temizlemek, 
huzur ıibi refahı da tarlaya ka
dar aokmak vazifeaindeyiz. K~ 
ye terakkilerimizi takip edebil
mek imkanlarını vermeliyiz. 
Çünkü taaavvur ettiğimiz büyük 
Türkiye'nin İnf& emegını ve 
murafım ancak oncl(uı, türk 
milli nüfusunun yüzde 75 inden 
alabiliriz. Büyük Türkiye, ma-
mur, medeni ve müreffeh köy 
demektir. fatih.at, ham 111achte, 
döviz, pazar, Uıtihlik, mütema· 
diyen hatırımızdan ıeçen teYle
rin ıım ve tılaımı oradadır. A· 
na.dolu, Ounanlılar için bir aa
ker ve buiday anbarı idi: bizim 
için bir yirminci uır vatam, ve 
muazzam bir türk deTletlnin be
tili ve dayancıdır. 

Bir yeni teke'riiiıı içindeyiz: 
onun mayaaı ve öz UDllll'U dün 
Kurultayda aesini abettirmeje 
çalıttıiımız ·ıüzk köylüsüdür •.• 

lnkili.bm ma~cli teminatı, ya. 
ratab?ldiii iktuadl menfaat ol
duğunu aöylemiftik: Yeni Tür
kiye' de ikbaadl menfaatin kay. 
nağı, tarladır·! Türk tarluı, en 
ileri garp memleketi tarlaaının 
manzaraaıııı ve refahmı abncıya 
kadar, ziraatçilik alelade bir 
devlet hizmeti defil, fakat bir 
mücadele, bir milli mücadele 
vazifesi mahiyetindedir. 

F. R. ATAY 

Yeni Maarif 
Vekilimizin tamimi 

(Bafı ·ı inci say/ada) 
yarak, Cümhuriyet Halk Partiıinin 
kültür meselelerinde teıpit ettiii 
prenaiplerle, hilkUmet programımu

da· yazılı eeaalara dayanarak, muhte
rem ıelef im Saffet Arıkan'ın bıraktı
ğı faaliyet noktaeından hareketle me
aaide bulunacağım. 
Aralarında yetltmiı olmakta bUfiik 

iftihar duyduğum mealekdatlarımm 
Uıtlerine aldıkları itleri, memlekette 
her gün biraz daha yUbelen irfan se
viyesine ve biraz daha artan kültiir 
ihtiyacına uyar bir dikkat ve itina 
ile yapmaları, aldıtmı .bu mllhlm va
zifenin baprılmuında bana Mlyilk 
güven olacaktır. lbarlf teıkilltrmı· 
zın bütün menauplarına emeklerinin 
kartıbfı olarak büyük muınffaldyet
ler dilerim." 

Maarif Vekill 
Haun .. Ali Yücel 

Eılıl Maarif YekUI Saf /et 
:Ankan'ın oeda tamimi 

8*1 Maarif veJdH ve Erdnca 
tayı.ıh B. Stflet 4.rıbn nhauıshtı 
dolaymlyJe '1SifMlndel&:, atrıltdren 
çalı~ arlı:adafl a -~ veda tami-
mini e!Pll'lılllt'il\o 

bet etmiı ve evde bulunan birkaç k'
tinin yaralanmMma Hlbebiyet ftlla 

mittir. 

Bir yıınan mpunı tem"iise 
uğradı 

Valanıiya açıklarında. yunan b-. 
dırah Marionga ftP.Uru bombardn.-. 
edilmiftir. Fransız bandıralı Ue4 
lkem vapuru, yunan vapW'UllUD ..... 
dadına ko§ıtıQftur •. 
Amirallık daireaine gelen mal6ma

ta göre lıpanya sahilleri açıklarında 
bombardıman edilmiı olan Marlonp 
adındaki gemi haaara uğramamıt .e 
sağ salim olarak mürettebatı gemile
rine avdet etmittir. 

[:::::::~::::~::::~::::~::::~:::::::] 
N ö b e t ç i E c z an e l e r 

! İstanbul eczanesi 
: Merkea eczanesi 
: Ankara eczanesi 

Paaar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya ecunelerl 
: Ege ve Çankaya ecsaneleri 

Sebat ve Y eni,ehir eczaneleri 

ACELE 1MDAT 
Bir .,.ralama. bir kaza. fevkalade bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek 
ic;in belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 
Lüzumlu Telefon Numarüm 

Yangm ihbarı: (1521). - Telefon mlka
caat, tehir: 0023-1024 ). · Sebirlen..., 
sı: (2'341-ı342) · Et~ktrik vı. Hava
ca21 lrrza memurluğu: ( 1846). - M .. 
ujeri Sehir anbın: (3705). - Tabi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
n: (2645-1050-1\96). - Samaapuan de 
van: (2806-32S9). - Y enitebir. HaYU· 
batı Bizim taksi: (2323). - Havubqs. 
Güven taksi: '5848). - Birlik tabla 
(US!). • Cankın caddesi. Ula tabla 
(1291). - latanbul takaiai: (3997) 
Otobüslerin ilk ve 

ıon ıeterleri 
Babalı Aktma 

t11r 8oa 
aefer .... 

Ula• M. dan K. dere') e 6.45 il.DO 
L dere'dea Ulus il. na 7.15 .. 
Ulua il. elan Çaaka)'&'ya 7.25 IS.OD 
ÇaalrQa'daa Ulu il. na 7.10 21.31 

Ul111 il. dan Dikmen'e uo .. 
Dibım'den Ulua il. na 7.00 ... 
Ulu iL dan Keeiören"e e.cıo 11.GI 
~'den Ulu M. na uo il.il 

l!I; M. dan Etlik'e 8.30 21.ea 
•'tea Ulu M. na 7.00 21.IO 

Ulaa il dan Cebeci'J'• 7.00 2s.oo 
Cebeci'den Ulaı M. na 7.00 il.Ol 

Cebeci'den AL fabLn 7.00 --
Aa. fabL dan Cebeci'" -- 17.GI 

Y...ı.ehir'dep Ulua ıl. na 7.00 il.Ol 
Ulaa il. dan Yenitebir'e 7.10 U.00 

8. pazarından Aklı:öpril',,. 6.15 1.0I 
AklcöPrii'den S. DUan'Da 7.30 MI 

B~cli E•lerden il.na 7A5 -
Ula 11.d&D Babç-eli Evlere. - 20.00 

' U. lleydam'yle Jatuyon antmda ber 
ı.tt dakikada bir sefer olaP tren .. 
manian aeferler dm aıktır. 

U. Meydanr'J'le Yenitebir. Babnldr· • 
lar. Cebeci, Samanpazan anamda aut 
1 den ıo ye kadar vuatl ber bet dakl
~da; aat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: Mat 7 den 8 e Ye ıı • n • 
kadar ber 15, 20 ve 30 di!Qlrecle ilk 
mmıtuam tefeder •ardır. 

1-..uı..11••• deki ama aeferlerle • mq. 
daaı'na dönütleri sin dqdlt 
... thrine tabidirler. 

Posta Sutleri 
Teahhfltll 1Ut ( ıa > e kadar~ 
Poata aaat (19) a kadar ı....,a 
ae mektup kabul eder. 

Tren Saatler 
ffa7cl&rpa1&'Ya ~ Her 1&bab .... S. 

uaan4 ıe.ıf; 11.11 
et. CP ._. 
eembe. 
TOC'Oll 

Samaap battma ı Hersiiıı 
ri. 8ıv 
bat la 

oı,..ra.1mr hattı : llerdD 
Z~baWc • 

G 6 n ti •I i lı : 
t " 

Hicri - 1557 
Zilbde: 1 

1. D. 
Gilneı: 7 J4 

ltamt -
Birincllt*1an :• 

S. D. 
Alqam: 16 50 
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Vl l tı ıcra ve mukabilinde mak- kılınır. 5. T.Evel. 1937 Pul duğu bilinmiyen Zira Urgün'ün bu K u·· ç u·· K ı L AA N L 

' 

Odası Riyasetinden: 
Merkezi Paris'te olan ve Türkiye 

tubesi lstanbul'da iken ahiren Anka
ra'ya nakletmiş ve Yenişehir'de İsmet 
lnönü caddesinde (78) mahalli ika
metgfilıı ticari ittihaz eylemiş bulu
nan (Reji Jeneral Dö Şömen Dö fer 
E Travo Püblik) unvanı ticarisini ha
iz olan Ecnebi Anonim Şirketi Anka
ra ıubesi vekili Hanri Alingri'yin 
muamele ifasına mezun bulunduğu 
hakkında İktısat vekaletinden vcril
miı olan müzeyyel beyannamenin ve 
bu ıubeyc elli bin liralık sermaye 
tahsiı edilmiş olduğunun ve Şirketin 
Türkiye Umumi Vekili Adriyen Bil
lioti tarafından Şirketin Ankara şu
besi için vekil tayin olunan muma
ileyh Hanri Alingri'yin haiz olduğu 
aalahiyetin derecesini gösteren veka
letname ve mumaileyhin noterden 
musaddak tatbik imzasının tescil ve 
ilanı ııtescil beyannamesinde talep e
dilmiş olmakla hususatı mezkfırenin 
dairede mahfuz vesaike müsteniden 
30. 12. 938 tarihinde tescil edildiği ve 
müzeyyel beyanname ile vekaJetna
me suretlerinin aşağıda neşredilmek
te bulunduğu iliin olunur. 

buz ve ibra vermek. Reji general dö Mühür: T.C. Beyoğlu 5 inci noteri borcu ödemesi için ilanen tebligat ya- ı 
şimen dö fer e travo püblik şirketini imza: pılmasına icra hakimliğince karar ve-
bilfunum mahkemeler heyetler ve hü- Bir sureti dairede hıfzolunan bu rilmiş olduğundan ilan tarihinden on llllllllllllllllllHUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Ulus gazete müdürlüğüne 

İşbu itan ve merbuti müzeyyel be
yanname ile vekaletname süretlcri 
berayı neşir gönderilmiştir. 

30 t. Kanun 1938 Umumi Katip V. 
Müzeyyel beyanname 

kümet devairi huzurunda temsil ile suretin mübrez türkçe muharrer aslı- beş gün içinde Sıvas icrasına borcu 
gerek müddei ve müddeialeyh ve ge- na mutabık olduğunu tasdik ederim. ödemesi ve bu müddet içinde mal he-
rek sıfatı aharla derecatı mehakimin Beyoğlu dördüncü noter mühürü yanında bulunması lüzumu ilan olu-
cümlesin<ie ikamei dava etmek; işbu ve ımzası nur. 9639 
salfilıiyetleri tamamı veya bir kısmı Aslına muvafık olan bir sureti dai-

1
,' ......... '.''' ..... , .................. 11 ••••••••• ·ı ile başkalarını tevkil ve işbu varaka rede alıkonularak bir musaddak suret 

münderecatının icrası hususunda ah- mübrizine verildi. 18 II Teşrin 1938 
valin icap ettireceği umurun cümle- Ankara birinci noter mühür ve Vilôyetler 
sini ifa etmek saJahiyetlerini ·İta ey- imzası. 

.................................................... 
ledi. Işbu suretin dairede dosyasında Şose in ca atı i 1ôn1 

Paris'te şirketin merkezinde 15 ha- saklı 18 II Teşrin 1938 tarih ve ~ 
ziran 1937 de tanzim kılındı. Okun- 18848/ 929 sayılı musaddak surete mu- Erzurum Vilayetinden : 
duktan sonra notere gelen zat noter tabakatı tasdik olunur. • 1- Trabzon - İran Transit yolunun 
le birlikte imza eyledi. 22 ı. Kanun 1938 9643 takriben 48 + 748 kilometre uzunl•ı-

(İmzalar) ğundaki (Şeyhbob - İran hududu) kıs-
Müsvedde atideki zikri haizdir: ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllh. mının tesviye, sınai imalat ve şose in-
On altı haziran 1937 de tescil edil- : : şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

mi tir. : Ankara Borsası = çıkarılmıştır. 
(Paris'te sekizinci noterlik : : Keşif bedeli (615841) lira (88) ku-
Cilt 120 A. Varak 98 hane 12. tahsil : 30 llkkanun 1938 fiyatları : ruştur. 

olundu: 22 frank 50 santim _ ÇEKLER E 2 - Eksiltme 23/ 2 inci kanun pazar 
lmza: Cuinet : _ tesi günü saat (15) de Erzurum'da 

E Açılış F. Kapanış F. E Transit yolu ikinci mmtaka baş mü-Merbutun aslı: 
Reji general dö şimen dö 

travo püblik. 
f : : [ dürlüğü odasında yapılacaktır. 
er e : Londra 5.87 5.87 • b 

: Nevyork 126.12 126.12 : 3 - Eksiltme şartnamesı ve una 
52 Bienfaissance sokağında 
....... . ... 

Meclisi idarenin müzakerat defte
rinden müstahreç: 

Dört haziran 1937 celsesi: 
Hazır bulunanlar: Mösyö L. Che

nut, reis, V. Prüd, Homme 
Murahhas aza: G. Poissiere, D. 

Bourccois, A . de Flers, P. Girod, A. 
Roudy, meclisi idare azaları 

Gayip: Mösyö J.C. Charpcntier, re
is vekili. 

Mazur: A. de Biefermann, aza, va-

: Paris 3.3175 3.3175 : müteferri evrak (30) lira (80) kuruş 
- Milino 6.66 6 .66 : mukabilinde Karaköse'de nafıa mü-

E ~~:t~~~am ~:::~s ~::!~ 5 : dürlüğünden ve Erzurum'tla Transit 
- Berlin 50.5825 50.5825 : yolu 2 inci mıntaka baş müdürlüğün-
: Brüksel 21.265 21.265 : den alınabilir. 
- Atina 1.07 1.07 • . 
- Sofya 1.545 1.545 : 4 - Eksiltme}'.e gırebilmek için ıs-
: Prag 4.3225 4.3225 : teklilerin (28383.67) liralık muvakkat 
: Madrid 5 87 5 87 : varşova 23:7850 23:7850 E teminat vermeleri ve Erzurum valili-
- Bu<lapeşte 24.8525 24.8525 : ğinden alınmış ehliyet vesikası gös-
: Bükreş 0.90 0.90 termeleri Iazımdıt Bu vesikanın is-
: ~~~~~:ma 3~:~~75 2

·
8075 

_ tihsali için eksiltmenin yapılacağı 
_ Stokholm 30.22 ~ci:~~ - günden en az sekiz gün evel bir istida 
- Moskova 23.765 23.765 : ile isteklilerin Erzurum valiliğine -

30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun 
hükümlerine tevfikan Türkiye'de ca
lışmasına izin verilen ecnebi şirk;t
lerinden Reji Jeneral Dö Şömen Dö 
Fer E Travo Püblik'in Türkiye umu
mi vekili bu defa müracaatla şirketin 
lstanbul'daki şubesinin Ankara'ya 
nakledileceğini ve Türkiye umumi 
vekilinin haiz olduğu saliihiyetleri 
kullanmak üzere zamimeten Hanri 
Alingri'yi vekil tayin ettiğini bildir
miş ve lazım gelen vesaiki vermiştir. 

zife ile gayıp 
Ruzname: 

- ESHAl\1 VE TAHVlLA1 
_ 1933 Türk Borcu I. 19.275 19.275 
- 1933 Türk Borcu II. -

müracaatları ve istidalarına en az bir 
_ kalemde iki yüz bin lira kıymetinde 
: nafıa inşaatı yaptığına dair işi yaptı
: ran idarelerden alınmı' vesika iliştir· 
: meleri muktezidir. Bu müddet zar
: fında vesika talebinde bulunmıyanlar 
- eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni 
hükümlere uygun görülmüş olmakla 
bu müzeyyel beyanname verildi. 

lktısat Vekili N. 
İmza: Okunamadı 

Pul üzerinde hakkiyle okunamıyan 
resmi mühür ve imza. 

Aslına mutabık olan bir sureti da
irede alıkonularak bu ikinci musad
dak suret mübrizine verildi. 

22 l. Kanun 1938 
18848/ 929 

Vekaletname 
29 ve 30 eylül 1937 tarih ve 3245 ve 

3246 No.lu sicilli ticaret gazeteleriyle 
yapılınıı olan ilanat mucibince mer
kezi Paris'te bulunan Reji Jeneral Dö 
Şömen Dö Fer E Travo Püblik (Re
gie Generale de Chemins De Fer Et 
Travaux Publics) nam ecnebi anonim 
tirketinin Türkiye şubesi vekili umu
misi sıfatiyle haiz olduğum aharı tev
kile mezuniyetime binaen ve benim 
vekaletim baki ve mahfuz kalmak ü
zere tercümesi Beyoğlu beşinci no
terliğince 16 temmuz 1937 tarih ve 
10826/1264 No. ile tasdik edilmiş ve 
buraya merbut vekaletnamede yazılı 
aalahiyetlerin cümlesiyle Galata'da 
Bahtiyar hanında 2 inci katta 26 No. 
da Mösyö Henri Ahngry (Hanri 
Alengri) yi vekil nasp ve tayin eyle
dim. 

150 kuruşluk pul üzerinde klişe 
reji jeneral dö şömen dö Fer E 
Travo Püblik (Regie Generale 
de Fer et Travaux püblies lstan
bul şubesi umumi vekili tarih: 7 
T. evci 1937 imza: okunamadı. 

Bu bin dokuz yüz otuz yedi senesi T. 
evci ayının yedinci günü tarihiyle o
lan bu vekalet zirine mevzu imza şa
hıs ve hüviyeti dairece marufum ve 
dairemden bir sureti 7 T. evci 1937 
tarih ve 12310 No. ile musaddak ve
kaletname mucibince reji jeneral dö 
f(>men dö fer et travo püblik şirketi 
namına bilvekale imzaya mezun Ad
rien Billiotti'nin olup muvacehemdc 
vaz ve münderecatını tamamen kabul 
ve ikrar eyledikten sonra noter ka
nununun 67 inci maddesine tevfikan 
tasdik ettim. 

Beyoğlu dördüncü noteri 
Mühür ve imza 

Zirde imza sahibi Paris'te Noter Me. 
Thibierge huzuruna gelen Paris'te 
Bienfesance sokağında 52 Nr. da mu
kim atide ismi zikrolunan şirketin mu

1-------
4 - Muhtelif - salahiyet itası. 
Salahiyet itası meclis murahhas a-

zası mösyö V. Prüd Homme'a Türki
ye'de 1stanbul'da Asikurazionu gene
rah hanında mukim avukat M. A. Bi
liotti'yi şirketin Türkiye vekilliğine 
tayin ve kendisine atideki salahiyet
leri icra için vekalet verir. 

1 - Reji general dö şimen dö fer 
e trova püblik, şirketinin Istanbul'da 
ihdasına karar vermiş olduğu suuesi· 
ni teşiet ve idare etmek, işbu şube 

namına şirketin esas mukavelename
sinde muayyen muamelatı icra et
mek, şirket hesabına her nevi tahsila
tı icra ve mukabilinde makbuz ve ib
ra vermek; 

2 - Reji jeneral dö şimen dö fer e 
travo püblik şirketini bilumum mah
kemeler, heyetler ve hükümet devai· 
ri huzurunda temsil ile gerek müdde ı 
ve müddeialeyh ve gerek sıfatı ahar
la derecatı mahakimin cümlesinde 
ikamci dava ve işbu salahiyetleri ta
mamı veya bir kısmı ile başkalarını 
tevkil ve işbu vekaletname mündere
catının icrası hususunda ahvalin icap 
ettireceği umurun cümlesini ifa et
mek üzere Paris'te şirketin merke
zinde 15 haziran 1937 tarihinde tan
zim kılındı. 

Aslına mutabık suret 
Paris 6 haziran 1937 

Murahhas - aza (imza) 
V. Prüd'homme. 

Paris'te (sekizinci noterlerde) 16 
haziran 1937 tarihinde tescil edilmiş
tir. 

Cilt 120 A, Varak 98, hane 12. 
Yirmi iki frank elli santim alın
dı. 

lmza: Cuinet 

Seine bidayet mahkemesi reisinin 
mazeretine mebni Seine bidayet no
ter Me. Thiebierge'in imzasını tasdi ' 
ederim. Paris 22 Haz. 1937 

Mahkemesi (mühürü) mezklır mal 
keme azası Cibert 
Yukarıda mevzu mösyö Cibert im

zasını tasdik ederim. 

Adliye nezareti Paris 23 Haz. 1937 
(Mu" hu''r) Adliye nazırı N. mü-

meyyiz 
(imza) Hubcrt. 

. Hariciye nezareti mösyö Hubcrt'in 
ımzasını tasdik eder, 
Hariciye nezareti Paris 24 Haz 1937 

(Mühür) Hariciye nazır.ı Na. 
Kalemi mahsus şefi 
(imza okunamadı) 

Sayı 41 - 360 

Bu kağıtta bulunan mühürün fran
sız hariciye nezaretinin olduğu tas
dik olunur. 

Türkiye 
(imza) 

Paris 24. 6. 1937 
cümhuriyeti başkonsolos 

Paris konsolosluğu (mühürü) 
No. 1766 

_ 1933 Türk Borcu III. -
- 1933 İkramiyeli 

Ergani 

19.10 19.10 
: Sivas - Erzurum 

Hattı 1s. III. 
Sivas - Erzurum 

: Hattı fs. V. 19.15 19.15 
: Maden Kömür İşleri 

25
.-

- Tahvili 25.-
t zmir Belecliyesi 
İstikrazı 99.- 99.-

§ 5 - İstekliler teklif mektuplarını 
: ihale günü olan 23 ikinci kanun 939 pa
: zartesi günü saat 14 e kadar eksiltme 
: komisyonu reisliğine makbuz mukabi

= Maden Kömür işleri 
- Nama 13.60 13.60 
_ Maden Kömür İşleri 

linde teslim edeceklerdir. Postada o
- lacak gecikmeler kabul edilmez. = (9079/ 5127) 9300 - Hamiline 13.70 13.70 

: Kilimli Kömlir _ 
_ Ma<leni ıs.- 15.- : 
: Anadolu Sigorta 19.50 19.50 : 
- Ankara Sigorta 1.25 1.25 -
- Ankarapalas 0.50 0.50 : 
- Milli Reasurans 5.50 5.50 --.,11111111111111111111111111111111111111,. 

Mahkemeler 
Anknrn Üçüncü Sulh Hukuk Mah 

kemesinden : 
Terki hayat eden cümhurreisi Ata

türk'ün terekesine mahkememizce va
::;iyetname mucibince vaziyet edilmiş 
olduğundan, mirascı veya lehlerine 
vasiyet edilen hükmi veya hakiki şa
hıslardan alacaklr veya borçlu olan
ların veya kefaletleri dolayısiyle bir 
alacak iddiasında bulunanların evrakı 
müsbiteleriylc birlikte bir ay zarfın
da Ankara 3 üncü sulh hukuk mahke-

Harita yaptlnlacak 
Bornova Belediyesinden : 

1 - Bornova'nm mevcut şehir hari
tası tadilen ikmal ve müstaıkbel imar 
planı tanzim işi 25. 12. 938 tarihinden 
itibaren 45 gü müddetle eksiltmeye 
:onulmuştur. 

2 - Keşifbedeli (1050) bin elli H
adır. 

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

çarşamba günü saat 16 da Bornova be
lediyesinde yapılacaktır. 

5 - Şartnameler parasız olarak 
Bornova belediyesinden alınacaktır. 

6 - Eksiltmeye girenlerin kanuni 
şeraiti haiz olmaları ve ihtisas vesika-
sı göstermeleri şarttır. 

(4477/ 5264) 9483 

İnşaat münakasası 
mesine müracaat etmeleri ve ibraz e- C. H. P. Aydın tlyönkurul Ba§-
decekleri vesikaları kayıt ettirmeleri kanlığından : 
ve bu müddet zarfında alacak veya Eksiltmeyt> konulan iş: Aydın park 
borç hakkında bir müracaat sebket- karşısındaki binanın tadilen ikmal 
mediği takdirde mirascıya ne şahsen inşaatıdır. 
ve ne de terekeye izafeten alacak id- Bedeli keşii: 14164 lira 83 kuruş-
diasmdan ötürü takibatta bulnamıya- tur. 
cakları Türk kanunu medenisinin ı Bu işe ait evrak: Eksiltme şartna-
561 inci maddesine tevfikan ilan olu- mesi, mukavele projesi, nafıa işleri 
nur. 9627 1 genel şartnamesi keşif hulasası, pro-

jesi dosyası. 
Bu evraklar belediye fen işleri mü

iiirlüğünde veya parti bürosunda gö
• iilebilir. 

Bu işin ihalesi 12 ikincikanun 939 
Ankara İcra Dairesi lflas Me- perşembe günü saat 17 de kapalı zarf 

usuliyle Aydın Parti llyönkurul baş
kanlığında yapılacaktır. 

İc.ra ve İflôs 

murluğundan : 
Ankara'da Dahiliye vekaleti karşı

sında Sakarya apartmanında Rahmi 
zade Ziya Sönmez hakkındaki iflasın 
Ankara ticaret mahkemesi karariyle 
kaldırıldığı ilan olunur. 9630 

Sivas icra Memurluğundan : 
Mithat Ziya Urgün'e: 
Sivas'ın Bezirci mahallesinden 11-

yas Aran usta vekili avukat Ziya Ra
dos'a 273 lira borçlu Sivas müteahhit 

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

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

.:!.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -- -- ------------------

Türkiye pamuklu dokuma ve pamuk ipliği 

fabrikaları Anonim Şirketinden 

-------------
lıbu varakaya mevzu mühür T. C. --- Pamuk ipliği satııı ---Paris konsolosluğunun olmakla tas-

dik kılındı. 15. Temmuz 1937 
K. lnhcn 

-- --~ Kayseri Bez fabrikası malı 12 No Paket 415 Kurut ; = N 16 ,, ,, 480 ,, = =: azilli Basma fabrikası malı 24 580 = 

Kiralık: 

Kiralık oda - Y. Şehir Atatürk bul
varı Orduevi kargısı Dirim Ap. daire 
3 konforlu sıcaksu banyo kalorifer eh
ven fiat kapıcıya müracaat. 9387 

Kiralık - Ucuz kalocifer vebolit ve 
sair tesisatlı apartman dairesi ayrı 

konforlu odalar Demirtepe Emek a
partmanına mracaat Tel: 3295 9391 

Kiralık kalüciferli daire -Tam kon
for 4 oda 1 hol azimet dolayısiyle dev· 
ren veva yeniden. Bakanlıklar postane 
karşısı Ersin. Ap. 9423 

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

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

Kiralık Apartıman - Kalorifer, mu
şambalı, taın konforlu, 6 oda, banyo ve 
saire Çankaya cad. Sarrköşk karşısı 
No. 49 Tl: 3050 9463 

Kiralık - Alman ailesi yanında. 
Çankaya cad. Sarıköşk karşısı Japon 
sefareti arkası No. 4 Sabiha Ap. 5 ten 
sonra görülür. 9503 

Dört satırlık kiıçuk ilanlar 
Bir defa için 30 
İki defa için . 50 
Üç defa için 70 

Dört defa için 80 
Devamlı kuçük ilanlardan h 
için 10 kuruş alınır. Meseli&ra 
neşredilecek bir ilin için, 1 • 
alınacaktır. Bir kolaylık olmomıa 
her satır, kelime aralarmdaktlayı 

i lar müstesna, 30 harf itibar l 28-
ı tir. Bir kliçük ilan 120 harfte ver 
• olmalıdır. 
İ Dört satırdan fazla her satırın Y 
İ her seferine ayrıca on kuruş ye 

i Küçük ilanların 12(1ah 
i geçmemesi lazımdır. wt t 

j tarı geçen ilanlar ayrı'&k . 
i tarifesine tabidir. sı 
: ................................... ,,,,.l-8-t 1 

tksi 
Acele satılık arsa - Maltcü 24 

darma okulu karşısında "64dele 
uygun fiyatla verilecektir. ')te 

saa 
nck 

Devren kiralık apartınaıı3 k 
fartalar C. Halep sokak 16 
lçöz Ap. 3 ncü daire Tel: 16 

Satılık otomobil - VaziDQ 
kemmel, 1931 model "BUICl 
mobil. Çekoslovakya SefaretiÇ; 
cat. Telefon: 1981 - 1991. Al 

Satılık otomobil - 938 mo 2~ 
siya! Buik. Bakım garajına feriı 

Bir Bayana kiralık oda - Aile edilmesi. ı ye 
yanında Bakanlıklar karşısı bulvarı ,e 
görür 1 oda kiralıktır. Müracaat Nu- Sablık - Eski Bursa hanı T 
ri Tel: 3921 9504 daki Yeni sinema antresi da\cat 

olan hissem satılıktır. Mürad 
Kiralık - Mobilyalı, mobilyasız, a- jin. 

ile içinde, bir oda kiralıktcır. Yenişe- ------------
hir, Karanfil sok. 15 A. 9575 Aranıyor: 

Kiralık - Yenişehir'de Meşrutiyet 

Cad. Türe sokağında Şen Yuva apart
manında müstakil bir oda. 9584 

Kiralık oda - Aile içinde güzel ra
hat bir oda bir bay veya bayan için 
Işıklar caddesi Meçhul asker sokak 
Cevat bey apartmanı No: 1 Kat 1 

9585 

Kiralık oda - Aile yanında bol gü
neşli 2 balkonlu. Çocuksuz bir aile ya
hut bir bayan veya bir bay için. Sela-
nik Cad. No: 16 9624 

Kiralık 2 oda 1 hol - Bahçeli evler 
kooperatifi No: 49 evin 1. ci katı. Zi
raat bankası kontrol servisinde Bn. İh-
san Kiper'e müracaat. 9625 

Çok ucuz kiralık ev - Her türlü 
konforlu kullanışlı 3 oda, banyo, mut
bak. Y. Şehir Yiğit koşun sokak No. 
12 9629 

Kiralık oda - Yenişehir Atatürk 
bulvarı Orduevi karşısı Sevim Ap. Da-
ire 3 e müracaat. 9640 

Kiralık - Bay, bayan için möbleli 
möblesiz. Oda kalorifer, sıcak su, tam 
konfor. Y. Şehir Menekşe sokak Gök -
nil Ap. No. 3 9641 

8atılık: 

Satılık fırın ve ev - Leblebici ma 
hallesi 3/ 5 No. mülk arsa fiatına ace
le satılıktır. Müracaat Kırşehir hanı 

Tel. 3313 Bay İhsan Üvez. 9392 

Satılık arsa - Bakanlıklar karşısı 

Karanfil sokak 785 m 2 11 numaralı 

parsel. Her gün 
sonra Tel: 2048 

12-13,5ve 17,5 dan 
9404 

Satılık ev - Y. Şehir' de iki katlı 
beşer odalr 800 M. arsalı münferit ev 
Ti: 1538 9417 

Satılık arsa - Yenişehir'in her so

kak ve caddesinde istasyon arkası Bo

monti önünde küçük arsa. Ti : 1538 
9424 

nü 

Ev apartman aranıyor - ~d 
ve Cebeci'de apartman ve ev aik 

Ti: 1538 ~ m 

iş '\·t•rt•nlt•r: 

Muhasip aranıyor - AnkarO.I 
ticaret müessesesi muhascbesiı.k 
lışmak üzere ticari muhasebe5 K 
bir muhasip aranıyor. Mufassa· 
meihal, muvazzah adresi bir lrl 
tograf kimlerden referans alın~t 
hakkındaki malumat ile Ankar 
kutusu 382 adresine müracaat. - ' 

Satış memuru ar:uıryor - Lt 
len bir satış memuruna ihtiyaç sa 
Almanca bilenler tcrr Pdilir. _ 
kitapevi. 9~ 

Katip aranıyor - Hesap yazad 
rinde tecrübeli bir katibe ihtiya~ 
dır. Yeni hal 22 No. Alem Dağ 11 

caretanesine müracaat. 95,f 

Muhasebeci aranıyor - Usulı 

zaaf üzerine defter tutar tecrüb~ 

servisi bulunan bir Türk muhı 

aranıyor. Ti: 2791 - 3300 • 

Bir radyo satıı memuru aranlll 
Radyodan anlar bir satış mcmu_, 
nacaktır. Tercümeihal 
kıta fotoğrafiyle A~ l 
382 ye müracaat. 

Aranıyor - Almanca ve franst

cari mulıareye bihakkın muktediı 

tilografi bilir, tecrübeli bir bayı 
ya baya ihtiyaç vardır .. Taliplerf 
saik ve fotograflariyle posta k 

.... 
196 ya müracaatları. 

f q arıyanJar: ' . 
iş anyor - Alaturka, alafrıın 

mek ve çamaşır, ütü işleri yapa 
bayan iş arıyor. Ulus'ta (S) rum 
mektupla müracaat. 9 

~1111111111111111111111111111111111 

= ' - PEK YAKINDA 
Satılık - 33 model fort marka kap· § Or AHRAP r A VUS 

tıkaçtı. Bankalar Cad. Çiçin yurt so 
kak No: 9 Ahmet Rafet'e müracaat. 

9435 

----.,1111111111111111111111111111111111 

Ekmek alınacak 
Marmara Onübahri KomutanlığıSatuı Alma Komiıyon11 

Cinsi Kilosu 

Ekmek 530.000 

Tahmin fi atı 
Kuru' Sa 

9 86 

Tutarı 

Lira 
52258 

1 ~ 
Lı~ 
3862 

ı - Komutanlık emrindeki kara erlerin ~n yıllık ihtiyaçlarından 
yukarıda miktarı yazılı ekmek, bir şartnamede ve kapalı zarf usuliyl 
siltmeye konulmuştur. 

ahhas azası Mösyö Victor Prüd, 
H&mme, haiz olduğu bu sıfatla mer
kez~ Paris'tc Bienfaissence sokağın
da 52 numarada kain reji jeneral dö 
gömen dö fer e travo Püblik (Regie 
generale de chemins de fer et trava
ux publics) nam anonim şirketinin 
namına hareketle şirketin meclisi i
daresinin dört haziran 1937 tarihinde 
ittihaz eylediği ve mutabakatını haiz 
bulunduğu sıfatla tasdik eylediği su
reti merbut karar mucibince : 

T. C. İstanbul M. Hukuk işleri mü
meyyizliği (Mühürü) 

Bu tercemenin ibraz olunan fran
sızca vekaletname münderecatına mu
vafık olduğu tasdik kılındı. 

= Ereğli Bez fabrikası malı 24 " " 580 " = == ,, ,, '' == 
§ F.~yatla~la f ~~rikada teslim tartiyle satılmaktadır. iplik = 
=: m~stehlıkle~rnın yu~~rıda yazılı fabrikalara gönderecekle- = =: r.ı ~dellerı m~kabılınde ihtiyaçlan nisbetinde iplik sipa- =: 
:: rıtı verecekl~rı ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksat- =: 
=: lara yanyabılecek pamuk ipliği müstehliklerinin de ihti- =: = yaçlarını aynı tartlar la yalnız Ereğli f abrikaaına ıiparit =: 
~ edebilecekleri ilin olunur. 9462 =: 

2 - Eksiltmesi 6 ikinci kanun 939 cuma günü saat 16 da İzmitte te 
kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. (Türkiye'de) lstanbul'da Asikura

:lioni generalr hanında mukim avu
kat mösyö Adriyen Biliotti (Adrien 
Billiotti) ye reji general dö şimen dö 
fer e travo püblik şirketinin lstan
bul'da ihdasına karar vermiş olduğu 
şubesini temgiyet ve idare etmek, it
bu ıube namına şirketin esas muka
velenamesinde muayyen muamelatı 

16 Temmuz 1937 
İmza: H. Karcıoğlu 

T.C. Beyoğlu beginci noteri 
{mlihlirü) 

No. 15383. 
Bu suretin dairede mahfuz 16 tem

muz 1937 tarih ve 10826/1264 numara- '=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

3 - Şartnamesi Ankara'da DZ. levazım şubesinden, İstanbul Kası 
şada DZ. satın alma komisyonundan ve komisyonumuzdan 262 kuruş 
bilinde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun ist 
vesikalarla birlikte yukarıda miktarı gösterilen ilk teminat makbuz! 
havi teklif mektuplarmı muayyen gün ve saatten bir saat eveline kada 

miayon bafkanbğma vermeleri. (9210/5199) 9377 



• 

RESMi iLANLAR 
Lemım. Aıniriiği· ı 

Kilo saman ahna<a~ 
a l6vazım Amirliği Satın 
miıyonundan: 
ayın 938 • 939 seneleri ihti-
28-11-938 de yapılan eksilt

verilen fiyat pahalı görül -
yeniden 81,000 kilo saman 

e konmuştur. 
ahmin bedeli 810 lira olup 
t teminatı 60 lira 75 kuruş-

ksiltmesi 6-1-939 P. ertesi 
t 14 dedir. 
ıiltmeye gireceklerin eksilt-
2490 saydı kanunun 2, 3, ün

elerinde istenilen belgeleriy-
te ihale gün ve saatinden en 
saat eveline kadar teminat ve 
ektuplarını Amasya alay sa-
komisyonuna vermeleri. 

(5207) 9366 

Kilo bulgur ahnacak 
ara Levazım Amirliği Satın 
omiıyonunda.n: 
layın 938-939 seneleri ihtiya 

28-11-938 de yapılan eksiltme 
erilen fiyat pahalı görüldü · 
yeniden 28000 kilo bulgur ek

e konmuştur. 
Tahmin bedeli 2850 lira olup 
at teminatı 203 lira 75 kuruş· 

Eksiltmesi 6-1-939 P. ertesi 
ıaat ı4 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin eksilt
rıü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
delerinde istenilen belgeleriy

ikte ihale gün ve saatinden en 
r saat evetine kadar teminat ve 
mektuplarını Amasya alay sa

komisyonuna vermeleri. 
(5208) 9367 

J).000 Kilo el ahnacak 
·~kara LeYazmı Amirliği Satın 
} KomiıyonundJ\n: 
a- Malatya garnizonunda bulu -
İrliklerin ihtiyacı için 470000 ki

t K. zarfla eksiltmeye konmuş
r 
. - Tahmin bedeli lira olup 
kkat teminatı 2115 liradır. 
- Eksiltmesi ı3-l-939 P. ertesi 

ç saat 10;110 dadır. 
· - Eks!' ıye gireceklerin eksilt
.\inü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
pddelerinde istenilen belgeleriy
ilikte ihale gün ve saatinden en 

y tir saat evetine kadar teminat ve 
7E mektuplarını Malatya askeri 

alına komisyonuna vermeleri. 
j (5209) 9368 

e • 
ameklik un alınacak 
~nkara Levazım Amirliği Satın 

n/A Komisyonundan : 
u- Alayın ihtiyacı için 20-12-938 
.. gi.inü elcai\tmeye konulan 250,000 

:)arlına .... .nuna talip çıkmadı -
bir em-.K__~ ~kıiltmeye. konulmuı 

sı- Eksiltmesi 10-1-939 salı günü 
diı 13 e talik edilmiştir. 
yi: Muha~en bedeli 32500 lir• 
r1 ılk temınatı 2489 lira 25 kuruş-

k - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
lı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
•tenilen belgeleriyle birlikte iha
;ün ve saatinden e(l geç bir saat 
ine kadar teminat ve teklif mek-

nrtryu Amasya'da satınalma komis
pa na vermeleri. (5283) 9S3ı 

m~ 

9~uru soğan alınacak 
lll~ara Levazım Amirliği Satın 

na Komisyonundan : · 
- Alayın ihtiyacı için 20-12-938 

' günü eksiltmeye konulan 12.700 
DA kuru sovana talip çıkmadığından 

111 iden eksiltmeye konmuştur. 
- Eksiltmesi ıo.ı-939 sah günü 
13 e talik edilmiştir. 

~uhammen bedeli 508 lira olup ilk 
ninatı 38 lira 10 kuruştur. 

_) - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
~ılı kanunun 2,3, üncü maddelerin

~e iatenilen belgeleriyle birlikte iha
le gün ve saatinden en geç bir saat 
eveline ~ teminat ve teklif mek

larmı Amasya aatınalma komisyo-
na vermeleri. (5284) 9532 

Ekmek tavası ahna<ak 
. Ankara Levazım Amirliği Satın 

ter,ma Komisyonundan : 
400 adet ekmek tavası pazarlıkla a
nacaktır. Nümunesi komisyondadır. 

sım)er zaman görülebilir. 
mıı :Beherinin muhammen fiyatı 200 li

ı olup kati teminatı 30 liradır. Ta
. _plcrin 2. 1. 939 pazartesi günü saat 
ıs tef'· d L A • 1. y. 1 a Ankara v. amırdgı satın ama 
ıla ı . 1 1 . 

rnıayonuna ge me erı. 
dar (5341) 9635 

Ekonomi BakanhOı 

Muhtelif alet vesaire ahnacak 
İktısat Vekaletinden: 

Vekaletimiz için Ticaret Umum Mü 
dürlüğü ihracat kontrolörlükleri için 
(Louis Schopper) marka (9) adet hek 
tolitre aleti, (6) adet Etüv aleti, (3) 
adet kalbur makinesi ve (3) adet has
sas terazi sahn alınacağından 22-ı2-

938 tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu aletlerin muhammen bedeli 
(3114) üçyüç on dört lira olup muvak
kat teminat parası (233) lira (55) ku
ruştur. 

2 - Açık eksiltme 9-1-939 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat onda 
vekalet levazım müdürlüğünde yapı
lacaktır. 
3 - Taliplerin ıartnameyi görmek ve 
teminat paralarını yatırmak üzere An 
karada levazım müdürlüğüne ve lstan
bulda iktisat vekaleti ihracat kontro
lörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(5244~ 9507 

_ Gümrük ve t n. B. 

Tuz çuvah alınacak 
İnhisarlar Umum Mii-dürlüğün • 

den: 
1- Şartnameleri mucibince satına

lınacağı ve 7. xı. 938 tarihinde ihale 
edileceği ilan edilen 50 kiloluk 150.000 
adet ve 100 kiloluk ı80.000 adet tuz 
çuvalının muhammen bedelleri değiş
tirildiğinden yeniden ayrı ayrı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş

tur. 
2 - Muhammen bedelleri SO kilo

lukların beheri 25 kuruş hesabiyle 
37SOO lira ve muvakkat teminatı 

2812.50 lira 100 kilolukların beheri 43 
kuruş hesabiyle 77400 lira ve muvak
kat teminatı 5ı20 liradır. İzmir'de tes
lim edildiği takdirde beherine 50 kilo
luklar için 25 santim ve 100 kiloluk
lar için de 50 santim zammedilir. 

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

4 - Şartnameler 50 tikler 1.87 lira 
ve 100 Iükler 3.87 lira bedel mukabi
linde İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
levazıın ve mübayaat şubesiyle Anka
ra ve İzmir ba§otnüdürlüklerinden alı
nabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubunun 
kanuni vesaik ile 3 7,5 güvenme para
sı makbuzu veya banka teminat m~k
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ların ihale günü eksiltme saatlerin
den yarımşar saat eveline kadar yuka
rıda adı geçen alım komisyonu başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmesi 
laznndır. (9170/5162) 9304 

Bayınd1rhk Bakanlığı 

Telgraf Ye bağ teli ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

ıs. 2. 939 çarşamba günü saat 15 de 
Ankara'da naha vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
da 7530 lira muhammen bedelli 50 
ton telgraf teli ile 200 kilo bağ teli
nin kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılacaktır. 

(Yerli malı için de teklifte bulunu
labilir.) 

Eksiltme şartname5i ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlü
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 564 lira 75 ku
ruştur. 

lsteklile in teklif mektuplarını 
muvakkat ceminat ve şartnamesinde 
yazılı vesaik ile birlikte aynı gün sa
at 14 e kadar mezkur komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(S308) 9632 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Veki.letinden : 
ı - latekli çıkmamış olan Ankara 

Akki..prü ile Orman çiftliği yolu üze
rinde ve orman çiftliği arazisi dahilin
de yapılacak tavukçuluk enstitüsü bi
naları inşaatı tekrar kapalı zarf usu
Iiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif 
bedeli 48696 lira 96 kuruıtur. 
2 - Eksiltme 11-1-939 çarıamba günü 
saat 16 da Nafia Vekileti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında yapıla
caktır, 

3 - Eksiltme tartnameai ve buna 
mü tef erri evrak 245 kurut mukabilin-

de yapı işleri Umum Müdürlüğünden 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3652 lira 28 kuru~luk muvak 
kat teminat vermeleri ve Nafia Veka
letinden alınmış ehliyet vesikası gös
termeleri lazımdır. Bu vesaika eksilt· 
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel bir istida ile Nafia Vekaleti
ne müracaatları muktazidir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan ıı-ı-ı939 çarşamba gü
nü saat ıs e kadar yapı işleri eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (5243) 9506 

Kalorimetre ve aksamı 
Nafıa Vekaletinden : 

9 şubat 939 perşembe günü saat 15,30 
da Ankarada Nafia Vekaleti binası i
çinde malzeme müdürlüğü odasında 

toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunca 1300 lira muhammen bedelli bir 
adet kalorimetre ve aksamı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak vekalet malzeme mü
lü rlüğünden alınabilir . 

Muvakkat teminatı 97,5 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını, mu 

vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 
14,30 a kadar mezkur komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(5253) 9508 

Telefon lôboratuvar 
malzemesi ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

9 şubat 939 perşembe günü saat 1 ı de 
Ankarada Nafia Vekaleti binası için
de malzeme müdürlüğü odasında top
lanan, malzeme eksiltme komisyonun
ca 1440 lira muhammen bedelli telefon 
labratuvar malzemesi kapalı zarf usu
liy le eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak vekalet malzeme mü
dürlüğünden alınmalıdır. 

Muvakkat teminatı ıos liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat temi~at ~e şartnamesinde ya
zılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 
10 a kadar mczk(ir komisyona makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(5254) 9509 

Cer aleti ve aksamı ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

9 şubat perşembe günü saat 16,30 da 
Ankarada Nafia Vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
ı850 lira muhammen bedelli bir adet 
ufki cer aleti ve aksamı kapalı zarf u
suliyle eksitlmeye konmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak vekalet malzeme mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminatı (ı38,75) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

\•akkat teminat ve şartnamesinde ya
l zıh vesaik ile birlikte aynı gün saat 

15,30 a kadar mezkur komisyona mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(5259) 9511 

~i.lli Müdafaa B~k~nlığıJ 
Tıyyıre kanal bezi ıhnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alına Komis
yonundan: 

1 - 30.000 metre tayyare kanat be-
zi müteahhidi nam ve hesabına kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tah
min bedeli (44.200) R. mark olup ilk 
teminat miktarı (3232) R. marktır. 

2 - lhalesi 17. 1. 939 sah günü sa
at ıs de ve~let satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komis -
yonda görülebiilir. 

4 - lateklilerin kanunun talep et
tiği vesaikle birlikte ilk teminat ve 
tP.klif mektuplarını saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri lazımdır. 

(4916) 8853 

Kayıı yular baıhğı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı 400 kuruş olan 400 adet kayış yu
lar bqlığı açık eksiltme suretiyle mü
nakasaya konulnıuıtur. 

2 - İhalesi 3-1-939 salr günü aaat 
14 dedir. 

3 - İlk teminatı (120) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamm bedelsiz 

olarak M. M. V. aatın alma komiayo -
nundan ahmr. 

5-
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad · 
delerinde gösterilen veaaikle ve temi -
natiyle birlikte ihale saatinde M. M, 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(5158) 9291 

Portatif sandalya, masa vesaire 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miıyonundan : 

1 - Ordu ihtiyacı için müteahhit 
nam ve hesabına 600 adet portatif 
sandalya 300 adet portatif masa, 300 
adet manevra sndığı açık eksiltme ile 
satın ahnacaktır. Hepsinin tahmini fi. 
atı 8740 liradır. 

2 - Eksiltme 3. 1. 939 sah günü 
saat 14 de Ankara'da M. M. V. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - llk teminatı 655 lira 50 kuruş 
olup şartnamesi bedelsiz olarak komis
yondan alınabilir. 

4 - Eksiltmey:o gireceklerin kanu
ni teminat ve vesikalariyle birlikte bel
li gün ve saatte M. M. V. satın alma 
komisyonunda bulunmaları ilan olu -
nur. ( 5159) 9292 

Yol silindiri ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
l - 10 tonluk 6 adet dizel motörlü 

yol silindiri kapalı zarfla yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli ( 43.200) liira olup ilk teminatı 
(3340) liradır. 

2 - Eksiltmesi ı6. 1. 939 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 2ı6 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunda yazılı ve
sikalarla ilk teminat ve teklif mek
tuplarını belli saatten bir saat evetine 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

(49ı5) 8852 

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

misyon\•ndan : 
ı - 1200 kilo balık yağı ile 3000 ki

lo makina yağı açık eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Eksiltmesi 5-ı-939 perşembe gti 
nü ısaat 15 dedir. 

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

4 - llk teminat 96 lria 75 kuruş o
lup şartnj\tqcsi komisyonda göfiilür. 

1 5 -:- Eksiltmeye gireceklerin ilk te
Jflinat ve Z490 sayıh kanunun 2,3 mad
delerinde yazıh belgelerle birlikte 
muayyen gün ve vakitte M. M. V. sa
trnalma komisyonunda bulunmaları. 

(51448) 9318 • 

Teminat miktarı tebdili 
M. M. Vekaleti Sı.tın Alma Ko

misyonundan : 
3 ikincikanun 939 sah günü saat 

15 de kapah zarfla satın alınacağı i -
lan edilen 5000 çift yemeni teminatı 
sehven 375 lira yazılmıştır. Bu işe ait 
ilk teminat 7 50 liradır. Alakahlarm 
nazarı dikkati celbolunur. 

(S325) 9614 

Çamaşırlık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
ı - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (20) yirmi kuruş 80 seksen 
santim olan 1.500.000 bir milyon beş 
yüz bin metre çamaşırlrk bez kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konalmu§
tur. 

2 - İhalesi 17 ikincikanun 939 salı 
günü saat on birdedir. 

3 - llk teminatı (ı6230) on altı bin 
iki yüz otuz liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 15 on beş 
lira 60 kuruş mukabilinde M.M.V. sa
tın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarmı ihale saatin
den en az bir saat evel M.M.V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(5353) 9637 

Sade yağı allnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

misyonundan : . 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (92) doknn iki kuruş olan 
25.000 yirmi bet bin kilo sade yağı 
kapalı zarf usuliyle miınakasaya ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 18 ikincikanun 939 çar
şamba günü saat on birdedir. 

3 - llk teminatı ı 725 bin yedi yüz 
yirmi bet liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamcei bedelsiz 
olarak M.M.V. satın alına komisyo
nundan alınır. 

5 - Ebiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen veaaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın
dan en az bir aut evel M.M.V. satın 
alma kıomisyonuna vermeleri. 

(5352) 9636 

-

Okullar 
Tercüman ve Dil 

ö§retmeni ahnacak 
Hava Okullan Komutanlıimdan: 
Eskişehir hava okullarına İngilizce 

lisanına hakkiyle vakıf aynı zaman
da tercüme işlerinde kullanılmak Ü· 

zere 165-ZlO lira ücretle iki tercüman 
ve yine İngilizce, franaızca ve alman
ca lisanlarına aşına ve keza tercüme 
işlerind~ de kullanılmak üzere 98-165 
lira ücretle üç dil öğretmeni ahna · 
caktır. Aşağıda yazılı enafı haiz o
lan isteklilerin vesaiki ile birlikte 
Eskişehirde hava okulları komutanlı
ğına müracaatları. · 

ı - Türk olmak 
2 - Hüsnühal sahibi olmak 
3 - Askeri mükellefiyetini bitir· 

miş olmak 
4 - Sıhhi durumu müsait bulun -

mak 
5 - Lisana hakkiyle vakıf ve tereli 

meye muktedir bulunmak 
6 - Yapılacak müsabaka imtiha -

nında kazanmak - imtihanlar zuhur e
decek isteklilerin bulundukları yer
lere nazaran Ankara'da hava müste
şarlığında, lstanbul'da hava akademi
sinde, Izmirde tayyare alayında, Es
kişehirde hava okullar;nda yapılacak-
tır. (S267) 948S 

!'"""'""'"'""'"""""':--! 

.................. ~.~.~.!~ ............ " .. ..I 
Muhtelif malzeme 

ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 ..:...... Harta Gn. Drk. fotoğrafhanesi 
için açık eksiltmeye konulan 10 ka
lem malzemeye talip çıkmadığından 

43. cü maddeye tevfikan ıo gün uza
tılmış ve 100 metre mermerşahi, 50 
metre amerikan bezi, 200 kilo üstübü, 
2 kilo şaph kösele bir grup, 500 kilo 
gazyağı, 300 kilq; tayyare bemini, ıs 
kilo rezistans yağı, 50 kilo silindir 1 
yağı bir gr~p. 15 kilo sünger ayrıca 
bir grup olmak üzere ayrı ayrı eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 11. 1. 939 çarf8111ba 
günü saat (ıO) da Cebeci'de Harta 
Gn. Drk. binasında satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Birinci grupun muhammen tu
tarı 164 lira 50 kurut. muvakkat te
minatı 12 lira 34 kurUf, ikinci gru
pun muhammen tutarı 206 lira, mu
vakkat teminatı 15 lira 45 kuruş, ü
çüncü grupun muhammen tutarı 225 
lira, muvakkat teminatı 16 lira 88 ku
ruş olup banka mektubu veya maliye 
makbuzu kabul olunur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me saatinde teminatlariyle birlikte 
komisyona gelmeleri. (5334) 9634 

Askeri Fabrikalar 

1 - Bu inşaatın muhammen 
1i 85000 liradır. 

2 - istekliler bu işe ait !!3rtname 
ve sair evrakı ve devlet demiryolları -
run Ankara, Sirkeci, Kayseri ve Sam
sun veznelerinden 425 kuruş mukabi • 
linde alablirler. 

3 - Eksiltme 19-1-939 tarihinde 
perşembe günü saat 15 de Ankarada 
D. D. Yolları yol dairesinde toplana -
cak merkez birinci komisyonunca ya
pılacaktır. 

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

a) 24'90 sayılı kanun ahkamına uy • 
gun olarak 5500 liralık muvakkat temi
nat 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

c) Nafıa vekaletinden musaddaJ 
ehliyet vesikası .. 

Ehliyet vesikası ıçın isteklilerin 
vakit zayi etmeden ve ihale gününden 
en az sekiz gün evet tahriren Nafıa 
vekaletine müracaat etmeleri Iazmı • 
dır. 

(5294) 9589 

Telgraf ve bağ teli ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia

yonundan : 
9. ıı. 1938 tarihinde yapılan ilk 

eksiltmede talibi çıkmamış olan ve 
muhammen bedeli 1S375 lira olan ı2o 
ton telgraf teli ile 2,5 ton bağ teli 
ıs. 2. 939 çartamba günü saat 15 de 
kapalı zarf usuliyle Ankara'da Nafıa 
vekaleti binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1378,13 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynr gün saat 14 de kadar idaremiz 
malzeme dairesindeki komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra' da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (5293) · 9631 

Kazalar 
Satıhk hamam 

Tosya Vakıflar Memurluğundan: 
1 - Tosyada Abdurrahman Pata 

camii kurbinde Mevlana Selahaddin 
vakfından dört tarafı yol ile mahdut 
535 No. lu vakıflar idaresine ait çif
te hamamın mülkiyetinin satılması 

kapalı zarf usuliyle arttırmaya konul 
muıtur. 

2 - istekliler bu işe ait şartname
yi Tosya vakıflar idaresinden para· 
sız olarak alabilaler. 

3 - Arttırma 20-12-938 tarihinden 
itibaren bir ay olup 20-1-939 taihine 
tesadüf eden cuma günü saat on dört
te Tosya vakıflar idaresinde müte -
ıekkil komisyonu mahsus huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - Artırmaya girebilmek için mu
hammen bedel olap (9000) liranm 
yüzde yedi buçuğu (675) lira mu -

• vakkat teminat yatırılması şarttır. 

5 - Teklif mektuplarının yukarda 
15 Ton 8 No. Çinko ahnacık yazıtı saatten bir saat evetine kadar 

komisyon reisliğine teslim edilmesi 
Askeri 'fabrikalar Umum Müdür- veya bu tekilde yetişecek surette 

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo- posta ile gönderilmesi liz:ımdır. 
nundan: 6 - Teklif mektuplarınm 2490 N. 

Tahmin edilen bedeli (4050) lira o - lu kanun ahkamına tevfikan uygun 
lan ıs ton 8 No .. çinko askedıfabrika - olması lizımgeleceği ilan olunur. 
tar umum müdürlüğü merket'aatın al- (5212) 9370 
ma komisyonunca 16-1-1939 ~rtesi 
günü saat 14 de açık eksiltme lle ihale 
edilecektir. Şartname paraııs olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu · 
vakkat teminat olan (303) lira (75) ku
ruş ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad-

An~aro Belediyesi 

delerindeki vesaikle mezkfir gün ve 1 ki ne on ziyası tesisatı 
saatte komisyona müracaatları. 

. (5291) 9588 

Demiryolla rı 

6 Adet torna tezgahı ahn.a<ak 
D. D. Yollan Satm Alma Komiı

yonundan: 
Muhammen bedeli 22500 lira olan 6 

adet muhtelif Antrtuvaz torna tezga -
hı 14-2-1939 salı günü saat ıs de ka -
palı zarf usuliyle Ankarada idare bi -
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ı687,50 

liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri llzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinde, Haydarpaşa

da tesellüm ve sevk 'efliğinden dağı-
tılacaktır. (5236 ) 9586 

İstasyon binası yaptarllacak 
n. D. Yolları S.tm Alma Komis

yonundan : 
Samsun istasyonunda yapılacak is -

IM)'Oll bisıuı inpatı kaplık sarf uau-

Ankara Belediyesinden : 
ı - Maraton kulesine yaptmlac;ak 

ild neon ziyası on beş gün müddede 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Keşif bedeli (605) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (4S,37) li

radır. 
4 - Keşifnamesini görmek istiyen

lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 13-ı-939 cuma günil.., 
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (5297) 9535) 

Zayi - Ankara Memurlar Koo~ 
tif firketinde sahip bulunduğum 2318 
sayılı 50 liralık hissemi zayi eyledim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. K. 6 bq veterineri albay Ali 
Doğançay. 9628 

Kati alôka 
Şimdiye kadar ticarethan('mizde 

müstahdem bulunan Çelebon Esende
mir'in 30. 12. ı938 tarihinden itibaren 
ticarethanemizle olan ilişiği kesil
miştir. Mumaileyhin bizimle hiç bir 
ali.kası kalmadığını sayın müşterile
rimize ilan ederiz. 

Ankara Anafartalar caddesi No: 88 
Aron Araf ve oğulları ticarethanesi. 

9638 
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Son pişmanlık fayda vermez! 

Diş Doktoru 
diyor ki : 

"Dişler; çürümiye başlamadan çok 
evci itina görür, her gün ve hatti 
günde birkaç defa fırçalanarak mik · 
roplar, zararlı salyalar ve ifrazat 
temizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Dişler çürüdük- ..... •• 
ten sonra artık iş işten geçmiştir. Bu· 

;, nun içindir ki dişlerin cRADYOLIN• 
sal. diş macuniyle her sabah öğle ve ak· 
letnt ıam, her yemekten sonra bol bol fır 
?1:15' çalanmasını ısrarla tavsiye cdiyoruz.'1 

ıl· 

DAİMA RADYO 

Batınız mı ağrıyor? 

Gripten mi yatıyorsunuz? 
Romatizmamz mı teprendi? 
Diıinizin ağrısı sizi çok mu 
hatsız ediyor? 

Hemen bir tek ka§e 

Alınız 

ra· 

İN 
9262 

NEOKORIN : Bütün bu rahatsızlıkları derhal geçirir ve size sı
. hatinizi iade eder. Günde 2-3 kate alınabili~. 

NEOKOR1N : Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. Tek kate 6, altı
lık kutu 30 kuruttur. Her eczanede bulunur. 

NEOKORIN ismine dikkat 9633 
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----- Amerikan ve Avrupa Radyo cihazlarının bütün evsafını birleştiren yegône Radyo 
-- • 

AL R G ELE --
-----

(Birletik Amerika Mamulatı) ----
VERESİYE SAT 1 S ------

Satış yeri: ------
ELECTRİC MÜESSESESİ GENERAL 

-------
:= Beyoğlu istiklal caddesi No. 28 de ve acentelerimizde Ankara satış yeri: HALiL HAMAMCI Bankalar Caddesi 9 
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-- Sakarya Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem:= 

- Ankara balkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete = 
_ ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai · _ 

:= mi itidal. Resmi ve hususi mücsscsata toptan mübayatta her bu· = 
.111111 ililiııiıiill te:~:~;:ı.gö~le;~~~~ Ulus ~oisdalll11İ 1lıillıİİİ1111. 

Ekmek alınacak 
Marmara Üssübahri KomutanlığıSatın Alma Komisyonun·dan: 

Cinsi Kilosu Tahmini fi atı Tutarı İlk teminatı 
Kuruş Sa 

Ekmek 400.000 9 86 
Lira 

39440 
Lira 
2958 

1 - Komutanlık deniz erl erinin yıllık ihtiyaçlarından yukarıda miktarJ 
yazılı ekmek bir şartnamede ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Eksiltmesi 6 ikinci kanun 939 cuma günü saat 14.30 da lzmitte tersa· 
ne kapısındaki komisyon binasında yapıJacaktır. 

3 - Şartnamesi, Ankara'da Deniz levazım şubesinden, lst~nbul'da Ka
sımpaşa'da deniz levazım satın alma komisyonundan ve komisyonumuzdan 
19: · •uş mukabılinde a lınabilir. 

4 - Eksıltmeye i ştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediğı 
vesikalarla birlikte yukarıda gösterilen ilk teminat makbuz veya banka mek
tuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evetine kadar komisyon başkan· 

lığına vermeleri. (9211 / 5200) 9382 

İyi makinistler aranıyor 

Haslahk, ölüm ve pislik getiren fareh 

F Hasan fare zehiri 
öldürünüz 

-: M ı · v k 1 • d Dizel motörlcrinden, santrifuj ve = a ıye e ô etın en : = pistonlu tulwnbalardan, kompresörler-= - den ve elektrik işlerinden anlayıp taş-

Çocuğunuza 
alacağınız 
hediyelerin 

en kıymetlisi 

Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nı 
rele,i, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler ko 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı 1 

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu ' 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruttuı 

: 1 - 31 - Kanunuevel - 1937 tarihinde ilan edildiği üzere - rada çalışmak istiyen makinistlerin 
:_ eski br<Jnz beg kurutluklarla yüz paralıklar ve nikel bir ku- - Madeır Arama Enstitüsü M.A.A. gru-

DADI ======= 1939 Bat mahsul Morina 

BALIK YACI 
- puna müracaatları. 9604 

~ rutluklar 31 • Kanuevel - 1938 ak§amından itibaren teda. _ 
dır •.• 

: vülden kaldırılacaktır. -- -Ellerinde hu nevi para bulunanlar 31 - Kanuevel. 1938 _ --= 
; aktamına kadar bilumum malsandıklariyle Cümhuriyet _ 
: Merkez ve Ziraat banaklarına müracaat ederek mübadele 
: ettirmelidirler. ------ 2 - Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numara· -
: lı kanunun sekizinci maddesi mucibince 1 · Kanunusani · -
: 1939 tarihinden itibaren bir sene zarfında ancak malsan • -
: dıklarına ve Cümhuriyet Merkez Bankasına yapılacak tedi- : 
: yatta kullanılabilecektir ( 4964) 8959 
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lzmir, incir 
ve iiziim 

tan mı 

TA R i 
MamulAtı 

Satış Koo
peratifleri 

birliği 

ş 

Bütün Taris malları en modern usullerle kat'iyen sıhhi 

ve temiz olarak hazırlanmıştır. Tesisatımız Türkiyede 
biririkfir ve en mütera~~i narh anlamlarına uygundur. 
rariften başka mahalde Fümige edilmiı incir yoktur. 

Ankara Memurlar Kooperatifi 
9540 

- Kireç -
Otedenberi piyasada tanılan 

taş, toprak ve posa bırakmaz Ka· 
raköy, Bozüyük, Alpköy ve Bey
likahır çalı kireçlerinin satış a
centalığını bu sene de Hüseyin 

Orak'a verdim. Sayın müşterilere 
ilan olunur. 

Pazarcıklı Mehmet Çavuş 9578 

Dekovil rayı alınacaktır 
2000 metre uzunluğunda ray 

ve 15 · 16 arabası alınacaktır. 
2791 . 3300 telefona müracaat 
edilmesi. 9577 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -- ---- Daktilo kursu --- -- --54 üncü devresine sonk3nunun : 

: ilk haftasında başlıyacaktır. Me- : 
§ zunlara 2 ayda diploma verilir. : 

: Dersler kış kurları münasebetiyle 

' 

,~7 
DADI 

Çocuklıı.ra ilk 
adımları og
reten fenni 
bir cihazdır 

DADI 
Çocukları eğ
lendirir. Ge
zintilerde ta
şımağa yarar. 
icabında ra
hat bir salın· 

cak olur. 

ıeposu Yeni Eczane Kataloğu 
•~vıniz. 9465 

Yeni açılan Saman pazarında 

EGE ECZANESİ ne gel 
yeni ilaçlar yeni lastik çeşitleri yeni fiyat 

fzmir'in Altın damlası kolonya ve kremleri 8867 = 

ANKARA PALA 
il -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Yemek Listesi 
Mütenevvi Çerezler 

Şarap Salçalı Levrek Filetosu 

Piliç kızartması 
Tereyağlı Bezelye 

Soğuk Av Eti Patesi 
Yeşil Salata 

Likörlü ve Meyvalı Dondurma 
Bisküit 

Meyva 9574 § sabah 8 den akşam 10 a kadar de- : 
: vam edecektir. Talebenin istedigw i : - = _ saat kabul edilir. Memurlar Koo- : ---·----------------- -----------------! 
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Dans dersleri - Bilmiyenlere öğre. 
tilir. Bilenlere mükemmelleştirilir. Mü 

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

ULU S - 19. uncu yd. - No: 6256 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

------

Yeni 
BU GÜN BU GECE 

SAADET DÜŞMAN! 

Baş Rollerde 
Benjamino Gicli - Maria Cebotari 

Çok k.uvetli mevzuu nefis 
musikisiyle müstesnı bir 

bir aş.lıı: ve his filmi 

İLAVETEN 

En Son FOX JURNAL 

SEANSLAR 

SİNEMALAR 
Halk 

BU GÜN BU GECE 

lstanbul'un bir aydan fazla seyrettiği 
ve hala seyretmekte olduğu 

Türkçe Sözlü, Araoça Sarkzlı 

Büyük Sark Filmi 

AŞKIN GÖZ YAŞLAR! 

Baş Rollerde 
ABDÜL VEHAP ve NECAT 

Sönmez bir aşkın gözleri yaşartan 
çok acıklı bilt.ayesi 

- Ôll•den eve/ : SEANSLAR 
10 ve 12 de Tenzili.th Halk Matinesi 10.30 ve 13 de tenzil3.th halk matinesi 

- Ôğleden sonra : 

Sus 
BUGÜN 15 Matinelerinden it 

AŞKIN GÖZ YASLAR 

Baş RoJ/erde 
ABDÜL VEHAP ve NEC 

Bu büyük eseri berkesin ra 
s~yrNebilmesı için SUS sin 
da da gösterilmesı mecburiye 

olmuştur. 

Bu film münasebetiyle 
SEANSLAR 

Ôileden sonra : 
ıs • ı l .JO da • Gece 20.30 dadı 

Ôkleden eve/ : 

Uumuml Neşriyatı İdare Eden 
Yazı lşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ı ANKARA 

Matbaa MUdUrll:Ali Rıza BASKAN 

Öğleden sonra : = ı4.45 - ı6.45. ıB.45 _Gece : 2ı de ıs 30 _ 18 • G . d 10 ve ı2 de Tenzilatlı 'Halk 
- . ece . 2ı e YENİ $AFAK 
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