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Romanya da örfi 
,, Kızılay iizii adedinin, 
milletin riişıü içtimaisiyle 
mütenasib bir dereceye 
varmasını, bütün milletin 
bu ıeıwsubu temin etme-
sini temenni ederim. " J 

KEMAL ATATVRK 

~--------------------

Piyoni;yeler 
Falih Rıfkı ATAY 

Şu gündelik gazetenin orta 
sayfalarındaki karşılıklı iki res
me bakınız : Biri büyücek bir A-

.. nadolu kasabasrnı göstermekte
dir. Burada, kerpiç yığınları o~
tasmda, eski bir kültürün vesı
kaları olan Cami ve hamam kub
beleri var. Etrafta tabiat yıpran
mıştır: Ağaçsız dağları~ ~.op~~k 
kabuğu bile sıyrılıp dokulmuş
tür. Kubbeler kurşunsuz, divar 
tonozu yosunlanmıştır. Şu sokak
tan sapan ihtiyar adamın da, e
ğer iç alemine girebils~~iz öyl~ 
bir harabe olduğunu goreceksı· 
niz. Bütün peyzajda teneffüsün 
kesilmekte olduğunu hissediyor· 
sunuz. Bir terbiyeci, bir ali~, b~r 
§air bir mühendis veya bır mı· 
ma; bu enkaz altında gömülüp 
kaybolmaktan gayri nasıl hır 
mukadder bulabilir. Çünkü or?-
ya ne ray çeliği, ne elektrık 
ışığı ne de buhar dumanı dokun· 
anu§tur. Bütün ferdi cehidler im
kansızlıklar ortasınd~ iflas e~
)Değe mahkumdur. Bır medenı
yetin vazifesini, heyecanını, 
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ratıcdığmı tüketmiş olduğu bu 
ınuhitin göze hOJgelen pitoreski, 
ancak eski bir mezarlığın cazi
besini hatırlatabilir. 

Bir de karşı sayfadaki resme 
bakınız : Hiç bir insan eseri ol
mayan bakir tabiat o~ta~ında ~e
nıir eritici fırınların ıhtışamh ıs
keleti yükselmektedir. ilk kazma 
sesleri, belki de, ça~~l~rın arEs!n· 
daki keklikleri ürkütu~or. ger 
!U baca hayaletine dog~ yakla-

Baıbakanırİıız dün 
Ankaraya avdet etti 

Dışbakanı Dr. .T. R. Arasta 
başbakanımızla birlikte geldi 

• 

Büyük Önder Atatürk ile birlikte lstanbula gitmif olan Baıbakan 
B. Celal Bayar, bu ~yahatinden istifade ederek stanbul, Gölcük ve 1z
mitte tedkikler yaptcktan ve yeni direktifler verdikten &Onra dün sabah 
saat 9.12 de gelen Anadolu ekspresiyle şehrimize dönınü§tür. Başbaka
nımızla birlikte Avrupadan dönen Dı§ işleri Bakanı B. Tevfik Rüştü 
Aras da şehrimize avdet etmİ§tİr. 

idare ilan 
Umumi se(im bila 

müddet geri bıraklldı 
Romanya şimdilik parlômento 

idare edilecek açılmaksızin 

Esrarlı bir ıekilde kaybolan Sovyet 
maslahatgüzan bala bulunamadı 

Bükreş, 11 (A.A.) - Kıral Karol patrik Miron'u bir temer
küz kabinesi teşkiline memur etmiştir. B. Miron bu vazifeyi ka
bul ederek derhal muhtelif parti şefleriyle görüşmüt ve kabineye 
girmeği reddeden BB. Goga ve Maniu hariç olmak üzere "milli 
temerküz,, ismi verilen yeni kabineyi teşkil etmiştir. 

_, •••.•................................• __ 
Yeni hükümetin ilk işlerinden biri, 

1933 kanunuevvelinde başvekil Duka'
nm katli üzerine yalnız Bükreş ve diğer 
bazı büyük şehirler için ilan edilmiş o -
lan örfi idarenin bütün memlekete tcş· 
mili olmuştur. · 

edildi 

Romanya kıralı Kmol 

Ekonomi bakanı 
Kütahyadan geçti 

Kütahya, 11 (A.A.) - Bahkesir'c 
gitmekte olan İktxsad Vekili Şakir Ke -
sebir bugün buraya gelmiş ve şehrimiz
de üç saat kadar kalmıştır. tktısad v~ 
kilimiz şehrimizdeki bu kısa tevakku -
fundan istifade ederek parti binasında 
vilayetimizin iktısadi ve zirai vaziyeti 
etrafında alakadarlardan izahat almış· 
tır. 

Kral Karolun 
millete 

beyannamesi 
Nizam ve asayişin muhafazası için 

Şakir Kesebir 9 da Balıkesir istika
metinde seyahatine devam etmek üze· 
re şehrimizden ayrılmış ve istasyonda 
geliıJerinde olduğu gibi başta vali Se -
dad Erim olduğu halde kalabalık bir 
halk kiitlesi tarafından uğurlanmıştır. 

Bühreş, 11 ( A.A.) - Kral 
Karol, Romanya milletine hita· 
ben ne§rettiği beyannamede ez
cümle diyor ki: 

Muhtelil seçimler dolayısiy-
;, le yapılan propaganda, milleti

mizin hayat ve ruhunda kan· : 
-ve enal§eler hastt etndr : 

: tir. Bundan çok zararlı ve mil· : 
• letin büz.at mevcudiyetini bal- : 

talcııyan bir haleti ruhiye doğ- : 
muftur. Yurdun daimi menla. : 
atlerini korumak lazımdır. Bu- : 
nun içindir ki, mesut adamlar- : 
dan mürekkep bir hükümet teı-: 

• kil ettim. Tam bir vatanperver- : 
lik hissi ile mutta8ıl ve her tür- : 
lü parti faaliyetinden kurtul- : 
muf olan bu mesul adamlar, • 
kendilerine münhasıran memle-

(Sonu 8. inci sayfada) 

ALMANYADA VAZİYET SAKİN 

Londranın verdiği haberi 
Berlin te&ip ediyor 

Berlin, 11 (A.A.) -Yan remıi bir menbadan verilen bir tel). 
Hğ ezcümle diyor ki: 

uy abancı gazetelerin ve ajansların bir kısmı, bugünlerde, şim· 
diye kadar görülmemit derecede bir tiddetle Almanyaya karşı 
bir yalan propaganda hareketine geçmitlerdir. 

Yunanistanda 
d h nüz Turk veya 

fırsanız, ora a, e . . U . 
Amerikan yahud fngılız nıver-
"t . den gelen gençlere rastlı

aı esın "k . olan 
yacaksınız. Onu tu enmı~ l 

k . deniyetin harabesı nası 

Başbakannnız Ankara garında İç Bakanı ve C. H. P. Genel Sekrete-
ri B. Şükrü Kaya, Gümrük ve İnhisarlar Bakanı B. Ali Rana Tarhan, • 
Ankara vali ve belediye reisi B. Nevzad Tandoğan~ ıehrimizdeki mebus
lar, Bakanlıklar erkam ve kalabalık bir halk tarafından karşılaııını§· 

lardrr. - - - .. 
Yukardak.i resimler Başbakanla Dış işler Bakanmın Ankara garında 

ketin iyiliği için çalıfmak imka
nını verecek bir mühlet bula
caklardır. Bu hükümet, devlet 
idaresini siyası tesirlerden kur-

taracak ve kanunu escuide ye- • 
ni ihtiyaçları karıılayan ve mil· 
letin uteklerini tatmin eden de
ğİfiklikler yapacaktır. 

Yeniden ü~ devlet 
adamı Alinadan 

Hatta Almanyada sokak muhar~ 
heleri dahi olduğu, birçok garnizon~ 
un itaatsizlik hareketine başladığı, 
birçok yüksek zabitlerin tekaüde sev
kedildiği, Kronprinz'de dahil olmak'. 
üzere birçok kişinin yabancı memle· 
ketlere iltica ettiği, ordu dahilinde 
siyasi temizlik için komiteler te'1ci1 
olunduğu, B. Hitler'in bütün bu iş
lerden dolayt hasta düştiiğü ve Ber• 
line döndüğü, hududların kapatrl<iığr es ı me ki tırıyor 

karşılanışlarmı göstennektedir. itip kendinden uza daş · t · 
'd' . d. yeni ıne enıye ın 
ı ıse, şım ı, . . urelerin ----------------------------
&ihri onu en ılerı marn k d' 
ko~unda~ bile ayırarak en ı-

km kt d·r Burası başlıyor, ne çe e e ı . 
burası diriliyor ve yarlatıyçoe-r. 

d' r ar Burası yarm beton ıva ' 'k 
lik kubbelerle örtülecek, elektri l 
ona hizmete gelecek, ha~ kızı • 
h · · bedı karan-
ğı yayla gecesının e . düdil· 

lığını dağıtacak, fabrıka . ı· 
iünün sesi, ebedi şafak sessız ı· 
ğini ürpertecektir. . k" 
Şimdi Ana.dolunun hır ço~ <: 

felerinde, hep onla~, meden;e~ı
ınizin piyoniyelerı va_~· a ~ 
d .. B dan kaç.an mu·nevverı, 

un ursa . 1 arkasm-
şimdi Erganı sırt arı~ .f 

S de hır vazı e da bulursunuz. a . h. 
h . . d w ·ı bizzat say ve ış ıç 
ıssı egı , k t ede 

b' dd"dün rnu aveme -
ır tere u kullanıyor. 

ınediği mıknatısın• b 1 
Bu nüvelerin etrafında kasa ~tr 
silkiniyor· köyler uyan~york. du-

, b. t k şehır a ar 
nevver için ırl eket bir kıta ka
dar.- olan mem e ' 
dar genişliyor. t fa yalnız 

p· . ler her ara ' 

dıy°?ı.yte 'tekniğin ınucizele-
ıne enıye ve . h t telakkisini, 
r . . d w ·ı yenı aya 
ını egı , . t · yakları gö-

Yeni ihtiyaçları ve ış 1 
rbetini gi-

t .. .. E li taşra gu 
uruyor. ze w katılaşıp çat-

deriyor. Topragı~. id nikbinlik 
layan dudakları, um ' 
ve şevk ile gülümsüyor. ...-•• ........ ......-. ........................ 

Hava Kurumu piyango~: 
• . · Kazan--· clün çekılmıştır. 

4 
.. ii saylamız· 

numaraları unc 
da bulacakıınız. d 

l Keşideye buf!Ün de eoam 

edilecektir. ... ......... . 
: .................................... .... 

ULUS 
Türkiyenin en büyük haber ve fikir gazetesi 

Okuyucularının her gün daha fazla beğendikleri ve takdir et
'kleri ULUS bayramdan sonra birçok yeniliklerle çıkacaktır. Bu 

tı b' frik ı . . . b ı arada cazib ve meraklı ır te a ar sensını ne§re a§ ıyor. 

Bu arada: 
Alexis Tolstoi'un, ilk çıkışrnda iki milyon satılan eseri 

Büyük Petro 
romanını ı·esimli olarak nefre başlıyacaktır. 

YESİ L DEFTER 
d 

• ·. ,g~unu.z macera romanlarının en meraklısı 
Şimdiye ka ar o 

BU CANI NASIL YAKALANDİ ) 
• 

Ad tercüme değil, :z;abıtamr.zın en karanlık cinayetler· 
apte veya . . . 
k 

•11 d k · harikulôde muvallahıyetlerını, gayet c<Uıb ıJe 
de ve atı er e ı . • 

.. ük' l · · b · 0·· •liibla anlatan bu serıyı merahla okuyacaksınız.. sur eyıcı ır .. 

Bu yeni yola enerji ve yur
dun selcimeti bunda olduğuna 

kani bulunarak giriyorum. 

"······································'" 

V. 6 balonu kazası 

Moskova sefirimi% 

taziyede bulundu 
Moskova, 11 (A.A.) - Sovyetler 

birliği V-6 balonunun kazaya uğrama
sı münasebetiyle, Türkiye Büyük elçi
si B. Zekai Apaydın Türkiye cumhu
riyeti namına taziyetlerini B. Litvino
fa bildirmiştir. 

IAJ'U 001.liCIO!illS o OOIOiJls ot 

Maraıın kurtuluı 

ylldönümü dün 
halkevlnde kullandı 
İstiklal tarihimizin en şerefli des

tanlarından biri olan Maraş kurtulu
şunun on sekizinci yrldöatimü, dün 
Halkevinde gilzel ve heyecanlı bir t:S
renle kutlanmıştır. Bu kahraman şeh
rimiz için yapdan törenin tafsilatı 

2 inci sayfamxzdadır. 

uzaklashrlldı 
ı dahi söylenmiştir. 

Tavzihler 
" Bütün bu rivayetlere karşı aşağı-

Atina, 11 (A.A.) - Atina ajansx daki hususat tavzihan bildirilmekte· 
bildiriyor: Matbuat müsteşarı B. Ni- dir: 

(Sonu 8. inci sayfada) ( Sonu 3. üncü sayfada ) 

Bayan - ( Kocaıına) Sapkandaki tüyü çıkar diye sana kaç 
kerre •Öyledim. •• El aleme giilünç oluyorsun ... 
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Devletin ödediği kira .. 
Eskişehirli genç arkadaşım bana şehri gezdiriyordu. Evvela vilayet 

makamını, karşısındaki parti binasını gösterdi. En aşağı onbeş dakika 
yürüdük. Birkaç eski dağınık binaya sıkışan yerleri işaret etti: 

00

-Adliye dairesi, dedi. Mahkemelerimiz burada çalışırlar ... ,, 
Şiı:ndi ahşap evlerle dolu bir sokaktan geçiyoruz. Evlerin kapılarında 

birer levha: Orman dairesi, Baytar dairesi, Polis merkezi, Nafıa müdür-
lüğü ve saire ... 

Şimdi düşününüz: Bir vatandaş ki, devletle olan işinin halli için, bir 
çok daireleri gezmek lazrmdır. Vilayete vereceği bir istidasmı, adliyede 
takib için yanın saat yol yürüyecek, oradan defterdarlığa gitmek için ge
ri dönecek, gene bir saat yürüyecektir. 

Eskişehirde mekteblerden bazılarının bile kira ile bina tuttuğunu 
öğrendikten sonra, devletin her aene ödediği para mikdarını öğrenmek 
istedim: "'-Aşağı yukarı aenede aeksen bin liraya yakın, dediler. 

Seksen bin lira ... Eskişehir; toprağı bol, kiremidi bol, taşı bol bir şe
hirdir. işçi ucuzdur. Devletin, ödediği kira mikdarının on seneliğini alı
nız. Aşağı yukarı bir milyon lira... Bir milyon lira ile Eskişehirde mü
kemmel, eksiksiz, modern mimarinin, iyi yapının, konforun örneği olan 
bir devlet mahallesi kurabiliriz. Öyle bir devlet mahaliesi ki, bir taraftan 
vatandaşın devletle olan münaaebetlerinin kolaylıkla tanziminde faydalı 
olurken, bir taraftan da aynı vatandaşa güzel yapı görmek zevkini, gü
zel yapıda oturmak ahlakını aşılıyacaktır. 

Bana Eskişehirde bir meseleden bahsettiler: Bu evlerin çoğu, yazın 
oturulamıyacak kadar sıcak ve tahta kurulu, kışın oturulamıyacak kadar 
soğuk ve rutubetli olurmuş .. Memura, huzursuzluk veren bu hal, aynı 
zamanda memur ve serbest meslek erbabının kalabalık olduğu Eskişe
hirde bir de suni mesken buhranı doğuruyor. Mesken buhranının yaşa
ma şartlarını tahdid ettiği Ankarada bu derdi, biz, bütün Türkiye vatan
daşlarından daha iyi biliriz. 

Kötü binal-ara ödediğimiz kiralan birleştirip bunları karşılık tutarak 
devlet siteleri kuralrm. En büyük şehirlerimizde bile devlet daireleri ma
halle aralarında ve ortaçağ evlerinde oturmaktadır. Bürokrasinin tasfi
yesinin günün davası olduğu bir zamanda, devlet dairelerinin, bütün 
pratik çalışma vasıtalarına sahip olarak modern ve birleşik binalara yer
leşmesinin bu gayemiz için en büyük vasıtalardan biri olduğunu unut-
mıyalrm. · 

Devleti; vilayetlerden batla yarak köylere kadar her yerde kiradan 
kurtarmaltyız. 

KUR.BAN 
"- kurbanlarınızı Hava kurumuna 

veriniz.,, 
Bu dört kelimelik cam/enin ne söy

lemek istediğini hep birlikte biraz dü
JÜnelim: 

Dini bayramlarımızda, dedelerimiz
den miras kalan itiyat/arımızla yapa
cağımız yardımlar üç büyük davanın 

yürümesini kolaylaştırmaktadır: 
A) Mi/il havacılığı kurmak ve k6k

leştirmek. 
B) Hayatın ve tabi atin darbelerine 

uğramışlara yardım imkinlarını ço
ğaltmak, 

C) Yarının büyüklerini açlıktan ve 
bakımsızlıktan kurtarmak. 

Gençliği göklere kavuşturmak me
selesinin milletler için bir yaşama i§i 
olduğu hakikatini son yılların boğuş
malarında bütün korkunçluğu ile gör
dük. Bunun için milletlerin hürriyeti 
ıve hayatı; uçmasını bilen gençlik yı
ğınlarına dayanıyor. Türkiyede de ka
natlı nesli kısa bir zaman içinde üret
mek, günün meselesi olmuştur. Çok 
para ve bol eleman istiyen bu işi, milli 
bir elbirliğiyle başarmak zorundayız. 

Yurdda zararlı 

hayvanlarla mücadele 
Ziraat bakanlığına gelen maluma -

ta göre yurdda zararlı hayvan ile mü -

cadeleye hız verilmit ve son bir ay zar
fında Afyon vilayetinde 26, Sinop vila
yetinde 68, Seyhan vilayetinde 384, Bit 
liı vilayetinde 212, Kırklareli vilayetin
de 215, Erzurum vilayetinde 35, Gire -
ıun vilayetinde 54, Aydında 64, Bur -
aada 167, Tokad villlyetinde 20, İstan
bul villyetinde 149, Gaziantep viliye -
tinde 217, Eski§ehir villyetinde 4 7, 
Kastamonu villyetinde 66 Maaltya vi
layetinde 82, Zonguldak villlyetinde 27 
Tekirdağ vilayetinde 21, Samsun viU -
yetinde 91, İzmir vilayetinde 242, Ur -
fada 3, Mardin vilayetinde 15, Kocae -
li vilayetinde 131, Çorum vilayetinde 
21, Manisa vilayetinde 186, Muğla vi
layetinde 196, Çorum villlyetinde 102, 
Ordu vilayetinde 104, Çanakkale vila
yetinde 319, İçel vi!ayetinde 155, Ispar
ta villlyetinde 9, Burdur vilayetinde 
182, Bilecik villyetinde 36, Maraı vi -
!ayetinde 49, Eliizığ vilayetinde 6, Ba
lıkesir viHlyetinde 316, Çoruh vilayetin
de 24 Çankırı villyetinde 4, Siird vila
yetinde 95, olma küzere 4131 yaban do-

KIZILAY 

Kadastro işleri 

Blr~ok vilayetler 
Kadastro yapllması 
i~in müracaat ettiler 
Bazı valiler vilayetleri dahilinde 

kadastro faliyetine geçilmesini iste
ml§lerdlr. Bu talebleri yerinde gören 
maliye vekaleti önümüzdeki büdce se
nesi içinde kadastro heyetlerinin pos
ta adedlerini arttırmak ve bu suretle 
faaliyeti çoğaltarak talebleri karşıla
mak üzere kadastro umum müdürlüğü 
büdcesine kafi tahsiat ilave etmek ka
rarındadır. 

Diğer tarafdan kadastrosu bitmek ü
zere bulunan bazı vilayetlerdeki heyet
lerin yeni kadastro faliyet sahalarının 
nereleri olması icab edeceği vilayetle
rin laziyetleri ile karfılaştmlarak tet
kik edilmektedir. 

Heyetlerin toplanacağı mıntakala
rı.n başında Ankara gelmektedir. İskan 
işlerinin kolaylaştırılması tevzi ve tef
rik işlerinin sağlam bir esasa istinad 
etmesi için teşkil edilmiş olupda iki 
senednberi Trakyada ve altı aydaiberi 
de Elazığda faaliyette bulunan heyet
lerin de takviyeleri programın ilk mad
delerini teşkil etmektedir. 

Heyetlerin normal faaliyetlerinin 
verim derecelrini yükseltmek için de 
esaslı tedbirler alınmaktadır. Bilhassa 
arazide çalışan heyetlerin çalışına ka
biliyetlerini arttırarak randımanı yük
seltmek için posta ve memurlarının 

seyyar bir halde arazide bulundukları 
zaman her türlü ihtiyaçlatuıı temin et
mek suretiyle teçhiz edilmeleri kabul 
olunmuş şimdiden buna aid esaslar 
hazırlarunağa başlanmıştır. 
Alınacak bu tedbirlerle Trakya ve 

Eliizığdaki heyetler bugünkü kadrola
riyle çalıştıkları takdirde bile iş ve
rim derecelerinin asgari bir misli ar .. 
tacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Sahihsiz eşya satışı 

talimatnamesi 

!Gümrük ve inhisarlar vekaleti güm
rüklerde biriken sahipsiz eşyanın satı
şına dair olan talimatnamenin altıncı 
maddesinin son fıkrasını değiştirmiş
tir. Yeni fıkra şudur; 

""'"''"n:;Aı:;1.ç ıuuu. çU'"""'"" "'"'Iu. ..... ~ 

rice götürülmek kaydiyle alıcısı bulu
namadığı tahakkuk etmesinden dolayı 
hayır cemiyetlerine verilmesine veya 
yokedilmesine karar verilen eşyalara 

yabancı memleketlere götkrülmek ve
ya dahilde istihlllk edilmek üzere alıcı
sı çıksa dahi bu taleb kabul edilmez . ., 

938 kambiyo büdçesi 
Maliye Vekaleti, büdce 

kanununa istinaden 1938 
yılı kambiyo büdcesini ha

zırlamıt ve Vekiller Heyeti
nin tasdikine arzetmişti. Ha
ber aldığımıza göre büdce 
Vekiller Heyetince kabul e
dilmit ve yüksek tasdika ik
tiran etmittir. 

~----------------,,,/ 
Bank Sümer 

fabrikalarının 
satışları artıyor 

Memleketin it hacminde mühim bir 
yer iş,gal eden Sümer bank fabrikaları
nın 1937 senesindeki faliyeti, eheıruni
yetli bir inkişaf arzetmektedir. Banka 
fabrikaları henüz sene sonu hesabları
nı vermemiş olmalarına rağmen, 1937 
senesinin 10 aylık piyasa satış yekUııu, 
1936 yılınm 10 aylık yekünu.ndan % 
50.72 fazladır. Sümer bank fabrikaları
nın piyasa satışlarındaki bu yükseklik, 
bir taraf dan mill! piyasalarda alım ka
biliyetinin artmış, diğer tarafdan da 
yeni fabrikaların işlemeye açılmış ol
masından mütevelliddir. Fabrikaları.n 

satı' organizasyonlarında yapılan ras
yonalizasyonların da satışların artışı
na ehemmiyetli tesiri olmuştur. Diye
biliriz ki, ~ümer bank fabrıkaları, ge
çen aenelere kıyasen 1937 de piyasada 
hararetli satışlar yapmışlar ve •=eyi 
iyi neticelerle kapamışlardır. Sümer 
bank fabrikaları toptan piyasa satışla
rı endeksi şudur: 

Aylar 
I 

II 
III 
rv 
v 

VI 
VII 

VIII 
rx 
x 

XI 
XII 

1933/36 = 100 
1936 
80,95 

123,11 
86,39 
98,46 

184,60 
154,62 
187,37 
202,80 
205,81 
291,81 
296,01 
392,07 

1937 
140,61 
191,04 
247,20 
136,09 
191,95 
356,37 
297,34 
273,92 
3'12,75 
289,42 

Pul yerine soğuk damga 
'D--""- ~ ·- • 

müdürlüğü, bir çok ecnebi memleket

lerde olduğu gibi yurdumuzda da pul 
yerine' soğuk damga kullanılması u
sulünün kabulü etrafuıda tetkikler 
yapmaktadır. Bu usul kabul edildiği 
takdirde posta ve telgraf idaresi pul 
noktasından bir hayli tasarruf temin 
etmiş olacaktır. 
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Maraş kurtuluşunun 
on sekizinci yıldönümü 
Dün halkevinde güzel 

bir törenle kutlandı 
Dün akşam Ankara Halkevinde 

Maraşın kurtuluşunun 18 inci yıldö
nümü, Ankaradaki maraşlrların hazır 
ladığı güzel bir törenle kutlanmıştır. 
Bu vesile ile Halkevi salonu tarihi 
günlerinden birini yaşadı. Türk ihti
llll tarihinin en şerefli h.idiselerin
den biri olan Maraş harbının heyeca
nını gönüllerinde yaşatanlar Halkevi 
aalonunu. doldurmuştu. Törende Da
hiliye Vekili ve Parti Genel Sekrete
ri B. Şükrü Kaya, mebuslar, vekalet
ler ileri gelenleri ve seçkin bir kala
balık vardı. 

İstiklal marşı dinlendikten sonra 
töreni, Maraş mebusu, profesör Ha
san Reşid Tankut; çok kıymetli bir 
nutukla açtı. Maraş kurtuluşunun 

mill1 tarihte ki yerini belirten ktymet
li hatib; böyle kurtuluşların milletle
rin hayatındaki mahiyetini izah etti 
ve dedi ki: 
"- Yaralı yürekler ve ümidsizli ğ in 

zalim pençesine düşmüş gönüller bü
yük kurtarıcıya yönelip onun etrafın
da toplandığı zaman vatan hududları 
yer yer mill! hareketlere sahne olmuş
tur. Bunlar her biri başlı baş na birer 
epope teşkil ederler. Büyük şefin ilk 
zaferi ölü toprağı vatanın üzerinden 
sıyırıp atması ve millete henüz ölme
diğini anlatabilmesidir. O zaman biz 
Umid ve iradeyi, kurtuluşu onun şah-
sında gördük. Ve onun işareti bu kur
tuluş hareketinin enerjisi oldu. Bizim 
bugünkü inancımı·z şudur : 

Mademki Atatürk bizimdir; zafe -
rin hepsi bizimdir.,, 

Çok alkışlanan B. Hasan Reşid 

Tankut'un açış .nutkundan sonra, sö
zü İzmir mebusu profesör Mahmud 
Esad Bozkurt aldı ve bize, bir efsa
neye benzer hadiseyi, fili düşman iş

galine rağmen Maraş kalesine türk 
bayrağının çekiliş hadisesini kendisi
ne has nefis konuşınasiyle anlattı. 

Maraşın işgali sıralarındaki hadisele
ri, bu hadiselerin seyrini, düşmanın 

Maraşa nasıl girdiğini, nıaraşlılarda 

kurtuluş ve mücadele arzusunun na
sıl doğduğunu ve büyüdüğünü izah 
....... İ riM; ki· 

• - Bir ermeni kızı onu oraOa gör-
mek istememiş. Çünkü; kız, türk bay
rağı kalede estikçe dans edemem, de
miş. Bir vals için binlerce yıl iniyor ve 
binlerce yıl bayrağ(Je beraber düşü
yordu. Biz öyle bir milletiz ki; al bay
raktan ayrı düşüp ondan ayrı kalmak
tansa bu pis dünyaya bir daha dönüp 
bakmamak üzere gözlerimizi ebediye

nuşması büyilk bir alaka ile dinlendi. 
B. Işıtınan'dan sonra, maraşlı genç

lerden B. Saim Sarıgöllü güzel bir 
şiir okumuş, alkışlanmt,tır. Maraşlı 

saz şairi Aşık Mehmed saziyle, Ma
raşın engin kültürünün, folldor kıy• 
metinin büyUk!Uğünü bir daha lsbat 
etmiş; yurd, tabiat ve gUzellik kar• 
şısında hisli ve duygulu Maraş çocu• 
ğunun içli deyişlerini, emsalsiz bir 
güzellikle ve biribiri ardınca sırala

mıştır. 

Aşık Mehmedden sonra maraşlt 
öğretmen B. Niyazi Erdoğar, Mara9 
menkıbelerinden bazılarını anlatmı~ 

tır. Birer efsane gibi dinlenen ve bir 
türk çocuğu olarak hepimize şeref 
veren bu menkıbeler, Maraşm kurtu· 
luş gününe gösterilen alakanın nasıl 
bir yurd borcu ve ne kadar yerinde 
oldu ğunu bir daha anlatmıştır. 

B. Niyazi Erdoğar'dan sonra Ba
yan Belkis Aytemiş'in, bu gilzel yurd 
köşesi için hepimizin duygularını an
latan güzel bir şiirini dinledik. 

Bundan sonra projekaiyonla Ma· 
raş tarihine aid resimler göoterildi. 
Bu resimler arasında, kaleye türk 
bayrağının çekilişi, Maraş millt kıya
fetleri, cumhuriyetin büyük bir ener• 
ji ile kurmakta olduğu modern Mara• 
şa aid manzaralar, şehidler için yapt
Ian bir çeşme, ve şehre aid umumi 
manzaralar vardı. 

Buradan diğer salona geçildi ve 
orada Maraş milli oyunları seyredil· 
di. Mara'h gençler, memleketlerinin 
göz ve gönül alan, hareketli ve çevik 
oyunlarını bütün meharetleriyle göoı· 
terdiler. 

Toplantıda bulunan kesif kalaha
lık, bize bu mesud günü ya,tan milli 
Şef Atatürk'e sonsuz mirınet ve şük· 
ranın arzını, alkışlarla kararlaştırdı. 
Kamutay Başkanı B. Abdülhalık Rcn
da'ya, Başbakan Celil Bayar'a, Dahi
liye Vekili ve Parti Genel Sekreteri 
B. ŞUkrü Kayaya, Genel Kurmay Baı 
kanı Mareşal Fevzi Çalanak'a aayğı 
telgrafları çekildi. 

Tören geç vakte kadar devam et
m.is ve ;ınbrolılarla herah..r h;;t" 
mcıu1ç a.ı; r-"Mll"nl2ııl I ,,(rv,, '4tll""'ı'°'·"t.~ 

dan kutlamışlardır. 

İstanbulda tören 

muzu öldürülmüştür. 
~ te yummayı bin kere üstün tutarız.,, 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Mara
şın kurtuluşunun on sekizinci yıldö
nümü bugün Halkevinde, İstanbulda
ki bütün maraşlıların ve seçkin bir 
kalabalığın huzuriyle kutlandı. Nu
tuklar verildi, şiirler okundu, milli 
oyunlar oynandı, tören çok gUzel ve 
parlak olmuştur. 

Ayıu müddet içinde Kırşehir vila
yetindeki fareli araziden 15 hektarı ta
mamen temizlenmiş, 10 hektarlık yer 
de fare kesafeti azaltılmıştır. 

Denizli vilayetinde 185 hektarlık fa
reli arabziden takriben 100 hektarının 
kesafeti bayiiden hayliye azaltılmış ve 
aynca Afyon vilAyeti dahilinde 28 tane 
zararlı hayvan vurularak öldürülmüş

tur. 

Kaçakçılık kanunu 
Gümrük ve inhisarlar bakanlığı ka

çakçılık kanununu yeni baştan hazır
lamaktadır. Haber verildiğine göre ye
ni proje kaçakçılığı esaslı bir şekilde 
önliyecek hükümleri ihtiva edecektir. 
Bu arada kaçak olarak yakalanan eşya
nın satışa çıkarılmıyarak tamamen im
ha edilmesi hakkında da kanuna yeni 
hükümler konulmaktadır. 

B. Mahmud Esad Bozkurt'tan son
ra B. İshak Refet Işıtman, bir türk 
şehri olarak kurulan ve bize ceddi
miz Etilerden yadigar olan Maraş ta
rihçesini anlatmıştır. Türkiyenin en 
zengin, en verimli bir tabiat köşesin
de kurulan ve milli kültür tarihinde
çok şerefli bir yeri olan Maraşın, ya
bancı işgalini asla kabul etmemesinin 
bir tarih zarureti olduğunu izah eden 
B. İshak Refet Işıtman'ın güzel ko-

Aksu vapuru tehlikede değil 
İıtanbul, 11 (Telefonla) - Sinob • 

dan gelen haberlere göre üç gündür 
tiddetle devam eden fırtına bu sabaha 
karşı durmuştur. Aksu vapurunun va
ziyetinde tehlike yoktur. 

Felakete uğrayanlara yardım vazife
si üzerinde, bilmem, uzun uzadıya dur
mağa ihtiyaç var mıdır? Toprakları
mızı dolaşanlar, türklerin hayır seven 
bir millet olduğunu, her adımda rastlı
yacak/arı eserlerle kolayca anlıyabi
lirler. Bugün içtimai yardımlar artık 
parça parça yapılamaz. Bu yardımlar, 
teşkilatlanmış bir kuruma, (Kızılay) a 
teveccüh etmelidir. (Kızılay) yerden 
kaldıracağı vatandaşı, IDDruyacağı yok
sulu, imdadına koşulacak zavallıyı, 

hepimizden daha iyi görebilir. Biz ya
nılabiliriz, fakat (Kızılay) ın bütün 
yardımları yerindedir. 
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Sinoba çıkartılmış olan kazazedeleri, 
gid.:cekleri iskelelere çıkarmak üzere 
deniz yolları idaresi Cumhuriyet va
purunu Sinoba gönderdi. 

Ya düşmüş yavrularımız .. Karlı, ti

pili bir havada, bez parçalarına sarıl
mış bir yavrunun soğuktan kıpkırmızı 

olmuş mini mini parmakları, hangjmi
zin içini sızlatmaz? Tahsil çağındaki 

çocuklarımızın bütün gün yemek gör

meyen midelerine sıcak bir çorba ver
mek hangimizin yüreğini zevkle ok§a
ınaz? 

Görüyoruz ki: "Kurbanlarınızı Ha
va kurumuna veriniz) cümlesinin gös
terdiği ufuk, milli davS/arın toplandı
ğı yerdir. Bu cümleye hakkı olan eh•

.ıniyeti vermeli, din1 bayramlarımızı i
yi ve faydalı iş gördüğümüz sayılı 

gü,çler sırasına koymalıyız. Kurbam
ınızı veremezsek, biç olmazsa derisini 
şunun bunun elinde bırakmamalı, Ha
va kurumuna bağışlamalıyız. 

Balıkesirde çocuklara yardım 
Balıkesir, (Hususi) - Çocuk Esir

geme kurumu bu yılda 120 fakir ta
lebeye tatile kadar devam etmek üze
re sıcak yemek vermektedir. kurum 
bu yıl 450 çocuk giydirmiş, 500 ço
cuğun okul levazımını temin etmi' 
1280 çocuğa parasız bakmış fakir ço
cukların ilacını vermiş 50 yavru sün
net ettirmiştir. 2400 çocuğa türlü tür
lü yardımda bulunmuştur. 

Kurbana dair 
Kurban bayramında mezbaha dı

şında, usta, acemi ellerde, keskin, 
yahud kör bıçaklar altında can veren 
koyunlar, koçlar, Şanghay ve Nan
kinde ölen insanlardan daha bahti
yar olsalar da, gene ta/ilidir/er de
nemez. 

Fakat kurban kelimesi ve "kurban 
olmak" tabiri türkçede ne ahenkli 
bir kelime ve bir tabirdir ve biz, onu 
ne samimt yerlerde kullanırız: 

- Kurban olayım! ricasının kar
psında hanginizin yüreği yuf kal aş
maz. 

Yaklaştı ıita ebri ıiyeh tuttu cihanı, 
Kalmadı ıabi.nın gezecek tabu tüvanr, 
Kurbanın olam ıeçti BoA:az seyri 

zamanı, 

Serd oldu hava, çıkma koyundan 
kuzucağıml 

lfte size şair Nedimden dört mıs
ra ki içinde koyun, kuzu ve kurban 
olduğu için kurban bayramında ya
zılan bir fıkraya alınması aykrrr 
düşmedi. 

• • 
Şamanlarda ve ondan sonra bütün 

eski dinlerde mevkii olan kurban i
badetine eski israil efsaneleri §Öyle 
bjr orijin uydurur: 

Peygamber lbrahim, bir gün tanrı 
için oğlu lsmaili kurban edeceğini 
nezretmiş. Tam keskin bıçağını oğ
lanın boynuna süreceği sırada gilk 
yüzünden bir koyun inmiş ve bu ko
yun 1 smaili iterek onun yerine yat
mış; kurban olmuş. O gün bugün de 
lsmailin yerine koyun kurban edi
lirmiş. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eğer o gün o koyun inmese imiş, 
şimdi lsrail oğu/larınlan çoğu tanrı
ya kurban edilecekmiş. 

Bu efsaneyi koyu bir Nazi'ye, me
sela, Bay Göbels'e anlatsanız, ihti
mal ki o size: 

-Ke§ki o koyun inmeseydi ve ls
rail babaları kendi oğullarım tanrı
larına kurban etselerdi de biz de şu 
yahudilerden kurtulsaydık/ diye
cektir. 

• • 
Romaıtyada yahudiler aleyhine 

başlayan şiddetli cereyanı biliyorsu
nuz. Günlerden beri dinliyorduk: 

- Goga hükümeti, Romanyadaki 
yahudi/eri sınır dışına sürecektir/ 

Romanya yahudilerini hiç bir 
memleket kabul etmiyor! 

Romanyalı yahudiler, kendilerine 
mahsus gazino ve lokanta/ardan ba§
ka hiç bir yere gidemiyecek/er ve 
memleketten dışarı çıkarken de yan
larında fazla para götüremiyecekler! 

Bu haberlerin yayıldığı müddet 
zarfında Romanyanrn içinde ve dı
şında bulunan yahudiler, kimbilir, 
ne kadar-lr:orkulu rüyalar görmüşler
dir. 

Onun için kurban bayramının bi
rinci günü çıkan gazetelerde Gog~ 
kabinesinin yuvarlandığını okuyan 
lsrail oğulları, hiç şüphesiz, oğlunu 
boğazlarken gökten koyun endiğini 

Yazan: Toplu iğne 

gören peygamber lbrahim kadar se
vinmişlerdir/ 

• • 
_Bazı muharrirlerin arzu ettikleri 

şekilde dayak, mekteblerde "cennet
ten çıkma bir nimet" telakki edildi
ği ve "hocanın vurduğu yerde gül bi
teceğine" inanıldığı devirlerde ço
cuklarını mekteb hocalarına teslim 
eden analar babalar şu sözü söyler
lerdi: 

-Eti senin, kemiği benim! 

Bugün böyle bir celeb cümlesiyle 
çocukları mektebe başlatmak dev
rinden çok uzaktayız. Bu gün bu 
türlü bir cümleyi ancak kurbanlık 

koyun satan celebler söyliyebilir ve: 
- Eti de, kemiği de senin; fakat 

postu Kızı/ayla Hava ve Çocuk Esir
geme kurumlarının/ 

Yüzde yüz 1 . 

Bizde bayram günleri, dinlenmeğe 
ve biraz da aylardan beri beslenmiş 
ziyaret ve kabu/lere yarıyor. 

Eve/ki gün, iki arkadaş aralarında 
konuşuyorlardı. Birisi dedi ki: 

- Yarın bayram; vaktimiz mUsa
id. Artık seni gormeğe evine geli
rim. 

Böyle birçok ziyaret sözleri ver
diği halde vadinde durmayan bu ar
Jcadaşa öteki cevab verdi: 

- Gene söz verirsin de gelmez
sin/ 

- Yüzde seksen gelirim . 
- Ben de yüzde yirmi beklerim! 
Bu konu§mayı dinleyen bir üçün

cüsü söze karıştı: 

- Seksen, yirmi daha yüz. Bun
dan anlıyorum ki bu ziyaret yüzde 
yüz yapılamıyacaktır! 

Bir şarkının gördii~ü hi::ımet ! 

Dostumuz Ercümend Ekrem 
Talu, aon aylarda her tarafta du
yulan bir §&rkının güftesine do
kunuyor : 

Ben esmeri fındık ile, 
Ben esmeri fıstık ile , 
Ben esmeri badem ile beslerim. 

Sahiden yukarıki sözüm ona 
mısraların 

Dam üstünde saksağan, 
Beline vurdum kazmaylan . 

Beytinden pek farkı yoktur. 
Fakat beğeneceğimiz bir tarafı 
da var ki inki.r etmemeliyiz : 

"Ulusal arttınm,, cemiyetinin 
el il&nlan ve duvar afitleri yap
mak istediği işi, yani kuru yemiş 
propagand mı yapmakt."dır. 

Çanwrd<ı ırilre.• • 

Spor muharrirlerimizden Eşref 
Şefik, Avrupada çamur içinde gü
reı etmenin moda olduğunu anla
tan bir yazı y'12ıyor. 

Bizde eskiden çamur içinde de
ğil, fakat yağ içinde gÜref yap
mak adetti. 

Bizde moda olan gÜreşi değil, 
futbol maçlarını çamur içinde 
yapm.akıtll". 

lstanbulda bir zelzele 
kaydolundu ' 

İstanbul, 11 (A.A.) - 10 şubat pe!'o 
şembe günü saat 22 yi 31 dakika 36 sa
niye geçe şiddetlice bir zelzele kayde
dilmiştir. 

Merkez üssünün İstanbuldan mesa
fesi 920 kilometre tahmin edilmekte -
dir. -' 

Eski lsviçre elçisi 

An karadan gitti 
İsviçrenin Ankara orta elçisi B. 

Martin dün sabah Sofyaya hareket et
miştir. Orada bulgar hükümetine veda 
mektubunu verecektir. 1926 dan beri 
Sofya ve Ankara elçiliklerini büyük li
yakatle idare etmiş olan B. Martin, a
hiren Varşovaya elçi tayin edilmiftir. 

B. Martin, bugün başvekil B. Celili 
Bayar ve Hariciye vekili Dr. Rüştü A
ras tarafından kabul edilmiş ve harici
ye vekili ile uzun müddet görüşmüş
tür. 

Yeni Varşova orta elçisi, İstanbulda 
çok kalabalık olan İsviçre kolonisine 
de veda ettikten sonra !stanbuldan ay
rılacaktır. 
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Yeşil Köşe 

Ulus meydanı 
Sayın müşterilerinin bayramları

nı kutlular. 
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Romanya da 
Romanyada geçenlerde yapılan 

parlamento seçimleri üzerine Tata• 
reako kabineai i&tifaya mecbur kal
lllıf ve bu kabinenin yerine, B. G<>
ga'nın reisliğinde milli hıriıtiyan par
tisi azasından mürekkep bir kabine 
kurulmU§tU. Gerek batbakan B. Go· 
ga, gerek dıf bakanı B. Micesko 
ınüteaddid defalar, Romanyanm dıt 
pollti.kasınm değlpniyeceğini ilan 
etıniıler fakat iç politika sahasında 
tamam~ milli bir politika gütmeye 
:ve ezçümle yahudiler aleyhinde bazı 
ıılcı tedbirler ainıaya batlamıtlardı. 

y ah udiler hakkmda alman .ted
birler dıı memleketlerde de akısler 
U.yandırdığmdan bu mesel~. mi~!etler 
cemiyeti konseyinin 100 uncu top
lantı devresinde mevzuu bahis olmuş 
'.\"e bizzat kral Karol yaptığı beya
natta hükümetin bu mesele hakkın
daki ~oktai nazarını tavzih etmek 

mecburiyetini hissetmqti. . . . 
R manyada koyu milhyetçı hır 

o . k 
kabinenin it batına gelmeıune en ço 
sevinen, İtalya ve Al.manya o~':"!: 
tu. Bwıa mukabil Sovyetler Bırlıgı 
tabiatiyle Goga kabineı.ini çekingen 
bir tavırla kartılamıttı. 

Son gelen haberlere göre Goga 
kabinesi karşılaştığı dahili güçlük

ler dolayısiyle, istif~ e~ek mec:~~--
riyetinde kalmıttır. Fılhakıka bu huku
metin son günlerde gene sağcı bir te
~kkül olan "demir muhafızlar,, ku
ı-um.iyle arası açılmıth ve bu kurum, 
yakmnda yapılacak seçime ~tir.ak 
etmekle beraber, milli bir kabıne o· 
lan Goga hükümetini . müş~ülata 
aokıname.k için gene aeç.ıme gırece• 

ğini bildirmişti. 
Diğer taraftan ma~i ~ü~lükler 

gittikçe artmakta oldugu gıbı, mem
leket dahilindeki muhtelif cerey~-. 
lar kabinenin işini bilhassa güçleştı
riyordu. Son seçimde 6~ d~n fa.z_l~ 
Part. . mebus namzedı gosterdigı· 

mın hak
ni hatırlatırsak, bu cereyan!~ 
kında bir fikir vermiş olduguınuzu 

sanırız. k 
İşler bu şekilde devam ederken, be -

l . b. L~di11e oldu. Sovyetler ennuyen ır o.o. • •• 

b• li.. . Bükr" ,.. maılahatguzarı B. 
ır gımn --s • d d 

1"> k arengiz bir •ekil e orta an .outen o esr " .. 
kayboldu. Mumaileyhi bulmak. ıçm ~a· 
pılan tahkikat bugüne kadar bı~ n~tic~ 
vermit değildir. Bu tegayyÜb hadiıesı, 
Sovyetler birliğinin şiddetli protesto-
~ -- ---- ~ ... .. ~ - - . 
cx kaynaklar, Goga kabineıinin dütme-
ıini bu hidiıe ile de alakadar addet -
nıektedirler. · 

Bu gibi müşkülatla kartı,1a!81.1 B. 
Goga evvelki gün kıral Karol a ıstifa -
•ııu vermek mecburiyetinde kalmııt~. 

Bunun üzerine patrik Monsenyor 
Miron'un reisliği. altında, iıleri Paı:~ -
nıentonun müzahareti olmadan gore· 
cek bir milli temerküz kabinesi kurul -
nıuıtur. lki sağcı parti müıteına ol~k 
iixere, bu kabineye başlıca romen sıya -

•• ti.l . . yedisi baıbakanhk yap-
ı par erının, . . tir. 

. . l azaları gırınıış · 
nuş olon ilen ge en . · b · 

Yeni kabine ilk it olarak.seç•ı:~~ 
lamüddet tehir etınit ve eski ~aş kat 
Duka'mn bundan birkaç sene once • ~ • 
li d l . 1 B .. kret ve civannda ilan 

o ayı11y e u k . her ta-
edilen örfi idareyi, meınle etin 

l"afına te,mil etmiştir. · ve 
Şimdilik i ler bu ınerkezdedır 

ş , rouvak • 
alınan tedbirler, Romanya nın "ld 
kat bir müddet için otoriter bi~ şeki e 
İdare edileceğini göstermektedir. 

Tabiatiyle bu hal itirazlara yo~ aç • 
maktan geri kalmamaktadır. Vazıyetcll 
len memnun olan başlıca zümre, yahu 
lerdir. Bir ara Habeşistana bile yerleş· 
rtıeği göze alarak 1 tal yanın red cev.abı 
karşıarnda kalmış olan bu cemaat, şun· 
di Goga hükümeti zamanında kapalı~ 
tnrş olan gazetelerini yeniden çıkarma 
İçin hazırlıklara bile batlamış bulun-

lnaktadır. 

Amcrikada ekonomik 
vaziyet kötüleşti . 

V . 11 (AA)_ İktxsadı va-
aşıngton, · · . . ddetle 

ziyet, hükümet mahfillerinı şı 
alakadar etmektedir. k 

Arnerikada şimdi 13 milyona ya. ın 
işsiz bulunduğu tahmin edilm:kted;;ir 

İktısadi bir kalkınma olacagı~\-. 
Ortad h' b. ıaroet yoktur. İşsız ıgın 

a ıç ır a k başla-
gi ttikçe artması, işlerin te rar 

· d hazırlanmış 
rnası esasına müstenı en . "ni alt-
olan 1938-39 büdcesi tahınınlerı d. 
iist etmek tehlikesini göstermekte ır. -

B. hava rekoru 
ır Ed'mburg•· 

Londra, 11 (A.A.) -
9 

·1ı süratle 
Vorthilt yolunu saatte ~O ~1 

den Gil
katetmiş olan bava zabıtlerın f ndan 
lan 379,17 mil ile alınanlar ta;;a~eleri 
tesis edilmis olan kara ta 
dünya rekor~nu kırmıştı:· . v • deniz 

1 tal ya, 440,9 mil ile tesıs eı:;:~::a et
tayyareleri rekorunu ınu 

KIZILAY 

D 0 N YA H,A 8 r :R;\l E Rl Hopei bölgesinde 

Çin kıtaları 
mukabil bir 

hücum yaptı lor 

- . 

ALMANYADA VAZİYET SAKİN 

Londranın verdiği haberi 
Berlin tekzip ediyor 

( Başı ı. inci sayfada ) 
ı. - Almanyanın hiç bir mıntaka

sında sükCtn ve nizam hiç bir dakika 
bozulmamıştır. 

2. - Hiç bir garnizon isyan etme-

miştir. 
3. _ Tekaüde sevkedilen herhan·-

gi bir zabit hududu geçerek başka 
memlekete gitmemiştir. Mareşal von 
Blomberg hariç, bütün diğer ~üksek 
zabitler vazifelerini görınektedır. Va
zifelerin tevdii işi, bir kısmı 28 r;u
batta, bir kısmı 21 martta yapılacak
tır General von Fritsch, son zaman
larda Mısıra seyahat etmesine sebeb 
olan hastalığı dolayısiyle her g~ü~ da
iresine gelmemekle bera~r, hala ~a-
zifesini devir ile meşguldur. ~· . 

4. - Kronprinz kaçmı~ deg~ld~r. 
Esasen kendisi bunu tekz.ıb e_tmıştır. 

5 _ Ordu dahilinde hıç bır muh
telit. komite yoktur ve kurulması da 
düşünülmemektedir· 

6 _ B. Hitler katiyen hasta de-
ğildir bilakis sıhati çok iyidir. 

7 .:..._ B. Hitler, Berlin'e gelmiş de-
ğildir ve h.alen Berchtes.gaden'dedir. 

8. _ B. Hitler, Berlıne yalnı~ 2.0 
şubatta toplanacak olan Rayştag ıçt~
maında bulunmak üzere dönmek ?ı· 
yetinde değildir. Zira, 15 ~ubatta. dıp
lomatlara bir ziyafet verılecektır ve 
bunun için davetnameler çoktan yol
lanmış bulunmaktadır. Pek muhtemel 
olarak B. Hitler, bu ziyafette buluna-

caktır. 1 1 hu 
9. - Yabancı memleket er e -

dudlar kapalı değildir. 
Bu haberleri veren ya~n~~ gaz~

teler, bu yalanların tam bır sukiın ı-
. d bulunan alman halkı arasında 

çın e · · b'tt b' heyecan uyandırmaması ıçın, ı a ı 
polis tarafından toplatılmıştır. • • 
B. Göbbels yabancı ga~etecılerı 

kabul etti. 
Bertin, 11 (A.A.) _ Havas ajansı

nın muhabiri bildiriyor: Proya.gand~ 
b 'glin o"gwle vakti Berlındekı 

nazırı u . 
yabancı gazete muhabirlerinı topla: 

mıştır. Konseye Berndt, "Le~ Y'.111~?~ 
.ı.u~·-·- .. ·-·-- .. , . ~ _ \....1,,1, .. rit n t 

şayiaları yalanlamış ve alman hüküme
ti bu hususta Varşovada teşebbüste bu
lunmak hakkını muhafaza ettiğini bil-
dirmiştir. 

Sınırl.arda vaziyet normal 
B. Bemdt, her iki taraftan kamy~n 

transiti için bazı tahdidatr tatbik edıl
miş olan Almanya --:. Belçika hudud
ları müstesna olmak uzere, al~n, h17-
dudlarında hiç bir hususi . te~bır ı~tı
haz edilmediğini teyid ctmıştı~: Brük
sel ve Berlin arasında da muzakere 

tmektedir. Hususi kıtalarla 
cereyan e 'h · 

du arasında müsademeler veya ı tı-
~~flar hakkındaki şayialar kati olarak 

yalanlanmıştır. . 
B B dt "barışı tehlikeye koya

. ern ' ·· d le . k olan bu şayialarla muca e 
bılece " d" üst hareke 
için yabancı matb~at_ın ur 
tine müracaat etmıştır. 

Alman matbu.at şefi de 
ıekzib ediyor 

Bedin, 11 (A.A.) _Şimdi Berch-

d 'd bulunan alman matbuatı . 
tesga en e . H 

f D Dietrich Berlindekı avas 
n~n şe ı n ~uhabirine telefonla şu beya
a1ansını 

tta bulunmuştur : 
na .. _ 4 ıı:ıubat tarihli kararlar~a bunla -

. 1 . hakkında ecnebı memle . 
rın netıce en dı ,, 

d 1 an şayialar esassız r. 
ketlerde .o a~ h bu şayialar karşısında 

Dr Dıetnc . . . 
: . klarnamış ve kabınenın gız· 

hayretını sa · - · hakkındaki habe· 
1
. bir ir:tiına akdettıgı 
l ~ . • 
ri tekzib etmıştır. • k 

f · değisiklık yo 
~nı ~batta yüksek ku -

Muınaıle~h, 4 şa ılan değişiklikler
manda heyetınde .Y pormal ihtiyacları 

· etın n ~ 
den başka ~ız~ ta ·n veya tekaüde 
haricinde hıç bır. ~ilınediğini söyle -
sevk vakası derpış 

miştir. d"l zabitler 28 şu -
Tekaüde ~ev~~t: ~~ıacaklardır. 

bata kadar hızın . h hi sebebler do-
l n Frıc sı 

Genera vo . . tgahında me-
B r dekı ıkame 

layısiyle er ın V Blomberg 
zunen oturmaktadı~. H~~ halde uzun 
balayı seyahatı~da ır. bu betten sonra 
sürecek olan bır ga~ 
Berline avdet edecektır . B ·z n 

B. Hitler 15 ~ııbatt.a erı e 
·-1·· ek uonec v• "klik 

D Dietrich 4 şubattaki degışı -
r. ' b. emleket-

lerle alakadar olara~~~~e p:e~sitin ya
lerde mevzuu bahse . imdi Ober 
pılmıyacağmı kaydetmış ve ~ tku -
salzberg'de bulunan Führerın nu v 

nu hazırlamakla meşgul bulundugBunu 
. . ı 15 .. ubatta er ilave etmıştır. Heyet er " 

line avdet edecek ve Berlindeki diplo
matik heyetlerin şeflerini kabul ede -
cektir. FUhrer bundan sonra 18 şubatta 
otomobil salonunu açacaktır. 

Propaganda nazırı ecnebi matbuat 
mümessillerini Berlinde toplanmağa da 
vet etmiştir. 

T o pi.attırılan gazeteler 
Bedin, 11 (A.A.) - Bütün fransız 

ve 'ngiliz gazeteleri bu sabah Alman
yada müsadere edilmiştir. 
Zannedildiğine göre, bu sabah Al -

manyaya gelen bütün fransız ve ingi -
liz gazetelerinin müsaderesi, Alman -
yada vahim h~diseler cereyan ettiği 
hakkında yabancı memleketlerde do
laşan şayialar üzerinedir. Bu §a;Yi~la~, 
yüksek mahfillerde, çok fena bır ıntı
ba hasıl etmiştir. Propaganda bakanı 
bu gön saat 13 te al~_n ve ecnebi_ ga -
zetecileri davet etmıştır ve bu şayıalar 
hakkında beyanatta bulunacaktır. 

Danzig'de 
Danzig, ı ı (A. A.) - Polis, Lehis

tanda basılan on leh ve dört yah~d~ 
aazetesi ile Prager Fresse gazetesını 
~üsadere etmiştir. Sebebi bu gazetele 
rin Almanya hakkında çok heyecanlı 
ayialar neşretmiş olmalarıdır. 
ş • k' Berlin' .de vazıyet sa m 

Berlin, ıı (A.A.) - Royter ajansı 
muhabiri bildiriyor: Berlinliler bu 
sabah her günkü gibi işlerine gitmiş
lerdir. Orta halk sınıfının bazı alman 
mahfillerinde ve ecnebi memleketler
de dolaşan şayialardan haberi yoktur. 

Bu şayialar hakkında matbu~tta 
bir tek satı'l' bile görülememektedır. 

Bazı değişikliklerden 
balısolunuyor 

Zahiri sükunete rağmen geçen cu -
ma günkü hadiseler zihinleri meşgul 
etmeğe devam etmektedir. 

Alakadar siyasi mahfiller mevzuu 
bahis hadiselerin ordunun tali zabit 
kadrosunda bazı değişiklikleri intaç 
edeceği hakkındaki haberleri tekzib et· 
memekte, fakat bu değişikliklerin, ~u
ku bulduğu takdirde, dahili nizamı ıh-
ıaı l:'Uııry.:; .. ı;1ı.ı ııavc c::~nn•\o.~,,...ı~ı .... 

Sınırl.arda vaziyet normal 
Viyana, 11 (A.A.) - Hinz'den Ha

vas ajansı.nın muhabirine bildiriliyor: 
Almanya'nm Avusturya hududunu ka
padığına dair dün ı.ararla bazı şayialar 
dolaşmakta idi. Hududun birkaç nok -
tasında yapılan tecrübeler, bu haberle
rin doğru olmadığını meydana çıkar • 
mıştır. .... 

Strasburg, 11 (A..A.) ._ Dolaşan 
bazı haberlerin hilafına olarak Al
manya hududu kayıdsız ve normal bir 
şekilde açııktır. 

••• 
Brüksel, 11 (A.A.) - Dün dolaşan 

şayiaların hilafına olarak alman -
Belçika hududu normal bir şekilde a -
~ıkhr. 

Belçika ajansının bir ıavzilı.i 
Brüksel, 11 (A. A .) - Belçika a

jansı, B. Brendt'in Berlindeki beya
natını verirken, Belçika - Almanya 
hududunda kamyon transiti için ya
pxlan tahdidat hakk;nda şu notu ilave 
etmektedir : 

Beyanatın bu fıkrasının tersine ola
rak, cereyan eden müzakerelerin dün 
dönen şayialarla hiç bir alakası yok
tur. Bu müzakerelerin mevzuu mün
hasıran iki memleket arasında kam
yonla nakliyat rejimidir. Esasen, ha
len alman kamyonları Belçikaya gir -
mekte berdevamdıT. Zira karşılıklı 
kamyon nakliyatı statüsü 1 marta ka
dar meridir. 

Mısır Kırahnın doğum 

yddönümü 
Kahire, ı ı (A.A.) - Bütün Mısır 

bugün krralm doğum yıldönümünü kut 
lamıştır. Bu münasebetle birkaç resep
siyon yapılmıştır. Talebe ve gençlikte
şekkülleri fener alaylan tertib etmişler
dir. Gece büyük şenlikler yapılmakta -
dır. 

Doyçland zırhlısı Almanyaya 
döndü 

Wilhelmshaven, 11 (A.A.) - Doyç· 
land zırhlısı birkaç ay seyahatten sonra 
bu sabah buraya dönmüştür. Gemi, Ju -
ist adası yakininde karaya oturan bir 
fransız vapuruna yardım ettiğinden, li
mana bir buçuk saat teehhttrle girmiş -
tir. 

General Fronko diyor ki: 

Korsanhğı biz 
yapmıyoruz ! 

Londra, 11 (A.A.)- General Fran· 
ko, Röyter muhabirine verdiği bir be -

yanatta ezcümle diyor ki: 

"- Filhakika Akdenizde korsanlar 
mevcuttur. Fakat bunu frankistler cep
hesinde arc:mamaltdır. Fransız ve ingi -
liz hükümetleri tarafından alınan ted -
birlerin müessirliği hemen hemen .yok 
telakki olunabilir. Hüklimetçi İspanya 
ve yahut Sovyet denizaltr gemileri, her 
zaman üslerini terkederek bitaraf gemi
lere hücum eyliyebileceklerdir. Deniz, 
geniştir ve hayaletleri aramağa çıkacak 
olan filolar çabuk yorulacaktır. Bolşe • 
vik İspanyanın ırropaganda için 150 
milyon altıq pezeta sarfetmi şolduğunu 
unutmamalıyız. Bir Sovyet denizaltı 

gemisi herhangi bir vapuru batırır ba
tırmaz, bunların propaganda mekaniz -
mast derhal harekete geçmektedir. Bir 
ingiliz gemisinin batması üzerine tn • 
gilteredeki ::ıl·rıHı:ımel, yanh~ haberler 
alan bir millC"t ;,.in cok tabiidir. İngilte
re ile frankist İsuanya arasındaki mü -
nasehata ~elince. 1nı;ltere. mnhakkak 
c;urettP b;r "'iin J."lriki İspanyaya vara -
cak yolu bulacaktır. 

Büyük bir alman tayyaresi 
diiştii 

Berlin, 11 (A.A.) - "Ju - 90" tipin

de büyük bir tayya~enin Dessau civa -

da bir tecrübe uçuşu yaparken bundan 

üç gün evvel düşerek parçalandığı bu -

gün haber alınmıştır. Tayyarenin mü -

rettebatından üç kişi paraşütlerini aça

rak kurtulmuşlar, bir kişi ölmüş, bir ki

şi de yaralanmıştır. 

45 yolcu taşıyabilecek bir şekilde 

inşa edilmiş olan bu tayyare Almanya

nın hava servislerinde kullanılacak idi. 

İtalya'da yahudi aleyhtarlığı 

Roma, 11 (A.A.) - Havas ajansının 
mubaoırı bıldırıyor: ltaıyada yanudi 
aleyhtarlığı hareketi inkişaf etmekte
dir. İlk nüshası dün çıkan İl 'Gior.nalis
si.rno ismindeki yeni haftalık gazetede 
yahudi aleyhtarlığı hareketinin organı
dır. Bu hareket esasen gündelik Teve
re ve Regime Facista gazetelerinde de 
tezahür etmektedir. Bu gazeteler bü
yük faşist meclisi azasından Roberko 
Farinacci'den teşvik görmektedirler. 

İngiliz kıralının Hindistan 
seyahati tehir olundu 

Londra, 11 (A.A.) - Resmen bildi
rildiğine göre, kralın bu sene içinde 
Hindistana mukarrer seyahati tehir 
olunmuştur. 

Bu kararını bildire nkral Hindistanr 
ziyaret etmeyi pek çok istediğini ve 
vaziyet müsaid olur olmaz bunu mut
lak surette yapacağını ehemiyetle 
kaydeylemiştir. 

Şanghay, 11 (A.A.) - Royter: Çin 
kuvvetleri Hopei cenubunda muvaffa
kiyetli bir mukabil taarruz yapmışlar 
ve bunun üzerine Lunghai demiryolu 
üzerindeki japon tazyiki azalmıştır. 

Çinliler, Taning'in elli ki~o0metre ka
dar cenubundaki Tsingfeng'i geri al
dıklarını bildiriyorlar. 

Birkaç kilometre daha batıda, üsleri 
Çangteh'de bulunan japon kıtaatı Pe
kin • Haneku demlryolu üzerindeki 
Tangyin'e hücum etmişlerdir. Bu de
miryolunu 15.000 çinli müdafaa etmek
tedir. 

Demiryolunun Sarı nehir üzerinde 
Çengçeu'nun batı şimali.nde bulunan 
,köprüsü dünkü japon bombardımanın
dan hasara uğramış ve münakalat ke
•silmiştir. 

Neticesiz kalan bir japon 
hücumu 

Şanghay, 11 (A.A.) - Çin membala
rından teyid edildiğine göre, japon kı
taatı dün Pongpu'nun batı cenubunda 
muvaffakiyetsiz hücumlarda bulun
muşlardır. 

Japon tayyarelerinin bir 
baskını 

Hanktu, 11 (A.A.) - Japon tayya
releri Suuşcıng şehri üzerine bir baskın 
yapmışlardır. Askeri akademinin bom
bardımanı on kişinin ölmesine ve bir 
çok kir;ıselerin yaralanması.na sebebi
yet vermiştir. 

Püskürtülen Çin t.aarruzları 
Şanghay, 11 (A.A.) - Reuter bildi

riyor: Son iki gün zarfında, Çin kuv
vetleri, Fangçeu'nun otuz kilometre 
kadar batı cenulıund:ı bulunan Fuyan
g'ı almak için iki deta enerjik surette 
teşebbüslerde bulunmuş ve her defa· 
sında da püskürtülmü~Jerdir. Japonla
rı müşkül vaziyetten kurtarmak için 
tayyare ile takviye kıtaatı gelmiştir. 

İki tarafın zayiatı da ağırdır. 

Sanghay' da ilti kesik baş 
butundu 

Şanghay, 11 (A.A.) - Bu sabah 
fraruuz imtiyaz mmtakasmda amerikan 
deniz ataşesinin evinin karşısında bir 
çinliye aid üçüncü bir kesik baş bu
lunmuştur. 

Dün fransız imtiyaz mıntakası so
kaklarının birinde ikinci bir kesik baş 
bulunmuştu. Bu ba§ların her ikisi.ne de 
aynı ibareyi havi kağıaıar iliştirilmiş
ti: 

i'Bu, japon aleyhtarı unsurlara bir 
ihtardır . ., 
Tedhişçiler tevkif olu1Ulyor 
Şanghay, 11 (A.A.) - Beynelmilel 

mıntaka polisi, tethişçilikle zan altın
da bulunan 150 kişi tevkif etmiştir. 

Almanya 
elçisini 

~4oskovadoki 
. 

ger1 çekti 
Berli.n, 11 (A.A.) - Alma.nyanm 

Moskova büyük elçisi Kont fon der 
Schulenberg, geri alınmıştır. Ve artık 
dönmiyecektir. Elçilik bir maslahatgü
zar tarafından idare edilecektir. Sov
yetler birliğinin Berlindeki büyük el
çiliği çoktan beri maslahatgüzarla ida
re edildiği için, bu suretle muvazene 
teessüs etmiş olacaktır. 

Sovyet Kutup lıeyetinin 
çadın fırtınadan yıkıldı 

.. 
Uç buzkıran gemisi heytin bulunduğu 

Bankize doğru süratle ilerliyor 
Moskova, 11 (A.A.) - Papanin'

den aşağıdaki telsiz alınmıştır: 
8 şubat gecesi, fırtına ikamet ça

dırı ile telsiz çadırını yırtmış ve yük
lü kızakları devirmiştir. Kardan bir 
evcik yaptık ve oldukça iyi bir şekil
de tekrar yerleştik: Ayni gün, ilk de
fa olarak Groenland kıyılarını gör
dük. Üç ayı öldürdük. 

9 şubatta, telsizi yeni bir nokta ü
zerinde tesi settik. Yüzüyoruz ve sa
hili görüyoruz. Her şey yolundadır. 
selam. • 

10 şubatta saat 18,30 da, Taimur 
vapuru ikinci defa olarak telsiz tele
fon vasıtasiyle Krenkel ile görü~üş
tür. Krenkel, bir insan sesi duyduğun 
~~ d~layı çok memnun olduğunu 
so_Yl~nuş ve dostlarına selam gönder
mıştır. 

Kutub heyetinin kahraman azası 
Papanin, Krenkel, Şirşof ve Fedorof, 
bankiz üzerindeki ilmt tetkiklerine 
devam etmekte ve muayyen saatlerde 

meteorolojik bültenlerini telsizle ver
mektedirler. 

10 şubat öğle vakti, istasyon 72 
derece 6 dakika şimali arz ve 19 dere
ce 38 dakika garbi tul dairesi üzerin
de bulunuyoruz. Hararet derecesi sı
fmn altında 22 idi. 

10 şu·bat saat 7 de, Murmeretz av
puru 69 derece 5 dakika şimali arz ve 
12 derece 4 dakika garbi tul üzerinde 
idi. Ayni gün saat 15.45 de, Murman 
buzkıran vapuru 72 derece 5 dakika 
şimali arz ve 5 derece 28 dakika şar
ki tul üzerinde idi. Buzkıranın vasa
ti sürati saatte 10 mildir. Vapur 
Krenkel ile radyo muhaberatı tesis 
etmiştir. Papanin kampında her şey 
yolunda gitmektedir. Bazen uzakta 
Groenland adasının kıyısı görünü
yor. 

Taimyr vapuru 71 derece 50 daki
ka şimali arz ve 10 derece 18 dakika 
garbt tul dairesine varmıştır. Vapur
da her şey yolundadır. 

-3- -
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ITORKIYE BASINlı ................................................ ~ 
Anschluss 

SON POSTA'da, Muhiddin Birgen, 
Avrupadan fena haberler geldiğini, Al· 
manya'nın Avusturya'yı ilhak etmesi• 
nin bir harb patlamasına sebeb olacağı
m yazmakta ve bu ilhakın bugünkü 
şartlara göre imkan dahilinde olup ol
madığını tetkik etmektedir. Böyle bir 
ilhak kayfiyetine başta İtalya olmak ü
zere Çekoslovakya ve Fransa'nın mu· 
arız olduğunu lngiltere'nin de ilhakı· 
kabul ederniyeceğini yazdıktan sonra 
d'iyor ki: 

" Hitler'in mayıs ayında ltalya'yı 
ziyaret ebnesi kurarlaşmış olduğuna 
göre o ziyaretten evvel böyle bir ilhak 
hareketinin zuhur edeceğine ihtimal 
vermek mÜ§küldür. O ziyaret esnasın• 
da Almanya'nın, ltalya'dan ilhak mü· 
saadesi istiyeceğini ve alacağını tahmin 
için de ortada sebeb ve alamet görenler
den değiliz. 

Bizce, Avuıturyanın ilhakı, bugün
kü şartlar içinde, Almanya için küçük 
bir meseledir. Almanya böyle küçük i§• 
lcr peşinde değildir. Onun siyaseti de 
geni§ ufukludur ve öyle olmağa da 
mecburdur." 

HAYAT PAHALILIC.INDA 
FAiZiN ROLO 

AKŞAM'da, H. A. sermayenin fai
zinin indirilmesinin hayatı ucuzlataca
ğından bahsederek diyor ki: Bazı kredi 
m:iesseseleri, yüzde dokuz faiz aldık· 
tan sonra, sigorta, komisyon gibi bir ta• 
kını masrafları da ilave etmektedirler. 
Bu yüzden ödünç para alma gartlan 
ağır bir vaziyete giriyordu. Pek tabii ~ 
laı-ak, ağır şerait altında para tedank 
edebilen bir müessese aahibi, her şey • 
den evvel, masrafını çıkarmak yollarını 
a"'ava.caktır. Bilhassa küçük esnaf ve 
küç 'jk imalathane sahibleri bahçe sahib
leri küçük kredi müesseselerind'en ağır 
şartlar altında para almaktadırlar, ye • 
ni kanun layihası, faiz hadlerini tanzim 
ettikten sonra, küçük müesseseler da
ha müsaid ıartlarla ödünç para alınca 
bu, hayat pahalılığı üzerine çok tesir 
yapacaktır. 

AVRUPA MILLETLERlNlN 
ASABINI BOZAN KORKU 

CUMHURIYET'te Yunus Nadi, 
Avrupa'daki harb korkusunun ehemiye 
tini kaybetmekte olduğunu, habeş har
bmdan sonra lngilterenin mütemadi• 
yen silahlandığını, Amerika donanma• 
aının ve hava kuvvetlerinin durmadan 
çoğaldığını, Fransanm da silahlandığı
nı bu suretle kuvvetlenen demokrasile
rin manevi harb korkusundan yava§ ya• 
vq kurtulacaklarını yazıyor ve diyor 
ki~ 

" Bu itibarla yakın istikbal için 
nikbin olmamız İcab eder. Totaliter 
devletlerin harb vasıtaları ve muvaffa· 
kiyet imkanları hiç bir zaman kartıla· 
nndakilerinki kadar çoğalmamıştı. 
Şimdi iki taraf orasında bulunan vasıta 
ve imkan farklan demokrasilerin lehine 
artmaktadır. İtalya, Almanya ve Ja• 
ponya ne kadar çalı§ırsa çahtsmlar ıi· 
lahlanma hususunda İngiltere ve Ame
rika il~ yan§ edemezler: Servet ve İpti
dai madde menbaları itibariyle bu iki 
devlete nazaran çok daha fakirdirler. 
lngilterenin silahlanma programı 1942 
de bitecek. Fakat §İmdiden, demokrasi
ler artık blöfler önünde boyun eğmiye
cek kadar kendilerini toparlamı§ sayıla
bilirler. Bu hakikat totaliter devletler 
tarafından da anla§ılmışa benziyor. 1-
talya'nın İngiltere He müzakerelere 
girişmek istediğine dair tayialar var. 
Hitler'in de aynı şeyi düşündüğü söyle
niyor. 

Bundan sonra, Berlin - Roma mih
verinin Avusturya meselesi yüzünden 
zayıfladığı anlatıldıktan sonra yazı 
şöyle bitiyor: 

"Vaziyet böyle iken hrua, Hitler 
sağa baktı, Muıolini aksırdı diye tela -
şa dür,.nek boşu bo§una nefsini hırpala
maktan batka bir işe yaramaz. Harba 
mani olmak için ilk şart harbtan kork
mamakbr.'' 

Deniz silahlan için japon 
hükiimeti bugu~ cevab veriyor 

Tokyo, 11 (A.A.) - Domei ajansı
nın istihbaratına göre, B. Hirota yarın 
Fransa, İngiltere ve Amerika büyük 
elçilerine deniz inşaatı hakkındaki ce
vabını verecektir. Aynı zamanda, hari
ciye bakanlığı deniz silahları tahdidatı 
ve deniz inşaatı hakkındaki japo.n gö
rüşlerini tasrih eden bir tebliğ neşre • 
decektir. 

Bu tebliğ japon hattı hareketini 
"hakir ve hakkaniyetli hattı hareket" 
olarak tavsif edecektir. 

Bu cevablar dün hazalanmıştır. Ka
bine yarın diyet meclisi binasında ya
pacağı fevkalade bir toplantıda kati 
metni tesbit edecektir. 

l'llektedir. -- Kızılaya üye olmak insanlık borcudur 
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Milli küme maçları arifesinde 

Ankarayı temsil edecek olan 
Harbiye ve Muhafız Gücü futbol 

takımlarınm 
vaziyetlerine bir bakıı 

Uzun bir dedikodu faslından son
ra muvaffakıyetle başarılan milli kü
me maçlarının birincisini geçen sene 
bitirmiştik. 13 şubat 1938 pazar gü
nü Ankarada olduğu gibi İstanbul ve 
İzmirde de mim kiline maçlarının i
kinci sene karşılaşmalarına başlana
caktır. Milli: küme maçlarını ortaya 
atanlar türk futobluna en büyük yar
drmı yapmışlardır. Milli küme maçla
rx, oyunların heyecan ve ehemiyetini 
arttırmak, şehirler arasında temiz bir 
rekabet hissi yaratarak yükseltmek 
ve nihayet seyircilere futbol zevkini 
vererek türk futbolunun kalkınması
nı temin etmek bakımından pek isa
betli bir teşebbüs olmuş ve bu teşeb
büsün geçen sene çok iyi neticeler 
verdiğini de görmüşüzdür. 

Geçen seneki maçların neticesinde 
her türlü iddilara rağmen İstanbulun 
pek az bir farkla Ankaradan ve Anka
ranın da İzmirden üstün olduğunu 
gördük. Bakalım bu seneki maçların 
neticesi geçen seneki farkı muhafaza 
edebilecek mi? 1stanbulda, geçen sene 
milli kümeye ayrılan kulübler gene ay
nen ayrıldılar. İzmirde ufak bir tebed 
dül oldu. Buna mukabil Ankaranm bu 
seneki milli küme takımları tamamen 
değişti. Harbiye idman yurdu ile Mu
hafızgücü bu sene Ankaram.ızı milli 
küme maçlarında temsil edeceklerdir. 
Bu iki kulüb bakalım geçen sene oldu
ğu gibi İstanbul kulübleriyle boy ölçü
şebileckler mi? İzmir kulüblerini ye
nerek Ankara futbolunun İzmirden 
yüksek olduğunu gene etrafa isbat e
debilecekler mi? 

Bu sene Ankarayı milli küme maçlarında temsil eaece.k 
takımlardan: Harbiye idman Yurdu 

Harbiye ile Muhafız gücü lik maçla
rında her ne kadar yenişememislerse 
de bu vaziyet iki kulübün ayni kuvvet
te olduğunu ifade etmez. Bu iki kulü
bün hatlarını ayrı ayrı mütalea edersek 
göreceksiniz ki Harbiye idman yurdu 
Muhafızgücüne nisbeten daha kuvvet
li ve daha enerjiktir. 

Kaleciler: 
Muhafız gücü kalecisi Fuad, Harbi

ye kalecisi Fethiden daha iyidir. Tu
tuş, çıkış ve cesaret bakımından daha i
timade değer. Ll.kin Fethi de Ankara 
kalecileri arasında hemen hemen Fu
adda.n sonra gelenidir. Eğer Fuadın 

son haftalardaki bozuk oyuniyle Fet
hinin fedakarane oyunlarını mukayese 
edeck olursak ikisisine ayni notu ver
mekle yanılmamış oluruz. 

Bekler: 
Harbiyenin Şükrü, Sabri hattı daha 

- Ahhhh !... 

genç ve enerjiktir. Muhafızın Salih ile 
Saffeti de tecrübe bakımından daha 
üstündür. Lakin son haftalarda Muha
fızın Saffeti biraz durgun oynamakta 
ve yerini muhafaza etmemektedir. Bu 
hareket İstanbulun kıvrak forvedleri
ne karşı verilen en büyük avantajdır. 
Binaenaleyh bek hattında bizce Harbi
ye daha üstündür. Milli kiline maçla· 
rında Saffetin kaleden pek uzaklaşma· 
ması menfaatleri iktizasıdır. 

Haflar: 
Harbiyelilerin Turan, Sedad ve Ha

şım hattı muhafızın haf hattından da
ha sağlamdır. Zira harbiyelier oyunu 
daha canla baııla oyna.ıruı lct.::ı v ... b;.f ı.,,,._ 

tına düşen vazifeyi aralarında paylaş
makta ayni zamanda forved hattiyle 
müdafaa arasında bir irtibat temin ede
bilmektedirler. Halbuki Muhafız gü
cünde bütün yük santrhafın üzerine 
yıkılmaktadır. Bundan gayri sağ haf 
Kerime yardım ederek arkada oynar
ken sol hafı da ileri sarkıyor. Bu halde 
de haf hattından beklenen netice elde 
edilemiyor. Binaenaleyh baskı anların
da geriye yardım ederek forvedlerin i
lerlediğini gördükleri zamanlarda da 
forvedleri takib ederek oynamaları her 
halde takımları için daha verimli o
lur. Hülasa sağ hafla sol hafın santr
hafın oyununa uyarak oynamaları la
zımdır. 

Forvet hattı: 
Hiç düşünmeden herkes Harbiye 

forved hattının daha müessir bir oyun 

Her zaman olduğu gibi çıkardığı korkunç ses, onu 
uykudan uyandırdı ve kendisini yatakta buldu. Fa
kat hala nerede olduğunu bir türlü anlıyamamıştı. 

Hiç bir şey bilmiyordu. Demek rahatça oturabilmiş
ti. Kafası o müthiş kapağa çarpmamıştı. 

çıkaracağım kabul ettiğini söyliyebi
liriz. Bence Harbiyenin forved hattı 
Ankaranm en genç, en enerjik ve en 
müessir forved hattıdır. Bu hatta ye
gane noksan olan Celalden gayrisinin 
top kontrolünün noksan olmasıdır. Bir 
de top tutuşları zayıftır. Sağaçık Hilmi 
çok seri, solaçık Şeri fise daha bilgili o
yunile karşı taraf müdafaası için tehli
kelidir. İçlerinden Celal forved hattı
nı sürükliyen, pas görerek ve bilerek 
veren aynı zamanda geriye de çok 
yardım eden bir oyuncudur. İzzetin 
bomba gibi !fÜtleri yerinde verilen pas
larla karşı taraf için her zaman tehli
kelicli r Ru hı:ıtt2 en rl11ru11n uöriin"'n 
şimdilik santrfor Abaurrahınandır, o 
da, ümid ederiz ki durgunluğu şild 
maçlarında bırakır da lik maçlarının 
ilk haftalarındaki gösterdiği oyunları 
milli küme maçlarında tekrarlar. 

Muhafız Gücü : 
Buna mukabil, Muhafız forved hat

tında Naci ile Rızadan başka oyuncu 
yoktur. Sağ açık Şahin hem tecrübe
siz hem de yavaş ve top kontrolünden 
uzak bir oyuncudur. Sağ iç ile sol iç o
yunda müessir olamıyorlar. Santrfor 
Rızaya gelince, lik maçlarının başla
rında ne kadar kahraman olarak tanm
diyse muhtelit maçlarında ve son şild 
maçında oynadığı oyunlarda topu a
yaklarında ezerek takımın galibiyet ih
timalerini azaltmakla şöhret bulmuş

tur. Top tutuşları noksandır, topu al
dıktansonra geri geri harmanlayarak 

Hortlama 
- Ne oluyor ? ... Nen var ? .• -1-
Ali Ruhi, yanında bir kadın olduğunun farkında 

bile değildi. Kendi kendisine gelebilmesi ve şu ceva
bı verebilmesi için bir kaç saniye geçti : 

- Bir şey değil 1 Bir şey değil 1 Rüya görüyor
dum. Uyu hadi sen 1 

- Ne kadar beni korkuttun bilmezsin. Seni boğaz
lıyorlar zannetmiştim. Bak, tut 1 
Kadın onun elini tuttu ve sol memesinin altına gö

türerek dinletti : Kalbi küt küt atıyordu. 
- Kim bilir böyle birdenbire uyanırken ne kadar 

fena olmuşundur. Sen böyle heyecanlar çekersen 
hasta olursun. Her zaman böyle sayıklar mısın ? .. 
l'evekkeli, akşam fazla yemek yememeli dememişler. 
Kadının sesi tekrar yavaş yavaş dostlaşıyordu. 

Şimdi artık tamamiyle uyanmıştı. Kendisine, burada 
bulunması için iyi, hatta çok iyi bir para verildiği
nin farkında idi. Eliyle tekrar erkeğin ellerini tut
tu. Parmaklarını parmaklarına yapıştırdı. 

- Hadi uyu şekerim, dedi. Uyumak laznm ... Bak 
bana uyudum bile, kadın, söylediği gibi yapmış, gün
delik sürtmelerinden ve gecelik çalışmalarından son
ra bitap düşen her kadın gtbi derin bir uykuya dal
mıştr. 

Ali Ruhi gene yapa yalnız kalmıştı. Kan ter içinde 
ıslaktı. Şakaklarının ve kalbinin atışı derece derece 
azalıyordu. 

- Abdallık 1 diye mırıldandı. 
Şimdi bu gece yarısı yakalayıp buraya getirdiği 

kızdan utanıyordu. Elini elinden çekti. Ve düşün

meğe başladı : 
"Aşağı yukarı altı ay oluyordu ... " 
Evet eskiden de böyle geceleri uyurken sesler çı

karmıştı. Fakat bir kaç sene evveline gelinceye kadar 

bunlar hayli seyrelmişti. Fakat biliyordu ki bu tama
miyle geçmiş değildi. Fakat ... 

Ve her defa olduğu gibi o müthiş hortlamayı ha
tırladı. 

Gecelik entarisi giymiş bir çocuk. Gündüzkü kız
gın güneş altınd' ısınmış bir oda. Ağır bir gecenin 
içinde, çok yavaştan bir sesin belki de utanarak ya
vaşça : 

''- Anne 1 diye aksettiği işitiliyor. . 
Belki o da korkusunun manasız, lüzumsuz olduğu

nu hissediyor. Gecenin karanlığı onu ne kadar da bo
ğuyor. Titreyen kolunun değdiği divar, tıpkı hara
reti olan bir cild gib sıcak 1 

- Anne 1.. 
Uyuyan kadın bu kısık hitabın iztirabı içinde uya

nıyor : 
- Nen var yavrum ? ... t ' . 
- Diri diri gömülmekten korkuyoru.nL 
- Hadi delimisin uyu !. .... 
Belki daha ilk akşamdan, bu korkunun manasızlı· 

ğmı anlatsa, o asla bu kadar yerleşmiyecekti. Bu kor
ku öyle bir şeydi ki, dudağın üzerine alelade bir toz 
gibi konan tehlikeli mikroblara benziyordu. 

Onlardan kurtulmak için sadece duQ.ağı sihnelC ka
fi idi. 

Fakat annesi "ya ben senden evvel ölürsem ?" diye 
ileri sürdüğü menhus faraziyeyi asla kabul etmemiş
ti. "Senin kalbini çıkarttırırım !" .diye ısrarla iste
diği bir vadde bulunmamıştı. Hiddetle bağırıyor ve 
ona susmasını emrediyordu. 

Bu korku, nasıl doğmuştu ? Çocukluğunda bir de
fa bile olsun ölüm fikrini aklına getirmemişti. Yir-

Hava Kurumu piyangosu 
dün lstanbulda çekildi 

1
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Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Muhtelif P 
neşriyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi~ 
halk şarkıları - 13.15 - 13.30 Dahili ve: 
rici haberler - 15.30 dan itibaren müzik Ot 

retmen mektebinden naklen cumhur b1 
kanlığı filarmonik orkestra heyetinin kt' 

10.000 lirayı 4247 numara kazandı 
keşideye bugün devam edilecek seri Şef Praeterius. 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Hava ku
rumu piyangosu bugün Asri sinema 
salonunda çekıildi. Bayram olması do
layısiyle, sinema salonunu büyük bir 
kalabalık doldurmuştu. Kazanan nu
maralar şunlardır: 

10.000 lira 4247; 1.000 lira 10586; 500 
lira 2999, 3017, 3905, 4607, 6115, 19332, 
24771, 27105, 28480, 36084 numaralara 
çıkmıştır. 

200 lira kazananlar: 
546 1550 4366 3232 6058 8309 

9233 10098 11470 16145 16896 16128 
13098 19933 20611 22405 23052 24113 
24583 26108 27739 28650 28956 30658 
30773 31363 33307 35860 36953 

100 lira kazananlar : 
194 1037 1226 1916 3152 3382 

3817 4641 4962 7732 8028 8765 
10769 11339 13154 13904 14888 15211 
15934 16481 18038 20184 22588 23112 

dönüşleri karşı taraf müdafilerini ya-
l pacağı hareketten haberdar etmekten 
başka bir şeye yaramıyor, bunlara inzi
mmen nefsine fazla itimad ile topu a
yaklarında dolaştırarak ezmesi tırsat 
geçtiği zaman da topu kaleyi görme
den havaya dikmesı bu takımın gol 
yapma ihtimallerini azaltmaktadır. 
Forved hattında en iyı buıduğumuz 
Naci de tek başına ne yapabilir, niha
yet her oyunda yaptığını. 

Harbiyenin enerjisi : 
Hülasa Harbiye takımı Muhafıza 

nisbetle Ankarayı daha iyi temsil ede
cektir. Harbiye takımında en durgun 
anlarda bile kalkınabilecek bir enerji
kuvveti vardır. Forvedleri gol yapabi
lecek kudrette müdafiler de kalelerini 
koruyabilecek kabiliyettedir. Muha
fızlıların bu maçlar için çok çalışma
s. mümkünse forved hattında esaslı 

değişiklik yapmanın çarelerini şimdi
den düşünmeleri lazımdır. 

Husud surette öğrendiğimize göre 
İstanbul kulüblerinin paylaşamadığı 
ve geçenlerde Güneşte santrhaf oyna
yan Muhterem ile Kuleliden Ll.tif 
Harbiye takımında yer alacaktır. Eğer 
harbiyeliler bu iki oyuncuyu da temin 
edebilirlerse milli küme maçlarında 
fca.t:ınh.~1 1 .. .-.1:.:.ı..1--! :.,..:_ .......... tı,.,., • .,. ı-.: .. 
kuvvet olacaktxr. 

Biz Ankaramızı milll küme maçla
rında temsil edecek Harbiye ve muha
fızlıların başlarında olanlara itimad e
der ve bizden daha titiz hareket ede
rek Ankaranın futbol kabiliyetini ta
nıtacaklarını ümid eder ve şimdiden 
her iki takıma da muvaffakiyetler di
leriz. 

Yu~oslavya şişliyi 

1 - O yendi 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Bayram 

dolayısiyle şehrimize gelmiş olan Yu
goslavya takımı, üçüncü maçını bugün 
Şişli ile yaptı. İki devrede de hakim 
oynayan misafirlerimiz, ancak bir sayı 
yapabildiler v·e maçı 1-0 galip olarak 
bitirdiler. 

korkusu 

23671 26508 27702 28173 29036 30418 
30456 30598 30978 31359 32260 33808 
34965 36280 36908 37000 

50 lira kazananlar : 

124 294 620 1026 1377 1507 
1636 2065 2326 2890 3839 4230 
4617 4648 4791 5116 5119 5420 
5580 5674 5845 5951 6241 6288 
6387 6964 6987 7116 7448 7486 
7967 7876 7957 8110 8942 8951 
9063 9113 9228 10115 10220 11564 

12124 12159 12195 12775 12850 12866 
13017 13351 13453 13939 13780 13810 
13839 13906 13924 14019 14186 14435 
14487 14835 14927 15089 15274 15347 
15474 16008 16065 16088 16316 16819 
16749 17016 17230 17338 17956 18024 
18091 18148 18373 18681 18707 19913 
10093 20335 20359 20702 20731 21124 
21867 22196 2~411 22024 22746 22871 
23107 23152 23246 23252 23501 23656 
23754 23808 2.)893 :24358 24365 24379 
24395 24818 24987 25036 25309 25432 
25?63 25813 25955 26014 26048 26049 
26241 27078 27088 27~03 27411 27943 
28216 28327 28818 290~3 29283 29600 
29918 30484 30649 31066 31625 31695 
31812 31498 32166 32465 32475 32875 
32981 33064 33086 33418 33500 33569 
33607 33833 34522 34655 34820 35101 
35245 35441 35764 35745 36687 36899 
36966 37341 37402 37423 37428 37584 
37896 38000 38593 38656 38991 39229 
39251 339375 39499 39613 39932 

3 O lira kaz.ananlar : 

66 291 359 553 577 578 
711 708 713 742 791 821 
867 923 1200 1385 1537 1795 

1829 1832 1944 1893 2121 2484 
2584 2601 2863 3284 3499 3603 
3880 3913 4132 4816 4116 4211 
4349 4150 4466 4969 5082 5226 
5277 5338 5691 5279 6599 6605 
6649 6744 7430 7511 7681 7910 
8052 8073 8183 8173 8596 8688 
8972 9099 9141 9754 9936 10232 

10347 10457 10556 10692 10780 10712 
10944 11353 11371 11414 11514 11624 
11909 12164 12430 12510 12622 12661 
12881 12940 13203 13618 13847 13858 

l~n~ l~Ş&İ Ui2~ 11§~§ H9Z~ U4l9 
15716 15802 15898 15652 16049 16129 
16136 16733 16831 17126 17299 17641 
17695 17782 18087 18201 18280 18454 
18456 18513 18625 18631 18662 18756 
18786 18827 19306 19267 19463 19434 
19520 19680 19948 20119 20383 20769 
20779 21139 21244 21527 21560 21585 
21606 21681 21808 21893 21904 22152 
22750 22772 2.2914 22010 23151 23667 
24002 24139 24192 24366 24382 24071 
24817 24946 25017 25086 25128 25352 
25365 25818 25868 25956 26537 26687 
26715 26733 26808 26817 26928 26134 
27224 27233 27243 27441 27527 27622 
27649 27675 27740 28145 28155 28276 
284M 29055 29250 29338 29420 29545 

29553 29634 29837 29929 29990 30458 
30496 30761 30826 31041 31113 31189 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plak: neşr' 
yatı - 18.35 Çocuklara Karagöz (Küçük> 
li) - 19.10 Türk mu&ikisi ve halk şarkılı: 
(Makbule Çakar ve arkadaşları) - 19· 
Saat ayarı ve arabc;a neşriyat - 19.50 Tıır 
musikisi ve halk şarkıları (Cemal Kamil 
arkadaşları) - 20.15 Hukuki konuşma: il' 
kuk ilmini yayma kurumu tarafından 
20.30 Türk musikisi ve halk şarkıları (S3li 
haddin ve arkadaşları) - 21.00 Ajans Jıl 
berleri - 21.15 Stüdyo salon orkestra~ 
1 - Keler Bela: Dedicace de Temple. ı 
Waldtaufel: Retour du Printemps. 3 • 
Wanow: Suite Caucazienne - 21.55 - 2z.I 
Yarınki program ve İstiklal marşı. 

İstanbul: 

Öğle Neşriyatı: 12.30 Plfilcla tii~ 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plaıc> 
türk musikisi - 13.30 - 14.00 Muhtelif pi~ 
ne§riyatı. 

Akşam Neşriyatı • 
18.30 Plakla dııd 

musikisi - 19.00 Vedia Rıza ve arkadaşla; 
tarafından türk musikisi ve halk şarkıları .. 
19.30 Konferans: Selim Sırrı Tarcan (}1 
ponyada çacoku terbiyesi) - 19.55 Bod 
haberleri - 20.00 Sadi ve arkadaşları tatf 
fından tiırk musikisi ve hallt liarkxları "' 
20.30 Hava raporu - 20.33 Ömer Rıza t 
rafından arabça söylev. - 20.45 Semabl 
Özdenses ve arkadaşları tarafından tiıfl 
musikisi ve halk şarkıları (Saat ayarı) "' 
21.15 Klasik türk musikisi: okuyan Nu< 
Halil, keman Reşat kemençe Kemal Niyt 
zi, tanbur Dürrü Turan, kanun Vecibe, NıS 
Iiye Salahaddin Candan, ut Sedat, Ut Cc:v 
det Kozan, Kemençe Fahire, tanbur Refi 
Şemsettin - 21.50 ORKESTRA: 1 - Saiııl 
- Saens: Samson et Dalila. 2 - Hermıııı 
Homınage: Valse. 3 - Drigo: La foret erıt 
hantee. 4 - Tschaikowsky: danse ara be. 5 
Tosti: Romance - 22.45 Ajans haberleri-' 
23.00 Opera ve operet, sololar, plakla -: 
23.20 - 23.30 Son haberler ve ertesi güniit 
programı. 

Avrupa: 

OPERA ve OPERETLER: 11.45 Lüle' 
semburg- 20 Belgrad, Budapeşte -21 RO' 
ma! Monte Ceneri, Varşova, Paris Eyfel kıl 
lesı - 22.40 Droitwich- 24 Brüksel. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEl'l 
FONİK KONSERLER: 16 Roma. 

ODA MUSİKİSİ: 14 London - Regions; 
- 18.20 Breslav. 

SOLO KONSERLERİ: 8.20 Laypzig .; 
9.30 Kolonya - 13 Stokholm - 15.30 Berli# 
- 18.10 Kolonya, Münih. 
NEFESLİ SAZLAR: 10.30 Fran.kfurt ..-

12 Münib - 12.35 Prağ - 15 Stokholm.; 
16 Breslav - 18.25 Hamburg - 19.lC 
Fra~kfurt - 19.15 Stuttgart - 21 Berlin. 

~!F MUZ1K: 6.30 Berlin ve diğer al' 
ma~-~~~as~9E~!~ • .- 8.30.P ~HP.r.~öWfıi?gEf 
alman istasyonları - 13.15 Münib - J4.15 
Kolonya - 15 Stuttgart - 15.15 Viyana ..,. 
16 Kolonya ve diğer alman istasyonları. 

HALK MUSİKİSİ: 1.30 Stuttgart ,..,. 
18.15 Laypzig - 19.10 Keza - 20 Bertin. 
Varşova - 22.20 M ünih. -
D~NS MÜZ1ô!: 14 Laypzig - 22.30 

Berlın, .Breslav, Stuttgart, Prağ - 23 Mi• 
lano, Vılna - 23.5 Poste - Parisicn - 23.30 
London - Regional - 23.55 Droitwich - 2-t 
Faris, Roma, Strazburg. 

31387 31405 315211 31703 32145 32365 
32526 32698 32920 330205 33443 33585 
33618 33734 33783 34212 34386 34490 
34496 34725 34795 34861 34921 35045 
35217 35225 35335 35402 35534 35696 
35964 36185 36284 36394 36437 36900 
37005 37150 37186 37609 37700 37880 
38058 38250 38262 38377 38465 38735 
38879 38892 39035 39134 39160 39243 
39492 39524 39679 39717 39914 39933 

toruna muayene olmamıştı ! 
Fakat gayet iyi hatırlıyordu ki, hiç bir zaman bııı 

gece, bu kızın koynunda olduğu kadar müthiş bir he
lecanla sarsılmamıştı. Bu defa hakikaten mezarının 
içinde uyanmıştı. Artık, böyle yaşananuyacağma bu 
işin bir nihayete ermesi lazım geldiğine kanaat ge
tirdi. ve kararı verdi : 

mi yaşına gelinceye kadar ölü görmemişti. Oy le ise? 
Bir muhavereden mi ? bir kitabdaiı mı ? Bu hususda 
hiç bir hatırası yoktu. fakat her şeye rağmen bunun 
bir esası olmalıydı. Acaba bir hissi kablelvuku mu ? 
Eğer bu korku, bir gece sebebsiz, ha,zırlıksız fışkır
mışsa, bu gece de gene, hayatının her yaşını kendi
sinden uzaklaştırmak için tekrar gelmişse acaba buna 
kaderin vaziyeti evvelden haber vermesi denilemez 
miydi ? Ah bu korkunç uyanışlar 1 lnsan sesine ben
zemeyen bu haykırışlı uyanışlar 1 Çünkü o zaman ü
zerinde toprağın ağırlığını ve etrafında tabutun tah
talarını hisseder ve uyandığı zaman kendini boşluk
ta buluyordu. Belki de bir gün bu boşluk kaybola
cak, sesi, o toprağın içinde boğulacak, kafası, boşluk 
yerine tabutun tahtalarına vuracaktı 1 1şte bunu dü
şündüğü zaman can çekişir gibi oluyor, sesi kısılı

yor bir tek söz söyleyemiyordu. 

Yarın Daveri göreyim ve kendisine bundan bahse
deyim. 

Daver mahallede, kendisinin de çok yakın dostu 
olduğu bir küçük doktordu. O da Ali Ruhi gibi be
kardı. Kendisine hemen hemen her akşam köşedeki 
meyhanede rast ge~ek kabildi. 

Fakat her zaman olduğu gibi ertesi günü her şeyi 
unuttu. Ancak doktoru meyhanede gördüğü zaman 
kendisine o menhus meseleyi soracağını hatırladı. 
ve sırf evvelce karar verdiği için suallere başladı : 

- Ha bak, dedi, sana soracaktım. Dün gece gazete• 
de bir adamın diri diri toprağa gömüldüğünü duy· 
dum. Acaba hala böyle işler oluyor mu? .. 

- Ne demessin 1 
Doktor, kısa boylu, şişman alaycı bir adamdı. Ra

kısından bir yudum iştikten ve sonra da bir meze lok 
masiyle avurdunu şişirdikten sonra cevab verdi: 

- Sen dedi hiç bir mezarlığı kaldırırlarken gör
medin mi mesela Ayazpaşa mezerhğıi kaldırılırken 
orada bulunmadın mı? ... Eğer açılmış mezarlar gör
~ünse içindeki iskeletlerden bir çoğunun böyle öldük
ten sonra tekrar dirilip kurtulmak için çabalayan in
sanlara aid olduğunu farkedersin. 

Her gece yatağında bu düşünceye dalar dalmaz, 
ışığı tekrar yakıyor ve eline bir kitab alıyordu. 

Harbin kendisini bu hezeyandan kurtardığını zan
netmişti. Açık havadaki ölümün tehdidi altında dört 
senede bir defa bile olsun eski sayıklamalarını hatır
lamamıştı. Onu vaktiyle lisenin yatakhanesine kadar 
takib eden düşüncenin çok çocukça olduğuna kanaat 
getirmişti. Hatta dahası var : Bir kere iki saat bir 
siperin içinde kapalı kalmıştı da zerre kadar soğuk 
kanlılığını kaybetmemişti. Fakat 1919 da bir tatil günü 
arkadaşlariyle beraber çok eğlenceli bir gün geçirdik
ten sonra gece bütün ev halkını bu hortlak sesi ile 
ayağa kaldırmıştı. 

Fakat ondaki bu fikir, tamamiyle köklü değildi 

ç.ok fasılalarla nüksediyordu. Onun için bir ruh dok-

{'li Ruhi gözünü bile kırpmadı ve sustu. Fakatt 
masada bulunanlardan bir çoğu hemen atılmışlardı: 

- Peki ,ölen adamı doktor muayene etmiyor mu l 
Defin ruhsatiyesi vermiyor mu ? ... 
Daver omuzlarını silkti;; 

- Evet, evet, evet dedi doktor, defin ruhsatiyesi 
bunların hepsi kabul fakat bazı öyle haller vardırki 
hekim onlara ne yapsın? Vücut katılaşır, kalb durur, 

(Sonu var), 
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KIZILAY 

lgdır pamukçuluğu 
inkişaf halinde 

KOoperatif 

çiftçiyi 

sevindirdi 
Şimdi birliğin elinde 7 çırçır 5 

pres ınakin~si işlemektedir 

4.000 ılftıt 
toprak 
sahibi 

Kars, (Husu
si) Bugün 
Iğdır pamukçu
luk sahasında 
tam bir inkişaf 

göstermekte, is
tikbal için bil · 
yük ümidler va
detmektedir. 80 
ibin dekarlık bir 
sahada yapılan 

pamuk ziraat ve 
ticareti eskiden 
ne halde idi bu-

Bir Çukurova kasabası 

gün ne vaziyettedir ? 

1936 sonbaharında Doğuyu gezen 
B. Celal Bayar, muhtelif müstahsil
lerle yakından temaslar yapıyor, on
larm istek ve ihtiyaçlarını dinliyor
du. O vakte kadar bu bölgenin müs
tahsili, kendi alın terinin karşılığını 

Yukarıda sa.ğda, ortaklar ı 
'[Klmuklarını kooperatife 
teslim ederken. Solda '[Kl- ı 

:;;~!~:::..::.::::::_ 

tabiat güzelliklerini Erzin bütün 
toplamış modern bir sayfiyedir 

Adana, (Hususi Muhaıbirimizden) 
- Sırtını yeşil amanoslara dayamış, 
Akdenizi süzen küçük bir Çukurova 
kasabası vardır ki Nisden farksızdır: 
Erzin. 

Kasabanın Başlamış köyündeki 
kaplıcası da iyi bir surette tanzim edi

lecek olursa belediye için büyük bir 
varidat menbaı olacaktır. 

Erzin belediyesi kasabada bir de 
asri hamam yaptırıyor. Çanp ortasın
da bir de park olacaktır. 

almak şöyle dursun masrafını bile ko-r----------------

Osmaniye vilayet olduğu zaman 
çok güzel ve esaslı bir şehir planı ile 
kurulan bu memleket, bugün geniş, 
uzun, düz caddeleri ve sık ağaçlı bah
çeleri içerisinde güzel yapılariyle 
kümelenmiş, şirin bir kasabadır. 

Erzinin sekiz öğretmenli bir okulu 
vardır. Bu okul bütün çocukları o
kutmağa kafi gelmemektedir. Daha 
iki mekteb açıldığı takdirde ancak 
Erzinin okul ihtiyacı giderilmiş ola
bilecektir. - Ni-Ta. 

ruyamıyordu. Celal Bayar, o vakit 
çiftçiye "sizleri kalkındıracağız" 
müjdesini vermişti. Bu müjde kısa 
bir zamanda tahakkuk etti. Ve Ta
rım kredi kooperatifleri kurul<iu. 
Kooperatif vasrtasiyle çiftçiye 280 
bin lira dağxtıldr. Bu yardım eli çift
çiyi derhal diriltti ve çiftçi artık mu
tavassıtlara pamuğunu yok değerine 
satmak sefaletinden kurtuldu, bu ilk 
hamleyi ikinci bir hamle takib etti. 
Çiftçi kalkınırken pamuğun mukad
deratım da değiştirmek lazımdı. 937 
ilkbaharında Iğdır ve Tuzluca kaza
ları köylerinde 4000 pamuk müstahsi
linin hepsi kooperatiflere kaydedil
mişti. Bu işte Şükrü Kasaboğlu dur
madan yorulmadan bütün köyleri do
laşmış ve bu muvaffakiyetli neticeyi 
elde etmişti. 4000 pamuk müstahsili 
koperatife yazıldıktan sonra pamuk 
mahsulü hemen tamamen kooperatif 
eline geçmiş bulunuyordu. 

Bir adam 
Seksen yaşındaki 

Halasını zehirledi 

Erzin deniz ve kara güzelliği bol, 
tabii plajı ve akar tatlı sulan çok bir 
yurd parçasıdır. Küçük kasabanın dar 
büdceli belediyesi iyi işler başarmak
la kasabayı bir kat daha süslemiştir. 
J!;rzınportaıcaıenarı- ou yn ~.. ., .... 

den fazla portakal ağacı dikmişler-

dir. Portakalcılık, Erzinin yegane ge
lir kaynaklarından birisidir. 

Balıkesir (Hu~usi) - Smdırgıda: Erzin belediyesi, güzel bir belediye 
Mustafa adında hır adam, 80 yaşrndakı binası in~a ettirmiş, ve gazino, umu

halasmı zehirlemek suçile yakalanmış mi hala gibi halkın ihtiyacını karşıla
tır. Mustafa, halasının evine gizlice yacak küçük fakat modern yapılar 
gi~iş ve ocakta pişmekte olan yen;e· vücude getirmiştir. 
ğin içine zehir koymuştur. Hiç bir Çarşı ortasında büyük beton bir 
şeyden haberi olmayan ihtiyar kadın çeşme yapılmış, sokaklardaki gaz 
akşam üstü yemeğini yedikten sonra lambaları kaldırılarak lüks lambaları 
yatmış, fakat acı ve feci sancılarla u- asılmışdır. Erzine elektrik getirilme
yanmıştır. İhtiyar kadın hastahaneye si için bir kooperatif teşkili de düşü
kaldırılmıştır. Ağır surette hastadır. nülmektedir. 

Manisa 
halkevinde 

Manisa halkevinin bütii.n 
kolları örnek çalı§malarla 
muhite /ayanlı olmakt.a
dır. Sağdaki resimler, 
halkevinin koro heyeti ile, 

i mandolin heyetini bir ara-

t::.:~.:~~:~~~~~~:..... ..... ,,,,,, 

12. 2. 1938 -
Doğuda halkevleri bir kültür 

kaynaOı oluyor 

Doğuda yeni 
halkevleri 
açılıyor 

Diyarbakır, (Hususi) - Mardin, 
Siirt, Urfa, Van, Bitlis, Muş, Hakari 
ve Diyarbakır illerini içine alan Bi
rinci genel müfettişlik bölgesinde bu
gün 14 Halkevi vardır. Bu kültür yu
vaları her yıl daha . geniş bir ölçüde 
ve muhtelif sahalarda kültürel bir 
varlık yaratıyorlar. 

Bölge Halkevleri sayısına bu yıl 4 
Halkevi daha ekleniyor. Bunlarla sa
yı 18 e varıyor. 

Birinci genel müfettişlik bölgesi 
Halkevlerinin pek çoğunun bandosu, 
orkestrası, sineması vardır. Ve hepsi 
de salonlarında muhtelif müsamereler 
ve temsillerle halk kültürünün yük
selmesine çalışıyorlar. 

Bu yıl Diyarbakır, Mardin Halkev
leri binaları ikmal edilmiş, Muş, Sil
van binalarr da yeniden denecek şe
kilde ıslah ve tamir edilmiştir. 

Diyarbakır Halkevi 
bir ilgi ile karşılanmıştır. Kurslar, 
almanca, İngilizce ve Fransızca ol· 
mak üzere mütehassıs kimseler ve Ii• 
se lisan öğretmenleri tarafından idare 
edilmektedir. İnşaatı devam eden Van, Bitlis, 

Varto, Ahlat Halkevleri de önümüz
deki yıl ikmal edilecektir. 
Diyarbakır Halkevinde açılan ya

bancı dil kursları memlekette büyük 

Geçen yıl 119 yurddaş yabancı dil 
kurslarından faydalanmışlar ve ders 
yılz sonundaki imtihanda muvaffak 
olmuşlardır. - Usman Eti. 

Kooperatif aleydarlarının menfi 
çalışmaları hiç bir fayda vermedi. 
Şimdi birliğin elinde 7 çırçır, 5 pr~s 
makinesi işlemektedir. Müstahsil bu 
fabrikalarda malının beynelmilel 
standard tiplerine uygun bir hale gel
diğini, dün yok pahasına satılan mah 
sulünün nasıl kıymetJendirildiğini 
görerek sevinmektedir. Çiftçi malını 
birliğe teslim edince muayyen bir ba· 
rem üzerinden yüzde altmış avans 
alıyor. Bu para eskiden tüccara sat 

* t• ' 4 

' 
.............. ~~ ... -; -· .. 
, Yurddan 

4 •• h4' ...... 

Bir katil altı sene r e S
. i .m;· .... , .... e .... ;,r .. . .. .... , ......... ~., ....... . . 

sonra yakalandı 

• tığı paranın tam iki mislini tutmak
tadır. 

Iğdır pamuğu, evsaf itibariyle Mı
sır pamuğu tipindedir. 

Çiftçi tamamen yurd ve toprak sa
hibi olmuş, tarlasının tapusunu cebi
ne koymuştur. Kooperatif sayesinde 
20 zengin yerine 4000 zengin çiftçi 
aile vücud bulmuş oldu. 

Bir cocuk 
..> 

Mangalda tutuştu, 

yanarak öldü 
Balıkesir, (Hususi) - Akıncılar 

mahallesinde oturan kiremidci Şaba
nın beş yaşlarındaki kızı Mükerrem, 
sokakta oynarken bir evin önünde 
yanmakta olan mangalı karıştırmağa 

başlamıştır. Bu esnada Mükerremin 
elbiseleri tutuşmuş ve biraz sonra iyi
den iyiye alevlenmiştir. Zavallı yav
rucuk acı çığlıklarla evine doğru koş-
mağa baŞlamış, haykırışa yetişenler 
çocuğun üstündeki alevleri güç halle 
söndürebilmişlerdir. Vücudunun mü
him bir kısmı yanan çocuk, Memleket 
hastahanesine kaldırılmış, fakat bir 
müddet sonra ölmüştür. Adliye hadi
seyi tedkik etmektedir. Kayseri Erci yas eteklerinde eski bir türk • esen 

İzmir, (Hususi) - Menemende, altı 
sene eve! işlenen bir cinayetin faili ya
kalanmıştır. Şeyho adındaki bu adam, 
altı sene evel Kırşehirde kayserili Ha
cının yeğenini öldürmüştü. Zabıta 

suçlunun üzerinde sahte bir nüfus tez
keresi bulmuştur. 

Kurtlar bir köylüyü 

par~aladllar 
Tatvan, (Hususi) - Reşadiye köyün 

de bir köylü, odun kesmek üzere civar
daki ormana gitmiş ve bir daha dön
memiştir. Ailesi ve köy halkı büyük 
bir endişe içinde kendisini beklemiş· 
ler, fakat bir türlü dönmediğini görün
ce ormıı.ııda araştırmalar yapmışlardır. 
Nihayet zavallı köylünün param par
ça olmuş cesedine rastlanmış ve kalan 
parçalar toplanarak gömülmüştür. 

Aydında yeni halkevleri 
Aydın, (Hususi) - Vilayetimizde 

yeniden iki halkevi açılacaktır. Bun
lardan biri Çine'de, diğeri Nazillide
dir. 

Aydın'da zeytin kursu 

Aydın, (Hususi) - Şehrimizde bir 
zeytin kursu açılacaktır. Kursa zeytin 
müstahsilleri ve vakıflar idaresi me
murları iştirak edecektir. Kursta mu
vaffak olanlara zeytin budama ve ima· 
rı için vesika verilecektir. 
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Puu : lataabal ecnneet 
Puan.l llerka • 
Sah Aabra • 
Çareamba Yeni Ye Cebeci ecnneı.ı 
Perwembe Balk n 8aku7a • 
Cama Bpecaual 
Camarteei Sebat n Y eniteb1r ecaaneı.ı 
HALK •• YBNl SlNBllAI.ARDA 

MATlNBLKR 
H•llD Camarteei 
14.45 11.00 
16.45 14.45 
11.45 11.45 

y 

h~disesi : A'-tı 
zı.oo 21.00 

Puar 
11.00 
ıs.oo 
14.4. 
16.45 
11.45 -------------------__;~--21.00 

Panr Ye camart..ı dnlerlnden bqlpa 
H AL K aiaMMmula beqla ba11r 
matiaeleri: 12.15 

1 • Almanyadaki d ..... JC.! .. !Ll!I. Al•anl•• Edenin ı;.,,........ı 
~._..... lçlaaedlrorlarr 

Film detitaM dnJ.ı: Puarteai Ye Cama 
LUZUllLU TBLUOH NUJIARAIJJU 

YaDllll Dlban: 15ZL - Telef• mllracaat 
tehirı ıcm - ıOM. - 9ebirleraruı: 1341. 
1342. - Blelrtrik •• Hayquı Ansa il• 
marlaia ı 1141. - M...Jeri 9ebjr Aaba
n: l705. - Talıal Telefaa lllllDaralan: 

2 • Akdenizcleki '-ananhk -'--'-- Alımnaueıeıeri,B.Edell'm.w1a-a --- - - YlllUlltlD aDU~unbaunıa.ımflcwm. 
S.. '!"!"' ~· A~ ~ konanbldarla mtlcadele bumunda tl,te ... k ...... 811_ .. .,. 
~ .,,..,.,..,..,. iM milUm !nciltere ile el blrllll ppma1a m. lrartı yapalı fiddetll blcum1an tenldcl 
laM.. .Wa : a--.,.. Wriıi verdiii haber almmı,m edlJW)u. 

Zmctrllcaml dYU'I: 1645, 1050, 1116. -
Lmaapaan dnn 1 ZI06, iZSi. - Yeni
tebir. HaYUbqı Bbim talıal: ZS23 -
HaYUball: Birlllr tabi: W3 - Canlan 
cadclai. uıaa talıal: ım. 

~ Hi&rin A~a 6ir ta- • Pmifer Beobahtıer aueteü dlJOC 
hn .....,. oe .....,..a.n flefiıti- Bu karar, yeniden Alclra ilminde ld: 
,..,..,, ..,,,.,,..,.,,.,. flofrudon bir ıeminln. deni.altı pmilerl tarafm- .. lnıilterenln hiddeti :yerindıelr fa. 
flofnqtı ele aım..., iltincUi " • dan delil de, tayyareler tarafından ba- Irat mtlbalqıbdır. Çüııldl B. Bdea his 
Aicl..U. ltor..,.lıfı hrflllllCfa tınlmuı berine alammttır. lnalltıere- bir delil olmadın pneral Pranko'yu lt-
1,,.uı.r..in .Uıiı hti , ,,,.,.,,,,._ nin bu münuebetle pneral Pranko'ya bun ettiii halde, dlier tarafı bmıdm 
ılır. Ba iJıi laUiM laaltlnnlla .... tiddetli bir proteato pderdili ma- eair~kteclir. Bu hareketiD. clerill po
poata U. ,,u.,._. /,..;ü ...._ Unndur. Utik aebebleri ftrdır. Ve B. JWc'ia 

OTOBUSLBRIN l l lr •• S o a 
IUBRLBRl 

Sabah Akpm 
lllr Boa 

sefer sefer 
Ulu M. dan X. d•ô• 6.45 IS.00 
K. d••'dea Ulu il. aa 7.15 ts.zo 

f.ı.riıUn ,,..,tılılan 7'Ulllorll.. Akdenbde denlnltı, bem de tayya- bolferik hpayayı ealrpmn\ lcMn
.._ leniin•ler ~ ı re konanı I __ ,_ mektedlr. B. Eden iqWa pıeriaia 

ı mm .-.. aurette &ıUne emniyetine baldkl aurette hbmet ..., 
Onlu N NatıU.r : ıeçilmeai lhımdır. ln,ntere, kendi melr iatt,onl, bilhMla BaneloD'a n.. 
Suııd•J Tblla pntnl • o rdu " kontrol · bölpal dıbiHnde lfSrWen her tarda bul•t!!!!IMı lhlmdır. sa,ıe WC 

ın:.:~:: =-.·:. ::= ::: Nuiler-Hitleria ce..,,. bir' adııar-baf- deaialtı pmialne, ltaıya ve ·p~ ::;..~ ~ ""Wrem,.U•w 

Ulu ... dan Çaalıa:ra':ra 7.25 2UO 
Çaalıa:ra'dan uı.. il. - 7.10 zuo 

hlz .ıtzod• ,adılı bir baf müalede ne tOrlil bareJret edvlerll etainler, hl- , • 
~6~.;..~ lfn~li.~ ::: =~ di7or kiı cum edllmeai huamunda doıMn"'"nw Fnako DUD aabn danı.,. 

.. Almanyanın b1f kumanlıktl yap- kati emirler ftl'llaifdr. DoJse A1pmane S.JtUDC )'UIJOI': 

Biliyorum ki ıelecebin. ıecilmıez- etmif, onun hareketlerini, konutufUDu, =-~ti!':':. ~ = mıt oldutu aon deilftlrme, bundan bir lnıUten IOn ıqıpwılwrda ıdllbcl "Loaclra müDMebet ve tedblrW 
lin... Ve uatlerdefl beri seni beJdiyo- gillil9Unil kilçilltmek, &illilnçle9drmek müddet önce Ruayada vukua ıelen o- kun bolpftk babqerlne iltinad ~ 
rum. Ortalık kararmaia baılıyor. Li- iatemiftim. Ne yapayım, birdenbire ae- Ulu M. dan Ce~ 7.00 20.SO na benzer bidileyi hatırlatmaktadır. cak :!;"'"l için beyle bir tedbir ala- S-. Pıuko bUkUmetinin Mim dtdql 
byd yelkovan benden çaldıiın saatle- Di o kadar Jmkanmı9tım ki... C.becl'd• Ulu 11• aa 7•00 20.SO Her ikisinde de diktatörlerin phal ıi- yete plmfttlr. ~r. lncWs bnaadne.&IN. 
ri göatermeain diye JıunbaJın yüma- Bunları bir daha yapmıyacaiım. Ba· Cebed'd• AL fabL n uo yuetlerlyle akeı1 makine anamda bir Bay Çemberlayn, din B~'· Jllnu iloltnilder dolna IDllOlod nr-
dnn. na istediğin kadar aatq, kalbimi kır, r-.J:ı::.. c::ı;ı:•aa ı;.~g ~!iW bulundutu raze çarpmı§tır. Her da 18yledllf bir nutukta 1"1 ısoktayı te- mektt • bit bir aman 1114* ...,._ Apiıda. kapının ber ıçılp beni bir ne istenen yap. Alla aomurtuP bafaDı 2' puar'Dclan Al*öpril'~• uo 7:15 ıkiainde de diktatörler plib ıelmifler- bu1b ettirmlftlr. Gene ..... -....ı.au .. 88 • IDMktadırJar. llllll,.tpeınrıtr ile• 
kerre yerimden oyn1tıyor. Gülümsü· çevirmiyeceiim ft baklflarllD hiç bir Akköprtl'den 8. puan'na - ı.45 dir. En yüksek mevkii İfpl d ı di _,.,,._... ' dece bldlM sıbıımla ~ 

1orum, ilmidleniyorum. Ayak sesleri ama~ Yenlpbir, latu70D •• B•hnlıJrıan muktedir kimaeltr .u.. ta e en"'!.~ e ine ıBre inplls aiJlhJ_., ldfa. Bmıun lsJıa her ttlrll ~ J'rm. ~-.1- bl ~ .. - '---. uıaa il dan Yealpbiı'• 7.00 k ... ,.e aman,,--- ,et radcleaine ft ..__. __ ..._ .._._ a1e '-•-- ...._._ , _ _.._._ kapıya yaklapyor, sonra ıene uzakla. Senin --JW -11- OlllWI ı- h~ mtı bet sece lllllDtuuD ~ H rtltbeli zabitler vuifelerlnden af. ~ 11nDC&,. - --.- au uun 'fmu!G _,,,... ~~-
pyor; itil dejilain 1 bekleylfia ,.ıma- pa Jler fl1' ,.pmala. her fedakirlıp birer mt __. bqlar. fedilmlf, yerlerine bafkaları ptlril- r. cloetluk rolG. ~yenls &llMJor.• 
lak oldupnu ıNSylerler. Yanlıf bir 8Gs. lratlallmap ~ J'alrat Vakit ıeçi- Akpmlan Ulu me)'danmdua Yml- miftlr. 
iman MVdiil ldamyi bekledııea ana- 1«- Bllfllla bir fellket ıelmit ollay- tehir'• Ye Yenleehlr'd• Ulu ..,.._ 
dan "-'..ae, "-'delen en•"••ye , _ __. .,e dı, .:-"'iye kadar öirenirdim: .. Kara pdecelr otoblaleria llarelret saatleri. .me- Pakat lld bldlae aruında farklar 

UlllAI UllU -r -.-- ...- ma1arm daiıhl ... tıeria• tlbitir. vardır. Ruayadald T~'nin re-
bunların bepal de biribirlddea tatlı- Jaaber çabuk duyulur" derler. Yoku POSTA SAATLERi ialiii altında bulunan bir takım ıene-
dır. daha fena bir fCY mi oldu? bayır, ba- Posta ... t il a bda1' tataDba1 clbetlne raller ~ihanetle itham ve idame-

ır..t ..... .akttam. batd pcikmefte F• bu yllan, bu olmu bir ftY· Sen na- melrtab bba1 ecı.r. dilmifleroL Almanlar, böyle barelret 
bul..1 .. .ırr. ..... •bebler, Mili HVdi~ ba· ad olur da daha önce ıider ve beni bu Tuhhiltlll 11 • lıadardtt • .ı. dir ~~ TRBN 8 "'"'TL

0

BRt etmemi,_r • Alman kumandanları 
na ae ı,t labat ediyor? aaıba. nerede- odada, bu hayatta aenais, yalnu bıraka· _.. d vuif ı 
ain, ne ,apıyonunl ve benden aldıim bilinin? o uman ben lriç bir l'Y ya- 8QdaqıqQa ı H• •balı l.20. H.- aa e e e~n olmutJar •e maw-
bu uaderi kime veriyonunl pamım Hatti, adımların adımlarDDJD ~C 19

•
15 

Ye ıu5 
pi von Bl6mberc ile ıeaeral Von J'rls. e ..ıı. peqembe, CD- Bitlerden birer te,uJdlr mektubu bile 

... yanında olmadıkça, 10kakta bile yürü- marteei Toro1 allnt.) alını lard UZUN 
PeriflD zihnim bü.tthı bu ıualleri bir yemem. '-'--- ha f ır. gıwıa\1D ttma : Herıün 9.35 (KaY1e- B d ba•1r• da bi f 

• isin kendi kondiııe 10myor. Fakat ••• rl, Sıvaı, Amasya bu un an .,- ara r ark daha 
kalbim bwılcra aldırıt ~ · r. · bat üzerindedir). vardır. Ruıyanın Blombcrg'i olan ma-
p., ...m,_ı..-. ~ ._. 1 8'rdll iM s.ı Voro,&ıof,-...kiinde kalchiı,;,. 
kat lmlrançlıktaa ,..... A;liıl •wnm Jıaplll llSlldı b %oasalclü llattl ı • il.Ol bl, jene ru _.llerilMleıa Bad d 
"bekleyif" imi balllarla .,.... -.,... ..,, .,.; bll .. lleli, kadar~- ~ IQOeollls • lUI ile Bllber de 'fUlfelerillde bıralıJmlt-
hls? en iyili =~ pclkdlhal bw ı- aa.ı. a.ı na: yap~ g O •D B !: I ~. larcbr. 
anlatmai• bı~ d im ada baDllirı dtl- ... ppcelf,ai. .. verl)'Orum. ValJa. :;:... = µ J:"' 
fiinmck. bil a,U wlerl merdivenlerde ,alda- B1Cl'I - ı• ._.·mi 

Ortalık daba siyade kararıyor. J'abt pyor, plajor, Sdiqor. Bbim Irata Zllldnı ı U !lılacl lıılW: • 
aa duvmadan. acele etmeden beJdlyo- •'-· _, .. , ......, ---ı- _ı.; P & a & D. 

,,.-.. HM\ft tJ...& .. Aa ni ı.:.-. l>fk• __,_, --~ _.,._, - •ı-.ltÜeriD. Gi9ı111 1 il .U.-ı. lf 40 nım: ya. 5 __ uanu"""'' H -. P'Uat .llaJQ. MDbl yaptılm ıtbl, anab.ıı ~ 

Jememek lisPD lelıleydi halim U olur- tarla~. ~r. Demek HD rırc~ilii!iiiir 
dul c1e11•mlfM". Belld 1ür poHa... Zaten ı~rıll\KVW AL.il~~ Ortalık iyiden iyi,e )ranrdı: pce. siliyordum. 'itime 48imUfUL J'abt: -~ mı- -
beni kaplıyor, ınac;ü:lıyor, W bira e- lrapı71 açmak da 1lsma. Hol ne kadar ~& i([L\ Mf lf:R 
Ye1ki cönül rabatlıtımm içinde, •dl- u.uı Jralblm yaralı bir kufUDld ıibl - -=- _ n _ 
tenin pm,eklerl çaıa,or. prpıyor, sarpı~: bqmı dönüyor, el· 1 l J 4 5 J 1 t 

çilnkil aut Hlds oldu ve 1CD bana lerim tkrlyor. Kapının topunııu bir 
erken ıeleceiinl '6ylemiftin. Bu • tirli bulamıJOfUID- Yarabbi, ne kor- ..-.~•V:... A M T 
bah haatl deiildin. tyl bir uyku UJU- kaDS fOY I- Acaba ne oldu l bari bana 
IDUftun- Hayır, bayır, basta ol.,... 1ewkr da dotruyu hemen IÖyleaeler 1 
lln... Hem basta olPJdm - Bunu •· ... 
111 diifünemediml - eve daba erken Ayl semin. llftlin. Hayır, bir ttP 
&ellr, aıt;manın nemıendirdiil alnnu ~e ilm yok. Bata fi1'a fa deiiHm. Aih· 
leni 
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an için nbat ettlrece~ ~lan bır yor ımı,_l adam HD de-••. Sebebaia 

Sok hiddet kelimelerini de bırlikte ~e- yere, ılnlrcl-... KaclınJarı bilmP mi· 6 lıı~ 
tlrirdln. Hırçmllfll'• boyuna '6ylenır- ıinl- Palrat artık blttl. lladabı ki leD f 
din_ burada. yanı blfandıam, anlatayım: 

Kepe yanımda olaan da .ayıenaen. çok korktum; evet, biliyorum, puk- 1 
lurçmlaıaan, kalbimi kıruıı.- ~bir fCY- Yüsilme bllgm, ailadılım t 

... zaıDll1 o kadar sirldnlefl1orual ld- .... 1U1&.1u;,.r.,z&.:ı 
Pakat b'urada delilain. H11ta ol.IDa· Nıl laenim içbı ..... ~ ıes pl· DW ........ 1 ıhıiw 

dıima 
1

are aaJan... blflDA bir ırasa. bir din. seçen ıb ıkdus--. " beDlm ..... zn; .... 
felaket ıelmit 0ımaauı? çok bcitDdiiim bu &ilnl bilesiil, iN 

Sokaklar otCJIDObil, otobOa. araba do- çiçekleri mi ~? çlselder ne ka
la. Caddenin karfl tarafma &esmek ia- dar ciıel ı tabii- Blıeda dolu oldutu 
tedin. UıtUDe dotn y8rilyeD bir ~ lçln bplfl lllıbtarla açamudm 1rL. 
IDOblli ıarmcdin. §oför fren yaptı ama Hayli', blDdeo bahHtmiyelim. IOll• 

1erler yapurd• JllM"Dlt olduiu lÇilr ra 1111aunm.•rak edecek bir t'Y yok; 
araı. ka dı ve ieDl devirdi- Yahad - ifte ıestl, bitti bile. Ne mi yapıyor-
0 bıdary da dallıJllllldlr ki - ayJtın duml karaııhkta. yalDU bqmla otur
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nmm köfCSine bıSla ~~= =~=-~_:..------:--
bıaıa çarptı ki- B•et. t1D1 
dan birinin kanii pbi- Vakıa 0 aım. 
dl ama. sakat kaldı ı. Alı 1 •m::ı ... 
kın. Seni daima .-.ecelim-~ 111\ 

f • eleji!-bun• 
IDerhamet duydujUID iMI · aaJıiden 
lar budalaca ttJler _.. ICAI 
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G&ecebin. o SIJlllll bana 
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müddet geri bırakıldı 
. 

Ronıanya şimdilik parlamento 
Qçllmaksızin idare edilecek 

Esrarh bir ıekilde kaybolan Sovyet 
maılahatgüzan hail bulunamadı 

(Başı 1. inci sayfada) 
kanun ve nizamnamelerin verdiği bü
tün salahiyet askeri makamların eli
ne geçmektedir. Her viUlyetin askeri 
kumandanı vali vazifesi ile mükel
leftir. Matbuat sansörü kuvvetlendi
.rilmiştir. Bununla beraber, polis ve 
umumi emniyet hizmeti dahiliye ne
zaretine bağlı kalmaktadır. 

Yeni BWJbakan kimdir? 
Yeni Başvekil B. Miron 1868 de 

Transilvanyada doğmuştur. Tahsilini 
Sisiu ve Budapeştede yapmış ve Ro
manya milli hareketine o zaman A • 
vusturya - Macaristan idaresinde bu
lunan kendi doğduğu vilayette faal 
bir surette iştirak etmiştir. 1925 de 
patrik seçilmiş ve bu sıfatla 1927 den 
1930 a yani Karol'un kıral ilanına ka
dar niyabet meclisine dahil bulun
muştur. 

Seçim tehir edildi 
B. Goga, matbuata verdiği beya

natta kıratın iktidar mevkiini mim 
bir hükümete vermek istediğini ve bu 
hükümetin vazifesinin ezcümle mem
lekete yeni bir kanunu esasi vermek 
olacağını kendisine bildirdiğini, par
tilerin dağılacağını ve seçimin müd
det tayin edilmeksizin tehir edilece
ğini bildirmiştir. 

B. Goga, bu formillU tavsiyeye IS.
yık bulmadığını kırata bildirmiştir. 

Gazetelere göre de 2 martta yapı
lacak olan umumi seçim, bir kararna
me ile müddetsiz olarak tehir edil
miştir. 

Romanya şimdilik parlamen
tosuz idare olunacak 

Royter ajansı muhabiri bildiriyor: 
Zannedıldığıne göre, l<omanyada 

şimdi otorite, ve memleketi hiç ol
mazsa her tarafta emniyet tekrar te
essüs edinceye kadar parlamentosuz 
olarak idare edecek bir hükümet ku
rulmuştur. 

Söylendiğine göre yeni hükümet 
bir milli birlik hükümeti değildir. 
Çünkü Maniu hükümete iştirlk et· 
mek istememiş ve bunun için kabine
de bütün siyasi partiler temsil edil
memiştir. 

Milli köylü partisi yeni 
kabineye çatıyor 

Bükreş, 11 (A.A.) - Milli köylU 
partisinin başkanı B. Jüles Maniu, 
yeni kabine aleyhinde şiddetli beya
natta bulunmuştur. Matbuata verdiği 

beyanatta, yeni hükümetin ''milll bir 
hükümet olduğu iddiasında bulundu
ğunu, fakat haki~atta hem kanunu 
esasi aleyhinde hem de demokrasi a
leyhinde bir diktatörlük olduğunu 
bildirmiştir. 

Kabinenin düşmesi Sovyeı 
maslahatgüzarının kayıb 

olmasile de alakadar 
Bükreş, 11 (A.A.) - Röyter ajan -

sının muhabiri bildiriyor: Romanya
da kabine buhranı rum ortodoks kili
sesı patriği Miron Cristeanın riyase
tinde bir milli te~erküz hükümeti ku
rulması suretiyle bu sabah erkenden 
zaıl olmuştur. 

Yeni kabinenin bala dikkatini davet 
eden buhranın başlıca sebebi dün Sov
yetler birliğinin Budenkonun kaybol
ması hakkında gelen şiddetli bir nota
sıdır. 

Yahudiler memnun 
Yahudi aleyhtarı 'Goga hükümetinin 

düşmesi Romanyadaki bütün yahudile
ri memnun etmiştir. Bunlar, demir mu
hafızların hiddetini celbetmemek için 
memnuniyetlerini gürültü etmeden iz
har etmektedirleı-. 

Goga hükümeti zamanında kapatıl

mış olan yahudi gazeteleri, tekrar çık 
mağa hazırlanmaktadırlar. 

Tahkikat hala neıice vermedi 
Moskova, 11 (A.A.) - Tass ajansı 

bildiriyor: Viyanadan bildirildiğine 

göre, Sovyetler birliğinin Romanya 
maslcihatgüzarı Butenkonun ortadan 
kaybolmasından beri üç gün geçmesine 
rağmen Romanya makamları tarafın
dan başlanan tahkikat hiçbir netice 
vermemiştir. Romanya matbuatının 
tahkikatı zorlaştırmak ve izleri kay
IJ.,;uuek 1!iln rnu.ınltUn olan hcr-'Jcyi 

yaptığı göz önüne alınırsa. bu neticeye 
hayret edilmemek icab eder. Matbuat, 
aynı maksatla, B. Butenko"nun yerine 
sefaretin diğer erkanının resimlerini 
neşretmef tedir. 

Sovyeılerin §Üpheleri 
Bütün bu tahrikatın, cinayete karı

pn tecrübeli bir el tarafından idare e
dildiği ve bir taraftan da Romanya 
resmi makamtının tamamen Atıl kal
dığı görülüyor. Diplomasi ve gazete 
mahfilleri, cinayetin "Demir muhafa
za" teşkilatı veyahut mızrakhlar yani 
hükümetin azasından bulunan B. Ku
za'ya mensub "Muharebe teşkilatı" ta
rafından ve ecnebi faşistlerin ilham ve 
yardımlariyle yapıldığından şüphe et
memektedirler. 

"KIZILAY 

Sanat okulları 
hakkında 

Bir kanun 
• • 

proJeıı 

hazırlandı 
Kültür bakanlığı, bakanlığa bağlı er

tik okullarının mütedavil sermayesine 
dair bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Bakanlık, projenin hazırlanmasını mu
cib sebebler layihasında şöyle izah et
mektedir: 

"Okulların muhtelif idarelere bağlı 
bulundukları sırct.. ~ muhtelif şekiller
de temin edilen mütedavil sermayele
rinin; bu mekteblerin artık tamamen 
bakanlığa aid bulunmasından dolayı, 

bir arada toplanması lüzumlu görül
müştür. Mütedavil sermayesi olan o
kullardan bazılarının sermayelerinin 
yapılan işlere göre azaltılması ve ço
ğaltılması bu proje ile temin edilmiş 
olacaktır. Mütedavil sermaye atelye
lerinin ileride iş hacmi itibariyle ge
nişlemesi mümkün görülmüş ve bu tak
dirde ayrı memur istihdamına zaruret 
hasıl olacağı düşünülerek projeye lü
zumlu hükümler konulmuştur. 

Sanat mektebleri talebesi 
için gündelik 

Diğer mektebler mezunlarına, teç
hizat bedeli verildiği halde sanat mek
teblerinde çalışan talebeye hiç bir şey 
verilmemektedır. Sipariş atelyesinde 
çalışan talebeye verilen yevmiyelerin 
biriktirilmesi suretiyle, bu talebenin 
de hayata atıhı;larında ellerine bir 

mikdar para verilmesi temin edilmiş 
olacaktır. Teçhizat bedeli yerine veri
lecek ola.n bu paralardan vergi kesil
memesi içinde projeye hüküm konul
muştur." 

Projenin esasları 
Projenin ihtiva ettiği esaslara gö

re: 
Aydın sanayi idadisiyle, sanayi o

kulları atelyeıeri meslek okulları atel
ye ve satış evleri, kız ertik okulları ve 
oölge sanat okullarına verilen müteda
vil sermayeler "kültür bakanlığına 

bağlı ertik okulları mütedavil sermaye 
si" adı altında bir araya toplanacaktır. 
Bakanlık, mevcud mütedavil sermaye
yi ertik okulları arasında lüzum ve i
cabına göre dağıtabilecektir. Her okul
da mütedavil sermaye atelyesinin işle
rine göre doğrudan doğruya bu işlerle 
me__şgul olmak üzere finana bakanlığı
ginın muvafa ıty e kafiliiiltdfil'cıa me-
mur tayin olunabilecektir. 

Memurların iicreıleri 
Bu memurların ücretleri o okula aid 

mütedavil sermaye atelyesinin umumi 
hasılatından tediye olunacaktır. Uh
delerine ilave olarak mütedavil semıa
ye muhasibliği veya memurluğu veri
len, okulun maaşlı ve ücretli memurla
rına on liradan otuz liraya kadar müte
davil sermaye hasılatından ilave ücret 
verilecektir. Mütedavil sermaye işleri 
mekteb müdür, müdür muavini ve atel
ye şeflerinden birinin müşterek mesu
liyeti altında mütemadiyen devir ve 
teselsül kaidesi ile kullanılacaktır. 

Talimatname 
Mütedavil sermaye atelyelerinin 

muamelatı, idare tarzı, ve siparişlerden 
alınacak ücretlerle, atelyede yaptırı
lan işlerde çalışan talebeye hasılattan 

Trakyada 
3 stadyom 
yapıhyor 
Edirne, (Hususi) - Trakyanın E

dirne, Tekirdağ, Kırklareli gibi üç 
merkezinde üç büyük stadyom yapı
lacaktır. Bunların plan ve paraları 
hazırlanmıştır. Edirne etadyom saha
sında dört aydan beri 50 amele çalış
maktadır. Son günlerde amele adedi 
120 ye çıkarılmıştır. Saha üçer dörder 
çift mandalarla sürülmekte ve taşları 
ayıklanmaktadır. 

Arazinin tesviyesi yakında bite
cektir. Tekirdağ ve Kırklareli atad
yom sahalarının istimlak işleri de bi
tirilmiştir. Trakya umumi müfettişi 
ve Edirne valisi bu işe büyük bir ehe-
miyet vermektedirler. ' 

Erzurumda kış sporları 
Erzurum, (Hususi) - Burada kış 

sporlarına büyük bir ehemiyet veril
mektedir. Şimdi spor bölgesinin tam 
techizatlı 25 kayağı var. 30 tane de 
paten sipariş edilmiştir. Tertib edi
len müsabakalar büyük bir alaka ile 
karşılanmakta ve çok eğlenceli ol
maktadır. 

Erzurumda bulunan transit yolları 
müdürlüğü, karlarla örtülü yolları 

açmak için uğraşan amelesine kayak 
dersleri verdirmiştir. Gerek Karaköse 
yolu üzerinde gerek Erzurum - Kop 
arasındaki sığnaklardaki amelelere 
kayak öğretilmiştir. 

Akhisarda yeni bir mcktch 
Akhisar (Hususi) - Yeni yapılan 

mekteblerimizden İsmet İnönü ol<u
lunda derslere başlanmıştır. Bu müna
sebetle bir çay ziyafeti verilmiş ve ka
zanın bütün ileri gelenleri hazır bu
lunmuştur. 

Samsun yollara 
Samsun, (Hususi) - Samsunu kaza

lara bağlayan yolların mühim kısmı i
yi bir Ş;ekle konulmuş, birçoklarının 

tamiri işi de ihale olunmuştur. Çok kı
sa bir zaman sonra vilayet hududları 
içindeki bütün yollar mükemmel bir 
şekilde olacaktır. 

amau.-da t~tü- ,.e yu.mu.t.a 

ihracatı 

Samsun, (Hususi) - Her yıl ihraç e
dilen yumurta miktarı 100.000 sandığı 
bulmaktadır. Tüccarlar dahildeki sa
tıştan fazla ihracata önem vermekte
dirler. Çünkü ihraç edilen mal daha 
fazla kar bırakmaktadır. Yıllık tütün 
istihsalatı da 250.000 tonu geçmekte
dir. Son yıllar içinde istihsalat 8 mil-
yon kiloya kadar ulaşmıştır. · 

lzmirde sokaklar 
numaralanıyor 

İzmir, (Hususi) - Sokak adları kal
dırılmakta ve sokaklara numaralar 
konmaktadır. İlk defa Karantine ve 
Güzel yalı semtlerindeki 400 sokağa 
numaralar konmuştur. " 

Baybu rtta kıı sporla r1 

12 - 2 - 1938 

Türk Philips ltd ıirketi 

Sayın Ankara halk1nm ve müıterilerinin bayramım kutlular 

Misafirlerinize en iyi bir şekilde ızaz 
ve ikram edeceğiniz bu nefis gazozun 
yapıldığı AYVALI HAYAT menba 
suyunun şöhretinden istifade maksadi
le Hayat ismiyle satılan bazı suların 
suyumuzla hiç bir alakası olmadığını 
sayın müşterilerimize biJdirirken, te
mizliğinden emin olarak seve seve öte
denberi içtikleri Cihan oteİinde Ayvalı 
hayat suyuna belediyece takılan kur -
şun mühürde AYVALI HAY AT mü -

bürüne dikkat buyurmalarını da ehemi
yetle tavsiye ederiz. 

Mahallatta, suyumuzu satan araba
cıların ellerinde müessesemizden veril· 
miş fotoğraflı vesikası vardır. Abone 
olduğunuz arabacıların vesikalarını bit 
defa görünüz. 

Hara çı kardaılar 
Belediye sırası Talas apartmanı 
altında bayram vesilesiyle yeni 

açtığı mobilya sergisini gezmelerini 
sayın müşterilerine tavsiye eder 

r eniden üç devlet 
adamı Atinadan 

uza ki aştı rı ldı 

Küçük Dış Haberler 1 
verilecek ücretler finans ve kültür ba

X Tokoy - Bugün imparatorluk ta- kanlıkları tarafından beraberce hazır-
Bayburt, (Hususi) - Şehrimizde 

bir dağ kulübü kurulmuştur. Halk 
kayak sporlarına çok rağbet göster
mektedir, haftada üç dört gün kayak 
ekzersizleri yapılmaktadır. Bir kısım 
halk kayak sporlarına eski kızakla

riyle iştirak etmektedirler. 

, 

(Başı 1. inci sayfada) 
koludis yabancı gezetecilere aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur : 

"- Son günlerde hükümet tarafın
dan, fesad tahrikatı yapmak ve iftirala
rı ihtiva eden kağıdlar dağıtmak sure • 
tiyle memleket sükununu bozmak ve 
Yunanistanın mali itibarım ve harici si
yasetini torpillemek istiyen bazı kim • 
ıelere karşı alınan tedbirlerin neticesi 
olarak dün B. Jan Teotokis ve bugün 
de B. Mihalakopulos Atina'dan uzak • 
laştmlmış olan B. Kafandaris gibi ,es -
ki Atina polis direktörü B. Jan Polik -
ronopulos ile sıki temasta bulunuyordu 

Uzaklaştmlan politikacıların adedi 
bu suretle 12 yi bulmuı1tur. 

Bütün Yunanistanda tam bir sükQn 
ve asayiş hUküm sUrmektedir." 

. Amerika ,yük ek kumanda 
heyetinde değişiklik 

Nevyork, 11 (A.A.) - Nevyork Ti
mes gazetesi, amerikan ordusunda yük
sek kumanda heyetine mensub bir çok 
generallerin bu sene tekaüde sevkedile
ceklerine dair bazi haberler vermekte • 
dir. 

Büyük kurmay reisi Craig doktor -
lara verdiği emirde yüksek rutbeli bil -
tün subayların vazifelerini yapmaya vü 
cudca muktedir olup olmadıklarının 

tesbiti için muayenelerini bildirmiştir. 
Bu sene içinde 26 general ordudan 

çekilecektir. Faal hizmette yüksek rut
beli subaylar için tekaüd yaşı 61 den 54 
e indirilecektir. 

rafından ilan edilen umumi af kararna
mesi ile 150.000 siyasi mücrim de dahil 
olmak üzere 300.000 Japona, vatandaş
lık haklan tamamiyle iade edilmiştir. 

X Londra - Lord Craigavon'un hü
kümet partisi Belfast intihaqatında par 
lak bir muvaffakiyet kazanmıştır. 

X Kahire - Seçim dairelerinin yeni
den tayini işi 17 şubata tehir edilmiştir. 
Vaft partisi namzetlerini şimdiden gös
termiştir. 

X Pariı - Fransız büyük kurmay 
reisi general Gamlen yanında bir çok 
generaller olduğu halde Burj harb ima
lathanelerini tefti§ etmi§ ve hususi tren 
le Parise dönmüştür. 

X Varıova - B. Göring'in Bialo
witeza'da avlanmak üzere 23 şubatta 
Lehistana geleceği salahiyettar kay
naktan teyid edilmektedir. 

X Berlin - Döviz kaçakçılığı yap
tığından dolayı tevkif edilmiş olan eski 
Avusturya ikinci başvekili Winkler, 
serbest bırakılmıştır. Tahkikat devam 
etmektedir. 

X Prag - Bir müddet dinlenmek Ü· 

üzere Avusturyaya giden Çekoslovak
ya başbakanı B. Hodza buraya dönmüş
tür. 

X Viyana - Kırallık taraf tan 
gençlik ilk toplantısını yapmıştır. Salon 
hmcahmç dolu idi. Hatibler, Monarşik 
şekilde sosyal ve müstakil bir Avus
turya lehinde heyecanlı nutuklar söy -
lemişlerdir. 

X Var,ova - Dış bakanı B. Bek,in 
yakında ltalyaya gideceği bildirilmek • 
tedir. 

lanacak bir talimatname ile tesbit olu
nacaktır. Ertik okulları mütedavil ser
maye atelyelerinde yapılacak işler mu
amele vergisinden muaf ve alrm ve sa
tını işleri de umumi muhasebe, arttır
ma ve eksiltme kanunu hükümlerin
den müstesna olacaktır. Talebeye ve- ..lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
rilen çalışma ücretleri kazanç vergisi- _ : 

ne tabi tutulmıyacaktır. : Candar Ali Veli ~ 
-

Orman Çiftliği 
111111111111111111111111 

Şimdiye kadar otuz ~ kardaşlar § , - =~ 

Çiftlik sütü 
çocuklar 

ile beslenen 
böyle olur. 

Orman Çiftliği Mağazalan milyon kitab bası 1 mıştır = billfiriye mağazası = ; 
: Belediye ,sırasında Emek apartı- : -------------...:n--.:;;,;,,, ______________ _ 

Matbaacılığın icadından bugüne ka
dar otuz milyondan fazla kitab basıl
mıştır. Her sene türlü matbaalarda ba
sılıp çıkan kitabların sayısı da vasati 
bir hesabla, 200.000 dir. 

Bu ki tablan mevzularına göre tasnif 
etmek icab ederse şunu görürüz: 

Mesela patates hakkında 500, Na
poleon hakkında 70.000 kitab yazılmış
tır. 

Methur matematik alimi Aynşt

ayn'in ufacık bir risale ile anlattığı i
zafiyet teorisini yer yüzünde anlaya
bilecek adamların bir düzineden fazla 
olmadığı söyleniyor. Bununla beraber 
bundan kısa bir müddet önce bu teori
yi sade bir lisanla anlatabilmek için 
7.000 den fazla kitab yazılmıştır. 

Kitablara dair yukarda verdiğimiz 
rakamlara gazetelerin sayısı debil de
ğildir. 

Eritiş Müzeuma bir sene içinde ge
len kitabların sayısı 22.000 i bulur. 

- manı altında -- -- -- Sayın müşterilerine bayramlarını : 
tebrik eder. ---i'ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

Hilal Manifatura Mağazası 

Mehmed Öktemer 

Sayın müşterilerimize taş•na
cağımzzı evelce bildirdiğimiz 
belediye hizasında yeni yapılan 
apartıman altındaki mağazamı

zın mobilyesi ikmal edilmek ü
zeredir. Yakında çok zengin ve 
en son moda kumaşlarla açaca
ğımızı ve bugünü beklemenizi 
saygılarımla bildirir ve bayramı

nızı kutlularız. 

M. M. bakanlığı 

Portetif çadır eksiltmesi 
Milli Müdafaa Vekaleti Sabn Alma 

Komisyonundan : 

1 - 2000 ita 2500 adet portatif ça
dır kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 18750 
lira olup ilk teminat parası 1406 lira 
25 kuruştur. 

3 - İhalesi 1 mart 938 salı günü 
saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle ihale günün
de en geç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını M. M. 
V. satınalma Komisyonuna vermele
ri. (393) 

IJık oyuncak licarelevi 
Sayın müşterilerine yeni gelen 
terbiyevi oyuncakları bir kere 
görmelerini tavsiye eder ve bay-

ramlarını kutlar ~ 
Bankalar Caddesinde Işık l 

oyuncak Ticaretevi 
Şefik Çokuslu 

ŞEKERCİ Ali Uzun 
Her çeşit şeker ve şekerlemeci 

Anafartalar Caddesi No. 86 

Tel: 3620 
ANKARA 

Sayın müşterilerinin Bayramlarını 
Saygıyla kutlular 
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§ RECETELERINIZf § - -
~ Sakarya Eczane ; 
- -: • d Mft'Tftr• Her iıtediğinis yerli ve AYnlpa lllçJarr balunur. : = aın en yar--· s· = 
: Resmi b..-ual mllesacaata uami kolaylık gatterillr. Ulut, Halk ıne- : - -: maaı aıraamda. Tel: 2018 : - -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Bakımevi ve bina inıaatı 
inhisarlar u-m Midirlli--t . . 
s-2•938 taribbıde kapalı sarf1a ihaleleri yapılacatı il&n e_dılmlt olan 

Polathane baırn-ri" mttdtkUlk blDllı inpatmın ekliltmelerı 17-2-938 ta-

rihine talik edUmifdr. . . • 
Milnabla prtnmıeabdıı 4 tmcil maddesının F fı.kraıı atideki tekilde 

değiıtirilmittlr. • 
isteklilerin diplomalı mlbeDdll fty& mimar olmaları ve yahut bır mll-

b d. -ı--- in.-tm bltamma kadar iş baımda bulunduracağma en ıa veya ~"' ~ 
dair ıaraJarmda teati edilmif noterlikten muaaddak teahhllt ~ğ~dı ve mu-
ka et bulundukları Ticaret odasından alıDDllJ iktidarı malıaını g&terir 
bi~eeika ve uprt 50 bin liralık bir bina yaptıklarına dair ıı6fıa Veklle
' tinin ehliyet VMiJEmı lbıu etmesi prttır. 

Bakımevi mukGr tarlbte aut 10 da ve mtıdllriyet blnuı aut ~O.J? da 
ihale olunacaktlr. Kapalı sarf1ar evvelki il&nda yuılı prt1ar daır.eaınde 
ihale aatlarmdaa birer ll&t evvellerine kadar Kabatqda Leftzım bınum
daki alım komiayonu riyuetine verilecektir. (395) 

KAGIT DEPOSU 
M. Nedim lrengiin: Y enihal No. 1-S9 

Kırtasiye, matbaa kqıtlan. mubna yeril ft Avrupa her nevl 
ambalaj kltıtJan ve bnnaplanm İstanbul fiatnıa yalnız maiuamu
dan tedarik edeblllniniz. 

Terazi Jdloanım (BAYRAM) ampulleri Ankara acentesi T. 224' 
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~ VEHBi KOC VE ORTA~I i 
- -- -5 SaJJD mUprileriafa baJl'UllBll tebrik Ye 1938 modeli i 
5 otomobil ft bmyqnlarmı &iirmqe claYet ederler. i 
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~hir gazinosu eksiltmesi 
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• 
.yram geldi .. 

Lik6r aldınız mı ? 

Misafirlerinizi a§ırlamak 

için en mükemmel ikramın 

lnhisa; likörleri olduğunu 

UNUTMA Y 1N1 Z ... 

Memleketimizin En Nefis Meyvalanndan Yapdan : 

(llel, Atiududu, Y~ıe, Portakal, Mandalln, lay1sı, Nane 

Ukorlerini Tercih Ediniz 

Kokteyl yapıyor musunuz f. 

En iyi inhisar 

gibi, bunlan sade soda 

ve gazozla kanıtınp da 

içe b i 1 i r si n iz .•. 

Htr yerde 

• sar 

Halk Laboratuvarı 

• • 

Arayınız, 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

: Ra.J.. alm M'fdwkJrak fforaifon Yey& : 
- u70 ca; Şayb marka abam. Çünkü i 1 aclıpnm t.Wllili, ......, arafet, metanetiJI• lem&Jiia i = ..._;..:_ ;; - -~· -= -i Saat Unamz: =::k Zait mub ab- ~ 
= = 1 Foto~f mal2meaine gelince: 1 
= Daima Asfa marka11 aiı,onunuz.. Çünkü en kıymetli hab- = 1 ........... talrilllil1le cani•...._ m mOtkül emeklerinizi 1 
E
: laota ,atlrmlJeD Atfa, Atfa, Atfa marka oldujunu anut- i 
: ... , • ....._ E 

İ Seyfullah ve Necip İtardesler 1 
1 Tel: 1G85 ::: 

= ,, 1588 -- ,, 2329 Anafartalar ·caddesi No: 88 : 
1 1111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Türk Hava Kurumu 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Beşinci keşide 11 mart 1938 dedir 

Bü.yül< ikramiye 50.000 liradır 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000 liralık iki aded mükafat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden 
bu piyangoya iştirak ediniz ... 

• 

RİZA GÖZLÜKÇÜ 
BANKALAR CADDESi: Telefon 3025 

ANKARA 
Zeıss Punktal Camları 

ZEIS S Zeiss Perivist Çerçeveleri 
'Zeiss Dürbünleri satrş yeri 

Alpira Çerçeveleri 

REVUE SAATLARIN YEGANE SATIS YERi 
HER MARKA SAATLAR SATILIR ve TAMiR OLUNUR. 

r 

Eyup Sabri Tunçer 
Adliye Sarayı karşısında 

Değerli müşterilerinin bayramını saygı ile kutlar 

Çiçek ve Nebatat 
MÜESSESESİ 

SABUNCAKİS 
Tarihi tesisi: 1874 

Mı::clu::zl: hıanhul - Beyoğlu İııtiklal Caddesi No :30 
Şubesi: Ankara Bankalar Caddesi No. 17 

Park, bahçe planlan tanzinı ve tarh işleri deruhte olunur. 
Her cins ağaç, ağaçcık, ve her türlü Çam ve kıt nebatları ve en ta
ze çim ve çiçek tohumlan bulunur ve siparişler kabul edilir. 

AKBA Kitabevi 
Ankarada her dilden kitab, mecmua, kırtasiye ve gazetelerin satış 
yeridir. Her dilden kitab, mecmua, kırtasiye siparişi kabul eder, abone 

kaydeder. İstanbul gazete ve mecmualarrnın tevzi yeridir. 
Underwood yazı ve hesap makinelerinin, bütün dünyaca tanınmış 

Parker kalemlerinin Ankara acentasıdır. 
Telefon: 3377 

' 

Paratöner ah nacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1) - İdare ihtiyacı için 6 dane yüz· 
lük, 4 dane ellilik maa paratöner tele
fon santralı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2) - Muhammen bedeli (9600), mu
vakkat teminat (720) lira olup eksilt· 
mesi 8 mart 938 sah günü saat (15) de 
Ankarada P. T. T. U. müd. binasında· 
ki satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat 
:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!::. makbuzu veya banka mektubunu, tica

- ret odası vesikasından başka müteah= hidlik vesikasını ve teklif mektubunu 
-----------------------------

Halk pasta salonu 
Hususi mamulatından 

Kestane şekeri 
Maron Glace 

Paris, Viyana. Berlin, Belgrad, Bükreş, Atina, Sofya ve diğer 
Avrupa merkezlerinde takdir ve perestiş toplayan 

_ muhtevi kapalı zarflarını o gün saat = (14) e kadar mezkur komisyona vere
ceklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. 
=: T. levazım, lstanbulda Beyoğlu P. T. 

T . ayniyat şube müdürlüğünden para 
- .ız verilir. i136 1-365 

---- Kablo ahnacak --= Türk şekercilik sanatının şaheseri -
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 

1 - idare ihtiyacı için 14 kalemde ----- imalathanemizde hususi bir itina ile şık ambalajlar içinde 
imal edilmektedir. 

- muhtelif perlik kurşunlu kablo ka· 
pah zarfla eksiltmeye konmuştur. 

_ Hususi siparişler bir gün evelden verilmelidir = = HALK PASTA SALONU - Anafartalar caddesi · Telefon: 2077 = --
'=illl!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:: 

- . 

ANKARA 

Elektrik ve Havagazı 
T. A. Şirketleri 

Sayın abonelerinin Bayramlarını kutlular 
ve saadetler diler. 

2 - Muhammen bedel (30500). mu

vakkat teminatı (2287,50) lira olup ek· 
siltmesi 2 mart 938 çarşamba günü 

saat (15) de Ankarada P. T. T. U. 
Müd. binasındaki satın alına komis· 
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 

makbuz veya banka mektubunu, Ti· 

caret odası vesikasından başka müte

ahhidlik vesikasını ve teklif mektu. 
bunu muhtevi kapalı zarflarını o 

gün saat (14) e kadar mezkfir komis
yona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım, Istanbul Beyoğlu P. T. 
T. ayniyat şube müdürlüğünden 

(153) kuruş bedelle verilecektir. 
{109) 1~261 

, .. ' 

Muallim Mektebi, Hapishane ve Er-
Elektrİk cirketı'nden .ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 11 

'I zurum mahallesi civarını ih.tiva eden : ~ - ' ŞebekePe yapılacak bir tadilat do· Cebeci muıtakasmda elektrik cereya- : ı 
layısiyle 13. 2. 938 pazar günü sa)>ah nmm kesileceği sayın mü~terilerimize : METROPOL BAR ı 
saat 8 den saat tt6 ya kadar Musik;j il§.n olunur. 839 ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllf 

• 
T.I BANKA~I 

1938 
Küçük Cari Hesaplar 
lkra.milie plôı.nı,,... 

4 adet 1000 llralık- 4000 lira 
8 ,, 500 il 4000 ,, 

16 250 - 4000 il il ,, 
76 il 100 " 

7600 ,, 
80 il 50 il 4000 il 

200 
" 

25 ., 5000 il 

384 il -28600 il 

K™lm ,~ .. :::·;·~;:;: ~· .;~·ı 
ifil, 1 birincikanun tarihlerinde 
çekilecektir. 

En az 50 lira mevduatı 
bulunan hesaplar kura
/ara dahil edilecektir. 
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..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - -- -- -- -§ ŞEHİR TİYATROSU § - -
§ Halkevinde § - -- -§ Bayram münasebetiyle Halk ve talebe matine ve ıuva- i 
E releri 12 şubat cumartesi günü gündüz 15 de ve gece 21 de : - -- -
~ ALEV ~ - -§ Piyes 3 Perde § - -: yazan: H. Kiımakers Çeviren: A. Süha Delilbaşı E - -§ 13 şubat pazar günü gündüz 15 de ve gece 21 de § - -- -
~ UYUMAZ~ =AŞK = 
E Komedi 4 Perde - ---- -- --: Yazan: 

-Dilimize C el!iren: : -

Ucuz· 
mal 

Sihatini ve canını seven 

• 

m 
Her nevi bakkaliye çeşitlerini hilesiz, temiz ve ucuz yalnız KOOPERA TIF'te bulur. 

Titi~ ve müşküloesent Bayanlar, Baylar 
E Dölle ve Kayavem - lsmail Müştak M ayakon : ------- 14 şubat pazartesi günü gündüz 15 de ve gece 21 de 

Memleketimizde mevc.ıdu çok azalan bütün Avrupa içkilerinin her nevi ve markasını ve yerli fabrikalar ile inhisarm 
bütün içki nevilerini en müsait Jeraitle yalnız KOOPF.R ~ TlFTEN tedarik edebilir. - - Ortadan hususi surette ve yalnız müessesemiz için Qetilliğimiz halis sade yağları ile E~irnede yapllrdığım11 nefis pey---- -

~ AFACAN ~ - - nirlerin mevcudu bitmeden almalanm ortaklarımua ve müıterilerimiıe tavsiye ederiz. - -: Komedi 4 Perde = - -5 Yazanlar: C eviren . : 
E Piyer Veber vı.ı Hanri dö Goı Mahmut Yeıari § 

Şirket en müsait şeraitle YERLi ANTRASİTI m~ıterilerine temin eder. 

5 Localar 200 Koltuklar 50, Balkon 25 776 : 
~1111111111111111111111111111;11111111111111111111111111111111111111111111111!111;: Ankaranm sayın ıekercilerine 

. 
(BUGÜN. KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· S· KURUŞ Her zaman ve arzu edildiği miktarda Toz ve Kesme şekeri toptan olarak Fabrika fiatına mağazanıza kadar teslim eder. 

• 

PER TIF 
Şeker, kahve her nevi mahrukat, meırubat ve bakkaliye emtiası üzerine toptan da 
muamele yapar. 

Türkiye it ve Ziraat Bankalan üzÜm kunonu (Tarif) in ve 

KAR marka zeytinyağı, kurukahveci Mehmet Efendi kutu kahvelerinin acentasıdır. 

Hemen her arzu ettiğinizi yalnız KOOPERATİ F'ten arayınız; 
menfaatiniz iktizasıdır. =========:;:/ 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
4W •-a.?~• w 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

İzzet Cangızbay 
S 1 denberi Karaoğlan çarşısında sayın rtıüşterilerini nezaket ene er . . 

1 ~ 'le memnun etmeği borç bılen manıfaturacı İzzet Cangız-
ve ucuz ugu 1 

. dd · d l k l~b · ~ asından ayrılarak Postahane ca esın e n ı a 
bay eskı magaz . ~ .. 

' . ka nda müstakillen yenı magaza açmıştır. Sayın muıte-
mektebı 11151 ~ • • ·ı b ·ı il . . . k" · gibi teveccüh ve ragbetlerını dı er ve u vesı e e 
rılerının es ısı 

bayramlarını kutlar. 

İPekiş ve Yüniş mağazaları 
.. ilerinin Bayramını kutlular 

Sayın Muşter n 0··z malı olan lpekiş ve Yilniş fabrika-
·ı ·ı urdumuzu Bu vesı e ı e Y. .. .. 1.,...edik fantezi yünlü, ipekli, nuvote erkek 

ive hıç goru ·~ . . . 
!arının en yen 'tiklerini görmek üzere bır defa teşrıfle-
kostümlük kumaşlarının yenı 

rini bekler. 

' 

./. 

RADYOLARIN: 

1 

En iyisidir 

En ucuzudur 

En mütekômilidir 
BOZULMAK NEDİR BİLMEZ 

ACENTASI: i 
ULUS MEYDANI No. 6 l 

YILDIZ mağazası l 
M. BİLMAN 

.,,, ............ ,. .............. , ................... .. 

İmren Lokantası 
Sayın müşterilerinin Bayramını 
saygılarla kutlular. 

Hükümet Caddesi 

llllllllllllllllll ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 11111111111111111111 . ' 

938 MODEL . 
ŞEVROL~ 

otomobil ve kamyonları 

-
BRENNABOR 

ADMIRAL 

HALLER 

DUN LOP 

motosiklet ve bisikletleri 

otomatik RADİO ve gramofonları 

haftalık lüks ve ucuz saatleri 

otomobil ve kamyon lastikleri 

yangın söndürme makineleri 

HIZIR ve TUFAN 
_ motör, makine ve tayyare yağlarını 

CASTROL . . . . -=------ , . ğ mm bir ziyaretınız kAfıdır. 

Beğeni~=d"'A:ıçın}İ AN E F Kardeıler 
M. da Yeni Hanef Apartımaru altındaki köşe 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııı~~l~~~~;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ııı~ııııdıııııııııııııııııııııııırıııııııı 

H~diyelik eıyonızı hız en ahn ! 

·EMLAK ve EYTAM BANKASI 
MERKEZi: ANKARA 

• • 
Sübeleri -- lstanbul, lzmir, 

J\janları: Bursa - İzmit - Adana 

Yapılacak ve yapısına baılanmıı meskenler lcln 
valandaılara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayrimenkuller 
karşılığinda ikrazat yapar 

Faiz senede % 9. 1 / 2 dur. 
ayrıca· komisyon almaz 

Eks~ertiz ücreti ( 1.000 ) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve Esham 
ve tahvilôt rehni karşılığinda 

Banka muameleleri yapar 
• 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

Halil Naci Mıhçıoğlu Ankara Merkezi: Anafartalar caddesi. Telefon: 1230 
Şubesi: Ankara Bankalar caddesi. Telefon: 2619 

59~ 
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• 
K Ti RET B • 
KUPONLU VADELi MEVDUATA 

' 

Her ayın 
ş u 

'.Adapazarı 

'.Ankara Bandmna 

Te1:2316 Bartm 
Bolu 

İLK 
B 

GÜNÜ 
E L 
Bozüyük 
Buna 

Düzce 
Esk~hir 

E 

FAİZ 
R 1 

• 
verır 

Geml.&k 
İzmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

latan bul 
Tel: 22971 

BOTON BANKA MUAMELATI YA P 1 L 1 R. 

Fiate her keseye elverişri 
Büyük radyoların evsaf 

ve kudretinde 
Lüks gösterişli 

bir radyo 

_, •...................................• \. , 
938 Modeli 

Andrea ve Marelli radyolarını 

ORTAÇdan 
alınız .. 

.._ 11111111111111 ••• 1. 11. 1. 1111. 11111111. t" 

Florya spor 
Sayın müşterilerine bayramlarını 

kutlular 

Anafartalar Caddesi 

........................................................ 

Taze ve uzun devamlı SONMEZ MARKA PiLLER 
Evsaf ve fiat cihetinden rakibleriyle kıyaa kabul etmez. 

Bütün satıcılardan yalnız SONMEZ MARKA PiLLERi aramanız menfaatiniz iktizasındandır 

En iyi ve en ucuz kömür sobaları 
Türk Ticaret Bankaaı A. Ş. F abrikalarınm 

SONMEZ MARKA SOBALARIDIR 

Vehbi Koç ticaretevi 
Telefon : 3450 

Kuru Kahveci 

lBRAHlM MELEK 

Muhterem müşterilerinin 

bayramlarını kutlar ........................................................ 

Satıı yerleri: Ankarada; Yerli Mallar Pazarı, Memurlar Kooperatifi, 

Adnan Yeni Türk Hırdavat mağazası 

• 

AZ PAl2A iLE 
iYi GiYiN/t\EK 
i5TERSENiZ 
~EJ2~1(~ 
KUl-\AŞLARINI 

' 

YERLİMALLAR PAZAQLARIHoANALI NIZ 

Mevsimlik deOil iki senelik 

Kuru odun için 
Ticaret Türk Anonim Şirketinin Çankırı kapıaındaki deposuna müracaat ediniz. 

iki aenelrk kuru olan bu odunlar her daim ucuz fiatla emrinize amadedir. 

Pil ve Sobalar için Vilayetlerden yapılacak müracaatlara der hal cevab verilir. 

Müracaat yeri: Ankara Gülzade aprtımanında Ticaret Türk Anonim Şirketi merkezi. 

........................................................ 
Kamelya tuhafiye 

..., A 

magazası 

Sayın Müşterilerinin 

bayramlarını kutlar 

Anafartalar Caddesi 

TARIK EDİP 
KİTAPEVl 
Anafartalar caddesi 

P. K. 506 Tel. 3000 

Kitap - Kırtasiye 

Yazı ve hesap makineleri 

Talih bakkaliyesi 
Hüseyin Avni Berke 

Balıkpazarı Seçkin Sokak No. 7 

Sayın Müşterilerinin 

bayramını tebrik eder 

L .............. ~.~~~~~: .. : .. ~~~.~ ................ J 

YENİ 

Posta kutusu 196 Telefon: 2338 

Cumhuriyet Yıldız Lokantası 
Hamdi Erciyas ve Bahri eser 

Anafartalar caddesinde 
Sayın müşterilerinin bayramım tebrik eder 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -
~ ANKARA PALAS ~ - -- -::ı 1 111111111111 11111111111111 1 ı:: 

VEN EDİK 
GECESİ 

"N uı·ts de Venı·se 
il 

Devam ediyor 758 

SİNEMALAR HALK 


