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Millet Meclisi bugün açılıyor Boy·· 
·Müzakereler radyo 

ile nesrolunacak 
Ankara, 2 (a.a ) - B. M. Meclisi, 

yarın (bugün) saat 14 te açılacak 
ve bütün müzakerat radyo ile neş
redilecektir. Reisicümhurun yemin 
merasimi saat 17 ile 18 arasında 
yapılacaktır. Altıncı teırii devrenin ilk toplantı•ını bugün saat 14 de yapacak 

olan Büyük Millet Mecli•i binasının görünüşü 

.6 ıncı 
Kamutay .. 

F. R. ATAY 

B. BEK DÜN LONDRA'YA GİTTİ 

İngiliz - Leh temaslarında 

Karşıhkli yardim 
me elesi de konuşulacak 

V a11ova, 2 a .a . - B. Bek saat 13.23 te trenle hareket etmiştir. 
Mumaileyh hariciye n ezareti garp işleri departmanı direktörü 
kont Potocki ile iki katip refakat etmektedirler. 

Parti grupunda 
1111111111111 111111111111111 1111111111 1111 111111111111111111 

Meclis Riyaset Divanı 
intihabı dün yaptldı 

Parti grupu 
heyeti 

. 
re ıs veki lleriy le idare 

de seçi idi üyeleri 
Ankara, ı a.a. - C. H. P. 8 . M . M eclisi grupu bugün (2.4.939) 

öğleden sonra saat 15 de Başbakan ve Grup Reisi Dr. Refik Sayr 
dam'ın riyasetinde toplandı. 

Bu toplantı ruznamesini Büyük "' 
Millet Meclisinin altıncı devre fevka-

1 
lade içtima yılına ait riyaset divanı 
intihabı ve parti grupunun reis vekil
likleriyle idare heyeti üyelerinin se • 
çimleri teşkil ediyordu. Büyük Millet 
Meclisi reisliğine genbaşkurca nam • 
zet gösterilen Çankırı mebusu Mus -
tafa Abdülhalik Renda ile riyaset di -
vanı reis vokillikleri için Aydın me • 
busu Dr. Mazhar Germen, Buma me -
busu Refet Canıtez ve Sıvas mebusu 
Şemsettin Günaltaym, grup reis vekil
liklerine de Trabzon mebusu Hasan 
Saka ve Seyhan mebusu Hilmi Uran
ın namzetlikleri reye konularak mÜt· 
tefika nkabul olundu. 

Bugün 6 mcı Kamutay faali
yetlerine başlıyacaktır. Yeni mil
let mümessillerinin ilk vazifele
rinden biri, devlet reisimizi -seç
mektir: halkın ve vekillerinin 
b üt ün sevgi ve itimatları esasen 
Milli Şefimiz üstündedir. C. H. 
P · nin Değişmez Başkam, mem
lekette ve cihanda, türk milleti
nin tabii reisi olarak benimsen
nıittir. İsmet İnönü adı yalnız 
yüksek bir ıan ve şeref değil, ay
nı zamanda davamızrn en yük

Kendisi istasyonda İngiliz sefiri 
Sir Kennard ile polonyalı birçok ze
vat tarafından uğurlanmıştır. 

Bundan sonra Hasan Saka'nın reis
liğinde celseye devam olunarak nam· 
zetlikleri umumi heyetin intihabına bı 
rakrlan idare amirleriyle riyaset diva

... nı katiplerinin ve grup idare heyeti 

sek teminatım tetkil eder. 
Geçen bet Kamutay yeni mecli

se hür, büyük ve mesut bir Türki
ye devretmektedir. Milli hakimi
yet rejimi, osmanlı saltanatının 
inkıraz faciası içinde doğdu: va
tan kurtarmak, devlet kurmak, 
bir yeniçağ cemiyetinih maddi ve 
m anevi müesseselerini hazırla
mak, hukuk, kültür ve ekonomi 
inkılaplarını yapmak, yani her 
fey, istisnasız her şey, milli haki
miyet devrinin ve rejiminin ese
ridir. Bu emsalsiz esere vücut 
veren mazi, yaratıcı Atatürk'ün Polonya Hariciye Naz.ırı B. Bek 

B. Bek, bu akşam saat 21 de Ber
lin•e geçecektir. Mumaie.yh, yana tid 

• hah Ostende'de vapura binecek ve sa
at 16,20 de Londra'da olacaktır. 

"Kar~ılıldı m iida/oo paktı,. 

Londra, 2 a.a. - Söndey Taymis 
gazetesinin öğrendiğine göre Bek'in 
burada yapacağı görüşmeler esnasın
da Polonya ile lngiltere arasında bir 
"karşılıklı müdafaa paktı" nın imza
sı mevzuubahis olacak ve Polonya'
nın milli müdafaasına tahsis edilmek 
üzere İngiltere'nin Polonya'ya 20 mil 
yon ingiliz lirası ikraz etmesi imkanı 
derpiş edilecektir. 

(Sonu 8 inci sayfada) 
""vat ve hatırasına bağlıdır. 0 -
~d n nıaııevi huzurunda bin kere 

aha .. ~ilclim ! 
O, bir an11Jetin bir evladından 

hekliyebileceğı h\~rnetin azami-

Emin bir kaynaktan gelen haber: 

sini yaptı. O kadar ki hu lıizme- ı• 1 •ı • ı 
te muğcizeden batka vasıf liula.- ta ya ~ manya 1 e 
madık. Fakat Atatürk, bize bir-

Bombardımanlardan harap olan 
Madrid'den bir köşe 

Frankistler 
resmi tebliğ 

son bir 
ukardılar: 

İspanya İç 
harbı bitmiştir 

Burgos, 2 a.a. - Dün gece saat 23.15 
de nasyonalist umumi karargahı İs -
panya dahili harbi hakkında aşağıda
ki tebliği neşretmiştir : 
"Ordularımız, Kızıl orduyu esir e -

derek ~ilahtan tecrit etmiş ve bu su -
retle son askeri hedefl ere varmıştır. 

Harp bitmiştir. 

Burgos 1 nisan 1939 

Paris, 2 a.a. - Muhtelit fransız li -
manlarında bulunan 67 İspanya gemi • 

(Sonu 8 inci sayfada) 

üyelerinin seçimlerine geçildi ve aşa -
ğıda isimleri yazılı zatlar ekseriyeti 
kazandı. Ruznamede başka 'bir madde 
olmadığından celseye nihayet verildi. 

idare amirleri : 

Dr. Saim Uzel (Manisa), Halit 
Bayrak (Ağrı), lrfan Ferit Alpaya 
(Mardin), 

Riya!'ct dh·am katipleri: 

Vedit Uzgören (Kütahya), Ziya 
Gevher Etili (Çanakkale), Cavit O

ral (Niğde), Dr. Sadi Konuk (Bur
sa), Kemal Ünal (İsparta), Bekir Ka

leli (Gaıiantep). 

Grup itlare h~yeti iiyclcri : 

Aziz Akyürek (Erzurum), GI. İh· 
• san Sökmen (Giresun), Rasih Kaplan B. Abdülhalik Renda ve Dr. Refik Saydam 

(Antalya), Abdülhak Fırat (Erzin- Meclis binasına gelirlerken 

can), Damar Arıkoğlu (Seyhan), E-,,. - - - --- ------- -

mi~ t~ankur (İ.~el~ .. Şevket Erdoğan H 1 rvat - y ugoslav 
(Gumuşane), Şukru Koçak (Erzu-
rum), Rıdvan Nafiz Edgüer (Manisa). görüşmeleri 

çok nesillerden fedakarlık ve p 1 d b • 
kahramanlık istiyen sayısız bir o on ya arasın a 1 r 
vazifeler mirası bırakarak ölmüt- ı • .. ıııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. bugün başhyor --
~:.~:h~ıı~;:~~i:d::ı:;i,?!~~:: tavassutta bulunacak ~ Dün~ü spor hareket erı 

-
: Belgrad, 2 a .a. - Başvekil B. Tsvet 
: koviç yarın hırvat lideri B. Maceık ile 
- ilk görüşmesini yapmak üzere, bu sa· 

va! Yavaş değil, süratle, adım a- : Dün, biıtün yurtta canlı bir spor günü olarak geçmi~tir. 
dun değil, hamlelerle, mensup ol- R oma, 2 a.a. - Emin b ir k aynaktan öğrenildi ğine göre kont : Mektepliler ve sivil kulupler arasında yapılan futbol, atletızm 1 
d ~ d . t A 1 . c· · ı ı · ı ı h 1 Ch 1 d .. - voleybol ve bisiklet müsabakalarından bıı. ka Ankara ve ıs . u gumuz garp me enıye a emı ıano ı e ngı t er e m as a atgüzarı Noe a r eı arasın a son gun- -

tanbul'da milli küme maçlarına devam edıtmiştir. Ayrıca mu· 
ile memleketimiz ve cemiyetimiz ler de yapılan görüımeler esnasında ltalya'nın Almanya ile Polon- : hafızgıiçlüler haftalık binişlerini ynpmışlardır. . , 
arasındaki farkları ve tezatları ya arasında t avassutta bulunması ihtimalinden bahsedilmiştir. : Ankara'daki milli küme maçında Galatasaray Demırspor a 
· 1 K 1 : 2 • o yenilmiş Fenerbahçe tzmir'in Ateş takımına gene 2 - O ıza e etmek zaruretindeyiz. Ü • 1 ·1 Al - aalı'p gelmı" "tı" r. Bu husustaki haberler ıç sayfaln.rımızdad.ır. Söylendiğine göre Po onya ı e • .. " tür ı"m . t nayı" bir - Resmı'm "ız, Galatasaray, kalesi önünde heyecanlı bır anı gOS• ' ar, zıraa ve sa ' manya arasındaki gerginliğin zail ol-
kelime ile, medeniyet ihtiyaçla- duğu takdirde İngiltere şimdiye ka • ~I teriyo~ 
rınıız kemiyetçe çoktur; keyfi- dar yalnız Polonyaya verdiği temina-
Yetçe büyüktür. Ve hepsinin esa· tın orta ve cenubu şarki Avrupa mem 
sı, inkılaba tamamen sadık kalan leketlerine de teşmilini derpiş edecek 
hı" h ·ı il b" ı· · · · tir. İtalya, ingili~ teklifini reddetmiş-r ru ı e, mi i ır ığımızı ve 
P · 1 h f se de İngiltere tarafından yapılan ha-rensıp er disiplinini mu a aza 

t k reketin Almanyanın muhasarasını is-
e m ek, yapacaklarımızı bilme tihdaf etmemesi lazım geldiğini, İtal-
ve Yapabileceğimizden emin ya hükümetinin buna şiddetic muha -
0~mak, yani, hala kuoayı milliye- lif olduğunu bildirmiştir. 
cıler fazileti ile çalışmaktır. 

E ı k d Göriismelerin netice.ııi •as saadetimiz mil i u • • 
retl~rirn izi kullanm~k hüriyetini neye bağlı? 
~e ınıkanlarını bulmuııı. olmaklı- Siyasi İtalyan mahfill~rinde ha-
gım d d :l' Romanya Hariciye Nazırı 

ızA a ır. Bu hüriyet ve imkan- B . Gafenko kfon olan kanaate göre bu gorüşmele· 
ları ~af.a uğratabilecek her şey, ri" neticesi Almanya'nın hareketine 

hoo~?ınhhk, .ihti_raAs, ~~halet, dema- B Gafenko ay sonunda ve Almanyanın Polonyadan yaptığı 
g J I, epsı rnıllı duşmanlarımız- • talepl.:rin n_1ahiyetine bağlıdır. 
dır. Dıger cıhetten bu mahfiller, 1tal-

Milli müd f • · h 1 k n~n orta ve cenubu şarki Avrupada 
bu düşm 1 a tam•~·~ .ı~. hedefı, seya a e ~I IJOf hır müşterek emniyet sistemi vücuda 
d b I an ar a daımı mucadele-

1 

g~tirmeyi derpiş eylediğini tekzip et-
e u unmak, kalkınma davamı· Bükreş, 2 a.a. - Resmen bildirildi- mekte ve İtalya'nın talepleri isaf e-

zı gevşetecek, körle~ecek atalet ğinegöre Romanya hariciye nazırıv B. d.'.lme.dik~e Avrupa~da s~lhun teessü
veya .~~kavemetlerı kırmaktır. Gafenko, nisanın sonlarına dognı sune ımkan olmadıgını ılave eylemek 
En buyuk milli hakimiyet mües· ı garbi Avrupanın bazı h.ükümet mer 1 tedirler. .. .. J 

(Sonu 8 inci sayfada) kezlerini ziyaret edecektır, ( Sonu J uncu sayfada ) -

bah Zagrebe hareket etmiştir. 

Zağn•b'te 
Belgrad, 2 a.a. - Avala ajansının 

bildirdiğine göre, başvekil Tsvetkoviç 
Zagrebe varır varmaz. derhal Doktor 
Maçck'i ziyaret ederek kendisiyle üç 
çeyrek saat görüşmüştür. Bilahare 
Doktor Maçek, B. Tsvetkoviçe ziyare
tini iade eylemiştir. Her iki görüşme
nin de çok dos tane bir hava içinde ce
reyan ettiği kaydolunmaktadır. 

Macar - Slovak 
anlaımazhğı 

halledildi 
Bratislava, 2 a.a. - Macar . Slovak 

ihtilafı halledilmiştir. Slovaklar Ma
caristana otuz kilometre gen~liğindc 
ve 60 bin nüfuslu bir arazi parçasını 
terketmişlerdir. Buna mukabil ma
carlardan bir şey almıyacaklardır. 

Belgrat, 2 a.a. - Matbuat tarafın
dan verilen haberlere göre alakadar 
makamlar Yugoslavya ile Slovakya a
rasında yeni bir ticaret itilafı imza e -
dilinciye kadar Slovakya'ya yapılan 
ihracatı durdurmıya karar vermişler
dir. 

' 
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Hukuk ilmini Yayma Kurumunun kurultay toplantısında 
bulunanlardan bir grup 

Hukuk i imini yayma kurumü 

Üün Ankara Halkevinde 
5 inci kurultayını akdetti 

da cok verimli .. Kurum son yılını 

çalışmalarla doldurmuştur 
Tertip ettiği konferanslar ve yaptığı hukuki netriyatla beş yıl

dır hakikaten verimli bir çalışma devresine girmiş olan "Hukuk 
ilmini Yayma Kurumu'' dün Ankara Halkevinde beşinci kurulta
yını yapmıştır. 

Kurultayda Adliye Vekili B. Tev-ı
fik Fikret Sılay, mebuslar, Adliye j "'7: __ . 
Vekileti erkanı ve sehrimiz hukuk Zıraat Bankası merke% 

müdürlüğü 
muhitine mensup biısok zatlar bulun
muştur. 

Kurultaya Denizli mebusu B. Ne
cibali Küçüka başkan seçilmiştir. B. Veli Necdet
MUzakereye geçilmeden kurultay a- in mebusluğa seçil
za.sı, Ebedi Şef Atatürk'ün manevi hu- mesi üzerine açılan 
zurunda iki dakika ayakta durmuş- Ziraat bankası mer 
tur. Bundan sonra okunan idare eyeti kez müdürlüğüne, 
raporu başlıca §U mevzulara temas et- uzun se:ıelerden be 
miıtir : ri merkez müdür 

1 - Kurumun umumi menfaatlere 
hadim ceminyetler arasına girmiş ~1-
ması. 

2 - Kurumun partiye bağlanması 
ve nizamnamesine buna ait ükümler 
konmuş olması. 

3 - Türk hukuk kamusu çalışmala 
rı. 

4 - Pariste neşredilmekte olan 
La Vie Juridıque des peuples serisine 
girecek olan '.Türkiye., nüshasının 
tabedilmiş olması. 

5 - "Devletler teşkilatı esasiyesi,. 
namında büyiık eserin birinci cildinin 
tabcdihnit olma ı. 

6- Türkiye'deki hukuk hareketle
rini yabancı muhitlere tanıtacak fran
ıızca, almanca mevkut olmıyarak 

neşredilecek mecmua hazırlığı . 
1 - Radyo ve halkevindeki hukuki 

konferanslar. 
8 - Talebe arasında hukuki tezlFr 

müsabakası. 

9 - Liyon mukaveseli hukuk ens
titüsündeki merasime iştirak. 

ldareheyeti raporu okunduktan 
ıonra başkan Refik İnce bazı izahlar-
da bulunmuş ve raporla buna bağlı 

geçen yıla .... it hesap vaziyeti ve gele
cek yıl bütçesi aynen kabul edilmiş 
tir. • 

Yeni cemıyetler kanununa göre 
kurum ana nizamnamesinde bazı de
ğişiklikler yapılması icap ettiğinden 
kurum için gerek bu kanuna uygun 
olan ve gerek partiye bağlılık ifade e
den hükümlerı içıne almak üzere ye
ni bir nizamname hazırlanmıştır. Ku
rultay hazırlan n projeyi ufak bazı 
tadille:le kabul etmi§tir. 

Kurultay idare heyetinin şimriye 
kadarki çalışmalan hakkındaki takdir 
hislerini tasrih ederek yeni yıl için 
de hepsini ittıfakla seçmiş ve nizam
nameye göre iki hesap müfettiti ayır
mıştır. 

muavinliğini yap -
makta olan Bay 
Mehmet Ali Ta • 
may tayin edilmiş. 
tir. B. Tamay ye
ni vazifesine bugün başhyacaktır. 

11-1 AVA 

IF-·~ 
lsı dün 13 dereceye kadar ~ıkh 

Dün şehrimizde hava bulutlu geç. 
miş, rüzgar garptan saniyede 3 metre 
kadar hızla esmiştir. En yüksek nıı 13 
derece olarak kaydedilmiştir. Yurdda 
hava Akdeniz kıyılarında ve cenu
bunda açık diğer bölgelerde umumi • 
yetle bulutlu geçmiştir. Son 24 saat -
lik yağışların metre murabbaına br • 
raktıkları su mikdarları Mardinde 2, 
Siirtte 5, Kızıltepede 11, Erzurum ve 
Sarıkamış'ta 1, Vanda 6, Trabzonda 1, 
Rizede 7 kilogramdır. Karla örtülü 
bulunan yerlerde karın toprak üzerin
deki kalınlığı Nazımiyede 13, Sarıka. 

mışta 45 santimetredir. Rüzgarlar Ak
deniz kıyılarında cenubu gaııbiden di
ğer bölgelerde şark ve şimal istika • 
metlerinden saniyede en çok 7 metre 
kadar hızla esmiştir. 

En düşük ısılar sıfırın altında Kü. 
tabyada ve kastamonuda 5, Eskişehir 

ve Erzurumda 6, Ulukışla ve Kayıe -
ride 7, Sivas ve Karsta 8 derecedir. 
En yüksek ısılar da İzmir ve Antalya 
da 18 Manisada 19, Adanada 20 dere. 
cedir. 

ULUS 

Maarifimizin ana davalarından 

T ürkiyede öğretmen meselesi 
Cümhuriyet devrinde öğretmenlik 
emin bir meslek haline gelmiştir 
Seviyesi ne olursa olsun umumi olarak öğretimde iyi verim, 

ancak iyi öğretmenlerle mümkündür. Bilhassa ilk ve orta öğretim
de öğretmen, başta gelen bir değerdir. Öğretimde gaye, türk ÇO· 

cuğuna yalnız programlarla tespit edilen fay dalı bir bilgi yükü 
vermek değil, salim bir düşünce melekesi, muvaff akhir çahıma 
metodu ve hepsinin üstünde çocuğu iyi ve f aydah bir inıan yapan 
temiz ve kuvetli bir karakter vermektir. 
Bu da aktif bir metodla, sınıfta ta- ı senedenberi, Türkiye'nin en güzel bir 

!ebeye doğruyu ve iyiyi kendi kendi- mektep binası, modern tesisatı ve 
lerine düşündürüp buldurmakla, on • ders vasıtaları içinde orta mekteplere 
ların fikri ve ruhi inkişaflarını temin her zümreden, her sene yüzlerce mü
edecek gayelive planlı çalışmalarla kemmel öğretmen yetiştirmektedir. 
mümkündür. Kolay olmıyan bu çalış- Bu ders yılına kadar bu mektepten 
manın temini ise ancak sınıfların iyi mezun olan öğretmen sayısı 850; bu 
yetişmiş ve karakterli öğretmehlerin ders yılında mektebin muhtelif gube
idaresinde olmasına bağlıdır. lerinde okumakta olan talebe sayısı 

Cümhuriyet devrinin memlekette 456 dır. 
yarattığı uyanıklık, her derecedeki Lise öğretmenleri, mesleki bir mek
mekteplere mühim bir talebe akınının tep haline getirilen yüksek öğretmen 
başlamasına mebde oldu. Mektep aç- okulunda yetiştirilmektedir. Bu mek
mak, bina, tesisat ve tedris vasıtaları tep talebesinin ilmi teşekkülleri, fen 
bakımından, nihayet bir para işidir; ve edebiyat fakültelerinin muhtelıf 
asıl güç olan, bu mekteplere lazım o- şubelerinde, mesleki teşekkülleri de 
lan adet ve seviyede öğretmenler bul- bir taraftan kendi mekteplerinde, di
maktır. Her sene yeniden açılan mek- ğer taraftan edebiyat fakültesine 
teplere Hizım olan öğretmenleri temin bağlı pedagoji enstitüsünde temin e
etmek için cümhuriyet maarifi her dilmektedir. Cümhuriyet devri başın
derecede iyi öğretmen yetiştirmek i- dan bugüne kadar bu mektepten me
çin her türlü tedbirler almış bulunu- zun olanların sayısı 217, bugün mek-
yor. tebin muhtelif şubelerinde okumakta 

I olan talebe sayısı 176 dır. 
lk öğretimin büyiik davmı Bunlardan başka, öğretmen olarak 

llk öğretmen okulları; yapılan yetişmek Uzere, her yıl muhtelif garp 
muhtelif değişikliklerle, her bakım - memleketlerine bir çok talebe gönde
dan verimli hale getirildi; tahsisatı, rilmektedir. Bu suretle yetişenlerin 
umumi büdceye bağlanarak, bina, ted- bir kısmı bugün üniversitede, diğer 
ris vasıtaları, ve öğretmen kadrosu kısmı da orta öğretim müesseselerin
bakımından kuvetlendirildi. Tahsil de muvaffakiyetlc çalışmaktadırlar. 
müddeti dört seneden, önce beşe, son- Liselerde öğretmen olmak Uzere ye
ra üç senesi orta okul tahsili olmak tişen ve bu ders yılr içinde dönecek 
lizere, altı seneye çıkarıldı. Bu suret- olan talebemiz 33 tür. 
le ilk öğretim okulunu bitirenlere Bütün bu normal yetiştirmelere 
hem lise seviyesine yakın bir bilgi rağmen, ihtiyaç oldukça açılan ehli • 
hem de kuvetli bir mesleki teşekkül yet imtihanlarında muvaffak olan -
vermek mümkün oldu. Bu ders yılın- lardan ve ayrıca yardımcı öğretmen • 
da 11 ilk öğretmen okulumuzda kız ve terden de istifade edilmektedir. 
erkek okuyan talebe sayı ı, mesleki 
birinci sınıfta 1.169, ikinci sınıfta 716, 
üçüncü sınıfta 760 olmak üzere, hepsi 
2.64 talebeyi bulmuştur. Bu öğretmen 
okulu tipinden başka, bir de yeni bir 
köy öğretmen okulu tipi ihdas e<lil
di. Bugün sayısı 3 ve talebe sayısı 309 
olan bu tip öğretmen okullarına, me
zun olunca her talebe gene kendi mu
hitinde öğretmenlik etmek üzere, 
köy ilk okulları talebesi içinden gü
zideler seçilip alınmakta ve iki sene
denberi bu mekteplerdeki nazari ve 
pratik tedrisatın verdiği neticelere 
göre, bu mekteplerin, köyün mekte -
binde öğretmen, köy işlerinde rehber 
muhitine candan bağlı, mütevazi ve 
çalışkan yeni bir öğretmen nesli ye -
tiştireceği kuvetli ümit edilmektedir. 

Çok manalı bir mukayese! 
Cümhuriyet devrinden evel, orta 

öğretim mektepleri güç talebe bulur
ken, cümhuriyet devri ile gelen bliyük 
bir okuma ve yuk .. tıne arzusu, orta 
öğretim mekteplerini hıncahınç dol -
durdu. Bütün bu talebe için lbım o.. 

lan öğretmenleri bulmak kolay olma
dı. Cümhuriyetin ilk senesinde orta 
öğretim mekteplerindeki öğretmen 

sayısı 1.634 iken bugün 694 ü yardım
cı olmak Uzere, 3.660 a çıktığı göz ö
nünde tutulunca, bu husuıta uğranı -
lan güçlük ve sarfedilen gayret ko -
layca anlaşılır. 

Orta mekteplere iyi öğretmen ye • 
tiştirmek üzere önce Konya'da küçük 
mikyasta bir orta muallim mektebi a
çıldı. Ankara'da Gazi Terbiye Ens
titüsü adını alan bu mektep, on iki 

Erıik ve teknik okullar 
Ertik ve teknik okuııarının öğret -

men ihtiyacı bugüne kadar, muhtelif 
branşlarda yetişmek Uzere garp mem
leketlerine gönderilen elemanlarla 
temin edilnıekte idi. Bundan sonra, sa 
nat okuJlarının eleman ihtiyacı, An
kara sanat okulunda açılan Ertik öğ
retmen okulu, kız enstitüleri ihtiya
cı da İsmet paşa Kız enstitüsünde a
çılan Kız Ertik öğretmen okulu tara
fından temin edilecektir. 

Bugün muhtelif fakültelerde ve 
yüksek mekteplerde, önce asistan o
larak ba1hyan, ve bir imtihandan son
ra doçent olan gilzide gençlerimiz, 
tUrk vegarplı profesörler yanında 

muvaffak bir çalışmadan sonra, pro • 
fesörlük sıfat ve mevkiini almakta • 
dırlar. 

Her derecede öğretimde çalışan 
öğretmenlerin meslek hayatları, ma
aşları ve ilerleme şartları kanunlarla 
tespit edildiğinden, cümhuriyet dev -
rinde öğretmenlik, vazife ve mesuli
yetleri muayyen istikbali emin bir 
l'l'leslek haline girmiştir. 

İnhisarlar suçlaı .lna ait 

para cezalan 
İnhisarlar Umum müdürlüğü, ka

çakçılık suçlarından dolayı mahkeme
lerce, tütün ve tütün inhisarı kanu -
nu':ldan cveJ vilayet ve kaza idare he -
yetlerince hükmolunan para cezaları 

tahsilatından, tahsil eden idare, muha
faza ve tahsil memurlarına yüzde be' ı 
aidat vermeyi kararıa,tırmışur. 

B. Ali Çetinkaya'nm 
İstanbulda'ki tetkikleri 

' Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya'nın İstanbul' da kaldığı dört 
gün içinde muhtelif tetkiklerde bulunduğunu ve evelki gün de 
,<8ilahtarağa fabrikasrna giderek elektrik fabrikasının yeni inşaa
tında tetkikler yaptığım dünkü sayımızda yazmıştık. İstanbul f o
to muhabirimizden aldığımız afağıki resimler Nafıa Vekilimizi: 

/ 

• 

Temele konacak veıikayı imzalarken ••• 

ve •Öz •öylerken göıtermektedir. Ruzname sona erdikten sonra MU 
li Şef yüce Cu..."llhurreisi İsmet İnö
nü'ne, Bi.lyük Millet Meclisi Reisi B. 
Abdülhalik Rencia'ya, Başbakan Dr. 
Refik Saydam'n ve Adliye Vekili B. 
Tevfik Fikret Sılay ile C. H. Partisi 
genel sekreteri Dr. Refik Tüzer'e ku
rultayın tazimlerinin arzı kararlaşmış 
ve kurultay başkanlığı dün bu vazife
yi yerine getirmi~tir. 
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Aydın'da bir 
tren kazası 

Halkevinde konferans 
C. H. P. nin tertip ettiği konferans· 

1ar serisinden olmak üzere bugün sa
at (18) de T rıh, Dil, Coğrafya Fa -
kültesi poçenti B. Cemal Alagöz (Ta· 
biat karşısında insan kudreti. Fele . 
menk polderlerı ve suya karşı müca
dele) mevzul u bir konferans verecek
tir. Bu konferansa herkes gelebilir 

Teknik okulunda atölye 

kurulacak 
Nafia Vekaleti teknik okulund3 

talebenin daha ıyi ve verimli yetişme· 
sini temb içın okulda atelyeler tesis 
etmeyi kararlaştırmıştır. Vekalet atel
yelerin tesisı ıçin 939 bütçesine 6000 
lira koymuştur. Bundan başka Veka -
Jet yüksek muhendis mektebi talebe 
kadrosunu da arttıracaktır. 

Kadın ve ihtirô ! 
Bir ekıam gazetesi iddia edi

yor : 
- Kadın hiç bir zaman muhte

ri olamaz 1 

Siz de bu fikirde misiniz? Ben 
öyle düıünmüyonım. "Kadının 
fendi erkeği yendi!,. atalar sözü
nü bir tarafa bırakın, birçok ka· 
dınlar biliyoruz ki kocalarına 
manto, mücevherat, kürk ve tu
valet aldırmak için dünyada hiç 
bir erkeğin aklına gelemiyecek 
sebepler, bahaneler icat ve ihtira 
ederler. 

Hiç kadınlar muhteri olmaz o• 
turlar mı? 

Srmt çalmı.ş ! 

.Hıraızhğıu doğrusu, münasibi 
olmaz, fakat ben gramofon ça
l -ın hırsızlara bayılırım. Çünkü, 
malUm ya, gramofon çalınmak i
çindir. 

lstanbul'da bir dilsiz de ıaat 
çaldığı için yakalanmıf. Eğer çal
dığı ı.aat, çalar saat iac onun için 

de gramofon gibi çalmak içindir 
diyebiliriz. 

Ç. E. K - Çek! 

Çocuk Eıirgeme Kurumunun 
son günlerde gazetelerde çıkan 
vecizelerinin çoğu, içki aleyhin
dedir. 

Bazı gazeteler bu vecizelerin 
altına Kurumun ismi olan üç keli
menin bat harClerini, ıöylece ya
zıyorlar : 

(Ç. E. K.) 

Güzel ama, içki içmeyi kötüli
yen bu öğütlerin altındaki bu 
harfler, öğütle taban tabana zıt 

bir emir gibi de okunmazlar mı?, 
-Çek 1 

Sudan ucuz! 

İzmir'de su fiyatının indirildi
ğini haber alıyoruz. Bunu audan 
haber sanmaymız. 

Demek ki bundan .anra İzmir, 
"audan ucuz,, tabirini alnını gere 
gere kullanabilecektir. 

Eldiven ihrlloatı! 

Gazeteler, lngiltere'ye eldiven 
ihraç etmiye baıladığımızı haber 
veriyorlar. 

Bu ticaret, aynı zamanda in
giliz dostlarımızın elini sıkmak 

gibi, güzel bir hareket olmuyor 
mu? 

Kuş ı(iJnlii ! 

Londra hayvanat bahçesinde 
kuşlardan birisinin bir gardiyana 
aıık olduğunu bir gazetede oku
dum. Demek kt "kut beyni,, gibi 
"kuş gönlü,, de entipüften! 

Mademki kuşcağız, gardiyana 

i.tık, onu kafese değil de, kodese 
koymalı 1 

Sebnem ve çiğ! 

Rabindranat T agor'un ibra· 
him Hoyi tarafından türkçeye 
çevrilen "Bahçıvan,, eserinde şöy-
le bir fıkra geçiyor: 

"Zevk bir ıebneme benzer; 
henüz gülerken ölür. Fakat ke
der dayanıklı ve süreklidir. Sen 
de atkın keder verenini aeç.,, 

Birisi, sordu: 
- Neden çiğ dememiı de ıeb· 

nem demit? 
- Çiğ kelimesinin bir mi.nası 

da olmanuı, piımemit demektir 
malum ya ...• 

- Daha iyi ya... Zevklerden 
çoğu da çiğ değil midir? 

Bir gazete 
tekerleklerin 

.. . 
muvenı 

alhnda öldü 
Aydın, 2 a.a. - Seyyar gazete mü

vezzilerinden Süleyman Tezgider Sel 
çuk istasyonunda hareket halinde bu
lunan posta trenine atlarken muave· 
zenesini kaybederek tekerleklerin al· 
tına düşmüş ve ağır ısurette yaralan
mıştır. llk tedavisi yapılarak aynı 
trenle Aydın'a getirilen Süleyman 
yatmldığı memleket hastanesinde bir 
kaç saat sonra ölmüştür. 

Elektrik ve motör miiıeha "ıı-ı 
getirtiliyor 

Maarif Vekaleti, yurdumuzda elek
trik ve motör işlerinin almakta oldu -
ğu ehemiyeti göz önüne alarak Avru -
padan bir motör ve bir de elektrik mü 
tehassısı getirmiye karar vermi~tir. 



3. 4. 1939 
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Hitler'in cevabı 
Çeınberleyn'in Polonya'ya temi· 

hat veren nutkuna Hitler cevap ver· 
:tnekte gecikmedi: evelki gün söyle· 
diği uzun ve şiddetli bir nutukta ln
giltere'ye hücfun etti. Ve Polonya 
garantisinden doğan iğbirarm ifa • 
desi olmak Üzere lngiltere ile Al
nıanya arasındaki deniz silahları 
a.nlatmattmı f~hettiğini bildirdi. 
Malumdur ki 1935 senesinde iınza • 
la.nan bu anlaşma ile Almanya, de • 
.llİ:ı; silihlannı İngiliz deniz silahla· 
tının üçte bir nispetinde mubaf aza 
etnıeği taahhüt etmekte idi. Bu mu
kavelenin feshinden sonra Alman
Ya, bir defa daha denizlerin haki
hıiyeti için İngiltere ile rakip vazi· 
Yete geçmi§ bulunuyor. Dikkate la· 
)'ıktır ki buna Tirpitz zırhluunm ııu· 
Ya indirildiği gün karar verilmittir. 

Yon Tirpitz harpten evel lngiJte
te'nin denizlerdeki hakimiyetini 
:tnünakaşa eden alman donanması
nın banisi idi. Ve sonuna kadar ln • 
giltere ile deniz silahlarını tahdit 
Prensipine dayanan bir anlatmanın 
Yapılmasına mani olmuştur. İngiliz 
deniz hakimiyetine meydan okuyan 
bir amiralm İsmini bugün bu zırhlı
Ya vermekte hususi bir mana vardır. 

İngiliz • Alman münasebetleri 
artık her noktada harpten evelki 
İngiliz - Alm<ın münasebetlerine 
herızemiye batlamııtır. 

Hitler nutkuna, Almanya'nın 
Veraay tnuahedesiyle maruz kaldığı 
haksızlığın izahiylt> başlamııtır. 
bundan sonra bu haksızhklarm na· 
ıııl tamir edildiğini anlatmı§ ve Çe· 
koslovakya'ya karşı yapılan darbe
yi hakh gÖ$lermiye çahtmııtır. Hit~ 
ler darbeden sonra ilk defa olarak 
nutuk söylemekte olduğundan Nazi 
ırk nazariyesiyle tenakuz halinde 
bulunan bu hareketi, Führer'in na
sıl İzah edeceği alaka ile beklen• 
lllekte idi. Nazi lideri, bu mesele 
hakkında demi~tir ki: 

- Eğer çek d<.•vleti almanlara 
zulmetmemiş ve saniyen Almanya'• 
Ya kartı müstaKbel bir taarruza a
let olmamı§ ol&aydı1 bir çek devleti· 
ne hiç bir itiraztmiz olmazdı. Bina• 
enaleyh böyle hart~ket etmekle ya· 
§anıak hakkını kaybetmiştir. Ben de 
tarihin ve coğrafi , aziyetin tekrar 
h.irleştireceği şeyi en makul pren
sıpler dahilinde l.irlcştirdim. 

Çekoslovakya'nın bilhassa Mü· 
nih'ten sonra "Al.manya'ya karşı 
tnÜstakbel bir taarruza ilet" olmak 
istediğine inanmak kolay değildir. 
Bilakis çek devleti, Almanya'ya iti· 
lllat vermek için heJ' ıeyi yapmıf, 
istiklalinden dahi fedakarlıkta bu -
lunnuya ra:ı:r olmuştu. Hitler'in, 
kendi milleti için İstediği hakları 
Almanya'ya kom~u olan bir millet
ten el!Iİrgemesi, Naı:i davası için bir 
~u olrnuştur. Almımya, Ç~koalo· 
'1akya'yı ıdama mahkUın ederken, 
kendisi Versay'dan sonra maruz 
kaldığı tnvamelelerden tiki.yet ede
hlez. 

Fakat bu nutuk en ziyade asıl 
rne.~ua doğrudan doğruya temas 
et;:ıenıe.,: bakımından dikkate la
yı hr. Hitl~, P<'lonya'ya verilen 
garantideı. doğrudnn doğruya ba.hs 
et ' •• L . menu,.ır. u\n\ en yakm gelen 
1Yına şudur: Almtnı) ... 'l:tın ihata e· 
dilmesi için yapılan teşebbu~terden 
bahsettikten sonra demiştir ki : 

- Eğer bir devlet, büyük devlet
lerin hesabına ate~ten kestaneyi çr
~ann;.\k içm masal.k yapmak heve
sıne dü~ene, çok ôikkat etsin, par
lllaklarnu yakmasın. 

Anlaş1lıyor ki Hitler, §arka doğ
ru geni,leme politilıasma engel ola
rak kar:ı:;>ında ancak bir devlet gö
rüyor: lngiltere. Son nutkunu da bu 
devleti a;ıarlamıyA tahsis etmiştir. 
!ngiliz milleti kırk milyon nüfustan 
·~~ret olduğu hal<le dünyanın bü
Yuk bir kısmına Ht.hip olduğunu, 
~albuki seksen mitvon Almanya'nın 
iktı~adi abluka içinde boğulmak ıs· 
tF~D_ıldi.ğini aöylemiıt ve lngiltere'nin 
ılıstin'd • ·· ·· · d e yaptıgı zuhım uzerın e 

u:ıun d 
U2.a ıya durmuştur. 

1 A~a.ba lngiltete tarafından Po· 
onya'ya verilen tenıinat Almanya'· 
nın "ar~ ı· .k . . d " ... po ılı as1 U?cn-.e :.e ere-
ceye kadar müessi.- o'nnışıur? Bu· 
ra.aı İyice belli değildir. Çünkü Al· 
~anya'nın §arkta yeni bir darbe için 
d a~~rl~nrp hazırlanmadığı malUm 
eglldı. Ancak Hit ler'in şimdi sulh

ç':1luğuntlan bahsettiği görülmekte· 

kd~r. Nutkunun bir yerinde demiştir 
l : 

- Almanya diğer milletlere ta -
:~~z. ,fikrinde değildir. Bizim iste-

k~gımız ~konomik münasebetleri İn· 
ışaf ettırmektir. 

lngiltere'nin verdi~i teminattan 
sonra mr sulhçu olınuşlur? Yoksa 
daha ev el de sulhçu rnu idi? Bunu 
anla~ak mümkün degildir. Fakat 
sebebı ne olursa olsun Führerin 
sulh hakk d k' h ' . . .. ın a 1 u lemınatı hıç 
§Uphesiz her tarafta müsait akisleı
uya.ndı~acak ve ho.zı memleketlt'!r 
derın bu· nefes alaea.klardır. 

A. Ş.ESMER 

DÜNYA HABERLERİ 
il c DUNKU ) 

1 ISTANBUL gazeteleri Hiller'in nutkunun akisleri 
Parjs'te: Roma' da: 

Hitler bir intizar 
nutku vermiştir 

Mihverin sağlamlığı 
tebarüz ettiriliyor 

Paris, 2 a.a. - Hitler'in Wilh~lmshaven'<ie söyle - Roma, 2 a.a. - İtalyan gazeteleri, B. Hitler'in nutıku 
diği nutuk burada alman siyesetinin bundan evelki hakkındaki yazılarında bilhas.sa İtalya - Almnya dost-
direktiflerini ve bilhassa Roma - Berlin mihverinin luğunun salabetini tebarUz ettirmektedir. B. Hitlerin 
müşterek bir tehdide karşı tedafüi tesanüdünü olduk· bu nutukla lngiltere'nin iki yüzlü metodlarını sarih 
ça ihtiyatlı bir lisanla tekrar eden bir intizar nutku ma surette açığa vurduğunu kaydeylcmektedir. 
hiyetinde telakki edilmekte ve bu nutkun sarahatten Yarı resmi Voce d'İtalia, alman milletinin çenber i · 
mahrf.tm olduğu söylenmektedir. çine konulmasına müsaade etmiyeceğini yazıyor. 

Siyasi fransız mahfilleri bilhassa sulh taraftarı olan Popolo di Roma B. Hitler'in bu nutkunda, zengin 
devletlerin birleşmesi karşısında Hitler'in sulha bağ - milletlere karşı sarih bir ihtar görüyor. Bu gazete, ay-
lılrğından ve genişlemenin iktisadi cephesinden bah • nı zamanda, Almanya'nın sulh azmini tebarüz ettirdi • 

&etmesini manidar addetmektedirler. ı ·---------------, ği gibi orta Avrupa'da ve şarki Avru-
Bu mahfiller bu hareket tarzım Muso-. • ~ 1 pada, sulhu müdafaa niyetini de kay -
lininin son nutuklarındaki sözlerle ltalya tavassutta deylemektedir. 
karşılaştımuya ve Hitler'in İngiltere- Zengin milletlere ihtar 
·nin teşebbüs ettiği beynelmilel hare- b U 1 Una CQ k Popolo d'İtalia bu nutkun, B. Çem· 
ketin inkişafını beklemek istediğini berleyn'in beyanatına şiddetli bir mu-
zannetmektedirler. (Başı 1 inci sayfada) ka:bele teşkil ettiği mütaleasmdadrr.; 

"Hayati salıa'' nın miina&ı 
Aynı mahfiller, küçilk devletlere 

yapılan ihtarları tehlikeli addeyle • 
mektedirler. Diğer cihetten dünkil 
nutukta tekrar edilen "hayati sa.ha,, 
tabirinin Almanyanın orta Avrupayı 

hakiki bir alman sömürgesi şekline 
getirmek istediği ve bu mıntakalarda 
ne İngilterenin, ne de Franaa'nın ne 
de diğer devletleri'n müdaıhaleye hak
lan olmadığı manasını tazammun etti
ğini kaydeylemektedirler. Almanya 
tngiltereye meydan okumamaktadır. 
Fakat bu iki devlet arasındaki muha -
lefet bariz bir ekildc görünmektedir. 

Nutuk Fransa'yı teyakk.uza 
davet ediyor 

Faris, 2 a.a. - Jur gazetesi, 'Hitle -
rin nutku hakıkmda Berlin muha.birıin 
den aldığı a~ğıdaki haberi neşredi -
yor: 

"Hitler'in sulh sevdiği hakkındaki 
cümlelerle bilyük Almanya'mn enter· 
nasyonal işbirliği arzusu hakkındaki 
teyitler, pek tabii ·olarak daha ziyade 
büyük devletlere hitap etmektedir. 
Fakat, baştan nihayete kadar tetkik 
edildiği zaıMn aşikS.r olan bir cihet 
varsa o da, bu nutkun bizi bUyük te· 
yakkuza sevketmesi lhım geldiğidir. 
Eğer Almanya kendisinin söylediği 
gibi bir ikinci 21 mayıs karşısında 
kalmış ise, bizim de şunu hatırlama
mız Hizımdır ki, geçen sene Almanya 
bu 21 mayısa yalnız bir nutukla mu
kabelede bulunmamı~tır.,, 

Karışık ve şa§kın bir nutuk 

Resmi tebliğ 
Roma, 2 a.a. - İngiltere maslahat

güzarı B. Noel - Charle5'ın İtalya ha
riciye nezaretine yaptığı ziyaret hak 
kında neşredilen resmi tebliğ şöyle 
demektedir : 

"İngiHz maslahatgüzarı, B. Çem
berleyn'in avam kamarasında yaptığı 
beyanatın metnini tebliğ etmekle ik· 
tifa eylemi§ ve hariciye nazırının hu
susi kalem direktörii bu beyanatın 
metnini lazım gelenlere verilmek ü
zere almı,tır.,, 

Bir İlalyan gazetesine göre 

Polonya H itler' e 
inanırsa daha iyi 

hareket eder 
Milano, 2 a.a. - İngiltere'nin Po • 

lonya hakkındaki garantilerinden bah
seden yarı ıre.mt Regime Fasciata JÖY
le di'Yor: 

" Almanya - P<>loınya dostluk paktı, 
Çemberleyn'in beyanatından çok daha 
evel ıarih ve samimi ifadeleri muhte • 
vi idi. Polonyalılar, diğer milletler i
çin şimdiye kadar hiç bir zaman mü -
cadele etmemiş fakat bilakis her za -
man kendisi için diğer milletleri mu -
hare-beye sevke muvaffak olmuş bulu
nan bir milletin vaidlerinden ziyade 
B. Hitler'e inanırlarsa çok iyi edecek-Pöti Parizyen diyor ki: 

"Polonya'yı tehdit eden cümleler lerdir." 
vaziyete uygun değildir. Zira Polon
yaya yardım etmiye hazır oldı.klarmı 
söyliyenler bizzat büyük devletlerdir. 
Hitler, Almanya'nın bir çember altı
na sokma siyasetini kabul etmiyece
ğini söylüyor. Filhakika, kendisi 
çember altına almamakta fakat iste -
dikleri yerlere doğrudan doğruya gir 
mektedir. Şurası muhakkaktır ki, Hit 
ler hiç bir zamo.ı.n bu derece karışık 
ve bu derece şaşkın bir nutuk söyle
memişti.,. 

Epok gazetesi diyor ki : 
"İsmine sulh kongresi denecek o

lan bu seneki Nurenberg kongresin
den çok korkulmak rnzımdır. Filhaki
ka bu, yeni bir darbe için bizleri uyut· 
mayı istihdaf etmektedir. Emniyetin 
organizasyonu işi yolunda gitmekte -
dir. Bu, sulh seven milletleri korkuta 
ca.k yegane yoldur.,, 

l 1d hal sureti 
Ordr gazetesi diyor ki : 
"Almanya bugün biliyor ki, yeni 

bir şiddet ve kuvet darbesi derhal bir 
harbe müncer olacak ve bu harpte 
Almanya mukadder surette mağlObi
yete uğrıyacaktır. 

Bugün Hitler'in karşısında iki hal 
sureti vardır : 

ı - Fransız silahlanmasının ve 
bilhassa ingiliz silahlanmasının bitım 
sinden önce bir harp çıkartmak için 
ileri atılmak, 

2 - Kaybolan vaziyeti yeniden 
devamlı bir faaliyetle elde etmek üze· 
re vakit kazanmıya çalışmak. 

Hitler'in dünkü nutku, kendisinin 
bu ikinci şıkkı ihtiyar ettiğini göster 
mektedir.,, 

Vaydman, hakkmdaki karan 
temyiz elti 

Faris, 2 a.a. - Katil Vaydman, Ver 
say cinayet mahkemesinin hakkında 
verdiği idam kararını temyiz etmiştir. 

Van'da ağaç dikme 
bayramı kutlandı 

Van, ı a.a. - Vilayetin her tara

fında 20 günClenberi ba~lıyan ağaç 

dikme faaliyeti dün yapılan bayram· 
la bir kat daha hızlandırılmıştır. Bay
rama vali ve komutan başta olmak ü
zere asker memurin ve halk iştirk et
miştir. Yeni yapılan ve sekiz kilomet
re tulünde olan Van iskele şosesinin 
her iki tarafı ağaçlandırılmıştır. Şim
diye kadar vilayet dahilinde müesse· 
sat ve eşhasa ait dikilen meyva ve 
kavak fidanlarının miktarı yüz bini 
aşmıştır. 

Morava nehrinin 

yatağı düzelti 1 iyor 

Belgrad, 2 a.a. - Morava nehri ya -
tağının ıslahı için geniş mikyasta a -
meliyat yapılacaktır. Bu ameliyattan 
so.nra nehrin büyük bir kısmında ge· 
mıler sefer edebileceklerdir. Bunun i· 
çin 500 milyon dinara yakın para sar-
fedilecektir. . 

Yugoslavski Kurir gazetesinin bil -
dirdiğine göre, bir İtalyan şirketi bu 
işle alakadar olarak, alakadar makam· 
lara bazı projeler tevdi etmiştir. Bu 
ameliyatın tahakkuku Yugoslavya i -
çin büyük bir iktısadi ehemiyeti haiz 
olacaktır. 

General Gort dün 

Londra'ya döndü 

Londra, 2 a.a. - İmparatorluk ge • 
nel kurmay başkanı general Gort, re
fakatindeki zevat ile birlikte, Fransa 
ziyaretinden bugün tayyare ile Lond
raya dönmüştür. 

Korııiere della Sera diyor ki: 
"Bu nutuk, çenber altına alma si -

yasetine taraftar olanlar için sarih ve 
enerjik bir ihtardır. B. Hitlcr'in bu 
nutkunun ehemiyeti, evelce tahmin e· 
dildiğinden çok büyük olmuş ve bu 
nutuk, son günlerin karışıklığını ay • 
drnlatmıştır . ., 

Muhasara siya.selİM mııkabele 
Berlin, 2 a.a. - Alman matbuatı 

Hitler'in nutkunu lngiltere'nin Al • 
manya'yı muhasara siyasetine kar9r 
bir mukabele şeklinde tela~i etmek -
tedir. 

Doyçe Algemayne Saytung, büyük 
harfli başlıklarında ~öyle yazmakta -
dtr: 
"İngilterenin Almanya'nın hayati 

ıahasında ihiç bir işi yoktur." 
"İngıili.z _ alman deniz anlaşması me 

ııeleei ortaya atıldı,, 
Fölkişer Beobahter, gazetesi diyor 

ki: 
"Fiihrer mukabele ederek hesapları 

temizledi. Alman kudretini dünyada 
hiç bir kuvet yıkamryacaktır. 

Bir düşünce mühleti daha 
Hitler lngiltereye deniz anlaşması

nın bu vesikanın aıkıdi imkanını veren 
ilk 9art)arın idamesine bağlı olduğunu 
bildirmiştir." 

Lokal Anza}"ger, şöyle yazıyor: 
"Bu nutuk bir düşünce mühleti da

ha veriyor. Verilecek cevabı bekliye -
liın. Almanya'ya karşı ittihaz edilen 
tarzı harekette ısrar edilecek olursa 
bundan lazım gelen neticeleri istihraç 
etımiye hazrrız." 

Hamburger Fremdenblatt, şöyle di· 
yor: 

"Almanyanm kendi coğrafi ve siya· 
si sahası:ında yalnız kendi hakim ol • 
mak istediği fikrine alışmak lazım -
dır." 

Hitler sulhçu arzul.arını 
gösterdi 

Budapeşte, 2 a.a. - Macar gazetele
ri, B. iHtler'in dünkü nutkunda bil -
bassa çember altına girmemek hakkın 
daki sözlerini tebarüz ettirmektedir. 

Pester Lloyd diyor ki: 
"B. Hitler'in bu nutkunun mefaıdın· 

dan çıkan mana, Almanyanm yalnız 
sulh arzusu bulunan her yerde sükun 
ve ümit oyandrrmrştır.,, 

Uj Magyarsag diyor ki: 
"B. Hitler'in bu nutkuna, Almanya· 

yı çember altına almak suretiyle cevap 
verecek olanlar sulhu tehdit edecek -
]erdir.,, 

Enternasyonal posta 

birliği kongresi 

Buenos - Aires, 2 a.a. - Reisicüm -
mur Oritz dün enternasyonal posta 
birliğinin on birinci kongresini hükü
met azasının ve kordiplomatiğin hu -
zuru ile açmıştır. Kongre, bu münase
betle bütün dünya memleketlerinin 
bayraklariyle süslenmiş olan meıbusan 
meclisinin içtima salonunda toplan -
maktadır. Bu kongre, enternasyonal 
posta birliğinin cenubi Amerikada top 
lanan iki kongresidir. 

Bulgar Parlamentosu 

tôtillere başladı 

Sofya, 2 a.a. - Meıbusan meclisi hü
kilımetle hemfikir olarak, inşaat neza
reti tarafından evelce istenen fevkala
de kredi hakkındaki talebi reddettik
ten sonra Paskalya tatiline başlamış
tır. Meclis, yeniden 12 nisanda içti -
malarına başlıyacaktır. 

CUMHURİYET 

Emperyalizm ekonomisi 

Yunus Nadi, başmakalesinde, emper -
yalizm ekonomisini tarif ederek bu e • 
konominin büyük harpten sonra karşılaş· 
tığı bir takım zorlukları, küçük devlet • 
!erin &iriştikleri endüstri faaliyetini, 
meydana çıkan otarşi sistemlerini an • 
lattrktan sonra, bugünkü şiddetli ihti • 
lafların hakiki şekillerinin ekonomi mü
badelesinden ibaret olduğunu, fakat bu 
vazifenin silahını fütuhat hareketlerin -
den beklemenin atı kuyruğundan geri 
geri çekmek demek olduğunu yazmakta, 
bu hareket silihlanma hareketinin yeni 
bir harp ve harabiyc meydan vereceği 
şüphesiz olduğunu ilave ederek, millet -
ler araı; ıiktisadiyatını bozan amilleri 
tedricen bertaraf etmek lüzumunu ileri 
alirmektedir. 

Spikerlerimizden şikayet 
''Hidiıeler arasında" ıütunu muhar -

riri Peyami Sefa, Ankara radyosu spi -
kerlerinin, türkçeyi yanlış ve fena telaffuz 
ettiklerinden seslerinin istenildiği kadar 
muntazam olmadığından şikayet ediyor. 
ve mikrofon önündeki sesin şu veya bu 
ııahıs sesi değil, türk sesi olması la -
zım geldiğini söyliyerek: "Spiker bir 
ferd değil, bir millettir,, diyor. 

İKDAM 
lnıa ve imar 

A. N. Karacan, bu serlavha ile yaz • 
dığı başmaiı:alede, Abdıilhamid devrinden 
beri Tilrkiye'de ismi var ciami yok bir 
müessese olan Nafıa idaresinin hiç şüphe 
yok İnönü'nün ı;imendifer siyasetiyle. 
birinci plana geldığini söyliyerek ıs ae
nelik çallışmalar neticesinde elde etli -
len bayındırlık işlerinin semerelerini i
zah ettikten sonra, hüsnü niyetle çalı -
11ıldığı takdirde her hangi sahada muvaf
kiyetin muhakkak olduğu, nafıa işlerinden 
bu güzel neticelerin alınmasında Ali Çe
tinlı:ayaının çalışma tarzının büyük te
siri bulunduğunu söylemektedir. 

Et hasreti çeken betbaht bir kaza 

Bozkır kaza merkezindeki bir okuyu
cusundan aldığı mektubu, neşrediyor. 
Okuyucu, kaza merkezinin kasaplık hay. 
van ve :zirai mahsulleri çok bol bor yer 
olmasına rağmen, kaza halkının ete has
ret çektiğini, iki kasabın elinde esir 
olduğunu ya:znırık~adır. 

Adliye tebliğat müdürü 
tevkif edildi 

Aldığı bir habere göre, hakkında mü • 
fettişlerce tahkikat yapılan adliye tebli
gat müdürü Muıtafanm vazifesini ıuyis
timal ve zimmetine para geçirme suçların 
dan maznunen tevkif edildiğini yazı -
yor. 

Heykeller meselesi 
Hüseyin Cahit Yalçın, bu başmakale • 

ıinde bahalı Abideler meselesine temas 
ederek, bu mevzu etrafında yapılan 
münakaşayi atlattıktan sonra, bu mem -
leketin yüz bin liraya yaklaşacak veya bu. 
nu geçecek abideler yaptırmıya vakit ve 
bili musait olmadığını köy düğünlerinde 
israfa nasıl meydan vermiyorsak abide
isinde de öyle harekete mecbur olduğu • 
muzu, şehir ve kasabaları çok masraflı 
abideler inşasına teşvik edemiyeceiimi:zi 
yazıyor. 

Millet vapuru faciası 
devam ediyor 

Batan millet vapurunun aşcısı Hüsnü' 
nün ölüm haberini alınca çıldırıb tımar
haneye kapatılan annesinden başka kim
sesiz kalmış iki de heml}ircsi olduğunu 
ve HUsnü'nün ölümü ile başlayan faci
anın bu iki Tilrk kızının sefaletiyle de
vam ettiğini söyleyen bir okuyucu mek
tubunu neşrettikten sonra bu ibretiamiz 
facianın deniz işçilerine mahsus iş kanu
nunun biran evvel meriyet mevkiine gir
mesine vesile olması temennisini izhar 
ediyor ve aid olduğu makamın nazarı 
dikkatini çekiyor. 

VAKİT 

Tröst 
Asım us, bu başmakalede züccaciye iş

leriyle meşgul küçük tüccarın bir müd
detten beri mmelekette mevcut bir trös

a.a. Matbuat Servisi 

ve otobüsleri belediye işletirse otobüs 
sahibi ile halkın da ce:za çekmesine se• 
bep olan kanunsuz hallerin elbette vuku 
bulmıyacağını, halkın rabat edeceğini i
llve ile bu işe biran evel başlanmasını 
temenni ediyor. 

Sigortalar 
"Günlerin pe~inden" sütunu muharri-

.ı i Haı:ıaıı Kumçayı, şirketlerle halle ara -
smdaki münasebetleri tanzim ederken 
İktisat Vekab.linin, sigorta ıirketlerini 
de unııtmamazı icap ettiğin· soylı)"~ . 
rek, yangın sigortalarında bir binanın 
temelinden yukarıdaki kargir ve taş ak
samını sigorta harici yapmak isteyince 
İktisat Vekaletinin kabul ettiği multave· 
leye mugayyirdir diye reddettikleriııi, 
yangın vukuunda da yanmıyan bu aksam 
bedelini sigorta bedelinden tenzil ettik
lerini yazıyor. 

AKŞAM 
... 

Neşriyat kongresi 
Va-Nii, "Akşamdan akıama" sütunun

da, kongrede görüşülecek mevzulardan 
bazılarını ele alarak ezcümle nefir hü -
riyetinin genişletilmesini ve .:zinhar tak
yide tll.bi tutulmamasını, tevzi teşkilatı -
nın, bütüa neşriyat hayatının faydala • 
nacağını en büyük nokta olduğunu, 
genç nesle bir şeyler öğretmek iddia • 
siyle basılan tercüme eserleri bir he • 
yetin gözden geçirmesini, edebi millkiyet 
bahsinde de, binlerce kitabı tercüme 
mecburiyetinde olduğumuı eu sırada te
lif hakkı meselesini harice teşmil etmi
yerek yalnız memleketteki yaradıcı di
mağlara hasretmemizi söylüyor. 

Şehir müzesi 
.~'Di~k_a:ıer" ıütunu muharriri, inkillp 

muzesı ıçın İstanbul belediyesinin ıene. 
lerdenberi avuç dolusu para sadedip e
ser topladığı halde, bunların hfili llyiki
le tasnif edilip müzenin açılamadığını 
bu_ n;ıiizeye bağlı Atatürk'ün Şişli'deki 
evının de metrOk kaldığını söyledikten 
ıo.ı:ıra,. esasen tam manasiyle inkillp 
mu:esı ~lmı?'an bir müessesenin adını 
ıehır muzesıne tahvil ederek biran e • 
ve! şehre güzel bir müze kazandırılma-
sını, Atatürk'ün evinin de bakımsız • 

hktan kurtarılmasını yazıyor. 

SON POSTA 
Can tayyaresi kazası me.sulleri: 

Ankaradan aldığı hususi bir habere gö
re, bundan bir müddet evvel Ankaradan 
İstanbula Ulus gazetesi paketlerini götü
rürken düşüp parçalanan Can tayyareıi 
kazası mesullerinin lüzumu muhake • 
mesine şOrayı devletçe karar verildiğini 
muhakemeye Eskişehir ağır ceza mahke
mesinde bakılacağını yazıyor. 

Lehistan - Almanya • lngiltere 

Muhittin Birıren, "Her gün" ıUtunun
da, Lehistan'la Almanya arasındaki me.. 
selelerin müsellab ihtilll.flara yol açacak 
kadar mühim olmıyan ekalliyetler, Dan. 
zig ve Koridor meseleleri olduğunu, Al. 
manya'nın dönüp dolaşıp Lehistan'la an
laşma yolunu bulması çok muhtemel ol
duğunu, bu vaziyete yeni bir şey ilave 
edilmiyecek ve münasebetlere bin!en • 
bire vahim bir mahiyet verilmiycek o • 
!ursa esasta büyük bir değişiklik görül
miyeceğini söyledikten sonra, İngiliz 
başvekilinin nutkunda vadedilen yar -
dımı mevzuu bahis ediyor ve ortada ge • 
ne bir diplomati oyunu bulunduğunu, 
bunun Lehistan tarafından Almanya'ya 
müzakere yolu ile bazı şeyler verilmek 
su.etiyle neticelenmiye daha müsait ol
duğunu, Almanya ile İngiltere arasında 
gene bir politika düellosu cereyan ede
ceğini ve Lehistan'ın Nasrettin Hoca gi
bi, bir yorgandan değilse bile bir yas -
tıktan olacağını söylüyor. 

HABER 
Saylav mı mebus mu? 

Haber gazetesi, bu yazısında son in
tihap esnasında Halk Partisinin "Mebus,, 
tabirini kullandığını ve bunun üzerine 
bir takım kimselerin her mefhuma karşı 
bir tek tibir kullanılması liznn olduğunu 
ve bu kullanılacak tabirin resmi tabir ol
masını ve fırkaca mebus tibiri kullanıl· 
mrş olmasına binaen bu tabirin resmi ol
duğunu ileri sürdüklerini yazdıktan ve 
bu görüşün hatalı olduğunu kaydettik -
den sonra şöyle diyor : 

"Saylav kelimesi, Büyük Millet Mecli
sinde milleti temsil eden aza için daha 
yerinde ve daha manalı, daha şamil bir 
kelimedir. Mebustan mana ve mahiyetçe 
daha yüksek bir sözdür.,, 

ten şikayet ettiklerini hatırlatarak, bu- -----------------
nun yalnız züccaciye için değil, Devlet- \ 
himayesiyle teıiı edilen büyük sanayi 
müesseselerinin hepsi için mezuu bahis 
olduğunu, zira bu müesseselerin yanlış 
bir satış sistemi yüzünden büyük serma
ye sahiplerinin elinde bir imtiyazlı tica
ret mahiyeti aldığını söyledikten aonra, 
Devlet himayesiyle teşekkül etmİli bir 
takım fabrikaların, satışalnnda, büyük 
sermaye sahiplerine bir nevi inhisar ve
ren bu sistemden vaz geçmeleri lüzümu
nu ileri sürüyor. 

Neşriyat kongresi 

Sadri Ertem, "İşaretler" sütununda 
Maarif Vekfiletinin toplıyacağı neşriyat 
kongresi münasebetiyle, bu kongrenin 
yapacağı işlerin ehemiyetini tebarüz et
tirdikten sonra bu sahada halli icap eden 
pek çok meseleler bulunduğunu, en baş
ta tevzi işi geldiğini, bu iş yapılmadık . 
ça basılacak eserlerin hiç bir şeye ya
ramıyacağını, memleketin her tarafına 
emin bir surette neşriyat göndermek ça
resi bulunmadıkça şikayetlerin onune 
geçilemiyeceğini, bu sene kongre sade
ce bu meseleyi hallederse kendimizi balı· 
tiyar addetmemiz icap edeceğini yazıyor. 

O~obÜsleri de devlet işletmeli: 
.. H~~ı .~üha Gezgin, "Görüp dÜ!iÜn -

dukçe sutununda, bütün halk hizmetle
rinin devlet eline geçtiğini, yalnız oto
buı.lerin hala husus !ellerde bulunduğu. 
nu, halk hizmetlerinin devlet eli ile ida· 
resi en doğru sistem olduğunu söylüyor 

Yüksek ziraat enstitüsü 
kadrosu geniıletiliyor 

Ziraat Vekaleti Yüksek Ziraat ens
titüsü kadrosunu genişletmiye karar 
vermiş ve enstitü için yeni bir kadro 
hazırlamıştır. Hazirlanan yeni kadro 
ile 100 lira maaşlı 5 birinci sınıf, 90 
lira maa.şlr 4 ikinci sınıf profesör, 80 
lira maaşlı 7 birinci sınıf, 70 lira ma
aşlı 29 ikinci sınıf 45 lira maaşlı 17 
baş asistan, 40 lira maaşlı 12 birinci 
sınıf, 35 lira maaşlı 27 ikinci sınıf a
sıstan kamutayın tasvibine arzolun -
maktadır. 

(ankın (ocuk esirgeme 
kurumunün kongresi 

Çankırı, 2 a.a. - Çoçuk Esirgeme 
Kurumu Çankırı merkezi yaptığı se
nelik kongresinde yeni merkez heye
tini seçmiş ve kendisine bağlı dokuz 
şubenin bütçelerini tasdik ve merke
zin 939 yılı bütçesini 4500 lira üze
rinden kabul etmiştir. 



Orta ve Şarki Avrupa ile 
İtalya'nın ticaret münasebetleri 
V irginio Gayda bundan 

bir sene önce, mühim 
bir kongreye verdiği raporda, 
İtalya'nın Tuna ve Balkan pa
zarından vaz geçemiyeceğini 
söylüyordu. 

Coğrafi vaziyeti itibariyle, 
Çekoslovakya, Macaristan ve 
Yugoslavya'nın deniz mahreci 
olan Adriyatiğe hakim oluşu, 
İtalya'yx bu memleketlerin ti
caretinde mühim bir mevki 
tutmıya sevkeder. Sonra, ro
men petroluna, yunan tütünü
ne, bulgar yumurtalarına ihti
yacı vardır. 

Tiryeste ile Fiyume'nin e
hemiyetini muhafaza etmek, 
Yugoslavya ile pek taze bir 
dostluğu takviye edecek eko
nomik münasebetler idame et
mek, Mac~istan'la İtalya'nın 
Budapeşte deki nüfuzunu de
vam ettirecek mübadeleler yap
mak mevzuubahsti . 

B. Virginio Gayda Alman
ya'nm Roma petrolleri sistemi
ni kaldırmakla İtalya'ya kay
bettirdiği zemini kazanmak i
cap ettiğinin farkındaydı. 

B. Gayda'nm 1938 deki mem
leketi için diışundükleri muaz
zam şeylerdi. İtalya kafi dere
cede zaman ve zemin kaybet
mişti. Mesela 1932 de Yugos
lavya'nın en iyi müşterisi oydu. 
Halbuki Almanya süratle onu 
geride bırakmıştı. 

Giornale d'İtalya'nın yerinde 
tavsiyelerine rağmen, Roma 
kaybedilmiş zemini tekrar ka
zanamadı. Bilakis. 

İşte Almanya'nın "hayat sa
hası.,na dahil memleketlerle İ
talya'nın münasebetlerini gös
teren bir cetvel (milyon liret): 

İTHALAT 
1937 1938 

Bulgaristan 76 49 
Yunanistan 67 84 
Macaristan 410 201 
Romanya 395 129 
Çekoslovakya 275 138 
Türkiye 100 129 
Yugoslavya 2.s4 192 

İHRACAT 

Bulgaristan 
Yunanistan 
Macaristan 
Romanya 
Çekoslovakya 
Türkiye 
Yugoslavya 

1937 
104 
92 

178 
252 
252 
187 
150 

1938 
64 
93 

161 
138 
135 
95 

219 

l talya'nm Orta ve Şarki 
Avrupa memlı ketleriy

le ticareti artacak yerde il.şikar 
bir surette azalmıştır. B. Gay
da'nın ümitleri tahakkuk et
memiştir. B Gayda mihverin 
Tuna memleketlerinde iş birli
iine güveniyordu. Bugün Al
manya'mıı kendisine hasret
mek istediğ pazarlarda kimse 
ile işbirliği etmek niyetinde 
olmadığını artık an~mış mı
dır? 

İtalya romen petrollerinden 
bir miktar daha elde edebil
mek için her çareye baş vur
mu;stur. Hattll bir an, Yugos
lavya üzerinden geçecek bir 
pipe-line inşası bile mutasav
verdi. Bütün bu gayretlerin ne
ticesi: romen petrolü ithalatı 
düşmektediı. 

İşte rakamlar: 
Romen petrolü ithalatı 

(ton olarak) 
1937 1938 

Almanya .. 35.281 703.732 
İtalya 580.182 549.227 

R omanya bugüne kadar 
petrolu dövizsiz sat

mak istemediğı için Almanya'
nın petrol satın alması yüksel
miştir. 

Tabii B. Gayda rakamların 
kendi raporunu bu kadar ba..riz 
bir surette tekzip ettiği keyfi
yetini kabul etmiyecektir. 

İtalya'nın Tuna ve Balkan 
memleketler yle olan ticareti
nin kxymeti ıt ihariyle düşmüıt 
olması İtalyan ticaretinin umu
mi heyeti itibariyle azalmasın· 
dan ileri gelmiştir, diyecek. 
Buna karşılık olarak muhtelif 
memleketlerin İtalya'nm 1937 
ve 1938 senelerindeki' ticaret 
bilançolarınıiaki hisselerini nis 
pet olarak gosterelim: 

İtalya ticaretinde Tuna ve 
Balkan memleketlerinin hissesi 

(Yüzde olarak) 
1937 1938 

Bulgaristan 0,5 0,7 
Yunanistan 0,6 0,8 
Macaristan 2,4 1,1 
Romanya 2,2 1,8 
Çekoslovakya 1,5 1,8 
Türkiye 0,9 1,3 
Yugoslavya 1,0 1,6 

Çekoslovakya, Türkiye, Yu
goslavya, Yunanistan ve Bu}. 
garistan hisselerinin hafif bir 
yükselişi, Romanya ve Maca
ristan hisselerinin azalışı mü
şahede edilmektedir. Macaris
tan'la mübadelelerin azalışı 
yüzde 50 ye inmiştir. Bu hal 1-
talva'yı düşündürücü mahiyet
tedir. 

Çekoslovakya'ya gelince, o
nun ticareti artık tamamen Al
manya iledir. 

Romanya yeni imzaladığı bir 
anlaşma ile alman ekonomisine 
kendini bxrakmıştır. 

Belgrat Berline verilecek 
yeni ticari tavizleri müzakere 
etmektedir. 
Görüldüğü gibi. İtalya, Ber

lin'e karşı dostluğu nazarı iti
bara alınmadan Tuna pazarın
dan kovulacaktır. 

Bundan şikayet etmiye gelin
ce, bugün yapabilse bile yarın 
bunu da yapamıyacaktır. İtal
ya, ticaretinin üçte birinden 
fazlasının Almanya ile olduğu
nu unutmamalıdır. İtalya'mn 
Almanya ile olan ticari müna
sebetleri Romanya'yı iktısadi 
bir tabiiyet anlaşması imzasına 
mecbur etmiş olan vaziyeti çel< 
andırmaktadır. 

İtalya, Almanya'nrnki müs
tesna, bütün diğer pazarları 
kaybettikten sonra, yarın al
man "hayat sahası,. nın cazibe 
kuvetinden kendini kurtarabi
lecek midir? 

Sammy Beracha 

Ü~ ay İ(inde ... 

Çok geçmeden, Ukranya 
tarafında yeni bir tehlike 

daha baş gösterecek: üç a
ya varmaz. Hem bu sefer·ki 
tehlike diğerlerinden daha 
korkulu ve daha çok nifak 
doğurmıya müstaittir. Fa
kat bu tehlike karşısında 

demokrasiler öyle lafla pro 
testo etmiyecek: Avrupa'
da ıkıyamet işte o zaman ko
pacak. 

1.tç ay zarfında Almanya, 
Çekya'yı hazmedecek, or
gaıııize bir hale getirecek, 
tıp.kı Avusturya ve südet~ 
terde yaptığ ıgibi. 

Fakat demokrasiler, al
man nasyonalizm.inin dina.. 
mizmine karşı mali manev
ralarla mr cevap verecek
ler? Öyle ise aynı mesele 
Romanya ile Polonya için 
de yenilenecek. 

Unutmamalı ki, gerek Ro 
manya, gerek Polonya, et
nik noktainazarmdan Çe
koslovakya'nın vaziyetin
dedir: Polonya' da üçte bir 
alman ekseriyeti vardır. Ro 
manya'da ise mühim mik
tarda azlık vardır: bilhassa 
macar, alman, bulgar .. 

Acaba Reich, başka yer
lerde muvaffak olduğuna 

göre, buralarda da bu nüfus 
üzerinde nasrl bir oyun oy
nıyacak? 

Qeuvre 
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Fransa, Almanya'yı 

silahlandımakla 

hala devam edecek mil 
Fransa'nrn, Almanya'mn fazla fazla siliblanmasrna yardım 

etmesi rezalettir: 1938 de Almanya'ya vasati olarak 500.000 
ton demir madeni teslim ettik. Loren demiri.eri Ren'den öte 
tarafa aştı; tekrar geriye dönecek; fakat bu sefer obüs ve şa
rapnel olarak ... 

Aynı zamanda, biz, Hitler Almanyasrna boksit, alümin
yom madeni ihraç ediyoruz. Bu miden/er her biri 25 kiloluk 
koca koca tayyare bombalarm11t içinde infilak vazifesi göre
cek: Tayyare bombalarının içiae konulan aleminJom barutu, 
bomba infilak edince tam 2.000 derecelik müthiş bit hararet 
meydana getıriyor ki, bunun karşısında çimento bile dayana
mcyor, eriyor. 

1935 de alman ordusu Ren'i işgal etti. Bu vaziyet, alman 
sanayiine 78.J2J ton boksit hazırlayıvermemize bile mani ola
madı. Ertesi sene, yani 1936 da 79.424, 1937 de 87.524 ton tes
lim ettik. 

Bugıinkü Hitler genişlemesine göre yaptığımız bu iş bir 
hıyanettir. 

Zira bir gün, bizim verdiğimiz boksit ve diğer madenler
den yapılmış olan tayyarelerin taarruzlariyle Majino hattımız 
çökecek, o muazzam beton istihkamlar, bizim Var damarların
dan çıkan bu madenlerle su gibi akacak.. 

L'Ordre 
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Kanada ve müstakbel 

harp 
Londra'dan bildiriliyor: 
Kanada Başbakanı King, 

Parlamentodaki beyanatın
da, parlamentonun önümüz 
deki günlerde mecburi as
kerlik hizmeti ve bir harp 
takdirinde Kanada'nın ala
cağı vaziyet etrafında mü
zakerelere başlanacağını 
söylemiş ve bu münasebetle 
dış politikadan bahsedece
ğini ilave etmiştir. 

Bu müzakereler, yalnız 

hükümetin görüşü neden i
baret olduğunu an!anı-ık ba.. 
kxmından değil, aynı za
manda, Kanada'daki parti
lerin etıternasyonal mesele
leri nasıl telaıkki etmekte 
olduklarını göstermek ba
kımından da çok enteresan 
olacaktır. 

Söylendiğine göre, hatta, 

Kanada muhafazakarları bi 
le mecburi askerlik hizme
tine muarızdırlar. Muhafa
zakar parti lideri Manion, 
gazetecilerle yaptığı bir gö
rüşmede, Kanada gençliği
nin ,anavatan hudutları dı
şında harbetmek için silah 
altına alınacağını sandığını 
söylemiş.tir. 

Manion, gönüllü, cepha
ne, i~e malzemesi ve sair 
zaruri ihtiyaç maddelerini 
müttefiklere gön.dermek ve 
Kanada'nın hudutlarını mü 
dafaa etmek suretiyle, Bü. 
yük Britanya'ya karşı daha 
mükemmel bir rol oynana
bileceği kanaatindedir. Ge-

ne Manion'un söylediğine 

göre, Büyük Britanya'nın, 

Kana.da'dan, cihan harbin
de olduğu gibi, ayrı bir or
du tertip edip Avrupa'ya 
göndermesini istiyeccktir. 

Kanada'daılti fransızlann, 

h,er ne suretle olursa olsun, 
Kanada mo.nfaatlerinin İn
giltere menfaatleriyle bir 
araya getirilmesine muarız 
kalacakları kuvetle tahmin 
edilmektedir. 

Kanada fransızları baş

bakan King'e ~ektikleri bir 
telgrafta, dış politika işle

rinde Büyük Britanya ile 
mesai teşrikinde bulunul. 
masına aleyhtar oldukları
nı bildirmişlerair. 

Bu telgrafta" Avrupa me 
selelerinde Londra ile bir
likte !hareket etmeık, bizler
ce, Kanada'nın milli !birliği 
için fevıkalade tehlikeli ve 
Kanada menfaatleriyle is
tiklaline aykırı telakki edi
leceıktir.,, denilmektedir. 

Bu telgraf, Montreal'de 
yapılan bir toplantıdan son.. 
ra Ba§olbakana gönderilmiş
tir. 

Franklurter Saytung 

Münib 
Musolini, bu bahiste bize 

hiç bir kuruntu bırakını

yor : İtalya mihvere sadık 
kalacak ve silahlanmasına 
devam edecek. Yani bu ne 
demek? Yoksa alman usulü, 
taleplerinden memnun oldu 
diye yeni yeni taleplerde 
mi bulunmak istiyor. 

Münib dersini daha şim
diden unuttuk mu? Başve
kil bizi lütfıen tenvir etsin. 

La /utice 

[KURBAGA DAMGA~ 
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Yazan: Edgar WALLACE 

Hiddetle: 
- Bir dakika durun, burada kendi 

evimde miyim, değil miyim? Çekilip 
gidebilirsiniz, Gordon. Artık taham
mülüm kalmadı. Kendi işlerinizle 

meşgul olun. Evime zorla gırıyor, 

dostlarıma fena muamele ediyor, on
ları adeta kovuyorsunuz. Bu kadarı 
fazla. İşte kapı. Gidebilirsiniz. 

Brady ile matmazel Bassano da on -
lardan çekinmezler. Gordon fikirleri
ni kitaplarda arıyan, köhne polis ha
fiyelerinden biridir. Lew tasdikle: 

- Bu çok doğru, matmazel Ben · 
nett diye ilave etti. Gordon ileri gi -
diyor. Dünyada sanki kendinden baş
ka namuslu kimse yok. Düşününüz 

bir kere Elk'i babanızı suale çekmesi 
için Horsham'a yollamış. Hayır kim
seden korkum yok! Ne Gordon'dan 
ne de .. . 

Tok ... T ok ... , tok, tok ... Tok. 
Darbeler ağrr ağır, vazih ve biribir

lerinden tefrik edilecek şekilde kapı
ya vuruluyordu. 

Lew Brady'nin üzerinde bu sesler 
büyük bir tesir yaptı. Vücudu, takal
lfis etti, yüzü buruştu. 

Tok ... Tok ... , tok, tok ... Tok. 

Brady titdyen elini dudaklarına 

~ötUrdü . Ella, Lola'ya baktı ve hay -
retle, genç kadının yüzündeki boya
ya rağmen, sararmış olduğunu gör
dü. Brady gayri muntazam adımlarla 
kapıya kadar gitti. Derin bir sükut i
s inde sık sık nefes aldığı duyuluyor
du. Dişlerini sıkarak : 

- Giriniz, dedi ve kapıyı ardına 
kadar açtı. Eşikte, Dick Gordon du
ruyordu. 

Polis müfettişinin nazarları müs -
tehzi müstehzi odadakilerin üzerinde 
dolaştı. Sonra Dick : 

- Kurbağa'nın işareti aranızdan 

bazılarını fena halde korkutmuşa ben
ziyor, dedi. 

XVI. Kısım 

Ray hakikati öğreniyor 
Ray, Dick'e yaklaştı. 
- Ne istiyorsunuz, Gordon? Diye 

sordu. 
- Sizinle hususi olarak görüşmek 

istiyordum, Ray. 
- Bana arkadaşlarımdan gizli ola

rak söyliyeceğiniz bir şey olamaz. 
Gordon: 
- Yanında konuşabileceğim tek 

kişi kız kardeşinizdir. 

Lota omuzlarını silkerek: 
- Haydi, gidelim, Lew. Dedi. 
Fakat Ray Bennett onları bırakma-

dı. 

Dick: 
- Madam ki öyle arzu ediyorsu -

nuz, ben de giderim. Fakat size ha -
ber vereyim ki... 

- Kts ... Artık ihtarlarınızdan bık
tım. 

- Size, elinize geçen paranın Kur
bağa tarafından temin edildiğini ha
ber veriyorum. İşte bu kadar. 

Bir an ölüm sükı'.itu oldu. Bu ses -
sizliği Ella bozdu. Hayretle gözleri
ni açarak: 

- Kurbağa! Diye tekrar etti. Fa -
kat. .. Fakat M. Gordon,Ray kurbağa
lar çetesine mensup değildir. 

Dick : 
- Belki bundan haberi yok, fakat 

bu, gün gibi aşikar, diye cevap verdi. 
Lola ile Brady'yi göstererek: 
- B u ikisi, o çetenin en sadık 

mensuplarındandır. Ve Lola'nın bü
tün gelırini Kurbağa temin ediyor. 
Kocası da hissesini aynı menbadan a· 
lıyor. 

Ray: 
- Yalancı ! Diye bağırdr. Lota evli 

değildir. Siz bir yalancısınız. Kapı 

( __ R A_D,_Y o_) 
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Ankara radyosünda 

Tuna edebiyall 

Harp imkansızdır Ankara 

Bu akşam saat 20.15 
te bir Tuna edebiyatı sa· 
ati hazırlanmıştır. Tuna 
ve serhad türkülerinin eıı 
seçme nümuneleri Anka· 
ra radyo sanatkarları ta
rafından dinletilecek, 
konserden evel Mesut Ce 
milin bir söyleviyle Ok· 
süz dede, Yahya Kemal, 

FakOt 
B u harp, - meşru mü

dafaa hali müstes
na - en korkunç bir cinayet 
olduğu için mi imkansrz. 
dır? Heyhat ki hayır! Çün
kü cinayetten çekinmiyen 
adamlar mevcut olduğunu 

bilmemezlik edemeyiz. 
Harp milyonlarca insanla 

birlikte, asrrlar zarfında bi
riktirilmiş muazzam hazne 
ve servetleri imha edeceği 
ve bizzat medeniyeti tehli
keye koyacağı için mi im
kansrzdır? Hayır - o da de
ğil - çünkü, dünyamızın 
muhtelif yerlerinde maddi 
ve manevi harabiler biribi
ri üstüne yığılmakta ve ha
ça gerilen adalet barbarlığa 
doğru bir gerilemiye acz i
çinde seyirci kalmaktadır. 

Hayır, sulh şansları man
tıktan ve beşeri idealden a
lınan bu yüksek amillerden 
değil fakat sadece gurur, 
ihtiras ve tahakküm arzu
sunun harbi çıkarmamakta 
menfaatleri olmasından 

doğmaktadır. 
Harp, buna teşebbüs ede

cekler için çok ağır tehlike
ler arzettiği taktirde karlr 
bir iş olmaktan çıkar. On
lar için, yalnız korku akıllı 
davranmanın mebdeini teş
kil eder. 

Onun içindir ki sıkı su
rette mütesanit İngiltere i
le Fransa'nın ve icabında 
daha başka milletlerin ku
vet ve azimleri, sulhun e
saslı bir amilidir. Bunu her 
gün biraz daha kuvetlen
dinnek icap eder. Fakat bu 
te<k amil değildir. 

Başkalarının hukukunu 
ve verilen sözü istihkarın 
karakterize ettiği son hadi
seler, bütün hayallere niha
yet verdiği gib\. en gevşek
lerin bile bu defa anlamış 

göründükleri bir ihtarda 
bulunmuştur. 

İtalya da - mihvere sada
katini her fırsatta tekrarla
masına rağmen - harbin kor 
kunç şümulünü sezmekte 
sonuncu kalmamıştır. 

İtalya, bugüne kadar ih
tiyatsız bir şekilde uğrun
da hizmet etmiş olduğu al· 
man hegemıonyasmın ken
disi için ancak öldürücü o
labileceğini ve !talya'nın 
emniyet ve mukadderatını 
p.,.~nsa ve İngiltere ile an
laşmaya btl"at ettiren ana
nevi siyasetinden be)"lıu..ı .. 
yere ayrılamıyacağını bu
gün nasıl görmemezlik ede
bilir? 

nicin? 
.:;t 

İstisnai hadiseler ve bun
ların yarattığı vahim suite
fehhümler yüzünden İtalya 
haksrz yere Fransa'ya mün
fail olmuştur. Geçici zeva
hire aldanarak memleketi. 
mizin kolaylığa ve kargaşa
lığa doğru sürüklendiğini, 

tek başrna ve aciz içinde ka
lacağım, o zaman kendisi
nin bundan menfaatler te
min edebileceğini sanmrştI· 

H esabın tamamen yan
lış olduğu bugün te

zahür etmiştir: Fransa ku
vet~idir ve hergün kuvctini 
daha ziyade artırmak az -
mindeJ; : . 

Bu kati şartla Fransa 
dünkü gibi bugün de, bütün 
matuhat polemiklerine rağ
men, taktir ettiği büyük bir 
milJetle anlaşmaya amade
dir. Çünkü bunu Avrupa 
muvazenesi ve sulh için lü
zumlu teHikki eder. 

!talya'ya gelince, alınan 
hegemonyasının korkunç 
tehlikesi karşısında diplo
matik sahada İngiltere ve 
Fransa ile anlaşmanın te
min edeceği emniyeti baş
ka nerede bulabilir? 

Bugünkü realiteler kar
şısında, İtalya için bir al
man tehlikesi ihtimalinin 1 
bir gün tahakkuk edebile
ceğini inkara kim cüret e
debilir. Ebedi İtalya için, 

PAZARTESİ - 3~4-39 

12.30 Proğram. 
12.35 Türk müziği - Pi . 
13.00 Memleket saat ayan a

jans ve meteoroloji haber -
leri • 

13.15 - 1'4 Müzik (Karışrk 
program - Pi) . 

18.30 Program. 
18.35 (Cazband - Pl.) 
19.00 Konuşma (Dotorun saa

ti). 
19.15 Türk müziği (Halk tür

küleri - Sadi Yaver Ataman) 
19.30 Türk müziği (Karışık. 

program) Hakkı Derman, 
Eşref Kadri, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Basri Üfler, 

!0.00 Ajans, meteoroloji ha -
berleri, ziraat borsası (fi • 
yat). 

20.15 Türk müziği (Tuna e -
debiyat gecesi): Orijinal Tu 
na ve Rumeli şarkıları : A -
mukaddeme B - Şiir C - Mü-
7;1{, Takdim ve idare eden ı 
Mesut Cemil. Ankara radyo
su Küme heyeti (koro) 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21 .00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvil§t, kombio 

- nukut borsası (fiyat) . 
ı-ı .25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Folklor - Halil Bedi Yö • 

net gen. 
21.45 Müzik (oda müziği - O -

boist : Wüntsch, Oboist 
Orhan Barlas) (Kor Angle 

Eftal Günşray) Beethoven 
_ Mozart'ın Don Juan düo 
sü üzerinde varyasyonlar . 

22.00 Müzik (Küçük Orkestra 
- Şef: Necip Aşkın): 1 -

Willy Richartz - Küçük ba -
let süiti. '2 - Hanns Löhr 
- Büyük vals. 3 - Kari Blume 
- Göl kıyılarında. 4 - Kjaer -
Serena<i. S - Czernik - Gü 
zel sanatlar töreni - uver -
tür. 6 • Amadei - Saz çalan 
hrk suitinden - Ask rüyası. 
7 - Brusselmans - Felemenk 
raksı. 8 - Heuber2er - Şark -
ta. 

23.00 Müzik (Cazband - Pl.) 
J23.45 - 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

Falih Rıfkı Atay'm esel"' 

!erinden parçalar okuna • 
caktrr. Osküplü Kemal 
Altınkaya'dan alman mü• 
zik malzemesiyle tertip 
edilen bu programı Me• 

sut Cemil idare e~_ec~~: 
tir. 

Bir mektup 
Cumartesi akşamı Ankara 

radyosunda tertip olunan 
"Fuzuli: gecesi"nde vazife a • 
lan İbrahim Delideniz'den dün 
gazetemize şu mektup gelmiş• 
tir: 

Şu bir kaç !;ahrm gaztenir • 
le neşrini dilerim : 

Ankara radyÔsunda temsil 
edilen (Fuzuli) adlı radyofo • 
nik montajın manzum kısmını 
okumıya ha21rlanırken bana 
yardımlarından ötürü muhar • 
rirlerinizden sayın Topluiğ • 
ne'ye camlan teşekkürre borç • 
\uyum. Ancak pek kısa zama • 
na sığan, işlerinin çokluğun -
dan aceleye gelen değerli ih -

talarınm, irşatlarının mikr .. -
fon karşısında inşadım esnasın• 
da dışarısına çıktrmsa bunu -
ıeyecanıma bağışlayıp - hem 
kendileri, hem de bu işin ba;;ıka 
bilginleri beni hoş görsünler. 

Fuzuli denen bu kabeyi kir • 
t--c..:unı\.. nin2.v•ti~ düsmekten 
kendimi kurtarabildimse ıı" 
mutlu bana .•• 

1 Delideniı 

onun mukadderatr için baş~ L-------------------------' 
ka yol yoktur. 

Bazılarının "Bunlar hep 
boş söz, İtalya harp isti
yor . ., diyeceıklerin i biliyo. 
rum. 

Size "harp imkansızdır,, 

diyorum. Niçin mi? Çünkü 
bu, yeni Prusya kıralı için 
dövüşmek olur; ç.ünkü bir 
harp halinde İtalya ilk ve 
en büyük kunban olur. Coğ
rafi vaziyeti itibariyle İtal
ya kadar t~hlikeye maruz 
ve nazıik lbir memleket yıok
tur; İtalya yarımadası İngi
liz ve fransız donanmaları
nın henüz haıkim oldukları 
denize upuzun uzanır ve 
beslenme üsleriyle irtibatı 

kesilen Afrika imparator
luğu derhal tehlikeye dü.. 
şer. 

Ş unu da ilave edece
• ğim ki harbin neti

cesi ne olursa olsun, bu 
harp kaybedilmiş olacaktır. 
Çünkü en müsait ve pek 
süpheli ihtimal olan Al
manya~n n)taıuıımı muzar. 
fer olması takdirinde, İtal
ya pek çabuk Bohemya ve 

Slovakya'nın akibetine ma
ruz kalacaktır. 

Bu büyük milletin mu

cik tomurcukların baharı 

haber V<erişi gibi. 
Louis Rollia 

ikadderatını üzerine almış fransa'nın kuvet"ı 
olanların bu haıkikatleri 

gözden kaçırdıkları neden 

farzedilsin? Bir kuvet ki çılgın .gibi 
Bazı alametler bunun ak- insan ihtirasının hudutla .. 

sine dela.Iet etmektedir: ha- rmdan dışarıya çıkıyor, bii
zı devletler gibi duçenin tün fenleri kırıyor, bütün 
yeni alman fetihlerini teb- setleri yıkıyor; iyi ama so
rik etmemiş olduğu ve İ tal- nu neye varacak? 
ya'nın Berlin elçiliğinde 

- Hiç bir işe yaramıyazafer nümayişlerine kimse-
cak. Dağılacak ve zayıflıya• 

nin iştirak etmemiş olduğu, 
cak. Kudretsizlik, sefalet 

Hitler'in Musolini'ye en • 
ve ümitsizlik içinde mahvo-

dişelerini teskin için uzun 1 k Ak'b t hakk d~l _ 
b. k .. d . ld aca . ı e , ı, a a e-
ır me tup gon ennış o u . . . 

_ alın b ! .
1 

,tı ve hakkanıyetı arryacak. gu an mat uatrnın ngı 

tere aleyhinde ateş püskür
düğü bir sırada İtalya 1~· ra
hnm, İngiltere ile dostane 
münasebetler temennisinde 
bulunduğu, ve nihayet Pi
yemon prensinin üç ay -
danlberi !bunu bekliyen fr;ı
sız elçisini kabul ,....ııış ol
duğu dilclr---~n kaçmadı. 

.Basit ve zayıf alametler 
denecek? Şüphesiz, fakat 
m~nidar alametler. O ince-

Bizim kuvetimize geı:n

ce, bu az değildir. Korkul· 
mıyacak derecede v vlma
drğı gibi, bizi t-ııdit eden 
kuvetlerdP" de aşağı değil· 
dir . .cundan başka bizim 
kuvetimiz hep uyanıktır. 

Fakat haşin değildir. Ll.kirı 
sulh hizmetine her an için 
hazrr bir vaziyette bulunu
yor. 

Petit Parise11 

dışarı edilmeden defolup gidin. Pis 
Kurbağa avcısı! Her gördüğünüz ye
şili bataklıkta mı bitmiş zannediyor
sun? Defolun ve bir daha gözüme gö
rünmeyin t 

uzun sürmese ... Oh Ray, bu Kurbağa 
hikayesi doğru değil, değil mi ? Sen 
bu çeteye dahil olamazsın. 

Ray'in kahkahası onu bir an için 
teskin etti: 

ve Lew birer şefiz. Lew, yarı hiddet 
yarı korku karışık bir sesle müdaha· 
le etti: 

- Neler anlatıyorsunu? 
Lola şaşırmaksızın cevap verdR 

Lola'nın yalvaran bakışları Dick'i 
kapıya doğru gitmeğe mecbur etti. 
Orada durdu, döndü ve donuk bakış
ları Lew Brady'nin üzerinde israrla 
durdu. 

- Kurbağaların, sicil defterinde 
isminizin yanında kos kocaman bir 
istifham işareti var. Dikkat edin. 

Lew, bu darbenin tesiri ile sarsıldı. 
Gordon'dan mütemmim maHlmat ala
bilmek için onu koridora kadar ta -
kip edecekti. Fakat cesaret edemedi, 
ve hareketsiz kaldı. Gözlerini Gor -
don'un çıkmış olduğu kapıya dikti. 

Ray;. hızla pencereleri açarak: 

- Allah aşkına bu odayı biraz ha
valandıralım. Bu herif veba mikrobu 
gibi! Lola sözde evli imiş? Beni bu
na inandırmağa çalışıyor. 

Ella, büfenin üzerine bırakmış ol
duğu çantasını almağa gitmişti. 

- Gidiyor musun, Ella? 
Genç kız başını, "evet" manasında 

salladı. 

- Babama dersin ki.. Ne ise ben 
yazarrm. Sen, ona, ne bakımdan hak
sızlık etmiş olduğunu anlatıver. 

Ella elini uzatarak: 

- Allaha rsmarladık, Ray, dedi. 
Belki, bir gün seni aramıza dönmüş 
görürüz. Allah vere de bu çılgınlık 

- Şüphesiz hayır. Lola'nın evli ol
ması hikayesi ne kadar hakikatsa bu 
da öyle 1 Gordon sözde kurnazlık 

yapmak istedi. Böyle üçüncü smıf 
polis hafiyeleri kendilerini hep facia 
içinde zannederler. 

Ella, Lola'yı başryla selamladı. 
Ray kendisine asansöre kadar refa -
kat etti. 

Ray dostlarının yanlarına döndü. 
- Off ! Bu da gitti. Ne sabah! Kur

bağalar ... Kurbağalar .... Mütemadiyen 
Kurıbağalar. Budala herif. 

Lola, kıymetli taşlarla süslü küçük 
bir tabaka çıkardı içinden bir sigara 
aldı ve yaktı. Sonra kibriti parmakla
rının arasında söndürerek güzel göz
lerini Ray'e doğru çevirerek soğuk 
bir sesle: 

- Nihayet, bu Kurbağaları ne ile 
ittiham edebiliriz ki? Diye sordu. 
Hem bol para veriyorlar, hem de mu
kabilinde çok az şey istiyorlar. 

Ray, ağzı hayretle açılmış, onun 
sözünü kesti : 

- Siz de bu çeteye dahil misiniz? 
Diye sordu. Bu heriflerin bepsi alçak 
birer katildir. 
Kadın başını sallad ı. 

- Hepsi değil, diye tashih ett i. 
Şefler katil değildirler. Mesela ben 

- Kendisine haber vermemiz la • 
zımdı... Ergec nasıl olsa öğrenece:k· 
Japon sefaret;nesinin veya her hangi 
başk bir memleketin bu kadar yüksele 
bir para veremiyeceğini tahmin ede• 
cek kadar aklı vardır, her halde. O • 
nun da bir Kurbağa olduğunu kendi• 
sine haber vermemiz daha iyi olur. 

Ray bir koltuğa çöktü. 
- Bir Kurbağa, diye tekrarladı· 

(Ne ... Ne demek istiyorlardı?) 
Lola gülmeye başladı. 
- Niçin bir Kurbağayı para içit! 

memeleketinin esrarını satan, yaban• 
er bir memleket ajanından daha ha • 
kir görüyorsunuz, anlamıyorum? ne· 
di. Gülünç olmayın Ray. Bilakis bitı' 
!erce kişi arasında kendilerine lazı:tıl 

olan zeki adam diye sizi seçmiş olma· 
!arından dolayı memnun ve müftehi< 
olmalısınız. 

Böylece, genç kadın, onu pohpol'ı· 
lıyarak sakinleştirdi. Nihayet erke:k: 

- Pek ala canım, dedi, şüphesiı! 

kötü bir şey yapmak istemem. Bütiit1 
bu cinayetleri de do ğru bulmuyo • 
rum. Fakat demin söylediğ iniz gi!Jİ• 
adamlarının yaptığı her şeyden doJa' 
yı Kurbağa mesul sayılamaz. Tahatıl' 
mül edemiyeceğim hır şey var, Loltl 
o da bileğimde döğme istemiyorurrı· 

(Sonu var) 
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ikinci beynelmilel 
otomobil salonu 

Yaz • 
mevsımı 

• yaklaşırken ••• 
Belgrad' da a~ıldı 

Ankara - Küçük Yozgat - Ankara ----·-----

'Gün için 
Altıncı Büyük Millet Meclisi 

Bayhnlar için en mühim mesele sekten yukarı kıamı iki tarafa ufki 
o mevsime münasip yeni tuvaletler uzanmış olmak §artiyle gülleler, o
diktirmektir. Onların hepsi de tabii muzların Üzerine gelir. Tekrar açı
kolsuz, yahut hiç olmazsa kı.;a, pek lır ve böylece 20 defa yapılır. 
kısa kollu olacaktır.Kimisi omuzdan Üçüncü hareket gene giillesiz, 
beri açık, kimisi dirsekten biraz yu- ağırlrk hafif de olsa ondan kurtul -
karı kısa kollu, her halde hepsi del mak için: iki el arkada mümkün ol
kollardan az veyl\ çok büyük bir duğu lrctdar &§ağıda biribirini çe· 
kısmını gösterecektir. Bayaııların ker, omuzlar da mümkün olruğu ka
hakları da var. Kollarını kapatırlar· dar arkaya doğru gerilir. Baş da 
sa: hep mümkün olduğu kadar arkaya 

Belgrad, 2 a.a. - İkinci beynelmi -
lel otomobil salonu, kıralın mümessili, 
hükümet erkanı ve bu tezahüre işti -
rak eden memleketlerin diplomatik 
mümessillerinin huzuru ile dün Bel -
grad'da açılmıştır. 

Muhaf ızgücü atlıları dün 
son yürüyüşünü yaptılar 
Yürüyüş 90 kilometre sürdü 

Saat 6.30 •. Ankara henüz uyanıyor .. 
Çankaya'dan, Yenişehir'den, Etlik yo
lundan gelen atlı gruplar Telsiz civa
rında toplanıyor.. Aralarında eksik 
olmıyan güçlüler, daha eve! gelecek ~ 
leri vadini aldıkları misafirlerini bek 
liyorlar .. Hava serince .. Ufukta parça 
parça beyaz bulutlar var .. Başlama sa-

Atlılar Kayaş'ı, biraz sonra da 
Mamağı, hürmetle selamladıkları hal
kın alkışları arasında geçti.. Son bir 
süratli ile Cebeci'de, gün doğarken ay 
nldığı güzel A'nkaraya gün karanrken 
giren Muhafızgücü, on iki saat süren 
90 kilometrelik Küçük Yozgat yürü -
yüşünü de muvaffakiyetle bitirerek, 
dört aydan beri devam edegelen 938 -
939 ath yürüyüş programrnr noksan
sız olarak ikmal etti. 

Altıncı Büyük Miliet Meclisi bu
gün vazifesine başlıyor. Bu vazife, 
vatanın mukadderi ölçüsünde ağır 
ve mesuliyetlidir. Yeni Türkiye'nin 
kalkınma hareketiı1e sönmek bilmi· 
yen azimle devam t-dilecek ve ciha
nın, ancak karmakarışık söziyle i
fadesi kabi) vaziyetinin icap ettiği 
bütün tedbirler alınarak hakimiyet 

- Cüze] açılır, çirkin kaçnıır... doğru eğilir, bunu yaparken knrm 
derler. Görenleri sui zanna dü- da küçülür. Sonra yerinde rahat. 

§Ürmemek için... Fak at, doğrusunu Tekrar gerilme. 20 defa. Bu hare -
İgterseniz, yazın açılan kollardan ket omuzlara güzellik verir. 
gösterilmiye değerli ohnıyanları da Dördüncü hareket kolun altm
- tabii çok değil, pek az - bulu- dan sarkan yağları eritmek için fay
nur. Böylelerinin bir kısmım asma dair ohır: gene güllesiz, bacakların 
kabağına, bazılarınİ da Bursa patlı. biri önde, biri arkaya doğru ayrıl • 
canına benzetmek terbiyeye uy~un ım,. iki yumruk sıkılır, biri karşı· 
olmasa da onları görünce insan İiİn· ı;rnda uzwıca boylu biri ile boks ya
den, ketki hiç açılmaaalardı, diye pıyormuş gibi havay~ kuvetli bir 
düıünür. }'muruk atar, öteki birinci elin kol-

Bu münasebetle söylediği nutukta 
ticaret ve endüstri nazxrı Tomiç, ikin 
ci otomobil salonunun Yugoslavyada 
motörleşme ve turizmin inkişafı ba.kt
mmdan ehemiyetini" tebarüz ettirmiş
tir. 

ve tamamiyeti korunacaktır: bizim 
bir prensipimiz de İçeride sulh, dı
şarıda sulh değil midir? 

Sükun ve huzur içinde çah§rp 
ınemleketlerine layık olduğu saade
ti lemin etmekten başka gayeleri ol
mryan türkler, geçirmiş olduklan 
son İmtihandan alınlarının akı ile 
çıkarak içeride sulh umdesine ne 
kadar riayetkar olduklarını bir ke· 
re daha ispat etmi§lerdir. Bu suret• 
le seçilmiş olan mebuslar, milletin 
şuurlu birlik ve beraberliğinin ta• 
zammun ettiği manayı faaliyetle
r;yJe tebarüz ettirmek husuıunda 
Cümhuriyet Halk Partisi nizamna• 
mesi ile programında ve Milli Şef'in 
direktiflerinde en cömert ilham 
kaynaklarını bulacaklardır. Gayret 
ve feragati ve Ebedi Şef'e itimadı 
ile bu memleketi badirelerin en kor
kuncundan kurtarıp bugünkü kud
retli hale l{etirmiş olan evelki bet 
meclisin misali ortadadır: aynı gay
ret ve feragatle çalışmak ve Milli 
Şef'e aynı itimadı göstermekle al· 
tıncı meclisin de vazifesini tama• 
miyle yapacağından kimin ıüpheye 
hakkı olabilir? 

İkinci otomobil salonunda 25 fran • ti ya.klaşıyor .. Ve biz be-kliyoruz. Kur 
may yarbay, srk stk şehir tarafma dö· 
nerek, ısrarla, havanın çok iyi olac:ı -
ğınx tekrar ediyor, fakat her halde 
bizden başka duyan pek yok .. Çünkü 
boş yollar gene boş .. 

sız, alınan, ingiliz, amerikan ve Bo -
hemya ve Moravya protektuarı mües· 
ses esi iştirak etmiştir. • Cemal Alangoya 

"Yankee Clipper,, 

Marsilya yolunda 
Saat 7 .. Şefkat dolu, inanç dolu bir 

ses: "- Merhaıba arkadaşlar!..'' 

Bahkesir Vilayet Umumi 
Meclisi (ah1malar1n1 bitirdi 

Halbuki incecik kolları genitlet- tuğu altında ona kuvet verir. Sonra 
tirecek, fazla kalın olanların da öteki elle bir yumruk. Hep yirmi 
yağlarını eriler '< inceltecek, yapıl- defa. Jimnastik hareketlerini ayna 
nıaaı da pek kolay jimnastik hare- kartısında yapıyorsanız haylice ge· 
ketlel'İ varc.ftr. Bunları bir müddet ri çekilmek lazımdır. Aynanın kırıl
yapınca her kadının kolu güzelle - dığı bir şey değil, eliniz yaralanır ... 
şir, görenlerin de - içlerinden bi- Dekolte kollarla boyun da .lbel
le - münasebetsiz §eyler düşünme- l~ açık olacağından, beşinci hareket 
lerine yahut kaba teşbihler yapma· boyuna güzellik verecektir: hep a -
farına meydan vermez. yakta '"e giillesiz. İki kollar yan ta· 

Lizbon, 2 a.a. - Yankee Clipper 
tayyaresi, Bordeaux yakınında kain 
Biscarrose'a müteveccihan havalan -
mıştır. Oradan Marsilya'ya gidecek -
tir. 

"- Sağ ol.. Sevgi dolu, saygı, itimat 
dolu bir cevap .. 

İşte güç ailesi, her sabah bu vakit, 
böyle selamlaşır .. 
"- Siz de sağ olun, diye, konuşmı

ya başhyan komutan Tekçe, kısa söz
lerinde, senelerden beri yapılmakta o
lan atlı yürüyü~lerin büyük gayesini 
kuvetle tebarüz ettirerek: "- Her 
gün bir kıtıada atlanm sulayan atala
rımız, bugiin anmakla kuvet kazan
dığımız yaptıkları büyük tarihi, eğer
lcrinin üstünde kazandılar.. Günden 
güne vücudumuzu çelikleştiren bu 
spor, daha çok, belki yarın, belk<i bir-

Balrkesir, 2 a.a. - Vilayet umumi 
meclisi 939 yılı bütçe müzakerelerini 
bitirmiş ve dağılmıştır. Masarif büt
çesi yekunu 1.199.991 lira olarak ka
bu ! e dilmiştir. Bu miktardan, maari
fe 498.835, ziraate 20.818, Nafıaya 
231.816, Sıhiyeye 144.612, hususi mu· 
hasebeye 185.002, muhtelif masrafla
ra 65.260, vilayet matbuasına 12801, 
lira ayrılmıştır. Vilayet şose ve köp· 
rülerinin tamiri ve inşası köy yolla
r:na yardım, mevcut asma meyva fi
danlrklarınm tevsii, memleket hasta
nesine su tesisatı yapılması ameliyat
hane noksanlarının ikmali ve yeniden 
yapılacak köy • okuJlarr inşaatı için 
büt~ede miihim tahı:ıisat ayrılmıştır. 

İçinde 22 kişi bulunan tayyare, ha 
va şartlarının f enahğı dolayısiyle doğ 
rudan doğruya Marsilya'ya gitmemiş 

ve Atıantik sahilleri boyunu tercih et
miştir. 

Hitler Heligoland'da 

Zahmeti büyük değil, masrafı da raflara uzanmış ve gerilmi§, birisi 
küçük: her biri 250 gramlıktan dirsekten bükülür ve bu kolun eli 
başlıyarak bir kiloya kadar ağırlık- enseye giderken ba§ Öteki kolun ta
ta - tabii iki taraflı ve ortaııından rafına döner. Sonra Öteki kolla a.ynı 
tutulacalc surette - demir gülleler · hareket yapılır. Bu da 20 defa. 
den dörder çift, 250 • 500 • 750 ve GüBelerin ikinci harekette ver -
1000 gram ağırlığında. En hafifin- dikleri ağırlık hissi artık geçmiş bu
den ba~lıyarak ağırlığı yavaş yava~ lunacağından, altıncı ve son hare
arttırmca iki elde birer kilo ağırlık ket gene iki elde güllelerle. KolJar 
insanı yormaz. Bunun en büyük de- aşağıya doğru indirilir, dirsekler 
lili de bir annenin çocuğunu mini bükülü ve güllelerin birer tarafı o
nıini iken kocağında tutmağa ahştr- muzlara dokunur. Kollar tekrar a -
iı için çocu.k büyüdükçe yorulma- şağıya ve gülleler tekrar omuzlara, 

Berlin, 2 a.a. - Robert Ley vap ı kaç hafta sonra yapacağxmxz uzun 
ile seyahat eden B. Hitler, bugün ög- yürüyüşlerin sonunda, bizi daima, bi
leden sonra Helgoland adasına çıkmış zim kalmış zafere, kolaylıkla ulaştır· 
ve halk tarafrndan şiddetle alkışlan - · · d. 

Cümhurreisimizin sözleri kulak· 
larım1zdadrr: "Biivuk Millet Mec• 
lisi, milletin dahili ,.e harici bütün 
emniyetlerinin hakikaten kudretli 
ve uyanık teminatı olacaktır. Büyük 
Millet Meclisi, milletin menfaat ve 
ideallerini temsil eden bir millet 
hülasası vaziyet ve itibarında bulu· 
nacaktır. Onun için, onun te§ekkü • 
lünde ve onun çalışmasında hepimi· 
2in en temiz gayretlerimiz ve emel• 
lerimiz mündemiç bulunacaktır. Bu 
kıymetli sözler, altıncı Büyük Mil -
let Meclisinin seçilme tarzı gibi 
müstakbel mesai şeklini de tespit et• 
mekle teker teker her mebusu mil • 
lete ve dünyaya karşı şerefli bir ta• 
ahhüt altına koymu~tur. Mebusları
mız ayrı ayrı, ve meclis, bu taahhü
dü elbette yerine getireceklerdir. 

Adapazannda yanğın 
sın ıcın ır .. ., 

mıştır. B. Hitler, adadaki tesisatı tef- Dedi ve "bu çok güzel havada arka-
tiş eylemiştir. daşlarıma neşeli binişler temenni ede-

masıdır. 20 defa. 
Kolları gÜzelle§tİrccek har\!ket. - Bu hareketleri yaparken kol a-

Bir ipekli kumaş kaçakçısı 
yakalandı lerin ;tki güllesiz olarak yapd n·: a- dalelerinin fazla tişerek pehlivan a

yakta, bacaklar bitişik, kollar dim- <lalelerine benziyeceğinden kork· 
dik yukarıya, bilekler bükük, eller mayınız. Kadın adalesi ne kadar 
Yan taraflara. Sonra bilekler yavaş İ§lese büyümez, yalnız gergin ve ku· 
Yavat acılarak kollar aşağıya, ba- vetli olur. 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Ahmet 
isminde bir adamın son günlerde sık 
r;ık Suıiyeye giderek İstanbul'a dön
düğü gümrük muhafaza teşkilatı me
murlarının gözüne carpmakta idi. 

caklara doğru indirilir. Tekrar ön- Kolların tekilce güzelliğinden 
ceki vaziyet. Böylece 20 defa. Bu sonra cildini yumuşatıp gÜzelleştir
hareketin asıl faydası bileklere çe· mek için de, kolları kıldan eldiven• 
viklik ve zariflik vermektir. Je sabunlayıp kurulıyarak üzerine 

Ahmet son seyahatinden dönüp 
dün vapurdan çıkarken bu ştiphe il -
zerine üzeri aranmış fakat bir şey bu
lunamamıştır. Fakat yatağı üzerinde 
yapılan araştırma neticesinde kılıfla· 
rrn içinde ipekli kumaşlar bulunduğu 
görülmüştür. Ynklaımya devam edil
miş ve elbisesi çıkarılan Ahmedin vü
cuduna sarılı bir kısım kumaş daha 
bulunrnuştur. Ahmedin memlekete ka 
çak olarak getirdiği ipekli kumaş 880 
kiloyu bulmaktadxr. 

ikinci hareket, kolların adalele - yarı yarıya gHserinle kolonya ıu
rini kuvetlendirir: iki elde küçük yundan ı1ürersiniz. Kollarınıza elle
gülleler. Kollar yukarıya doğru kal- rini dokunduran bayan arkada§larr
dırılarak omuzların hizasına gelin • nız da cildinizin yumu,aklığını kıa-
ce dirsekler bükülür ve kolların dir- kanırlar. G. A. 

3. üncü hafta 
1STANBUL' da gösterişe hazırlanan 

iLAHLARI Kuyuda bulunan ceset 
Yenişehir ULUS sinemasında Cumaya kadar devam edecek 

Seanslar: 14 • 16,15 - 18,30 ve 21 de 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Kadrkö

yünde bundan 20 gün evet bir kuyuda 
Emine isminde 20 yaşında ve gebe bir 
kadm cesedi culunmuştu. Yapılan 

tahkikatta Eminenin kuyuya kazaen 
düşerek öldüğü tahmin edilmişti. 
Bakkal Ahmet isminde birinin karısı 

Bu akşamdan itibaren 
. 

yenı JURNAL 
. İt'~n veliahdinin düğünü, Almanların Çekoslovakya'yı 
ı~galı, Amerika'nın 150 ci senei devriyesinde RUZVEL T'in 
nutk~, liA1NAN adasını japon donanmasının işgali, Meş
hur smema ~ldı2ları bir yarışta, Geceli gündüzlü devam 
ed~n RlYODöJ~ lRO karnavalı, Mareşal PETEN İspan
ya da ve daha bırçok havadisler ... 

olan Eminenin kocası tarafından öl
dürüldüğü dün ihbar edilmiştir. Müd
deiumumilik hadıse etrafında tahki -
kata baı;lamıştxr. İlk tanl<ikatta kuyu 
başında oulunan ve F...anineye ait oldu 
ğ uzannedilen mektubun uydurma ol
duğu anlaşılmıştır. Adliye bu cephe -
den tahkikatrnı derinleştirmektedir. 

Sabah ucuz 12.15 matinesinde GlZLENEN ISTIRAPbAR~~ 
William Powel - Cay Francis 

Tel: 2193 

İçimizdeki 
Tefrika No: 1 =Yazan: 
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Öğleden evel saat on birde Kadıköy'ünden 
Köprüye hareket eden vapurun gÖvertesinde iki 
genç yanyana oturmuş konuşuyorlardı. Deniz ta
rafında bulunanı şişmHnca, açık kumral saçlı, be -
yaz yüzlü bir delikan!ı idi. Bağa bir gözlüğün ai· 
tmda daima yan kapalı gibi duran ve eıya Üze
rinde ağır ağır dolaşım kahve rengi miyop gözleri
ni vakit vakit arkadaşına ve solda, güneşin ziyası 
altında uzanan denize çeviriyordu. Düz ve biraz 
uzunca saçları, arkaya atılmış olan şapkasının al· 
tından dökülerek sağ kaşını ve göz kapağının bir 
kısmını örtüyordu. Çok çabuk konuıuyo~ ve .. söz 
ıoylerken dudakları hafifçe büzülerek ag7.ı guzel 
bir şekil alıyordu. 

Arkadaşı ise ufak tefek, zayıf, kollan sinirli 
hareketlerle nıütemadiyen oynıyan, gözleri her 
Şeye keskin bir bak!, fırlatan, soluk yüzlü bir 
gençti. 

Her ikisi de yirmi beş ya§ından fazla göster
tniyorlardı ve boyları ortaya yakındı. 

Şişmancası gözlerini denizden çevinniyerek 
anlatıyordu : 

"Kendimi tutmasam kahkahayı koparacak
tım. Tarih müderisi sualleri biribiri arkasına sıra· 
ladıkça kız ıaıırıyor, clört tarafından yardım ister 
gibi başını çeviriyordu. Bir kere bile notları açıp 

okuınadığmı bildiğim için bal aibi çaktı dedim.Bir 
de gözüm arkasında oturan Omit'e ilişti, ne göre
yim, kaşiyle, göziyle profesöre işaretler yapıyor. 
istediği de oldu azizim, hoca birkaç sudan §ey so
rup cevaplarını kendisi verdi ve kızı mezun etti.,, 

· " - Ümit'e pek mi tutkun ,, 
" - Her kıza tutkun ..• Biraz yüzüne bakılır o

lursa ... ,, 

Sonra elini arkadaşmın dizine vurarak, hika
yesine devam ediyormuş gibi bir eda ile : 

" - Hayat beni sıkıyor, ••. " dedi. "Her §ey be
ni sıkıyor. Mektep, profesörler, dersler, arkadaş
lar ... Hele kızlar... Hepsi beni sıkıyor... Hem de 
kusturacak kadar .. ., 

Bir müddet durdu. Eliyle gözlüğünü oynattı ve 
devam etti : 

:'- Hiç bir §ey istemiyorum. Hiç bir ,ey bana 
c.azıp görünmüyor. Ciinden güne miskinleştiğimi 
hissediyorum ve bundan memnunum. Belki bir 
müddet sonra can sıkıntısı bile hissedemiyecek ka
dar büyük bir gev§ekliğe dü§eceğim. insan bir §ey 
yapmalı, ama öyle bir §ey ki... Yoksa hiç bir §ey 
Yapma ı D"" .... ma ı. uşunuyorum:: elimizden ne yapmak 
gelir Hiç!.. Milyonlarca senelik dünyada en eski 
§ey yirmi bin ya§ında .•• Bu bile biraz palavralı bir 
rakaın. Geçen gÜn bizim felsefe hocaaiyle konu§U· 
yorduk. Lafı gayet ciddi tarafından açtım ve 
"h.k t• •. d ,, 

ı me ı vucu umuz u araştırmıya çalı§tım. 

Dünyaya ne halt etmiye geldiğimiz sualine o da 
cevap veremedi. Yaratmak zevkinden, hayatın bi
zatihi bir hikmet olduğu hakikatinden dem vurdu, 
fakat çürük. Ne yaratacaksın? Yaratmak yoktan 
var etmektir. En akrlbmızın kafası bile bizden e• 
velkilerin depo ettjği bir sürü bilgi ve tecrübeJ1İn 

rim, dileğiyle yürüyüş işaretini ver
di.. Biribirlerine gönülden bağlı güç
lüler 90 kilometre üzerinde süratle i
lerliyorlar .. 

İşte daha şimdiden yemyeşil ol
muş şirin Mamak... Az sonra güzel 
Kayaş'ı geçiyoruz .. Coşkun atlılar gür 
sesleriyle yamaçlara şen yaqkılar 
yaptuıyorlar .. Saat 11 de Küçük Yoz
gadı bir tepenin üstünden gördük. Bir 
saat sonra da, günlerdenberi merakla 
düşündüğümüz barut fabrikalarrıntzı 

geziyorduk .. Atelye şefi Binbaşı Reşi
din, yüz tonlardan, bin tonlardan aşa
ğı düşmiyen rakamları karşı'Sında 
duyduğumuz sevinç payansız oldu .. 

Sporcular, yemeklerini, fabrikanın 
çok temiz gazinosunda neşe içinde iş
tahla yediler .. Direktör General Şev -
ki'nin ihtimamla hazırlattığx yemek, 
bize bir kaç yüz kilometre birden yap
tıracak kadar kuvetli idi.. 

Güçlüler; 13 de Küçük Yozgad'a; 
memleket müdafaasında bize en kıy -
metli vasıtayı bol olarak hazırlıyan, 
modern fabrikalarımızı kucaklamış, 
bu güzel nahiyeye veda ettiler .. Kafi -
le süratlilerle kilometreler alarak, 
marşlar, şarkrlar söyliyerek, uzu.n 
yolları geride bırakıyor, Ankaraya ı
ilerliyor .. Yaşları yirmi beşle ell~ ar~
smda değişen bu altmxş atlının hıç bı
risinde bir az yorgunluk yok .. Gençli
ğin manasını, yalmz küçük yaşlarında 
bulanlara~ kudrette, tahammülde biri
birinden bir nokta kadar ayrdmıyan 
bu kafileyi göstermek isterdim .. Kud
retleriyle genç, kafaları ile, kudretle
rinden daha genç, bir çığ suratiyle i
lerliyen bu granit kaya önünde kala · 
caklarm vay haline!.. 

Adapazarı, 2 (Hususi) - Evelki 
gün burada bir yangın olmuş ve .Ba
kırcılar çarşısında 14 dükkan yanmış
tır. 

İtfaiye yangını büyük bir gayret 
sarfederek söndürmüştür. 

lstanhul hıfzıssıhha müzesi 
genişletiliyor 

Sıhat ve İçtimaı Muavenet Veka -
Jeti İstanbul hıfzıssıhha müzesini tev
si etmiye karar vermiştir. Bu arada 
müzeye zehirli gaz ve hava hücumla -
rından korunma çarelerini gösterir bir 
kısım ilave olunacaktır. 

Müzik ve tiyatro işleri 
tanzim ediliyor 

Maarif Vekaleti konservatuvar ve 
müzik ve tiyatro işlerinin tanzimine 
karar vermiştir. Vekalet bunun için 
müşavir olarak Avrupadan yeniden i. 
ki mütehassıs getirtecektir. 

Ş. Karahisar belediye meclisi 
~alışmalarma başladı 

Karahisar, 2 a.a. - Belediye mec
lisi dün çalxşmalarrna başlamıştır. 5 
senelik imar planmm ana hatlan ü -
zerinde, uğraşılmakta ve 939 bütçe
si üzerinde tetkikat yapılmaktadır. 

11!;:~.~~:;5~~;~;·~~;~:~~~: .. 1 
! vakit kimsesiz boynu bükük İ 
j yavruları da hatırla yılda bir li- 1 

i ra ver Çocuk Esirgeme Kuru· J 
muna üye o]! ..................................................... 

Lir rakı içelim.,, 

Zamanlar cidden naziktir. Fa· 
kat, dışarıda sulh prensipimize sa -
dakatimiz o kadar çok tecrübe edil
miştir ki, Türkiye, cihan sulhunun 
en temkinli amillerinden biri ol
makta, muhakkak ki, devam ede
cektir. Yeni meclis bu ananenin de
vamcısı olmakla beraber, aziz Tür -
kiye'nin en ufak bir tehdide maruz 
kalmaaı halinde, kendinden evelki 
meclislerin vatanı korumadaki mu
kaddes ananelerinin devamcı.sı ol
makta bir an hile tereddüt edebil~r 
mi? 

Biz temenni edelim ki sulh, aJ
tıncı Büyük Millet Meclisinin faali
yetine yardımcı olsun, ve Türkiye 
daha kuvetlenerek, bu sulhun ida
mesinde kendisine teveccüh eden 
vazifeyi muvaffakiyetle yerine ge· 
tirsin. 

Yeni meclis için dileğimiz İçeri
de sulh, dışarıda sulh prensipimizin 
bütün icaplarını dikkate alarak ça
lı§mak, vatan ve millet için hayırlı 
işler görmek, kendini bu suretle an
dırmaktır. - Nasuhi Baydar 

anbarı olmaktan iler' geçemez. Yaratmak dediği· 
miz şey de bu mevcut malları şeklini deği~tirerek 

piyasaya sürmekten ibaret. Bu gülünç iş bir insanı 
nasıl tatmin eder bifmiyorum. Bize ziyasını bet bin 
t1enede gönderen yıtdrzlar varken, en kaba dayısı 
elli sene sonra kütüpanelerde çürüyecek ve niha -
yet beş yüz sene sonra adı unutulacak eserler yaza
rak ebedi olmıya çalı~mak, yahut Üç bin aene son
ra, kolsuz bacaksız, bir müzed-e teşhir edilsin diye 
C.mrünü çamur yuğurınak ve mermere kalem sa
Yurmakla geçirmek bana pek akıllı işi gibi gelmi· 
yor.,, 

Ömer biraz evelki derin sö:derine pek yakıt· 
mıyan piıkin bir tavırla : 

Sesine mühim bir eda vererek ağır ağır mırıl • 
dandı : 

"Bana öyle geliyor ki, hakikaten yapabileceği
miz bir teki§ vardır, o da ölmek. Bak, bunu ya
pabiliriz ve ancak bu takdirde irademizi tam bir 
şey yapmakta kullanmış oluruz. Ben ne diye bu iti 
yapmıyorum diyeceksin! Demin söyledim ya, müt
hi§ bir gevşeklik içindeyim. Ü§eniyorum. Atalet 
kanunu icabı sürüklenip gidiyorum, Eeeeh,,. 

Ağzını müthiş bir surette açarak esnedi. A
yaklannı uzattı. Karşısında oturarak ermenice bir 
gazete okuyan yaşlıca bir adam bu genİ§leme kar
şısında hemen toplandı ve genç adama tera bir ba
kı§ fırlattı. 

Arkadaşı bütün bu sözlere, belki onuncu defa 
dınlediği için pek kulak asmamı§, gözlerini etraf
ta gezdirmiye ve kafasında bir takım fikirleri top
Jamak ister gibi ara sıra kaşlarını çatarak mırd

danmıya devam ebnişti. 
Yanındakinin nutku bitince manah bir tebes

siimle : 
"- Ömer," dedi. "Paran var mı? Bu ak§am 

. " -~ Yok ama, birini kafesleriz. Ben bugÜn da. 
ıreye ugrasam kolaydı, fakat hiç niyetim yok.,, 

Zayıf genç, mühim bir tavırla başını sallıya. 
rak : 

" - Seni yakında sepetlerler. Bu kadar asmak 
olur mu? Zaten bütün daireler Darülfünuna de
vam eden memurları ) akalanndan atmak için ba
hane arıyorlar. Senin gibi postanede çalışanların 
vaziyeti büsbütün berbat. Orada vakit her yerden 
pahalıdır. Yahut böyle olması icap eder.,, 

Sonra gülerek ilave etti : 

. " - Tevekkeli değil, Bayazıt'tan gönderdiği. 
mız mektuplar Eminönü'ne kırk sekiz saatte varı
yor. Senin gibi gayretli memurlar sağ olsun.,, 

Ömer gayet sakin cevap verdi : 
"- Benim mektuplarla alakam yok. Ben mu

hasebedeyim. Akşama kadar defter dolduruyo
rum. Akşamları da ara sıra veznedara yardam edi
yorum •• Para saymak tatlı bir şey Nibatçığım.,, 

Nihat birdenbire canlanmış gibi : 
" E t d d" "U · - n ereııan !ey ••• ,, e ı. mumıyetle pa-

ı-a enteresan bir §eydir zaten. Çok kere cebimden 
bir lira alır, önüme 

1

koyarak onu saatlerce seyre
derim. Hiç bir fevkaladeliği yok. Bir takım hüner
li çizgiler, tıpkı mekteplerdeki reami hatti vazife
leri gibi. Belki biraz daha ince ve karışık ..• Sonra 
bir resim. Birkaç satır muhtasar yazı ve bir iki im
za ... Üzerine biraz fazla eğilince insanın burnuna 
ağır bir yağ ve kir kokusu da vurur. Fakat ne mu
azı;am ıeydir bu kirli kağıt azizim, bir düşün.,, 

(Sonu var) 
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iY azan : Francis de Groisset - 25 - Çeviren: L. Karamanoğlu 

'' Hollicott nerede ders 
vermeğe başladı,, 

Pollanarua'ya varmak için a
cele eden yüzbaşı, Minery 

gölünde durmamıza taraftar değil. 
Fakat ufak bir lamelif cevirerek o
niı görebileceğimiz fik;inde. 

F ilv;ıki yolum:tz diğer bir yola 
tesadüf ediyor ve bu yolun uzakta 
ikiye ayrıldrğı görülüyor. 

Otomobilimiz bu yola saptı. Ve 
yungle"in hududu, birdenbire bir 
tiyauo perdesi gibi önümüzde açrl
dı. Bir göl görünüyor, daha ziyade 
rutubetli bir bahçe, ucu bucağı ol
mıyan bir zanbak, ve penbe lotus 
bahçesi. Bununla beraber ufku bir 
takım tepecikler kapatıyor. Ayağr
mızın altındaki su çiçekleri ara -
smda akisler yapan tatlı mavi, 
renkte tepecikler. Bir kus kasırga
sı altında, bir kamış ormanını do
laşarak gene yolumuza devam edi
yoruz. 

Hollicott hiç bir tarafa bakını -
yor: mütemadiyen soğuk çay içi -
yor ve yiyor. Biraz sertçe: 

- Minery'de durmalıydık, orada 
bir mabet vardı. Dedim. Hollicott 
kati bir ifade ile: 

- Hayır, dedi. Orası sadece bir 
kulübedir. Orada insana: "İşte bu 
gölü yapan kıralın kılıcı" diye bir 
kılıç gösterirler ki, bu hiç bir in
gilizin görmek istemedigi bir şey
dir. 

- Hepsi bu mu? 
- Havrr, size daha derler ki, 

"!şte kıralm heykeli!" Ve siz de 
karşını da, yamrı yumru, iri bir 
taş görursünüz. Sonra gölün kena
rında oyulmuş bir takım taşlar da
ha gösterirler, bunlar da, bir çok 
kafası olan bir yılanla, kafasız bir 
arslandır. 

Ne demek istediğini anlıyamrya-
rak: 

- Gol çok güzel olmalr. 
Dedim. Hollicott sözümü kese -

rek: 
- Pollanarua gölünü bundan çok 

beğeneceksiniz, dedi... 
- Ne için? Diye sordum 
- Çiınkü, içinde ve üstünde da-

ha çok hayvan vardır. Tuhaf, siz 
hayvanat bahçesini gezen bir mek
tepliye benziyorsunuz. Fakat zan
nediyorum ki, Rest Havze'de bir 
gece geçırdikten sonra hayvanları 
daha az seveceksiniz. 

- İnl}allah tahtakurusu yoktur? 
Hollicott kina.yeli bir tarzda: 
- Ondan alaları var. 
Dedi. Cevap vermedim. Biraz e-

vel görmüş olduğumuz gölü ve iki 
bin sene evel bu şayanı hayret ha
vuzları kazdıran şair ve mühendis 
kıralları düşünüyorum. Zümrüt is
mi verilmiş olan bu adanın üstünde 
uçulacak olursa, zefirle süslenmi§ 
gibi duran bu göller kim bilir ne 
kadar masmavi görünürdü. Eski -
den, bedenleriyle muhafaza olu -
nan, setlerle tutturulan ve muhte -
lif tesviye havuzlariyle tanzim e -
dilmiş olan bu cesim bentlerin su
ları bütün bahçeleri sulardı. Ve bir 
çok beyaz parlak şehirler bu güzel 
suni denizlerin serinliğini teneffüs 
ederlerdi. Jungle'in bu göllerini 
şimdi artık semadan başka tanzim 
eden yok, kurak mevsimlerde sula
rını topraklar içiyor ve güneş sö
mürüyor. 

Pollanarua'ya saat beşe doğru 
vasıl olacağız. Yaklaşan akşama 
rağmen hararet yükseliyor. Kesif, 
boğucu yapışkan ve o kadar rutu
betli ve kokulu bir sıcaklık ki 
Yungl'in teri sanılır. 
Şimdı eski paytahttan yirmi ki

lometre mesafedeyiz ve ağaç kök
leriyle kanbur kanbur olan ateşin 
yolun i zerinde gidiyoruz. Bu di -
kenli keci yolunda vaktiyle bir za
fer caddesi uzandığını tasavvur et
mek bana çok acı geliyor. O yol ki 
üzerinden Malabars'lara galebe ça
lan Seylan kıralları cenk arabaları 
ve maiyetlerindeki fil alaylariyle 
geç_erek şehirlerine dönerlerdi. 
Hollicott'a sordum: 

- Acaba, bin sene evel şehir ne
reden başlıyordu? 

- Nereden mi başlıyordu? Yir
mi kilometredenberi şehirin içinde 
gidiyoruz. 

- Ne diyorsunuz? 
- Hakikati söylüyorum, şehrin 

elli dö t kilometre uzunluğu var
dı. Yani yan yana gelmiş Paris ve 
Londra'dan daha büyük. 

- İmkanı yok. 
- Siz bilmedığiniz şeylere inan-

mıyorsunuz Dil Krusett. Mahavan
sa ismindeki büyük Seylan kitabı
nı okudunuz mu? 

- Fırsat düşmedi, dedim. 
Pollanarua'nm tarihini size anla

tayım mı? Çok kısadır. 
- Dinliyorum. 
Tarih hafızası pek kuvetli olan 

Hollicott anlatmağa başladı: 
- Bu şehir 759 da, Seylan kıral

Jarı tarafından inşa edildi. 
- Milattan evel mi? 
- Hayır, sonra. Bu kırallar A

ı:ıuradhaplıra'da otururlardı, fakat 
759 da vukua gelen bir akın neti -
cesi o şehiri kaybettiler. 

- Mitaddan eve] mi? 
- Daima sonra, hem sözümü kes-

mesenize canım. Şehirde 103 musi
ki ve dans akademisi vardı. Su 
bentlerinin adedini de bilmek ister 
misiniz? 

- Hayır. 

- Kanalların sayısını? 
- Hayır, hayır bunları hep ge-

çiniz. 
- Ya Dagoba'ları? 

- Onları da mı biliyorsunuz ? 
- Yüz Dagoba vardı. Kayalara 

oyulmuş otuz bir mabet, ve siyah 
rahipler için bahçeli, banyolu altı 

bin adet daire, şimdi Rast Havz' -
!arda, bir tek duş bile bulamazsı -
nız. Dört bin umumi mektep mev
cuttu. Şimdi okumak bilen bir tek 
insan yok 1 Her tarafta halk için 
mutbaklar vardı, tıbkı şimdiki u
mumi mutbaklar gibi. Bugün bir 
tavuk isteseniz onu pişmiş olarak 
ta Kandy'den getirmeniz lazımdır. 

- Eyvah! Bu akşam ne yiyece -
ğiz? 

Beni teskin etmek için çantasını 
göstererek: 

- Bir tavuk, dedi. Fakat çanta
nın deri kokusu sindi ise fena. 

Midem bulanarak: 
- O halde tavuğu y iyemiyece -

ğiz. 

Dedim. 
- Yok ... Sos Anglez ile pek ata 

yenir. Ne diyordum. 
- Halk mutbaklarını söylüyor

dunuz. 
İçini çekerek: 
- Evet, dedi. Eski seyl3.nlılar 

çok medeni idiler. Kıra! Prakrama
nın sarayı hemen hemen bir Sysk
raper'di; yedi katlı idi. W indsor 
sarayından daha büyük. 

- Eminim ki odalarının adedini 
de biliyorsunuz? 

- Evet. Dört bin, damında da 
bir paratöneri vardı. 

- Paratöner mi? Artık bu da 
fazla. Paratöneri Franklen icat et -
ti. 

Hollicott itiraz ederek: 
- Hayır, bu bir Amerika yalanı

dır, dedi. Eski seylanlılar, binala -
rmı yıldrrrmdan korumak ıçın, 
damlarına camdan küçük sütunlar 
dikmesini pek ala biliyorlardr. 

Hollicott başına bir kova su dök
tü ve kovayı tekrar doldurarak ba
na uzattıktan sonra sözüne devam 
etti: 

- Pallanarua tam beş yüz sene 
adanın payitahtı kaldı. Sonradan 
zapt ve tahrip edildi. 

- Malabar'lar tarafından mı? 
- Hayır, Dil Krusett, Yungl ta-

rafından. Harabeleri gorurseniz, 
Yungle'in Malabar'lardan daha tah
ripkar olduğunu anlarsınız. Sonra 
paytaht Kandy'ye çıktı ve daha 
sonra da Colomba'ya indi. Ondan 
sonra da portekizliler gelince tek-

rar Kandy'ye nakledildi ve orada 
öldü. Anladınız mı? 

- Anladım, anladım. 

- Ve bütün bu saraylar, hamam
lar, mabetler, mermerler, altınlar 

ve bu Dagoba'lar .. Zannedersem 
bir Dogabanın ne olduğunu bilir
siniz? 

- Evet. 
- Bunlara çok tesadüf edeceksi

niz; taştan örülmüş birer dağdır. 
Üstlerinde bir dikili taşları vardır. 
Ve üstleri dört köşe düz bir satıh
dır. Kelimenin menşeini bilmek is
ter misiniz? 

- Lüzumu yok. 
- İçlerinde birer merdiven var-

mış ama, bunu gören kimse yok. 
- O halde merdiven olduğunu 

nasıl biliyorlar? 
- Ağızdan ağıza söyleniyor ! 

Çinli ameleler bunların inşasında 
çok çalışmışlar. Ayni zamanda hem 
mezar hem de mukaddes emanet -
!erin muhafaza edildiği bir mahal
dır. Her Dagoba'da Buda'ya ait bir 
diş veya başka bir şey bulunur -
muş. Sir Emmerson Tennet'in kita
bını okumadınız mı? 
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Kars vilôyet meclisinin aldığı kararlar 11 
Yukarıdaki resimler, Kars'ta 
seçimin birinci günü belediye 

önünde rey vermek üzere top-......................................................................................................... ~ ...................... 
lanan halkı; gene Kars'a rey 

vermek üzere gelen Kars köy
lü kadınlarını göstermektedir. Kars'ın elektrik işini hususi idare ile 

belediye 300.000 lira ile basaracak 
.:J 

~l~ta, .sağda Erzincan ikinci se- ı 
çıcılerı, solda Van' da seçim in
tibamı göstermektedir . 

İzmir'de ganp 

çocuk doğdu 

bir 

İzmir (Hususi) - Şehrimiz mem· 
leket hastanesinde garip bir doğum 
olmuştur. Doğan çocuğun dudakları, 
damağı yoktur. Kafa kemikleri ve cil
di teşekkül etmediği için başının sağ 
tarafından beyni gözükmektedir. A
na rahminde, kordonlar sol kolu boğ
muş, bu suretle çocuk tek kollu doğ
muştur. İki saat yaşadıktan sonra öl-

1 müştür. 

- Hayır. 
- Yazık. Onun dediğine göre 

Abhayagiria'nın bir Dagoba'sında 
kullanılan malzeme ile sekiz bin ev 
veya Edimburg'dan Londra'ya ka
dar bir kale dıvarı inşa o1unabilir
miş. 

Filosofca: 
- Olabilir, dedim. 
Hollicott bu sözüme kızarak: 
- Galiba söylediklerim sizi ala

kadar etmiyor? 
- Bilakis, dedim. Fakat hesap 

ve rakamla o kadar merakım yok 

da. 
- Siz çok tuhaf bir seyyahsınxz. 

İhtimal Seylan'a dair bir eser bile 
okumamışsınızdır. 

- Nasrl okumadım. Andre Bel
lessort'un güzel makalelerini, Lec
lercq'un iyi bir kitabını ve Andre 
Chevrillan'ın hayran olunacak ya -
zılarını okudum. 

- O ... Chevrillan büyük bir fran-
sızdır. 

Dedi. Şaşırarak baktım. 
- Bunu nereden biliyorsunuz? 
- İngilizlerden daima iyi hah -

setler. İngilizler arasında çok ta -
nınmıştır. Fakat bir fransız muhar
riri vardır ki Seytan'dan bir şey an
lamamıştır. 

- Kim? 
- Pierre Loti, "lngilizlersiz 

Seyian" diye bir eser yazmış. Gü
lünç bir şey. Sanki fransızlarsız 

Fransa demek gibi. 
Biraz mahcubiyetle: 
- Fakat bu tamamiyle ayni şey 

değil. 
Dedim. Hollicott katiyetle: 
- Tamamiyle aynidir. 
Dedi. Münakaşa etmedim. Çok 

sıcak var. Arkadaşımın sözünü ha
tırladım. "Burada insan kazanda 
kaynar gibi olur." Şakaklarım zonk. 
luyor. Soğuk bir banyoya dünya -
nm en güzel harabesini değişirdim. 

Y tizbaşıya : 
- Su kovanızı verir misiniz, de

dim. 
- Hayır, geliyoruz. Artık bize 

su değil muskitol lazım. 
- Sivri sinek yok ki... 
- Şimdi otomobildesiniz, durun-

ca anlarsınız. Ve biliyor musunuz 
ki her sivri sinek size bir malarya 
hediye edebilir. 

{Sonu var> 

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

lla~efiir'öe ~atqmahır 
Alaşehir (Hususi) - lzmir ve Ma

nisa'dan getirtilen 3.000 ağaç fidani, 
Bornova ziraat mektebinden alınan 

çam fidanları halka dağıtılmıştır. Bu 
suretle bu seneki ağaç bayramı çok 
zengin olmuştur. Kemaliye ve Der -
bent köylerindeki hava tarassut ku
lelerinin etrafına ve yeni kurulan göç 
men köyüne 2.000 ağaç dikilmiştir. 
Kazamızda inşa edilmekte olan or

ta mektebin birinci kat inşaatı ilerle
mi~tir. Derbent köyü ile Tepeköy 
mekteplerinin noksanları tamamlan -
mıştır. Yeni yapılan okul binasr da 
bitmek üzeredir. 

Kars vilayet meclisi azaları Baklacı köy önünde 7 kilometrelik 
bir kanal açılmış ve bu civar bir sıt
ma yatağı halinden kurtarxlmıştır. Kars (Hususi) - Vilayet meclisi 37 gün içtima halinde bulun·· 

d.uktan. s?'nr~ toplantılarına n ihayet vermiştir- Meclis, bu devre
sınde vılayetm başlıca mühim işleri üzer inde konuşmaları yapmış 
ve bazı mühim kararla r almıştır. 

Belediye, belediyeler bankasından 

25 bin liralık bir istikraz yapmakta -
dır. Bu para ile mezbaha ve mezar
lık yapılacaktır. Kazanın içme suyu
nun temini için de teşebbüslere giri
şilmiştir. 

Bu arada vilayet dahilindeki şosa
ların üç senelik inşa ve tamir progra
mı tasdik edilmiş, Kars - Artvin vi
layetleri arasındaki Yalanızçam yolu
nun vilayetimiz hududu içindeki kı

sım inşaatmını bu sene bitirilmesi ka
rarla~ıııtır. Ayrrca Ardehan - Posof 
yolunun programa almması karar al
tına alınmıştır. 

Elektrik 
Kars'm elektrik işinin başarılması 

için hususi idare ile belediye arasın
da da 300 bin lira sermayeli bir bir
lik teşkil edilecektir. Bu suretle seh
rin en mühim ihtiyacı karşılanmıŞ o
lacaktır. 

Ziraat işleri 
Kars aygırdeposunun takviye edil-

mesi, yeniden tay alınması, Arapçay, 
Tuzluca kazaları için ziraat kadrosu -
na iki ziraat muallimi ilave edilmesi, 
köylere cins kısraklar alınması ka
rarlaşmıştcr. 

Kültür ve Spor 
Vilayetin ilk mektep kadrosunda 

bu yxl değişiklik yapılmamış, yalnız 
mevcut mekteplerin her cihetce tak
viyeleri nazara alınmıştrr. 

Beden terbiyesine 9.000 lira ayrıl
mıştır. Kanunen belediyelerin de ve. 
receği tahsisat bu paraya eklendik -
ten sonra, 939 yılında bölgemizde bil
hassa dağcrlık ve atlı sporlara önem 
ve hız verilecektir. 

Sağlık 
Iğdır ve Ardahan kazalarında açıl-

ması beş yıllık programa girmiş olan 
yirmi beşer yataklı iki hastanenin 
tahsisatları kabul edilmiştir. 

Ardahan bölgesinde frengi mücade-
1 le kadrosunun takviyesi ve Kars'da 30 
yataklı bir cüzam paviyonunun tesisi 
karar altına alınmıştır. 

Mali İ§ler 
937 mali yılının kati hesapları tas-

dik edilmiş, 937, 38, 39, 40 ve 41 sene
lerini ihtiva eden beş yıllık mesai 
programı Dahiliye vekaletinin tarif
lerine göre tashih ve tanzim olun -
muştur, 

939 yılı adi ve fevka13.de büdceleri 
507.000 lira olarak tanzim ve tasdik e
dilmiştir. 

Mahalli idareler bankasına, büdce -
nin yüzde biri nispetinde bir serma -
ye ile iştirake karar verilmiştir. 

Daimi encümen 
Daimi encümen intihabında, yeni a

zalıklara Rıfkiye Kağan, Münire B~ 
gcı.tı , AlW,. v--ı ~· ~--ı. .. uıı:er se-
çilmişlerdir. 

Meclis valinin veciz bir nutkiyle 
nihayet bulmuştur. - Aras/r 

Seyyar eczane 
Adana, (Hususi) - Adana belediye

si Almanya'dan bir "seyyar eczane,. 
getirtmiştir. Bu son sistem sıhi imdat 
otomobilinin tecrübeleri yapılmış ve 
tesellüm edilmiştir. Bu otomobil için
de iki sediye, bir büyük ecza dohbı ve 
aynca doktor oturmasına mahsus bir 
koltuk vardır. 

• 

Silifke' de ı>ı man 
mıı>rııuru öldürüldü 

Mersin (Hususi) - Silifke orman 
memuru Ziya'nın köprüye yakın bir 
yerde bıçakla yaralanmış cesedine 
rastlanmıştır. Tahkikat derinleştiri -
lince memurun, Rıza adında bir şo· 
för tarafından öldürüldüğü anlaşıl • 
mıştır. 

Bir çocuk boğuldu 
İzmir, (Hususi) - Karantina'da 

evlerinin sahil kısmında oynamakta o· 
lan Hayim kızı beş yaşında Kalina mu
vazenesini kaybederek denize düşmüş 
ve boğulmuştur. 

lzmir' de Sergi sarayı, ıehir oteli 
ve ıehir gazinosu yapıhyor 

İzmir (Hususı) - Fuvar komitesi 1 tedir. İzmir fuvarı, bu sene, geçen 
toplanarak fuvarda inşasına başlana- yıllara nispetle daha esaslı şekilde 
cak olan büyük sergi sarayı için ge- hazırlanmaktadır. '3elediye fen heye
len talepleri tetkik etmiştir. Müna - tine, bu sahada birçok vazifeler veril
kasa müddeti bitmiş ve saray (75.500) miştir. Sergi sarayı planı, Profesör 
lira üzerinden ihale edilmiştir. Fa - mimar Gotye tarafından hazırlanmış-
kat elektrik tesisatı ve dekorasyonu tır. 

ile sarayın yüz bin liraya çıkacağı 
tahmin edilmektedir. Eser gayet par

Diğer taraftan, müstakbel şehir o• 
telinin gazino inşaatı da (19) bin li• 
ra üzerinden ihale edilmiştir. Gazino. 
Kordon'da eski şehir gazinosunun 
yerinde kurulacaktır. 

lak ve büyük olacaktır. Bu suretle 
İzmir beynelmilel fuvarı, daha ala -
kalı, daha cazip bir şekle girecektir. 

Saray, 3 ana kısım üzerine inşa e
dilecek ve iştirak edecek olan mües
seselerin çoğunu, kendi çatısı altında 
tophyacaktır. 

Fuvar komitesi sık sık belediye 
reisinin de iştirakiyle toplanmakta 
ve fuvara ait işleri gözden geçirmek-

Keza, müstakbel büyük şehir ote • 
linin yeri de burasıdır. May:s ayı i· 
çinde yeni gazino bitirilmiş olacak ve 
bu yaz faaliyete geçecektir. Otel ya· 
pılmcaya kadar gazino kısmı, eskl 
gazinoda olduğu gibi, gene kira ve • 
rilmek suretiyle idare edilecektir 
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Galatasaray dün de yenildi 
Demirspor, G. sarayhlar1 

1 inci devrede 
yaptığı iki 
golle yendi 

Milli küme maçlarının Ankara'da uyandırdığı ala
ka dün 19 Mayıs Stadyomunu dolduran on bini geçen 
kalabalıktan anlaşılabilirdi. Tribünler oturacak yeı 

kalmayıncıya kadar dolu idi. Başşehrin her türlü ra
hatı temin eden bu güzel spor sahasında dün Demir· 
sporla Galatasaray k~rşılaştılar. Sürükleyici ve zevk
li bir oyundan sonra Ankara Şampiyonu Demirspor 
2 - O İstanbul Galatasarayını yendi. 

Maç 15.45 te hakem İhsan Türemen'in idaresinde 
başladı. Çiçek ve bayrak teatisiyle başlıyan ve karşı
lıklı söylenen birkaç samimi sözle biten seremoniden 
sonra takımlar sahadaki yerlerini aldıkları zaman iki 
tarafı şu kadrolarla oyuna hazır bir şekilde gördük: 

Demirspor: 
lsmail • Gazi, Şevket • Şemsi, lbrahim, Kamil • 

Zekeriya, Arif, Orhan, Nuri, Zeki. 

Galtıtcısaray: 
Osman • Faruk, Adnan - Musa, Yusuf, Ekrem -

Necdet, Budrıri, Bedii, Murat, Sarafin. 
Demirspor güneşe karşı olan kaleyi alarak oyuna 

başladı. Daha bir dakika geçmeden sağdan yapılan 

akını Galatasaray müdafileri kornerle kesebildiler. 
Zekeriya'nın kale önüne düşürdüğü topu Arif fena 
bir vuruşla avuta attı. Galatasaraylılar bütün enerjileriyle hücumda 

Bu akına Galatasaraylılar sağdan 
sola geçen bir hücumla mukabele et -
tiler. Yusuf iyi bir vaziyette yakala -
dığı topu kalenin çok üstünden dı~
rı attı. 

Altıncı dakikada İsmail Sarafin'-
ı in ayağından kaptığı bir topla muhak· 

kak bir gole mani oldu. Birinci ve 12 
inci dakikada Dcımirspor aleyhine 
korner oldu. Fena çekişlerle top doğ
rudan doğruya avuta gitti. 

On beşinci dakikada İsmail ikinci 
defa muhakkak bir gol tehlikesi daha 
atlattı. Galatasaray hep soldan. De· 
mirsporlular sağdan akın yapmağa 
çalışıyorlardı. Fakat Galatasarayın 
daha canlı ve güzel oynadığı görülü
yordu. 

ilk gol: 
18 inci dakikada Demirspora bir 

korner oldu. Demirsporlular ancak 
20 inci dakikada bir gol fırsatı yaka· 
lıyabildiler. Orhanın derin bir pasını 
yakahyan Zeki kaleci ile karşı karşı
ya kaldı. Herkes kalenin sağma doğ
ru hafif bir plase şüt bekliyordu. Ze
ki kendisinden beklenen soğukkanlı-
lıkla telifi mümkün olmıyan bir atış
la topu Osman'a kaptırdı. 

Galatasaraylılar gene biribirini ko
valıyan akınlarla Dcmirspor kalesini 
sıkıştırıyorlar ve her dakika gol ata· 
cak vaziyetler kazanıyorlardı. Lakin 
bütün bu ataklar yarı yarıya şanssız
lık ve yüzde elli beceriksizlikle boşa 
gidiyordu. 
Maçın umumi manzarası Galatasa

rayın lehine görünüyordu. Top he
men hemen Demirspor yarı sahasında 
idi. Tam 24 üncü dakikada Demirspor 
sağ açığı Galatasaray kaleı;ine iner -
ken Adnan hücumu kesti. Top sağa 
geçti ve bu arada bir favul oldu. Zeki 
frikiki çektikten sonra Galatasaray 
kalesi önü karıştı. Bu karışıklık es
n~smda Orhan arkasını Galatasaray 
kalesine dönmüş vaziyette topu Gala· 
tasaray kalesine soktu. 

J kinci JlO/ : 
Üstün oynadıkları halde gol yiyen 

Galatasaraylılar bu golden sonra e
nerjilerini kaybetmemiştiler. Hücum
lar tevali ediyordu. 28 inci dakikada 
Yusuf'un çok :uzaktan çektiği bir şüt 
kalenin üst direğine yakın bir yerden 
gol olurken İsmail topu kornere çek
ti. Necdetin ortaladığı topu Murat 
kafa ile dışarı attı. Bir dakika sonra 
Yusufun frikikini İbrahim kafa ile u
zaklaştırdı. Orhan topu kaptı. Zeke
riyaya bir pas gönderdi. Gol bekler
ken hakemin düdüğü ofsayt çaldı. 

30 uncu dakikada ortadan gelen bir 
pasla ileri fırlıyan Zeki kaleci Os
man ile beraber top üstüne atıldılar. 

Osman yüz üstü topa atıldı. Zeki ar
ka üstü yatarak topa ayağiyle dokun
du. Boş kalan Galatasaray kalesine 
ikinci gol oldu. 

Geri kalan 'dak-ikalar: 
Son on beş dakika zarfında Galata

saray hücumu eksilmedi. Bilakis da· 

kika geçtikçe arttı. Fakat Demirspor· 
lular da cidden güzel bir müdafaa sis 

temi takip ediyorlardı. Kısa zaman

da Demirspora üç korner oldu ve ne
ticesiz kaldı. Birkaç şüt kale direği
ni yaladı geçti. Ankara takımının 

kalesi tılsımlı imiş gibi bütün bu hü
cumlardan sıyrıldı. Hatta Demirspor
lular birkaç defa da hasnn kalesine 
gol tehlikesi yarttılar. Fakat netice 
değişmedi. Maçın birinci devresi De
mirspor lehine 2-0 bitti. 

I kinci devre 

Birinci devrede çok güzel oynadı
ğı halde maçı mağlUp bitiren Galata

saraylılar ikinci haftayıma başladık

ları zaman bezgin ve rümitsiz görünü
yorlardı. Buna mukabil Demirsporlu
lar yavaş yavaş vaziyete hakim olma· 
ğa başlamışlardı. Dakikalar ilerledik
çe bu hakimiyet arttı. Birinci devre· 
nin aksine olarak Galatasaraylılar hü 

Milli küme puvan cetveli 
Maç Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu. 

Fenerbahçe 3 3 o o 7 1 9 
Ankaragücü 4 2 1 1 10 8 9 
Beşiktaş 3 2 o 1 9 3 7 
Ateşspor 4 1 1 2 4 7 7 
Demirspor 2 1 1 o 4 2 5 

Vefa 3 1 1 2 4 5 5 
Doğan spor 2 o 1 1 2 7 3 

Galatasaray 3 o o 3 1 8 2 

NOT: Cetvelimiz gol avarajı usulüne göre tanzim edilmiştir. Buna 
nazaran hükmen galip Beşiktaş'm lehine 2, hükmen mağ

lup Galatasaray'm aleyhine iki gol kaydedilmiştir. Hükmen mağ
lıip takımlara ayrıca sıfır puvan verilmektedir. 

~========:========================~ 

cumlarını kestiler ve durgunlaştılar. 
İki taraf müdafaasının canlı ve gay
retli oynamasına rağmen forvetleri -
nin kaçırdıkları birçok fırsatlarla gol 
süz geçen bu devrenin tafsilatını ver 
meğe lüzum görmiyoruz. Yalnız şu 
kadar kaydedelim ki ikinci haftayı
mın 20 inci dakikasına kadar demir
sporlular çok iyi idiler. 24 üncü da
kikada aleyhlerine verilen bir penaltı 
ile şevkleri biraz kırılmış oldu. Nec
detin İsmailin kocağına attığı bu pen 
altının fena tesiri on dakika kadar 
sürdü. Galatasaraylılar gene canlan -
dılar. Oyunun son dakikaları bir be
raberlik manzarasiyle son buldu. 

Netice: 
Galatasaray bir arada oynamağa a· 

lışmamış. Antrenmansız bir takımın 
kurbanı olarak iki puvanla dün ak -
şam Ankara'dan ayrıldı. Bu takım i
çin temennimiz ileriki maçlarda mu
vaffakiyet temennisinden ibarettir. 

Demirsporlular dün fırsattan isti
fade etmesini bilerek beklediğimiz 
galibiyeti kazandılar. Takımın on bi
rini ,kendilerini sevenleri sevindirdik 
leri için tebrik ederiz. 

Gazeteciler de 
maç yapacaklar 

,, 

İstanbul Matbuat takımı 

Ankara'ya davet edilecek 

lstanbul'da gazetelerde çalışan, ar
kadaşların bir araya gelmeleriyle ku
rulan Matbuat futbol takımının An

kara'ya kadar ulaşan muvaffakiyet 
haberleri buradaki sporcu gazetecile

ri de faaliyete sevketmiştir. 

Dün stadyomda maçları takip eder
ken tesadüfen bir araya gelmiş bulu

nan gazeteci arkadaşlar, Ankara'da 

da bir takım teşkili hususunda mu· 

tabık kalmışlardır. 

Gazeteci ve sporcu Stadyom Müdü

rü B. Kerim Bükey işin organizasyo· 

nunu deruhte etmiş ve takımı teşkil 

vazifesini de gazetemiz spor muhar

riri Saffet Gürol üzerine almıştır. 

Matbuat takımı çok yakında ekzer

sizlerine başlıyacak ve milli küme 

maçlarının ilk Ankara karşılaşmasın· 

da oynamak üzere İstanbul matbuat 
takımını şehrimize davet edecektir. 

Bu yeni teşekkülün faaliyeti ve An 
kara'da çıkarılacak takım etrafında 

gelecek ı;ayılarımızda malumat vere· 
ceğiz. 

Atletizm teşvik müsabakalarında 300 metre koıu bQflarken 

Atletizm teşvik müsabakaları 

Müsabakalara dün 
de devam olundu 

Cumartesi günü başlıyan bu mevsimde Ankara'nın ilk atletizm 
teşvik müsabakalarına dün de 19 Mayıs Stadyomunda devam 
edildi. Sahayı dolduran binlerce seyirci tarafından alaka ile ta· 
kip edilen bu müsabakaların teknik neticeleri şudur: 

300 metre 
Birinci Galip Demirspordan 39 sa

niye 1 salise, İkinci Nuri Demirspor
dan 39 saniye 4 salise. üçüncü Akkaş 
Ankaragücünden 40 saniye 5 salise. 

60 metre (hızlar i<:in) 
Birinci Melahat Yüksek Beden ter

biyesinden 8 saniye 9 salise (Ankara 
rekoru), İkinci Fahamet Yüksek be
den terbiyesinden 9 saniye 6 salise. 

2000 metre. (biiyiilder) 
Birinci• Mustafa Demirspordan 6 

dakika 8 saniye 5 salise, (Yeni An -

1 
kara rekoru), İkinci Edip Ankaragü· 
cünden 6 dakika 24 saniye 6 salise. ü
çüncü Halil Demirspordan 6 dakika 31 
saniye 1 salise. 

Geçen hafta Türkiye kır koşuların-

da ikinciliği kazanan Muhafızgüçlü 

Ali de iştirak etmiş olsaydı yarışın 

daha heyecanlı olacağı ve daha ileri 
bir netice alınacağı muhakkaktı. 

110 ml'lre. (gençler) 
Birinci Hayri 18 saniye 8 salise, 

İkinci Refik 19 saniye 5 salise, Üçün
cü Reşit 19 saniye 8 salise. 

11 O metre (biiyiildcr) 
Birinci Ziya Harbiye İdman Yur· 

dundan 18 saniye 9 salise. İkinci Ce· 
lal Harbiye İdman Yurdundan 19 sa
niye ı salise. üçüncü Ethem Harbiye 
İdman Yurdundan 19 saniye 8 salise. 

/)i.•k atma 
Birinci Yusuf Hamiye İdman Yur

dundan 40 metre 33 santim (yeni An
kara rekoru), İkinci Mehmet Harbi
ye İdman Yurdundan 33 metre 38 sm. 
Üçüncü Nurettin Harbiye İdman 
Yurdundan 28 metre 25 sm. 

Tel.· adım 1\ 'ı 
Birinci Galip Harbiye İdman Yur

dundan 607 santim, İkinci Hayri 580 
santim, Üçüncü Muhsin Harbiye ld
man Yurdundan 557 santim. 

}' iik~ek· atlama 
Birinci Sarfi Galatasaray 170 san -

tim. İkinci Galip Harbiye İdman Yur 
du 160 santim. 

Neticeler ilkbahar müsabakaları o
larak gayet mükemmel telakki oluna
bilir. Bu neticeler gelecek yarışlar 

için çok ümit verici bir mahiyettedir. 

İstanbul' da ki maç 

Fener Ateşsporu 
2-0 mağlOp etti 

İstanbul, 2 a.a. - Milli küme maçlarına bugün de devam edil
di. İzmirli futbolcular, ikinci karşılaşmalarını F enerbahçe ile Ka
dıköy stadında yaptılar. 

Birinci maçın 3 - 1 Vefa lehine ne· 
ticelenmesine rağmen, İzmirlilerin 
Fener'e karşı alacaklar ı netice merak 
edildiği için, Stad'da 5.000 den fazla 
bir seyirci kalabalığı toplanmı ·tı. 

Fenerliler sahaya şu kadro ile çık
tılar: 

Hüsamettin - Yaşar, Lebib - Ali Rı· 
za. Aytan. Reşat - Naci, Esat, Yaşar, 

Şaban, Basri. 
İzmir takımı da şu kadro ile çık· 

mıştı : 

İbrahim - Cemal, Sezai - Avni, 0-
mer, Salih - İzzet, Mahmut, Reşat, A
li Ferit. 

Hakem: Tarık Ozerengin. 
Oyuna Fenerbahçeliler başladılar. 

Çok sıkı esen rüzgara kar~ı oynu -
yorlardı. Buna rağmen ilk hücum İz
mir kalesine kadar sürüklediler ve to· 
pu rakip kalenin etrafında tesbit et
meğe mu.vaffak oldular. 

Fenerliler bilhassa sol cenahlariy· 
le İzmir kalesini tehdit ediyorlar. 
Fakat sert rüzgar, topu kontrol et -
melerine mani olduğu için bir l'Ürlü 
topu kaleye sokacak sonuncu darbeyi 
vurmıya muvaffak olamıyorlar. 

Altıncı dakikada İzmirliler sağdan 
bir iniş yaptılar. Top ortaya geldi ve 
Reşadm çapraz bir pasiyle yeniden 
sağ açığa sürüklendi. İzzetin rüzgar
dan da h ız alarak kurşun gibi akan 
şütü Fener kalesinin üst direğini sı
yırarak avuta gidiyor. Top gene Fe· 
ner .~alesi civarında dolaşıyor. Yaşar 
bugun çok muvaffakiyetsiz. lzmirli 
solaçık Ferit'in her inişi Fener kale· 
si için tehlikeli oluyor. 9 uncu daki
kada Feridin ortaladığı top, Hüsa . 
mettin'in her nasılsa boş bıraktığı ka
le önünde İzmirli muhacimlerin aya· 
ğ ında kayboldu. 

Kurulan ii~tiinliil.-
14 üncü dakikada Fenerliler yeni • 

den üstünlüğü ele aldılar. Naci ve 
Basri çok güzel inişlerle müsait vazi-

yetler hazırlıyorlar. Fakat üç orta 
son vuruşu bir türlü beceremiyorlar. 
Esat, ekseriyetle geride kalıyor. Ya· 
şar'la Şaban İzmirli müdafilerin sert 
atakları karşısında kafi derecede mü
essir olamıyorlar. Mamafi, 19 uncu 
dakikada Yaşar'ın çok güzel bir vuru
şu İzmir kalesinin üst direğine çar
parak havalandı. Topun yeniden ka· 
le direğine çarptığı ve sahaya düştü
ğü görülüyor. İbrahim, topu kornere 
kadar atabilecek fırsatı buldu. 

Top lzmir yarı sahasında oynanı· 
yor. Şabanla Esat yerlerini değiştir• 
diler. Sarı - lacivertlilerin hücumları 
şimdi daha müessir oluyor. 34 üncü 
dakikada İbrahim, Ya ar'ın ayakları· 
na yatarak muhakkak bir gol kurtar· 
dı. Bir dakika sonra da Esadm sıkı 
bir şütü İzmir kalesinin direğine çar
parak avuta gitti. Fenerlilerin baskı· 
sı gittikçe şiddetleniyor. lbrahim, fe
dakar, aynı zamanda şanslı bir oyun 
çıkarıyor. Çok yakından atılan birkaç 
şilt avuta gitti. Birinci devre, Fener
bahçenin tazyiki devam ederken gol· 
süz beraberlikle bitti. 

11-·inci deure 
İkinci devre başlar başlamaz, Fe • 

nerliler lzmir kalesinin önüne yerleş· 
tiler. Rügarı da arkasına alan Fener
lilerin tazyiki çok şiddetli idi. Bu 
devreyi kısaca huHisa etmek kabildir: 
Fenerbahçeliler, devrenin bütün de -
vammda uzayan bir hakimiyet kurdu
lar. Bu hakimiyet, o kadar kati idi ki 
oyun 45 dakika bir tek kale halinde 
devam etti. İzmir takımı, 8 oyuncusu 
18 çizgisi içinde toplanmış bir halde, 
enerjik bir müdafaa oyunu oynuyor
du. Bu müdafaanın muvaffak oluşu 
ve Fener muhacimlerinin bir tıürlü 

sayı çıkaramayışları Izmir kalecisi
nin canını dişine takarak oynamasın
dan ve şansının da çok yaver olma
sından ileriye geliyordu. Filhakika, 
İbrahim, her vaziyette gelen şiltleri 

(Sonu 8 incı sayfada) 



İstiklalinin en ufak zerresi bahis 
mevzuu olduğu zaman dahi 

Polonya mücadele etmek 
ve muzaffer olmak 

arzusunu beslemektedir 
. . Leh başvekil muavını bir nutuk verdi 

Vartova, 2 a.a. - Cumhurreisi, Ma
reşal Smigly-Ridz ve daha b;ızı dev -
let ricali karşısında söyledigı bir nu
tukta başvekıl muavini Kuatkovski, 
milli müdafaa için tertip edilen da -
bili istikrazdan bahsederek demiştır -
ki: 
"- Bu istikrazrn akdi çoktanberi 

düfünülmekte idi fakat, dünyada mil
yonlarca kişiyi elektrize eden tarihte 
misli geçmemiş bir manzara karşısın -
da bunun biran önce mevkii tatbika 
konması kararlaştırıldı. Komşu bir dev 
let milli zenginliğine, mühim ittifak 
larına, silahlarının teknik bakımından 
mükemmeliyetine ve ecnebilerin ta -
leplerine inkiyadına rağmen istik18 -
lini muhafazi edememiştir. bundan a
lınacak ders şudur: muasır hakikatte 

cadele etmek ve muzaffer olmak ar
zusunu beslemektedir. Bu hususta hiç 
bir veçhile tereddüd etmemekteyiz. 

Polonycı bii.yiik bir gayret 
yap<u:uk 

Büyük Polonya ailesi de aynı fikir
dedir ve memleketin tamamiyeti ve 
şerefi bahis mevzuu olduğu zaman 
büyük bir gayret sarfetmek imkanla -
rına maliktir. Öyle zannediyorum ki 
tarih mart 1939 da Polonya'nın büyük 

bir tesanüd ve enerji muzafferiyeti el
de ettiğini kaydedecektir. Belki de 
bu muzafferiyet yalnız Polonya'nın 
değil diğer memleketlerin de menfaa-
tine olarak beynelmilel ruhun tarsi -
nine hizmet edecektir. Olgun ve a -
zimkar olan hareketimiz esasen bari -

bir millete istiklalini, tamamiyetini ci siyaset sahasında akisler bırakmış
ve şerefini müdafaa etmek imkanını 
ancak o milletin kuveti verebilir. Bu 
kuvetin mücadele etmek, muzaffer 
olmak arzusuna dayanması lbımdır. 

Polonya ve komşuları 
Biz komşularımızla iyi münasebet -

ler idame etmek, namuskar ve devam -
lı bir sulh havası içinde yaşamak is -
tiyoruz. Milli temayüllerimizin tahak 
kuku için müstakimane işbirliği el -
zemdir· Fakat istiklalin bulunmaz bir 

tır. 

Netice olarak Kualkovski, daha şim
diden müemmen olan istikrazın mu -
vaffakiyetinden dolayı memnuniyeti • 
ni beyan etmiş ve demiştir ki : 
"- Bu vahim saatlerde korku değil, 

Polonya milletine mensup olmaktan 
mütevellit bir gurur hissetiyoruz. 

Lehlilcr bir cılrnan nmlıabirini 
tevkif ettiler 

kuvet olduğunu 18 inci ve 20 inci as - Varşova, 2 a.a. - Badgorzcz Polon 
rın feci hadiseleri bizim kadar hiç bir ya makamları Pomerania'deki alman • 
millete öğretmemiştir. İstiklalinin ların fena muamelelere maruz kaldık -
bir zerresin bile feda etmiye razı o - larına dair yalan haberler gönderdi -
lan milletler dünyada merhamet ye - ği için alman haber alma bürosunun 
rine istihfaf yandırarak istiklalleri - muhabiri Fenske'yi tevkif etmişler -
ni kaybedeceklerdir. Bunun icindir ki dir. Fenske, Polonya'daki alman ekal -
Polonya milleti istikliilinin en ufak ı liyetine mensuptur ve Polonya tcl:ıa
bir zerresi mevzuu bahis olsa dahi mü- sıdır. 

Belçikada dün mebusan 
ve 6yan seçimi yapddı 

Dr. Martens tıp akademisinden istifa etti 

Flaman - Volan anlaşmaz1lğının 
yatışması ihtimali kuvetli 

Brüksel 2 a.a. - 202 mebusan ve 101 ayan azasmın seçimi bu
gün yapıl:ıııttır. Akşam gazeteleri, müttefikan Belçika'nın ıimdi
ye kadar bugünkü gibi sakin geçen seçim görmediğini kaydet
mektedir. Seçimin kati neticesi yarın belli olacaktır. 

Kawlik partisinirı lw::,(Jn<;ları ı 
Mebus seçimı hakkında ilk alınan 

muvakkat net celere göre, katolik par· 
tiai milhim ka ançlar temin etmiştir. 
Neticeleri bellı olan yedi eyalette ka
tolikler yüzd 5 ila 15 arasrnda fazla 
rey almıştı. Aynı eyaletlerde sosyalist 
ler yiizde 3 il 5 kaybetmişlerdir. 

B. Bek dün 
Londra'ya gitti 

Liberallerin de ufak kazançları var
dır. Şimdiye adar alınan neticeler de 
flaman nasyo alistleri de ufak kazanç 
lar temin etmışlcrdir. 

lJr. ~Iarlens tıJJ akademisin· 
dt•tı istila etti 

Brü~el, 2 a.a. - Dr. Martens'in 
flaman kıraliyct tıp akademisinden is· 
tifa ettiği resmen bildirilmektedir. 

Flamanlar a valonlar arasındaki ih
tilafın yatışması ihtimali kuvetlidir. 

Martens'in mezkur akademinin aza 
hğrna tayinine valonların ve eski mu
hariplerin şiddetle itiraz etmesi üze -
rine Spaak kabinesinin düştüğü hatır 
!ardadır. 

Pierlot ka ·nesi de Martens mese
lesinin husule getirdiği buhranı iza • 
leye muvaffak olamamış ve neticede 
parlamento feshedilmiştir. 

Frankistlerin resmi 
tebliği 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 
si, yakında Burgos'a teslim edilecek· 
tir. Burdo makamları ile İspanya kon
solosu arasın gemilerin teslim şart
ları üzerinde gorüşmelere başlanmış • 
tır. 

Bizerte'de bulunan harp filosu ise 
pek muhtemel olarak bugün öğleden 
sonra İspany 'ya hareket edecektir. 

2000 ki i tevkif edildi 
Madrid, 2 a a. - Siyasi mahfiller, 

sabık İspanya cumhuriyetçi teşekkül • 
terine mensup olarak tevkif edilen 
izanm adedinin ikibin olduğunu tah
min etmektedir. 

Rrırgol u tanıyan det lctler 
Vaaington 2 a.a. - Amerika bükü-

(Başı ı ıncı sayfada) 
Yahudi muhacereti ve Danzig me

selelerinin de müzakere edileceği mu 
hakkaktır. 

Bu gazete, bundan mada alman te
cavüzlerine karşı koymak azminde bu 
lunan devletlerden yani Sovyetler 
Birliği, Polonya, Yugoslavya. Türki· 
ye, Yunanistan ve Balkan devletlerin
den mürekkep müteahhit lıir cephe 
teşkil edilmesi bahis mevzuu olduğu
nu yazmaktadır. 

Polonya silahlı nıul.-avenwtte 
bulunacak 

Söndey Taymis, ihtilaf halinde şar
ki Akdneiz'de İngiliz • bahriyesinin 
oynıyacağı rol dolayısiyle bilhassa 
Türkiye'nin ehemiyetinden bahset -
mektedir. 
Diğer cihetten Observer gazetesi 

diyor ki: 
"Almanya Polonyanın hakimiyeti

ni ihıat veya tadile teşebbüs ettiği 
takdirde Polonya hükümetinin silah
la mukavemet etmeğe karar verdiği
ni her şeyden önce kaydedelim. Dan
zig şehrinin ayrı bir statüsü vardır 
ve Polonya'nın hakimiyeti altında de 
ğildir. Fakat koridor Polonyanın 
hakimiyeti altındadır. Binaenaleyh 
Danzig'in şarki Prusyaya ilhakı bir 
tecavüz mahiyetinde olmamakla bera· 
ber Almanya'nın şarki Prusya ile Al· 
manya'yı birleştirmeğe teşebbüs et -
mesi fransız - ingiliz teahhüdünün 
tatbikini icap ettirir. Şu kadar var ki 
Polonya Almanya'ya silahla mukave
met ettiği takdirde bu teahhüdün ah· 
kamı kabili tatbiktir. 

meti Franko'yu tanımıştır. Ruzvelt 
İspanya'ya gidecek silahlara konan 
ambargoyu kaldırtmıştır. 

Saint-Domingo , ile Haiti Franko
yu tanım1'lardır. 
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İngiliz usulünün gayesi 

Mümkün olduğu kadar ~ok insana kabil 
olduğu kadar lam bir tahsil vermektir 

Yazan: Londra Hususi Muhabirimiz 

B ritanyada eylülle ilkte rin u. 
zun bir yaz tatilinden :;onra 

ders yılının başlangıcını hatırlatan 
aylardır. İlk, orta "resmi" ve "hu
susi" mekteplerle üniversiteler ye
niden birçok erkek ve kız talebenin 
iltihakı ile bu aylarda açılır. 

Askeri:ı nefer çantasında bir Fild 
Mareşal asası taşıması olagan bir 
şeydir. Tarih iyice tetkik edilirse 
mütevazi asıllı birçok insanın büyük 
siyasi nüfuz mevkilerine yükseldi. 
ği de aynı derecede malum şeyler
dendir. Fakat gerçekten yoksul ai. 
le çocuğu için büyük "serbest" mes
leklerden birini ihtiyariyle seçip 
doktorluk, avukatlık, millkiyecilik, 
mimarlık, mühe:ıdislik ve diplomat. 
lıkta yüksek bir mevki yapabilmek 
pek o kadar sık sık tesadüf edilen 
hallerden değildir. Fakat işte bugün 
Btitanyada olan budur. 

Tahsil, yaşı beşle on beş arasmda· 
ki çocuklara mecburidir. Bundan 
sonra devletin usulü dairesi=ıde de. 
receleri tayin edilmiş mekteplerle 
muallimleri temin etmesi gelir. Bu 
da yıllarca tecrübeden çıkan bir u
sule göre yapılır. 

Bir çocuk ilkin bir ilkmektebe gi
der, burada tahsil tamamile mecca -
nidir. Annelerle babalar başka bir 
yerde muntazam tahsil gördükleri • 
ni temin etmedikçe beş yaşında.:ı 
yukarı çocukların devamı mecburi
lir. 

Resmi mekteplercfeki zeki çocuk
lar onbir yaşlarındayken orta mek
teplere geçerler. Burada bir yardım 
tahsisatiyle meccanen tahsil görür
ler, yahut ebeveynlerbin vaziyetine 
göre tenzilatlı bir ücretle okurlar. 
Şimdi orta mekteplerdeki 466,000 
mektepliden 359,000 ı resmi ilk 
mekteplerden gelmiş ve 225,000 ı 

ücretlerden tamamiyle muaf tutul-
muştur. 

görmiye mecbur tutulur. Bu "vazi
fe" hiç bir çocuğu.:ı ayak hizmetle
rinden muaf tutulmamasını icabetti-· 
rir, aynı zamanda aralarında bütün 
hayatlarınca süren bir müsavat his
si tevlit eder. 

Devlet müessesatında veya devlet
tC':l yardım gören mekteplerde tah· 
sil hiç bir neviden kırtasi engellere 
maruz kalmaz. Saliihiyet sahipleri 
geniş ayrılıkların lüzumuna kani
dir, teferruatlı bir müfredat prog -
ramı da yapılmaz. Maamafih 400 
kişilik bir müfettiş heyetinin dai -
mi teftişiyle terbiyevi broşürlerb 
sık sık intişarı sağlam bir esas vü -
cude getirmiye fazlasiyle hizmet e· 
der. 

8 ugü-:lkü temayül müfredat 
programını alelade kitap 

maınmatından çok fazlasını ihtiva 
edebilecek derecede genişletmekte
dir. Ta küçüklerin mektebinden yu. 
karıya doğru icatkar ameli faaliyet
lere musikiyle güzel sanatlara, be
den terbiyesiyle oyunlara geniş 
mikyasta hazırlıklar yapılır. 

Ü.:ıiversitelerin temin ettiği mes
leki kurlardan büsbütün ayrı olmak 
üzere ilk mekteplerden gelen on 
dördünü aşmış çocuklarla orta mek
teplerden gelenlerin devam ettiği 
geniş mikyasta mesleki kolecler sis
temi vardır. Güzel sanatları da ih
tiva ede:ı bu mesleki kolecler kadın 
erkek her gencin meşguliyetiyle a
lakadar hemen hemen her mevzuu 
temin etmektedir. 

Bu sınıflar ekseriya akşamlarr O

lur, fakat sanayi ve ticaret müesse
seleri günden güne genç işçileri:ıe 
gündüzleri de bu derslere devam ede· 
bilmek fırsatını vermek meylini 
gösteriyorlar. Mesleki derslere 
45.000 kadar talebe tamam devam e
diyor, 54.000 kadar da kısmen de. 
vam ediyor, 1.000.000 dan fazlası da 
akşam kurlarını takip etm~ktedir: 

l ngiliz usulünün gayesi ı:ıüm· Bunlardan başka içlerınde hır· 
k.ün olduğu kadar çok ınsa- cok yetiıroiş erkek ve kacın bulu-

':la kabil olduğu kadar tam bir tah- ~an so,000 kadar talebe vardır ki 
sil vermektir. Bunun için bütün ev- yetişginler kursuna devam ~der .. B~ 
safı haiz olup üniversite tahsili gör- kurslar esas itibarile vazıfelerını 
mek istiyenlerin hepsinin bir üni- alakadar etmez, fakat umumi ınalU-
versiteye devam etmesi çok şayanı matlarını ileriletmek ve hususi zevk 
arzu görülmektedir. Yaşı on beş ve ve alakalarını inkişaf ettirmek için 
daha yukarı ola:ılar arasında iş bu- tertip edilmiştir. 
lup bir yere giren pek çok kimse İngiliz maarifinin cebirsiz poli-
vardır. Fakat müstesna fikir mezi- tikasını "Muallimlere Tavsiyeler 
yetleri olanlardan bu yaşta bütün Risalesi" kadar belki hiç birı 
şekli tahsile nihayet vermek sure. şey tebarüz ettiremez. Mual1:mler 
tiyle çok şey kaybedecek halkaları bunu okumak ve tatbik etmek mec-
da vardır. • buriyetinde değildir, F.ıkat mem-

lekette en fazla okunan teı biye ki
Bunun için yüksek ücretlere baş-

tabı odur, ve birçok di!lerc teıceme 
ka ttirlü çıkışamıyan birçok orta 

1 bes. . 1 O f d edilmiştir. mektep ta e ırun ya ':lız x or 
(Oksford), Cambirdge (Keymbric) ı-----------
veya London (Londra) üniversitele- j ~6 
rinde değil Briı:nya adalarınd~ ~~ ıncı 
ğılmış 20, hatta daha fazla kuçuk 
üniversite koleclerinde (Scholarsh- V' t 
~p) denilC':l ~ar~ı~lar bulmalarına .n.am u ay •• 
ımkanlar verılmıştır. 

Bu yardımlar mahalli maarif er
kanınca veya hükümetçe temin edL 
lip üniversitelerle teknik kolecleri
nin göstereceklerine ilave olmak ü
zere muhafaza edilirler. Bugün İn. 
giltereyle Gal üniversitelerine de· 
vam etmekte olan 40.000 talebeden 
yarısının umumi yardımdan bir 
miktarına mazhar olduğu tahmin e
dilmektedir. 

Mamafih İngiltere haricinde ingi. 
liz "resmi mektepleri" ne dair daha 
fazla akisler mevcuttur. Bu tabir 
hakikatte bir "teknik., tabirdir, ÇÜ';l· 

kü resmi mektepler bilinen mana
siyle resmi değildir. Bunlar hükü
metçe idare edilmez, yüksek ücretli 
leyli orta mekteplerdir. En meşhuru 
1441 de Kıral Altr:ıcr Hanry'nin aç
mış olduğu Eton College olmak ü
zere bu mekteplerin çoğu pek eski. 
den teessüs etmiştir. 

Resmi mekteplerin devlete ida-
reciler, devlet adamları, 

meslek erbabı yetiştirmek gibi şe
refli bir ananesi vardır, bu sınıfla
rın büyük bir kısmı hali aynı men
balardan alınmaktadır. Bu hal bil
yük demokrat bir memleket için ga
rip gibi görülebilir. Fakat bu mese
lenin başka safhaları da vardır. 
Meşhur "fagging : hizmet" sistemi 
sayesinde resmi mektepli genç, mek· 
tepteki ilk senelerinde getir götür 
yapmak, ekmek kızartmak, ayakka
bı silmek, gibi büyük smıf talebesi
ne iş görmiye ve bunlara itiraz etti· 
ği takdirde de mükemmelen ceza 

((Başı 1 inci sayfada) 

sesemızın ananesi de zaten bu 
değil midir? 

Bu asırda, milletler, ancak, 
kuvetlerini artıran medeniyetle
rine ve medeniyetlerini koruyan 
kuvetlerinin mihverine ve muva
zenesine istinat ederek yaııyabi
lirler. Ne zayıfın, ne de gerinin 
dostu yoktur. 

Milletin emniyeti bizimle be
raberdir. Beynelmilel itibarımız 
tamdır ve sağlamdır. Bunları na
ııl kazandıksa, öyle muhafaza 
edeceğiz. 

F.R.ATAY 

Deniz kazalar1 ve Sadıkzade 
lzmir (Hususi) - Mersin vapuru, 

Fenike civarında karaya oturan Sa • 
dıkzade vapurunun yolcularını alarak 
şehrimize getirmiştir. Yolcuların 
söylediklerine göre, Sadıkzade, artık 
kullanılamıyacak vaziyete düşmüş, 
teknenin altı delinmiş, makine aksa· 
mı bozulmuştur. Kaptan, hadise esna
sında vazifesini hakkiyle yapmış. 

yolcular için her türlü tertibatr al -
mıştır. 

Mersin vapuru, Sadıkzade'ye yak -
taşırken, o da fırtınanın tesiri ile 
batmak tehlikesine maruz kalını§, fa . 
kat mucize kabilinden kurtulmuştur 
Konya vapuru ile Sadıkzade'nin ya · 
nına giden bir heyet, şimdi, karaya 
oturmanın ne şekilde olduğunu tet -
kik ve tespit etmektedir. 

NÖBETÇlECZANELR 
Pazar : Merkez eczanesi 
Pazarteıi : Ankara eczanesi 
Sah : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Çarşamba : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Perşembe : Ege ve Çankaya eczaneleri 
Cuma : Sebat ve Yeniııehir eczaneler 
Cumartesi : İstanbul eczanesi 

ACELE iMDAT 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir has
talık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müraca

at: Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası: 
(2341-2342). - Elektrik ve Havarazı a
rıza ıuemurlugu: ( 1846). - Mesaj eri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civan: (2645-
1050-1196). - Samanpazarı civarı: (2806 
-3259). - Yeniııehir, Havu:ıbaşı Bizim 
taksi: (2333). - Çankırı caddesi, Ulus 
taksisi: (1291). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve son seferleri 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 ~" 30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 .00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenisehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. ;.•n Ycnişehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'yc 6.15 7.00 
Akkbprti'den S. pazarına 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
Ulus M. dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
§ Ulus meyclanıy!e İstasyon arasında her 

beş dakikada bir sefer olup tren zaman
ları seferler daha sıktır. 

§ Ulus mevdanıyle Yenişehir. Bakanlıklar, 
Cf'beci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ve kadar vasati her beş dakikada: sa· 
at 20 den 21 e karlar her on dakiknda: sa
at 7 den 8 e ve 21 den 23 e kadar her 
onbeş, yirmi ve otuz ıfakikada bir mun
tazaman seferler vardır. 

§ Aksamları Ulus meydanından saat 23 de· 
ki son seferlerle bunların Ulus meyda
nına dılniisleri sinemaların dağılııı saati· 
ne tabidirler. 

Posta saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul cihetine 

mektup kabul eder. 

Tren saRtleri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20. Her 

ak5am 19.15 ve 19.50 
de. (Pazartesi, Per
sembe, Cumartesi, 
Toros sürat.) 

Samsun hattı : H ergUn 9.35 (Kayıe· 
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattl : Her gün 9.35 
Zonguldak hattı : Her eün 15.00 

ULKU 
iALKEVLERI DEROISl 

Ülkü'nün 13 üncü cildinin 74 • 
üncü sayısı çıkmıştır: 

Milli Şef'in İstanbul Univer
sitelilerine ve bütün vatandaşla
ra hitabeleriyle başlıyan bu sa
yıdaki yazılar sırasiyle şunlar· 

dır: 

Nutuktan dersler - M.Fuad Köp· 
rülü -. Ojenik Problemleri -
Porf. Dr. Şevket Aziz Kansu - . 
Ortazaman Türk - İslam dünya
sında yaşanan hayata dair -
Prof. A. Mez (Almancadan çev: 
Cemal Köprülü) - . Böyle de
mişti bir gün aşkın çobanı (şiir) 
- Sıtkı Akozan - • Nisan balığı 
adeti nereden geliyor? - Ziya
ettin Fahri - . Halkevlerim~ ve 
memleket sporu - Nüzhet Ab
l>as - • İki kızkardeş ve bir de
likanlı (I-II) - Nahid Sırrı - . 
Viyana Etnografya mektebine 
göre ekzogamik müessesesının 

mahiyeti - Ziyaettin Fahri - . 
Satuk Burga Han menkıbesi ve 
tarihi - M. F. Grenard (fransız
cadan çev: Osman Turan) - • 
Milli edebiyat devri şiir sahasın
da Aşık Tarzı tesirleri I. - Fev
ziye Abdullah - . 

NOTLAR ve İKTİBASLAR 
Şeyh Sadi'nin Abaka ile görüş

mesi (Şerefeddin Yaltkaya) -:
Dede Korkut kitabındaki bazı 

notlar ve motiflere dair (Abdül
kadir İnan). 

AYIN HA BERLERt: 
Mebus seçimi - . Dünya için

de Türkiye. 

HALKEVLERİPOSTAITT: 

Halkevleri çalışmalarına toplu 
bir bakış - . Bir Halkevi çalış
ma programı - . Halkevlerinde 
müzik esasları -. Halkevleri neş
riyatı. 

FİKİR HAYATI: 
Bir okuyucunun notları (Bir 

yıldönümü - Sanata dair - lki 
tarih kitabı - Nekroloji - Yüz 
karası) ... 

BİBLİYOGRAFYA: 
Pey:ımi Safa "Türk inkılabı· 

na bakışlar,, (Z. F.) - Mustafa 
Nihad Özön "Namık Kemal ve 
ibret Gazetesi - Hayrettin Ka
ran "Kara Mehmet" (F. A.). 
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İstanbul' daki maç 
(Ba~ı 7. nci sayfada) 

mükemmelen tutuyor ve harikulade 
bir oyun çıkarıyordu. 

40 ıncı dakikada, Fenerliler, bu ma
kQs talihi yenmiye muvaffak oldular 
ve Basri güzel bir şiltle takımının ga
libiyet golünü kaydetti. 

Oyun Fenerlilerin baskısı altında 

devam ederken 44 üncü dakikada Bas
ri Fener'in ikinci golünü attı ve bir 
dakika sonra da maç 2-0 Fenerin ga
libiyetiyle sona erdi. 

lstanbıd Trn!kteplerinin 
maçlcırı 

Maarif Vekaletinin tertip ettiği li
seler arasındaki maçlarına bugün Tak 
sim stadyomunda l:ıaşlanmıştır. Çok 
kesif bir seyirci kütlesi önünde yapı
lan maçlarda erkek muallim mektebi 
ile Pertev Niyal lisesi, maçın temdit 
edilmesine rağmen 1-1 berabere kal· 
mışlardır. 

Vefa - Sanat okulu arasında yapı
lan ikinci maçı da 3-1 Vefa kazanmıt
tır. 

Beşiktaş 
Peralıları 
3- lyendi 

İstanbul, 2 a.a. - Bugün Şeref sta
dında Beşiktaş - Pera birinci takımla
rı hususi bir maç yapmışlardır. Be
şiktaşlılar bu maça şu kadro ile c;ık
mışlardır : 

M. Ali - Naci, lbrahim - FeHi, 
Bedıi Rilat - Hayati, Hakkı, Nazım, 
]ere!, E§ref. 

Hakeım: Şazi Tezcan • 
İlk devre, Beşiktaşın mahsus bir 

hakimiyeti altında devam etmiştir. o. 
nuncu dakikada Nazım yakından bir 
şiltle 6irinci golü yapmıştır. Devrenin 
sonlarına kadar ayn: rr.ahsfı.s üstünlü
ğü idame ettiren 'Jeşiktaşlıla:, Fevzi
yi hatalı bir surett:: yere clüşüren 
peralı müdafii tecziye için hakem taı
rafından verilen bir penaltı kazandı. 
Jar. Ha1<kı bunu sıkı bir şiltle gole çe
virerek ikinci golü yaptı. Devre bu te
kilde bitti. 

İkinci devrede oyun daha fazla 
mütevazin bir cereyan takip etti. Bu 
devrede peralılar birkaç müessir hü
cum yaptılar. Devrenin ortalarında 
peralılar sol içleri vasıtasiyle güzel 
bır gol çıkardılar. Derhal hücCtma ge
çen beşiktaşlılar, soldan uzaktan bir 
hücumla kaleye aktılar. Top Hakkı
nın bir kafa vuruşiyle, üçüncü defa 
olarak Pera kalesinin ağlarına takıldı 
ve Beşiktaş bu suretle maçı 3-1 kazan
dı. 

Mekteplerarası atletizm 

Dün Ankara'da bir 
kır koıusu yapıldı 

Maarif V dkalcti Beden terbiyeli 
direktörlüğünün mekteplere verdiği 
talimata göre, mektepler arası atle -
tizm müsabakalarmda;ı bu haftaki 
programa dahil, 1800 metrelik kır ko. 
şusu dlin yapılmıştır. 

Saat 13.45 de başlıyan bu koşuya 75 
mektepli iştirak etmiştir. 

Stad içinde başlıyan koşu atad dr -
şında da devam etmiş ve gene atad i
çinde bitirilmiştir. 

Büyük bir intizam içinde ha.tlıyan 
koşu, gene aynı btizamla bitirilmiş ve 
neticede 4 dakika 9 saniyede yapı us
ta mektebi birinci, erkek lisesi ikinci, 
sıra ile Gazi ve Ticaret liseleri üçün
cü ve dördüncü gelmişlerdir. 

Koşu sonunda Maarif Vekil eti be
den terbiyesi müdürü B. Vildan Aşır 
beden terbiyesi öğretmenlerini toplı -
yarak koşuların kritiği ve bu işlerin 
DTganize edilmeleri hakkında bir gö • 
rüşme yapmıştır. 

Mekteplilerin maçı 

Ziraat E. konservatuvarı Gazi 
liı;eı;i inşaat mektebini yendiler 

• Dün sa.bah saat 9.30 da 19 Mayıs 

stadyomu antrenman sahasında yük
sek Ziraat enstitüsü ile Konservatu -
var takımları arasında yapılan futbol 
maçı Yüksek Ziraat enstitüsünün gü • 
zel ve hakim oyunundan sonra aıfır 
iki galibiyetle neticelenmiştir. 

Bu maçtan sonra saat 11,30 da Ga
zi lisesi ile tn,aat usta mektebi ara • 
smda yapılan futbol maçı da Gazi li -
sesinin 6 • O gibi ezici bir galibiyetiy 
le neticelenmiştir. Gazi lisesi takımı
nı teşkil eden oyuncular arasında An. 
kara muhtelit takımmda yer alan Keş· 
fi ve Nusret'in bulunması neticenin 
çok farklı olmasında bii iık tesirleri 
olmuştur. Her iki oyunun hakemi A. 
sım Kurt idi. 
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H i K A y E 
Zehirli meyvalar 

MİLLİ KÜME DISINDA KALAN 

KULÜPLER ARASINDAKİ MAÇLAR 
MİLLETLER ARASI 
Köy kongreleri 

ı Yazan: Firdev• ŞEHSOVAROGLU 
En yeni şapkasını, kendine en çok ile yüreğine çöktü. O, bu yalnızlığın 

Yakı"'"'" lb . · · · · b 1 k 
1 r-• e ısesını gıymış, sa ırsız ı - acısını ilk defa duyuyordu. Çünkü ai-

Gençlerbirlİğİ Galatasaray 
takımını 4 - O mağlup etti 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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a telefonun çalmasını bekliyordu. lesinden son kalan sevgili annesini de 
:er hafta aynı günün aynı saatinde kaybettikten az zaman sonra, tesadüf 
uluşurlar, beraberce güle eğlene onu Münim'e tanıtmış, genç adam o

nıuhteşem bir lokantada yemeklerini nun kimsesiz hayatını saadetle doldu-
Yerlerdi. Sevgilisi Münim ne kadar sa- ruvermişti. · 
dık, 11e kadar kibar ve nazik bir gençti. Büyük aşkının bir an içinde bôyle 

Beraber oldukları zaman Selmin'in sefilce mahvolmasına bir türlü inan
~z~n.kirpikli lacivert gözlerinden göz- mak istemiyordu. Ne olurdu, candan 
k rını ayırmazdı. Dudaklarından genç bir kimsesi olsa da onu biraz teselli 
f ıza karşr bir defa bile kaba bir söz, etseydi. Bu ihtiyaçla hemen telefona 

Milli küme haricinde kalan takım
lar arasında Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğünün tertip ettiği kupa 
maçlarına dün Ankara'da başlandı. 
llk müsabaka Galatasaray ve Gençler 
birliği takrmları arasında idi. 19 Ma
yıs Stadyomunda yapılan bu maçı 
Gençlerbirliği üstün ve ezici bir o -
yunla 0-4 kazandr . 

zaman ilerledikçe Gençlerbirliği üs
tünlüğünü artırdı ve birinci devre zar 
fmda Mustafa, Vahdet ve Asım ta
rafından dört gol yapıldı. 

Toprak savaı1nı ıereflendirecek modern leıkilal nasıl olmah, 
selahiyeti, dinamik millet fikrinin yardımı mülkiyete yol 

a(acak direktif ve bunlarm mali (areleri 
Brüksel'de toplanan milleler arası 

beşinci köy yaşayışını güzelleştirme 
kongresine Belçikalılar tarafından 

verilen raporda köy ve toprak mese
leleri hakkında dikkate değer mühim 
fikirler ve mütalealar vardrr. · 

B - Dinamik millet fikrine 
(efkarı umumiye) yardımı : 

ena bir kelime çrkmamıştı. Ve çıka- koştu: 
tnazdr da. Derin bir sevgi ile geçen iki - Sen misin Nadide? - Selmin'in 
sene içinde ona her türlü gamdan u- dert ortağı hatta onu biraz da kıska
tak coşkun bir neşe , sonsuz bir saadet nan eski bir arkadaşı idi. - Dinle beni 1 
\ı'~rnıiye çalışmıştı. Ona sıksrk çiçek Müthiş bir felaket karşısındayım. Ne 
gonderir ve hemen her sabah telefonu yapacağımı bilmiyorum. Hemen sana 
acarak şefkat ve muhabbetle onu arar, gelip her şeyi anlatacağım. 
nasıl olduğunu sorardı. - Ne oldun Selmin? Meraktan çıl-

Maçın hakemi Ankaragüçlü B. Hü
seyin idi. Takımlar şu kadrolarla oy· 
nuyorlardı: • 

Gençlerbirliği: 

Rahim - Ahmet - Ali - Münir - Ha
san - Hüseyin - Vahdet - A.sım - Mu
zaffer - Nuri - Mustafa. 

İkinci devrede de aynı üstünlüğü 
muhafaza etmelerine rağmen Genç -
lerbirliği forvetleri beceriksiz kaldı
lar. Mamafi bazı vaziyetler şanssız 
Irklarını gösteriyordu. Oyun böylece 
0-4 neticelendi. 

Galatasaray takımında Haşim yok
tu. Söylendiğine göre, dün kayak 
sporu yapmayı tercih etmişti. Takım 
birilıirine alışmamış, antrenmansrz o
yunculardan mürekkep olduğundan 

Gençlerbirliğinin tazyiki karşısında 
hiç bir şey yapamadılar. 

Bu raporda 1935 Belçikasında top
rak savaşını şereflendirecek lüzumlu 
amiller şöyle gösterilmiştir: 

1 - Köy işleri için mahsus teşkiiat 
vücuda getirilmeli, 

2 - Bu teşkilat dinamik bir millet 
fikrine dayanmalı, 

Kuruluş ne kadar kuvetli ve mun
tazam olursa olsun, eğer milletin u
mumi birlik düşünüşüne dayanmazsa 
zamanımızda faydalı bir iş meydana 
çıkaramaz. Neslimiz, kütlenin iradesi 
üzerine kuvetle dayanan bir otorite 
arıyor. Milletin elbirliği etmesinden 
daha kuvetli bir mani ve la olabilir mi? 
Siyasi demokrat rejimlerde de, dik
tatörlük rejimlerde olduğu gibi, hal
kı böyle bir iş için seferber etmek 
mümkündür. Toprak meselesi bir fel. 
sefe, bir akide meselesi değildir. Bu, 
bütün vatandaşların müşterek cephe 
tutmaların ı yaratabilecek nadir mese
lelerden biridir. 

k Bazen Selmin bu kadar sevgi ve ala- dıracağım. Bekliyorum, çabuk gel. 
aya kendini pek Jiiyik göremezdi. Öy- • • • Gençlerbirliğinde dünkü maçta A -

Galatmmray sım, Ahmet, Vahdet gibi yeni oyun-

3 - Bu teşkilat mülkiyetıe yol aça
cak bir veçhe tutmalı. leya, diğer kadınların, arkadaşlarının, · Nadide evinin kapısı önünde ihti

onun gibi mesut olmaları için neleri mal vermediği bir kabusun haki.kat olu 
~~sikti? Hatta kendinde ndah,a pekçok şunu nasıl anlatacağını düşünerek ağır 
güzelleri, zenginleri, tahsil ve terbiye. ağır gelen Selmin'i sabırsızlıkla bek
leri yüksek olanları vardı. Mesela biri, Iiyordu. Selmin hemen söze başladı: 
nişanlısının aşın kıskançlığıyle kıvra- - Nadide, Münimle ayrılıyoruz. 
nıyor, bir diğeri yoksulluğun derin a- Biraz evel telefon etti. Evleniyormuş. 
tılarıyle inliyor ,bir üçüncüsü kendini Bu haberin dehşetini anlatmıya keli
ç? kseven kocasını sevemediğinden şi- rtle bulamıyorum. Fakat ben bunu bir 
k~yetçi.. Bir başkası, hayatını serseri şaka zannediyorum. Çünkü son ayrıh
bır adama fedaya hazır. Beraber yaşı- şımızda benimle her zamankinden da
:Van kadın ve erkek arasında tam bir ha fazla alakadardı. 

Fehmi - Fuat • Hilmi - Nihat - Ah- cular gördük. Bu yeni futbolcular 
met - Hilmi - Fethi - Oğuz - Servet. Ankara futbolu için bir istikbal va
Ômer. detmektedirler. Başta Hasan olduğu 

Oyun GençlerbirJiğini~ vuruşiyle 1 h~l.de. Ali, ~üniı: ve Rahim gibi bil
başladı. Forvetler daha ılk hamlede gılı ve teknık oyuncular takımı sürük 
Galatasaray kalesine indiler ve yarı lüyorlardı. Diğerlerinin de gayretle
sahaya yerleştiler. Galatasaryhlar bu rinin inzimamiyle Gençlcrbirliği iyi 
baskıya bir müddet dayandılar. Fakat bir galibiyet kazanmıştır. 

A - ftfodern teşkilat: 
Tatbik edecek bir sosyete kurma

dıktan sonra her hangi bir demiryo
lunun yalnız proje ve planını yapmak 
neye yarar? Bunun gibi, sosyologla
rın köy için yaptıkları değerli proje
lerin cesaretle ileri sürülmesini, per
vasızca ve maharetle tahakkuk etti
rilmesini temin edecek bir teşkilat 
ekipi olmadığı için bu projeler de bir 
işe yaramamıştır. 

Uygunluk tesisi hayli güç olduğu mi- Fakat şefkatle genç kızın koluna gi-
Silllerle muhakkak. ren Nadide Selmin'in kulağına müp-

Cumartesi akşamları, h~ bir itiyat hem bir kaç kelime fısıldadı: 
hükmüne giren akşam yemeklerini ya- - Zaten şüpheleniyordum· 
2.~n kır gazinolarında, kışın şehrin en - Nasıl? Şüpheleniyor muydun? 
luks lokantalarında yerlerdi. İşte o ak- Neden, niçin bana daha eve! söyleme
~ın haftanın en güzel günü olarak ne- din? 
§e içinde geçerdi. Çünkü Selmin, bir - Ehemiyetsiz bir alaka zannettim-
hafta sabırsızlıkla beklediği bir günde di de .. 
kendini Münim'in meşrft karısı, daimi Genç kız, o dakikada, geçen günle
hayat arkadaşı olduğ; vehmine kapı- rin sevgisinin de mahvolduğunu his
lırdr. setti. Sanki Münim'den ona manevi 

Bölge Bisiklet yarışlarınin 

altıncısi da dün yapddı 

Nuri Kuş birinciliğj 
bırakmıyor elden 

Bisiklet seri yarışlarının altıncısı dün 100 kilometre 
üzerinden ve 11 bisikletçi·nin İf'tİrakiyle yapılmıştır. 

mesafe 

Su halde: 
Toprak savaşını, nıçın milli bir 

mücadele haline sokmuyoruz. Niçin 
sefaletten kurtarılması icabedenleri 
bir araya toplıyacak ve bu işi canlan
dıracak teşkilatı yapmıyoruz? Mille
tin umumi birlik düşünüşüne tesiri 
olanları neden seferber etmiyoruz? 
Gazeteciler, öğretmenler, profesör
ler, radyo merkezleri, sinemalar, ida
re merkezleri neden susuyorlar? 

Birer birer sorulan sorgulara va
tandaşların hepsi evet diyorlar, eksik 

olan şey, fikirleri ve reyleri birleşti

rerek çalışmaktır. İşte bunun için bir 

enerji merkezi vücude getirilmeli ve 
o dinamizmi kütlelere yaymalıdır. 

Saat tam altıda telefonun çalmasiy. bir şey, bir his kalmamış gibi birden 
le düşüncelerinden silkindi. kalbi boşalıvermişti. Artık ona ait ne 

Yarışa saat tam dokuz otuzda baş - .-----------------

Düşünmek iyidir, tasarlamak ve 
proje haline koymak daha iyidir, fa
kat harekete geçmek ve yürürlüğe 

koymak daha mükemmeldir. Vaktiy
le makine, kendisine hizmet edenle
rin fıkaralığna sebep olmadan evel, 
toprağa dönüş meselesinin yazılrp 

konuşulmasiyle vakit geçirilebilirdi. 
Halbuki 1935 yılı tatbik ve icraya 
geçmek zamanıdır. Kongre teklif Ve 
temennileriyle nazariyelere teşekkür
ler. Artık kazmayı elimize alalım ve 
tarlaya dönelim, t5. ki insanları bes
liyecek mahsuller ekilsin ve büyü
sün. 

C - lU ii.lkiyeıe yol aracak 
'direktif : -Alo .. Münimciğim? bir kelime sormak, ne de öğrenmek is-

- Selmin sen misin? temiyordu. Fakat kadın kıskançlığının 
~uhaf şey, sesi ne kadar değişmiş. O verdiği tecessüsün önüne geçemiyerek 

kadar ki Selmin, pek alışrk olduğu bu sordu: 
Sesi tanımakta ad ta güçlük çekti. - Ne biliyordun? 

Seven insanlar ·ok titiz. çok has~as - Oo 1 bir şey değil .Aynı dairede 
olurlar. Genç krz, sevgilerinin hava- çalışan sarışrn daktilo ile bir defa kol 
sında tehlikeli bir rüzgar estiğini be- kola gezerlerken gördüm. Fakat krzı 
men sezıerek telaşlandı. kendine öyle çekişi vardı ki.. Sanki ıbir 

- Nen var Münimciğim? Yoksa vücut gibi yürüyorlardı .. 
hasta mısın? "Kızı kendine öyle çekişi vardı ki..., 

Birkaç hafif öksürük, ve genizden Bu cümlenin acılığını ancak sevenler 
gelen bir ses. Münim'in ya fazlaca ü- bilir. 
ŞÜttüğünU veya a ğladı ğını ispata kafi - Benim ona olan itimadıma güle-
id1·. 

~ - Selmin .. Bu akşam buluşamıyaca
gırnız için müteessifim. 
.- Aman yarabbim? Hastanın değil 

tnı? Nen var? Ne oldun? Çabuk ı:.öyle !. 
- Sana her şeyi hemen söylemeği 

~ah,a doğru buluyorum: Hasta deği
~ım. Biribirimizi bir daha görmemize 
1tnkan yok. Aramızda her şey bitti ar
tık. 

- Münim? Alo alo .. Ne dedin? Ne 
diywsun? Bana şaka mı yapmak isti. 
Yorsun? Anlıyamıyorum. 

- Anlıyamıyacak bir şey yok yav
rum. Birkaç güne kadar evleniyorum. 
Tabiidir ki seninle buluşmamız daha 
fazıa devam edemez. Sana bunu uzun 
zarnandanbcri anlatmak istiyordum. 
Bir türlü cesaret edemedim. Bu şekil
de ayrılış biraz haince, bira zkalpsizce 
olacak ama ne yapayım 7 Göz yaşları -
na tahammülüm olmıyacağı için en 
münasip şekil bu. Beni affet Selmin. 
liayat yolu uzundur. Kimbilir, belki 
de sen benden fazla mesut olabilirsin. u .. 1 d f zu me. Ne yapalım, artık saa e ı 
bende değil, bir başkasında ara .. 
b ~Münim, Münim! _ Bu meşum ha-
~r~ ona ulaştıran ahizeyi parçalıyacak 

g~bı haykırıyordu _ İmkanı yok Mü
r ·-.,. Söy1edik1 : , o'amaz Bir 
~~ka belki •.. Seni mutlaka görmeli. se
nınle k . v• h b e · onuşmalıyım. Verdıgın a er 
ınand ~ M .. . 
b ıgrm dakikada çıldtrırım . unım 

u olmaz! Sen bu kadar vicdansızlğı 
Yapanı h 

1 
azsın ! Yalvarrrrm sana. emen 

!~ '.Senin için cıldırmamr, ölmemi. 

d 
1 istiyorsun? Gel. bir defa. son bir 
ef · acık .. Ama mutlak gel yalvarırım 

•naL ' 

d - Gelemem sf'ı.,...;.., . tqrarın beyhu
e. Evleniyorum dedimya. 
Ses bird b" . h . b. . en ıre acaıp, aın ır vazı-

Yet alıverdi. Bu sese hiç alışık olmı
y~~ Selmin, şa kın, sustu. Dağınık bir 
Zıhınıe p · · ·· 1 . erışan hır halde geçen gun e-
rı hatırla ·· 1 • n· mıva calıstı: son tıesaduf erı-
d ~.' kon ustu kları son cümleleri ıiüsllr1• 
l_'' ·k I!er zamanki sevgi dolu cümleler
•a at M .. · r· unım aylardanberi evlenmele-
tnden bahsetmez {)]mustu. 
Sel · · 

b
• mın valnı7 "";,.,.-ı ,. ,, .. ,,'!ln:>r.::ı.; ,,.,, 
•lmeden k d. k · .. n en ı endıne söylene sovlı> 
e rlrıhsıvordu . 

b - I!avır. imkfinr ,,(l;k 'Reni valnr7 
ırakrp eid ,..,, b eme .... • 1 halde bir vanlıc;h1' 
elk! de bir sakar:tır 

k. Givinmek icin ~ahsan krzca2;rzırı 
•nıses· r v· b. ız ıgı ırdenbire bütün ağırlrğı 

ceğine hakikati bana bir an evci söyle-
meliydin. 

- 'Gülmek değil, emniyet ve itima
dının hayranı idim. 

- O daktilo ile mi evleneceğini zan
nediyorsun? 

- Bu hususta bildiğim bir şey yok· 
Fakat ekseri akıllı erkeklerin böyle 
cahil, görgüsüz kızlar[ seçtikleri çok 
vakidir. 
-O kızı ben pek iyi tan ~ mm. MiL 

nimle aramızdaki münase ti o da bi
lir. İmkanı yok, o değil. B -cadın, bir 
genç kız bu kadar gaddar o naz. Onu 
bulup konuşmalıyım. Evini 1. ili yorum. 

Nadide onu yalnız bırakm"k isteme
di. 

• • • 
Biraz sonra er ikisi de, lüzumun

dan fazla hiddet gösteren bir kızın 
karşısında idiler. Böyle münasebetsiz 
dedikoduların ailesinin kulağrna git
mesini istemediği için onları kapının 
yanındaki küçük odaya aldı. Selmin'in 
ithamını küstah bir tavırla dinledik
ten sonra kendini müdafaaya kalkıştı: 

- Rica ederim, böyle saçma şeyler 
için beni rahatsız etmeyiniz. Eğer sev
giliniz benimle alakadarsa bunda be
nim suçum ne? Evlenmek meselesine 
gelince: müsterih olunuz. Onunla ev
lenecek ben değilim. Çünkü ben mete
liksiz bir krzım. Münim gibi gençler 
ise para isterler ,para .. Zavallı bir kız
cağrzın ailesi arasındaki itibarım dü
şürmiye kalkışacağınrza sevgilinizin 
son derece aliikadar olduğu zenginler
le uğraşın. Sevgiliniz mühendis Mü
nim zengin Nasit Tosun'un kızıyle a
lakadar. - Bir elini kalçasına dayadı, 

o-özlerini istihza ile kısarak bir elini 
havava kaldırdı - Ama tahsili yokmuş, 
!?Örgüsü kıtmış, sizin gibi ince ve za
rif de ğilmis. Hatta güzel de deP.ilmis .. 
Ne crkar efondim. ne çrkar? Bütün 
lınnlarrn fı>vkinde parası var, narası! .. 
"q::ıh::ıc;ının ::ınartman l:::ırı chıiY P'İ'hİ ! Bu
'Tiiniin erke~ini tatmin edecek veaane 
":::ırlrk nara .. Giin asrrı w·meme l!İrlivor 
Tabii vemekten sonra danslar, eğ1en
r e1Pr. Rrtrı:;i Piinii kikük havan tele
rnnh h::ıv l\lriinim'in h.,,t .... ,,. c:,. .. .,,,or 

Ban:::ı. in::ınnırvorsun•1z dE'~il ""i? Ha
hıılt;ı.hav !. tnanmadıP:ınız isabet. 

T{r:nn istih ;ı:::ıc:•na daha fazla taham
..,iilü k::ı lmrvarı Setmın kerıdini sokaa~ 
-'l::ırattr. Fak::ıt "sevP-iliniz hPnimle aHl-
1,::ıdarsa .. ,, kelimeleri ıııı;t,,nıadiveıı 
beynini çimdikliyordu. ( Sonu var) 

landı. Bugünkü yarışın ilk merhale
sini Gölbaşı teşkil ediyordu. Mesafe
nin uzunluğu ve yolun da arızalı olu
şu bu yarışın seyrini daha başlangıç
ta değiştirmişti. Dikmen yokuşunda 

koşucular gruplara ayrılmağa başla
mıştı. Asfalt yoldan çıkıldığı zaman, 
en başta dört kuvetli rakip bulunu -
yordu. Bu vaziyet de çok devam et
meden Nuri Kuş'un bisikleti arızaya 
uğrıyarak ön gruptan geri kaldı. Böy-
lece koşucular dağınık bir halde Göl
başmdan dönerek şehirden geçmek 
suretiyle yarışın ikinci merhalesi o
lan Sincan köyü istikametine doğru 
yol almağa başlamışlardı. Büyük bir 
mücadele ile devam eden yarış, asfalt 
yolda yeniden seyrini değiştirmiş ve 
geride kalanlar yava yavaş toplanma
ğa ve biribirlerini yakalamağa başlı
yan koşucular sekseninci kilometre -
de iki grup haline gelmiş bulunuyor
lardı. Yarrşrn bundan sonraki kısmı 
biraz hafif cereyan ederek Etimesuta 
gelinmiş ve burada yapılan son vites· 
te koşucular aşağıdaki dereceleri al· 
mışlardır: 

1. - Nuri Kuş (Ankaragücü) 3 sa
at 10 dakika, 2. - Ali Ersoy (Bölge 
sanat okulu) tekerlek farkiyle, 3. -
Hasan (Ankaragücü) lki boy geride, 
4. - Nazmi (Ankaragücü) tekerlek 
farkiyle, 5. - Alaattin (Ankaragücü) 

Dünkü yarışın finalinin Etimesut 
olarak tertibinden maksat ajanlığın 
ayrıca tertip etmiş olduğu bisikletli 
gezinin dün Etimesut'a yapılmış ol -
maaıdır. Yarışın şehirden 20 kilomet
re uzakta bitirilmesindeki mahzurla
rı göz önünde bulunduran ajanlık, 
Etimesut nahiye müdürünün değerli 
ya dtmı ile koşucuların yarış sonun
da duş alabilmelerini de temin etmiş
ti. 

lstanbuldaki bisiklet yarışlan 
Bugün Topkapı - Kemerburgaz, a -

rasında gidip gelme 100 kilometrelik 
seri bisiklet yarışının altıncısı yapl -

mıştır. Saat 9 da başhyan bu yarış çok 

heyecanlı olmuştur, Netice şunlardır: 

Süleymaniyeden Haralambo, 3 saat 
20 dakikada birinci, Feneryılmazdan 

Anastas, 3 saat 27 dakikada ikinci, Fe 
neryılmazdan Torkom üçüncü. 

İkinci sınıf bisikletçiler ara'Sında 
yapılan 30 kilometrelik teşvik müsa -

bakasında da şu netıiceler alınmıştır: 
ŞişHden Baret, 64 dakika 45 saniye 

de birinci, Şişliden Niki ikinc, Fener

yılmazdan Niya.zi üçüncü.Şişliden Na 
zaret dördüncü, Şişliden Paskal be -
şinci. 

Bu teşvik müsabakasının birinci, i
kinci ve üçüncüsüne birer madalya ve
rilmiştir. 

Dün yapılan 
bisiklet 
gezintisi 

Sporcular dün neşeli 

saatler geçirdiler 
Bisiklet ajanlığının tertip ettiği bi

sikletli gezilerin ikincisi dün Etimes_ 
ğut'a gidilmek suretiyle yapılmıştır. 
Yüzü mütecaviz bisikletlinin iştirak 
ettiği dünkü gezi çok güzel bir hava
da cereyan etmiş olması itibariyle 
baştan sona kadar neşe içinde geçmiş. 
tir. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü -
nün de iştirak ettiği kafile, saat tam 
10 da Stadyomdan hareket etmiş ve 
yolda birkaç mola vermek suretiyle 
saat 12 de Etimesğut'a varmtştrr. Bir 
az istirahat edildikten sonra saat tam 
12.40 da yüz kilometrelik bisiklet ya. 
rışının finali gene burada yapılmış ve 
böylece sporcularımız da bu gezi ka -
filesine iştirak etmiş bulunuyorlardı. 

Öğle yemeğ kırda açık havada her. 
kesin beraberinde getirdiği komanya
lariyle toplu bir halde ve neşe içinde 
yenilmiştir. 

Yemekten sonra, muhtelif eğlenceli 
oyunlar tertip edilmiş ve bu arada da 
atış tal,imleri yapılmıştır. 

Bundan sonra 16 gencin iştirakiy
le 8 kilometre mesafede bir bisiklet 
yarışr tertip edilmiş ve büyük tezahü 
rata vesile teşkil eden bu küçük yarı -
şrn genç galipleri sıra ile şu derece -
leri almışlardır. 

1 - Fevzi (Gazi lisesi, İsmet (Er -
kek lisesi) haşhaşa, 3 - Sabih (Gazi 
lisesi), 4 - Fikret (Gazi lisesi), 5 -

Bülend (Erkek lisesi), 6 - Orhan 
(Kolej). 

Bisiklet gezisine iştirak edenler sa
at 15 e kadar eğlenceli vakitler geçir
dikten sonra gene toplu bir halde şeh
re dönmüşlerdir. 

Gelecek haftaki gezi, Keçiören'e 
yapılacaktır. 

Eskişehir' deki yarış 

ESıkişehir, 2 a.a. - Bisiklet seri ya
rışlarının altıncısı olan 100 kiloanet • 
relik koşu bugün dokuz bisikletçinin 

Bu tet5kiliiı nasıl olmalulır? 
a) Bütün memleket için çalışmayı 

merkezleştirecek bir kuruluş. 
b) Evelce mevcut kuruluşları da 

en iyi çahştrracak bir teşekkül. 
c) Ocak ve toprak kaşesi adındaki 

milli birlikle beraber çalışmak. 
d) Ucuz meskenler milli sosyetesi 

ile işbirliği. 
e) Devlet tasarruf kasasınca tanın

mış taşınmaz mallar kredi seviyesiy
le işbirliği. 

f) Sebzecilik merkezleri ve küçük 
iaşe federasyonlariyle işbirliği. 

g) Öğretmenler federasyonu. 
h) Ağronomlar heyeti. 
i) Çiçekçilik, bahçıvanlık müıra

virleri, 
j) Köy ofislerinin işlemiş toprak

larını kıymetlendirme komisyonu .• 
k) Köy yaşayışını güzelleştirme 

milli komisyonu. 
1) Erkek, kadın ve gençlik amele 

kurumları. 

m) Yardım müesseseleri. 
n) Devlet, vilayet ve belediyeler. 
Bütün bu kuvetlerle işbirliği, çün-

kü başarılacak iş büyüktür, buna her 
iyi niyet ve arzu sahibi adamın giriş
mesi lazımdır. 

Vatan toprağınm bir parçasına 

mülk olarak onu işletmek, hiç bir şey 

olmıyan insanlar için ilk adımdır. Bu 
adım atılmalıdır. Fakat asıl elde etli-

lecek, daha doğrusu bu yazılarla elde 
ettirilmesine uğraşılan şey toprağın 

ve yurdun tam mülkiyetidir. Bir mil
lette toprağın, vatandaşlardan bir kıs 

mma ait olması ve öteki kısmın ise 
gündelik ekmek tedariki için baç ver 

meğe mecbur tutulması normal bir 
şey değildir. 

"Toprak köşe birliği" kurucusu 
(M. J oseph Geomaire) 8 ikinciteşrin 
1931 de verdiği bir nutukta "Tanrı 

iınsanlara toprağı, kendisini ve aile
sini beslemek için vermiştir, toprak 
hayatın temeli ise, sosyetenin de te
meli olmalıdır. Hükümet, her ailenin 

bir miktar toprağı olmasına nezaret 
etmelidir, toprağı insana iade etme

li. Çünkü o da, hava, ışık ve su gibi 
insanın malıd r." demişti. 

İtalyan milli şefi de toprak ıçın 

şöyle demişti: Toprağı satın almak, 

onunla insanları satın almak ve in
sanlarla ırkı elde etmek. 

Bütün bu izahlardan anlaşılıyor ki, 
köylüyü toprağa ve köye bağlamak 
için küçük toprak mülkiyetini vücu
de getirecek teşkilat kurmak lazım
dır. 

Bu teşkilat, devletçilik olmaksızın 
umumi müttefiklere hadim olacaktır. 
Çünkü modern umumi hukuk, devle
tin doğrudan doğruya eline aldığı 

işlerin hafifletilmesi yolunda mesut 
bir değişme gösteriyor, bu takdirde 
değer, çünkü devlet teşvik eder, ce- Bu işin m<ıli kısmı : 
saret verir, himaye eder, yardım e
der, vatandaşlar tahakkuk ettirirler, 
kollektivite, mantıki bütçenin müsa
adesi nisbetinde müdahale eder, ku
rulacak teşkilatın yaşaması hususi 
sermayelerce temin olunur. 
Aynı zamanda bu teşkilat tam kud

reti elinde bulundurmamakla beraber, 
kafi miktarda salahiyet sahibi ola
caktır. Şüphesiz ki kendisine istim
lak hakkı verilecektir. Bununla be
raber, bu hak öyle hudutlandrrılmalr
dır ki milli tesanüdün bir eseri ola
cak olan teşkilat, haksızlığa meydan 
verecek bir şekil almasın. 

Bu kuruluşun başında bir idareci
ler grupu bulunmalı. Fakat bunlar, 
teşebbüsleri, dosya ve kontrol fazla
lığiyle boğmamalrdır. 

Para artırma ve biriktirme fazile
tinin tatbikma hazırlanmamış aileler 
güçlük çekerler ve zarara uğrarlar 
Bunun için işini düzeltmesi için köy-

lülere para tedarik edecek murabaha
cılara şiddetle cephe almak lazımdır. 
Toprağı yeniden işlemek inkılabının 

bu yüksek devresinde borcunu öde
mek işinde ehliyetlerini göstermiş o-

lan aileleri almalıdır. Bu para artır
ma ve biriktirme ile borç ödeme ter
biyesi müsbet bir surette üç şekilde 
göz önünde bulundurulmalıdır : 

1 - Toprağın satın alınması ıçın 

lazım olacak borç paranın temini zım 

nında icabeden ilk sermayeyi vücude 

getirecek aile tasarrufu. Bu tasar-

ruf, "la methode des Buildings Soci

eties arıglaises" ile temin edilmelidir. 

2 - Ödünç alınan parayı geri ver
mek için lazım olacak aile tasarrufu. 

3 - Köy evinin satın alınması ve-

ya yeniden yapılması için borç alınan 

Gerç.i Belçikada 120 numaralı ve 27 
şubat 935 tarihli bir kanun vardır ve 
bununla hükümete, küçük topraklar 
mülkiyeti milli sosyetesi nizamname
lerini tasdik salahiyeti verilmiştir. 
Bu sosyete yukarıda sayılan işleri de 
yapar diyenler bulunacaktrr. Fakat 
bu sosyetenin maksadı, ya kendisi, ya paranın geri verilmesi için aile tasar-
hut kurulmasını istiyeceği bölge ve rufu. (Bu tasarruf küçük iaşe fede-

~?halli sosyet~.ler!n müdahalesiyle kü 1 ra~y?nlarmda tamamiyle elde edil
ç.uk toprak mulkıyetleri vücude ge- mıştır.) 

Van'm kurtuluş ha}Tamı 

Van, 2 a.a. - Van kurtuluşunun 21 
inci yıldönümü bugün coşkun heye -
canla kutla.nmıştrr. 

iştirakiyle yapılmıştır. Neticede İd -

man yurdundan Zekeriya Yonare 13 
saat 30 dakikada birinci, Demirspor. 
dan Osman Pak 3 dakika farkla ikin
ci, Demirspordan Faik üçüncü idman 
yurdundan Faruk dördüncü İdman 
yurdundan Ali beşinci gelmişler ve di 
ğer koşucular da biribirlerini taıkiben 
koşuyu bitirmişlerdir. 

tırmek, bunları kıymetlendirecek ya- Köy ve toprak savaşını kazanmak 
pılar yapmak, işletmeleri için icabe- için bu üç biriktirme şartına tama
den malzemeyi ve hayvanları satın al miyle riayet edilmelidir ve bu tasar
maktır. Halbuki mevzuubahs dava da- ruflarla bu mühim işi devlete yük ol-
ha büyüktür. madan başarmalıdır. 



İımir'de feci bir kaza 
İzmir (Hususi) - Şehrimizdeki 

Ankarapalas otelinin önünde sabahın 
dördünde ağır yaralı bir ceset görül
müştür. Polis tahkikatı neticesinde 
bu cesedin tüccar Fehmi'ye ait oldu
ğu anlaşılmıştır. Ayrıca tüccar Feh -
mi 'nin hadise gecesi bir çok gazino -
larda içip eğlendiği de tespit edil -
miştir. Tüccarın yatmak üzere otele 
döndüğü zaman hava almak için oda
sının balkonuna çıktığı ve burada 
muvazenesini kaybederek düştüğü 

tahmin edilmektedir. Hastaneye kal
dı~ılan tüccarın hayatı tehlikededir. 

l\'ler in' de garaj "'antral 

Mersin (Hususi) - Mersin beledi
yesi şehirde bir garaj santralı yaptır
mayı kararlaştırmış ve belediye fen 
müdürlüğüne keşif ve projesi yapıl
ması için emir verilmiştir. 

Garaj, otomobil durak mahallinde
ki boş sahada yapılacaktır. 

Betonarme olarak inşası kararla -
§Cln bu garaja 25 - 30 bin lira gidece
ği tahmin edilmektedir. Garajda bü
tün otomobillerin tamir. benzin ve 
yedek parça işlerini temin edecek sa
tış yerleri ile yolcular için bekleme 
salonları bulunacaktır. 

Bu yerin önümüzdeki mali sene i
çinde yaptırılması muhtemeldir. 

İzmir' de Tiirkku"u 

İzmir (Hususi) - Türkkuşu, bu 

ıene ya Cuma ovasında sivil tayyare 

istasyonu sahasında, yahut da Mene· 

men'de Ulucak köyü civarındaki 
meydanlıkta (A) ve (B) kampları a
çacaktır. Derslere yakında başlana -
caktır. Umum müdürün şehrimize 

gelerek hazırlıkları tetkik etmesi 
beklenmektedir. Kaydolanların ikin -
ci yazılı yoklamaları bu haftaya bi
tecek, sağlık muayenelerine başlana
caktır. 

Yozgat vilayet hiidçesi 

Yozgat (Hususi) - Vilayet umu -
mi meclisi çalışmalarına nihayet ver
mişti.c. Vilayet varidat büdcesi 611 
bin 207 lira olarak tespit edilmiştir. 
Bu paranın 135.453 lirası yol, 186 bin 
842 lirası kültür, 13.936 lirası ziraat, 
62.396 lirası sağlık işlerine ayrılmış
tır. 

Vilôyetler . 

3 adet otobüs alınacak 
Trabzon Belediye Riyasetinden : 

1 - Trabzon şehri dahilinde ve say
fiye kısımlarına işletilmek üzere, be -
heri 4000 liradan 12000 lira bedelle 
Ford veya Şevrole marka 3 adet oto • 
büs mübayaası yirmi gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle, eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Otobüslerin evsaf ve mahiyeti 
fe:ı işleri müdürlüğümüzde bulunan 
şartnamelerde muharrerdir. Bu şart -
nameler, 6 kuruşluk bir posta pulu 
gönderilmek suretiyle parasız tedarik 
edilebilir. 

3 - İhale, 4. 4.1939 tarihine müsa -
dif sah günü saat 14 de Belediye daL 
mi encümeninde icra olunacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat: 900 liradır 

6 - Teklif mektupları, 4-4-1939 sa
lı günü saat ( 13) e kadar ihale komis. 
yonu reisi olan belediye reisbe mak -
buz mukabili teslim edilecektir. 

11064 

Mezbaha yaptlnlacak 
Kayseri Belediye Riyasetinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Kay -
seri'de Gültepe korusu arkasındaki 

Katar söğütler mevkiine yapılacak 

mezbaha inşaatıdır. Muhammen keşif 

Pazarlıkla satıhk emlôk 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

Esas No. Mevkii ve Nev'i Mukadder K. Depozito 

411 Misakı Milli M. Eski Nardüşmez, Yeni 
Gozgü sokağı 20, 20 A, 20 B, numaralı ev. 5.500.- ... 1.100.-

511 Keçiören köyü, Güllü Kaya mevkii 1704 
ada 1 parselde kain bağ yerinin 3 hisse-
d e 2 hissesi (tamamı 2460 M2.) 492.- 98,40 

530 Kızılelma mahallesi Adliye Sarayı arka-
ıunda 16 metre murabbaı arsa. 240.- 48.-

529 N ecatibey mahallesi Mevsim sokağında 
71 metre murabbaı arsa. 1.420.- 284.-

527 B şkır mahallesi Söğütlü sokağında 
417 metre murabbaı arsa. 837.- 166,80 

Yukarda gösterilen gayrimenkuller pazarlık usulü il~ satılıktır. Pazar
lık 20 nis n 939 perşembe günü saat onda Bankamız satış komisyonu hu

zurunda yapılacaktır. 
İstekli erin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğ-

rafı ile Bankamız Emlak servisine gelmeleri. (1175) 11169 

11111111111 

bedeli 100471 lira 43 kuruş olup ka -
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - İş vahidi fiat üzerinden veri -
lecektir. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrakı 
saire aşağıda yazılıdır. 

A - Yapı eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi, 
D - Nafia yapı işleri umumi ve 

fenni şartnamesi, 
E - Fenni şartname, 
F - Keşif ve ailsilei fiat cetvelleri 
G - Proje ve sair evrak 
C ve D fıkrasındaki evraktan baş -

ka diğer evraklar taliplerine beş lira 
mukab!linde belediye heyeti fenniye -
since verilir. 

C. ve D. fıkrasındaki evrak nafıa 
heyeti fenniyetinde tetkik edilebi
lir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 

6273 lira 58 kuruştur. 
S - Eksiltme 12 nisan 939 tarihi -

ne rastlıyan çarşamba günü saat 16 da 
Kayseri belediye dairesinde müteşek
kil belediye encümeni tarafından ya· 
pılacaktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için Kayseri nafia müdürlüğünde mü· 
teşekkil komisyonu mahsusunda bu işi 
yapabileceğine dair vesika ibraz et -
mesi ve inşaatın devamı müddetince 
diplomalı bir mühent!is veya mimar 
ve yahut fen memuru istihdamı ve ti· 
caret odasında kayıtlı olduğuna dair 
seneyi haliye vesikası ibrazı ve yapı 

eksiltme şartnamesinin 4 ü:ıcü mad -
desindeki vasıfları haiz olması şarttır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı gün ve saatten bir saat evel bele · 
diye encümen riyaseti:ıe makbuz mu -
kabilinde verilecektir. 

8 -Kapalı zarfların ihzarında teklif 
mektuplarının yazılışında ve bu zarfla 
rın tevdiinde posta ile gönderilmesin. 
de talipleri:ı 2490 sayılı kanunun 32, 
33. 34 üncü maddelerine ve bu husus
taki şartname hüktimlerine harfiyen 
riayet eylemeleri lüzumu ilan olunur. 
(2046/ 1102) 11101 

Kapah zarf usuliyle eksiltme ilim 
Bolu Nafia Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Bolu 
vilayeti merkezi-;ıde yeniden inşa edi
lecek beş sınıflı ilk okul binasına ait 
keşif bedeli 27392 lira 29 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A) Eksiltme tartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlı.le işleri genel prtna

mesi 
D) Bina inşaatına dair fen-;ıi ve hu-

susi şartname 
E) Keşif hulasası silsilei fiyat me. 

aahat cetvelleri 
F) Bina projesi 
G) Sıhhi tesisatı ait 
M) Kalörifer ve sıhhi tesisat pro

jelerinin na1lıl tanzim edileceğine dair 
talimat. 

İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 

.. 
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bir lira otuz yedi kuruş mukabilinde 
Bolu nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 21. 4. 939 tarihinin 
cuma günü saat 15 de Bolu daiıni en
cümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksitmeye girebilmek için is- Aranıyor: 
teklinin 2055 lira muvakkat teminat 
vermesi bu'ndan başka aşağıdaki ves\
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

1) Ticaret odasında kayıtlı olduğu
na dair vesika 

2) İstekliler ihaleden en az sekiz 
gün evel vilayete müracaat ederek bu 
işe girebimesi için ehliyet vesikası 

alması. 

6 - Teklif mektupları yukarıda Ü· 
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evelinekadar daimi encümen dairesine 
getirilerek eksiltme komisyo-:ıu reisli· 
ğine makbuz mlkabiinde veri1ecektir. 
Posta ile gönderilecek mektuplarm ni 
hayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış oması 
lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilme!. (2037 / 1132) 11124 

Hükumet konağı inşası 
Çanakkale Nafia Müdürlüğün -

den: 

1 - Eksiltmeye "konulan iş 37796 
lira 25 kuruş keşıt bedellı Gelibolu hü 
kümet konagı inşaatı olup ihale bede· 
linin 15000 lirası 938 senesinde baki
yesi 939 senesinde tediye olunacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev. 
ıaklar şunlardır. 

A) Eksiltme ~artnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna· 

mesi 
D) Yapı işleri fenni, umumi şart:ıa· 

mesi su ve elektrik tesisatına ait şart· 
name 

E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli, metraj cetveli fi. 

yat bordrosu. 
G) Proje 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı 

Çanakkale nafıa müdürlüğünden b~

delsiz olarak görebilirler. 
3 - Bu işin ihalesi 17. 4. 939 pazar

tesi günü saat 15 de nafıa müdürlüğü 
bbasında toplanacak komisyon huzu
runda kapalı zarf usuliyle yapılacak

tır. 

4 - Bu işe girebilmek için istekli
lerin 2834 lira 72 kuruşluk muvakkat 
tembat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet 8 gün evetine kadar vilayet 
makamına müracaatla atacakları ehli. 
yet vesikasiyle 939 yılına ait ticaret 
odası vesikalarr.n ibraz etmeleri ıa.. 
zımdır. (2038/ 1133) 11125 

Gazino binası in~aatl 
lıtanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 75912 lira 43 kuruş o. 
lan Florya"da gazino binasının tevai 
ve ikmali inşaatı kapalı zarfla eksilt • 
meye konulmuştur. Eksiltme 17 .4.939 
pazartesi günü saat 15 te daimi encü. 
mende yapılacaktır. İsteyenler keşif 
evrakiyle buna müteferri evrakı 380 
kuruş mukabilinde fe;ı işleri müdür • 
lüğünden alabilirler. İstekliler 2490 
sayılı kanunda yazılı vesikadan başka 
bu iş için ihaleden en az 8 gün eve) 
fen işleri müdürlüğünden alacakları 
fc:ı ehliyet ve ticaret odası vesikası 
ile ( 5045) lira 62 kuruşluk ilk temi • 
nat makbuz veya mektubiyle beraber 
teklif mektuplarını havi kapalı zarf • 
larını yukarda yazılı günde saat 14 de 
kadar daimi encümene vermelidirler. 
bu saatten sonra verilecek zarflar ka -
bul olunmaz. (2156/ 1171) 11168 

Kazalar 

Elektrik tesisatı 
Şuhut Belediyesinden : 

Bir evde oda aranryor - Bir karı 
koca yemek ve yatmak üzere bir 
evde pansiyoner olmak istiyorlar. ls
teklilerin şartlarını Ulus'ta A. C. ad
resine bildirmeleri. 

Kiralık: 

Kiralık ev- Kavaklıdere Güven ev
leri yanında elektrik ve suyu mevcut. 
Dahiliye vekaleti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğlu veya Halil Naci Mıhçıoğlu-
na müracaat. 1004 

Kiralık - Bir Bay veya Bayan ve
ya çocuksuz bir aile için konforlu bir 
veya iki oda. Kızılay karşısında Pa-
şakay apartmanı. 1025 

Erenköyde Ucuz Kiralık köşk -
Su elektrik geniş bahçe ıhlamur çam 
korusu meyva ağaçları fevkalade ne-
zaret. Asfalta 2 dakika İstanbul 
Tel. 20030 1029 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ma
hallesinde tam konforlu, telefonlu, 
muşamba döşeli 1 numaralı ev 3719 
Telefon numarasına müracaat. 

1034 

Kiralık - Demirtepe Urunç sokak 
No: 8 birinci katta 4 oda 1 hol bah
çeli. Müracaat 9 dan 2 ye kadar. 

1046 

Kiralık oda - Kalorifer yaz kış 
her gün sıcak su büyük taras möble 
veya möblesiz verilir. Atatürk bulva-
rı Yenice Ap. No: 9 1054 

Kiralrk Dükkanlar - Yenişehir 
Dikmen yolu Zeyrek caddesinde iki· 
şer katlı 3 dükkan üstündeki Komuk 
apartmanına müracaat. 1070 

Kiralık Jcaloriferli oda - 1 veya 
2 oda belediye sırası Rehber Ap. No: 
1 yazıhaneye elverişli. Müracaat Tl: 
3232 1071 

Kiralık konforlu oda - Halk sine· 
ması sırasında Erek apartmanı 6 No. 
lu daireye müracaat edilmesi. 1089 

Kiralık daire - Yenişehir Hiivuz
başı İnkılap caddesi Dr. Abdullah 
Rasim apartımanı. 3 oda hol ve müş -
temilittı. Görmek için kapıcıya Tl. 
3273 1094 

Kiralrk müstakil ev - 5 - 7 oda, 
konfor, 1100 M2 bahçe her türlü mey
va. Menekıe sokak 7 Yenitehir 1096 

Kiralık - Yenişehir Sıhat Veka
leti karşısı elektrik şirketine giden 
ilkiz sokak No: 3 Dr. Feyzi apart. 5 o 
da 1 holü havi daire Tel. 1764 1097 

Kiralık daire - Nafıa Bakanlığı 

karşısı otobüs durak yerinde kalori
ferli ve parke döşemeli 4 ve 5 odalı 
kapıcıya müracaat. 1098 

Kiralık daire - Yeni,ehirdc Ba
kanlıklar karşısı Konur sokak No: 9 
üst kat 5 oda 1 salon konforlu müsta-
kil bir daire 60 lira Tl: 1265 1105 

Kiralık - Möble, möblesiz mü
kemmel konforlu oda - Ehven ve mü 
sait şerait. Yenişehir Kalaç apartıma
nı altında Şafak süt evine müracaat. 

1106 
Kiralrk - 16 liraya kiralık bir oda. 

lsmet lnönü caddesi Yenişehir son 
otobüs durağı No: 78 kat 1 re müra-
caat. 1122 

Kiralık Ap. - 4 oda 1 hol banyo 
mutbak Demirtepe Yaltmk Cad. As
falt köprünün ba'ında No: 37 gör -
mek için içindekilere görüşmek için 
Tl: 1616 1128 

Kiralrk Otel - Belediyenin göste
receği tamirat masrafı icar bedeline 
mahsup edilmek şartile, Kabaküllük
te kain Safrancı hanı, üç sene müd
detle kiraya verileceğinden taliplerin 
Anafartalar caddesinde Memurin Ko· 
operatifi binasında Otel Aybara mü-
racaatları. 1ı30 

Münakasaya konulduğu evelce ilan Satılık: 
edilen kasabamız eloktrik tesisatı ............... ......_ 

3 - 4 -1939 

Küçük ilôn şartlan 
Dôrt satırlık kuçük ilanlardan: 

Bır defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuru:; 
Dort defa i!jin 80 Kuruıı 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela 10 
defa ne:ıredilecck bir ilan i!jin, 140 
kuru:; alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak iızere her satır, kelıme arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştır. Bir küçük ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır İ!jin 
beher seferine ayrıca on kuruş alı
nır. 

Küçuk ilanların 120 harfi geçme
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i
lanlar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

Acele satılık arsalar - Jandarma 
okulu yanında asfalta 70 metre çok 
güzel manzaralı Karaoğlan Koç Ap. 
4 Tl: 2181 1063 

Satılık - Demirli bahçede 'hastane 
civarında 90-35-25 lira iratlı üç ev ve 
apartman toptan ve ayrı ayrı tel: 2406 
bayram caddesi No. 1 1064 

Satılrk arsalar - Belediye civarın· 
da kınacı han arkasında köşe başı 
blok ufak arsalar tel 2406 hayranı 
caddesi No. 1 1079 

Satılık - Yenişehirde Atatürk bul· 
varında 18,50 metre bina cepheli 819 
metre arsa uygun bedelle tel 2406 
bayram caddesi No. 1 1080 

Satılık arsa - Yenişehir'de lsmet 
İnönü caddesinde onar metre inşaat 
cepheli blok başı 380 ve 388 metre uy
gun bedelle tel 2406 bayram caddesi 
No. 1 1081 

Satılck Ev - Bahçeli evler 3 cü 
otobüs durağında 32 No. h 5 odalı ev 
500 m2 lik ağaçlı bahçe elektrik teç
hizatı tam, içindekilere müracaat. 

1088 

Stil Eşya satılıyor - Salon yatak 
odası masaları biblolar ve saire De
mirtepe Fevzi Çakmak sokak Emek 
apartmanı No. 2 1090 

Satılrk - Filko radyosu, 1938 mo
deli, 11 Himbalı, ucuz satılıktır. Rad
yo teknik evine mür. 2. ci Anafarta· 
lar caddesi 39 1095 

Satılık Arsa - Bakanlıklar kar· 
şısında biri Konur, diğeri Kızılırmak 
sokağında yüksek mevkide blok ha• 
linde iki arsa satılıktır. Tel: 2858 

1099 

Satılık apartıman - Hamamönün
de 6 daireli 220 lira iratlı ve bahçeli 
uygun bedelle tel 2406 Bayram cad· 
desi No. 1 1103 

Acele satılrk apartıman - Koope· 
ratif arkasında beş daireli 250 lira i · 
ratlı 7500 lira borçlu tel 2406 Bayranı 
caddesi No. 1 1104 

Satılık apartıman - Demirtepede 
600 metre bahçe ve meyvalı altı daire
li 320 lira irath uygun bedelle tel 
2406 bayram caddesi No. 1 1109 

Satılrk apartımanlar - Yenişehir• 
de Atatürk bulvarında 8-3-6 daireli 
kaloriferli vt: kalorifersiz tel 2406 
Bayram caddesi No. 1 1110 

Satılık arsalar - Kocatepe'de Ba· 
kanlıklara ve yeni meclise çok yakın 
manzaralı ufak parselli acele tel 2406 
Bayram caddesi No. 1 1111 

Satılık arsalar - Maltepe'de ve 
istasyon arkasında istim tak haricin• 
de kalmak şartiyle ufak ve büyüt< 
parselli tel 2406 Bayram C. No. 1 

1112 

Satılrk apartrmanlar -Yenişehir· 
de ve Ankara dahilinde 500 ve 400 ve 
320 ve 250 lira irath tel 2406 1113 

Küçük evler kooperatifinde satılık 
hisse - 1nşasımütcahhide ihale edil· 
miş olan küçük evler kooperatifinde 
satılık hisse vardır. Posta kutusu sol 
numaraya müracaat. 1119 

şartnamesinde yapılan değişiklik üze- Satılık arsa - Demirtepede Dik-
rine bu defa yeniden kapalı zarf usu- men caddesi ile Fevzi Çakmak sokak iş verenler: 
liyle kesiltmeye konulmuştur. arasında M. 831 Telefon 2440 a mü· 

1 - Nafia Vekaleti:ıden musaddak racaat. 990 

projesi mucibince yaptırılacak elek - Satılık apartman - Istanbul, Lale· 
trik ve makine tesisatın:n bedeli keş- lı" Aksaray c d - k"" 6 d · 4 5 a . sag oşe aıre -
fi 18963 lira 49 kuruştur. oda nezaret güneş modern 2500 lira 

2 - Eksiltme 17. 4 - 1939 tarihine irad. Beyazit meydanı Benzinci B. 
müsadif pazartesi günü uat 15 de Şu- Sun'at. 995 
hut belediyesinde toplanacak encümen 
tarafından yapılacaktır. Acele satılık arsa - Y. şehir Sağ-

3 - Muvakkat temiant 1422 lira 26 lık Bakanlığı arkasında 520 M. arsa 

kuruştur. 

4 - Bu işe ait olan proje hulasası, 
keşif, malzeme, montaj şartnameleri 
hesabat ve münakasa şartname6i, mu • 
kavele projesi, bayındırlık işleri ge • 
nel şartnamesi bir lira mukabilinde 
Şuhut belediyesinden alınacaktır. 

5 - İsteklilerin Nafia Vekaletindc:ı 
alınmış enspektörlük vesikası ve buna 
mümasil tesisat yaptığına dair alın. 
mış bonservisleriyle münakasadan bir 
saat evet belediye encümenine müra -
caat etmesi lüzumu ila-;ı olunur. 

(2190/1176) 11170 

azimet dolayısiyle ucuz verilecektir. 
Tl: 1538 1040 

Satılık Ev - Apartman 
müsait bahçeli fevkalade. 
İsmet İnönü Cad. No: 52 
için Kızılay muhasebecisi 
man'a müracaat. 

yapmağa 

Y. şehir 
görüşmek 

Bay Os-
1051 

Satılık arsalar - Çankaya Malte· 
pe ve Dikmen asfalt caddelerinde 
çok uygun fiyatla. K. oğlan Koç Ap. 
4 Tl: 2181 1061 

Satılık Apartman - Mükemmel 
iratlı uygun fiyat elverişli şerait. K . 
oğlan Koç Ap. 4 Tl: 2181 1062 

işçi aranıyor - Muhtelif pedallar· 
da çalışmış temiz bir pedalcı ile bit 
mürettip alınacaktır. ldeal Matbaa ve 
Cilt Evine müracaat. Telefon: 3783 

1028 
Bir Mürettip al~acaktır - Talip• 

!erin Yıldız matbaasına müracaatları· 
1083 

Ressam aranıyor - Acele almancll 
bilen bir teknik ressa.'ll aranıyor. Pos-
ta kutusu 407 müracaat. 1093 

Aranıyor - Gazino büfesinde ç11· 
lışmak üzere bayanla baya ihtiyaç 
vardır. Fazla tafsilat için şu adrese 
müracaat. Omer Günen Kırıkkale. 

1127 

~··••ıııııııı111111111111111111111111111o - ~ = ~ : TORKÇE SOZLO ~ 
~ 

: RACANIN HAZiNELERi ~ - ~ 
, 1111111111111111111111111111111111111 ıf 



3. 4. 1939 -

Başbakanhk 

Abdullah Nezihi Fıratlı hakkında 
Ba§vekalet Devlet Meteoroloji 

İ§leri Umum Müdürlüğünden i. 

Hali hazır vazifesinden ayrılma • 
sında mahzur olmadığı Ziraat Veka _ 
letince bildirilmesi üzerine münhal 
bulunan Klimatoloji şubesi 2 i"aci sı· 
nzf asistanlığına 20 lira asli maaşla 

naklen tayini 14. 2. 939 günü icra e • 
dilmiş olan Manavgat kazası ziraat 
fen memuru Abdullah Nezihi Fıratlı. 
nm 3 gün zarfında umum müdürlüğü
müze müracaatla yeni vazifesine baş • 
lamadığı takdirde kaydı terkin edile • 
ceği ilan olunu:. (1116) 11137 

Milli Müdafaa B. 

Sondaj balonu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

nıisyonundan : 

uı; 

ULUS 

deli yüz yirmi beş bin yüz otuz beş li. 
ra kırk iki kuruş (125135 lira 42 ku· 
ruş) olup ilk teminat miktarı (7 507) 
yedi bin beş yüz yedi liradır. 

2 - Eksiltmesi 21. 4. 939 cuma gü. 

Askeri Fabrikalar 

nü saat 1s de vekalet satın alma ko - 1 O adet Toloel deposu 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif, proje ve şartnamesi 6 li. 
ra 26 kuruş mukabilinde almabiJir. ve teferruatı al.nacak 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
:ıun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif lüğü Merkez Satın Alma Komisyo 
mektuplarını ihale sa.atından bir saat nundan : 
eveline kadar komisyona vermeleri. Tahmin edile-:ı bedeli (12.000) lira 
(1141) 11163 olan ıo adet Toleol deposu ve tefer-

4 anbar yaptrr1lacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 

1 - Keşif bedeli (69122) lira 68 
kuruştan iabret olan dört adet anbar 
inaşatı pazarlıkla eksiltmeye konul • 
muştur. 

ruatı. 

216 lon kire( ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3880) lira 
olan 216 ton kireç askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 17. 4. 1939 pazartesi 
günüsaat 14,30 da açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız 

olarak komisyondan verilir. Taliple· 
rin muvakkat teminat olan (291) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad 
delerindeki vesaikle mezkfir gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(1147) 11144 

60 fon döküm kumu alınacak 
Askeri Fabrikalar Umuın Mü

dürlüğü Merkez Satrn Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3800) lira 

D. Demiryolları 

3 çeşit sabun alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komilr 

yonundan: 

Muhammen bedeli 5793 lira olan aşa
ğıda isim ve miktarı yazılı bir liste 
muhteviyatı üç kalem malzeme 11.4. 
1939 salı günü saat 15 de teahhüdünü i
fa edemiyen müteahhidi namına a. 
ti 1t eksiltme usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 434.48 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
r :!isligine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

rla malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. ( 1050) 

1 smi 

Beyaz sabun 
Aıap sabunu 
Toz sabun 

Miktarı 

Kg. 
3.000 

30.000 
1.500 

11090 

2 - İhalesi 7. nisan. 939 cuma gü:ıü 
saat on dörttedir. 

Askeri Fabrikalar umum müdürlü- olan 60 ton döküm kumu, Askeri fab_ 
ğü merkez satın alma komisyonunca rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
15. 5. 939 pazartesi günü saat 15 te tın alma komisyonunca 17 - 4 _ 1939 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart • pazartesi günü saat 14 te açık eksilt
name parasız komisyondan verilır. Ta me ile ihale edilecektir. Şartname pa _ 
!iplerin muvakkat teminat olan (900) rasxz olarak komisyondan verilir. 
lirayı havi teklif mektupları:ıı mez. Taliplerin muvakkat teminat olan 
kur günde saat 14 de kadar kom!syo • 285 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur I' k 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin - gün ve saatte komisyona müracaatla_ 28 adet Grühidro ık almaca 

3 - Keşif proje ve şartnamesi 346 
kuruş mukabilinde M. M. V. satın al. 
ma komisyonundan alınır. 

4 - İlk teminatı (4706) lira 15 ku-

deki vesaikle mezkO.r gün ve saatte n . (1148) 11145 
komisyona vermeleri. (1097) 11098 

5 
. I k 20 ton Flüspat ahnacak yonundan = 

ton antımon a ınaCO Muhammen bedeli 24540 lira olan 28 

D. D. Yolları Satın Alma Komis-

Lokomotif ve vağon 

verenleri alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komia

yonundan: 

Muhammen bedeli 55.000 lira olan 
14 adet lokomotif ve vagon vedenleri 
22. 5. 1939 pazartesi günü saat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile Ao:ı.kara'da ida. 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4000 li
ralık muvakiat teminat ile kanunun 
t;::yin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gü:ı saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 27 5 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satı1makta -
dır. (1113) 11172 

Gümrük ve İ. · B. 

Köprü tômiri 
Ankara inhisarlar Ba§müdürlü

ğünden : 

1 - Hava birlikleri için 4.200 adet ruştur. 
5. - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa. 

yılı kanu:ıun ikinci ve üçüncü madde
lerinde gösterilen vesaikle ve temina. 
tiyle birlikte belli gün ve saatında M. 
M. V. satın alma komisyonuna gelme· 

Askeri Fabrikalar Umum 
dürlüğü Merkez Satm Alma 
misyonundan : 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- adet Grühidrolik 11.5.1939 perşembe 
Mü- dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü i
Ko- miııyonundan : le Ankara'da idare binasında satın alı-

Çankırı tuzlasiyle şehir arasındaki 
yol üzerinde mevcut Keçit köprüsü -
nün 141 lira 99 kuruşluk keşif vara -
kasına göre tamiri işinin 20. 4. 939 ta 
rihinde saat 16 da baş müdürlüğümüz 
binasında toplanacak komisyonda a • 
çık eksiltme ile talibine ihalesi icra e· 
dileceğinden taliplerin 10 lira 65 ku -
ruş iJ.k teminat parasiyle komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (1160) 11165 

sondaj balonu alınacaktır. Muhammen 
bedeli 4.200 lira olup ilk teminat mik
tarı 315 liradır. 

2 - Açrk eksiltmesi 20.4.1939 per
şembe günü saat 11 de vekalet satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, ve 3 ün 
cü maddelerinde yazılı vesaikle birlik
te ilk teminat veya makbuzlariyle bel
li saatta komisyona gelmeleri. 

(732) 10741 

U~uı yolu yaptmlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Dört muhtelif mahalde uçuş yo
lu yaptırılacaktır. Hepsinin muham -
men bedeli 876000 (sekiz yüz yetmiş 
altı bin) lira olup ilk teminat miktarı 
(38790) otuz sekiz bin yedi yüz dok • 
san liradır. 

2 - Fenni idari şartname ve proje -
ler 43 lira 80 kuruş mukabilinde alı -
nabilir. 

3 - Kapalı zarfla eksiltmesi 
12. 4. 939 çarşamba günü saat 15 te 
Vekalet satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Bu işe girecek firmaların kanu· 
nun iki ve ücüncü maddelerinde yazılı 
vesaikle birlikte ihale saatından bir 
saat eveline kadar ilk teminat ve teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri la· 
zımdır. (1020) 11042 

Alakadarlann nazarı dikkatine 
M. M. Vekaleti İn~aat Şubesi Mü 

dürlüğünden : 

M. M. Vekaleti inşaat şubesinde 
mevcut ve Mamak nahiye~inde ve is -
timlak mahallinde asılı hartasına gö
re Marnak'taki Yunuseziği ve civarın
da tahdit edilen on altı parçadan iba
ret ve ceman 545114 metre murabbaı 
arazi menafii umumiye ve buna :sti
naden yapılan takdiri kıymet kararı
na göre beher metre ınur~bbaı on ku· 
ruştan istimlak edilecektır. _Bu s.aha 
· .. d . . ldug~u tespıt edılen 
ıçerısın e arazısı o . . 
aşağıda isimleri yazılı sahıpler.ı~den 
ba~ka kimselerin de bu saha ıçınde 

. .. f 'den mutasarrıf 
şayıan veya mur: en 
o1dukları urazileri varsa hazine adına 
takrirlerini vermek ve paralarını al
t:ıdk üzere 1. 4. 939 dan ıo. 4. 939 ~ cı: 
zartesi günü akşamına kadar. Mı_~Iı 
Müdafaa Vekaleti inşaat şubcsı. ~u • 
düdüğüne müracaat etmeleri . ıstı~
lak kararnamesinin 8. maddesı mucı· 
hince ilan olunur. 
Çulha oğlu Mehmet veresesi 
Abidin 
Satılmış oğlu Mehmet Küçük 
AH kızı Fatma Kayalılar 
Sait Ömer veresesi 
Bekir oğlu İbrahim veresesi 
Mustafa oğlu Mehmet 
l!. Ömer oğlu Mehmet 
Mehmet Karısı Emine 
Nefise ve Emine 
Bekçi oğlu Mustafa veresesi 
Ali oğlu Abdullah Çek 
Osman oğlu Mustafa 
Osman oğlu Hüseyin Kıraç 

(1155) 11148 

Bir tayyare hangar1 yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 

1 - İzmir'de yaptırılacak bir tay • 
Yare hangarı yeniden kapalı zarfla ek· 
Biltıneye konulmuştur. Muhamme'1 be 

leri. (1154) 11164 

2 mütercim allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 

Milli Müdafaa Vekaleti tercüme şu-

besine iki mütercim alnacaktır. Bun • 

ların almanca, fransızca ve İngilizce 

lisanlarına esaslı olarak vakıf olmala
rı ve aynı zamanda türkçeden bu dil. 
lere tercüme yapabilmeleri şarttır. 
Verilecek ücret 165 : 210 liradır. İm
tihan neticesinde iki dil bilenler ter -
cih edilecektir. Memurin kanununa 
göre memur olmak evsaf ve şeraitini 
haiz bulunan taliplerin evelemirde hal 
tercümeleriyle ve referansları iıle mü
racaatları ilan olunur. (1168) 11167 

Bir adet torna tezgôhı 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

misyonundan : 

1 - Bir adet büyük torna tezgahı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli (23817) lira olup 

ilk teminat miktarı 1786 lir~30 kuruş 
tur. 

2 - Eksiltmesi 23. 5. 1939 salı gU • 
nü saat 15 de Vekfilet satın alma ko • 
misyonu:ıda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon • 
da görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele • 
rinde yaztlx vesikalarla birlikte ilk te· 
minat ve teklif mektuplarını ihale sa
atinde:ı bir saat eveline kadar komis • 
yona vermeleri. (1110) 11171 

... 
Levazım Amirliği 
- d 

Muhtelif inşaat 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - Küllükte iki pavyon, bir tav
la, ve bir çatı altında da mutfak, ha
mam, çamaşırhane yaptxrılacaktır. 

2 - Bu inşaat 18 mart 939 tarihin
den itibaren on beş gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

3 - İhalesi 4 nisan g39 tarihbe 
rastlıyan salı günü saat 15 de Muğ
la'da dağ tuğayı karargahında yapıla. 
caktır. 

4 - Keşif bedeli 100923 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı 7 570 lira

dır. 

6 - istekliler bu işe ait keşif plan
larını ve şartnamesini tuğay satm al
ma komisyonunda•:ı 3lira bedel muka
bilinde aldırabilirler. 

7 - Teklif mektuplan ihale saa. 
tinden bir saat evel komisyona veril

melidir. 
8 - İsteklilerin bu işi yapabilecek

lerine dair kanuni vesaiki hamil ol
maları ve bu vesikaların ihaleden 3 
gün evel Muğlada ko~uta-:ılık ~atın 
alma komisyonuna gondermelerı Ja. 
zımdır. 

\1032 (1033) 

Tahmin edilen bedeli (2500) lira 

olan 5 ton antimon askeri fabrikalar 

umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 18. 5. 1939 perşembe 
günü saat 14 te açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola· 
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (187) lira 
(50) kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkfır gün ve saatte komisyona ver 
meleri. (1120) 11139 

100 ton şili küherçilesi 

alınacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (7.000) lira o

lan 100 ton Şili kühcrçilesi Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 

satın alma komisyonu:ıca 22-5-1939 
pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(525) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar kom is. 
yona vermeleri ve kendilerini·.'1 de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad -
delerinleki vesaikle mezkfır gün ve 
saatte komisyona vermeleri. ( 1121) 

11140 

15 ton bohçallk saç 

alınacak 

Tahmin edilen bedeli (800) lira 
ohın 20 ton flüspat askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 17. 4. 939 pazartesi 
günü saat 15 te açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (60) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(1163) 11153 

Bayınd1rlık B. 

Kanal ve sınai imolôt 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Büyük menderes sol sahil su 
lama kanallarından Pirlibey kanalı 
ve sınai imalatı, keşif bedeli (645. 
086) lira (17) kuruştur. 

2 - Eksiltme 12. 4. 939 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 15 de 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür 
lüğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - ls.tekliler eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, fenni şartna

me ve projeleri (32) lira (26) kuruş 
mukabilinde Sular Umum Müdürlü
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
isteklilerin (29.553) lira (45) kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve 
eksiltmenin yapılacağı günden en 

Aakeri Fabrikalar Umuın 
dürlüğü Merkez Satın Alma 
misyonundan : 

az sekiz gün evel ellerinde bulunan 
bütün vesikalarla birlikte bir istida
ile vekalete müracaat ederek bu işe 

Mü- mahsus olmak üzere vesika almaları 
Ko-

Tahmin edilen bedeli (10.500) li· 
ra olan 15 ton bohçalık saç askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 18. 5. 1939 
perşembe günü saat 15 tc kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartn~ para· 
csız olarak komisyondan verilir. Ta • 
lipleri:ı muvakkat teminat olan (787) 
lira ( 50) kuruşu havi teklif mektup • 
larını mezkur günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona vermeleri, (1122) 

11141 

50.000 metro lorbahk bez 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (15.000) lira 
olan 50000 metre torbalık bez Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 18-4-1939 
salı günü saat 15 te kapalı zarf ile i -
hale edilecektir. Şartname parasız o • 
larak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1125) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 rnad -
delerindeki vesaikle mezkftr gün ve 
saaıtte komisyona vermeleri. (1123) 

11142 

ve bu vesikayı ibraz etmeleri şart

tır. Bu müddet içinde vesika talebin 
de bulunmayanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektupları· 
nı ikinci maddede yazıl saatten bir 
saat eveline kadar Sular Umum Mü 
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez . (819) 10888 

Tapu ve Kadastro 

Demir, Sa~, Dolap ahnacak 
Tapu ve Kadastro Umum Müdür· 

lüğünden : · 

1 - Açık eksiltme ile taşra tapu i
dareleri için 50 adet demir saç dolap 
yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme nisanın onuncu pa • 
zartesi günü saat 2 de umum müdür • 
lük levazım dairesinde teşekkül ede -
cek komisyon huzurunda yapılacak • 
tır. 

3 - Dolaplar kara saçtan olursa be -
h.erinin muhammen bedeli 65 lira, Si
mens Marten double decape olduğuna 
göre 75 liradır. 
4- İsteklilerin mecmuunun muhaın 

men bedeli üzerinden % 7.5 u pey ak
çesiyle mezkO.r gün ve saatta komisyo· 
na müracaatları. 

5 - Şartname ve resimleri ve evsa
fı sairesi hakkında malCımat almak is
tiyc .ıler her gün öğleden sonra umum 
müdürlük levazım müdürlüğüne mü-
racaat edebilirler. (1023) 11043 

nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1840.50 
lirlık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara•

c.._ malezme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı -
tılacaktır. (1065) 11092 

3 adet pulzometre 

tağdiye kazanı alınacak 

D. D. Yolları Satm Alma Ko
misyonundan : 

Muhammen bedeli 6000 lira olan 3 
adet pulzometre tağdiye kazam 
16-5-1939 sah günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi· 
nasında' satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiye:ılerin ( 450) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden Haydarpaşa • 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı • 
tzlacaktır. (1100) 11135 

Bir adet tertip makinesi ahnacak 
D. D, Yolları Satın Alma Ko

misyonundan : 

Muhammen bedeli 10000 lira olan 
bir adet tertip makinesi ve teferruatı 
16 _ 5 - 1939 salı günü saat 15 te ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin (7 50) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa • 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtı 
lacaktır. (1101) 11136 

6 adet elektrikli bagaj 

arabası alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 

Muhammen bedeli 11.000 lira olan 
6 adet elektrikli bagaj arabası ve ye _ 
dekleri 18. 5. 1939 perşembe günü sa
at 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara. 
da idare binasında satın alrnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (825) li
ralrk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyo;ı 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara • 
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı_ 
tılacaktrr. (1136) 11162 

Satıhk 
Ankara Belediyesinden : 

Ankara Valiliği 

Garaj binası yaphnlacak 

Ankara Valiliğinden: 

1 - Keşif bedeli (31200) liradan i
baret bulunan Ankc.ra nafra garajı bi
nası inşaatı 10.4.939 pazartesi günü sa
at 15.30 da daimi encümende ihalesi 
yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye girebilmek için ıa -
teklilerin (2340) liralık muvakkat tc • 
minat vermeleri ve eksiltmenin yapı -
lacağı günden, en az 8 gün evel elle -
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
istida ile velayete müracaat ederek bu 
işe mahsus olmak üzere vesika almala
rı ve bu vesikayı ibraz etmeleri şart -
tır. 

3 - İsteklilerin ticaret odası vesi -
kası, teminat mektup veya makbuzu 
ve ikinci maddede yazılı fenni ehliyet 
vesikasiyle birlikte yukarda adı geçen 
günde saat 14.30 az kadar teklif mek -
tuplarını encümen reisliğine vermele
ri. Bu işe ait ,artname ve keşif evrakt 
her gün naha müdürlüğünde görük bi-
lir. (1025) 11027 

Muhtelif alôt ve edevat 
olanacak 

Ankara Vilayetinden t 

1 - Tohum temizleme evleri ıçın 
mübayaa edilecek otuz beşer kalem ve 
14 takımdan ibaret olan alat ve ede -
vatrn pazarhkla satın alınması tekar
rür etmiştir. 

2 - Taliplerin 18. 4. 939 salı günü 
saat 15 te vilayet ziraat müdürlüğün. 
de teşekkül edecek komisyona müra. 
caatları. 

3 - Şartname muhteviyatınx gör _ 
mek arzu edenler her gün ziraat mü -
dürlüğüne müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. (1166) 11166 

Ankara Belediyesi 

Satıhk at 
Ankara Belediyesinden :1 

1 - Temizlik müdürlüğüne ait 
kır donda bir at açık artırma suretile 
satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli {15) liradır. 

3 - İhale 14-4-939 cuma günü saat 
tam sekizde Akköprüdeki hayvan pa
zarında yapılacaktır. 

4 - Bilumum harç resim ve mas-
raf alıcıya aittir. (1114) 11110 

an kaz 

Muhammen B. Muvakkat teminatı 
Cinsi: Mahallesi: Ada: Parsel: Lira. Ku. Lira. Ku. 

Ahşap hane Duatepe 285 32 40 00 3 00 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin enkazı arttırma sure· 
tiyle satılacaktır. İhalesi 5-4-939 çarşamba günü saat 15 te yapılacaktır. Ta
liplerin İmar Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(997) 10994 



-· 

Diş Doktoru • • 

,.İyi bir diş macununda, diş etlerine muzır 
tesirleri olmıyan antiseptik bir madde bulun
malL Asıl dişleri temizleyici madde. mineleri 
sıyınnıyacak şekilde hazırlanmış olmalı. İçin

de bamız olmadıktan başka ağızdaki bamızları 
temizlemek üzere kalevi maddeler ihtiva et
meli ve nihayet koku ve lezzeti nefis olma
hdır . ., 

İşte Radyo/in Budur ! 
Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

günde 3 defa 

DYO 1 1 
7152 .. 

Halk maskeleri satışı 
Türkiye K1ıılay Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz taraf mdan sayın halkımızı zehirli gazlar
dan korumak için yaptırılan halk maskereleri 1. 12. 1938 
tarihinden itibaren satışa arzedilmiştir. 

Kafi malumatı havi prospektüslerile birlikte ayrı ayrı 
kutular içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyen
lerin Ankara'da Umumi Merkezimize, lstanbul'da Yeni 
Postahane civarında Kızılay hanında Depomuz Direktör
lüğüne müracaatları rica olunur. 

Yukarda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan 
ya bizzat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya 
memlektimizin herhangi bir yerinden parasını göndermek 
suretiyle sipariş yapacaklara anbalaj ve posta masarifi 
Cemiyetimize aid olmak üzere; beher maske altı liraya 
verilir. 1078 

ÇİFTLİK LOKANTASINI 
Sabık şefi Bay Osman Sencer 

uran lok ntası 
Namı altrnda bugünden itibaren büyük bir teşkilatla 
açtığını sayın müşterilerine saygılariyle bildirir 1092 

Katı alôka 
Koç ticaret Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimiz müdürlerinden Bay Kenan Fer' in vazifesinden isti
la ederek bir nisan 1939 tarihinden itibaren şirketimizle alakası-
nı kesmit bulunduğu ilan olunur. 1102 

Çünkü ASPİRİN seneler· 

denberi her türlü soğukal 
gınlıklarına ve ağrılara karş1 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir . 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen mar· 

dikkat ediniz. 

T. c. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

' 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbars ız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı-
daki pHina göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2.000 " 
4 ,, 250 

" 
1.000 .. 

40 " 100 .. 4.000 .. 
100 ,, 50 

" 
5.000 

" 
120 40 •• 4.800 •• 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

.JI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

§ R E V U E SAA TLARI terakkiyatı E 
: fenniyenin en son icadlarile müceh. : 
: hezdir. § 

-UE SAATLARI ~ ------ -§ 80 senelik tecrübe neticesidir. :;: 
: Modeller en son ve zarif şekildedir.: = Ankara' da satış yeri: Riza Gözlükçü, : 
§ Bankalar cad. 8 7153 : 
':11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I;: 

Hava Kurumu Devlet Hava Yollar1 

Muhtelif sıhi malzeme ahnacak Motör ve gıres yağı ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün- Devlet Havayolları Umum Mü-

den : dürlüğünden : 
24. 3. 1939 cuma günü yapılacağı 1 - İdaremiz için açık eksiltme ile 

bildirilen muhtelif sıhl malzeme ek- 10.000 kilo motör yağı ile 200 kilo 
siltmesine talip zuhur etmediğinden gres yağı alınacaktır. 
eksiltme 15 gün miiddetle temdit edil- 2 - Açık eksiltme 4/ 4/ 939 salı gü 
miştir. nü saat 11 de umum müdürlük bina· 

İhalesi evelki şartlar dahilinde 10 sında toplanan komisyonda icra edi
nisan 939 pazartesi günü saat 15 t.: lc;.cektir. 
yapılacaktır. İsteklilerin o gün muay. 3 - Muvakkat teminat 330 lira o
yen saatte hazır bulunmaları. 1006 lup bu parayı n_akit olarak verme~ 

isteyenlerin Zıraat bankasındakı 

3667 sayılı hesabı carimize yatırma
ları lazımdır. 

[stanbul Haydarpaşa hastanesı sabık 4 - Talipler idari ve fenni şartna-
'tÖZ mütehass1sı ve Gülhane hastanesi melerle mukavele suretleerini idare-

sabrk RÖZ bas muavini mizdcn ücretsiz olarak alabilirler. 

Göz Doktoru 

SITKI IRAT 
Muayenehanesini Samsun'dan Anka 
ra'ya nakletmiştir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediy~ sırası Talas Ap kat: 1 

DOKTOR--• 

Asaf Koryak 

(985) 10919 

DIŞ fABIBI 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talarını kabul ve tedavi eder 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakk1 Apartnnanı No 1 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

İnşaat münakasası 
:::: --------------

--------
~Ankara Küçük evler Yapı Kooperatifi İda- ------~ re Meclisinden : -- -- Kooperatifin çiftlik yolu cenubunda ve Bahçeli evler ko· 5 
=: operatifi mahallesi arkasındaki arsaları üzerine yaptıra- := 
:= cağı 211 evin inşaatına aid münakasa görülen lüzum üze- 5 
=: rine 10-4-939 za kadar uzatılmıştır. := = Tal ip olanların aşağıda yazılı vasıfları haiz olmaları la- 5 
=: zımdır. := 
- 1 - Nafıa Vekaletine ve Belediyeye karşı fenni mesuli- E: = yeti üzerine alabilecek fenni evsafı haiz bulunmaları. ;: = 2 - Evlerin Kooperatifçe tahmin olunan inşa bedeli tak-~ 
= riben 700.000 liradır. := 

Şartname ve planlar 10 lira mukabilinde Ankara'da Be- E: 
:= lediye karşısında memurlar kooperatifi üzerindeki Şirket S 
= merkezinden alınabilir. = -İhale 10-4-939 tarihinde kapalı zarfla yapılacaktır. = 

İsteklilerin aynı gün saat 14 te yüzde yedi buçuk nisbe- E: 
=: tinde muvakkat teminat akçelerini veya Banka mektupla- =: 
:= rını hamilen şirket merkezine gelmeleri ilan olunur. 1125 := -'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

Mu~amba ve yemek takımları ahnacak 
Bolu Orman Okulu Direktörlüğünden : 

1 - Okul için aşağıda cins ve miktarı yazılı muşamma ve yemek takımları 
açık eks iltme ile alınacaktır. 

Z - İhale yeri (Boluda) orman okulu direktörlüğüdür. 
3 - İhale günü 11 nisan 939 salı günü saat 15 dedir. 
4 - İlk teminatlar 10 nisan 939 pazartesi günü akşamına kadar okuldan 

alınacak resmi bir makbuz mukabilinde orman mes'ul muhasipliğinin Bolu 
Ziraat bankasmdaki hesabına yatırılacaktır. 

A - Komisyon para ve tahvil gibi teminat almıyacaktır. 
B - Komisyon riyasetine alınacak banka mektupları teminat olarak 

kabul edilir. 

5 - Bu işe gireceklerin ellerinde ticaret od.ası vesikaları bulunması şart
tır. 

6 - Şartname ve nümuneyi görmek istiyenler her gün okul direktörlü-
ğüne müracaat edebilirler. (1055) 11060 

Parti Cinsi Miktarı Muhammen Fi. İlk teminat Tutan 
L. K. L. K. L. 

1 Yağmurluk muşamba 50 A. 12 00 A. 45 00 600 
2 Büyük kayık tabak 6 A. 1 75 A. 10 

Orta kayık tabak 6 A. 1 50 A. 9 
Düz yemek tabağı 35 Dü- 3 50 Dü. 122 
Çukur yemek tabağı 10 Dü. 3 50 Dü. 35 
Çorba kasesi 3 A. 1 60 A. 4 
Su bardağı 10 D" u. 1 25 Dü. 12 
Su bardağı 2 Dü. 1 35 Dü. 2 

Çatal, bıçak, kaşık (krome) 10 14 50 Takım 145 

• 

Er. Dü. (takım) 75 A. 37 
Sürahi 50 A. 2 50 Dü. 25 
Çay kaşığı (krome) 10 Dü. 2 80 Dü. 28 
Çay fincanı 10 Dü. 3 00 A. 15 
Meyvelik 5 A. 2 00 M. 30 
Beyaz sofra muşambası 15 M. 75 A. 36 52 9 
Emaye çaydanlık 12 A. 486 

.. 
TURK HAVA KURUMU 

Büyük Piyangosu 
Alhne1 Keıide: 11 - Nisan - 93V dadır. 

Büyük İkramiye: 200.000 Liradır, 
Bundan1 baska 40. 000, 25. 000, 20. 000 
15. 000 1O.000 liralık ikramiyelerle 

( 200. 000 ve 50. 000) liralık iki adet 
mükafat vardır 

DiKKAT: 

Bilet alan herkes 7 Nisan 939 günü akşamına kadar bi
letini değiştirmiş bulunmalıdır .. 

•============================== 

K. 
00 
50 
00 
50 
00 
80 
50 
70 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
50 

• 

Deri, Saç, Tenasül hastalıkları 

ütehassısı. Belediye sırasında 

REHBER apartmanı saat 15 - 19 

YENi 
Bu Gece 21 den itibaren 
GôTE'nin şaheseri olan 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
Bu Gün Bu Gece 

• 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6344 

İmtiyaz sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi nesriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 
Matbaa müdürü : Ali Rıza BASKAN 

VERTER'in 
Büyük Aşkı 

Boş Rollerde: 
P. Richard Wilm - Annie Vernay 

Gündüz 14.45 - 16.45 - 18.45 de 

TAÇLI CANAVAR 
Baş Rollerde: 

HARRY BAUR • PIERRE 
RENOIR - SUZY PRYM 

Bu gün Bu Gece 
2 Film birden 

1 - NAMUS DÜŞMANLARI 
Baş Rollerde: 

J ohn Barrymore - Louise Campbell 
Sonsuz bir dehşet veheyecan 

kaynağı 

2 - CEHENNEM ATLILARI 
Seanslar: 

14.30 - 16.30 - 18.30 • Gece : 21 de 
Ucuz Halk matinesi 12.15 te 
DENİZLER PERİSİ 

Büyük bir muvaffakiyctle devam 
eden Türkçe sözlü Arapça şarkılı 

Ya_şasın a_şk 
Baş Rollerde: Arap diyarının ses 
kıralı ve Aşkın Göz yaşları filmi
nin kahramanı AB DUL VEHAP 
ve beraberinde billur sesli dilber 
yıldız LEYLA MURAD 

Seanslar: 
12 de Ucuz, 14.30 - 17.30 - 20.30 

da normal seanslar. 

Yeni Sinemada Geceleri filmden evvel 21 de Yeni Varyete numaraları 

~======================================:::;::=========================~ 


