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Ulus Basımevi 
Çankırı Caddesi. Ankara 

Telgraf: Ulus - Ankara 

Ulus Postası 

Fra · stler Barselona 30 km. uzakta! 
Barselon bir günde dokuz~;~;~~;] 
defa b6mbardıman edildi g;·:~;.~~~I 

_ \ halk milislerin- J 

Franko galip gelince 
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İtalya isteklerini daha kuvetle ileri 
süreceğinı düşünüyor ama ... 

t~:~~Zceh 18 yaŞındaki gen(ler denbirisi. • 

cepheye gönderiliyor 
İlk işi İtalyanlardan 
kurtulmak olacak bir işimiz! 

F. R. ATAY 
Senelerdenheri halledemediği

tniz, fakat gene senelerdenberi 
hemen hallolunmamak için hiç 
hir sebep görmediğimiz bir me
sele var: tarihi ve milli anıtları 
korumak davası ile, şehirlerimi
zi imar etmek zaruretini nasıl te
lif etmeliyiz? 

Hemen her zaman gidip geldi
aiıniz ve birçok da gazetesi oldu
ğu için, bu hususta yalnız İstan
bul' daki hadiseleri takip edebi -
liyoruz. Halbuki daha geçen se
neler _ kimseyi kırmamak için 
yer ismi zikretmiyelim - eski bir 
türk kasabasının hemen bütün 
eski eserleri, belediye tarafından 
bir timendifer müteahhidine 
köprü taıı temin etmek üzere yı
kılmıttrr. Gene yakın zamanlar
da tarihi kasabalarımızdan biri
nin kalesi tahrip edilmiştir. 

Bazı müfrit imarcılar var ki 
onlar, yeni bir yolun istikameti 
üzerine düşen her şeyi çiğneyip 
geçmek fikrindedirler. Bazı müf
rit muhafazacılar da var ki eski
den kalma ne varsa olduğu gibi 
bırakmak sevdasındadırlar. Hü
·1 ·· bı.. •• 1 ifl'atlardan birine kalsa, 
stan u , tar1111 ,._ . _ lar bakı-
mından, yeni doğma bır auu: .•• 
kan şehri kadar yavanlaşır ve 
kurur. Eğer ikinci ifrat selahiyet 
başında olsa bugünkü şehir ve 
kasabalarımızı oldukları yerde 
bırakıp, yeni imar bölgelerini 
tarlalar üstüne nakletmek lazım 
gelir. 

Fakat garp medeniyet alemi -
nin her tarafında bu iki ifrat a· 
rasında mutedil had bulunmuş -
tur. lstanbul'da bir cadde geniş
letilirken, eski bir türbe veya se
bil yıkılmak istendiği vakit, re
Yİne müracaat olunan mütehas
sıs demişti ki: "Böyle abidelere 
Varmak için yol açıldığını bili -
rinı. yol açmak için abide yıkıl· 
?nasını aklım kabul etmez!,, Or
manları müdafaa ettiğim za 
man, sık sık, bir İngiliz sözünü 
tekrar etmişimdir: "Eğer yol bir 
ağaca rastgelirse, ağaç kesilmez, 
Yol sapar!,, Dört yüz senelik bir 
anıt, seksen senelik bir ağaca 
şüphesiz değişilmez. Gariptir ki 
bizde ağaç müdafaası daha yer 
tuttuğu için, lstanbul'un içinde 
\'e dışında, cadde ve şoseler orta
sında etrafı çevrilerek muhafa
za olunan ağaçlar goruyoruz 
Fakat belediyecilerimizden bir 
kısmı abide fikrine henüz ısın . 
tnadtlar. 

Bu İngiliz sözünü nasıl üç se· 
nelik akasyalara tatbik etmek 
doğru değilse, değeri olmıyan e
~.erler için de imar hamlelerinin 
0 ni.ine geçmek doğru değildir. 

Fakat bütün da.,ayı kökünden 
halledecek kestirme, mantıki u -
aut, tarihi ve milli abideleri tas· 
n~r. etmek, ve daha evel, bu tas
n_ıfı Yapmağl\ memur mercii te-
111 etmekten ibarettir. Peyizajla
~1 müdafaa etmek şehirlerdeki 
k~ar bürolarında çalışan sanat • 
arların vazifesidir. Eg;er Kül 

t"" • ~r Bakanhğmın mesul heyetı ta· 
~·.~ive milli abideleri tasnif eder, 
.uYük şehirlerimizin belediyele · 
r~n~e ve diğer küçük merkezle
rııınız için, Dahiliye Bakanlığının 

(Sonu 8 inci sayfada) 

OLDUGU MADRİD'TE 
. . 

GiBi 

Şehir civarındaki tepelerde 
ve varoılarda müdafaa 
tertibatı kuvetlendirildi 

Barselon, 22 a.a. - Muharebe, bütün Kntalonya cephesinin heyeti 
umumiycsi ü;,lerinde devam etmektedir. Kütle halinde seferberlik, cep -
heyi takviye etmiş ve mukavemeti müessir bir hale getirmiştir. 

Villa Nueva Geltur mmtakasmda cümhuriyet~ilcr, şiddetli mukabil 
taarruzlara geçmiştir. Bu şehir etrafında çok şiddetli muharebeler ol -
maktadır . 

Cümhuriyetçiler, lgualada mıntakasında mukabil taarruza geçerek 
asileri hafifce ricate mecbur etmişlerdir. 

Cümhuriyetçiler, havaların fena gitmesine rağmen, Estramadur ceph~-
. · E d·· ı ·· h inde düşman mukabıl sinde mevzilerini iyileştirmışlerdır. n u us cep es • 

taarruzları püskürtülmüştür. .. • 
1941 de silah altına alınması icap eden sınıfın son rubu da bugun M

lô.h altına çağrılmıştır. Bunlar, 1920 senesinin te~rinievel, te~rinisan· ve 
kanunuevel aylarında doğmuş olan 18 yaşındaki gençlerdir. 

Sehirde ha)lll dur.uyor .. 
Bugün neşredilen bir kararnameye göre, yarın sabahtan ıtıharen 

Barselon'dn bütün endüstri ve ticaret tatil edilecektir. 55 yaşına kadar 
(Sonu 8 incı sayfada) 

Başvekilimiz bugün geliyor 

Ba§Veflilimiz Haydarpaşa garında lstanbul Valisi 8. Lutli 
Kırdar'dan izahat alıyor 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Başve- , 
kil B. Celal Bayar, bugün akşam eks
prese bağlanan hususi vagonlariyle 
Ankara'ya hareket ettiler. 

Başvekilimiz Ha:{darpaşa'da vali 
ve belediye reisi Dr. Lutfi Kırdar, İs
tanbul komutam, emniyet müdürü ve 
daha birçok zevat tarafından uğur

landı . 

* 
B. CeıaJ Bayar, bugün öğleden e-

vel şehirde otomobille bir gezinti yap· 
mışlar ve öğleden sonra Perapa 
lasta vali ve belediye reisi Dr. Lutfi 
Kırdar'ı kabul ederek şehir işleri hak· 
kında izahat almışlardır. Başvekil, va
li ve belediye reisi ile birlikte vilaye
te gelmişler ve oradan Sultanahmede 
t; iderek hükümet dairelerinin kuru
lacağ ı sahayı gezmişlerdir. 

B. Celal Bayar, bundan sonra Top· 
kapı miize-sini gezmişler, müteakihen 
Dolmabahçe sarayına ve Çırağan sa • 
rayının bulunduğu yere giderek tet
'dklı-rdc bulunmuşlardır. 

1 

Paris, 22 a.a. - Gazeteler, bugün İspanya dahili harbinden 
bahsetmektedir. Jur - Eko 'da Belby diyor ki: 

1111111111111111111111111 

Fransa Pirene 
sınınnı açtı mı? 
Burgos, 22 a.a. - Hükümet mahfillerinde tamamiyle emniyet edilir 

menbalardan alman haberlere atfen söylendiğine göre, Pirene hududun
daki fransız hudut karakolları - Le Perthus, Port Vendres ve Cerbere -
Fransa dahilinden Barselon'a gitmek üzere gönderilen bütün harp mal
zemesinin serbest geçmesine müsaade etmek için Fransız dahiliye neza -
retinden emir almıştır. Geçen gece, Le Perthus'dan 20 Fransız tankının 
ve Cerbcre'den de, buğdaydan mada, harp malzemesi dolu bir çok va -
gonun geçtiği kaydedilmiştir. 

Paris, 22 a.a. - Üç gündenberi enternasyonal vaziyet hakkında baı
vekil ile herhangi bir gÖrii§mede bulunmamı§ olan hariciye naz1T1 Bone, 
bu akıam B. Daladiye'yi ziyaret ederek kendisiyle üç çeyrk aaat görüt
müş ve başvekile şan hadiseleri, ezcümle FrankistJerin Baraelon Üzerine 
YÜrÜyÜ§lcrini anlatmı§tır. 

"Biz, lspanya'da italyan müdahale
sinin devamı hakkındaki düşünceleri
mizi müteaddit defa bildirdik. Bu de
vam bahsinde hiç bir mazeret ileri sü
rülemez. Londra anlaşmasını imzah
yan fakat vaidlerini tutmaktan imtina 
eden ve nihayet Franko'nun tam za
ferinden evel askerlerini geri çağır
mryacağını İngiliz Başvekiline Roma 
ziyareti esnasında kati surette bildi
ren M usolini, B. Çcmberlayn'in Ro -
ma'dan hareket ederken kendisine faz 
la bir itimatla verdiği hüsnüniyet ve
sikasını herhalde hak etmiş değildir." 

}'armırı lwdefi cfo l'ransa 
Fakat BeJbi, bir taraftan bu sözleri 

söylerken, makalesini de şöyle bitir
miştir: 

"Karışmazhğın Fransa tarafından 
ihlal edilmesi, daha bugünden fazla 
olan harp tehlikesini ancak bir kat 
daha fazlalaştıracaktır.,, 

(Sonu 8 inci sayfada)· 

Dr. T. R. Aras 
İstanbul' da 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Vazife
sine gitmekte olan Londra Büyük El
çimiz Dr. Tevfik Rüştü Aras, bugün 
şehrimize gelmiş ve Perapalas oteline 
inmiştir. 

Başvekil Celal Bayar, Dr. Araa'r 
Perapalas'ta öğle yemeğine davet et -
miştir. 

Dr. Aras, birkaç gün şehrimizde 
kaldıktan sonra Londra'ya hareket ~ 
dec:ektir. 

Almanya'daki 

heyetimiz dönüyor 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Alman 

ya hükümeti ile ıyapılan kredi anlaş -
ması müzakerelerini yapan ve anlat
mayı imza eden Hariciye Vekaleti 
umumi katibi B. Numan Menemenci
oğlu'nun reisliğindeki heyet yamı 
(bugün) sabah ~chrimize gelmiş bu
lunacaktır. 

B. Şvalkovski 
Prağ'a döndü 

Beri in' de ekalliyetler İJİ ve 
Çek - Alman dostluğunu 

derinleıtirme imkinlar1 
hakkında görüıüldü 

Berlin, 22 a.a. - Yarı resmi mah -
filler, ŞvaJkovski ile alman zimam
darları arasındaki görüşmelerin bil -
hassa Çekoslovakya'nm dahili siya -
setine müteallik meselelerle Çek-slo
vakya'nın dahili siyasetine müteallik 
meselelerle Çek-slovakya'da tekrar 
baş göstermiş ve burada endişe tev
lit etmeğe başlamış olan Almanya a
leyhindeki propagandalar hakkın~a 
yapılmış olduğunu beyan etmektedır. 

Hariciye nazırı B. Şvalkovski Ber
lin seyahatinden Prag'a dönmüştür. 

' Dostluğu dt•rinlc~tirmek içi'!-. 

WilOlllJflOll.J ~- .• 
Ci:ıno - Stoyadinoviç görüşmeleri sona er
miştir. ltalyan gazeteleri bunun netices i
nin, bir Macar - Yugoslav yakınlaşması ol· 
ducunu ve İtalya ile Yugoslavya arasında 
bir saldırmazlık paktının imzası muhakkak 
bıılundugunu yazıyorlar. (Haberlerimiz 
8 inci sayfada. 

"°'° &a1llllBt7 2Jl1iC 8kiJCR RC 2""' 
Dün Ankara - lzmir ve lstanbul Lik maçlarına devam olunmuştur. Ankara'da Muhalıı:gücü atlıları 

bir binit yapmıtlardır. Bu müaabakalara ait tafsilat 7 ve 8 inci ıaylalarımız.daJır. 

Berlin, 22 a.a. - Havas muhabırı 
bildiriyor: Alman politik mahfilleri
ne göre, B . Şvalkovski'nin Berlin gö
rüşmeleri esnasında, evvela Çek-slo-

(Sonu 8 incı sayfada) 
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insan ve kültür: 

Neslimizin olğunluğu 
Bir yabancı gazeteci, Türkiyc'de tanıştığı insanların, bilhassa dünya 

iş~e~i h~kkındaki fiki: ::ıeviyesini bir hayli methettikten sonra, böyle bir 
hadıse ıle karşılaşacagım ummadığım söyledi ve ilave etti : 

- Atatürk'ün \;Ok kudretli bir ekip yaratmıya muvaffak olduğunda 
şüphemiz yoktur. füze kadnr gelen devlet adamlarınızla olan temasımız 
bunu teyit edici vaziyette idi. Şu var ki, buraya geldikten sonra, yaratıl
mış ~la_n kaf~ların öyle kırk yahut elliye münhasir kalmadığım ve mem
leketınızde kıminle görüşmek fırsatını buldumsa onun da bunlara ila -
vesi lazım geldiğini anlayınca, genç Türkiye'nin bilhassa kendi insanını 
yara~~ak ~hsindeki bu muvaif akiyetine şaşmadığımı iddia etsem, ya -
lan soylemış olurum. 

. Ya~ancı gazetecinin bu müşahedesini yaratmış olan sebepler, kendi -
sıne şoylece anlatıldı : 

-.- Tü_rk~ye, hiç olmassa 1 5 O seneden beri, bir başka ve daha inkilapçı 
nesıl yetıştırmek peşindedir. 

.. ::-:-~~ görd_üğüniiz nesil, inkjlftp davasının içinde pişmiştir. Onda gör
dugunuz_ ~cnış ve kucaklayıcı fikir zaviyesini açan, inkilaptır. 

.-.-İnkılaba kadar, yetişen nesillerin tahsiline elden geldiği kadar itina 
edılıyordu. Fakat, imparatorluk' un tabiiyet havası içinde, bu nesiller, ne 
de olsa, her hakikati garbin demekte olduğunun arkasında aramıya alı -
şı:Ia~d~. Kemalist inkilap, bunları bu tabiiyetten birden kurtarmış ve ken

~ıl~~ın~. ~~~ta~i~ düş~nmiye se_vke~mişti.r. _Bugünkü neslin güze çarpan 
ustunlugu, ınkılııbın muvaff akıyetmde fıkır istiklalinin en büyük şartını 
bulmuş olmasıdır. 

- Müstakil düşünmiye alışan bu nesil, Avrupa'daki biribirine zıt re
jimlerin biribirlerini tenkit ic:in yaptıkları propagandalardan, fasılasız bir 
surette, kendi bilgisini genişletmek istikametinde istifade etmiştir. 

Burhan BELGE 

Resmi vazifelerle 

Menıleket dışına gidenlere 
verilecek yevmiyeler 

3441 sayılı kanunun birinci maddesinin aon fıkrası mucibince 
yedi misilden fazla olarak verilecek yevmiyelerin azami miktarı· 
nı gösteren bir cetvel hazırlanmıştır. 

Bu cetvele göre, Kamutay Başkam, 
Başvekil, vekiller, ve mebuslar ile ba-

Coğrafya E l ·ı ·· . ns 1 usu remin bir, iki. ve ~ç de.:ecesindeki ~~-
murlardan sıyası muzakereler ıçın 

talebe eri Ketiören'de 
Dün Tar dil - coğrafya Fakülte-

si coğrafya ~nstitüsü talebeleri sö
mestr sonu dolayısiyle Keçiören ga
zinosunda l ı toplantı yapmışlardır. 

Bu toplan sabah saat 9.5 tan ak -
şam on sek kadar büyük bir neşe 
ve zevk için geçti, toplantıya mil-
li havalar, y 1i müzik, monoloğlar 

başka bir gü llik veriyordu. 
Akşam saat >n yediye doğru Dahi

liye Vekili e Parti Genel Sekreteri 
Dr. Refik S ydam bir tesadüf eseri 
olarak bu to ntr yerine gelmişler -
dir. 

Gençlerden irisi muhterem vekili 
aralarında gCı ıek istediklerini söy -
]emiştir. Vek 1 bu daveti kabul buyu
rarak gençleı arasında yer almış -
!ardır. Bu ya .ı ı alaka büyük bir al -
kış tufanı ile karşılanmıştır. Bu sıra
da milli oyun a ı büyük bir zevkle 
seyreden vekı gençlere hitaben: 

"Parti bina.,ı dahilinde sizi bu ka-
dar disiplinli şekilde eğlenir gör-
mekten büyü bir zevk duydum. 
Türk gençliği yaraşır bir şekilde 
bir intizam da inde eğlencenize de
vam etmeniz h i çok sevindirdi. 

Güzel vakit 
nizin gözlerin 

çirmenizi diler hepi-

murahhas olarak gideceklere 50 türk 
lirası verilecektir. Bunlardan heyet 
reislerinin ve vaziyet icabı ikinci re
is adı ile gönderilip görüşmeleri filen 
reis olarak idare edenlerin yevmiyele
rine vekiller heyeti karariyle on tilrk 
lirası daha zammolunacaktır. 

Yukarda yazılı memurlardan mü
şavir olarak veya si•yasi görüşmeler 

dışındaki kongre ve İ!rtimalara iştirak 
edecek muvakkat memuriyet ve tet -
kikler g~bi vazifelerle gidece.klere 
yevmiye 40 ; baremin 4 - 6 ıncı dere
cesindeki memurlara 35; 7 - 19 uncu 
derecesindeki kadar memurlara 30 li
ra yevmiye verilecektir. 

Yabancı memleketlerde daimi bir 
vazife ile bulunanlardan memuriyet 
merkezlerinde muvakkat bir işe me -
mur edilenlere yevmiye verilmiye
ce-ktir. Memuriyet merkezlerinin bu -
lun<luğu memleket hududu içinde ve 
bu merkez dışında muvakkat bir vazi. 
fe ile meımur edilenlere derecelerine 
göre yukarrki fıkralarda 'Yazılr mik· 
darların yansı nisbetinde yevmiye ve
rilecektir. 

15 mayrs 3' 5 tarihli harcırah ka
rarnamesinin 29 uncu maddesinin bi -
rinci fıkrası mucibince siyasi müzake
relere ve enternasyonal kongrelere iş
tirak gibi çok mühim vazifeleri Tür
kiye içinde ve fakat memuriyet mer
kezleri dışında ifa edeceklere de yu
karıki şartlar dahilinde yevmiye ve
rilecektir. 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz
name şudur: 

Suallar ve istizah/ar: 
1 - İzmir mebusu Halil Menteşe -

nin, eski mütekaidlerle yeni kanun 
mucibince maaş alan vatandaşlar ara
sındaki müsavatsızlık hakkında hü -
kümetin ne düşünmekte olduğuna 

dair Maliye vekaletinden şifahi sual 
takriri, 

Bir defa müzakereye tabi olan mad
deler: 

1 - Gazi Antebin Lohan köyün -
den Karahacıoğlu şöhretli Mehmet
oğlu Mehmet Ali Kara'nrn ölüm ce
zasına çarptırılmasma dair Başveka -
Jet tezkeresi ve Adliye encümeni maz 
batası, 

Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler: 

1 - Dahiliye Vekaleti merkez teş
kilatı ve vazifeleri hakkındaki 1624 
sayılı kanunla bu kanunun bazı hü -
kümlerini değiştiren 3406 sayılı ka -
nunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun layihası ve Dahiliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları. 

2 - Mahsuldar ve yabani zeytin 
ağaçlarının aşılanması ve zeytin malı 
sullerinin iyileştirilmesi hakkında 
kanun layihası ve Ziraat, İktısat, Ad
liye ve Bütçe encümenleri mazbata -
tarı. 

Bir ölüm mazbatası 
Kamutay adU.ye encümeni, Gazi

anteb'in Lahan köyünden Karahacı 
oğlu şöhretli Mehmet oğlu Mehmet 
Ali Kara'run ölüm cezasına çarptırıl -
ması hakkında Gaziantep ağır ceza 
mahkemesince verilen ve temyiz mah
kemesi birinci ceza dairesince tasdik 
edilen kararı tetkik etmiş ve mazbata
sını hazırhyaraJc umumi heyetin tas -
vibine arzedilınek üzere reislik ma -
kamına takdim etmiştir. 

Enc~men mazbatasında kararını 

şöyle anlatmaktadır: 

"Memnu bir silahı vesikasız taşi: -
yan Mehmet Ali jandarma Hakkı ta -
rafı:ndan karakola sevkedilirken yol -
da silahını geri almak isin hamil bu
lunduğu sustalı bıcıa.kla Hakkı'yı on 
altı yerinden yaralamak suretiyle öl
dürmüş ve jandarmanın silahını, fi
şeklerini ve kendi silahını da alarak 
firar eylemi şolduğu mahkemece sü -
but bularak ölüım cezaslltla mahkfim 
edildiği ilam mündericatından anla -
şılmıştır. 

İcra edilen müzakere neticesinde 
Mehmet Ali Kara hakkında hükmolu
nan ölüm cezasının hafifleştirilmesi
ni ve değiştirilmesini müstelzim bir 
sebep görülmediğinden teşkilatı esa
siye kanununun 26 ıncı maddesi muci
bince mczki'.'tr cezanm infazına karar 
verilmesi huı>usunun umumi heıyetin 
tasv~bine arzına encümence ittifakla 
karar verilmiştir." 

Çağrı 
X Arzuhal encümeni bugün 

10 da toplanacaktır. 
saat 

X Memurin kanunu muvakkat en
cümeni bugün saat 10 da toplanacak-
tır. 

X Maliye encümeni bugün umumi 
heyet içtimamdan sonra toplanacak
tır. 

Dış ticaretimize 
ait rakamlar 

Başvekfilet İstatistik Umum Mü
dürlüğü, ikinciteşrin 938 ayma ait 
dış ticaret rakamlarınr hazırlamışbr. 

Bu rakamlara göre, ikinciteşrin a
yında itıhalatrmız 10.095.298; İhracatı
mrz 26.190.055 liradır. Böylelikle ih -
racat lehine, 16 küsur milyon liralık 

bir fark vardır. 937 nin aynı ayında 

ithalatımız 11.054.136 iıhracatıınrz 
24.227.462 lira idi. 

On milyon lira olan bir aylık itha
latımızdan en büyük rakamlar şu mad
delerdedir: 1.113.712 lira kasarlı, bo
yalı, ham mensucat; 305.534 lira de -
mirden kaba mamı'.ilat; 300.383 liralık 
elektrik motörleri ; 244.699 liralık do
kuma makineleri, 55.169 liralık de -
girmen makineleri ve hamur, makarna, 
şeker, makineleri. 

Yirmi altı küsur milyon olan bir 
aylık ihracatımızda en yüksek rakam
ları tutan maddeler de şunlardır: 

576.469 liralık koyun keçi, 659.009 Ii
rahk adi yün ve kıl keçi; 496.825 li
ralık buğday; 592423 liralık tiftik; 
232.318 liralık arpa; 2.989.658 liralık 
kuru üzüm, 1.316.505 liralık kuru in
cir, 1.58 5.996 liralık kabuksuz fındık; 
1.074.215 liralık ceviz; 10.381.516 li
ralık ıyaprak tütün, 296.977 liralık pa
lamut; 1.781.615 liralık ham pamuk. 

938 in 11 ayı sonunda, ithalat yeku -
numuz 137.556.583; ihracat yekunu -
muz 126.592.345 lira idi. Bu on bir 
aylık müddet içinde dış ticaret ra
kamlarımız, yalnız ikincikanun ile bi
rinci ve ikinciteşrin aylarında ihra -
cat lehine neticelenmiştir. 

Yeni bir köprü 
Sinop, 22 a.a. - Sinop - Ayancık 

şosesinde Karası çayı üzerinde Nafıa 
vekaleti tarafından inşa ettirilen be -
tonarme köprünün kabul muamelesi 
fen heyeti tarafından yapılmıştır. Köp 
rü beheri 16 metre genişliğinde üç 
gözlü olup boyu elli metredir. 

Van'da karın kahnhğı 
8 santimetreyi buldu 
Dün şehrimizde hava sabahleyin ha

fif yağmurlu, sonraları kapalı ve rüz -
garsız geçırniştir. En düşük sühunet 4 
en yüksek suhunct de 9 dereced iı. 

Yurtta orta ve cenup Anadolu böl -
gelerinde hava kapalı ve mevzii yağış~ 
lı, diğer bölgelerde umumiyetle ya -
ğışlı geçmiştir. 24 saat içinde yurdun 
garp cihetlerindeki yağışların metre 
murabbalarına bıraktıkları su miktarı 
Bo<lrum'da 14, Edirne'de 6, Ankara'da 
4, Bergama'da 2, Balıkesir'de 1 kilog
ramdır. Karla örtülü bulunan yerler -
de karın kalınlığı Erzurum'da 3 Van'
da 8, Uludağ'da ise 134 santimetreye 
inmiştir. 

Rüzgarlar cenup bölgelerinde ce -
nuptan, diğer bölgelerde ekseriyetle 
şimal istikametinden saniyede 7 met -
re kadar hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek sühunetler Bur -
sa'da 10, Bahkesir'de 11, Bodrum'da 
14, İzmir, Antalya'da 15 derecedir. En 
düşük süh.unetler de sıfmn altında 

Bolu'da 1, İsparta'da 2, Konya'da 3, 
Diyarbakır'da 5, Erzurum'da 7, Van'
da 9, Kars'ta 15 derecedir. 

• 
içtimai ve mali tesirler 

.büyük olacak bir teşebbül 

Arazi vergisi bakayasının 
affı hakkındaki • 

proJesı 
• 

Dahiliye Encümeninden çıkt 
Nazariyeler çok cazibeli, vakıalar çok kuvetli olabilir. Fak 

en cazip nazariyelerin kendi realitelerimize tatbiki imkanı yo 
sa, ve, en kuvetli vakıaların muhakkak zararları müşahede ol 
nursa o nazariyelere iltifat etmemek ve bu vaJkıalarla mücade 
etmek cesaretini daima göstermek, biliriz ki, cümhuriyet hükü 
metlerinin ve devlet adamlarının ayırıcı vasıflarından biridir. 
Bu müddeayı tevsik eden işte bir 

delil daha: Dahiliye Vek.ili Sayın Re
fik Saydam, yeni vazifesine başladığı 
günden itibaren, memleket ölçüsünde 
bir dava ile, cibayeti hususi idarelere 
bırakılmış olan arazi vergisinin baka~ 
yası davasiyle karşılaşmıştır; o baka
ya ki munzam kesirleri ve cezalariy -
le birlikte otuz beş milyon liralık bir 
devlet alacağı yekunu teşkil etmekte
dir. Ve, devletin alacaklarını mah1m 
yollardan tahsil etmesi ise yalnız ma
li nazar~yelerin değil, kanunun da ica
bıdır. 

Ancakı buna mukabil, mebdei 1924 
olarak tayin olunan arazi vergisi ba
kayasmın hakiki borçlarını tesbit ve 
taalluk ettikleri yrlları tefrik imkan
sızhğı yüzünden üğranılmakta olan 
güçlükler de sayılamıyacak kadar çok 
tur. Çünkü 127' tarhinden beri mem -
lcketimizde arazi tahriri ıyapılmamış 
olduğundan, bugün ikmal edilmiş bu
lunan arazi tahriri muamelesi netice
sinde arazinin şimdi kimlere ait bu -
lundukiarı anlaşdmca vergiyi hakiki 
mükellefler namına tahakkuk ettirme
nin kabil olamıyacağr görülmüştür. 

Bir ömür uzunluğunca devam eden 
arazi davalarının ve meni müdahale 
kanununun verdiği salahiyetlere rağ
men bir türlü izale edilemiyen haksız
lıkların hikayesini idare işleriyle uğ
raşanlarımız pek iyi bilirler. 

Halbuki, yukarda bahsettiğimiz 
kadar yüksek bir yekuna baliz olan 
bekayanın tahsilinde ısrar etmek, mü
kelleflerin ödeme ka:biliyetini azalta -
rak yalnız arazi vergisinin değil, di
,ğer vergilerin de bundan böyle ciba
yetini güçleştirmekten ve arazinin ıs
lahına ve randımanının tezyide sarfı 
mümkün bir servetten onu mahrum et 
mek suretiyle memleketin umumi ya
şaytşı üzerinde müessir olmaktan hali 
kalmıyacağı dikkate alındığx takdirde 
bu meselenin mali cephesi derecesin
de içtimai ve iktısadı cephelerinin de 
ehemiyctli oldugu derhal tebarüz et -
mektedir. 
Diğer taraftan, arazi vergisi hususi 

idarelere devrolunurken onlara tah -
mil olunan vazifelerin ancak gelirle
rini arttırmakla ifa olunabileceği dü
şünülmüş ve bu verginin cibayeti bah
se mevzu bakaya ile birlikte, ve fa -
kat arazi tahriri masrafları yapılacak 
tahsilattan tesviye edilmek şartiyle 
kendilerine bırakılmış olduğundan, 

şimdi, yalnız tahakkuk etmiş bulu
nanlar değil, 1924 ten 1935 senesine 
kadar geçen yıllara ait olmak üzere 
tahakkuk ettirilmesi lazrm gelen ver
giler de affedilince hususi idarelerin 
yükü ağırlaşmak iktiza edecektir. 

Dahiliye Vekaleti bunu da dikka
te almış, ve kanun layihasında - bil
lahare mahsup edilmek kaydiyle bu
gün esasen Maliye Vekaletince öden
mekte olan - arazi tahrir masrafları
nın umumi bütçeye maledilerek mah
sup olunması hususunda Maliye Ve. 
kaleti ile mutabık kalmıştır. 

İmdi, yapılan tahrir kıymetle 
yükseltmiş veya evelce mükellefle 
mektum kalmış kısımların yeni 
hakiki kıymetler üzerinden vergiy, 
tabi tutulması imkan altına alınm 

olduğu için arazi vergisi tahakkuk! 
rında iki buçuk milyon liradan fazl 
bir artış vuku bulacağr tahmin olu 
rrıakjadır. Bu iki buçuk milyon lir 
dan fazla artış vergi bekayasınm a . 
fından dolayı husule gelebilecek aç 
ğı daha esaslı şekilde kapatmış . 
hususi idareler bütçelerinin sarsılma 
sr önlenmiş bulunacaktır. 

Meclis daıhiliye encümeniınin kabu 
etmiş olduğu bu Iayiha umumi heyetl 
te kanuniyet kespedip tatbikata ge
çildikten sonra hususi idareler bütç 
terinden maada arazi sahiplerinin bü 
çelerinde de devamlr inkişaflar bek · 
yebiliriz. 

Muhterem Dahiliye Vekilinin bu 
hastalrğr teşhiste ve onun tedaV'i usu
lünü tayinde gösterdiği radikal ha
reketi takdirle telakki etmeliyiz. 

Senelerdenberi süren ve kangren 
olmak alametleri gösteren eski bir il
let iki cezri kararla kökünden kazın
maktadır, Arazinin tahriri ilk lüzu~ 
lu ameliye idi. Arazi vergisi bakaya
srnın affi ise ikinci ve ,en kati ame1i
yedir. Bu arızalardan temizlenen bün
ye ferah bulmakta gecikmiyecektir. -
N. B. 

Zeytin· kanunu 
projesi bugün 
görüşülecek 

Mahsuldar ve yaban! zeytin ağaç.
tarının aşılanması ve zeytin mahsulle
rinin iyileştirilmesi hakkındaki ka
nun proesi, Kamutayın geçen haftaki 
toplantısında ruznameye alırunış iken 
büd'ie encUmeni, proeJn;u t"C§kilat ya
pılmasiylc ala.kalı olan kısmının büd
çeye ait maddesini görüşmek üzere 
projeyi umumi heyetten geri istemiş 
ve bu talep umumi heyetin yüksek 
tasvibinden geçmişti. 

Büdçe encümeni proje üzerinde 
tetkiklerini bitirmiş ve mazbatasını 

hazırlıyarak umumi heyete takdim et
miştir. 

Tetkik neticesinde yapılacak teşki
lat kadrosunun müfredatı projede 
gösterilmemiş olup devlet dairelerin
den herhangi birisine verilecek vazi
fe için bir teşkilat yapılması ve tahsi
satı neden ibaret olacağı birer kanun 
mevzuu olup hükümetçe ne şekilde 

teşkilat yapılması düşünülüyorsa lbu -
nun ayrı bir proje ile Kamutaydan is
tenmesi ve tahsisatın da mall imkan
lar göz önüne alınarak tesbiti tabii bu 
lunduğu neticesine varılmıştır. Bu 
mevzu hazırlanacak projelerle birlik
te ayrıca tetkik edileceğinden teşki -
lat yapılması ve tahsisat verilmesine 
dair olan maddelerin projeden çıka -
rılmaı>ı münasip görülmüştür. 

Buna fakült 
cevap vermiş, 
fik Saydamı a 
lıyan coğrafya 
gençler büyük 
den Ulus meye: 
rak gelerek toı 
dir. 

öperim.,, demiştir. 
gençlerinden birisi 
ndan sonra Dr. Re
lilar arasında uğur -
nstitüsüne mensup 
r neşe ile Keçiören
rna kadar yaya ola
ntıya son vermişler-
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Proje umumi heıyetin bugünkü top

lantısında görüşülecektir. 

Trakya k•z ve erkek 

talebe yurtlan 
Edirne, 21 , 

de kurulan Tra 
- 1935 de Edirne
a kız ve erkek tale-

be yurtlarmın seneki bütçesi muh· 
telif kaynaklar :ı ve bu arada bir 
krsmı da türk rr rif cemiyetinden te
min edilen yart m ve gelirlerle 18 bin 
lirayı, talebe m vcudu <la 180 i bul
muştur. Köylü e mallılgazi çocukla • 
rmı da barındır n bu yurtlar önümüz
deki sene daha ciSlr tedbirlerle biraz 
daha genişliyec k ve böylelikle orta 
tahsile devam imkanlarından mahrum 
bir çok yurt ço~ uguna el uzatılmış o
lacaktır. 

Kaynayan Suriye! 
"Suriye içten içe kaynayıp duru· 

yor." Son günlerde çıkan gazetele
rin çoğunda buna benzer cümlete 
ve ba.~lıklara rastgelip duruyoruz. 
Bundan tam yirmi sene önce orala· 
rı bırakıp çekilen, çekilemeyip esir 
düşen son osmanlı ordusiyle birlik- Basra'nın adını anmağa mahal yok. nun için 10.000 İngiliz lirası iste -
tc Suriye'de ve Şam'da bulunmuş Bu şehrin yerine istediğiniz şehrin mitti. Müesaese müdürü kendisine: 
bir fert sıfatiyle hatırlarım ki o za- adım koyabilirsiniz! - Fakat Amerika reisicümhu -
man da Suriye içten içe kaynıyor- T. l. ru bu parayı kazanabilmek ıçın 
du: tam bir sene çalııırl Deyince Patti 
Bazı züppeler kendi bayrakların- .Müzisivenlere dair ıu cevabı verdi : 

çalmıya başlamıştı. Fakat adam, 
eseri o kadar kuvetli çalıyordu ki 
meşhur bestekar buna tahammül 
edemedi; sokağa fırladı v,e adamın 
elinden musiki aletini alarak tam 
tempoyu gösterdi ve : 

- Bestelediğim bu eserin doğ
ru çalınmasım isteriın! dedi. 

Ertesi sabah, armonikçi gene 
Üstadın evinin önünde belirdi. Fa
kat bu sefer armoniğinin Üzerin•de 
şu yafta görülüyordu: 
"Meşhur Mascagni'nin talebeııi.,, 

* * * 
BETHOVEN: ' dan fazla saygı gösterdikleri Iran- - Peki, öyleyse siz de Amerika 

sız bayrağının golgesinde her os- Yarısı çalışma, yarısı tatil günü reiıicümhurunu çağırın, size 0 te- Bethoven, gençli~inde piyano 
manlıya ağız dolsu söğüp sayıyor; olan cumartesinin Ankara için bir ganni etsin ! için bir eser yazmıştı. Bunun çalın-
Şam belediye reisi memleketi fet- hususiyeti de - filarmonik orke&- "' * * ması hemen hemen imkansızdır. 
heden suvarilerin önünde ata bin- trası tarafından halk konserleri ve· MOZART: Çünkü, piyanist klavye'nin başın-
miş, yaşına ba:jlna bakmadan bir de- rildiği için - bir müzik günü oluıu- Methur müzik üstadı Mozart'- da ve sonunda bulunan iki dite iki 

Çok acı bir ölüm 
Ziraat Bankası Buğday işletmesi 

müfettişlerinden, Çankırı mebusu ba
yan Hatice Özgören'in damadı ve 
Zonguldak mebusu Bay Rifat Var -
dar'ın kayın biraderi Bay Abdülka
dir Bakan nümune hastanesinde ve -
fat etmiştir. Cenazesi bugün saat 12 
de Hacıbayram camiinden kaldırıla
caktır. Kendisine mağfiret dileriz. 

250 

konulmuştur. Bu mum, senede bir 
gün yakılır. 

Bu hatıra mumu, senede bir gün 
yakılmak suretiyle tam 1800 sene
de bitecektir. 

:ı: * likanlı gibi uynayıp zıplıyordu. So- dur. Bu sebeple hemen her cumar- m ölmez eseri Requiem, bir çok ce- eliyle vuracağı sırada tam orta· 
kaklar birbirine karışmış şehirliler teıi günü Uluı'ta bir büyük müzik naze törenlerinde çalınır. Mozart daki dişe de dokunmak lazım gel- BRAHMS : 
ve bedevilerle dolmuştu. Üstadı hakkmda yazılmıf vakıfa • bütün hayatını musikiye vermit bir mektedir. Brahms mütevazi bir adamdı. 

Galeyan içinde kalan suriyeli, ne makaleler okuyorsunuz. adamdı. Halbuki kendisinin cena - Eğer bu notaYJ çalmak icap e- Bir gün dostlarından birisinin e-
kayıbrnı kazanç, kazancını kayıp B ·ı zeainde bir tek nota çalınmamış, derse piyanistin iki eliyle beraber vinde yemeğe davetli idi. Ev sahi· 
sanryordu. u veaı e ile müziayenler hak - büyiik üatad tam bir &eaaizlik için- burnunu da kullanması lazmı. bi, misafirine açtığı bir şarabı 

Üç milli cemiyete yardım için, S kında bir iki fıkra da ben anlata- * * * th d k 
uriye yeniden kaynıyor... yı- •• de gömülmiiftü. me e ere : 

müsait bir fırsatla karşılaşıyo - .... . Fakat bu sefer, 21 senenin acı *° CARUSO : - Bu şarap, ötekı şaraplarım a-
ruz: Kurbanlarımı7.ı, kurban PATTl t 'b'd" ı hakikatleri sayesinde kazanç nedir, : MASCAGN : Meşhur İtalyan mugannisi öl- rasm•da Brahıns gı ı ır. dedi. 
derilerini Ti.irk Hava Kurumu- M h • p t . ·ı b. s· M . • • • • d "k b" s A • • kayıp ne imiş, anladıktan sonra... eş ur mugannıye a tı ı e, ::ır~_::~ır~g~iı::_·n~'.::a:'.sc:'.:a'.!g:_:n:,:ı~·~n~~ı~n~e:v~ın~ı'.!n~ö~n~lİ~n:·_~·!.:iı~l~e~n~so::!n!!!.ra~m~e:.!z~a~r.!:ın'.!.a:.1~:!!1r~t~o~nc.Ja~-:..-Jl--.!::!.!:a~a.!'!..!t~M...2.B~~.Mtr.Ol..,,_..: _____ _ 
na verelim. · fıi,,, .....-.::":.u_.,._--...ı :-..--:-.- -·~~-ı---

L....~i_!;~~:.:..:..:..:.:;_~--~-~J'--L~.t1LdLDC,;il-D.U:--C~ 
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[oış POLITi KA 

Nazi maliye politikası 
ve Dr. Şaht 

uı:us 

1 1 DÜNYA. HA. BIERlrER~ 

~. ı;ktor Şaht'nı, lktisnt VekiUi
!~ en ll<>nra devlet bankası rei&li-
gmden de çekilın . d .. h 

Hatay Cümhu rreisi 

lskenderun gümrüğünde 
tetkiklerde bulundu 

lenin'in ölümünün 

onbeşinci yıldönümü 

f ea.ı, unyanm er 
tara ında büyük 1• k d Moskova'da 

tören yapıldı 

t B l "k a a a uyan rrmıı-
ır. u a a anın b b. . und k 1• ae e ını f a ara-

ma azınıdır: Doktor Şaht'm istifa. 
ar, devlet bank d' k . b' ld b k ası ıre sıyonunun ır 
e den b .at a bir ele geçmesin.den zi-

etyat· ~· 1~ ınaliye politikaaına delalet 
ıgı tnana İfb · 1 h • l'd' Al" k ı arıy e e emıyet ı ır. 

Al
a ayı celbeden ikinci bir nokta da 
many' 

Ü k a nın, baıta İngiltere olmak 

b zel re, 
1
_aPitalist devletlerle müstak

e nıa ı ın\in .. L 1 • .. . 1 bir t . aıocıuet erı uzenne naaı 
eaır Yap ~ d Ç" kü' nut acagı ır. un ıunu u-

bi tn~rrıak gerektir ki Doktor Şaht ,,.: r. .ı•. deiil, bir iktisat ve maliye 
_ 

0 u idı. Aynı zamanda nazi ikti&at 
.. e nıa)j., . ·ı . ·ı· f mer'k ,,esı ı e ıngı ız, ranaız ve a -
b i~ •n. kapitalistleri araamda bir 
~ .. 1• Şıındi bu bağ kesilmiş gibi gö-

ş lı ",Yor. Bu itibarla-dır ki Doktor 
t • t ın İstifası, çok ıümullü bir en
..._.Yorıal hadisedir. 

• Doktor Şaht harp $0Dl"aaı devri:lll en dikkate layık olan simalarm-
4!1.biri idi. imparatorluk AJmanya

aı .~ÇIQde yetipnif. Yahudilerle ya km 
lllunaaebetlerde bulunmuı. Yahudi 
lılÜeıseıesi olan Goldımi·d bankasının 
ortağı olmU§. Harpten evel impara· 
torluk Almanyasına yaptığı hizmet
leri, harbi takip eden devir içinde 
•ıra ile Ebert'e, Streaman'a, Brünin
~·e ve nihayet Hitler'e aynı sadakat 
ı1e yapmııtır. Şaht tarafından temsil 
edilen maliye ve iktisat ekolünün 
l\azi maliye politikasında yeri olma· 
rrıak lazımdır. Buna rağmen, Hitler 
iktidara geçtikten sonra kendisine 
lneauliyetli itler vermiıti . Anla~ılıyor 
ki Nazi partisi, Şaht'ın iktisat ve ma
liye politikasmdan ziyade teknik 
bilgilerinden istifa-de etmek iatemit
ti. Büyük ve medeni cesaret sahibi 
bir vatanperver olan ve bunu daha 
Bitler iktidara geçmezden evel, 
Y oung planı kabul edildiği sırada 
milli bankanın müdürlüfünden çe
kilmek suretiyle de gösteren Şaht, 
nazi partisinin maliye ve iktı&at po
litikasını idare etmiye çalıştı . Şaht: 

- Ben politikacı değil, iktisatçı
yım, diyordu. 

Fakat politikanın iktisada da

yandığmı ıüphesiz en iyi takdir e

denlerdendi. Nasıl ki zamanla poli
tika Ye iktıaa.t yÜllÜnden nazi parti
•İ erkaniyle Doktor Şaht'ın arası a
cılrh. Nihayet 1936 aeneainde nazi 
paruaıuı .. - - ıı h 'kt' d" k'f t • - •ı ı ısa ı ı aye 
programı kabul ecıı ıp .,.._ ,.. ·· · b 
Programın tatbiki için diktatı;'\iyı~ 
edildikten sonra Şaht filen iktısat 
vekilliğinden çekilmit demekti. Bun
dan aonra lktısat Vekaletinin bütün 
f~aliyeti dört yıllık programın tatbi
kı etrafında toplandı. Şaht bu prog
r~ın tatbiki için takip edilen uıul-

İskenderun, 22 a.a. - Devlet Reisi B. Sökmen, refakatinde ma
liye vekili Cemal Baki ve bir kısım mebuslar olduğu halde dün 
ıehrimize gelerek gümrüklerde tetkiklerde bulunmuıtur. 
Şehre girer girmez doğruca güm· r

rük idaresine giden devlet reisi bura- ı B 
da Başvekil B. Abdürrahman Melek 1 . Salôhattin Çam'ın 
ve Gümrük müdürü B. 1hsan'la güm
rük memurları tarafından karşılan -
mıştır. B. Sökmen gümrük teşkilatını 
ve depolarını gezmiş, bu arada güm

yeni vazifesi 
Cenevre, 22 a.a. - Milletler Ce -

rük umum müdüründen bazı izahat al miyeti konseyinin bugünkü husuı>i 
mıştır. lthaHit, ihracat ve bu işlerde 
transit muamelesi yapan tüccarlar 
devlet reisi tarafından gümrükte ka
bul edilmişlerdir. Bu münasebetle 

celsesinde daimi merkezi afyon komi -

tesi azalığına Merkez Bankası Sabık 

Umum Müdürü B. Salahaddin Çam in-
Hatay'daki yeni gümrük vaziyetinin tihap edilmiştir. Bu azalığı.n mandası 
tevlit ettiği neticeler üzerinde konu~- beş senedir. 
malar yapılmıştır. Konsey gene gelecek hususi celse -

TacirlPrin dilel.·leri )erinde Milletler Cemiyetinin müna -
İskenderun tacirleri, Halep piyasa-

İ kale ve transit komisyo nu azalığına h ü 
sının skenderun yoluyle yapmakta 
olduğu transit muamelelerini kesti -
ğinden bµna mukabil tedbirler alın -

kümetimiz tarafından namzetliği ko -

nulan Nafıa vekaleti nakliyat şubesi 

maııı lüzumundan bahsetıni~lerdir. reis vekili B. Ali Rıza Akat'ın intiha
Bilhassa Hatay otomobil ve kamyon- bı işini tetkik ve intaç edecektir. Bu 
larmm Suriye topraklarına girmesi-

komisyon azalarının mandaları üç yıl
ne müsaade edilmemesi ve aynı mua-
melenin Hatay hükümetince de tat- dır. 

Moskova, 22 a.a. - T~ Ajansı bil -
dirıyor : 

Dün akşam büyük tiyatroda, Lenin '
in olumunun 15 inci yıldönümu mu • 
nasebetiyle büyük bir toplantı olmuş 
ve bu toplantıda, parti ve hı.ikümet te
şekkülleri mümessilleri Stakanoviı.t -
ler, yüksek ilim, teknik, sanat ve ede -
biyat adamları bulunmuştur. 

Saat 19 da, toplantı salonuna Sta -
!in, Molotof, Kaganoviç, Vorişilof, 

Kalinin, Andreev, Mikoyan, Jdanov, 
Yejov, Dimitrov, Beria, Şkiratov, Bul. 
ganin, Şvernik ve Yaroslevski girmiş
tir. 
Toplantıda bulunanların hepsi aya

ğa kalkarak, "Lcnin'in muakkibi" 
Stalin' i heyecanlı alkışlarla selamla -
mıştır. 

Miting i Jdanov açmıştır. Halk, aya -
ğa kalkarak, Lenin'in hatırasını tebcil 
etmiş. bilahare partinin Moslrova ko -
mitesi sekreteri Şerbakov, bir nutuk 
söyliyerek Lenin'in ölümündenberi ge 
çen 15 sene zarfında Sovyetler Bir -
li ğ inin kazandığı tarihi zaferleri te -
barüz ettirmiştir. 

biki dolayısiyle vesaiti nakliye işle
rinin tanzimi meselesi üzerinde durul 
muş, Başvekil bu işi matlfıba muva
fık bir şekilde halledeceğini, mesele
nin iki hükümet arasında müzakere 
edilmekt-c olduğunu söylemiştir. 

Muazzam bir deniz tayyaresi 

Bu seneki ihracatın şayanı memnu
niyet olduğu ihracat tacirlerinin iş -
]erinin inkişaf etmekte bulunduğu 

ayrıca kaydedilmiştir. 

Orduevinde 
Bu yıl zeytin yağı mahsulünün on 

seneden beri görülmemit bir blokta 
olması ve Hatay zeytin yağlarının 

Avrupa'ya sevkedilmesi de bahis mev 
zuu olmuştur. 

Devlet reisi öğleye kadar burada 
tetkikatına devam etmiş, sonra refa
katlerindeki zevat ile birlikte albay 
Şükrü Kanatlı'nın davetine icabet e
derek orduevine gitmiştir. Yemekte 
Antakya başkonsolosu B. Fethi Den
li, İskenderun konsolosu Ahmet, 1 -
ran konsolosu Nimetullah Felaha ha
zır bulunmuşlardır. 

Halkevinin ;olı~maları 
nrrhıf'vin.n .... COl'\nr..<> Halkevi.ıle Jı:i -

dilmiş, devlet reisi bur ada Iskende -
run Halkevi başkanı mebus B. Ham
di Selçuk tarafından karşılanmıştır. 
Bir müddet Halkevinde tevakkuf e -
den B. Sökmen, Halkevi çalışmaları 
hakkında B. Hamdi Selçuk'tan izahat 
almıı, orada hazır bulunan Halkevi 
mensuplarının ve halkın dileklerini 
dinlemiştir. Halkevi izcileri istiklal 
marşını söylemişlerdir. Bundan sonra 
Halkevinin kurmakta olduğu müze 
salonu gezilmiş, burada da bilhassa 
İskenderun kolundan Hatay toprağ ı
na ilk giren iki zabitimizin elbiseleri, 
ilk giren Mehmetçiğin postalı ve ilk 
ayak basan bir atın nalları göze çarp
mıştır. 

Atlantik'te kazaya uğradı 

10 saat azgın denizle 
boğuştuktan sonra 

Soğuktan ve yorgunluktan bitkin 
hôle gelen yolcular kurtarılabildiler 
Niyork, 22 a.a. - imparatorluk hava yolları idaresine ait "Ca

valier" ismindeki deniz tayyaresi motörlerinde husule gelen bir 
arıza yüzünden Bermüd' e 385 mil mesafede denize inmeğe mec
bur olmuttur. 10 gemi kaza mahalline gitmektedir. 

Hazin bir kurtarma ameliyesi '-

-~iy'~:~· .. ~~~::.=-~::za:nk:~:~ 1 Suriye' de kabine 
sarılan 10 yolcunun kurtarılması pek b . . 
acıklı olmuştur. Projektörlerin ışığı i-ı uhranl halledıldı 
le parçalanan karanlıkta fırtınanın gü

rültüsü, soğuktan donan ve halsiz ka

lan kadınların imdat seslerinin işitil • 

mesine mani olmakta idi. Tayyarenin 

enkazı her an batmak tehlikesinde idi. 

20 tonluk sikletine rağmen tayyare 

fırtınanın giddetinden ikiye ayrılm•f· 

tz. Yalnız konma desteklerine daya -

nan kanatları suyun üstünde yüzmcık -

te idi. Kamaradan çıkan yolcular, tay· 
yarenin kanatlarına sarılmışlardı. Bu 

vaziyette 10 saat kadar imdat gelme -

Beyrut, 22 a .a. - Kabine buhranı 
halledilmiş ve eski başvekil Abtullah 

Yafi yeni kabineyi teşkil etmiştir. 

Lübnan'ın iki mühim partisi olan meş 
rutiyet partisi ile cümhuryetçi birliği 
partisi arasında işbirliği ortadan kalk 
tığı için bu seferki kabineye yalnız 
ekseriyeti teşkil eden cümhuriyetçi 
birliğ i partisi azası girmiğ bulun
maktadır. 

İtalya mı 
Sıkı durmah, 

Fransa mı? 

B. Musolini'nin bir nutku 
Roma, 22 a.a. - "Buğday mücade

lesi" alanında muvaffakiyetli netice
ler alanlara mükafat tevzii merasimi 
esnasında Argentina tiyatrosunda bir 
nutuk söyliyen B. Musolini, sözlerine 
şöyle başlamıştır: 

"- E y h11 ayı içinde söylediğim bir 
nutukta, "İtalya'nın düşmanları, bir 
tehlike teşkil edemiyecek derecede ap
taldır .. demiştim. Bu sözüm ile, faşiz
min profesyonel muhaliflerini kaste
diyorum. Bugün, bu sözümü, bir kere 
daha teyit ediyorum.,, 

B .Musolini, sonra İtalyan gazetele 
rine ceavben, yabancı mmeleketler ga
zetelerindeki neşriyattan bahsetmiş 
ve bu neşriyat ile alay ederek demiş
tir ki-

.. Eğer yabancı memleketlerde fa. 
şizm aleyhtarlarının İtalyan milleti ve 
benim hakkım ızda yazd ıklarının hep· 
sini size okusam, gülerdiniz ve öyle 
gülerdiniz ki , Alp dağlarına rağmen 
öbür taraftaki hükümct merkezlerin
deki binaların bütün camları kırılırdı . 

""Muazzam bir aptallık'' 
Yabancı memleketlerde söylenenle

rin sonuncusunu öğrenmek ister misi
niz? Bu daha gazetelerde intişar et
memiştir. Zira, bu sabah söylenmiştir. 
Bir fransız kardinaline göre, Vatikan, 
Fransa'ya sıkı durmasını ve gevşeklik 
göstermemesini tavsiye etmiş ... Bu, 
muazzam bir aptallıktan başka bir şey 
değildir, bundan eminim. Fakat eğer 
yarın bir İtalyan çıkar - ve çıkacak
tır da - ve İtalyanlara daha ziyade sı
kı durmalarını ve gevşeklik gösterme
melerini söylerse ... 

Yabancı memleketlerdeki fatizm a
leyhtarlığı, 'ifa bulmaz bir hastalıkla 
malQldilr. llu hastaolık,italyanları ve 
İtalya'da olup bitenleri bilmemektir. 
Mamafih bu, bizi aarsmaz. Esasen iyi
ce bilinmemek f ena bir şey dedeğildir. 

Zira bilahare sürpriz daha çok kuvet
li olacaktır. ,, 

"Toprağımızı mü'dtıfcıaya 
h<1zır bulunnuılıyiz!'' 

B. Musolini bilahare, faşizmin boy
nunu, "halkın açlığı ile,, bükmek isti
yenlerin 1938 rekoltesini nasıl bir hay
retle karşılamış olduğunu bildirmiJ ve 
halkın alkışları arasında sözlerini şöy
le bitirmiştir: 

"- Buğday fiyatları, 1939 senesi 
zarfında değişmiyecektir. Faşizm po· 
litikası, milletin hayatı için elzem 
maddelerin fiyatlarını evelden tesbit 
eder. Faşizm politikasınnı esasların
dan birisi de, İtalya'da ve Afrikada 

toprak üzerinde işliyen cesur ve ku
vetli bir çiftçi kütlesi bulundurmak, 

ve ırkın saflığını muhafaza etmektir. 

Zira bu İtalyanlar, tarihleri artık tea
bit edilmiş olan bu toprakları, silahla 

müdafaaya hazır bulunmalıdır." 
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ITÜRKIYE BASINll 

Dil inkılôbına hürmet! 
V AKlT'te B. Hakkı Süha Gezgin 

bu baıhkla yazdığı bir makalede, 
günün meselesi olan dil davası Üze
rinde ne kadar konuıulursa o kadar 
iyi olacağını iıaret ettikten sonra di
yor ki: 

"Bugün biz~ düıen vazife, harca• 
nan emeklerin verimli taraflarını al
mak, verimsizlerini lugatlere gön
dermektir. 

Sonra bana öyle geliyor, ki "bu 
dil inkılabı" dediğimiz hamlenin bü
yük ve uğurlu bir yanından çoğumuz 
haberdar bile değiliz. 

Tutulan yolu dikkatle araıtırır
sak, bu dilin Anadolu sınırlarından 
atan engin bir ülküye doğru yürüdü
ğünü de görürüz. Bütün bunlar öyle 
geliıi güzel kestirilip atılacak teY
lerden midir? 

Ben, "ülkü" varken, ' 'ideal", "ko
nu" dururken "mezu", "çağdaı", ca· 
na bin kere daha yakın iken, "mua
sır" demiyeceğim, yazmıyacağmı da. 

Han, hatun, hanım Öz türkçedir. 
Bay da öyle. Fakat ''bay", "bey" ol
mak için sekiz yüz sene bekledi. Bu 
gün "bay" bir unvan değil, bir zen
ginlik alameti diyebiliniyor. Aykın 
ve afırı şeyler kendiliğinden kaybo
lurlar. 

Ama, bunlar vardır, diye topuna 
birde nhücum etmek doğru mu ya? 
Hele ıstılah "terim" leri konufllla di
lindeki kelimelerle asla bir tutmıya· 
lım. Istılah bir M:r çiçeği gibi ayn bir 
hava içinde yaıar. Onun halkla ala
kası yoktur. Onlarda mutlaka lugat
teki manaları aramak bir netice ver
mez. Bugün eğer ''terim'' ]erin içinde 
dile zOI', kulağa çirkin gelenleri var
sa, aceleden doğmuılardır. Onları u
zun vadeli çalıpnalara bırakalmı. 

Fakat allah aıkına, ıu topyekun 
inkirlardan vazgeçelim. Hamleleri
miz, dalga gibi çarpıp gene dalga gi
bi çekilmemelidir.,, 

BALKANLAR BLOKUNUN 
KIYMET ve KUVETl 

COMHURlYET'te B. Yunuı Na
di, önümüzdeki ıubat ayı içinde Bük
reı'te toplanacak olan Balkan antan
tı daimi konseyinin toplantısı müııa
sebetiyle yazdığı baımaka\ede diyor 
ki: 

Biz temenni ederiz ki bugiin bir 
kısan milletleri biribirlerinin karp. 

larına diken. ihtilaflar mantık ve ~ 
dalet esaslarında yapılacak müzak .. 
relerle itilaflara müncer olaun, Te 

böylelikle insanlığın daha rahat ya. 
taması çarelerine el birliğiyle bakıl

aın. lıtemiyeceğimiz bir ,ey vardır~ 
ıayet bu ihtilaflar müaelli.h çarplfıo 
malara müncer olursa bu atet BU. 

kan antantı devletlerinin itıal ettik
leri sahalara ıirayet edemesin ve 
balkanlılar bunu elbirliğiyle temiıa 

etmek kararma vannıf bulunsunlar. 
Zannediyoruz ki Balkan antantı deY 
Jetleri münhasıran tedafüi mahiyetli 
böyle bir kararla dünyaya etsiz Bal
kan antantı tetekkülünün hemen ia
tianasız herkes tarafından övülecek 

~ra beğenmiyordu. Ve beğenmediği
n~ de ara sıra söylemekten çekinme
dı. Bu yüzden nazi partisiyle arası 
hüıbütün açıldı. Ve geçen senenin 
son teıri nayında iktisat vekilJiğin
den ayrıldı. Bununla beraber, Şaht 
devlet bankası reisliğinde kalodı ve 
Nazi nıaliye siyasetinde ehemiyetli 
rol oyııamakta devam etti. En ehemi
Yetli rolü de ıarp demokrasilerinin 
kapitalistleriyle temas meselesi idi. 
Şaht onları anlıyor. Onlar Şaht'ı an· 
lıyorlar. iki sistem arasında bir bağ 
"•zifeıini gören B. Şaht, garp ban· 
~~cıları tarafından Almanya'da bir 
•tıdal unsuru telakki edilmişti. Bu 
•ıfatla Şaht, İngiliz bankncılanndan 
~lrrıanya icin hayli konsesiyon!ar 
d 0P•rırııyn ~uvnffo.k oldu. Kullan-

Bundan sonra, devlet reisi Antak
ya'ya. oradan da harbiyedeki ikamet
gahına dönmüştür. 

sini beklemişlerdir. Yolculardan üçü 
bulunamamıştır. Bunların soğuktan D 
bayıldıktan sonra dalgalar tarafından 
sürüklendiği tahmin edilmektedir. 

Ü o N o L E 

bir tekamülünü göstermiı olacaklar 
ve kendi aralarında bu neticeye var
makta büyük zorluk çekmiyecekler
dir. Böyle bir tekamülün mi.nevi kıy. 

R met ve kuveti maddi kudretinden da
ha az değildir. 

_ıiı ll .. giiman ıu idi: ıu ve bu konse
sıyol\ Yapılmadığı takdirde ifrat ta· 
rafta .. lar1 ga lebe çalacaklarından 
Almaııya'nm nereye sürükleneceği 
mal\ıın değildi. 

"••·· ••ıufritlerin" ellerinde Alman· 
ya'nın ilctiaadi politikası bir nevi ko· 
münistlife ve yahut devlet kapita· 
lizınine doğru yürümekte ohluğun· 
dan Şaht, güya bu cereyanıh önüne 
Reçmek için aiti ile elele vermek istİ· 
Y0 .. du. Siti uzun zaman bu argü
Dl•ıılarla avutuldu. Fakat Almanya
nıll dıı politikası, maliye ve iktıaat 
aah••ında t akip edilen yol ve bilhas· 
~ Yahudiler hakkında alınan ted-
bırle.. . .1. A 'k • ıngı ız ve merı a sermaye-
d~rlll .. 1111 hayal sukutuna uirattı. Ve 
ıııhayet birka ç hnfta e vel, Almanya· 
da~ Yahudile rin muhaceretlerini ko
laY •~t. .. lrtak için bulduğu bir maliye 
for~ulü İle Ingiliz sermaye-darları-

n on" 111 k bUne çıkınca bu defa soğuk bir 
IPu ahele &ördü. Şaht bu formülü 
·ıe ya ud·1 ı 1 •rin Almanya'da bıraka· 
~kları mali . . . d ' k 

arı ıçın tazmınat ver ı -t': llO~ra. Allllanya' ya kazanç temin 
_..ıyor u. Maidur yahudiler üzerin
~' pf ara kazanınak manasına alınan 

IJ orın .. I d ~ f u eınokrat memleketlerde 
tr:_ ena karıılandı. Fakat enternas-

1 milliyetçiler komiteai reiai 

İngiliz ordusu için 

gönüllü kaydediliyor 
Londra, 22 a.a. - Başvekil Çember -

leyn pazartesi akşamı radyoda bir nu
tuk söyliyerek gönüllü milli hizmeti 
için kayıt muamelesini açacaktır. 

Liste, salı günü neşr-"'dilecektir. 
Zannedildiğine göre, kayıt muamelesi 
eııaslı üç milyon vazifeyi ihtiva etmek
tedir. Harp halinde bu vazifeye tayin 
edilmi• olacaklar oldukları yerlerde 
seferber edilecektidir. 

Buble, bu meseleyi görüımek Üzere 
Berlin'e gitmiıti. Bu müzakerelerin 
ortasında Şaht'm banka reisliğinden 
uzaklattırılmaıı, her halde bu mese
lenin de çekilme ile ali.kalı olduğu -
na delalet etmektedir. Bununla be -
raber, sebep bundan ibaret olamaz. 
Hakikat ıudur ki Şaht tarafından 
temsil edilen ekolün nazi ekonomisi 
ve maliyesi içinde yeri yoktur. Bina
enaleyh Şaht'ın istifa ettiği bu sıra• 
da çekilmit olmasına değil, tatıdığı 
iktıaadi ve mali fikirler ve nazi par· 
tisinin iktısat ve maliye politikası 
malum olduğuna göre, bugüne kadar 
it batında nasıl kalabildiğine hayret 
etmeli. lktısat ve maliye aahasmdaki 
muvaffakiyetlerinden daha büyük 
muvaffakiyet, hakiki mucize, bun
dadır. 

A. S. ESMER 

12 gemi civarda ara,tırmalar yap -
makta ise de kaybolan yolcuların bu -
lunacağı ümit edilmem~ktedir. 

Kurtarılanlar 

Nevyork, 22 a.a. - Alınan bir telsi
ze göre, Cavalier'nin kurtarılan mü • 
rettebat ve yolcusu, amerikan "Ese" 
gemisine yerleştirilmiştir. 

Atlantik (lfırı hava 
!4ef erleri başlıyor 

Vaşington, 22 a.a. - Siyasi ameri • 

kan mahfilleri altı ay müddetle At • 

lantik lişm bir hava servisi ihdasına 

müsaade ettiğinden dolayı Fransa hü -

kümetine karşı memnuniyetlerini be -

yan etmektedirler. 

Bu suretle bir veya bir kaç ameri -
kan kumpanyası Fransa'ya doğru yol· 
cu, posta ve eşya nakliyat servisleri 
ihdas edebil~eklerdir. Hariciye neza -
reti mütekabiliyet eııası müstenit bir 
itilaf akdi için müzakereye girişmi -
ye hazır bulunduğuna dair Fransa hü
kümetine teminat vermiştir. 

İyi haber alan mahfillerde söylen • 
diğine göre bazı amerikan kumpanya
ları ilkbaharda hava servislerinin işle· 
miye başlaması düfüncesindedirler . 

Tanzim edilecek olan servisler haf -
tada, gidip gelme olmak üzere 4 sefe
ri tecavüz etmi.)'ecektir. 

-
Rakam saygısı 

Rakama kıymet vermeyi, biz.e bir çok )'flni meziyetlerimiz. gibi, cüm
huriyet öğretti. Fakat "öğretti'' tabiriyle ancak mahdut bir münevver 
zümresini kaadettiiim~ Je hemen taarih etmeliyiz. . Çünkü halci aramız.
da rakamın ne kadar istihfaf ec:lildiğini anlamak için gautelere öir göz. 
gez.dirmek kafidir. Aynı hôdi•e hakkında verilen rakamlar arasında ba
z.an Öyle farklarla karfılafır•ın~ ki çileden çıkmamak mümkün değildir. 

Riyaz.i gÖrÜften mahrum olan, her feyi ltadere havale etmif §ark z.ih
niyetinin acıklı bir nrira•ıl 

Biz.e dünün miraaı olan yanlıt aanat telakkilerini değiftirmiye çalıfır
ken cemiyetimiz. için yeni bir kqfiyet olan rakam sevgisini, riya.zi dü
fÜnüı itiyadını da aıılamıya çalıf111alıyız.. 

imparatorluk istati•tik denen mefhumun luymetine akıl erdiremeden 
göçtü gitti. Kıuı z.aman içinde büyük faydalarını en inkar edilmez. bir be
lagatla göz.lerimiz.in önüne sermİf olan iatati•tik umum müdürlüğünün 
ancak 1926 da kurulınuf olduğunu hatırlatmıya lüzum var mı? 

Tam bir ilmi z.ihniyetle ve mütevaz.ı büdceaiyle seasiz. sadasız; çalıı
makta olan bu mÜe•aeaenin, on Üç •ene içinde 270 parçayı bulan neıriya
tını geçen gün, göz.elen ••çirirken bütün emeklerimizin ve masraflarımı

zın bu derece mahalline ma•rul olmaaı ne kadar temenniye değer bir ıey 
olacağını düfünüyordum. 

Bu umum müdürlük, memleket için yepyeni olan sahasında, eleman
ları, metotları, teıisatı, velhasıl •on derece faydalı meuıİBİ için lüz.wnlu 
bütün vaaıtalan ôdeta yoktan var edercesine yaratmııtır. 

Metinleri okurken rcutladığı rakamları can aıkrntı.iyle atlıyarak we
çen bir z.İhniyctin yerine, muayyen oluı ve hcidiaelerin riyazi ifadesini 
teıkil eden rakamı layık olduğu ehemiyetiyle mütalea eden hakiki ilim 
z.ihniyetinin aramız.da yayılmaaının ıereli bayiilı bir nisbette bu değerli 
müesaeaemiz.e ait olacaktır. 

YaıarNABI 

Balkan devletleri için tehlike bu 
gün yekdiğeriyle ihtilaf halinde bı.. 
lunan büyük devletlerden herhangi 
birinin tesirine kapılarak az çok ta• 
raf tutuyor gibi görünen bir vazi~ 
te geçmektedir. Balkan antantının 
en büyük meziyeti Balkan iılerinde 
yalnız balkanlı devletlerin hakim ol
masında ve bu sayede balkanlı mil· 
letlerin büyük devletler elinde oyun
cak olmaktan kurtulmalarmda idi. 
Bizce bu muvaffakiyetli zihniyeti 
şimdi bir adım daha ileri takviye et
miye sıra gelmiıtir. Balkanlar hari· 
ci hiç. bir devletle huamnet haline 
geçmiyerek, bilakis herkesle dostlu
ğu muhafaza ederek. Balkanlılarm 

kendi selametleriyle birlikte istik
la1lerinin korunması için : 

- Balkanlar balkanlılarmdır. 

Diyen düsturun balkanlılar bloku 
tarafından kuvetle ifa·desi ve el bir
liğiyle müdafaası icap eden bir za• 
mana yetiımit olduğumuzu görüyo
ruz, ve öyle sanıyoruz ki Bükref dai
mi konseyine murahhaslarını gönde
rirken antant devletleri bu mevzuu 
kendi kendilerine enine boyuna tet -
kik etmiı bulunacaklardır.,, 

l···Y:i:i~.b~;·ii~~·~~~~·ç~·;~i:.~i~~·· geme Kurumuna üye olursan 
i masum, kimsesiz yavruları 

l ... ~~:.·.~.~ .. ~:.~.ı.~.~~~~.~~:~.' .......... .. 
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KOYLERIMIZ Polis tedbirleri sayesinde 

Suriye' de 
sükun var 1111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bugün nasıldır ? Dün nasıldı ? Şam, 22 a.a. - Havas muhabiri bil -
diriyor : 

Y ann nasıl olmalıdır. 
Polis tedbirleri sayesinde bütün 

memlekette yeniden sükun hüküm 
sürmiye başlamıştır .. 

XIII H. Reşit TAN KUT Diğer taraftan, hükümet partisi ile 
İngiltere - İrak anlaşmasına benzer 
bir muahedeye arap ittihadı fikrine v 
Fransa - Suriye muahedesi eklerine 
dayanan bir politika istemekte olan 
müfrit partiler arasında bir anlaşma 
yapılamamıştır. 

Dağınık ve perakende köyleri ve -
yahut yarı göçer halinde yaşıyan il
kellerı merkezlerde toplamak tecrübe
sini eski milletler icinde muvaffakiyet 
ile başaranlar oldu~ Vekayin~melerin 
kaydettiğine göre; Çinliler şımal hu
dutlarındaki türklerin akınlarını Çin 
seddiyle de durduramayınca, onları 
toprağa bağlamak ve çapa ziraatine 
alıştırmak planını kurdular. Takriben 
Milattan önce üçüncü asırda - her ne 
kadar o zamanki Çin hükümetinin 
maksadı daha fazla türkleri çini il eş
tirmek idi ese de - yine planın esası 
büyük ve yerli köyler vücuda getir
mekti. Uzun zaman ve büyük masraf 
kadrosu içinde çizdikleri planın ana 
hatları şunlardı: 

ı - Toplama merkezlerini isteğe 
ve tabiatin imkanlarına göre tespit 
etmek. 

2 - Toplama merkezlerini cazıp 
hale sokacak çareleri düşünüp tatbik 
etmek. Müstahsile pazarın harekete 
gelmesinden ve müşterinin iştahlan
masından eve] mal karşılığı para veren 
ve senetlerini iskonto eden mali mü
esseseler (Comptoir) kurmak. 

3 - Kati bir hükümet himayesini 
tesis etmek. 

Çinliler, dahil\ politikalarının sık 
ark ve esaslı olarak değişmesine rağ
men bu siyasetlerinde taassupla se -
bat gösterdikleri için maksatlarına 
vasıl olmuşlar ve bu arada kesif bir 
türk kütlesini de çinleştirmişlerdir. 

Romalılar, Suriye'de ve Provincia 
Arabica'da aynı yerleştirme siyeseti
ni tatbik ettiler. Onlar, perakende ve 
ilkel halkın (Peuplade) toplanmasını 
istedikleri yerlere önce büyük bir ku
yu kazarlar, kuyunun üzerine bir 
Comptoir ve bir de karakol kurarlar
dı. Kredi ve emniyet bu perakende 
halkı su başında toplayınca derhal 
topl 1uk ve yerli yaşama hayatı baş
lara Toplanma yerlerinden iyi se -
çiln olanları derhal birer büyük 
köy ldular. Şimdi yukarı Suriye'den 
Hic 'a kadar bir hat halinde uzanıp 
gitt ini gördüğümüz büyük köyler 
ve abalar o siyaasetin mahsulü -
dür Ve ekseriyetin adında bir Ayn, 
yan su gözü veya bir Biir, yani ku -
yu a vardır. 

B misaller bize bu teşebbüsün 

ını da devletçe ödemek Iazım
ni gösterir. Şu halde masraf 

ışını bir Comptoir'in idaresine ver
mek d ığru olur. Bu müessesenin ana 

tini, 
çizip 
Ieıme 
oldu. 
raber 
delim 

Köy 
ya hu 
yin ed 
hatlar 

esi hükümet bütçesine on beş 
Uddetle, bu maksat için konu
arşılığın garantisiyle elde edi
vaziyet hasıl olunca hudut dı
gelecek göçmenleri yerleştir

ni de bu araya karıştırmak zor 
u halde, ameliyatını, müdde
zını ve masrafını kaba taslak 
ah etmeğe çalıştığım iç yer
inin ana hatları tebarüz etmiş 
rndi - umumca bilinmekle be
az da köy tiplerinden bahse-

plerini iptidai olarak coğraf
iyetleri ve iklim şartları ta
Her tipin, kendine göre ana 
ardır. Bu hatlar, kolay kolay 

değişmez, Fakat Anadolu köylerinin 
çoğu yukarıdan beri izah edegeldi -
ğim gibi tabii bir gelişim mahsulü ol
madığı için tiplerinde umumiyetten 
aykırı, garip bir üzülme ve büzülme 
vardır. lçlerinde zora gclmemis ve 
kovalanmamış olarak kalanları bin -
lerce senelik tipin karakteristiğini 
muhafaza eder. Meseıa, Etiler devrin
de köyler ekseriya su kıvrımlarının 
dış tarafında ve yassı bir tepe üze -
rinde kurulduğu Porsuk ve Çubuk 
çayı ve onlara benzer, yatağını yap -
mış küçük eski nehirlerin boyu sıra 
bu yerleşme şeklinde köylere bu~ün 
dahi tesadüf ederiz. Bütün bu köy 
yerleşme tarzlarını arazinin hususi -
yetleri idare eder. 

Griffith Taylor, Avrupa kıtasını; 
şimalde bozkırların akın görmemi;:ı 
toprakları, doğu cenubunda kurak 
kralın az meskun arazisi, arta kalan 
yerleri de kömür kralın memleketleri 
sayar. Bu taksim, nüfus tevezzüünü 
idare ettiği gibi, iktısadi ha-
reketleri ve köy tiplerini de 
idare eder. Mübarek türk top -
rakları kendi hududu içinde - Avru
paya has olan - bu iklimlerin az çok 
farkla her üçünü de toplamış bulunu
yor. Bizim de doğu şimalimiz karlı, 
soğuk, şimal batrmrz kömür ve orta -
mız kurak mıntakalar arzeder. Bun
dan başka olarak bizde Eğe - Akde
niz iklimi ile sıcak cenup aklam (sat
hı mail) teri vardır. Şu halde bizde 
köy tipleri epey çeşitli olmak icap e
der. Coğrafya ve iklim kaydına tabi 
olmadan ve sade kuruluş bakımından 
umumiyetle köyleri şu tiplere ayıra
biliriz. 

ı - Köycükler: bunlar ben on ha
neden ibaret olduğu için kuruluşları 
bir plana tabi değildir. Biz bu köy -
lerin düşmanıyız. Ancak dağ başla -
rmda sığınak, su boylarında geçit, 
maden başlarında işçi gibi hususi va
ziyetleri onlanlarını da takviye ede -
erk muhafazaya mecburuz. 

2 - Cadde köyleri: uzun bir §Otle
nin iki tarafında yayılmış sıra evle
rin teskil ettiği köylerdir. Avrupa
nın düz ovalarında yaşıyan ekinci 
köyler ekseriya bu tipi üstün tutar -
lar. 

3 - Çayırlı köyler; bunlar evleri
ni bir bitil veya daire şeklinde çok 
geniş bir çayırın etrafında ve tek sı
ra olarak kurarlar. Buralarda daha zi
yade kümes ve ehli hayvan yetiştiri· 
lir. Bunlar da düz ovalardadır. 

4 - Meydanlı köyler: Bunlar nak
liyeci ve nispeten az çiftçi köylerdir. 
Meydanları han avlusuna benzer. 
Meydanda umumun malı kuyu, ya -
lak, ocak gibi esaslr şeyler vardır. Ev
ler, ekeseriya birbirine daha çok ya
kın olarak meydanı kuşatır. Bahce -
!eri az ve hep arka taraflarındadır. 

Evlerinin cepheleri menzilhaneleri 
andırır. En çok, kuru ve sağlam yer 
üzerinde kurulurlar. 

5 - Su boyu köyleri; nehrin iki ta
rafında seyrek yapılr, bol bahçelidir
ler. Su akıntısına göre dolap, nehir
den su alan kuyu veya havuz kulla -
nırlar. Sepzeci ve meyvacıdırlar. 

6 - Bostanlı köyler: Bu köylerde 

Bu münasebetle, başvekil Mardam 
bey, tahriri beyanatta bulunarak Fran
sa - Suriye işbirliğine sadakatini te -
barüz ettirmiş ve ezcümle demiştir ki : 
"- Parlamentonun daima tam mü -

zaharetini kazanmış olan politikam. 
Suriye'nin istiklalini Fransa'nın dost
luğu ile realize etmektir. Suriye hal -
kının dirayet ve olgunluğunu göste -
receğinden ve yeni fransız yüksek ko
miseri B. Püo'ya itimat edeceğinden 
eminim . ., 
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her ev işlettiği arazinin ortaamdadır. 
Ziraatin yanlız sebzecilik kısmını ya
parlar. Manejli kuyuları, bostan do
lapları veyahut nöbetleme istifade e
dilir akar suları vardır. Bostanlar bi
tişik, fakat evler çok aralıklıdır. 

7 - Etek köyleri: orman veya çıp
lak dağ eteklerinde kurulmuş olanlar
dır. Bunlar arazinin dalgasına göre 
ya up uzun, ya çatallı veya uç uca bi
tişik parçalardan mürekkep mahalleli 
olurlar. Bir sırtın iki yamacında ve
ya bir derenin iki bayırında ekli va
ziyette olurlar. Evler o kadar seyrek 
olmamakla beraber yine bahçelidir -
ler. 

8 - Kümeleme köyler; bunlar ka
saba taslakları olup, daha ziyade çer
çi, köy ustaları ve ev içinde el işi ya
panlara mahsustur. 

Fakat, muhitin icapları bütün bu 
tipleri iklim icaplarına ve yapı mal
zemesi vaziyetine göre tadil edebilir. 

BAL 1 K 
Gamlı nazarlar ağır ağu parladı. Fedor, birden

bire, çatlak bir sesle bağırdı: 

- Annufka! Tabii hatırladım... Nasıl da büyü
mütsünüz! 

TUTAN 
K E D İ 

SOKAGI 
l'a an: Yolan Foldcs Çeviren: Nasuhı Baydar 
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n kıyısına varıp bildiği dar 50kaklara daldı. 
Bu dar aokaklardan birinin köıesini dönüyordu 

lıu bir adama çarptı, adam karda kaydı ve az kalsın 
duıüyordu. Muvazenelerini muhafaza için adamla 

Anna, bir an, biribirin.e aarıldılar. 

- Oh, affedersiniz. 
- Affedersiniz. 

- Bir yerinizi acıttım mı, madmazel? 
- Hayır ... A, siz mi.;iniz, bay F edor? 

Adam duvara dayanıp uzun uzun Anna'ya baktı. 
Bakıtlarında büyük bir hayretin ifadesi vardı. 

- Affmızı temenni e·derim... Sizi tanımıyorum, 
madmazel. Fakat adım hakikaten Fedor'dur. Be -
nim fedor olduğumu nereden biliyorsunuz? 

Anna, umulmadık bir tel ata düttü: 
- Ben Anna Barabat'ım ... Annu,ka'yım, hatırla

ınıyor musunuz? La Hüıet aokağmdaki oteli? ••• 

- Fakat, bay Fedor ... Siz beni yıllar var ki gör
mediniz. 

Adamın ani surette heyecanlanması Anna'ya ga
rip görünüyordu. Fedor vaktiyle böyle değildi; da
ima kibirli ve çekingendi. Anna, buz gibi sokakta 
onun paltosuz olduğunu kederle farketti. Fedor 
bir taknn el ve kol hareketleriyle hızlı hızlı konu§· 
mağa başladı. 

- Sahi, yıllar geçti.. Fakat, bu kadar büyüye
ceğinizi hiç ümit ebnezdim. O zamanlar siz küçücük 
bir kız idiniz. Şu kadarcık bir çocuk. 

- Yoksa beni kardeşim Klari ile biribirimize mi 
karıtlırıyoraunuz? O da şimdi yirmi yatındadır ... 
Fakat, bay dedor böyle aokağa çıkmamalı idiniz; 
soğuk alacaksınız. 

- Böyle mi? Ne demek istiyorsunuz? Hayır, ü
şümüyorum. Acaba siz mi üşüyorsunuz? Şuracıkta 
bir kahve vardır. Oraya gidip bır içki içelim. Bir da
kika bot zamanınız 'Jar mı? 

Anna tere-ddüt etti. itin doğrusu hiç boş zamanı 
yoktu. Gunter onu evde bekliyordu, ve Anna'nın e
ve yaya döndüğünü ve geç kalacağını bilmiyordu. 
Ailesi de onu merak edebilirdi. Fakat Fedor, bu yeni 
ve çenesi düşük Fedor .... 

- Peki, dedi. Siz buralarda oturmuyor musunuz? 
Evinize kadar gidip paltonuzu almalı idiniz. 

Fedor, Anna'~ teklifini §Öyle kollarının bir ha
reketi ile reddettikten sonra onun koluna girip kah
veye doğru yürüdü. 

- Paltom .... Onu kim bilir nerelerde bıraktım. 

1 

........................................................................................................ , 
Mahkeme Röportajları 

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

Nikahsız bir arkadaıhklan sonra 

Fatma Mustafayı dövdü, 
mahkemede mahküm oldu 

Fakat Mustafa kendisini affetti 
Bundan bir müddet evel, Mahmut 

kızı Fatma ile Mustafa ve Hacı arasın
da bir söğme hadisesi olmuş. Küfür -
ve o zamanki iddialarına göre dayak
yiyenler mahkemeye baş vurmuşlar, 
Fatma çağrılmış, şahitler dinlenmiş ve 
zorlu bayan mahkum olmuş. 

Davacılar Fatma'nın cezasını az bul
muşlar. İhtimal vücutlarında henüz 
geçmemiş olan sızıların, kulaklarında
ki küfürlerin ateşiyle kararı temyiz 
etmişler. Temyiz evrakı tetkik etmiş. 
Hakikaten Fatma'nm cezasını az bul
muş ve dosyayı olduğu gibi mahkeme
ye göndermiş. 

Usulen yeniden duruşma yapılacak. 
Ceza ya olduğu gibi kalacak, ya arttı
rılacak ve kim bilir belki de daha az o
lacak. 
Fatma'nın yeniden mahkemeye da -

vet olunuşunun hikmeti bundan iba -
rettir. Şimdi gelelim olup bitene ... 

Fakat size daha eve!, iki güçlü ku -
vetli erkeği mahkeme mahkeme: 

- Dayak yedik, hakaret gördük, di
ye süründüren Fatma'dan, ve hadise -
nin sebebinden bahsetmeliyim. 

Tarihi lazım değil.. Epey olmuş. 
Fatma, 34 yaşlarında, gösterişli ve 
görkemli bir bayandır. Ankarada, orta 
halli bir iş sahibi olan Mustafa ile bir 
evde oturmaktadır. Soranlara: 

- Nikahlıyız Mustafa ile.. Diyor. 
İç yüzlerini iyi bilenlere karşı da: 

- Bahar gelsin bir kere, nikahımızı 
kıydıracağız, diye vaziyeti, idare et -
mektedir. Fakat hakikatte ne nikahlı
dır, ne de buna niyetli... O, evinin er
keği Mustafa ile nişanı, nikahı düşün
meden birlikte yaşamağa razıdır. 

Bir müddet aralarında küçük bir sı
zıltı bile olmuyor. Gül gibi geçinip gi
diyorlar. Mustafa'nın kazancı iki üç 
kişilik bir aileyi geçindirmeğe kafi 
gelmekte, üst tarafını da kimse düşün
memektedir. Fakat gel zaman git za -
man, Mustafa'nın kazancı mı bozulu
yor, yokaa Fatma daha yağlı bir kapı 
mı seziyor, hülasa vaziyette bir deği
şiklik oluyor ve Fatma bir gün evden 
ırrroluyor. Fatma aşağı, Fatma yuka
rı ... Fakat Fatma ortalıkta görünme -
mektedir. Mustafa bir müddet bekli -
yor, 

- Annesine gi miştir, ba ma bir ka
za gelmiştir, bir akrabasındadır, gibi 
ihtimaller de bir gün tamamiyle orta -
dan kalkınca Mustafa: 

- Eh artık ne yapayım, madem ki 
istemedi beni gitti, ben de onu iste -
mem, diyip gözünü başka taraflara çe-
viriyor. 

Fakat iş bu kadarla bitse iyi ... Fat -
ma giderken eşyasını da tamamen to
parlayıp götürmüş olsa bu iş kazasız 

belasız halledilmiş olacaktı. Öyle yap
mamış ve evden çrkıp gittikten bir i
ki hafta sonra bıraktığı eşyasını al -
mak için tekrar eski evine gitmiş. Ha
dise işte bu ziyaret esnasında kopmuş
tur. 

Evde Mustafa var. Fatma kapıyı çal 
mış, Mustafa açmış. Demiş ki Fatma 
Mustafa'ya: 

- Eşyalarımı almağa geldim. 
Bu sırada Mustafa eski yastık yol -

daşına bir "şey söyledi mi söylemedi 
mi, söylediyse ne dedi? Bu cihetler 
ma!Um değil.. Yalnız bilinen bir cihet 
varsa o da bu esnada Mustafa ile Fat
ma'nın arasında şiddetli bir münakaşa 
çıktığıdır. 

Ve Mustafa'nın ilk duruşmalardaki 
iddiasına göre Fatma kendisine değil 
bir kadın, hatta erkek ağzına bile ya -
kışmıyacak galiz, münasebetsiz küfür
ler savurmuş. 

Bu sırada gürültüyü civardaki kah -
veci Hacı duymuş; eski ahbapları a -
yırmıya koşmuş. Fakat Fatma bir ke
re ağzını açtıktan sonra Mustafa'ya 
söylediklerini Hacı'ya da tekrar et -
miş. Onlar da kendisini mahkemeye 
vermişler. 

Hakim Fatma'ya dedi ki: 
- Temyiz mahkemesi cezayı az gör

müş. Yeniden muhakeme olacaksın. 
Bir söyJiyeceğin var mı? 
Fatma'nın cezası az görüldüğü için 

müteessir olacağını zannc!ttik. Ne ge
zer. O, vaziyetten gayet memnun gö
rünüyordu. Yumuşak tüylü, kenarları 
siyah çizgili, devetüyü bir battaniye -
yi sekiz kat etmiş, kollarının üstüne, 
gayet modern bir manşon gibi dola -
mıştı. Elleri sıcak yerde olduğu için 
dili gayet seııbest işliyordu. Cevap 
verdi: 

- Mustafa benim efendimdi. O za -
man kavga yapmıştık. Barıştık. Hacı 
da bizim evde kirac ıidi. O zaman onun 
la da kavga yapmıştık. Şimdi ise ken -
disiyle de barıştık. Benden hiç bir da
vacılı:kları yoktur. 

Bu sefer hakim Mustafa'ya döndü: 
- Duydun mu Fatma'ının söyledik

lerini? Barıştınız mı? 
Mustafa "barışmak" kelimesini pek 

beğenmedi. Kendisine öğretilmiş olan 
kelimeyi kullanarak: 

- Ben davamdan feragat ediyorum 
efendim, dedi, o zaman haremimle a -
ramızda böyle bir mesele geçtiydi. 

-Ya Hacı? 
Fatma ile Mustafa Hacı namına da 

konuşmağa kendilerini salahiyetli gö
rüyorlardı. 

- O da. dediler. o da vaz geçiyor 
davasından ... 

Fatma ikide birde, ne olur ne olmaz 
korkusiyle: 

- Ben başka ceza meza kabul et -
mem, diyordu, o vakıt efendimle kav
ga yapmıştık. Şimdi barıştık. 
Hacı (bu isim değil de, lakap ola -

cak) hasta yattığı için duruşmada bu
lunamamıştı. Fatma hakkındaki ha -
karet davasından vaz geçip geçmedi -
ğinin kendisinden tahkiki için bir 
celpname ile mahkemeye davet oluna
cak. Eğer o da "feragat' 'ediyorsa me
sele yok .... 

Fatma salonu terkeder etmez bir 
torba gibi Mustafa'nın koluna asıldı: 

- Değil mi ama biz barıştık, dedi, 
a:-tık mahkemelik ne halimiz kaldı? 

Eşyalar tekrar Mustafa'nm evine 
döndü mü dersiniz? - KEZEGE 

j __ R_A_o_v_o_ ...... 
TÜ~KİYE RADYO DİFÜZYON 
~ O S T A L A R I 

TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Rad3 

DALGA UZUNLUÔU 
1639 m. 183 Kcs./ 120 K1 

T. A. P. 31.70. m. 9465 Kes./ 20 K 
T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes./ 20 K 

Ankara 

PAZARTESİ: 23.1.1939 
12.30 Program. 
12.35 Turk ınüiziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans, mete 

loji haberleri. 
13.10 -14 Miızik (karışık program). 
18.30 Program. 
18.35 Müzik (dans saati - Pl). 
19.15 Konuşma (Doktorun saati). 
19.30 Tiirk müzigi - (Fasıl heyeti - K 

şık program). 
20.15 Ajans, meteoroloji haberleri ve .ı 

at borsası (fiyat). 
20.30 Türk müzici (Klasik program). 

Neyzen Osman dede - Muha 
Siınbüh: Pe:ırevi. 2 - Varda Kc 
Ahmet Aga - Muhayyer Siınbüle 
kı. 3 - Selim - Muhayyer Sünbüle 
kı - Ey goncai nazik. 4 - Rıfat be 
Kürdıli Hicazkar şarkı - Bu şebi 
catlan dil. 5 - ..... - Kürdili hicaz 
şarkı - Ol goncanın etrafını alını 
T. Ali efendi • Suzu dil şarkı - Y 
dıkca ol dili suzan. 7 - Şemsettin 
ya bey - şehnaz şarkı - Ey habı"I 
kanmayan. 8 - Rahmi bey - Ba] 
şarkı - Gul hazin sunbiıl peripn. 
Şevket bey - U§!lak ~arkı - Giılz 
nazar kıl. 

21.00 Memleket saat ayarı, türk müziği 
vam 10 - Mustezat - Hasretle bu 
11 - Kalender - Bir şahı sitemk1r 
- ..... Divan - Ok gibi hoplar beni. 
- ..... Divan - Sarı yıldız mavi yılc 
- Kume okuyucuları tarafından. 
!anlar: Vecihe, Reşat Erer,. R 
Fersan, Cevdet Kozan, Ruşen Kı 
Kemal Niyazi Seyhun. 

21.15 Konuşma. 
21.30 Esham, tahvilat, kambiyo - nul 

borsası (fiyat). 
21.40 Muzik (kuçuk orkestra - ıef: Neı 

Aşkın) 1 - Hans Schneidcr - Meş~ 
rofrenlerden - potpuri. 2 - Christı 
Ryming - Entennezo. 3 - Walden 
Gibisch - Çakır Keyfim - Viyana 
kısı. 4 - Vılfred Kjaer - Serenad. 
Viktor Hruby - Vıyana operetler 
potpuri. 6 - Ziehrer - Aşık - Rom 
7 - Gustav Macho - Stakatto - Seı 
nad. 8 - Ganglberger - Tirili - kiıç 
flut için konser parçası. 9 - Fredeı 
Hippman - Ormanda bir cüce du~ 
yor - halk şarkısı. uzerine varyasyo 
lar. 

22.SO Muzik konuşmaları - (Cevdet Meı 
duh tarafından). Vagner hakkı 
miısahebe ve muhtelif eserlerind 
nümuncler. 

23.45 - 24 Son ajans haberleri, ve yarı 
program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER: 19 Ştutg11 
- 20.15 Milano - 20.30 Floransa. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SE 
FONİK KONSERLER: 20.10 Lay 
zig - 20.30 Monte Ceneri - 21 
lano - 21.20 Münih - 22 Varşova 
22.15 Stokholm - 24 Frankfurt. 

SOLO KONSERLERİ: 14.10 Viyana• 
15.25 Hamburg -17 Beromünster 
17.15 Roma - 18.20 Münih - 18., 
Königsberg - 20.10 Keza. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Ko1on:ır - 8.fi • 
man iatasvnn•- !1.JO ıser ın 
10 ıır• l'ıamburg - 12 Breslav, Han\ 
burıı. Laypzig - 13.15 Brcslav, M{ 
nih - 14 Laypzig, Ştutgart - 14.\ 
Kolonya - 14.15 Frankfurt - ~ 
Alman istasyonları - 17 Ştutgart " 
18 Berlin - 21.40 Hamburg. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart - 18.~ 
Viyana - Z0.30 Sottenı. 

DANS MÜZİGİ: 18.45 Laypzig - 19.1 
Munih - 22 Sofya - Z2.40 Budape 
te - 23 Floransa, Milano, Roma 
24 Lüksemburg, Paris - 0.15 DroY1 
viç. 

(Kurban derisi) diyip geçme -
yiniz. Gösterdiğiniz ufak bir 
alaka, hava ordumuza bir kaç 
tayyare, Kızılay' dan imdat bek
liyenlere ve sokakta kalmış 
yavrulara yardım temin edecek
tir. 

Ne ehemiyeti var. Ben hiç Üfümem. Zaten kahve sı
caktır ve pek nefis bir J&rabı vardır. 

Soruyor, fakat anlatmıyorsunuz. 

F edor'un yürüyütü pek düzgün değildi. Bununla 
beraber sözlerinde otorite noksanı yoktu. Dudakla
rından hafif bir alkol buharı çıkıp Anna'nın burun 
deliklerini buluyordu. Esasen Fedor'un sarhoşça ol
duğunu anlamak için Anna'nın buna ihtiyacı da 
yoktu. 

Sıcak ve gürültülü kahvede bir köteye oturdu
lar. Fedor tarap ıımıarladı. Ve Anna'ya dönüp: 

- Şimdi, müaaade ediniz de yÜzünüze bakayım, 
dedi. Güzelsiniz. Bütün başınıza gelenleri anlatınız 
bakalım. 

Anna, gülerek: 
- Hepsini birden mi? 
Anna, F edor'un eskisi gibi zarif giyinmiş olma

dığma da dikkat etti. Vakıa, yıpranmıt kostümü i
çinde, pahalı ve yep yeni elbiseler giyenlerden fazla 
gösterişli idi. Artık monokl kullanmıyordu ... Onu da 
kaybetmiş olmalı idi. 

Fedor: 
- Evet, hepsini birden, dedi. 
Anna batını sallayıp gülümsedi. Fakat, yarım sa

at geçmemişti ki Anna, kıaa cümlelerle ve çabuk ça
buk, pek çok ,eyler konutmuş olduklarının farkına 
vardı. Fedor sual soruyor, o da cevap veriyordu. 

Aralarında garip bir laubalilik tee&aüs etmişti. 

Bunun nereden geldiğini tayin edemiyorlardı. Belki 
de uzun zamandanberi tanışmakta olmalarındandı. 
Fedor sarhoş olmuştu. Fakat, makul ve pek sevimli 
bir sarhoşluğu vardı. Kasvetli halinden eser kalma
mıştı. 

Anna, birdenbire sordu: 
- Ya siz, Fedor, o zamanlardanberi ne yaptmız? 

- Batıma dikkate layık hiç bir teY gelmedi. Bea 
cenup Amerika'sına gitmedim. Çalıııyorum. .• B.
zan. 

- Nerede? Ve neden yalnız bazan 7 
Fedor, müphem bir jestle kapı tarafını göstere

rek: 
- Buradan pek uzak olmıyan bir otomobil ta

mirhanesi var, dedi. Orada daima it buluyorum; pa.
raya ihtiyacım oldukça._ 

- Paraya ihtiyacınız oldukça ... Paranız bulua • 
duğu vakıt ne yapıyorsunuz? 

F edor gülümsedi. 
- Alkole veriyorum. 
Ağzından bu sözler çıkar çıkmaz tavrmı deiit

tirip tamtaraklı bir ifade ile : 
- Hayır. llk önce oda kirasını veriyorum. Şere

fim Üzrine temin ederim ki geri kalan paramı içkiye 
aarfediyorum. 

- Bu hareket tarzmı siz muvafrk mı buluyorau
nuz, Fedor? 

Fedor, Anna'ya meydan okuyormutcasma baka
rak sordu: 

- Neden mu"'afık bulmıyacakmıtnn ki? 
- Bunu size hakikaten izah etmek mi lazım? Şu 

halde izah etmiyeyim. Hem artık gideyim. Fakat, 
görüyorum ki gömleğiniz yırtık. Net"e-de oturduiu
nuzu bana haber veriniz de bir gün evinize gelip ça
matırlarınızı tamir edeyim. 

- Söylemem. Fakat, ne olur, bir parça daha o
tunınuz. Ne yazık! Acaba sizi bir daha ne zaman 
görebilirim? 

Anna, tereddüt ederek: 
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l HAYAT ve SIHAT 
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p az.;···go~·o·~·u·~·-ç~~i~I'~ r 1 
Bunun ne d k ld - b .• 

tıı'--- . eme o ugunu, ta ıı, 
nmın cd" 

tada h" 1Yorsunuz: toputopu haf-
birah ır defa, yalnız pazar günleri 
rı... anaye giden babaların çocukla-

Altı ·· çnlı t k gun sabahtan akşama kadar 
bir ~ 1 

lan &onrll yalnız pazar günü 
kir: ll~eye giden babalara, doğrusu, 

&enın bir §ey demiye hakkı ola· 
:;:~z= ~.a' biri Bayan Krayg adında 
k k . '. oteki Bııy lstakar adında er-

y
el 1kı arnerikalı hekim, haftada 
a nız b' ·· lk l · k' 1 · ır gun a o ıçen ımse erın 

f<>culdarı ne olacağını merak etmiş-
elr. Her gün içenlerin çocukları nasıl 

o ac • b' agı malum ama, haftada yalnız 

1 
ır gün keyiflenen kimselerin çocuk

Barına artık bir zarar gelmese gerek .. 
d·~"IJnla beraber bir kere tecrübe e-

1 &e fena olmaz. 

b lickimlerin İnsan Üzerinde tecrü
ik~ Yapmaları yasaktır. Onun için bu 

1 
•.amerikalı hekim de merak ettik-

erı neticeyi öğrenmek Üzere gene 
inini mini kobaylar Üzerinde tecrübe 
Yaprnı§lar: 

Bir tarafa erkek kobayları, bir ta
ra.fa dişi kobayları ayırmışlar. Sonra 
her iki taraftakilere ayrı ayrı hafta
da bir defa alkol buharı koklatmış
lar. Fakat &nrhoşluğun ilk alimetle
l"i olan aeraemlik ve muvazenesizlik 
gelince durmuılar. Yalnız pazar gün
leri birahaneye giden in&allların yap. 
tıklan gibi .... 

Böyle haftada bir defa sarhoı
luktan kobayların erkeklerine ode, 
diıilerine de hiç bir icnalık gelme
ttıi§. Zaten haftada bir defa içen in
sanlara da bundan bir zarar gelmez. 
Sonra iki hekim, haf&ada bir defa 
&arho§ olmu§ erkek kobayları, hiç al
kol koklnmamıı di§i kobaylarla, haf
tada bir defa sarhoı olmuş dişi ko
bayları da. hiç sarhoı olmamıı erkek 
kobaylarla evlen·dirmişler. Bakalım 
yavruları ne olmuılar? 

Haftada bir sarhoı olmuı 24 er
kek kobaydan on dört tanesinin hiç 
yavrusu olmamı§. Halbuki kobay 
neslinin bereketi ile mcıhur hayvan
dır. Geri kalanlardan on tanesinin 
8 yavrusu ölü doğmuı. Be§ tanesinin 
de on yavruları olmuı, fakat bunlar
dan ikisi doğduklarmdan biraz son
ra ölmüı, beş tanesi bir hafta ile altı 
hafta arasında aara hastalığına ben
zer havale ilegitmİ§. Neticede 24 er
kek ve haftada bir defa aarhoı ko
baydan ancak be§ yavru kalmış, on-
11 ... rla..:n.Dnnal kobaylardan küçük o-
aral(. 

Haftada bir defa aarlioı c:..... ..J: 
ti kobaylara gelince, bunlar ıadece 
dö~t truıeymİ§ ve dördü ıde hiç ıarhot 
edılmeıniı kobaylarla evlendikleri 
halde bir taneainin hiç çocuğu olma
mıı, bir taneai be§ yavruyu vaktin
den Önce düıünnüı, iki taneainin de 
ııorınal birer yavruları doğmuı. 

Üçüncü bir tec;,rübe de, hem er
kekleri, hem diıileri haf tada bir defa 
ııarhoı edilmiı 14 çift kobay arasın
d.~ yapılmı§. Bunun neticesi pek ağır, 
çunkü on çiftin hiç yavrusu olmadık
tan baıka öteki dört çiftten doğan 
Yavrulardan da altı gün içinde hiç 
biri kalmamı~. 

Bu neticeler anlatıldıktan aonra, 
laboratuvarlarda adet olduğu Üzere, 
hayvanların hepsi ilim uğrunda kur
ban edilmiı ve hiç birinin hiç bir uz
vunda, haftada bir defa da aarhot 

olmakt• dolayı hiç bir bozukluk bu
lunamamıı .. 

O halde yavrulara ne oluyor da, 
anaları babaları, haftada lir defa 
sarhoıluktan hiç müteessir olmaksı
zın sapasağlam kahhkları halde, on
lar ya hiç hasıl olmuyorlar, yahut 
hasıl olduktan sonra gene gidiyor
lar? 

Bakınız neden: bunu da Niklu 
hekimin tecrübeleri gösteriyor. Al
kol vücut içerisinde en ziyade gudde
ler Üzerine tesir eder. Baıka uzuvlar 
alkolün tesirlerini hiç duymadıkları 
halde gud·delerde - kimya analizin
de - alkol bulunur. İşin fenalığı her 
cinsin neslini ipka eden yumurtalık
lar da birer guddedir. Hele erkek yu
murtalığı alkole karşı, guddeler ara
ınnda, en nazik olanıdır. Vücuda gi
ren alkol her yerden Önce erkek yu
murtalığına gi·der ve başka hiç bir 
uzvu bozmadığı halde en Önce yu
murtalığı bozar. Onun için babanın 
sarhoı olması doğacak yavru için a
nanm aarhoıluğundan daha fenadır. 
Ancak gebelik zamanı müstesna. 
Anne gebe iken alkol içerse, her şey
den Önce karnındaki yavru sarhoş o
lur ... 

Bütün bu tecrübeler hayvanlar ü
zeTinde yapılmış, insan onlara ben -
zemez, demeyiniz. İnsan onlardan 
-daha naziktir. Zaten insanlar ara
sında tutulan istatistiklerin neticele
ri hayvanlar üzerindeki tecrübelerin 
neticelerinden daha ağırd!T. Alkol 
kullanan insanların çocukları ya hiç 
olmaz, ya çabuk ölürler. Kalanlar da 
sakat, hasta kalırlar. 

Memleketin nüfusunu arttırmak 
için doğan çocukları yaşatmak la
zım, diyorlar. Şüphe~iz, doğru fikir. 
Fakat babalar ve analar yaşıyabile
cek, ya§amıya kabiliyetli olan çocuk 
yetiştirirlerse ..• Doğmadan önce, da
ha tohumundan zehirlenmiş çocukla
rı yaşatmak kabil değildir. 

G.A. 

Dl$ HABERLER 1 

X Nevyork - Amerikan radyo ar
tistlerinin iki bin azalık Hollivud şu
besi, grev lehinde karar almıştır. 

X Berlin - Selahiyettar mahfiller, 
doktor Göbbels'in parti mahkemesine 
çağrıldığı hakkındeki '°'yiaları kati 
surette yalanlamaktadır. 

X Roma - Resmi gazete, dahiliye 
nezaretine, "politik araştumatar ser
visi,, için 22 milyon liretlik tahsisat 
_ _ :1..l:~ · •--w.-~,. hir kararname · 
neşretmiştir. 

X Varşova, - Tallin'de bir Polon
ya - E6tonya ticaret itilafı parafe e-

dilmiştir. Bu itilaf mucibince Polon

ya demir ve sanayi mamulatı ihraca
tını artıracaktır. 

X Belgrsd - Maruf ediplerden 
Manojloviç, Luigi Pirandello'nun ha
yatı ve eserleri hakkında bir konfe
rans vermi~tir. 

X Niyork - Amerika'nın Paris 
sefiri B. Villiam Bullit, Paris'e git-
mek üzere "ile de France" vapuruna 
binmiştir. 

XKahire - İmam Yahya'nın oğlu, 
Emir Seyfüliıılam, tayyare ile Yemen'e 
hareket etm~tir. Bmir, üç gün sonra 
yeniden tayyare ile Sanaa'dan Lon -
dra'ya hareket eyliyecektir. 
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- Ayda bir defa işi düşüp de bura -
ya gelen bir kimse onun iç yüzünü ne
reden ögrcnecek? 

Blis sordu : 
- Peki, öyle ise ne yapmak istiyor

sunuz? Muhtelit Bric kulübüne git • 
inek ister misiniz? Eğer oyun oyna -
?'azs:mız bile orada oturur, birer içki 
1Çeriz. 

- Pek iyi olur; ben de zaten bura -
larm şöhretini duymuştum. 

- Gayet kolay öyle ise ... 
Bir bric kulübü Blis'in kendisi i -

Sin de bir sürpriz teskil ediyordu.Ka
~1da kendilerini gayet ağır başlı bir 

1 
avas karşıladı. Ondan daha ağır baş • 
ı bir k:ıpıcı da Blis'in kırk yıllık aşi -
nasıymış gibi karşıladı ve arkadaşı -
nın tam isminin ziyaret defterine ya
:~rrıasında israr etti. Oyun oynıyacak 
ın a. güzel ve sade döşenmişti. Dört 
- '1saaa Briç oynanıyordu. Siyah ve a
~:r bir tüvalet giyinmiş güzel bir ka
zan, Yanma doğru gelen Blis'e elini u-

ttı : 

dC'~ Celin buyurun Mister Conson, 
takd: Oturalım; arkadaşınızı da bana 

1llı edobilirtıiniz. . 

Yazan: Filipı Openhaym 

Blis, bu kadının madam Fortesku 
olduğunu sezinliyerek dediği gibi yap 
tı. Sturges ilk önceleri pek mahçup 
ve çekingen davrandı. Fakat çok geç
meden bu yere alışmış ve rahatlamış -
tı. 

Blis, yeni ahbabına sordu : 
- Biric mi, yoksa başka bir iskanı -

bit oyunu mu oynamak istersiniz? 
Delikanlı : 

- Ne olursa olsun, dedi; sonra na -
zikane kadına sordu : 

- Siz ne yapmak istersiniz ? 

Kadın gülümsedi : 
- Bugün canım istemiyor, yarışlar

da idim, başım ağrıdı, dedi, fakat eğer 
siz oyun oynıyacaksanız size mani ol -
mıyayım. 

Delikanlı : 
- Siz bana bakmayınız, bir kumar 

olsun da ne olursa olsun. 

Kadın, d06tane bir tavurla dedi ki : 
- Burada yüksek oyun olmaz. Eğer 

Mister Sturges, siz de çok usta bir o
yuncu değilseniz, kulübün koyduğu 

puvan !ardan fazlasına oynamanızı tav
siye etmem. Buradaki insanlar, iyi 

FRANKOCULAR BARSELON'A Y AKLASI RKEN _, 

K atalonya - etmcğe çalrşan 

vilayeti::end~r~ K a t a 1 o n y a , n ı n ~~~d~~~~~si~~ 
ki::;i, geçen pa - ğeri de her şey-
zar akşamrndan den evel, vatan 
.>eri Frankocula sevgisini ve di-

rın elinde bu - f ecı· muk . dderalı siptini ileri sü -lunmaktadır. Ka ren Franko me-
talonya'nm gi - todudur. Şüphe 
rişmiş olduğu siz, bu veya ö-

~::::rm::c:::~ 1 GÜNON POLİTİK MESELELERİ "l ~~;eri:s:!=t~~-
redir. Bbu m

1 
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tarihi tamamı tamamına tayin etmek ehemiyeti haizdir. Fakat, bu veya 
güçtür ama. takriben on yıl sürmü~ Nöye Zürher şu hat tarzı hemen hemen bü-
olduğunu söylemek mümkündür. tün memleketlerin umumi efkarın -

1929 da Katalonya muhtariyetçi- ca, yanlış tefsir edilmiştir; zira, da-
lerinin sol cenahı kıralhk idaresi- Sayfug'f an va İspanyol ölç.üsiyle ölçülmemiş-
ne mezar hazırlıyan San Sebastian tir. 
paktı ite İspanya solcularına bağ - 1spanya'mn, Tarifa, Fas ve Bale-
lanmıştr. İspanya cümhuriyetinin na karşı tesirli bir mukavemet gös- ar .adalarını elinde tutacak ve ya -
doğum günü olan 14 nisan 1931 tari- termeleri .şöyle dursun, bunların hancı devletlerin müdahalesinden 
hi, Katalonya idealinin mümessille- belki henüz disiplini <bozulmamış o- kurtulacak derecede ıkuvetli olması, 
rini aydınlığa çıkarmış olduğu inti- lan ve Barselon etrafındaki mevzi- hem İngiltere ve Fransa'nm hem de 
baını bırakmıştı. Fakat, çok geçme- lerde dayanmak is tiyen halk cephe- ltalya'nın menfaatları icabıdır. Fa -
den zorluklar baş gösterdi. Madrid- sinin askeri birlikleri arasında da - kat Akdeniz'de kendilerine dördün-
in tesiri ve nüfuziyle ortaya çıkan ğıtıcı bir tesir yapmaları ihtimali cü rakip bir devlet olacak derecede 
engeller kaldırırlır, kaldırılmaz, Ka- vardır. Zira, halktan büyük bir ek- lspanya'mn kuvetlenmesi, bu dev -
talonya'daki politik hayatı, siyasi seriyetin, harıbın sona ermesinden, letlerin menfaatlerine elverişli de-
sendikalist ve mahalli mezheplerin kan dökülmesine, açlığa sendikalist ğildir. Büyük devletler, ispanyol 
çok çirkin bir boğuşması halinde te- ve politik ikbalperestlerin müdaha- dahili hamının nasıl neticelenece-
celli etmişti. Manuel Azanas'ın iki lelerine nihayet verilmesinden baş- ğini tereddütle mütalea ettikleri sı-
ytl süren hi.ikiimeti esnasında Bar- kabir şey istemediğine şüphe yok- rada, her ihtimale karşı bazı rehin-
selon ile Madrid arasındaki gergin- tur. Kaldı ki, halk cephesi ordusunun leri garanti altına aldılar: İtalya 
lik, sağ partilerinin 1933 de tekmil bizzat kendini ku r taracak mevkide Majorka'da, Fransa da Minorka'da 
İspanya'da kazandıkları seçim zafe- olmadığı anlaşılıyor ; olsa olsa, ya - tedbirini aldı. Barselon ve Valensi-
rinden sonra gittikçe ziyadeleşmiş- bancı memleketlerin çok kuvetli bir ya'daki halk hükümetinin, vaktiyle, 
ti . Sosyalistlerin bütün tspanya'da müdahaleleri onların dağ ılmaları yapacakları müdahaleye mukabil 
hakimiyeti zorla ellerine atmak i _ önüne geçebilit'. Fransa ve İngiltere'ye Fas'taki is -
çin 1934 ilk teşrininde yaptıkları te- İspanya çerçevesi içinde hususi panyol mıntakasını teklif etmiş ol-
-ebbüs, Luis Companys'ın reisliği bir devlet idaresi şeklinde yaşıyan ması, bu tedbirlerin yabana atılır iş-
altında bulunan Katalonya hüküme Katalonya'nın mukadderatı Franko'- terden olmadığını göstermektedir. 
ti tarafından, İspanya federasyonu cuların zaferi üzerine taayyün et - Bu teklifin redderlilmiş olması i-
çerçevesi içinde muhtar bir Kata _ miş demektir. Federasyonla idare e- se, matbuatın başka türlü tavırlar 

dilmesi mümkün olan İberya yarım- takınmakta olmasına rağmen, dev -
lonya kurmak gayesine bir alet di-. adasında. Katalonya'nın, kayıtı>ız letlerin, bu davanın İspanyolca bir 
ye .kullanılmıştı. İsyan çok kötü bir ve şartısz olarak İspanya devletine hal tarzına bağlanmasına mütemayil 
netice vermişti; katal'Onyalılar bile ıı ab" ı ~ h" olduklarına delalet etmektedir. 
bu neticeyi iğrenç bulmuşlardı. Sol- uzun yı ar t 1 0 acagına ıç şaş -

mamalıdır. 
cu İspanyol partilerinin 1936 şuha -
tındaki seçim zaferleri, rnuhtari - Hemen hemen on yılı bulan bir 
yetçileri iş ba!;iına getirmiş, fakat tecrübe devresi göstermiştir ki. fel-

ce uğratıcı unsurlar ortaya çıkma -
İspanya'nın diğer kısımlarında ol- dıkça, tspanya'daki amme hayatını 
duğu gibi, onlar da serbestliğe ka - kemiren parti ihtirasları, büyük bir 
vuşan anarşist ve komünist kuvet - felaket halini almaktadır. Katalon -
lerin üzerinde hakimiyet kurama - ya'yı .zorla itidale sevkedecek ve 
mışlardı. 19 temmuz 1936 da çrkan boğazlaşmanın önüne geçecek olan 
askeri isyan, Barselon'da, askerle - yegane unsur, Madrid"in merkezi 
rin kanlı bir hezimetiyle sona eriş- icra kuveti olacaktır. Bu takdirde, 

ti. general Franko v eya doktor N eg -
1936 temmuzunda, anarşist, ko • rin' in merkezi hükümet arasında bir 

münist ve muhtariyetçi milisler, fark olmıyacaktır. 1937 mayısında 
Hueska, Saragosa, Teruel cephele - ve sivil harbm civcivli bir şekil al-
rine sevkedilmişlerdi; onların bu dığı bir sırada, general Pozas ku -
cephelerdeki usulsüz, intizamsız hii- mandasındaki Valensiya askerleri, 
cumları, zayıf, fakat iyi idare edi • Barselon'daki dahili boğuşmalara 
len garnizonların karşısında aka- bir nih,ayet vermek mecburiyetinde 
mete uğramrştr. kaldılar. Segrede'deki hezimet baş

Mı ısler en nıhayet mükemmel 
bir ordunun meydana geti -

rilmiş olduğu iki buçuk yıl süren 
harbın cereyanı esnasında herkesçe 
malfım olmuştur. Maamafih, bu 
müddet zarfında, kendilerine genç 
gönüllülerin katıldıkları zayıf Fran
ko'cu garnizonlardan da kendilerini 
tehdit eden anarşiye karşı koymak 
için bir ordu ortaya çıktı. Bu ordu, 
geçen 23 ilk kanunda Katalonya'da 
taarruza geçerek, takriben üc; hafta 
içinde karşı tarafı elti ita yüz kilo
metre derinliğinde geriye attı. 

Barselon'dan gelen haberlere gö
re, orada panik nevinden bir telaş 
baş göstermiştir. Eti silah tutan bü
tiin erkekler, seferber edilmişler -
dir. Ancak, siHih altına yeni alınmış 
olan bu insanların, Franko kıtaları-

kimselerdir. Ve hemen hepsi birbirle -
rinin oyun metodlarını bilirler. 

Mister Sturges biraz ı;ıkılmış, biraz 
da .şaşırmış gibi idi. Kadına hitap e -
derek dedi ki : 

- Doıstumuz Miıoter Conson'a, bu -
ralarda geçen hayat hakkında hiç bir 
fikir sahibi olmadığımı söyledim. Ben, 
Lisisterşayr'dan geliyorum. Şöyle bir 
kumar partisi yapmak cidden hoşuma 
giderdi. Bütün gazeteler bunlardan 
bahsediyorlar; fakat bunları bulmak 
bizim gibiler için gerçekten zor olu -
yor. 
Kadın, hafifçe esnedi. 
- Bana kalırsa biitün bunlar gaze -

tecilerin hayalhanesinde uydurulu • 
yor. Akşamlar h,ayır olsun. Cimi, siz 
bir iskambil partisi yapacak mısınız ? 

Bu sırada Mister Fankort içeri gir
miş ve önlerinde durup Blis'e başiyle 
selam vermiş.ti. 

Blis: 
- Ben, pek istemiyorum; dedi ve 

Sturges'e dönerek : 
- Fakat siz isterseniz, ben de oyna

rım. diye ilave etti. 
Blis, Lisisterşayr'lı ahbabını Fan

kort"a takdim edince kulübün sahibi -
nin pek fazla alakadar olmadığını sez
di. 

Blis dedi ki : 
- Mister Sturges'i briçle alakadar 

edemiyorum; o mutlaka esaslı bir ku
mar oynamak istiyor. 

Mister Fankort gülümsedi : 

ladığı günlerde de, Barselon'daki 
Confederacion nacional del Traba
jo'nun genel sekreteri, Franko mağ
lup edildikten sonra, epey kurban 
verilmiş olduğu için, politik hfı.ki -
miyeti ele geçirmek maksadiyle ya
pılan mücadelelere nihayet vermek 
liznngeldiğini söyledi. 

J sp~nya etrafındaki mücadele
.. .. yı, bu memleket dışındaki 
olçulerlc ölçmenin ne kadar hatalı 
bir iş olduğunu, Katalonya misali 

de göstermektedir. Bu mücadele, 
k ... 
omunı.ı:m ile faşizm arasında cere-

yan eden bir mücadele değil. mahi
yeti tamamiyle İspanyol olan iki 
metot arasındaki mücadeledir. Bu
nun biri, anarşi kuvetlerinin boğaz
laşması ortasında İspanya'yı idare 

- Galiba arkadaşınız gazetelerde 
~~ara kulüpleri hakkında yazılan 
mu~alağalı ve hayali yazıları okumuş, 
dedı, ben, kendim, Londra'da böyle 
~~~ler bulunduğuna inananlardan de
gılım. Bir çok kimseler gibi ben de 
çok yerler dolaşırım; fakat bunları 
n~ gördüm, ne de işittim. Brayton'da 
hır tane varmış, diyorlar. Eğer arka -
daşını.z prafa ve yahut bezik gibi bir 
oyu~ ısterse ... Bob yarım peni olmak 
şartıyle ...... 

Sturges hemen söze atıldı : 
- Pek güzel bir fikir: Şu hayattaki 

ycknasaklığı giderecek bir eğlence ol
sun da ..• 

Bo bir masanın b~ına geçip oyuna 
başladılar. 

Sturges itidal dairesinde oynuyor, 
kah kazanıyor, kfilı kaybediyor; fakat 
bütün bu müddet zarfında rahat ede -
miyerek sık sık etrafına bakınıyordu. 

- Bu adamlardan hiç birisi yüksek 
oyun oynamazlar mı? diye sordu. 

Fankort başını salladı : 

- Son haddi bir penidir, dedi, biz 
hiç birimiz zengin insanlar değiliz. 

Sturges : 

- Küçükten bir poker yapsak ol -
maz mı? teklifinde bulundu. 

Fan kort başını şiddetle salladı: 
- Kulübün kaideleri bunu ~iddetle 

meneder, dedi, kaldı ki ben de poker
den nefret edt'rim. 

Mr. Sturgcs sükuta daldı. Yarım sa
at sonra üç şiling, altı peni kazanmış-

Amerika mahlillerine göre 

Avrupa bir 
buhrana 

sürükleniyor 
Vaşington, 22 a .a. - Almanya'dan 

alınan haberler siyasi amerikan mah
fillerini Avrupa'da vaziyetin bir buh
rana doğru sürüklendiğini düşüıune
ğe sevketmektedir. Fakat yeni alman 
tazıyikının icra edildiği .noktalar üze
rinde kanaatler muhteliftir. Birçok 
kimseler alman zimamdarlarının şim
diki halde "'şarka doğru genişleme" 

siyasetini bir tarafa bıraktıkları ve 
müşahede edilen yeni tezahürlerin 
doğrudan doğruya garp demokrasile
rine müteveccih olduğu kanaatinde -
dirler. 

1'.otcılit(•r derlf•tler Atin· 
clerıi:.iııe ~·erle§i)·or 

Burada söylendiğine göre, Fran -
ko'nun zaferi bu asır tarihinde ilk de
fa olarak iki totali ter devletin Atlan
tik denizinde yerleşmesini mümkün 
kılacaktır. Bu kanaat birçok yüksek 
memurlar tarafından izhar edilmekte
dir. Bu ise İngiltere'nin silahlanma 
programının vüsat ve tatbikım izah et 
miye kafidir. 

Amerika'mn harici siyasetini ida-

tı ve artık gitmeğe hazırlanıyordu. 

Blis, Fankort'un bir işaretiyle kulüp
te kaldı. 

Sturges ona, 
- Egcr oralara yolunuz düşerse si-

.z;i tekrar görmek isterım. Dedi. 
Blis vadetti: 
- Ben sizi gene ararım. 
Kapı açıldı ve Sturges çıktı. Blis 

Fankort ile Fortesku'nun yan yan~ 
durdukları yere döndü. Fankort de
l~kanlıya orada oturması için işar:t et
tı. 

- Sizi asla ayıplamı~rum Ben d • 
d

. s· c ,,_ . e 
ı. - - ~ze . ~nson yerine Ben diye hitap 

ettıgım ıçın kusura ·bakma B . yınız. u 
& • zlerımden dolayı cesaretiniz, mane -
vıyatı~~z da kırılmasın; fakat taşralı 
genç ıye buraya ilk getirdiğiniz bu 
adamda yanıldınız. 

Blis şaşırdı: 
- Her halde Londra dışından bira

damdı, dedi. 

- Bir çok polis hafiyeleri öyledir. 
Bunun asıl ismi Riçard Heyls'dir. 
Skotland Yard'ın (*) kumarhanelerle 
mücadele şubesinde çalışır. 

Blis kekeledi: 
- Affınızı rica ederim; ne söyliye

ceğimi ibilemiyorum. 
Fan kort, mülayim lbir sesle: 
- Nereden bilecektiniz, dedi, bu -

nun en zayıf noktası, fazla miktarda 
kılık deği tirmiş olması idi. Vücudu
na uygun gelmiyen gömlek pek ata i· 

(1) İngiliz gizli poliı; tcııkilatı. 
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Sôy, ba_şl1ea kalkınma 

unsuru ! 
lktısadi sıkıntılar dünyaca üz 

rinde durulan mevzudur. Revue d 
Oeux Mondes'tc yazdığı uzun m.ak~ 
lede franııız iktisadi buhranmdan 
bahseden Louis Breguet bu buhranJO 
sebeplerini §U suretle telhia ediyorı 

- Çalı§Jlla saatlerinin azaltılma.aıl 
- Ücretler scviyeııinin mübali.ga• 

lı ve wnumi ıekilde yükseltilmeai. 
- Sayin kifayetsiz ran·dımam. 
Halk cephesi hükümetlerin.in 

hususiyle Blum hükümetinin - teai 
etmiş oldukları kırk aaatlik haf 
Ücretli tatil ve bunlara benzer içt" 
mai yenilikleri politika oyunlariyl 
birlC§tİrmek istiyenlerin maneVTala· 
rı mallım olmakla beraber bu yeni· 
liklerin Fransa' da &iyi az çok itiba~ 
dan düıürmüı olduğu da inkar olu. 
namaz bir hakikattir. Halbuki, ceaü. 
yelten daima yardım görebilmek i. 
çin inaanm cemiyete faydalı bir un. 
sur olmakta devam etmeai tart de~· 
midir? 

Klasik istihsal nazariyesi hatm 
lardadrr: tabiat, any ve aennaye b 
nl\zariyenin mesnetleri ve istihaal" 
esaslı unsurları·drr. Tabiat iıtihN.ld 
mevkiini muhafaza edecektir. F 
kat, siyi tahtından irl'dirinek haz 
sermayenin, ne kadar bol oluraa. olı 
sun, nihayet tükenmesi mukadd 
dir. Say tabiatın verimine inznn 
etmelidir ki mevcut aennaye müte 
madiyen artıp istih&al çoğalam. B 
noktadan hareket ederek, birçok ~ 
ni makaatlar gibi, istihaalde senna 
yeyi ikinci plana bırakınca elimize!~ 
diğer iki unsur kain-. Bunlardan tal 
biat, bütün ehemiyetine rağmen, sa 
den sonra gelmektedir. lnaa.n eli il• 
işlenmiyen tabiat ne zamana kada 
randıman verir? Şu halde, en 
kendimize güvenebiliriz. 

Bu muhakeme ailaileıi bizi, bira 
unutur gibi olduğumuz, daha do -
ıu artık eskisi kadar tekrarlama.dığ 
mız bazı vecizelere götürmektedir: 

- Yerli malı kullanalım! 
- Malımızı alanın malmı alalnn 
Louis Breguet, iktisadi buhraD 

dan kurtulmanın çareleri arumda 
bugün, Fransa için bunları tavsiye 
diyor: "Fransız malı alalım, kllıH 
aatar&ak ondan satın alalnn!..,, 

Dünyanın ıimdiki vaziyetinG 
anlaoılıyor ki, zengin Fransa İçin 
hi tek çıkar yol .bunlardır. Fakat, 
çıkar yolda devam edebilmek de * 

yin hakimiyetini teaise vabe&ted" 
iç ve dıı pazarlar için ıaye müıten 
bir istihsal! Franaa'nın arıya any 
bulduğu uıul, o usulü yıllardanbe 
tatbik etmekte olan memleketimiz · 
çin bilhassa dikkate layıktır. 

Ancak, bundan fazla dikkate la 
yık olan bir cihet va~ o da &i.yiı: 
baılıca kalkınma unsuru olarak te 
bitidir. Dün bu sütunda, eğlenmeki 
ten ve dinlenmekten bahsederkeı 
ancak çalııanm muhtaç olduğu eğ 
lenme ve dinlenmeyi hatırladım. Ç 
lışmadan eğlenenlere türkçede ne 
sim vrildiğini biliriz. - N. Baydar 

re edenler, efkarı umumiyenin vazi 
yeti her gün daha iyi anladığından e 
mindirler. Sulh taraftan olan mutıa-: 
lifle~in Ruzvelt'in talep ettiği sili 
tahsısatınm kabul eilmesine mani ol 
cak kadar kuvetli olduktan 
mektedir. 

j 

di. Fakat kaba potinlerle hazır bağlan 
mış boyun bagı mübalağalı idi. Biz" 
aradığımız tipteki adamlar, bu husu 
larda kendisini mümkün mertebe lon 
rahya benzetmekte kusur etmez. On 
yapamadığı içten azrafet ve şıklıktır 

Sonra sesini kısaltarak ilave etti: 
- Balo l Bu ne kadar güzellik böy 

le? 

Kapı birden bire açılmıştı. Gaye 
şık ve ağır giyinmiş bir kadın, arka 
sında baş kapıcı olduğu ıhalde içeri gi 
riyıordu. 

Fankort: 

- Meyzi Linden, diye seslendi, a J 
man aziz bayan, bu ne güzel sürpriz? 

Madam Fortesku, kaplumbağa ke 
narlı tek gözlüğü ile yeni geleni süz: 
dü. Maamafih Meyzi onun bu bakı'ı 
na dikkat bile etmedi ve Fankort'u 
kolunu tuttu ve adamı bir tarafa çeke 
rek: 

- Cim, dedi, seninkini yakalayı 
getirdim. 

- Ya, öyle mi, 
- Otomobili dışarıda duruyor. YUz 

liramı ver; şimdi kendisini içeriye ge
tireyim. 

Mr. Fankort pantalonunun cebinden 
bir yığın banknot çıkarıp kadına ver -
di; o da bunları sayarak çantasına yer
leştirdi ve geriye dönerken: 

- Hemen şimdi getiriyorum. diye 
vadetti. 

(Sonu var) 
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(ukurova'da Akala 
cinsi pamuk 
yellıtirllecek 

r .................................................................................................................................................................. , 

1 YURl-TAN RESİMLER 1 
(ukurova' da 

yapılacak olan büyük 
baraj 

Adana (Hususi) - Ege bölgesinde 
yetişen Akala cinsi pamuk tohumla
rından yağ istihsal etmek üzere Ada
nakadki pamuk limitet müessesi he· 
sabrna lzmirden satın alınan 3 bin ton 
pamuk tohumunun ziraat teşkilatı ve 
pamuk kontrolörleri nezaretinde tz
mirde kırdırılcak Seyhana sevkine 
ziraat vekilince müsaade edilmiştir 

Vekaletin emrinde deniliyor ki: 
Piyasada bilahare tesir yapmaması 

için bu mikdardan başka kırılmı da 
olsa Eğe mıntakasından hiç bir suret
le akala tohumu gönderilmesine mü
saade edilmiyecektir. 
Eğe pamuk müstahsillerine tevzi e

dilecek iyi cins akala pamuk tohum· 
Jarr yakında Na2illi pamuk istasyo • 
nundan İzmir ziraat müdürlüğüne 
gelecek ve ziraat teşkilatı vasıtasiyle 
müstahsillere dağıtılacaktır. 

İzmit,te şap hastalığife 

mücadele 
İzmit a. a. - Karasu ve Hendek ka

zaları hayvanat şap hastalığı, yapılan 
mücadelede ve alınan tedbirler neti
cesi olarak tamamen sönmüş ve mın
takalar hastalıktan temizlenmiştir 
Kandra ve Adapazarı kazaları hayva
natındaki şap hastahğı da tevakkuf 
devresine girmiş ve yeni vukuat kay
dedilmemiştir. Vilayette yapılmakta 
olan ruam mücadelesi de Adapazarın
dan mada mıntakanın bütün kaza ve 
köylerinde bitirilmiştir. 

Trakya'da okuma yurtlan 
Kizlar 
yurtlar 

ve erkekler için kurulan 
1940 da inkişaf edecek 

Talebe mevcudu 180 i buldu 

Edirne'den bir manzara 

Edirne (Hususi) - 1935 de Edirnede kurulan ve okuma İm 
kani rından mahrum yüzlerce yurt çocuğuna bu imkanları veren 
Traky kız ve erkek talebe yurtları Trakyanın içtimai bünyesine 
mal olmut varlıklar sırasındadır. 

Noksansız denilecek bir mü-ı 
kemmeliyetle idare edilen ve 
bilha s köylerden toplanmış ze
ki, m:.ı teit çocuklarla malul ga
zilerin çocuklarrnı da sinesinde 
barındıran sosyal ve kültürel ha
reketlerimizi destekliyen bu mü
essesede kayde değer bir disip -
lin ve b kım gözü çekmektedir. 

Çukurova' da ziraat 

mücadelesi devam 

ediyor 
Adana (Hususi) - Bölgemizide zi

raat mücadelesi bütün hıziyle devam 
ediyor. Havaların kurak gitmesi ha
sebiyle bu yıl hububat taflaları için
defazla miktarda fare zuhur ederek 

Biri k zlara. diğeri erkek talebeye 
mahsm d ayrı binada kurulan Trak
ya tale yurdunun bu sene büdçesi 
muhtel f kayanaklardan ve bu arada 
bir kısı da Türk maarif cemiyetin- ekinlere büyük zarar iras etmeğe 

1 edilen yardım ve gelirler- başlamıştı. Ziraat mücadelesi vaktin-
lirayı, talebe mevcudu da de harekete geçerek bu muzur hay -

muştur. Bunlardan vakti ha- vanlarrn itlafına koyulmuş ve bundan 
li bira. erinde olanların bir kısmı iyi neticeler elde edilmektedir. Me
ayda 5, b r kısmı da 10 lira vermek murlarla birlikte köylü de mücadele-
suretiy müessesenin masraflarına ye iştirak etmiştir. Bir taraftan do-
iştirak -nektedirler. Bu mikdar ta- muz mücadelesi de devam etmekte -
lebe m<' udunun yüzde yirmisini teş dir Bu ayın b · k d ·11! t . on eşıne a ar vı ctye 
kıl eylrmektedir. dahilinde 24 •• ·· •· ·· ·· 
O ~ d"ğ" ·· T k t lebe 1 domuz oldurulmuştur. 

gre ı ıne gore ra ya a Sürek vl d . . ~ 
yurtlar nümüzdeki sene daha esas- .. a ar.~ evam edıyor. Vılayet 
lı tedb terle biraz daha genişliyecek ı mucadele mudilrü fare itlafı için dün 
ve böy ikle orta tahsi1e devam im· Adananın garp tarafında Yüreğir 
kanlar an mahrum daha birçok lsemtlerine geçmiştir. 
yurt Ç< klarına kucağını açacaktır. -------------

Trakya kız talebe yurdu 

, • r· . ·~·· .. rrr· · 

Turizm Türkiyesinde karlı dağlar ve çamlar 

Aydın' da büyük bir 

mağara bulundu 
Aydın (Hususi) - Bundan bir kaç 

ay evel, mahreci evinde bulunan bir 
mağara keşfettiğini bir istida ile ma
arif dairesine bildirilen Osman oğ. Ke 
rimin bu istidası Maarif Vekaleti an
tikite ve müzeler müdürlüğünce ince
ıenmış ve bu yolda şehrimiz maarif 
dairesine Aydında bulunan bu mağa
radn hafriyat yapılmasını ve mağara
nın hangi devre (paleoletik ve neole
tik) ait oldugunun araştırılmasını isti 
yen bir talimatname gönderilmişti. 

Bu talimatnamede mağarada kırık 
tabak resim bardak ve mümasil eşya
ya ı astgelinirse bu eşyaların büyük 
itina sarfile Maarif Vekaleti antikite 
ve müzeler müdürlüğüne gönderilme
si istenmektedir. 

Mümkiin olursa mağaranın mağnaz 
yümlc fotoğraflarının alınması tali -
mat icabatmdandır. Muhbirin istida
sına göre mağara bini mütecaviz in
san istiap edecek hacimde ve taksi
mattadır. 

Maarif idaresi hafriyata hazırlan -
maktadır. 

Edirnede Külfürspor Kulübü 
f aaliyefe geçti 

Edirne (Hususi) - Edirnenin ilk 
ve orta öğretmenleri, aralarındaki 

mesleki tesanüdü kuvetlendirmek ve 
büyük bir ihtiyaç olan toplantı ve eğ
lenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
bundan bir müddet evel tesis ettik
leri "Kültiir spor"' kulübünün faaliye
tine hız vermiş ve kulüp binasındaki 
noksanlarını tamamlıyarak hafta top· 
lantılarına ba§lamışlardır. 

Geçenlerde aralarında kiiltür mii -
şaviri, kültiir direktörii ve şehrin seç
kin ailelerinden bazıları da olduğu 
halde ilk toplantılarını yapan edirne 
muallimleri "Kültür spor'" da gece 
geç vakte kadar muhtelif eğlenceler 

tertip etmek suretiyle çok neşeli bir 
gece yaşamışlardır. 

• 

Halay' a ihracat 

Un ve buğday 

gönderiliyor 
İzmir, (Hususi) - Limanımızdan 

Hatay'a buğday ve un ihraç edilmeğe 
başlanmıştır. Hatay"dan evelki gün 
gelen Etrüsk vapuriyle tekrar mühim 
miktarda portakal ve mandalina gel
miştir. 

Turgutlu Alaşehir 

muallimlerinin toplantısı 
Turgutlu (Hususi) - Ayni muhit

te. ayni gaye ve ayni maksat uğrun
d~ çalışa~ Turgutlu, Salihli, Alaşc
hır muallımlcrinden nıUrckk p bir 

grup, ge_çenlerde Manisa'da markez 
muallimleriyle birlikte bir toplantı 
yapmışlardır. 

Önümüzdeki günlerde ayni meslek
taşlar Tur,gutıuda ikinci bir toplantı 
yapacaklardır. İçtima; Maarif müdü
rü, kıymetli terbiyecilerimiziden Ra
uf tnan'ın riyaseti altında yapılmak
tadır. Bu içtimalarda mesleki hasbü -
haller, terbiyevi münakaşalar yapıl -
maktadır. azami istifade temin edile
rek tam bir kaynaşma husule gelmek
tedir. Turgutlu muallimleri, büyük 
hazırlıklar içindedirler. 

Ayda iki üç defa muhtelif kaza 
merkezlerindedi bu toplantıların te
kerrür etmeı;i de tekarrür etmiştir. 

R. K. 

Diyarbokırda Millet 

Okullar1 açıldı 
Diyarbakır (Hususi) - Diyarbakıı 

Kültür direktörlüğü il merkezinde 
halkevi ve be!ediyenin de yardımiyle 
altr okulda millet dersanesi açmıştır. 

Fazla rağbet ve tahaciim karşısında 
erkek ve kız sanat okullarında. lise
de de birer millet dersanesi açılması 
kararlaştı rı 1 mışt ı r. 

Erbaa'•la Ço<·uk ı.;İr~<'mP. 
Kurumu ı.;P.çimi yapılclı 

Erbaa (hususi) - 33 türk yavrusunu 
şefkatli sinesinde barından çocuk e

Mersin (Hususi) - Geçen mayıs . . . . . . . sirgeme kurumu senelik kongresini 

ı'l•·r~in 'clt• hir katil idama 
mahkiım oldu 

ayı ıçınde şehrıınızde fecı bır katıl 1 1 d" 1 d td · · B. >e e ıye sa onun a a etmı~tır. ır 
vakası olduğunu, seyyar kasa unva - 1 muhas•b · k b"" d 

yı ın ...., esı o unmuş. u çe u-
nını almış olan altmış yaşlarındaki m"ı heyete d"l . t" . .. .. .. .. .. ı mu arze ı mış ır. 
Pırlantanın olduruldugunu, araştır - A k · 1 k 1 d b . . . . çı seçım yapı ara seen er en e-

l
malar netıcesınde katılın yakalanarak · kuruma deg- 1· h" tl · d k . . . . . rı er ı ızme erı o u -
:tdlıyeye tevdı edıldığı yazılmıştı. nan başkatip Behçet Dinçe), Tüccar 

Suç!~ ~~arak mevkuf bulunan .A~- Bedrettin Üstün, Öğretmen Hamit 
rn_ct Cıngoz ve Sul~ymanın şehrımız Bakır, Ziraat memuru Sami Ozcn, 
agırceza mah~e~esıntle devam eden Dr. Halet Çoruk idare heyetine seçil-
ınuhakemelerı hıtam bulmuş ve karar · 1 d" ~ 

fh . . . . mış er ır. 
te ım edılmıştır. 

Bu kararla Ahmet Cingöze idam ce 
zas ı verilmiş, arkadaşı Süleymanın 

katil hadisesi ile aliikası olmayıp an
cak maktulün gömülmesine yardım 
etmiş olduğundan iki ay hapis ceza. 
s ına çarpılmıştır. Süleyman bu müd 
det nıahkfımiyetini ikmal etmiş bu -
lunduğundan tahliye edilmiştir. 

ı 
Ahmet Cingöz hakkındaki karaı 

temyiz mahkemesine gönderilecektir. 

Adana vilayet har-. 
komİtpı.;İnin c:alı~maları 

Adana, (Hususi) - Vilayet hars 
komitesi azaları geçenlerde dört kola 
ayrılarak Mirza Çelebi, Seyhan. Ak· 
kapı ve lladırlı bölgelerine gitmişler 
köylü ile temaslar yapmışlardır. Ge
zintide dil ve hars bahisleri üzerinde 
faydalı konuşmalar yapılmıştır. 

Adana (Hususi) - Çukurovanın 

sulanmas.ı için açılan büyük kanallar 
hakkında yeni aldığımız ma!Umata 
göre, kanallara su verecek olan büyük 
Seyhan barajının inşası işini 2.400 bin 
liraya eksiltme suretiyle alan müte
ahitlerin bu günlerde şehrimize gel
mesi beklenmektedir. Bu taktirde ih
zari inşaat bu haftalar içinde başlıya
caktır. 

Evelii bir şartiye kurulacak ve istas
yondan baraj yerine kadar. malzeme 
taşımak için bir demiryolu da inşa e
dilecektir. Ayrıca bir şose inşa edi
lecektir. 

Beton ve kum makinelerinin de bu 
giinlerde gelmesi bekleniyor. 

Muğla Halkevinde 

güzel bir toplanh 
Mugla a. a. - Beden terbiyesi heye 

tinin bu gece halkevi salonunda 300 
gencin istirakiyle verdiği müzikli bir 
çay ziyafeti vesilesiyle Başkan Vali 
R. Giireli, beden terbiyesi direktörlü
ğünim memleket gençliğine tahmil 
ettiği vatan hizmeti hakkında bir kon 
ferans vermiştir Bunu müteakip da -
vetli gençler. sporun muhtelif şfıbe -
!erine yazılmışlardır. 
Muğla spor kulübü gençleri arasın

da faal sporcu adedi üç yüze baliğ ol
muştur. Bu teşehbiis mülhak kazalara 
teşmil edilmek üzere mektuplar ya -
zılmıştır. 

Vilayette halkın spora olan alakası 
günden güne artmaktadır. 

r· Çankırı muallimlerinin konferansları 1 
Çankın (Husu -

si) - Merkezdeki 
muallimler her 
hafta cumartesi 
günleri halkevin -
de mesleki konfe -
ranslar vermeğe 

başlamışlardır. 

Mayıs ayına ka
dar devaın edecek 
olan bu konferans
lar her hafta bir 
muallim tarafın -
dan verilmektedir. 
Fotoğrafımız kon
feranstan çıkan 
Çankırı öğretmen

lerini göstermek -
tedir. 

Çankm' da bi(ki ve dikis yurdu 

Çankm'da yeni açılan biçki dikiş yurdu muallim ıJe talebeleri 

Çankırı (Hususi) - Şehrimizde yeni açılan "Doğu Dikiş ve Biçki Yur
du" az zamanda çok rağbet görmüş ve 24 talebe kaydetmiştir. 

Çankırı maaı il idaresi tarafrndan ruhsatla açılan bu yurt Çankırı'mn ev 
kadırır olacak krzları için çok faydalı göriilmektedir. 

On ay gibi kısa bir zamamla makastar. terzi ve muallim diplomasını ve
rebilecek bir proğramla çalışnıtiktad ır. 

Çankırı'da açılan bu yurdun muallimi olan Bayan Şiikriiye Bozkurt'dan 
açttğı bu yıırdıın gayesini sordum. Kısaca şun/art söyledi: 

- 'Açtığını yurdun yegana gayesi. türk kadrn ve kızlarını giyim husu -
sunda hazırlamak ve onlara giiZJel giyinmek zevkini öğretmek ve neticede 
fıer aifo kadın ve kızlarım; ailesinin bütün giyim ihtiya~·Jarrnı kendi eliyle 
etmin edecek bir hale getirmekti." 

1\]4·r~in llalh .. , inin )'Cnİ yıl 
i~in v•·r•li~i kararlar 

l\1nni ... a llalkc,•inin \ 'f'rimli 
('alı .. maları . , 

Mer-;in. (Ilu~usi) _ Vali ve parti Manis.a (Hususi) - Bir ay :zarfrn-
başkanımız B. Riikneddil} Nasuhoğlu'- da ~I ani sa halkevin~~ ."~air Meh~et 
nun reisliğinde 1 Ialkevi üyeleri bir Akıf, Namık Kemal ıçın edebıyat 
toplantı yapmışlardır. Toplantı-

1 
geceleri tertip edilmi~ ~inlerce v.a -

da Halkevinin yeni yıl faaliyeti I t~ndaş bu gecelerden ıstıfadc etmış -

üzerinde çok mühim kararlar verilmiş· tır: . .. . . . .... 
tir. Bu seneyi bilhassa IIalkevinin içti .~vın .gosterıt}f~~J<;~1 gen~le.rı onu
mai yardım ve köycülük kollarının muzdekı hafta ~or pıyesını vaz ı -
memlekete daha faydalı çalışmalarla sahne edecek~erdır. Ve fa~dalı kon-
geçirmesi temin edilecektir. feranslar tertıp edcccklcrdır. 

Evin açmış oldu ğ u clispC" nscrdc bir -
çok vatandaşların tedavileri yapıl -
makta ve fakir olanların ilacları halk 
evi tarafından temin edilmektedir. Erbaa (Hususi) - Belediye reısı 

Siret Bayganın istifası üzerine bele
diye başkanlığına Tüccardan lmail 
Diktaş ekseriyetle seçilmiştir. 

Halkevinin çalışması verimli ve 
halkımızı memnun edici bir şekilde -
dir. - O. K. 
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ANKARA 
. 

LIK MAÇLARINDA 

D. Spor Harbiye'yi 5-2 yendi 
Şampiyonluğa en kuvetli 

namzet Demirspor'dur 
Ankoragücü de Golotosoroyı 6 - 1 mağlup etti 

Dün An.ıcaragücıi sahasında lik 
maçlarının ikıncı devre oyunlaçına 

devam edildi. Bir kaç haftadanberi tam 
bir bahar havası yaşıyan Ankara dun 
geceki yağan yagmurlar ile sahayı ge
ne çamur deryası haline getirmişti. 
Havanın yagmursuz, güneşsiz ve 

rüzgarsız olmasına ragmen sahanın 
fazla çamurlu olması oyunların zev -
kine de müessir olmuştu. Yapılan iki 
müsabakanın birincisinde Ankaragü -
cü 'Galatasarayı 6 - ı, ikincisinde De -
mir:;por Harbiye İdman yurdunu 5 - 2 
yendiler. 

Ankaragücü - Galatasaray 
Birinci müsabaka Ankaragücü - Ga· 

latasaray arasında idi. Bu oyuna Na -
zım'ın düdüğü ile 13.05 de başlandı. 
Takımlar gene son oyunlarına naza -
ran değişik kadrolarla sahaya çıkmış -
lardı. 

Demirspor - Harbiye idman Yurdu takımları bir arada 

Ankaragücü : 
Kefer - Ali Rıza, Kartal Rıza - İs -

mail, Kamiran, Abdül, Hamdi, Mu -
zaffer, Vehap, Fikret, Hamdi. 

Galatasaray ise : 
Sadettin - Hilmi, Alı.met - Ömer, Ni

hat, Suleyman - Cihat, Uğuz, Necati, 
Haşim, Ömer idi. 

İlk hücumu galatasaylılar yaptılar. 
Çamurlu sahada hakimiyeti kurmak i
çin müsavi akınlarla oyun un on beşin· 
ci dakikasını bulduk. 

Anlmnıgiiciiniin birinci golii: 

Ostünlüğu ta~miyle ellerine alan I 
güçlüler rakiplerinin kalesini zorla -

Demirspor müdalii Gazi topu uzakla§tırıyor 

mıya başladılar. Çok geçmeden sol a- dılar bu fırsatı kollıyan galatasaray · 
çık Hamdi'nin güzel bir ortasiyle topu lr.~a~ haftay.~ın. il.k ~irmi. dakikasında 
yakalı an Fikret takımının ilk sayı - butun ener11lcrını tukettıler. Gol çı -

6 
y ffak oldu kartamıyacaklarını anlamış olacaklar-

ını yapmıya muva . . .. . . . . 
kı mudafaa sıstemını takıbe başladı -

Giiciin ildnd golü: 
Yaptıkları bu gol ile gayretlerini 

arttıran sarı - lacıvertliler ~ene Gala -
tasaray kalesi onunde gol sayısını ço
galtmıya çalışıyorlardı. Kamıran ge -
riden aldığı bır pası 11 ikrete verdi. 
Fikret Nihadı atlatarak topu Muzaf
fere gönderdi. Muzaffer Hilmi ile 
Hamdinin arasından :.ıyrılarak ikinci 
golü yaptı. 

Galaıwmrclym biricik golii.: 

Yedikleri ikincı gol ile bütün ener -

jilerini sarfa başlıyan sarı - kırmızı -
lılar 20 inci dakikada beklenilmiyen 

bir vaziyetten istifade eden Cihadın 
ayağiyle bırinci gollerını çıkardılar . 

Vaziyetin 2 - l olması oyunun bü -
tün heyecanını bu devreye toplamış -
tı. Dakikalar ilerledikçe çamurdan ve 
yagmur suyundan bir tabaka bağlıyan 
top gittikçe agırlaşıyor ve sahanın 

manzarasiyle beraber oyuncuların da 
kıyafet ve renkleri değişiyordu. 

Haftaymın ~on dakikaları yaklaşı -

yor fakat . ıetice değişmiyordu .. Oyu • 
nun 40 ıncı dakikasındayız. Kendisine 
yersiz itiraz eden gücün yepyeni oyun 
cusu Vehabı hakem oyundan dışarı çı
karttı . Bu suretle on kişi kalan güç -
lüler birinci devreyi 2 - ı lehlerine bi
tirdiler. 

lar. 

ıtnlwrm:diciiniin diper golleri: 
Güçlüler ahcngli bir oyunla Gala -

tasaray nısıf sahasına yerleştiler. Ve 
27 inci dakikada sağ açık Hamdinin or
tasiyle topu kapan Muzaffer ıiçüncü 
golü yaptı. 

Bu goy gene Muzafferin 32 ve 34 ün
cü dakikalarda yaptığı dört ve beşinci 
goller takip etti. Maçın son golünü de 
sol açık Hamdi 41 inci dakikada kay -
da muvaffak oldu. 

NASIL OYNADILAR? 

Kendilerini çamurlu sahaya alıştı -
rabilınek ıçın her iki takım da ılk 15 
dakikada bocaladılar fakat galatasa -
raylılar enerjilerini oyun imtıdadınca 
devam ettiremiyerek çabuk yoruldu -
lar. Takımlarında Sadettin, Hilmı ve 
Haşim'den gayrisi çok bozuk idiler. 
Bilhassa Nihatla Cihat ve Necatinın 

ikinci devre sonlarına doğru oyunda ol 
dukları hissedilmiyordu. 

Ankaragücü takımına gelince; fer · 
di oyunları itibariyle kabiliyetli ve her 
bakımdan üstün olan bu takımın ara -
larında anlaşamadıkları görülüyor 
Takımlarında ilk defa yer alan Vehap 
çok güzel pas dağıtmasına rağmen 

yanındakilerle anlaşamadığı için bi -
rinci devrede az gol çıkartabildiler. 

Güç on birinin hepsi de çok güzel ve 
enerjik bir oyun gösterdiler . 

beraber topa koşmaktan ziyade yan 
hakemlerinin yardımiyle devam edi -
yordu. Yerinde olmıyan bazı hüküm -
!eriyle bir aralık .oyunun zevkini ta
mamiyle kaybettirmiş olmakla beraber 
maçı iyi idare etmiştir. 

Demirspor -Harbiye İdmanyurdu 
Sıra günün en mühim karşılaşma· 

sına gelmişti. Bu maçın hakemi An
karagücü'nün eski oyuncularından 
Hüseyin idi. 

DEMİRSPOR: 

İsmail - Gazi, Necati - Şemsi, İbra
him, Kamil - Zekeriya, Arif, Orhan. 
Fethi, Zeki. 

HARBİYE İDMAN YURDU: 

Salahattin - Necdet, Şükrü - Şerif, 
Muhterem, Zeki - Cihat, Cemal, Ab· 
durrahman, Habip, Fazıl. 
olarak teşkil edilmişti. Takımlardan 
eveıa dcmirsporlular, biraz fasıla ile 
de harbiyeliler alkışlar arasında saha
ya çıktılar. 

Oyuna 14.50 de harbiyelilerin hü. 
cumiyle başlandığı zaman neticeyi de
mirsporun aleyhine görüyorduk. Çün
kü Harbiye takımı kuvetli görünü
yordu. Harbiye sağiçinin ilk dakika
daki şütünü İsmail kurtardı. 

Fazılın güzel bir ortasıyle top Ab
durrahman·a geldi, Necatiyi atlata
rak topu kaleye yolladı, fakat İsmail 
bu gole de mani oldu. Demirspor ka
lesi önünde tehlikeler doğuran ve her 
şütleriyle gol olacağını tahmin eden 
seyirciler aldanıyorlar; netice bir tür
lü değişmiyordu. 

ll;inci devre: 
.ıAKEM : 

Güçlüler devreye çok <lun~un başla- Kararlarında mütereddit 

Yedinci dakikadan itibaren demir
olmakl:ı sporlü'lar biraz açılJılar, sağdan teh -

1 likeli hücumlarla Harbiye kalesiı:e 

''Bedavacılar tribünü" nden mafı seyredenler 

inen dcmirsporlular g ve ı 1 inci dakı
kalarda Zekeriya'nın sağdan attığı iki 
kornerden de itsifade edoınediler. Bu 
aralık gene Abdurrahman Harbiyenin 
muhakkak bir gol fırsatını, topu kale· 
sinden uzaklaşan İsmail'in hatasın
dan faydalanamıyarak kaçırttı. 

18 inci dakikadayız. Solaçık Zeki
nin güzel bir ortasını kaleci elinden 
kaçırttı, topa Zekeriya yetişerek sıkı 
bir şüt çekti, fakat top avuta gitti. 

Oyun müsavi akınlarla çok seri de
vam ediyor, Abdurrahman 25 inci da
kikada kaleye zaviyeden bir şüt attı 
o zaviyeyi evelce kapatmış olan İsma
il bu tehlikeyi de kolayca bertaraf et-
ti. 

Gol fırsatı kaçırtma sırası Zcke -
riya'ya gelmiş olacak ki Arif'ten al -

• I 

lzmir de 

Üçok: 13 Yamanlar 2 

Doğan S.: 2 Alsancak 2 
İzmir, 22 a.a. - Lik maçlarına bu -

gün de devam edilmiştir. İlk maç Ü -
çokla. Yamanlar arasında yapılmış ve 
biribiriyle güzel anlaşan Üçok for -
vetleri birinci devrede beş ve ikinci 
devrede de sekiz gol atarak maçı iki -
ye karşı 13 sayı ile kazanmışlardır. 

Bundan sonra Doğansporla - Alsan -
cak karşılaşmışlar ve 2 - 2 berabere 
kalmışlardır. 

dığı güzel bir pası sekiz on metrelik 
bir mesafeden Har.biye ağlarına ta
kamadı. 

Sahanın gittikçe kalabalanınası ve 
oyunun heyecanı 1>eyircileri oyunu 
ayakta takibe mecbur etmişti. 

Demirsporım birinci sayısı: 
30 uncu dakikada Harbiye solhafı 

Zeki'nin yersiz olarak asabıyete ka
pılması takımına bir gole mal oldu. 

Sinirlenerek yerini kaybeden Ze -
ki be\' dakika kadar topun seyrini biz
zat takibe başladı. Bir aralık Demir
spor kalesı önıinde gol çıkartmak için 
uğraşırken Şemsi'.nin uzun bir pasiy
le top Zckcriya'ya kadar geldi. Zeke -
riya karşısındaki hafın olmayışını bir 
fırsat bilerek topla beraber Harbiye 
kalesine kadar indi ve Şükrü'yü atla
tarak Orhan'a pas verdi Orhan yer
den yavaş bir vuruşla takımının bi-
rinci golünü ıyaptı. • 

Bu golden sonra oyunun ilk yarım 
saatteki zevkiin kısmen kaybettiği ve 
sahada bir asabiyet dalgasının estiği 
görülüyor. 

40 ıncı dakikada Arif'in şütünü 
Salahattin kornerle önledi. Zeki'nin 
kornerini Orhan kafa ile attı. İbrahi
min yerdt."l'l attığı şilt avuta kaçtı. Bi
raz sonra Zeki'nin Demirspor aleyhi
ne çektiği firikik cezası İsmail'in el -
!erinde kaldı. 

·llurbiyt•litt•rirı Mrinci golii: 
Devrenin son dakikalarmdayız. 

Harbiyeliler hücumlarını sıklaştıra

rak bu kısa vakitten istifadeye çalışı
yorlardı. Fazılın güzel bir ortasiyle 
top Abdurrahmana geldi. Abdurrah -
man bu pası enfes bir şiltle gole tah -
vil et t i, 

ikinci devre ııc ildn.ci gol: 
Deyreye 14.45 de Demirspor baş

ladı. İlk hücumlariylc Harbiye kale -
sine yerleşen demirsporluların şütleri 
kah kale direğine çarpvyor, kah avuta 
kaçıyordu. Orhan'ın gene bir şütü di
reğin üstüne çarparak tekrar sahaya 
düştü. Şaşırmış bir vaziyette top ta -
kip edemiycn Abdurrahmanın ileride 
bulunmasiyle Arif boş kalan kaleye i
kinci golü yavaşça yuvarlıyarak takı
mının ikinci sayısını çıkarttı. 

Hu gol oyuna eski heyecanını tek
rar verdi. Habibin yakından sıkı şütü
nü İsmail yatarak kurtardı. Demirs -
porlu Zeki altıncı dakikada Harbiye 
kalecisi ile karşı kar:,;ıya kaldığı hal
de heyecanından sıkı atamadıği şütü 
Salahattin yakaladı. 

Fazıl da Harbiyenin muhakkak 
gol fırsatını kaçırtmakla hakkı temin 
etmiş oldu. 

1>enıir.~porrm iiçiincii ve 
döl'(liincii ı:olfori: 

Günün en güzel oyununu oynıyan 
Zeki şahsi gayretiyle geriden aldığı 
paslarla Demirsporun 20 inci dakika
da üçüncü ve 26 ıncı dakikada da 
dördüncü gollerini çıkartarak galibi -
yeti garanti etmiş oldu, 

llarbiyenin sem golii: 
31 inci dakikada Fazıl'ın çektiği 

korner ayaktan ayağa dolaşarak Ciha
da geldi. Kale önündeki karışıklıktan 
istifade ederek gol çıkartmak şerefi 
Cihada nasip oldu, 

nenıirsJJorun be~inci goW: 
Harbiyeliler ikinci gollerini çıkart

makla neticeyi kabul etmiş gibi gö
rünüyorlardı. Fakat Dcmirsoprlular 
beşinci gol peşindeler. Zeki sıkı şü -
tiyle bu golü de çıkarttı. 

39 uncu dakikada Arif'in gene bir 
şütü kalenin yan direğine çarparak 
Fethi'ye geldi. Fethi günün en enfes 
golünü atmak için uzaktan aldığı hız
la topa vurdu fakat kalenin iki met
re üstünden avuta kaçırttı. 

Oyunun neticesi takarrür etmiş ol
duğundan sahanın kapısı önündeki 
bekliyen otobüslerde yer almak için 
halk yavaş yavaş sahayı boşaltmıya 
başlamışlardı. Netekim biraz sonra 
da oyun 5-2 Demirsporun galebesiy
le bitti. 

Na.~ıl oynadılar? 

Harbiyeliler geçen haftalara naza -
ran çok zayıf denecek bir kadro ile 
oynadıklarından dolayı bu neticeyi al 
dılar. Abdurrahman çok tecrübesiz 
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Taksim Sladyomunda 

Galatasaray: 3 - Beykoz: o 
Hususi maçta Vefa Şişliyi 1 - o yendi 

İstanbul, 22 a.a. - Bugün Taksim 'det zarfında beykozlular bir.kaç münfe 
stadında günün en mühim maçı olan rit hücum yapabildiler. 31 inci dakika
Galatasaray - Bey.koz karşılaşması ya- da galatasaraylılar ortadan sola doğ -
pılmıştır. ru uzanan giızel bir hücum yaptılar. 

Bu maçtan evci Vefa - Şişli takım - Sol açık Mehmedin müsait vaziyette -
ları arasında yapılan hususi bir maç ki ortasını Boduri güzel bir kafa vu -
ı - O Vefanın galibiyetiyle neticelen· ruşiyle Beykoz aglarına takdı. 
miştir. hu gol, beykozluları şaşırttı. Bun • 

Galatasaray - Beykoz takımları mu- dan istifade eden galatasaylılar kolay
ayyen saatten biraz geç olarak şu kad- lıkla Beykoz kalesine indiler ve Cemil 
rolarla sahaya çıkmışlardır : aldığı derin bir pası kalecinin ayak -

Galatasaray : larına kapanmasına rağmen iıkinci de-
Osman - Lutti, Adnan - Musa, Ek - fa Bey.koz kalesine soktu. Bu golii 

rem, Necdet - lioduri, Cemil, Bedii, kurtarmak istiyen Beykoz kalecisi o-
Mehmet. yuna devam cdemiyecek bir şekilde 

Beykoz : sakatlandı. Yerine sağ açık kaleye 
Kandili - Halit, Bahadır - Mehmet, geçti. Oyun sert bir cereyan almıştı . 

Mustafa, Sait - '.L ur han, Galip, Şahap, Uyun sertleşiyor: 
Mikrop, Kazım. Bu sırada Beykoz solaçığı kasti bir 

Hakem: Ahmet Adem. faul yaptığından hakem tarafından dı· 
Oyuna beykozlular başladılar ve sı- şarıya çıkarıldı. Bu vaziyet karşısın -

kı bir akınla Galatasaray kalesine in- da beykozlular oyuna dokuz kişi ile 
diler. Bir iki dakika beykozluların sı- devam etmek mecburiyetinde kalmış
kı bir kaç hücumu görüldü. Galatasa- lardı. Devrenin neticesine iki dakika 
ray müdafaası ilk dakikalardaki bu sı- kala beykozluların soldan yaptıkları 
kı hücumları biraz güçlükle bertaraf bir hücum esnasında Galatasaray mü -
etti. Fakat tedrici bir surette açılını - dafii Adnan da biraz evci beykozlu o
ya başlıyan sarı - kırmızılılar Beykoz yuncunun yaptığı hatalı hareketi tek
kalesine tehlikeli hücumlar yapmıya rarladığından o da hakem tarafından 
başladılar. Galatasaray hücum hattın - dışarya çıkarıldı. Devrenin son daki
da geçen maçlara nazaran müstesna kalarında Beykoz 9 ve Galatasay 10 
bir faaliyet göze çarpıyordu. kişi olarak oyuna devam ediyorlardı. 

Devrenin 15 inci dakikasından iti- Biraz sonra devre 2 - O Galatasaraıy 
haren oyun hemen hemen tamamen lehine neticelendi. 
Beykoz nısıf sahasına intikal etmiş İkinci devre : 
bulunuyordu. Beykozlu muhacimler Galatasaray hakim oynuyor. Bey -
yanlış bir tabiye ile müdafaada oynu- kozlular müdafaada. 18 inci dakikada 
yorlar bu suretle önleri serbest olan galatasaylı Cemili, hakem, dışarıya çı
Galatasaray müdafaası topu daima ve kardı. Oyuna bu şekilde devam edildi. 
kolaylıkla muhacimlcrinc vermek im- Galatasaray 28 inci dakikada Necdetin 
kanını buluyorlardı. ayağiyle üçüncü golü yaptı. Bundan 
I lk flOl: sonraki kısım sarı - kırmızılıların ha -

İlk devre otuzun.cu dakikaya kadar ı kimiyeti altında geçerckı maç 3 • O 
oyun bu şekilde devam etti· Bu müd - Galatasarayın galibiyetiyle bitti. 

111111111111111111111111111111111111 

FENERBAH(E STADYOMUNDA 

Fenerbahçe zayıf rakibi 
Topkapı'yı 8 -O yendi 

İstanbul, 22 a.a. - Kadıköy'ünde 
oynanan Fenerbahçc - Topkapı mü -
sabakasında üç bine yakın bir seyirci 
kalabalığı hazır bulundu. 

Fenerbahçe bu maça şu kadro ile 
çıkmıştı: 

Hüsamettin - Lebip, Fazıl - Esat, 
Aytan. A. Rıza - Reşat, Şaban, Yaşar , 

Fikret, Niyazi. 
Topkapı takımı, lig müsabakaları

nın başından beri değişmiyen kadro
sunu aynen muhafaza ediyordu. Ma
çı hakem Refik Osman idare etti. 

Oyuna Fenerliler başladılar. Sarı -
Jacivertlilerin faik oyunlarına rağ -
men Topkapılılar ilk dakikalarda a
zimkar bir müdafaa kurmıya muvaf · 
fak oldular. Top ekseriyetle Topkapı 
yarı sahasında dolaştığı halde oyu -
nun umumi cereyanı Fencrbahçe le
hine yüksek bir fark göstermiyor. 

}'apıfrm .~ayılar : 
Onuncu dakikadan sonra Fenerli -

ler kati hakimiyetlerini tesise mu
vaffak oldular. Topkapı müdafaası, 
bütün gayretine rağmen, biribirini 
kovalıyan fener hücumlarına karşı 
koyamaz hale geldi. Netekim Fikret, 
kısa fasılalarla birinci, ikinci ve ü. 
çüncü sayıları çıkardı. Topkapılılar 

bir şeref sayısı çıkarmak için bütün 
gayretleriyle uğraşıyorlar. Fakat Fa
zıl - Lebip müdafaası, Topkapı muha
cimlerine imkan vcrmiyen bir muvaf
fakiyct gösteriyor. 

olmakla beraber heyecanına hakim o
lamıyarak kaleyi zaman zaman terk
ediyordu. Necdet ve Şükrü çok çalış
tılar. Takımının fazla gol yememesi
ne Zeki'nin yersiz asabileşerek diğer 
arkadaşlarına örnek olmasını göstere
biliriz. 

Demirspor takımı ilk on dakika 
müstesna fevkalade bir oyun çıkarttı
lar. Kamilin yersiz ve tevali eden 
hcntleri seyircileri de sıktı. Şampi
yonluğa en kuvetli namzet olan bu ta
kımı dünkü çıkartmış oldukları gü -
zel oyunlarından dolayı tebrik eder 
milli kümede de bizi aynı neticelerle 
memnun etmesini bekleriz. 

Maçın hakemi oyunun bir an için 
sert devamına sebebiyet veren kimse
leri cezalandırsaydı oyun daha zevk
li ve samimi devam edebilirdi. Bun -
dan başka hakem de antrcmansız ol
duğunu ikinci devreyi sahanın orta
sından idare edişiyle göstermiş oldu. 

Devrenin sonlarına doğru Yaşar sı
kı bir şütlc dördüncü golü de kaydet
ti. Birinci devre, bu şekilde 4-0 Fe
nerbahçe lehine bitti. 

I kinci clt•ı·rc: 
Bir gayret tecrübesine karar veren 

Topkapılıların enerjisi, ikinci devre
nin başlarında Fenerlileri kısa bir 
müddet işgal eder gibi oldu. Fakat 
Fenerliler yeniden üstünlüklerini 
kurdular ve birinci devrede sarfettik
leri fazla gayretin zararını çeken 
Topkapılıları kendi kalelerine adeta 
hapsettiler. Tek kale şeklinde ecre. 
yan eden bu devrede Reşadın, Yaşa
rın, Fikretin ve Şaba'nın şütlcriyle 
4 gol daha çıkaran fenerliler vaziye
ti 8-0 bir hale getirdikten sonra işi 

gevşettiler ve maç bu netice ile bitti. 
Fenerliler, çok çetin olmıyan bir 

rakibe karşı, muvaffakiyet derecesi
ni hakkiyle tesbite imkan olmıyan bir 
oyun oynadılar. Fikret, Esat, Aytan, 
Fazıl ve Lebip en iyi oynıyanlardrr. 

Şeref stadında 

Beıiktaıhlar Hilah 
4 - O yendiler 

Şeref stadında yapılan Beşiktaş - Hi 
!il maçı 4 - O Beşiktaş'ın galibiyetiy
le neticelenmiştir. 
Beşiktaş sayılarını ilk devrede yap

mıştır. Oyun birinci devrede oldukça 
müteazin bir cereyan takip etmiştir. 

Çek-Macar hudut 
onloşmazhğı 

halledildi 
Prag, 22 a.a. - Resmi bir tebliğe 

göre ınacar. çek hudut hadisesi Buda
peşte'deki çek elçisinin B. Çaki ile 
yapmış oldugu görıişme neticesin· 
de dostane bir zihniyet içinde halle -
dilmiştir. 

Macar hükümeti. Viyana hakem ka
rarının tatbiki işinin önümüzdeki haf -
ta içinde toplanacak olan muhtelit bir 
komisyona havale edilmesi suretinde 
çekler tarafından "1pılmış olan tek -
lifleri kabul etmiştir. 
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Ciano - Stoyadinoviç görüşmesi sona erdi 

Bir İtalyan - Yugoslav 
saldırmazhk pakti mı ? 

Hu ihtirnalclen bahseden italyan gazeteleri 

göriişrnelcrin Y ugo~lavya ve Macaristan ara-

nula yakınlık h aı-;ıl ettiğini de ilave ediyorlar 

Belgrad, 22 a.a. - Doktor Stoyadinoviç ve Kont Ciano, bugün 
öğleden sonra Petroviç av partisinden buraya gelmişler ve halkın 
hararetli alkışları ile karşılanmıtlardır. 

Naip Prens Pol'un, Kont Ciano'nun, l 
doktor Stoyadinoviç'in ve hükümet a-1 
zaları ile diplomatiğin huzurlariyle ı 
saat 17 de İtalyan kitap sergisi açıl -
mıştır. Bilahare Doktor Stoyadinoviç, 

B. Şvalkovski 
Prağ'a döndü 

Kont Ciano'yu, hükümet partisinin 
merkez bürosuna götürmüş ve burada 
Kont Ciano, İtalyan - yugoslav dost -
luğunu tebarüz ettiren kısa bir nutuk 
vermiştir. Kont Ciano, bilahare Fas -
cio evini ziyaret eylemiştir. 

(Başı 1 inci sayfada) 
vakya'daki alman ekalliyeti meselele
ri ve saniyen Almanya ile Çek-slo -
vakya arasındaki iyi komşuluk müna
sebetlerinin derinleştirilmesi keyfi -
yeti bahis mevzuu edilmiştir. Bu iki 
bahiste, almanlar, bazı tren ve otobüs 
servislerinin beraberce işletilmesi su
retiyle daha sıkı bir demiryolu mü -
nasebeti kurulmasını istemektedir. 
B. Kund'un ileri sürdüğü alman ekal
liyeti taleplerine, Berlin, herhalde ta
mamiyle müzaharet etmektedir. 

Resmi tebliğ 
Belgrad, 22 a.a. - Bu akşam. İtalyan 

- yuğoslav görüşmeleri hakkında aşa -
ğıdaki resmi tebliğ neşredilmiştir : 

"Kont Ciano'nun yugoslav hüküme
ti reisi ve hariciye nazırı Doktor Sto
yadinoviç'e yaptığı dostane ziyaret, 
en büyük samimiyet içinde geçen fi -
kir teatisine vesile teşkil eylemiştir. 
tıki devlet adamı, iki memleket politi
kasının esash unsurlarından birini 
teşkil eden 25 mart 1937 İtalyan - yu -
goslav paktının mükemmel işleyişini 

ve mesut neticelerini bir kere daha 
memnuniyetle müş'ahede etmişlerdir. 

ltalyan - )·ugoslcıv İ§birliği 
ve ınilıver 

Aynı zamanda, iki devlet adamı, ge
rek 1talya'yı ve gerek Yugoslavya'yı 

alakadar eden muhtelif Avrupa vazi -
yetlerini tetkik etmişler ve Avrupa'
nın bu kısmında, alakadar bütün mem
leketlerle anlaşma h,alinde ve aynı za
manda Yugoslavya'nın komşusu mem
leketlerde vukua gelen ve Belgrad'da 
müsait akisler tevlit eyliyen 60n teza
hürlerle münasebettar olarak, sulh ve 
nizamın ı iyesi için işbirliklerini 
derinleşt 'liye devam hususundaki 
mütterek !imlerini teyit eylemi,ler
dir. ltaly bu işbirligi eserine, Roma 
• Berlin r ıverini vasıflandıran yapı

cı zihniye getirmektedir. 
Gene hı münasebetle, İtalya ve Yu

g05lavya ~ sındaki ekonomik müna -
aebetler, d katli bir incelemeye mev
zu teşkil c ıiştir. İki ekonomi birbi -
rinin mütc imi olduğundan bu saha-
da iki hük etin vücut bulması için 
temasların rvtırmayı kararlaştırdık -
ları geniş' büyük inkişaf imkanları 
bulunduğu üşahede olunmuştur. 

Karpat Ukranyası meselesinin de
rin bir surette müzakere edilip edil
mediği malüm değildir. Bazı ciddi 
emarelere bakılır ise, Almanya, ge
rek Budapeşte'ye gerek Varşova'ya 

müzaharet göstermeğe çalışmakta ve 
netice Macaristan lehine doğru bir 
hareket gibi tecelli etse dahi bu mın
takada bir plebisite mutlak surette 
muhalif gibi gözükmemektedir. 

Bir protetcto me.4'clesi 
Nasyonal Saytung'un ortaya çıkar

dığı protesto meselesi burada çok dik 
kati çekmiştir. Nasyonal Saytung'un 
bildirdiğine göre, Karpat Ukranyası 
hükümeti, merkezi hükümetin üçün -
cü Karpat Ukranyası nazırı olarak 
general Pirhala'nın tayini aleyhinde 
Varşova nezdinde derhal teşebbüsler 
yapmak için Almanya Hariciye ne -
zaretine müracaat etmiştir. Bugün ay 
nı gazete 1918 de Kiev'de Ukranya 
milli devletinin teşekkülü yıldönümü 
münasebetiyle bir yuı yazmaktadır. 
Bu yazıya bakılıraa, Almanya, bilyllk 
bir Ukranya için nüve teşkil etmek 
üzere Karpat Ukranyasınr idame ile 
alakadardır. Mamafih, Berliıı'in Po
lonya'yr kaybetmemek ve Macaristan 
ile sıkı i~irliği muhafaza eylemek 
arzusunda bulunduğu göz önünde tu
tulur ise Almanya'nın Karpat Ukran
yası meselesini bugün, bundan birkaç 
hafta evelkine nazaran değişik bir 
tarzda görüp görmediği suali sorula
bilir. 

Amerika'nın silôhlanma kararından sonra 

Japonya askeri çember 
içine alınmak tehlikesinde 
Tokyo'da heyecan var! 

Berlin, 22 a-a. - Japonya'ının diplo- '-
matik ve sevkülceyş vaziyetini tetkik 1 JI"' l 
eden "Frankfurter Saytung'' Amerika A o ayca 
hükümetinin son zamanlarda ittihaz 
etmi ~olduğu kararların Japonya'nın 

feci vaziyetini pek iyi göstermekte 
olduğu mütaleasınr serdetmektedir. 
Büyük Okyanos adalarının tahkimi 
kararı, Japonya'nın askeri bir çember 
altına alınmak tehlikesine maruz bu -
lunduğunu göstermektedir. 

Bu karar, Amerika, İngiltere ve 
Fransa'nın Tokyo'ya tehditkar nota -
lar göndermekte oldukları ve ameri -
kalılarla İngilizler tarafından Çin'e 
ikrazlarda bulunduğu bir sırada veril
miştir. 

Yeni ii.der 
"Berliner Börsen Saytung" Ameri

ka'nm vücude getirmek tasavvurunda 
bulunduğu yeni üsleri gö:;teren bir ha
rita neşretmiştir. Bu üsler bilhassa, 
Hind Okyanusunda vÜcude getirile -
cektir. 

B. Ruzvelt'in projesi, Amerika'nın 

cenubu şarki istikametinde taarruzda 
bulunmak fikrinde olduğunu gösteri -
yor. Japonya'ya karşı tevcih edilmiş 
olan ve her gün şiddeti artan tehdit, 
Tokyo'cla heyecan tevlit etmektedir. 
Amerikalılar, Vaşington'un Japonya 
istikametinde muazzam bir ezici mer
daneyi harekete getirmek tasavvurun
da olduğunu inkar edemezler. Ameri -
ka, otoriter devletlere, Koımintern 

aleyhindeki misaıka dahil memleketle
re taarruz hususunda dahili vukuat 
yüzünden zayıf düşmüş olan Sovyet 
Rusya'nın yerine kaim olmuştur. 

Franko galip gelince 
( Başı 1 inci sayfada ) 

Jurnal gazetesinin Roma muhabiri 
Robert Guyon, ltalyan gazetelerinin 
Fransa'ya karşı olan yazıları, şu tarz
da izah eylemektedir: 

"İtalyan gazetelerinde görülen hü -
cumların sebebi çok basittir: ltalyan-

larr, muhakkak surette, fransızlara 
karşı nefret beslemeğe hazırlamalr -
dır. Zira Fransa, yarının §İmdiden 
gösterilmit dUpnanıdır, yarının hede
fidir. Dün akşam Romalı diplomat
lar, Katalonya general Franko'nun 
eline geçince, İtalya, bu sefer resmen 
Afrika ve Akdeniz'deki fransız po -

zisyonlarına karşı olan taleplerini i
leri sürecektir, diyorlardı.,, 

Jurnal gazetesinin Roma muhabi
ri, italyan düşünüşünü bu suretle bil
dirdikten eonra sözlerine şöyle de -
vam etmektedir: 

halledilecek 
bir işimiz! 

(Başı 1 inci sayfada) 
imar dairesinde selahiyetli kim -
seler bulundurulursa, dava esa -
sından hallolunup gider. Türki
ye'nin tarihi ve milli abideleri -
nin tasnifi seneler sürecegıne 
şüphe yoktur. Fakat bütün şehir 
ve kasabalarımızı da her tarafın
dan birden derhal imar etmekte 
değiliz. Tasnif işinde acele kı -
sımlar başa alınır; ihtiyaç oldu
ğu zaman, bir ihtilaf tek başına 
da tetkik ve münakaşa oluna -
bilir. 

Cihan manzarası yeknasakla -
şıyor. lnsanlar her yerde aynı 
şeyleri görmekten bıkmışlardır. 
Bizim memleketimiz bugün, ya
rın ve her zaman, üst üste mede
niyetlerin, toprağı üstündeki ve 
altındaki eserleri ile, eşsiz bir me
rak ve cazibe merkezi kalmak 
mevkiindedir. Bizim bazen yıktı
ğımız eserlerden herhangi birini, 
mümkün olsa, başka yerlerde 
iycat ederler. Sofya'nın iki eski 
eseri, lstanbul' daki anıtlarla kı
yas kabul etmez, iki osmanlı ya
pısından ibarettir. Belgrad, ilk 
taassup sevki ile, osma·nlı devri 
eserlerini tahrip etmiş olmaktan 
bin piımandır ve timdi yugoslav
lar Bosna' da avusturyalıların 
muhafaza etmiş olduklan türk 
hatıraları üstüne titremektedir
ler. 

Yugoslav - nıaoar ·yakınlığı 
Roma, 22 a. - ltalyan matıbuatına 

göre Kont no'nun Yugoslavya se -
yahatinin e mühim neticesi Belgrad 
ile Budape:s arasında husule gelen 
yakınlıktır. 

Gazeteler, Yugoslavya'daki macar e
kalliyetlerin çok karışık olması ha
lihazırdaki l 'iutların yerlerinin de -
iişmesine in .ın bırakmadığını kay -
detmektedir. 

Gazeteler, 
tisadi, kültür 
memlekete t 

tince macar n 
edilen hareke 
Budapeşte ar 
niyet kurduğ 

Fon Ribbentrop'un 
ziyareti arifesinde 

Varıova' daki hava 
Varşova, 22 a.a. - "Havaa ajansı

nın muhabiri bildiriyor,,: Bek haliha
zırda siatikten mustariptir. Maamafih 
mumaileyhin ya.kında iyileşerek 25 
sonkanunda fon Ribbentrop'un ziya -
retini kabul edeceği ümit edilmekte
dir. 

"ltalyanlar, Franko'nun zaferinden 
sonra da lspanya'daki imtiyazlı vazi
yetlerini muhafaza edeceklerini sanı
yorlar. Halbuki şiddetli surette nas
yonalist olan ispanyolların "mütte -
fiklerine" ne derece zorlukla taham
mül etmekte olduğu sarihtir. Galip 
gelir gelmez İspanyolların ilk işi, bun 
lardan kurtulmak olacaktır. Fransa, 
kendi hukuki bahsinde kuvettidir ve 
aleyhinde manevra yaprlmasına mü
saade etmiyecektir. 

Memleketimizde medeni vası
talar ve imkanlar inkişaf ettiği 
zaman, bizim en büyük gelir 
kaynaklarımız başında turizm 
gelecektir. Kendi fikir, zevk ve 
tarih terbiyemizden, bütün ma
nevi aebep ve zaruretlerden baş
ka, yüksek maddi menfaat dahi 
- en başta belediyelerimizin men
faati! • tarih, pitoresk ve sanat 
bakımından kıymeti olan her ha
rabeyi, manzarayı, ve eseri mü
dafaa etmektir. Pek basit bir mi
sal olarak aöyliyelim: bir eski 
türk mezarlığı, Rodos adasınrn 
en dikkatle korunan anıtların
dandır. ltalyanlar mezar taşları
nı toprak altından çimento ile 
takviye ederek muhafaza etmiş
lerdir. Hepsini şüphesiz değil, 
fakat bilhassa İstanbul ve Bur
sa' da edebiyat tarihlerine geçen 
ikişer üçer mezarlığı, yeniden 
adam gömdürmiyerek, etrafları
nı çevirerek, servilerini tazeliye
rek, muhafaza etmek fikrini bir 
türlü benimsetmeğe ınuvaff ak 
olmadık. Doğrusu kusur bu 
memlekette bu davayı anlıyanla
rın ~Iı:na.masında değil, fakat 
mercıaızlık'tedir. 

Resmi mahfiller, fon Ribbentrop ih 
ya edilen Polonya'nın merkezini zi -
raret edecek olan ilk alman hariciye 
nazırı olduğunu kaydetmektedirler. 

Yanlı~ bir t.ahmin 
Ekselsiyor gazetesi diyor ki: 

F.R.ATAY 

Muhafızgücünün av binişi 

Muhafız.güçlülerin dünkü bini§lerinden bir enstantane 

Muhafızgücü binicileri dün çok çe- bile kendilerine verilecek yurt v 
tin bi rarazi<lc güzel lıir av binişi çıkar- !erini asil kanlarından aldıkları 
dılar. Saat 9,30 danberi davetlilerini 
gücün önünde bekliyen atlılar, tam 
saat 10 da komutan ile selamlaştılar. 

Başkanlarının sürprizler gizli sözleri
nin uyandırd ıgı heyecan içinde binişe 
başladılar. 

Gazi enstitüsünü simalinde bırakan 
kafile mızraklarla çerçevelenmiş ara
zi şeridi içinde dörtnala ilerliyor. Çok 
dik ve devamlı bir iniş i aynı hızla ge
çen atlıların beraberligi ve biniciliğ i 
göğüs kabartan bir manzara teşkil edi
yordu. Başları atlarmın dalgalanan 
yeleleri arasına karışmış genç subay
lar bu baş döndürücü inişe ve hıza rağ
men intizamı muhafaza ediyorlardı. 

İnişin sonunda 90 santimetrelik bir 
çiti toplu bir tempo ile aşan atlılar, 

tatlı meyilli bir cıkıştan sonra birin
cisinden daha çok dik vedevamlı bir i
nişle karşılaştılar. Genç subayların 
korku bilmez baskanlarının hemen ar-

retle, daima kahraman kalarak b' 
caklarmı da anlatıyorlar ... Bin a 
dev gibi ordular yenenlerin r 
sevinsin ... Bence bu harikuHidelil 
akınlarla Tunalar aşan atalarımı 
gı ile dolu bir selam, asil ruhlarıı 
rahlatan serin bir fatiha oldu ... 

Yükskliği bir metreden daha 
iki manii de intizamla geçen av 
avalanına girdiler. Albay Tekçe bt 
atlılara devamlı bir av yapmak ze 
y<ışa ttı. Ostteymen Muzaffer 
pek çabuk yakalanacağa hiç benz 
yor ... Sol omuuzna mavi bir bantla 
tirilen kuyrukla avcıları karma! 
şık arazide arkasından koşturu 

Nihayet atbaşı beraber ilerliyenlei 
kır atlı bir avcının son bir hamle 
zanan elleri boşa götürüyor.. G~ 

kahramanı teğmen Recai'yi başka 
sonra bütün atlılar gıpta ile kutlad 

kasından bu ~ok çetin inişi de marş- Neşe dolu heyecan, cesaret ve e 
marşla çıkarışları; başkana, arkadaşa, dolu bir kelime ile spor dolu saa' 
ata emniyet, itimat ve cesaret kelime- den sonra Muhafuzgücünün muva 
!erinin çok üstünde mana taşıyordu. kiyct armağanları ile süslü salonu 
Mübalfigasız her biri bir şehamet tab- güçlülerin nezaket ve samimiyeti i 
!osu olan subaylar enerji ve cesaret ke- de aldığımız çay ve likör doğrusu c 
limelerinin manasını bütün açıklığı i- can kattı. 
le gösterirlerken en zor şartlar içinde 1 Cemal AlangoY1 

Frankistler Barselon'a 1 

30 kilometre mesafede 
(Başı ı inci sayfada) 

biitün askerler ve gönüllü olarak yazılacak bütün kadınlar, kendile • 
gösterilecek işleri yapmak üzere askeri makamat emrine verilec 
harp endüstrisi, yiyecek istihsal eden ve dağıtan mües~seler, hastan 
ler ve eczaneler, gazeteler, lokantalar ve hükümet daireleri, bu karar 
me ahkamının haricinde kalmaktadır. 

il. Azana meçhul bir 
semte gitti 

P erpinyan, 22 a.a. - Buradaki 
cümhuriyetçi ispanyol mahfillerinde 
dolaşan bir şayiaya nazaran B. Azana, 
Barselon'dan meçhul bir semte hare
ket etmiştir. Umumiyetle sanıldığına 
göre, B. Azana ya Madrit'e, ya Valan-

s'a hareket etmiştir. 

Gene aynı mahfillere gelen malU
mata göre, hükümet, Madrit'te olduğu 
gibi, şehre hakim bulunan tepeler üze 

rinde müdafaa tertibatını takviye et
mektedir. Müdafaa tertibatı ve siper -
!erin inşası varuşlarda ve ezcümle 
Sans'ta ve Hostafrancs'ta faliyetle de
vam etmektedir. 

Bonıl>ar<lımarıfor başlıyor 

Barselon, 22 a.a. - Bu sabah şafak
tanberi, Barsclon beş defa bombardı
man edilmiştir. Dördüncü bombardı

man 16, beşinci bombardıman 12 tayya
re ile yapılmıştır. Dündenberi bom
bardımanlar yüzünden 40 kişi ölmüş 

ve 73 kisi yaralanmıştır. 

miktarı 24, yaralıların miktarı 57 diı 

Diğer bombardınuınlar 
Alikante, 22 a. a. - Beş dü~ 

deniz tayyaresi, Alko'yu bombard 
etmiştir. 50 bomba atılmış, 17 kişi ~ 
müş, 42 kişi yaralanmış, 20 kadar t 
yıkılmıştır. Denia da bombardıman 
dilmiştir. Burada da birçok kişi y 
lanmıştır. 

Barselondan 30 kilometre 
mesaJe'tle 

Burgos, 22 a.a. - Franko 
vetleri, bugün öğleden sonra, 
hil boyunca Sitgea'i ve daha b 
taknn mühim mevkileri zapt~ 
mi§lerdir.Frankist kuvetler, Ba 
selon'a 30 kilometre kadar me 
aafededir. 

Frankist re1rmi tebliği 
Salamanka, 22 a.a. - Umumi kar 

gahın tebliği: 

Katalonya cephesinde, deniz kena 
rında mühim bir mevki olan Villa Ne 
va Geltru zaptedilmiştir. 

İtalyan gazc 
dapeşte ile B. 
lık husule gel 
ni yazmaktadı 

"Massagero 
kan Avrupasır 
verinin arzusu 
emniyet unsur 
mektedir. 

lgrad hükümetinin ik
ve siyasi bakımdan 

n ettiği faydaları zik
Yugoslavya hüküme -
amlarına karşı ittihaz 
arzının Belgrad ile 
nda karşılıklı bir em
u ilave eylemektedir. 
leri, bu emniyetin Bu
eş arasında bir yakın
sine yardım edeceği-
r. 
azetesi, Tuna ve bal
Berlin • Roma mih -
çh.ile bir istikrar ve 
r olacagını kaydet -

Nazıra 20 kadar alman memuru ve 
diplomatı refakat edecektir. 

Rck'in ztıferi 

"Roma diplomasisi, Franko'nun ga
lebesinin Fransa üzerine bir tazyik 
vasıtası teşkil edeceğini ve Akdeniz
de arazi mübadelesi için pazarlık mcv 
zuu olacağını zannetmekle hata etmiş 
bulunmaktadır.,, 

Asker olan 
Saat 14 te, sirenler, 6 ncı defa tay

ayrelerin gözüktüğünü haber vermek
te idi. 

Diğer taraftan şimal mıntakasıda 

Mitaltekş, Villaplana, Basella ve Bor 
da köyleri merkez mıntakasında, Sa
lavinera, J orsa, Carme ve Torebaika 
köyleri, cenup mıntakasında da Bane
ras, Cunit, Castellet ve Cubelas köyle
ri ele gecirilmiştir. 

Bir saltl rmazlı/., /)(ll•lı 
mı larıucaı.· 

Giornale d' lia'nın bildirdi ğine 
göre, p~k yakı ı ve muhakkak su-
rette Yugosla.. ile Macaristan ara-

Aynı mahfillerde söylendiğine gö
re, alman nazırının ziyareti Polonya 
- Almanya ademi tecavüz beyanname 
sinin yıldönümüne tesaduf edecek ve 
bu paktı kıymeti ile Polonya'nın dış 
siyasetinde göstereceği isabet teeyyüt 
edecektir. 

Bu ziyaret kendisini hazan şiddetle 
tenkid etmiş olan muhalefete karşı 
Bek tarafından kazanılmış bir muvaf
fakiıyet addedilmektedir. 

muahedesi imz nacak ve iki memle- İyi haber alan leh ve alman mah -
ket arasında tı ret münasebetlerinin {illerinde söylendigine göre fon Rib -
inkişafı ıçin b ekonomik konferans bentropun ziyareti geniş mikyast<1, bir 
toplanacaktır. noktai nazar teatisine vsile teşkil et. 

Gene bu gaz t nin bildirdiğine gö- miyeccktir. Çünkü, Berhtesgaden'de 
re, İtalya ve \ u oslavya'nın yardım yapılan son Bek - Hitler mülakatın -
ve sempatisi il Macaristan ve Ro _ dan sonra yeni bir hadise çıkmamış -

sında bir adem ecavüz ve dostluk 

manrya arasında u ~taşma yolunda ye - tır. 
ni adımlar atıla <tır. Bununla beraber Polonya matbuatı 

Ordr gazetesi diyor ki: 
"Eğer Franko yarın galebe çalar 

ise, Musolini ve Hitler'in, ispanyol
ların bozuk ordularında nizamı muha
faza etmek ve yarımada marksistleri 
tamamiyle yok etmek için Franko' -
nun yanında kalacakları muhakkak -
tır. Ispanya'da bugün marksist mev -
cut değildir. İşte zaten bu sebepten 
dolayı Musolini ve Hitler için her 
yerde marksist görmek çok kolay o
lacaktır.,, 

Tarihin hayretle karşılıyacflğı 

bir hadise 

memurlar1n ayhklar1 
Bazı dairelerde ay nihayetlerinde 

yahut ay başlarında fili askerlik hiz
metini yapmak üzere vazifelerinden 
ayrılan memurlara çok zaman haklı 
olmadıkları aya ait maaşlarının veril
mekte ve paraların sonradan geri a -
lınmakta olması dolayısiyle Maliye 
Vekaleti bütün alakalı dairelere bir 
tamim yapmıştır. 

Tamimde şunlar istenilmektedir: 

lıir İngiliz gemisi battı 
Barselon, 22 a.a. - Saat 14,30 da 8 

tayyare şehri bombardıman etmiştir. 
Saat 15,15 te on tayyare şehrin işçi ma 
hallesini ve Bariochino'yu bombardı
man etmiştiı. Bundan dört gün evel 
buraya buğday ve et getirmiş olan İn
giliz Mariner gemisi batmıştır. 

l>oJmzurıcıt lmmbardımarı 
,,,.. 

Berselon, 22 a.a. - Saat 14,45 te 
Barselon ,günün dokuzuncu hava bom 

bardımanına maruz kalmıştır Dört a
si tayyaresi, liman mı~takasını ve ci
var mahalleleri bombardıman etmiş
tir. 

Bu sabah ilk bombardımandanberi 
hava bombardımanlarından ölenlerin 

Kuvetlerimiz, 1500 esir almıştır. 
Estramadur cephesinde, kıtalarımız 

ileri hareketlerine devam etmektedir. 
Tayyarelerimiz, altı düşman tayya

resini düşürmüş ve Valansiya lima
nında askeri hedefleri bombardıman 
etmiştir. 

Rar~f'imı'ım yakın nıiicfofoa 

lwtlnrı gedltli 
Burgos, 22 a.a. - Frankist kuvet

ler, Panades mıntakasında e:ı:ciımle 
San - quintin, I..as Cabanas ve la Ga
ranada köylerini zaptederek San Sa
durni civarına gelmişlerdir. sahil bo
yunda, Sitges, Sampedro, Sampere, 
Villa De kon zaptedilmiştir. lguaıa -
da'nın tamamiyle işgali isi bitirilmiş
tir. Bu mıntakadaki kuvetler ileri ha 
reketlerine devam ederek Tudode -Giornale d'İt ı a, pek yakında Bel- arazi tadilatı projelerine dair ecnebi 

grad'da bir ital)an ticaret odası ve bu matbuatı tarafından verilen haberle -
nu müteakip de Roma'da bir yugos • rin bir hayalden ibaret olduğunu bildir 
lav ticaret odas kurulacağını haber mekte ve Fon Ribbentrop tarafından 
vermekte ve Yu o lavya'ya askeri si - yapılacak ziyaretin şarki Avrupa hu • 
parişler için bir İtalyan grupu tara - dutlarının istikrarını teyit edeceğini 
fından yarım milv r liretlik kredi a - ilave eylemektedir . 

Popüler gazetesi diyor ki: 
"ltalya'nın harekat planı, oldukça 

sarih bir surette meydana çıkmış bu
lunuyor: Musolini, üç dört hafta için 
de, Baraelon'un düşeceği ve Katalon· 
ya'nın zaptedileceği ümidindedir. O 
zaman, bütün Pirene hududu eline 
geçince ve Balear adaları da elinde 
bulununca, şüphe yoktur ki, Musoli
ni taleplerini ileri sürecektir. Bu va
ziyette ve şartlarda hala cümhuriyet
çi İspanya lehine alınması elzem bu-

"Namzet memur oldukları cihetle 
memuriyetle alıikası münkati olan bu 
memurların nezdi erinde kalan para -
ların zaruri olarak askerliklerinin 
bitmesine kadar tahsil edilemediği 
gibi askerlikten sonra da alınmaları 
çok güç olmaktadır. Bundan başka 
borçlular askerliklerinden sonra ne
relere gittikleri ma!Cım olmadığından 
hazine haklarının zryaa uğraması gi
bi bir mahzur da vardır. Bu vaziyete 
bir nihayet vermek için bundan son
ra askerlik vaziyetleri mensup olduk
ları daireler ve bu dairelerin mute
metlerince ve sicillerinin bulunac ~ 

Ambros, Cappelades ve Cabrera'yı 
müstahak bulunmadıkları maaşların zapteylemişlerdir. 
tediye edilmemesi için tahakkuk dai- Şimalde Aguilat, Ribelles ve mü
relerince gereken tedbirlerin alınma- him Torzal, Duenas ve Figueras ele 
sına ve memurun mensup bulunduğu geçirilmiştir. 

çılması hakkında mesut bir neticeye Diğer cihetten iyi haber alan Polon
varıalcağını tahmin e tmenin de çok ya mahfillerinde söylendiğine göre 
kolay bir şey oldugunu bildirmekte - 1939 senesi~ • t~ ot.ri 
ı.:.:..:..~.::.:.:..~:__:_::~~~=-=-=~==~~~-=---=-~ 

l·- . ..t1-:_~ı .... __:_ .ı-ı....~......-..._ _ ___ _ 

daire mutemedince bu gibilerin maaş- Harekatın yeni safhası, Barselon _ 
larının tediye edilmemesinin ve edi- un hemen civarlarında cereyan eyle-
lirse paranın önce mutemetlerden ve mektedir. Barselon'un en ak .. 

..ı..-:ı· ~·.-~· t--....-~~·--.ı...:;;;.:.:.;;;.:.:.=..:..:_:__:::.:;~~~~.;;.;.;....-...;;....., ....... ~--~ 
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H i K A y E 

Korkunç haydut 
Yazan: Edgar Wallace 

Pinto Gildo ismi, Londra halkına, 

gece eğlencelerinin ve bar iskandal 
!arının tanınmış kahramanını hatırla

tırdı. Maceraları, yüksek sosyetenin 
güzel kadınları arasında başlıca dedi -
kodu mevzuunu teşkil ederdi. Gazete
ler, hemen her gün yeni bir vakasın -
dan bahsederlerdi. Ağır başlı kimseler 
onun hakkında ağır tenkitle~de bulu -
nurlar ve aile arasına alınacak bir a -
dam olmadığını söylerlerdi. Yeni ye -
tişen gençler ise, Pinto Gildo'yu ör -
nek bir insan telakki ederler ve onu 
taklitte biribirleriyle yarışa girişir -
lerdi. Kırk yaşına geliyordu. Hala, us
lanmak bilmiyordu. Altı ay evel, Pa
ris'e yaptığı bir seyahat esnasında ba
şmdan geçen faciayla karşılaşmasay -
dı, belki de; hayatının sonuna kadar 
uslanmıyacaktı. 

Parıs'in lüks otellerinden birinde o
turuyordu. Bir sabah müthiş bir gü -
rültiiyle uyandı. Sokaktan bağırışma -
lar, çığlıklar· geliyordu. Pencereye 
koştu. Dışarı baktı. Gördüğü manza
radan tüyleri ürperdi. Aşağıda taşlar 
üzerinde bir kadın hareketsiz yatıyor
du. Etrafına bir sürü insan toplan
mııtı. Polisler halkı dağıtıp, sükuneti 
iade etmek için uğraşıyorlardı. Bu sı
rada oda kapısı sert, sert vuruldu. Ka
pıyı açtı. Bir polis komiseriyle karşı
laştı. Komiser onu nezaketle selamla
dı. Sonra, ciddi bir tavırla söyledi: 

- Emir aldım. Birlikte polis mü -
düriyetine kadar gideceğiz. 

Pinto Gildo, sarardı· Gözlerinde 
korkunun gölgesi belirdi. Asabına ha
klın olmağa gayret ederek sordu: 

- Sebebini öğrenebilir miyim? 

Komiser, kısaca cevap verdi: 
- Bunu, size müdüriyette söyliye -

ceklerdir. 
Pinto Gildo, süratle giyindi. Komi -

serle beraber çıktılar. Bir taksiye atla
dılar. Beş dakika sonra polis müdüri -
yetinin önünde otomobilden indiler. 
Bir odaya girdiler. Büyük camlı masa
nın arkasında, sivil giyinmiş, keskin 
bakışlı bir adam oturuyordu. Pinto 
Gildo'nun içeri girdiğini görünce aya
ğa kalktı. Hafif bir tebessümle selam
ladı. Tepeden tırnağa kadar süzdü. 
:Saşiyle komisere çıkmasını işaret et
ti. Odada yalnız kaldılar. Pinto 'Gil -
do'ya yer gösterdi. Bir sigara ikram 
ttti. Derhal sorguya başladı: 

- Bu sabah, saat altıda, oturduğu -
tluz otelin önünde genç bir kadını ölü 
~arak buldular. Bu kadını siz çok ya

ndan tanıyordunuz. Bu hadiseye ne 
dersiniz? 

l>into Gildo'nun, bütün vücudu buz 
t~i kesildi. Pulis şefinin karşısma ne 
~1%iş bir şüpheyle çıkarıldığını an
adı. Boguk bir sesle cevap verdi: 

n ' Ölen kadınla, benim hiç bir mü-
a't'- - . k K d" .. yo uctım yo tur. en ısını tanımı -

dı rulll. Sabahleyin gürültüyle uyan -
tı Ilı. ?-.terak ettim. Pencereden bak -
y::.· Genç bir kadının kanlar içinde 
da ~r: Yattığını gördüm. Tam bu esna
tircl"01l'ıiseriniz geldi. Beni buraya ge -
..,i ı. Yaka hakkında başka bir şey bil
,.. Yorlltn 

ıa:ı~~~ ş~fi dikkatle yüzi.ine baktı. A
ır &esle sordu: 

g~ 1 br:tnek, madmazel Ninet'i tanı · 
aı nızı . k a· .. 1 . ) p· ın ar e ıyorsunuz, oy e mı .. 

laındto Gildo, heyecanla yerinden 
f$ l: 

';;d?,tcJin önünde yatan kadın Ninet 
s1l ı. 

folis "cf· .. U d • :ı ı soz ne evam ettı : 

Çeviren : F. Zahir Törümküney 

- Evet· Yapılan tahkikata göre Ni
net, gece yarısına kadar sizinle bera
berdı. Otele de birlikte geldiniz. Kı -
zın otelden çıktığını da gören olma -
mış. Şu halde ... 

Pinto Gildo, daha fazla tahammül 
edemedi. Bu ağır itham karşısında 

beyninden vurulmuşa döndü. Çaresiz
lik içinde ne yapacağını şaşırdı. Polis 
şefinin masasına kapandı. Gözlerin -
den yaşlar iniyordu. 

Londra, tiyatro aleminin tanınmış 
sanatkarı Pinto Gildo'nun adı karışan 
bu facia, Paris'te derin bir alaka uyan
dırdı. Gazeteler, onun hakkında sü -
tun, sütun yazılar yazıyorlardı. 

Zavallı Pinto Gildo, masumiyetini 
ispat edip de, yakasını sıyırmcaya ka
dar akla, karayı seçti. 

Paris'in, gürültülü hayatı arasında, 

bir iki hafta gibi kısa bir zamanda bu 
hadise de unutuldu, gitti. Aruk, Pinto 
Gildo ile kimse meşgul olmuyordu. 
Yalnız, uzun boylu, yakışıklı ve fevka
lade şık gez.en orta yaşlı bir adam, hiç 
hissettirmeden onun, her hareketini 
büyük bir dikkatle takip ediyordu. 

Bu adam, otele Henri Milton namiy_ 
le inmişti. Tehlikeli bir hayduttu. Bü
tün Avrupa poli:;i onu arıyordu. Hal -
buki; o, Paris'te kibar ve namuslu bir 
insan gibi rahat, rahat yaşıyordu. 

Pinto Gildo, Londra'ya döndü. Ba -
şından geçen müthiş vakayı yavaş, ya
vaş unutmak üzere idi. Bir sabah kah
valtısını ederken, uşağı içeri girdi. 
Bir mektup getirdi. Pinto Gildo, zar
fı açtı. Hiç tanımadığı bir yazıydı. İm
zaya baktı. İmzayı da tanımıyordu. 
Mektubu okumağa başladı: 
"- Paris'teki rezaleti unutmadım. 

Zavallı Ninet'in intikamını alacağım. 
Polisin elinden yakanı kurtardın. Fa -
kat, benim elimden kurtulamıyacak -
sın. Sana üç hafta mühlet veriyorum. 
Üç hafta sonra Londra'ya geleceğim 
ve seni öldüreceğim. Benim adım 

Henri Milton'dur, ama, bu isimle beni 
kimse tanımaz. Ateş böceği diye so -
rarsan, hakkımda Londra polisinden 
kafi mallımat alabilirsin. Geri kalan 
üç haftalrk ömriinü mümkün olduğu 
kadar hoş geçirmeni tavsiye ederim." 

Henri Milton 

Mektubu, masanın üstüne fırlattı. 

Kendi, kendine söylendi: 

- Bu serseri de kim? ... 
Uşak, efendisinin yüzündeki sol -

gunluğu gördü. Çekinerek sordu: 
- Affeden;iniz,· fena bir haber mi 

aldınız? 
Pinto Gildo, kaşlarını çattı. Aksi 

bir tavırla cevap verdi: 
- Kendisine ateş böceği unvanını 

veren bir budala beni öli.imle tehdit e
diyor· 
Sadık uşağın benzi kül gibi oldu. 

Korkuyla bağırdı: 
- Ne diyorsunuz?... Ateş böceği 

Avrupa'nın en tehlikeli bir haydudu
dur. İngiltere'de de bir çok cinayetler 
işlemiştir. Dediğini mutlaka yapar. 
Yakıt geçirmeden polise haber vere -
lim. Ancak bu suretle facianın önüne 
geçebiliriz. 

Pinto Gildo, işi polise aksettirmek 
istemiyordu. Esasen, tanımadığı bu a
damın tehdidine de pek fazla kıymet 
vermiyordu. Fakat, uşağın israrı kar
şısında bu fikri kabul etti. Polis mü -
düriyetine telefon ederek, ateş böce -
ğinden bir tehdit mektubu aldığını 

bildirdi. Aradan on dakika geçmeden 
gizli polis şeflerinden Bilis geldi. Pin-

ı=" "" """ 00"" " " "" " " " " " """ .... , 

A N DA Ç ................................................. 
NÖBETÇIE~ZANELER 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarııamba 
Perııembe 
Cuma 
Cumartesi 

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

Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, biı kaza. fevkalade bir 
~a.stalık vukuunda acele imdat istemek 
ıçın bel_ediyelcr hastanesine (2257) 
numara ıle telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın hlbarı: (1521 ). - Telefon müra
racaat. şehir: (1023-1024). - Şehirlera
rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
~azı lrıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaralan: Zincirlicami civa
n: (2645-1050·1196). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yenişehir. Havuz
başı Bizim taksi: (2323). - Havu:ı:başı. 
Güven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333). • Çankırı caddesi. Ulus takıoi: 

(1291). - İstanbul taksisi: (3997). 

Otobüslerin ilk ve ~n seferleri 

Ulu• 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 1Jlus M. na 7.10 23.20 

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

Ulus M. dan Keçioren'e 6.00 21.00 
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 As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.4-5 

Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 
U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 

§ U. Meydanı'yle İ&tasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 
U. Meydanı'yle Yenişehir. Bakanlık
lar. Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da

kikada; saat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Uluıı mey
danı'na dönuşleri sinemaların dağılıı; 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 

Teahhütlü saat ( 18) e kadardır. 
P osta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 

Haydarpaı;a'ya : Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
şembe. Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Herıün 9.35 (Kayse
ri, Sivaı;, Amaıoya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her gün 9.35 
Zonguldak hattı : Hergtln 15.00 

to, polis şefini gülümsiyerek karşıla

dı: 

- Zahmet ettiniz buraya kadar· Pek 
mühim bir liCY değildi. Bir mektup al
dım. Uşağımın ... 

Polis şefi sözünü tamamlatmadı: 

- Biliyorum, dedi. Mesele, sizin 
zannettiğinizden çok daha mühimdir. 
Bugünden itibaren en mahir taharri 
memurlarından ikisini sizi muhafaza
ya memur ettim. 

Pinto, hayretle yüzüne baktı. Ku -
!aklarına inanmak istemiyordu: 

- Naıoıl olur, dedi. Londra'nın gö
beğinde bir adamı öldürmek o kadar 
kolay bir iş midir? 

Polis şefi acı, acı güldü: 
- Ateş böceği için dünyada güç o

lan hiç bir iş yoktur. O, her istediğini 
mutlak yapar. Scnelerdenberi, Avru -
pa zabıtasiyle birlikte peşini kovalı -
yoruz. Bir türlü ele geçiremiyoruz. İş
lediği cinayetler tüyler ürpertici bir 
yekfına varmıştır. 

Pinto Gildo, dizlerinin titrediğini 
hissetti. Oracıktaki bir koltuğa ken -
dini attı. 

Polis şefi, onu teselli etti: 

- Merak etmeyiniz. Elimizden gel
diği kadar çalışacağız. Mükemmel bir 
tuzak hazırlıyacağız. I..ondra'ya gelir 
gelmez yakalıyacağız onu. Ben şimdi 
gidiyorum. Sizi memurlarım adım. a
dım takip edecekler ve her türlü teh
likeden koruyacaklardır. 

Gizli polis şefi nazik bir reverans 
yaparak çrktı. 

*"' * 
Bilis, polis müdüriyetine gelir gel -

mez ilk işi Levi Norton"u çağırtmak 
oldu. Bu adam, Londra polis müdüri -
yetinin en sadık ve en mahir hafiyele
rindendi. 

Levi Norton, yerlere kadar eğilerek 
Biliıi'i selamladı: 

- Bir emriniz mi var şefim? 

Bilis, ayağa kalktı. Elini Levi Nor • 
ton'un omuzuna koydu. Yavaş ve cid
di bir sesle söylcmeğc başladı: 

(Sonu var) 

[ 
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Resimlerle lsf an bul hadiieleri 
VARLIK 

Altı senedenberi Ankara'da munta
zaman neşredilmekte olan ve matbuat 1"'-'l•~;..,.;.a 
ailesi arasında değerli bir mevkiin sa
hibi bulunan Varlık mecmuası, son çı 
kan 15 sonkanun tarihli 133 üncü sayı
siyle karilerini ehemiyetli bir yenilik 
karşısında bırakmaktadır. Filhakika 
bu :.ayıda değişen yalnız mecmuanın e
bat ve basılış şekli değildir. Tab husu
sunda bu sayının eskilerine nazaran 
gösterdiği üstünlük yanında muhtevi 
yat itibariyle de bariz bir olgunlaşma 
göze çarpmaktadır. Mecmua, kısa bir 
izahla, şimdiye kadar daha ziyade e
debi çerçeve içinde kalan veçhesini de
ğiştirdiğini ve memleketi alakadar e
den bütün meseleler üzerinde daha ge
niş ölçüde neşriyat yapmayı bundan 
böyle kendisine hedef yaptığını anlat
maktadır. Her yazıda kültürel kıymet 
yanında, memleketi içinden alakadar 
etmek vasfının gözetilmesi mecmua
nın hususi karakterini teşkil edecek
tir. 

Varlık'ın son sayısı bu karaktere 
uygun bir hüviyet taşımaktadır. İsmail 
Husrev Tökin'in "Türkiye'de modern 
ekonomi sisteminin doğuşu hakkında" 
ki etüdü, Vedat Nedim Tör'ün "Servet 
ve hareket kaynağı turizm" mevzulu 
makalesi. Yaşar Nabi'nin "Türk inkı
tabınm devamlılık karakteri" başlığım 
taşıyan yazısı, Cemil Sena'nın "Dünkü 
ve bugünkü gençlik'', Cevdet Kudre-
t'in "Tiirk tiyatrosunun devirlere tak
simi" isimli yazıları mecmuanın etüd
icr kısmını teşkil etmektedir. Kronik
ler kısmında Ahmet Kutsi Tecer'in 
"Şiirimizin canlanması için", Hamit 
Zübeyir Koşay'm "Ulusal tetkikler", 
Yaşar Nabi'nin "Son günlerin iki mü
him hadisesi" başlıklı ya-zılarr vardır. 
Bunu takiben, muhtelif gazetelerde 
çıkmış en değerli yazıların hüiasalarr 
görülmektedir. Burada yazıları hülasa 
ve iktibas edilen muharrirler l:lasan -
Ali Yiicel, Falih Rıfkı Atay, Burhan 
Belge, Peyami Safa, Muhittin Birgen
dir. Muzaffer Reşit'in "Tarih neşri
yatı., hakkındaki yazısı bu nüshanın 
münderecat mı tamamlıyor. 

Kaliteleşmek ve memleketin ihti
yaçlarına tevafuk etmek yolunda ciddi 
bir hamle yapmış olan Varlık"ı bütün 
memleket münevverlerine tavsiye ede 

riz. 
Atatiirk 

Kanaat kitapevi, gect.:n sene neşre 
başlamış olduğu "Ankara serisi,, nin 
15 inci sayısını teşkil etmek üzere ma
ruf tarihçi ve muharrir M. Turhan 
Tan'ın "Atatürk,, adlı eserini neşret
miştir. 

"Tereddütsüz söyliyebiliriz ki ya
zılı tarih içinde "Atatürk., ile ölçüle
bilecek tek bir adam yoktur. Çünkü 
tarihin tanıyıp insan nesillerine tanıt
tığı büyü~ler, birer veya ikişer cephe
de deha göstermiş kimselerdir. Ata
türk hayatın her cephesinde dahidir: 
askerlikte ,siyasette, idarede, içtimai
yatta, ruhiyatta, ruhları kavrayıp sü
rüklemekte, iradeleri iradesine ram e
dip bağlamakta, ihtiyaçları sezip gi
dermekte, güçlükleri yenip kolaylaş
tırmakta ve her şeyde !,, 

diye lıaşlıvan muharrir Atatürk'ün 
hayatını, çocukluğundan başlıyarak ö
lümüne kadar, her biri diğerinden eş
siz icraatına muvazi olarak hikaye et
mektedir. Temiz bir ifade kuvetli bir 
seziş ve anlayışla kaleme ~lınmış olan 
bu eser herkes tarafından okunmıya 
ve üzerinde düşünülmiye değer bir hü 
viyet taşımaktadır. Atatürk'ün haya
tından muhtelif safhaları tesbit eden 
birçok resim kitabı zenginleştirmekte
dir. Fiyatı 50 kuruştur. 

Tiirk~t· ~ramcr dersleri 

Maarif Vekaletinin son bir emri 
mucibince orta okullarda müfredat 
programına göre gösterilecek olan 
gramer derslerinde istifade edilmek ü
zere Mitat Sadullah Sandcr tarafından 
yazılan "Tatbikatlı türkçe gramer 
dersleri,, isimli ve birinci sınıfa mah
sus eser Kanaat Kitapevi tarafından 
50 kuruş fiyatla ne;iredi}miştir. 

1'lc·hnwt Akif 

Mehmet Akifin ölümünün ikinci 
yıldöniimü münasebetiyle üniversite 
konferans salonunda Dr. Ali Nihat 
Tarhan tarafından verilmi şolan kon
feransın metni, hasılatı Akif'in kabri 
için sarfedilmek üzere bir broşür ha
linde ncşredılmiştir. Adi kağıtlısz 15, 
iyi kağıtlrsı 35 kuruştur. 

)1iinJlimlt•rin mc~leki 
toplantıları 

Diyaıbakır (Hususi) - Diyarbakı
rın ilk ve lise öğretmenleri on iki gün 
de bir toplanarak mesleki konu§ollla -
lar ve konferanslar tertip etmekte -
dirlcr. Diyarbakıra yeni gelen genç 
kültür direktörü Yusuf Ataman'ın 
meslekdaşlar arasında daha sıkı bağ
lantılar temini maksadiyle te~tip et
tiği bu toplantılarda bölge ve vi
lfıyet büyükleri de bulunmu§lardı.r. 

lstanbul'da son günlerde tramvay kazaları gene çoğal.mağa bClf
lamıştır. Evelki gün sabah 9 ve 11 de köprünün Karaköy tarafın
da iki araba yoldan çıkmıştır. Arabalar yarım Gaatlik bir uğrQ§· 

madan sonra yoluna konabilmi:1tir. 

iki tramvayın da aynı yerde yoldan çıkması bu yerin bozukluğu
nu göstermektedir. Arabaların da bozuk olduğu zannedilmekte
dir. Bu yoldan çıkma dolayısiyle seyriseler inkıtaa uğramı§ ve 

köprü üzerinde arabalar resimde görüldüğü gibi 
arka arkaya dizilmi§tir 

Cumartesi günü 12.40 da Sirkeci rıhtımına bağlı duran birçok 
mavnalar arasında yunan bandıralı balıkçı gemisi '"Deli Yorgi'• 

de müthiş bir infilak oldu 

Geminin makinisti parçalanarak öldü, dört kişi ağır surette yara
landı. Gemi balık hamulesi ile ve alevler içinde yandı 

~':'~':"inl~re göre, motörü hareket ettirmek için kullanılan hava 
tupu yerme yanlışlıkla oksijen tüpü takılması bu faciaya sebep 

olmuş ve gemi parçalanarak batmıştır 

Motör .battıktan sonra, yanan kısımlar, reıimde g5rüldüğü gibi, 
kuvetlı su ile söndürülmüştür. "Deli Yorgi" geçen çarşamLa gü

nü taze balık almak üzere şehrimize gelmi§ti. 29 tonluk 
ulak bir gemi idi 
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Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Grip, nezle enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BIOGENINE 

kan ve derman haplarile sigortalayımz. 
BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal göstere:o bulunma~ 

bir devadır. 

BIOGENINE; daima kam tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek 
her türlü mikropları öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adeleleri sağlamlaştırır, 
zekayı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi ikti darın en birinci devasıdır. 

BIOGENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değişmesinden 
müteessir olmazlar. Çünkü vücüdu heı- zaman genç ve dinç bulundurarak ahri~ten gelecek 
her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayc-dP. müthiş akıbetlerle neticelenen GRlP, nezle, enflo
enza sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için büyükler sabah, 
öğle,' akşam birer, sekiz yaşından tist~u çocuklar yalnız sabah, akşam birer iliOGENINE 
almalıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu miktar bir misli arttırılmalıdır. Her ecza. 
nede bulunur. 7026 

. . 
Posta, T etgtaf ~e T elefOn -

Apotmon tamiri 
P. T. T. Müdürlüğünden: 

Etimesgutta idaremize ait apart· 
man pazarbkla tamir ettirilecektir. 

Keşif bedeli 372 lira muvakkat te· 
minat 27 lira 90 kuruştur. 

Bu işe ait şartname ve keşif mü· 
dürlük kaleminde görülebilir. 

Pazarlık 26, 1. 939 perşembe günü sa 
at ıs de yapılacağmdarı taliplerin o 
gün müdürlük odasında toplanacak 
komisyona müracaatları. 

{152) 10168 

2 Spiker ahnacak 
P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - Ankara radyosu için {125) li
ra aylık ücretle iki spiker alınacak -
tır. 

· ~Ankara Be,e4iyesi · , 

İstimlak karar1 
Ankara Belediyesinden: 

Kadastro 
Ada P. Miktarı M.2 

543 39 

Beher M.2 
L. K. 

4026.00 

L. K. 

4 00 Arsa 10920 00 Bina 

. 1 Vakıflar 
Sotllık orsa 

Vakıflar Umum Mü•dürlüğünden: · 

Miktarı 

metre 
Mevkii Cinsi murabbaı Pafta 

Necatibey Arsa 48 87 
mahallesi 

Ada Parsel 
Muhammen Muvakkat 
Kıymeti Teminatı 

Yukarda ada ve parsel ve miktarı 681 10 960 72 

yazrlı Ayrancı mevkiinde yeni Büyük 1 Yukarda evsafı yazılı vakıf arsanın 
Millet Meclisi binasını Çankaya cad- ınülkiyetı peşin para ile açık artırma
desine vasleden yolun plil.nı mucibin- ya konulmuştur. İhalesi 28-1-939 cu
ce istimlaki icap eden gayrimenkul- martesi saat 10 da Vakıflar Umum 
ler hizalarında gösterikn bedeJle me- Müdürlüğü Varidat müdürlüğünde 
nafii umumiye kararma tevfikan is - yapılacaktır. Almak ve satış şartını 
timlak edilecektir. Bu gayri menkul- görmek istiyenlerin adı geçen müdür 
!erin haritası belediye kapısına ve is- iliğe müracaatları. (7-9) 10112 
timlak edilecek mahalle asılmıştır. 

Bu bedele razı olunduğu takdirde 
muamelesinin yapılmak üzere beledi-

Satılık orsa 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Miktarı 

Ankara Valiliği 

Benzin deposu 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Etimesgut sıhat merkezi yanın

da beton ve demir kapılı bir benzin de
posu açık eksiltme ile 7. 2. 1939 salı 
günü saat 14 de ihale olunacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 408 lira 79 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 39 liradır. 
4 - Şartname ile resim ve keşfi gör

mek istiyenlerin vilayet sıhat müdür
lüğü dairesine gelmeleri. 

(125) 10150 

····-·---............................ 1 
J Vilôyetler I 
: ...................................................... . 
Memleket hastahanesi inıaah 

Malatya Valiliğinden : 
ı - 113064 lira 32 kuruş keşif be

delini muhtevi olup 16. 1. 939 tari
hinde ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulan ve 
vilayet merkezinde yaptırılacak olan 
memleket hastanesi bakiye inşaat ve 
tesisatına ait ilanlar görülen lüzum 
üzerine iptal edilmiş ve mezkur inşa
at ve tesisat 13. 1. 939 tarihinden iti
baren on beş gün müddetle ve gene 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 28. 1. 939 tarihine rasth
yan cumartesi günü saat 12 de ihale
si yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait muvakkat teminat 
6903 lira 22 kuruştur. 

3 - Teklif mektuplarının ihaleden 
bir saat eveline kadar vil~yet daimi 
encümeni riya:;etine tevdi edilmiş 

olmasr şarttır. Postada vuku bulacak 
teehhürden dolayı mazeret kabul e
dilmez. 

4 - Isteklilerin ihaleden sekiz gün 
evel vilayet nafıa müdürlüğünden 

ehliyet vesikası almaları "e şimdiye 
kadar 40.000 liralık inşaat ve tesisat 
vücude getirmiş olduklarına dair ve
saik ibraz eylemeleri meşruttur. 

(173) 10203 2 Taliplerin lise mezunu olması ve 
teleffuzlarının düzgün, seslerinin 
mikrofona müsait bulunması lazım -
dır. 

3 - Aynı evsafı haiz olanlar arasın 
da yabancı dil bilenler yüksek mek
tep me~ •nları tercih edilecektir. 

yeye müracaat edilmesi aksi takdir -
de 27-1-939 cuma gününe kadar itirazı 
gösterir istidanın belediyeye veril • 
mesi ilan olunur. (214) 10232 

Mevkii Cinsi 
Metre 

Murabbaı Pafta , · Kazalar 
iki 

4 - l ntihan 6-2-939 tarihine tesa
düf edrn pazartesi günü saat 9 da An
kara rö o evinde yapılacaktır. 

muhasip aranıyor 

Muhasebeden anlar, askerliğini bi
tirmiş iki memura ihtiyaç vardır. Bi
rer kıta fotoğrafları ile ve bonservis
leri ile Antalya umumi nakliyat türk 
anonim şirketi Ankara şubesine biz· 
zat müracaatları ve yahut açık adres-

5- 'J a iplerin 31-1-939 tarihine ka
dar istid ile P. T. T. umumi müdür
lüğüne m fracaa ti arı. 

(226) 10253 leri ile bildirmeleri. 231 

alalya bez ve iplik fabrikası T. A. ~irketinden : 
Şirketimiz Adana fabrikası mamulatı 

Kap t bezi fiatlarr: 

Cin Tip No. Genişlik s. 

Çifçı Bezi 2 
Adana 5 

90 
90 

Beher top m. 

36 
36 

20 T ptan aşağı siparişlere % 2 zam yapılrr. 

Beher top 

729 
728 

.s· 

ETİ PALAS Lokantasında 

Mükemmel İncesaz heyeti 
Cumartesi, pazar günleri saat S den itibaren 

sai ~ünler akşamları saat 6 dan itibaren icrayı ahenk eder 
Öğle y 1eği zengin tabildut • 3 kap yemek listeden seçmek şartiy
le salat , su ve ekmek dahil olduğu halde yalnız 55 Kr. 211 

. 
.1 

..11111111 iyi aranıyor 1111111 ~ teknisiyen iki ---: Şera t. Türk olmak makina ve elektrik işinden anlamak : = İngilizce veya Almanca lisanlarını okuma - yazma dere· E 
: cesindt hilmek yaşı otuzdan yukarı olmamak ve icabında E 
- Avrup ya har~ketine bir ~anii olmamak. Alakadarlar, : 
: askerlik, tahsil, iş vesikalarıyle Ulus meydanı - Koçak han : - 2inci katta E 
: W ATSON BUSINESS MACHINES Türk Ltd. Şirketine : 
: Pazar lan mada, her gün, 2 - 7 ye kadar müracaat ede- : 
- bilirler. 246 : 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

/==================================~ 

Daktilo aranıyor 
İstan ıı.ı 'a sekiz saat mesafede bulunan büyük bir müessese için 

asgari Orta Mektep mezunu olmak üzere, çabuk dikte alan ve .. ha
tasız yazan bir daktilo aranıyor. Eyi almanca bilenlere daha y~k -

~ 
sek maaş verilecektir. isteklilerin; bir resim ve yaşlarını tahsılle
rini, şimdiye kadar çalrştıklarr yerleri, maaş taleplerini gösterir 
kısa hal tercümeleri le (B. E.) rumuzu altında İstanbul Posta Ku -
tusu 176 adresine tahriren müracaatları. 7039 

==========================================~ 

Karacabey 
Hamamönü 

Ada Parsel 

M2. S. 
Arsa 102, 46 62 

Muhammen Muvakkat 
kıymeti teminatı 

Lira K. Lira K. --
273 29 1536 90 116 
Yukarda evsafı yazılı vakıf arsanın 

mülkiyeti peşin para ile açık artırma
ya konulmuştur.· !hale 10-2-939 cu
ma günü saat 14 de vakıflar Umum 
müdürlüğü varidat müdürlüğünde ya
pılacaktır. Almak ve satış şartını gör 
mek istiyenlerin adı geçen müdürlü
ğe müracaatlarr. (127) 10151 

. Hava Kur~mu 

Aseton alınacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün -

den: 
Şartnamesi mucibince Türkkuşu a

tölyesi için 800 kilo emayit incelt
mek için aseton alınacaktır. 

Muhammen bedeli cif İstanbul 720 
lira, ilk teminatı 54 liradır. 

İhalesi 30-1-1939 pazartesi günü sa
at 11 de Türkkuşu levazım bürosun· 
da yapılacaktır. Şartnamesi parasız 
verilir. .. 

İsteklilerin o gün muayyen saatte 
vesaik ve teminatlariyle birlikte ha -
zır bulunmaları. 225 

Çim bi~me makinalan alınacak 

Hükümet konağı 

yaptırılacak 

Hopa Malmüaürlüğünden : 
1 - Hopa kazasında yeniden inşa 

edilecek hükümet konağı şartname 

ve projesine göre inşası kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye :.,.rl,.arılmrştrr. 

Keşif bedeli kırk yedi bin iki yüz 
seksen beş lira altmış cicirt kuru~tur. 

2 - Eksiltme 27. 1. 939 tarih cııma 
güni!--6aat 14 de HC'peı maliye eksilt
me komisyonu odasm<la yapılc..::ak
tır. 

3 - Eksiltme şa;t;.1:ımesi ve buna 
ı müteferri proje ve sair evrakı istek
liler Çoruh Nafıa mudi.irlü6ündc ve 
Hopa malmüdürlüğ~1nde oku ıabilir
ler. 

4 - Eksiltmeye E;ırt.bi1mek ir;in is· 
teklilerin üç bin bej yüz kırk altı li
ra kırk bir kuruşluk m'..lv~kkat cemi
nat vrrmeleri ve Nrıiıa müdü.lüğün. 
den alınmış ehliyet ''esikasiyle cari 
seneye ait ticaret odası makbuzu ib
raz etmeleri lazımdtr. Ehliyet vesi
kası eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evel bir istida ile 
Nafıa müdürlüğüne müracaaat!arı 
muktezidir. Bu müddet zarfında ve
sika talebinde bulunmıyanlar eksilt
meye giremiyeceklerdir. 

5 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuzu ve~a mektubu ticaret odası 
makbuz ve ehliyet vesikası ile teklif 
mektuplarını ihale günü olan 27.1.939 
cuma günü saat 13 de eksiltme ko· 
misyonu reisliğine makbuz mukabi-
linde teslim edeceklerdir. 

Ankara Stadyom ve Hipodrom Di- p t d l 'k ı k · 1 . os a a o an gecı me er a..ıu e-
rektörliiqiin•den: dilmez. 10174 

1 - Muhammen bedeli (4000) dört 
bin lira olan bir adet büyük bir adet 
küçük motörlü çim biçer makinesiyle 
yedek parçaları açık eksiltme ile alı· 
nacaktır. 

2 - Şartnamesi direktörlüğümüz 

muhasebesinden parasız olarak alına
bilir. 

3 - Açık eksiltme Ankara vilayc· 
ti daimi encümeninde 6,2.939 pazarte· 
si günü saat 15 de ve 2490 sayılı kanu· 

Mazot alınacak 
Nevşehir Belediyesinden : 

Bir tenekesinin muhammen bedeli 
175 kuruş olan Nevşehir elektrik fab· 
rikasına alınacak 1500 teneke mazot 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. Muvakkat teminat mik· 
tarı 262,5 liradır. Bu mazotlar Nevse· 
hir'de depoda teslim alınacaktır. Ta-

na uygun olarak yapılacaktır. !iplerin ihale günü olan 27-1-939 tari-
4 - Muvakkat teminat miktarı (300) hine müsadif cuma günü Nevşehir 

üç yüz liradır. (145) 10190 ı belediye encümenine müracaatları i. 
__ lan olunur. 10247 

Elektrik tesisatı ıçın müteahhit aranıyor 

Bodruın Belediyesine~-. : 

Bodrum helediyeo:A. ·-· '':,tuz bin sekiz yüz yetmiş dört" liralık 
bedeli keşifli elektrik tesisatı 10-1-939 dan itibaren "45" gün 
müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhale 24-2-
939 cuma günü saat "15" te Bodrum belediye encümeninde ya -
pılacaktır. Proje ve şartnameler Bodrum belediyesinden ve fstan-

l 
bul G~latada Minerva han No. 13 te Ligor Ekserçoğlundan alma· 
bilir. (341-207) 10230 

23 -

Alelôde hissedaran 
umumiyesi içtimaına döve 

Ankara Mensucat fabrikası T. 
İdare Meclisinden: 

Ankara Mensucat Fabrikası T. A. Şirketi alelade 
daran heyeti umumiyesi aşağıda yazılı ruznamei m · 
rata dahil bulunan mevad hakkında görüşmek ve 
ittihaz etmek üzere 25. 2. 1939 tarihine müsadif cu 
günü saat "11" de Türkiye İş Bankası Umum Mü 
binasında içtima edecektir. 

RUZNAMEl MÜZAıKERAT 

1 - idare Meclisi ve Murakıplar raporunun okun 
2 - 1938 senesi bilançosunun tasdik ve İdare Mecl 

ibrası, 
3 - Müddetleri hitam bulan İdare Meclisi azalar 

rine yeniden intihap, 
4 - 1939 senesinde İdare Meclisi azalarına verilec 

relin tayini, 
5 - 1939 senesi murakıplarının 

nin tayini. 
seçilmesi ve ücr 

252 

~:======================================ı 

KÜÇÜKiLANL 
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Kirahk: 

4, 5 odalı daireler - Yeni tekmil 
muşambalı muntazam bahçeli konfor
lu. Y enisehir Onuvluk sokak N o: 8 Be 
hiç Tü~er Ti: 2612 Öğleden sonra 
gezilir. 61 

Kiralık büyük garaj - Maltepe oto
büs durağı karşısında suyu ve elektri • 
ği var, her tarafı betondur. Tl: 2195 

160 

Kiralık Apartıman - Kaloriferli 6 
oda muşamba. Konforlu gayet ehven. 
Çankaya cad. Sarı köşk karşısı No. 49 
Ti: 3050 161 

Kiralık - Y. Şehir Şfirayı Devlet 
arkası 3 oda, 1 hol, banyo, elektrik, su, 
havagazı, 1 inci kat. Apartıman 40 1i -
raya acele d.!vre!l Tel- 3665 174 

Kiralık - Y eni~ehir Okula so. Mi
.nar Kemal okulu yanı. Andaç ap. 2 ve 
3 üncü katlar, her katta 5 oda, 1 hol 
ve konfor. Kapıcıya müracaat. Tel: 
2885 177 

Kiralık güzel odalar - Sıhiye'de 
kaloriferli 1 veya 2 oda istenilirse mo~ 
bilya ve yemekli, banyo ve saire dahil. 
Emlak Bankası kapıcı.sına müracaat. 

187 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cad. A
taç sokak 18 No. apartımanda 4 ve 5 
er odalı bütün konforlu 2 daire, mute-
dil fiatla. Tel: 3520 189 

1 ................................ 1 
İ Küçük İ lôn Şart 

i
• Dört satrrlık küçük ilinlardan 

Bir defa için 30 K 
İki defa için 50 K 

! Üç defa için 70 K 
• Dört defa için 80 Ku 

l Devamlı küçük ilinlardan her 
için 10 kuruş alınır. Mesela oı 
neşredilecek bir ilan için, 14-0 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak 
her satır, kelime aralarındaki b 

i lar müstesna, 30 harf itibar e 
ı tir. Bir küçük ilan 120 harften 
• olmalıdır. ! Dört satırdan fazla her satır i 
i her seferine ayrıca on kuruş a 

! Küçük ilanların 120 ~ 
J geçmemesi lazımdır. Bu 
i tarı geçen ilanlar ayrıca 
f tarifesine tabidir. ................................ -............ 
Satılık: 

Acele satılık ev - M üracaa 
fartalar caddesi Şık berber s 

Satılık - Lüks mobilya. ı 
yatak odası ve salon takımları. 
lavya sefareti Bay Vişatski'ye 
caat. 

Satılık Arsalar - Y. Şehir 
istasyon arkasında inşaata elve 
salar. Bayram Cad. N o. 1 Tl: 2 

195 

Satılık Arsalar - Cebeci'de 
tepe'de yeni yapılacak meclis 

Kiralık Ev - !smetpaşa inişinde es- da kelepir. Bayram Cad. No. 
ki jandarma K. lığının çıktrğı 67 No . . 2406 
lu ev. Suluhan No. 19 Muhittin Akyi-
ğit'e müracaat. 190 

Kiralık - Sıhhiye Vekaleti karşısr 
elektrik şirketine giden İlkiz sokak 
No. 20 2 oda, 1 hol, 30 liraya devren 
içindekilere müracaat. 191 

Çok ucuz kiralık ev - Bahçeli ev
ler No: 141 beş oda bütün konfor Zi
raat Bankasında kontrolör Ferid Gün-
ver'e müracaat Tel. 3406 212 

Satılık - Ankara'da Yeniş 
Cebeci'de irat getirir apartmıan, 
bahçeli evler hisseleri. Bayram 
No. 1 Tl: 2406 20 

Satılık mobilya - İyi muhaf 
dilmiş 16 cı Louis oda takımı 
tır. Kızılırmak caddesi 24 Ti: 3 

Kiralık - Yenişehir SeHinik Cad. Aranıyor: 
1-2 No-ltı Kuğu apartmanında 3 odalı 
daire. 7; No-ya müracaat. 213 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kaJ'
şısr Karanfil ve Bilge sokağının köşe
sinde tam konforu 3, 4, 4 odalı daire-
ler. 8 No-ya müracaat. 216 

Bir mücellit aramyor - Tali 
Haraççı Kardeşler karşısındaki 

Aky<ğ<t kin.,iyc ve cilt evine n j 
caatları. 17 l 

Kiralık - Samanpazarına yakın t~ arıyanlar: 
Arslanhane camisi karşısında 11 No: 
lu apartmanın üçüncü katı. 4 oda ve 
saire. İçindekilere müracaat. Ti. 27 50 

217 

Kiralık oda - Müşterek banyo mut 
fak, Yeni şehir, Kızılay karşısı İnkı
lap S. 13, Daire 4. Dahil. Vek. vesti
yer Mehmet görmek. Cumartesi pazar 
saat ıs e kadar. 220 

Kit·alık - Necatibey mektebi civa
rında Uğur Ap. 4 oda mutfak banyo 
kapıcıya müracaat. 221 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle
ri No. 32 geniş üç oda, hol, banyo, 
havagazı, geniş bahçe, otobüse 3 daki-
ka ucuz, havadar. 234 

Kiralık Oda - Yeni şehir Demirte
pe köprüsü yanında Özveren Ulus so
kak 1 No. h Ap. alt katta aile yanında 

235 

Kiralık Möbleli Oda - Yenişehir A
tatürk caddesi Orduevi karşısı Sevim 
Ap. 3 No. lı daireye müracaat. 236 
KİRALIK - Yenişehir asfalt üze-

İş arıyor - Kendi kendine mu 
rat yapan uzun müddet Türkiye'dı 
lunmuş bir ari alman daktilo vazı 
ni değiştirmek istiyor. Ulus'ta 
rumuzuna mektupla müracaat. 

İş arıyor - Lokanta veya tenh. 
aile nezdinde yemek ve ev işleri 
yor. Ulus'da (D) rumuzuna me 
la müracaat. 

Muhasip - Fransızca muhaber 
tekmil muhasebe işleri bilen tecr' 
bir muhasip vazife arıyor. A.nafa 
Cad. Yiidırım mağazası. Y. Blok 

İş arıyor - Serbest bir inşaat 
yol mühendisi, bilhassa müteahh' 
yanında çalışmak üzere iş arıyor. 
lus'ta M. F. rumuzuna müracaat. 

lş Anyor - Ecnebi ve tecrübeli 
bayan çocuklara bakmak fıranst 
ve almanca ders vermek istiyor. U 
ta "N. S." müracaat. 242 

rinde Uluçay Ap. 4 oda ucuz fiyatla ~llllllllllllllllllllllllllllllllllll 
her şeye elverişli. Tl: 3989 249 _ -KİRALIK - Yenişehir Meşruti - E GENÇLİK ve GO'ZELLtK filmi 

yet Cad. eski pazar yeri karşısı Ki- E 
çit sokak 3 oda acele kiralık, Ti; 3989 ;-~-----~-----

iLK BAHAR GECELERi 



9 ___. 

= 

..... 

1 

23 - 1 - 1939 uı.:us -11-

RESMİ İLANLAR 
[Milli Müdafaa Bakanlığ; ... , 
Bir torna tezgahı ahnacak 

liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 9 şubat 939 
günü saat on dörttedir. 

perşemb~ 

dört bin 1 3 - llk teminatı (4737) 

. 
Ba bakanlık 

lü Kültür Bakanlığı Yayın Direktör- 1 
lüğünden alınabilir. Mektupla isti 
yenlerin bir kuruşluk bir posta pulu 
nu da birlikte göndermeleri lazım -
dır. (5298) 10015 

Sıho! BakanhQı 

Afiş bastınlocak 

. . 

Devlet Hava Yollara 
- .. -

Beton asi alt, yol ve pist 

yaphnlacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüğünden: 

11 kalem mefrüşat 

satın alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komi.

yonundan : 
Muhammen bedeli 11500 lira olan 

Ankara garı gazinosuna ait 11 kalem 

1 
mefruşat 7. 2. 939 sair günü saat 15 
de kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
nıisyonundan : 

yedi yüz otuz yedi lira 50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (350) üç 
yüz elli kuruş mukabilinde M. M. V. 
satınalma komisyonundan alınır. 

Fiş alınacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Vekiı

Ba§vekalct istatistik Genel Direk- !etinden : 

ı - Devlet Hava Yolları Umum 
Müdürlük binası iltisak yolu ve han
gar önü pistinin beton asfalt olarak 
inşası keşif ve şartnamelerde tadilat 
yapılarak yeniden kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 862,50 
liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14 e kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

1 - Bir adet büyük torna tezgahı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli (23.817 lira 
olup ilk teminat 1786 lira otuz kuruş
tur.) 

2 - Eksiltmesi 11-2-939 cumartesi 
günü saat 12 de Vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 maddelerinde ya
zılı vesikalarla birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat eveline kadar komisyona ver-
meleri lazımdır. (5193) 9406 

18 freze tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - 18 adet freze tezgahı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 105.000 lira olup ilk 
teminat miktarı 6500 liradır. 

2 - Eksiltmesi 10-2-939 cuma günü 
saat ıs de vekalet satınalma komisyo
nuda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 5 lira 25 kuruş mu· 
kabilinde komisyondan alınalJilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte ilk teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evetine kadar komisyona 
vermeleri lazımdır. (5194) 9407 

Bir adel Freze tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

ı - Bir adet büyük freze tezgahı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli (l 7.500) lira 
olup ilk teminat miktarı {1312 lira 50 
kuruştur.) 

2 - Eksiltmesi 10-2-939 cuma günü 
saat 11 de vekalet satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - 1stek1ilerin 2490 sayılı kanu 
nun 2,3 üncü maddelerinde yazılı ve· 
sikalarla birlikte ihale saatından bir 
saat eveline kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplarını komisyona vermele-
ri (Sl 95) 9408 

37 torna tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

ıniayonundan : 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikince ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle temi -
nat ve teklif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat eve) M. M. V. 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(198) 10227 

Pen(ere perdesi yaphnlarak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 

Cebeci hastanesi için 220 tane pen
cere perdesi hastanece verilmek üze
re perde yaptırılacak ve nümunesi gi· 
bi aynı mikdar korneş yerlerine mon
te edilmek şartiyle satın alınacaktır 
Korneşin nümunesi vardır. Pazarlı ( 

26.1.939 perşembe gUnü saat 10 da M 
M . V. satınalma Ko. da yapılacaktır 
isteklilerin pazarlık gün ve saatinde 1 
75 liıalık teminat makbuzlariyle ko
misyonda bulunmaları. (196) 10235 

Satılık hayvanlar 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Harp okulu hayvan kadrosun • 
dan çürüğe çıkarılan bir baş beygirle 
altı ayını doldurmamış sekiz baş tay 
ve bir taburdan çürüğe çıkarılan bir 
baş beygir 28.1.939 cumartesi günü sa
at 10 da M. M. V. satın alma ko. da ar
tırma suretiyle satılacaktır. 

2 - Hayvanları görmek için yuka· 
rıda yazılı müesseselere ve artırmaya 
iştirak için de satış günü ve saatında 
M. M· V . satın alma KO. da bulunma-
ları. (245) 10264 

Mnhtelil tezgah ve saire ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

l - Müteahhit nam ve hesabına 7 
dane muhtelif tezgah ile 3 adet kazan· ı 
cı örsü bir ay zarfında pazarlı~la satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 7.400 
lira olup ilk teminat miktarı 555 lira
dır. 

2 - Pazarlığı 30.1.939 pazartesi gü
nü ıaat 15 de vekalet aatın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale günü muay -
yen saatta ilk teminat veya makbuzla
riyle birlikte komisyonda bulunmala -
rı. (246) 10265 

törlüğü Eksiltme ve ihale Komisyo· 
nundan : 

l - Dairemizde mevcut powers is
tatistik makinelerinde kullanılmak 
üzere 320.000 auet renkli şeridi havi 
fiş satın alınaGaktır. 

2 - Bu fişlerin beher bin adedi i
çin 360 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 
Bedeli üzerinden % 7,5 kuruş muvak
kat teminat verilmesi Hizımdır. 

3 - İhale açık eksiltme usuliyle 
kanunusaninin 25 inci Çarşama günü 
saat 16 da umum müdürlük binasında 
toplanacak olan komisyonda yapıla

caktır. Nümune dairede mevcut fişle
rin aynı olacaktır. Bu baptaki şartna
me komisyon katipliğinden istenebi-
lir. (58) 10093 

Tüze Baka"hğı · 

Bir mütercim alınacak 
A·.iliye Vekaletinden : 

Ayda 150 lira maktu ücretle ve mü. 
sahaka ile bir mütercim alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 15 şubat 1939 tari
hine müsadif çarşamba günü saat 15 te 
vekalette yapılacaktır. 
İmtihana kabul şartları şunlardır : 
A) Memurin kanununda yazılı vasıf 

ve şartları haiz olmak. 
B) Hariçte resmi başka bir vaizfesi 

bulunmamak, ve yüksek bir mektep 
veya fakülterle talebe olmamak, 

C) 13 şubat 1939 pazartesi günü isti
da ve evrakı vekalete verilmiş veya 
gönderilmiş bulunmak. 

Talipler, fransızcadan türkçeye ve 
türkçcden fransızcaya tercümeden im. 
tihan edileceklerdir, ve İngilizce, al
manca, veya İtalyancadan birine vakıf 
olanlarla, daktilografi bilenler tercih 
olunacaktır. (235) 10267 

Kültür Bakanhğı 

Tabigat bilgisi kitabı 

yazma müsabakası 
Kültür Bakanlığından : 

ı - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre ilk o -
kulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için 
iki ciltten müteşekkil bir Tabiğat 
Bilgisi kitabı yazılması müsabakaya 
konulmuştur. 

ı - 37 adet torna tezgahı kapalı 

1

. 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 141.683 lira olup ilk 
teıninatı 8334 lira 15 kuruştur. 

2 - Müsabaka müddeti 2-2-1939 
dan başlamak ve 1-8-1939 salı günü 
akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar ve
renler 1-5-939 pazartesi günü akşamı
na kadar bir dilekçe ile Kültür Ba • 
kanlığına müracaat ederek bu müsa
bakaya girecekler defterine adlarını 
yazdırarak bir numara alacaklardır. 

2 - Eksiltmesi 11-2-939 cumartesi 
günü saat 12 de vekalet satınalma ko
ınisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 7 lira 85 kuruş mu
k~bilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kamı
n_un 2,3 üncü maddelerinde yazılı ve
sıkalarla birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatından bir 
saat eveline kadar komisyona verme· 
leri (5796) 9409 

26 kalem arabo 

malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
1337 lira olan 26 kalem araba malze 
ınesi açık eksiltmiye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 30-1-939 pazartc 
günü saat 10 dadır. 

3 - İlk teminat 100 lira 28 kuru 
olup şartnamesi komisyonda görüliıı 

.4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
mınat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. mad 
delerincle yazılı belgelerle birlkite 
muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satınalma komisyonunda bulunmala-
rı. (115) 10149 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Komis 

yonumlan: 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (450) dört yüz elli kuruş olan 
15500 on beş bin beş yüz metre kur
ıuni kaputluk kumaş kapalı zarf usu-

Kuru faı->ulya alınacak 

1 Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - 3. üncü kolordu birlikleri ihti· 
yacı için 40,000 kilo K. fasulya K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 5000 lira olup 
muvakkat teminatı 375 liradır. 

3 - Eksiltmesi 30. 1. 939 P. ertesi 
giinü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günii 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatiı den en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara Lv. amirligı 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(131) 10153 

.Askel1 Fabrikalar 

50 ton kuvarsit kumu ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alına Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira 
olan 50 ton Kuvarsit kumu askeri fab
rikalar Umum Müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 6-2-939 pazar
tesi günü saat 14 te pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız . olarak 
komisyondan verilir. Taliplerın mu -
vakkat teminat olan (150) lira ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde~i 
vesaikle mezkur gün ve saaatte komıs 
yona müracaatları. (180) 10206 

4 - Müsabakada birinciliği kaza· 
nan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve miiellifine ?er 
yıl için biner lira telif hakkı ve:ı.le: 
cektir. ikinci çıkan kitap serısını 

yazana bir defaya mahsus olma~ üz~
re birincinin müellifine verilenın bır 
yıllığı, iiçüncü, dördüncü ve beşinci 
çıkanlara da birer defaya mah~~s~ ol
mak üzere dörder yüz lira mukafat 
verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eser
lerini iiçer nüsha olmak üzere ma~~
nc ile ve kağıtların yalnız birer yu
ziine yazılmış olarak kültür Bakan· 
lığı Yayın Direktörlüğüne makbuz 
mukabilinde vermeleri veya gönder
meleri lazımdır. Kitaba konulacak re· 
sim, şekil, grafikler ve sairenin asıl
larının yalnız bu nüshalardan birine 

1 ve yerlerine konulmuş olarak bulun
'Tlası kafidir. Müsabakaya basılmış 
ir kitapla girenler de kitabın üç 
ishasını verecek veya gönderecek· 

.erdir. 
6 - Müsabakaya girenlerce eser 

müsveddeleriyle birlikte, eserleri ka
bul edildiği takdirde eserlerini ilan 
edilen telif hakkı mukabilinde ve her 
türlü tasarruf hakkından vaz geçe -
rek Kültür Bakanlığına üç yıllık bir 
devre icin terkettiklerini ve kitabın 
o devre. icindeki her basılışının son 
tashihleri~in kendileri veya kendi 
mesuliyetleri altında tayin edecekle
ri diğer bir zat tarafından y~pı!ac~
ğını gösterir noterlikten tasdıkh bır 
teahhüt senedi verilmesi de lfizımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım~e
len pedagojik ve teknik vasıfları gos
teren şartname ile noterliğe tasdik 
ettirilecek teahhüt senedinin formü-

1 - Nüshaları vekalette mevcut 
(hava ve zehirli gaz tehlikesinden ko . 
runma levhaları) isimli afişlerden do
kuz ç~idi, muhtelif renkli olarak a -
çık eksiltme usuliyle bastırılacaktır. 

2 - Bu levhaların beherinden üçer 
bin tane olarak ceman 27.000 adet bas
tırıJacaktır. 

3 - Bu levhaların muhammen bede
li 3.000 lira olup % 7.5 muvakkat te
minatı 225 liradır. 

4 - Eksiltme 30.1.939 tarihine mü -
sadif pazartesi günü sabahı saat 10 da 
sıhat ve içtimai muavenet vekaletinde 
toplanan hususi komisyon marifetiyle 
icra olunacaktır. 

5 - Muvakkat teminat nakit veya 
nakit mahiyetinde tahvilat olursa bun
lar komisyon tarafından kabul edile • 
ıiyeceği için daha evel maliye vezne
ıne yatırılarak makbuzunun lrnmis • 
ıona tevdi edilmesi lazımdır. 

6 - Şartnameler Ankarada sıhat ve 
içtimai muavenet vekaleti içtimai mu
avenet işleri reisliği ile lstanbulda sı
hat ve içtimai muavenet müdürlüğiin
de görülebilir. 

7 - Nümuneler sıhat ve içtimai mu
avenet vekaletinde olup bunları gör -
mek istiyenlerin vekfilet içtimai mua· 
venet işleri dairesi reisliğine müraca-
atları lazımdır. (129) 10163 

5 Adet serum beygiri ahnacak 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

Satın Alma Komi&yonundan : 

1 - Müessesemiz serum şubesine 

şartnamesi veçhile beş adet serum bey
giri 28. 1. 939 cumart-esi günü saat l l 
de pazarlık suretiyle satın alınacak

tır. 

2 - İlk teminat 7 5 liradır. Muham
menbedeli 1000 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün müessese 
başkatipliğinden alınabilir. 

(111) 10130 

Jandarma 
Tulga ahnacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An· 
kara Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Vasıf ve şekil örneğine uy
gun ve bir tanesine dört yüz elli ku
ruş kıymet takdir edilen bin Tulga 
açık eksiltme usulü ile 24-1-939 salı 
günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin 337 lira 50 kuruş
luk teminat ve şartnamede yazılı bel
gelerle birlikte tam vaktinde komis
yona baş vurmaları (50) 10082 

40.000 metre kaputluk kumaı 

ah nacak 
JandRrma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine iki yüz seksen 
beş kuruş fiyat tahmin edilen vasıf 
ve Örneğine uygun bin metre kaput
luk kumaş 7-2-939 salı günü saat onda 
kapalı zarf eksiltmesiyle satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi 496 kuruş karşılı
ğında komisyondan alınabilecek olan 
bu eksiltmiye girmek isteyenlerin 
6150 liralık ilk teminat mektup veya 
makbuzlar ile şartnamede yazılı l>el
geleri muhtevi teklif mektuplarını 
en geç belli gün saat dokuzda komis
yona vermiş olmaları (91) 10143 

Buz mıhı alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Satın Alma Komisyonundan: 

l - Tanesine 0,234 iki yüz otuz 
dört milim kıymet biçilen çeşitli se
kiz yüz yedi bin be§ yüz adi ve yirmi 
beş santim kıymet biçilen çeşitli kırk 
iki bin beş yüz tane çeşitli buz mıhı 
8-2·939 çarşamba günü saat onda açık 
eksiltme usuli ile satınalınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmiye 
girmek isteyenlerin yüz kırk lira alt
mış dokuz kuruşluk ilk teminat mek
tup veya makbuzu ile şartnamede ya
zılı belgeleri hamilen tam vaktinde 
komisyona başvurmaları (92) 10144 

2 - Bedeli keşif (40.839) lira (70) 
kuruştur. 

3 - İhale 30-1-939 pazartesi günü 
saat 10 da Umum Müdürlük binasın
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat {3063) lira
dır. Nakten vermek istiyenlerin, te · 
minatı Ziraat Bankasındaki 3667 No
lu idare hesabına yatırmaları lazım
dır. 

5 - Keşif ve buna müteferri evrak 
204 kuruş mukabilinde Devlet Hava 
yolları Ankara ve İstanbul acentala
rından aknabilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin, Na· 
fıa Vekfüetine . ihale tarihinden en 
geç sekiz gün evel bir istida ile mii· 
racaat ederek ehliyet vesikaları ve is
tidalara buna benzer işler yaptıkları
na dair, i 'i yaptıı anlardan aldıkları 

vesikaları da raptedilecektir. Zama -
n ında müracaat ederek ehliyet vesi -
kası alamıyanlar eksiltmeye giremez
ler. 

7 - Ta1iplerin teklif mektuplarını 
en geç ihale zamanından bir saat e
vel eksiltme komisyonuna makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler nazarı itibare 
alınmaz. (15) 10180 

· · Demiryolları 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (144) 10198 

Tahmil ve tahliye münakasası 
D. D. Yolları Umum Müdürlüiü 

Satın Alma Komisyonundan : 
H. Paşa deposuna bir sene zarfında 

gelecek olan tahminen 40000 ton ma
den kömürünün vagonlardan yere bo
şaltılması ve yerden makine ve va
gonlara yükletilmesi işleri 9-2-939 ta
rihine müsadif perşembe günü saat 
15 te Haydarpaşa gar binası dahilin -
de 1 inci iglctme komisyonu tarafın
dan kapalı zarf usuliyle ihalesi yapı
lacaktır. 

Beher ton kömürün tahliyesi 10 ve 
tahmili için de 20 kuruş muhanunen 
bedel konmuştur. 

isteklilerin "900" lira muvakkat te
minat makbuziyJe kanunun tayin et
tiği vesika ve teklif mektuplarını ay
nı gün saat 14 de kadar zarfın komis
yon reisliğine verilmesi lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler H. Paşa'da 
1 inci işletme komisyonu tarafından 

parasız verilir. {340-206) 10229 

Elbise yaptırılacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia

yonundan : 
İdaremiz memur ve müstahdemleri 

için takriben (1385) takım kışlık elbi-

1 se ile (426) paltonun harç ve imaliyc-
Muhfelif bakır, pirin~ ma zeme si kapalı zarf usuliy1e eksiltmeye ko

nuımuştur. Kumaşlar idareye aittir. ahna<ak Harç ve imaliyenin muhammen bedeli 
paltolar için (8) ve elbiseler için (11) 

D. D. Yolları Satın Alma Komia- lira hesabiyle ceman (18643) liradD'. 
yonundan : Muvakkat teminat (1398,23} liradır. 

Muhammen bedeli 335.000 lira olan Eksiltme 13. şubat 939 pazartesi günil 
yetmiş yedi kalem muhtelif ba1ur ve saat 1 ı de İzmir Alsancaktaki işletme 
prinç malzeme 3.3.1939 cuma günü sa- komisyonunda yapılacaktır. Bu ite ait 
at 15.30 da kapalı zar[ usulü ile Anka- şartnameler Ankarada ikinci, 1zmirde 
ra'da idare binasında satın alınacak - 8 inci ve 1stanbulda Sir1kecide 9 uncu 
tır. 

Bu işe girmok isti yenlerin 17150 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
1ynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazrmdır. 
Şartnameler 1675 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dı~ (38) 10188 

işletme kalemlerinden parasız olarak 
tedarik olunabilir. Taliplerin bu gibi 
işlerdeki ehliyetlerine dair ticaret o • 
dalarından verilmiş bir belgeyi hlmil 
bulunmaları ve teklif zarflarını ihale 
günü saat ona kadar 8 ci itletme ko -
misyonuna bizzat tevdi etmeleri veya 
göndermeleri ilan olunur. 

(229/ 251) 10266 

6 gurup malzeme ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan 

Muhammen bedel ve muvakkat teminatlariyle isimleri aşağıda yazdı 6 
grup malzeme 7-3-939 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankaradıa 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri 1€izımıdr. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpata-

da Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (126) 
Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

ı - {100) makas takımı 196.tiOO Lira 11.080 Lira 
2 - ( 50000) deımir travers 176.244 " 10.062,20 ., 
3 ,__ Kii~ük yol malzemesi 109.645,95 " 6.732,30 ., 
4 _ Bulonlar (Cif mal için 22.933,30 ,, 1.720 ., 

(Yerli mal için 49.855 ,. 3.739,12 ,. 
5 - 1.000.000 tirfon (Cif mal için 61.600 .. 4.830 ., 

(Yerli mal için 82.342,49 ,. 5.367,12 .. 
6 _ 27.500 Şöminman takozu 18.150 ., ı.361,25 " 

10248 

Askerlik işleri 
Ankara Yabancı Askerlik Şubesin..Ien : 

Ankarada bulunan 310 doğumundan 330 dahil doğumlu ihtiyat yabancı 
eratın mutad olan senelik yoklamaları yapılacaktır. 

Hangi doğumluların hangi günlerde yoklamalarının yapılacağı lf&iıda 
yazılıdır. Her doğum tayin edilen günde mıntakasmda bulunduğu emni
yet komiserliğinden veya belediye muhtarlık işleri müdürlüğünden tae
dikli alacağı ikamet ves~kası, nüfus cüzdanı ve askeri vesaikiyle Ankara 
yabancı askerlik şubesine gelmeleri ilan olunur. (233) 10256 

GONO 
310 Doğumlular 25 _ 2. Kanun 939 Çarşamba yoklamıya gelecekler 
311 30 • ,. ,. Pazartesi .. ., 
312 .. 6 - Şubat .. ,, • 
313 ,. 8 • ., .. Çarşamba ., " 
314 .. 13 - 15 ,. ., P.tesi ve çarşarriba ,. .. 
315 .. 20 - 22 .. .. .. .. .. 
316 ,, 27 - ,. 1 mart ., ,, ,. ., 
317 6 - 8 Mart ,. ,. ,, .. 
318 .. 13 - 15 .. .. .. .. .. 
319 20 - 22 .. .. .. .. .. 
320 .. 27 - 29 .. .. .. .. .. 
321 ., 3 • 5 Nisan ,. ,. ,, ,, 
322 .. 10 - 12 .. .. .. .. .. 
323 8 - 10 Mayıs ,. ., ,, .. 
324 " ı 5 - 17 " .. •• .. .. 
325 .. 22 - 24 " " •• .. • 
326 .. 29 - 31 .. .. .. .. .. 
327 ,, 5 - 7 Haziran ,. ,, .. .. 
328 .. 12 - 14 .. •• .. •• • 
329 .. 19-21 .. .. .... 
330 .. 26 - 28 .. .,. ,. .. • 
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Bütün dünyaca tanınmış meşhur şehir ! 
Yüzbinlerce kişiyi her sene sinesine toplıyarak, karaciğer hastalıkları, kum, safra kesesi 

iltihabı ve fazla ıişmanlıktan ileri gelen rahatsızlıklardan kurtaran sıhhat şehri 
' 

Acaba herkesin, her sene Karlsbad'a giderek Kür yapması mümkün mü? Elbette hayır! Fakat, hakiki ve tabıi 
Karlsbad maden suyundan istihsal edilmiş Karlsbad Tuzu bu vazifeyi görür ve KARLSBAD'ı evinize getirmiş olur. 

Her sabah evinizde, bir bardak ıhk su i~inde kolay<ı eriterek l~e<eğiniı dolu bir ~orba kaıığı 
•A 

T il LSBAD TUZU 
S •• izi Bir Çok Rahatsızlıklardan kurtaracaktır 

Ağzınızdaki acıhğı, dilinizdeki pası ve midenizin bozukluğundan mütevellit nefes kokusunu derhal giderir. 

Menfaatini bilen RADYO 
tekniğinin ıaheseri olan O P TA. Radyolarını görüp dinliyerek 

karar verir. 

Posta caddesi hal karşısı 

M. ve A Hanef kardeıler Ti: 3150 

Karıtık ve nasıl yapıldığı beJJi olmıyan bayat çocuk 
gıdalarile yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyaraımz 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii 
hububattan yapılmış 

~ 
~il<ilii> 
o~ıa 

unları 

SAN ÖZLÜ UNLARINI 
Çocuklannıza yediriniz. En yüksek evsafa malik olan 

bu özlü unu 
Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 

Pirinç, Y laf, Mercimek, Buiday, İrmik, Patates, Mısır, 
Türlü, Bezelya, Badem, Çavdar özü unlarını çocuklarınıza 
yediriniz. 7010 

~·111111 Acele bir daktilo aranıyor 1111111~ - -: Hususi bir mHesseıede çalıpcak olan bayanın gayet çabuk yaz- : 
: ması ve dikte alabilmesi §art olup ecnebi lisanlardan birine vuku- § 
: fu şayanı arzudur. : 
:, Taliplerin Posta kutusu 67 ye bildirilmesi. 227 : 
.................................................................................. ,. 

! ~1111111111111111111 ~~~~~ ~~~~ lllfflfffllfllllffl~ /~~~~~~~~~~~~~ 

TARI -------------------

Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikalan Müessesesinden : 

Pamuk İpliği satııı 
E: Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No Paketi 415 kuruı 
- 16 ,. n 480 n 

_ Nazilli Basma Fabrikası malı 24 " " 580 " =: Ereğli Bez Fabrikası malı 24 .. 580 " 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 balyalık siparişler için ., " 575 

---- " .. 

-----------------------------------
---= 15 " " .. " " 570 - -= 25 .. .. ,, ,, ,, 565 ,, = = 50 ,, .. " .. 560 ,, = - -=: Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadrr. İplik müstehlikle- := 

:= rinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilin· =: 
=: de ihtiyaçları nispetinde iplik siparişi verecekleri ve 24 numaradan := 
=: ince ve muhtelif maksatlara yarıyabilecek pamuk ipliği müstehlik-= 
§ terinin de ihtiyaçlarını gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrika· § 
=: sına sipari§ edebilecekleri ilan olunur. 7000 := 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Muayenehane nakli 
Doktor 

Ali Maruf Ünver 
Tabakhane caddesi Güzel Arçın ser 

kağındaki muayenehanesini (Anafar
talar caddesi Zencirli cami karş ısın -
da Sebat eczanesi üstündeki daireye) 
akletmiştir. 

Hastaları: Sabah (7,30 - 8,45) Ak
şam (17 - 20) ye kadar kabul eder. 
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İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürii: Ali Rıza BASKAN 

SEK ŞARAPLARI 

Ege bölgesinin emsali bu

lunmıyan (ekirdeksiz taze 
üzümden yapılmııhr. 

TARİS $ARABi 
içiniz 

TARİŞ ~ARABi 
Sıhhat ve kmlret verir. 

Sofranızda daima 

TARİS SARABI 
bulundurunuz 

Satış mağazası : 

DO MI SEK 

Ankara Memurlar 
Kooperatifi 

KİREÇ 
Pazarcıklı Mehmet Akar'ın 

Karaköy, Alpıköy, Beylikahırı ci
varında yaparak ötedenberi An
kara piyasasında Kütahya kire
ci namiyle maruf meşhur ÇALI 
kireçleri toptan ve perakende 
Ankara'da satış yerleri yalnız 

Sanayi caddesi Yabanabatlı apar
tımanı HUSEYİN ORAK Tl: 
2078 Sanayi caddesi Tuğlacı HA
SAN BALDUDAK Tl: 1446 ya
zıhane ve mağazalarında satılır. 
MezkOr kireçler yüzde 2 den faz
la fire posa bırakmaz kum ve 
saireden !iridir. Verim ve temiz
lik ve randıman itibariyle tecrü
be edilmiş her hususta diğer ki
reçlere faiktir. 207 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -
~ Ye n i SİNEMALAR S u s 1 - -== == - -= BU GÜN BU GECE Ha I k RU GÜN BU GECE = 
§!§ Umumi İstek Üzerine == 
- BU GÜN BU GECE PAMUK PRENSES ::::: = PAMUKvPeRENSES __ :::::== = Bütün dıinyanın muvallakiyetlerini ve = YEDi CÜCE takdirle a/kışladıjı m;shur YEDi CÜCE -

~ Bu çok kıymetli sanat eserini lNŞ~~RtoK~ıH.ısotMg~~ı Sinema tekniğinin ölmez bır abid~sı §§ 
- görmiyenlere son bir fırsat sayılan bu deha esninı mut/aka -= çok meraklı ve heyecanlı maceraları görünüz = = Ayrıca ilave olarak = = EKLERJURNAL'inenson s E

0 0

A·N-s · ı: · ·A R -.-.-.- . - - -.- = = Dünya Haberleri 14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece 21 de S E A N S L A R = --- -.- .-.-.-.-.-.--= SEANSLAR = 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de -
UCUZ HALK MATİNESİ 12.lS de 

KIZIL RAHiP 

12 de Ucuz Halk Matincsı vardır = 
Normal Seanslar 

14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da 
----·-

........................................ ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

D B L A U P U N K T d 1 • ı d • 1 • • KAZIM RÜŞTÜ 
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