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Ulua Basnnevi 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulua - Ankara 

TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 

Bugün yedinci sayfamızda, An
kara' da karakıt'a dair bir yazı 
ve dün foto muhabirimizin kar
lar altında kalan Ankara' dan 
aldığı g ü z e 1 r e s i m l e r -5KURU 

Başmuharrir 1371 
Yazı İlileri 1062-1063 
~atbaa müdürü 1061 

ADIMIZ .ANDIMIZDIR. 
İdare 1064 

Fırtına yüzünden feci kazalar oldu 
Yeni yı 1 dolayı siyle 

İnönü ile Devlet Reisleri 
orasındaki telgraflar 

nı Alk~r~~ 2 a.a. - Y dbaşı münasebetiyle Reisicümhurumuz ls
t et. nonu ile muhtelif devlet reisleri arasında atideki telgraflar 
eatı olunmuştur: 

.} •••••••• 1 ••• 1 

: ·························-. 

! İnönü'nün te~ekkür 
ve valandaslara 

.> 

refah dilekleri 
Riyaseticümhur U mdmi 

Katipliğinden: 

Yeni yıl münasebetiyle, 
Reisicümhur ismet lnönü, 
yurdun her kö§esinde bulu
nan vatandQ§lardan, yüksek 
ve samimi duyguları bildi
ren birçok telgraf ve mek
tup almaktadır. Bundan pek 

Reisicümhur ismet İnönü 
Ankara 

Yeni sene münasebetiyle ekselansı
nızdan gerek kendileri ve ~erek müt
tef ikımiz Tiirkiye hakkrndaki en sami
mi temennilerimin kabulünü rica ede-

rim . 

Majeste İkinci Carol 
Romanya Kıralı 

CAROL 

Bükret 

Yeni sene münasebetiyle gönder
mek lütfunda bulundukları nazikane 
temennilerden dolayı majestelerine 
hararetle teşekkür eder ve gerek şa
hısları ve gerek dost ve mütıefik Ro
manya hakkındaki en samimi temen -
nilerimın kabulünü rica eylerim. 

İSMET İNÖNÜ 

Ekselana Türkiye Reiaicümhuru 
Ankara 

Ekselans/arma gerek şahısları ve ge
rek memleketinin parlak refahı hak
kındaki en samimi temennilerimi bil-

Sabaha karıı telsizle: 

Millet vapuru ballı 
Karadeniz' de dokuz 
vapur karaya oturdu 

9 yelkenliden haber yok 
lstanbul, 2 ( Hususi muhabirimizden telsiz telgrafla sabaha karşı a • 

lınmıştır ) - Karadeniz' de çok şiddetli bir fırtına hüküm sürmektedir. 
Geç vakit şehrimize gelen malumata göre ""ı'.\1illet'" vapuru Karadeniz'
de batmıştır. İçinde yolcu yoktu. Mürettebat hakkında da henüz hiç bir 
malumat alınamamıştır. Millet Ereğli açıklarında, Eregli limanından 
komür almak için bekliyordu. 

Gene lstanbul' a telsizle verilen malumata göre Mete, lkbal, Tan, Kap
lan, Galata ve Yunan bandıralı Suter vapurlariyle isimleri öğrenilemi • 
l'en diğer üç vapur Karadeniz'de karaya oturmuşlardır. Bunlardan bat· 
ka denıze açıldığı bilinen dokuz yelkenliden de hiç bir haber alınama -
rnıştır. 

Şehrimizde çok şiddetli bir soğuk dalgası hüküm sürmektedir. Boğaz 
ıiddetli dalga yapmakta, vapurlar limandan bir tarafa ayrılmamakta • 
~ırlar. T rabiye önunde bir yelkenli batmış, mürettebatı kurtarılmıştır. 
Ayvansaray'da da fırtınanın tesiriyle bir ahşap ev yıkılmıştır. 

Bilenlerin söylediğine göre Karadeniz otuz senedenberi bu kadar ak.ur 
ve tehlikeli bir fırtına görmemişti. 

;; Meteoroloji Umum Müdürlüğüne gelen malumat 

mütehassis olan ismet lnönü 
sevgi ve tqekkürleriyle saa
det ve refah dileklerinin ile
tilmeıine Anadolu Ajanıını 
memur etmi§tİr. 

( Sonu 3. üncü sayfada) Karlar altında kalan Yeniıehir'deın bir görünü§ Ankara Meteoroloji umum müdürü B. Tevfik'ten sabaha karşı aldığı
mız malumata göre, malesef bu haberler teyit edilmektedir. Meteoro -
loji U. M!idiirlüğünün Yeşilköy rasat merkezinden aldığı iki telsizde de 
~Y;~ı malumat vardır. ,!3u telsizlerde Millet vapurunun Karadeniz Ere • 
lısı nde bu sabah battıgı , ve gene Ereğli' de Mete İkbal Can d Ga-g 

~ •................•.............•••.•.• --
-
Bir yıldönümü -------- - -

F. R. ATAY 

iskele üstünde bir sürü sandık, 
küfe, torba ve teneke var. Bir 
hamal adresleri okuyarak, içeri 
tnahallelerden gelen esnafın a
damlarına mallarını teslim edi . 
Yor. Bir aralık sesi durdu, göz
leri bir küfe üstüne takıldı, son
ra arkasını dönerek: "- İçiniz
de bu yazıdan anlıyan var mı?,, 
diye sordu. Baktım: eski harfler
le bir adres! İskele üstünde do • 
!atanların hiç biri bilmiyordu; 
ben mükemmel okuyorum ama, 
ırkıldım, duymazlıktan geldim. 

Bu ayın birinci günü millet 
lllektebi dersanelerinin onuncu 
Yıldönümü idi. Gerçi netice bü
Yük ve iş devamlı olmamıştır: 
Yİrıni küsur bin dersanede bin
lerce muallim, altı yüz bin kadar 
vatandaşa okuma yazma diplo
t'"'' verdiler. Fakat geri ve za-
ırn taassup kafasına göre, şap

ka ile beraber, inkılaplarımızın h: ~lerisi addolunan }atin alfa
d ıı, bu dersanelerle, doğru
t an doğruya halka malolmuş-
ur. İyi matbaa mürettipleri an

hak on iki senede yetişen eski 

1
. arflerle okuma yazma, bir ekal
ı?etin imtiyazı, hele eyisi, adeta 
dır ... ilim, bir ihtisastı. Yazdığını 
h ogru okuyan edip ve şair bile, 
lele son devirlerde, nadir olmuş-
ur. 

. ~tatürk: " - T ürke müıpet ve 
ıyı bir §ey veriniz; onu reddet· 
111d eaine ihtimal yoktur!,, diyor-

u l ... 
C

• ·.. atın harfleri hakkında nasıl 
ın .. 

n h telkinler yapılmış olduğu-•= ktırlarız. İnkılapları benim
na.rne le en katı şuurlu zannoluçok ha~k, lalin harfini iptida, bir 
k b rnunevverlerden dahi önce 

a ul et . b E:ak· mış ve canına asmıştır. 
Pe/ ~kuyup yazma bilenler nis
ne~~ı ~_rtıran ~?üy~k ~mil ~on se-

he . Yuzde yuz yırmı !] hıç !ı:Üp-
ıız IA • h rf :J' lialk atın a leri olmuştur. 

du deraanelerinden sonra, or-
teş'kfıek ~saslı bir. yay~~ vasıtası 
miz· b ~ttı. Netekım egıtmenleri· 
lüle~i ı~e orduda okutulan köy _ 

l A t'!11z arasından seçiyoruz. 
f arik ın harfleri davasının ikinci 
lar aaı, Kemalizm'in muvazaa
ğın:e Yar~m tedbirler düşmanlı-

eneyı misallerden biri ol-
(Sonu 8 inci sayfada) 

Devlet ell le i llyen Demlryollarımıı 

Sahn ahnan Avrupa 
hattındaki inlcişaf 

Prensip şu olmuştur: Asgari ücret zaruri 

masraf hadleriyle ayar/andırmak 

Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya'nın, son Erzincan seyahati 
eınaıında, Fırat üz.erinde refakatinde bulunan zevatla beraber 

alınmt§ bir resmi 

Alelumum nakliyat işlerinin, bilhassa 'demoryol münakalatrmn 
milli, içtimai ve iktısadi faaliyet mevzularında haiz olduğu müs
tesna ehemiyet malumdur. Demiryollarının memleketin yüksek 
menf~atle~ine. uy~n bir. şekilde çalışabilmesi için hunların dev
let elıyle ışletılmesındekı mutlak zaruret cümhuriyet hükümeti
mizce zamanında takdir edilmiş ve ecnebi sermaysi ile imtiyaz 
§eklinde çalışan hatlar sırasiyle hükümetimizce mühayaa edil
mişti. 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürü B. Ali Rıza Eren 

bir nutuk söylerken 

Eski Sark demiryolları 
Eski şark dcnıiryolları işletici kum

panyası da yukarıdaki zaruretlerin 
sevkiyle 1936 senesi nihayetinde dev
lete intikal eylemiş bulunmaktadır ve 
halen türk devlet demiryolları Avru -
pa hattı namı altında çalışmaktadır. 

Gerek bu tarihtenberi mezkür hat 
üzerinde teessüs eden yeni devlet re
jimi ve gerek Balkanlı komşularımız
la münasebet bakımından alınan veya 
alınması düşünülen tedbirler etrafın
da Nafıa Vekaletimizin alakalı daire
lerinden ajansımıza malfımat vermele
ri ricasında bulunduk. Aldığımız not
ları aşağıya sıralıyoruz : 

İşletme tarzı ve dahili hizmet mü
nasebetleri devlet demlryoları usulü
ne tamamen intibak ettirilmiştir. Halk 
münasebetlerini idare eden işletme ni
zamnamesi Anadolu kısmındaki hat • 

(Sonu 8 inci say! ada) 

Fransız Başvekili Daladiye dün Kor -
sika'ya gitmi~ ve orada siyasi bir nu -
tuk söyliyerek Korsika'nm fransız ol
duğunu ve fransız kalacağını bildir -
nıiştir. 

Daladiye Korsika'da büyük tezahür
lerle karşılanmıştır. Akşam gene Foş 
zırhlısı ile Tunus'a hareket etmiştir. 

Bu husustaki haberlerimiz 8 inci say -

famızdadır. 

lat K l 5 • • , a an, 
~· . 8? .an, amsun vapur\ariyle · i yunan vapurunun karaya dü tük. 

len bıld~rılmektedir. B~ m~lumat lstanbul liman· reisliğinden alın~I§ _ 
tır. ~azı yet vapur sahı~lerıne gelen telsizlerden öğrenilmiştir. Telgraf 
~e te ef~n .muh.aberelerı fırtınadan kesilmiş olduğundan henüz mahalli 
lıman reıslıklerınden bir haber gelmemiştir. 

Soğuk dalgası Ankara.'yı 
çok ônl şekilde bastırdı 

Kar lırlması 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ankara ile İstanbul ve diğer 
muhabereyi 

bazı 

durdurdu §elıirler arasında 

İZMİR'DE BİR MOTÖR PARCALANDI 
Dün sabah gözlerini açanlar Ankara'yı kar altında b l 1 

dır B ··-ı k d ki" . umuş ar-. u manzara og eye a arşe mı muhafaza etmit ...... d 
sonra da kar, yerini şiddetli ve kavurucu bir soğuk fırt;na:~n:: 
~akmıştır. Kar rüzgarı ıehrin açıklarındaki bembeyaz dekoru da
gıl~ıt~ır. Ancak, soğuk fırtınası bütün gün tiddetini muh f za 
etmıştır. a a 

1 Kar rüzgarının hızı, bu yıl şimdiye 

ER GA N i BAK 1 R MADEN i N DE Mu AZ ZAM 1 kadar ~örülmemiş bir dereceye çık-
mış. sanıyede 17 metreyi bulmuştur. 

• • Soğuk dalgası Ankara"yı pek ansıs 

TESİSATA BİTMİŞ GÖZİYLE BAKILABI Ll R bastırmış~ı~ . . A~cak ikincikanuna ka-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dar kendısını hıssettirmemiş olan k~ 

şın böyle kar ve tipi şeklinde ortaya 

Senede 8.10 bin ton bakır 
istihsol edilecek 

Ergani bakır madenindeki teıiJerden bir görünüı 

Bu husustaki haberleri 8 inci aayf amızda bulacaksınız. 

çıkışını da fevkalade bir vaziyete 
hamletmemek lazım gelmektedir. 

Meteoroloji Enstitüsünün verdiği 
malCimattan anladığımıza göre dün 
termometrenin yükselebildiği azami 
had sıfırın altında iki derecedir. Ter
mometre sıfırın altında 6 dereceye 
kadar da düşmüştür. Memleketin bir
çok yerlerinde yağmur ve kar yağmıt 
ve fakat bi.ıtün memleket dünü so· 
ğuk içinde geçirmiştir. 

Fırtına dün o kadar şidde li olmuş-
ur ki şehrin birçok yerlerinde ağaçlar 
devrilmiş, direklerdeki otobüs levha· 
!arı yerlere düşmüştür. Fırtına aynı 

zamanda direkleri devirmek suretiyle 
telgraf ve telefon hatlarını da bozmut
tur. Dün gece bu yüzden İstanbul'dan 
bu hatlar üzerinde muvasala temin edi
lememiş, yaln' Z telsiz vası ~asiylc ha
ber alınabilmiştir. 

Gene dün gece Karadenizde bir fır
tına çıktığı ve bu yüzden yoldaki va
purların çoğunun ciddi tehlikeler gc· 
çirdiği duyulmuştur. Bunun üzerine • (Sonu 7. ınci sayfada) 

.. 



İnsan ve küUür .: 

MAKiNA 

Dolmabahcedeki 
.:> 

feci hadisenin 

Dünkü 
Kamutay 

Devlete ait matbaalar 
Ankara'da birleştiriliyor 

tahkikatı bitti Kamutay dUn B. Tevfik Fikret Sı· 
lay (Konya) nın reisliğinde toplan - PROJE KAMUTAY RUZNAMESİNE ALINDI 

E 
Her türlü hareket ve amelimizin, pamazaa, makinayı belki kullana

mekanik ve daima fayda gayesine cak fakat 'ne tasavvur ne de imale
matuf bir terkibini temsil e.:len maki- ıdebilecektir. 
na'yı kendiainden beklediğimiz işe • Dünyanın bu hususta ileri gitmiı 
göre taaavvur edip yapıyoruz. Fakat olan memleketleri, yukarıda dört 
bu taaavvur, alelade bir tasavvur de- maddede hülaıa etmiye çahıtığunız 
iildir. Çünkü, bugünkü müterakki akıl ameliyesini, hem bilgi hem ter· 
makina, bizim esas melekelerimizin biye olarak tedvin etmiılerdir. Öyle 
birçoklarına malik oldugu gibi bi- ki, bu memleketlerde, makina iize
zim inaan uzviyetimizin dııında te- rinde daima yeniden ve daima ve
ı-kkül ve tekemmül etmiş bir ikinci rimli bir surette düşünebilmek has
uzviyetimiz olmuıtur. Bizim iki gö- aaaında bir rol dağıtımı yapılmıştır. 
zümüze mukabil o uzun bir göz lis- Makina'ya verilecek it üzerinde, a· 
teaine maliktir. Elimiz, onda baz.an lim kendine göre, mühendis kendine 
bütün bir atelyeyi dolduracak ha- göre, iıçi ve usta keza kendine göre 
cimdedir. Ve hareketlerini mekanik çalışmaktadrr. Ve bunların hepsi, 
yoldan yaparken, elimizin dokun- hem insan vücudunu, hem, inaan vü
ma, yakalama yahut kapma hassa - cudunun insan dışında bir terkip ve 
larını, elektrik yahut magnetik yol- tekrarı olan makinayı lanımaktadır
dan, riyazi bir ayarlılık ile temin ey- lar. Bunun içindir ki, bu memleket · 
}emektedir. Öyle ki, munyyen bir İş )erde, teknik durmadan ilerlemekte 
için muayyen bir makine yahut ma- ve tcrakkiler kaydetmekte.1ir. 
kine parçasını tasavvur etmemiz ele- Bu bakımdan, asrımızın makina 
ınek, hiç olmazsa şunlara bağlıdır: medeniyetini iyice kavramamız, ilim 

1 - Bu it, el ile yapılırken elimiz- adamlarumzdan basit mekanik us -
den baıka kendimize ne gibi vazife- talarımıza kadar, bir tek hassanın 
ler düıer. Binaenaleyh tam bir insan taamımim etmesine bağlı kalmakta
bilgiai. dır. Bu hassa, cmpirik bilgimizi ilim-

Bazı idare amirlerinin 

ihmalleri görülüyor 
Dolmabahçe'de izdiham yüzünden 

11 vatandaşımızın ölmesi üzerine İs
tanbul' da yapılmakta olan tahkikat so
na ermiştir. Tahkikata memur edilmiş 
bulunan mülkiye müfettişlerinden BB. 
AH Seyfi Tulumen ve Saim Hazer ile 
emniyet müfettişi Şerif Nimet tahki
kata ait evrakı ve fezlikeyi İç Bakanlı· 
ğa takdim etmişlerdir. Müfettişler fez
likelerinde bazı idare amirlerinin hadi
se esnasında vazifelerinde ihmalkar 
hareket ettiklerini gördüklerini beyan 
etmektedirler. Vazifelerinde, ihmalle
ri görülenler arasında eski İstanbul 
valisi Muhittin Üstündağ, eski 1stan -
bul emniyet müdürü ve Çorum valisi 
Salih Kılıç, Beşiktaş kaymakamı Riza 
Ünal, eski Beyoğlu ve yeni Çankaya 
kaymakamı Daniş Yurdakul, e.ski İs
tanbul emniyet müdür muavini Kamu
ran Çoru.k da vardır. 

Tahkikat evrakı ve fezlikeleri İç 
Bakanlıkça tahkikatın tekemmülü nok· 
tasından tetkik olunmaktadır. İç Ba· 
kanlığın tetkikleri bi riki gün içinde 
bitecek ve evrak ile fezlike Devlet Şu· 
?'.asına verilecektir. 

2 - Kendi insan uzviyetimiz.e gÖ· de sistcmleştirebilmek ve bunun ar
re düıündüğümüz bu işi, kendi dışı- kasından, tekniğin uzviyet dünyası
mızda imal etmit olduğumuz meka- na tercüme ve nakleylemektir. Bu
nik uzviyet eda edebilecek midir? nunla, iki esas ameliye yapıyoruz ki, 
Buna lazım uzviyet parçalarına ve birincisinde ilmin obstraksyonuna 
melekelere tamamen malik midir? giriyoruz ikincisi ile de ilmin bu 
Binaenaleyh, tam bir makina bilgisi. obstret fnknt sistemli dünyasından 

3 _ Malik değilse, bu uzuvları ve çıkarak tekniğin konkret 5::'haaına I 
bu melekeleri iyi ,ematize etmek ve giriyor yani kendi normal dunyamı- -Ka m u tay a 
mekanik uzviyete ilave eylemek la- za avdet etmit oluyoruz. Bu su-
znndır. Binaenaleyh, yukarıki iki bil- retle ilim kendimizi ken•rlimize 
siyi yeni bir terkibe götürmek kud- irca etmiş oluyor. Şu var ki, bi- g e 1 en 
reti. rinci kendimiz organik vücudu • 

4 _ Ancak bundan sonradır ki, muzla mukayyet iken ikinci kendi-

makinanın, kendisine verilmiş. olan mizin mütemadiyen artan verimiBne p roj• e 1 er 
iti, en iyi, en tesirli ve en ucuz bır te· bir türlü bir son bulamıyoruz. u 
kilde yapması mevzuu bahi& olacak· mucize ilmin eseridir. tlim, biz.de e· 
tır. Yani, mekanik ahenge girilmiı sasen ~cvcut bilgi ve tecrübenin sis- Kamutaya dün hükümetten altı ka • 
olacaktır. . tel'l'lli bir hasılası olduğuna göre, mu- nun projesı gelmıştir. Bunlar arasında 

Makina asrının in.anı, bu tahh\ ve cizenin Ahibi, gene bizler oluyoruz. arttırma, eksıltme ve ihale kanununa 
terkipleri yapabilirae, .bunu . yapan- Burhan BELGE ek olan proje de vardır. Layiha, tet-
larla beraber yürilyebılecektir. Ya- ki:k edilmek üzere maliye ve büdçe en-

==-=-~----------------------------- cümcnlerine gönderilmiştir. Proje; 
münakasa iılerine ait yeni hükümler 
koymakta, teminat şekillerini, ihale 
formalitelerini, nisbetleri değiştirmek-Yeni Nafia 

ayinleri 
Nafi Vekaleti birco'lc memur1an 

- · nakiller arasında eniden bazı terh ve 
naklolunan 

yapsnı§t r Terfi eden ve 
nafiacıknmızı yazıyoruz: 

Y "kae Mühe.ndis..ınektebinin 937 u . 
aenesi ro unlarından Nac.i Bengısu 
150 lira retle Bursa su işleri birinci 

ıubc ikir: kısım mühendisligine.' yük
ack mühendis mektebi 936 senesı me-
unlan n Mehmet Sumran 150 lira 

:ylık Uc tle Seyhan su işleri altı~ı 
ıube mu ndWigi cm~nde .kı~ m~
bendislig e Seyhan viliyetı ı:aııa mu· 

d. eki ,..,...Uhendia Enver Gurael 200 ur v ..... . .. 
lira ücre Nafia müdürH.ıgu ı~erı~ 
d 

" ..,.....p üzere Malatya vıl.dyen mU-
e gouu• . ·ı "d' 

bendi&lib e, zat işleri ':e. sı.c:ı m~ ur· 

l 
.. y.. ıu elat kalemi bırıncı sını me
ugu m ı · la 
murların n Raşit Erol 35 ıra maaş . 
aicil şeflı ::ıe ve ondan açık ~alan bı
rinci sını memurluğa da 30 lıra ma -

1 meır: Ali Ulvi Tandoğan naklen 

İstanbul Belediyesi 
tedir. 

Otobu .. r 'ıml'ıyazını 'Diğer projeler şunlardır: 
ıl Askeri memurlar hakkındaki 1455 

~~-~,.~- -
il k kanun projesi; . bizz u a< Devlet hava yollarında vazıfc uçu· 

ıu e.snaamda şehit düıen ~ilot ~kr~ 
Ennelt ile makinist Sami De?llrel ın 
dul ve yetimlerine aylık tahsisi hak-

İstanbul belediyesi, belediye hudut

ları içinde çalışan ve belediyenin im
tiyazını kullanan şahıslara ait otobüs

lerin eskiliğini ve balkın ihtiyacını 
karşıhyamadığını göz önüne alarak 

otobüs imtiyazını bizzat kullanmıya 

karar vermiştir. 
İstanbul belediyesi otobüs almak ü-

zere beş yüz bin liralık istikraz akdi • 
ne lüzum gönnli§ ve İç Bakanlığa mü

racaatta bulunmuştur. İstanbul beledi 

yesinin bu istikraz talebi bakanlıkça 

tetkik olunmaktadır. 

beledi) derimiz 
Lüleburgaz, Gümüşhacı köy, San -

kında kanun projesi; 
İnhisarlar umum müdürlüğü 938 

mcdi yılı bUdçesinde .150.000 liralık 
münakale yapılması hakkında kanun 

projeai; 
TUrk - romen ticaret anlaşmaaına 

mUzeyyel anlaşmanın tasdikı hakkında 
kanun projesi; 

Vakıflar Umum ·Müdürlüğü 938 
mali yılı büdçesinin muhtelif fası.lla
rında 73 000 liranın munzam tahsısat 
olarak ilavesine ve 12 bin liralık mü· 
nakale yapılmaaına dair kanun proje~i. 

Projeler alakalı encümenlere tetkık 
edilmek üzere gönderilmitlerdir. 

Yeni Nafıa müsteşarı 

ınıştır. . 
İktısat Vekili B. Şakir Kesebir'in 

rahatsızlığı dolayisiyle istifası üzerine 
yerine İzmir meıbusu B. Hüsnü Çakır, 
ve Maarif Vekili B. Saffet Arıkan'ın 
gene aynı sebeplerle istifası dolayısi • 
le yerine İzmir mebusu B. Hasan - Ali 
Yücel'in tayin etlildiği hakkındaki 
Cümhurre1sligi tezkereleri okunmuş -
tur. Kamutay, yeni vekillerimize ba • 
şarılar temenni etmiştir. 

Devlet hazine.si aleyhine verilip ka
tileşen ilamların icrasına dair olan ka
nun projesiyle, hukuk usulü muhake· 
meleri kanununun 569 uncu maddesi • 
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
projesi ve yangınbas (itfaiye) kanunu 
projesinin geri verilmesi hakkındaki 

hükümet tezkereleri okunmuş; bu la
yihalar iade edilmiştir. 

İlk görüşmesi yapılacak maddeler 
arasında bulunan ordu deniz ve jan -
darma subaylariyle memurları hakkın
daki 912 sayılı kanunun 4 üncü mad
desinin tef&iri hakkındaki Büdce En· 
cümeni mazbatası kabul edilmiş ve i • 
kinci müzakeresi yapılacak maddelere 
geçilmiştir . 

Askeri ve mülki tekaüd kanununun 
65 ıncı maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair olan proje ile, gene ayıu kamı
nun 14 üncü maddesinin son fıkrasının 
tadili hakkındaki kanun projesi; ka • 
ç.akçılıktan başka inhisar suçlarından 
doğan para cezalarından vazgeçilebil -
mesine izin verilmesi hakkında kanun 
projesi; mübadil ve teffiz işlerinin ka
ti tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 
sayılı kanuna ek kanun projesi; idare 
heyetinin Kamutay memurlar;nın teş
kilatı hakkındaki kanun teklifinin ikin
ci görüşmeleri yapılarak kabul edilmiş 
tir. 

Adli evrakın Posta, Telgraf ve Te
lefon idaresi va&ıtasiyle tebliğine dair 
olan kanun projesinin ilk müzakeresi 
de yapılmıştır. 

Kamutay yarın saat on beıte topla -
nacaktır. 

Hususi muhasebe müdürleri 
ara11nda yeni tayinler 

Erzurum hususi muhasebe müdürü 
scbc müdürlügline, Erzurum hususi 

.muhasebe ba,katibi Kasım Özer Er -

zurum hususi muhasebe müdürlüğüne, 

Konya hususi muhasebe müdürlüğün -
den vekalet emrinde bulunan Kani Ak
gün Nigde hususi muhasebe müdürlü
ğüne, Bingöl hususi muhasebe müdü: 
rü Ali Haydar Tuna Tokat hususı 
muhasebe müdürlüğüne, Mardin husu 
si muhasebe mUdürü Adnan Amikli 
Bitlis hususi muhasebe müdürlüğüne 
Bitlis hususi muhasebe müdürlüğün· 
den vekalet emrinde bulunan Nafi 
Duransoy Maf'din hususi muhasebe 
müdürlüğüne, Ankara hususi muhase
be müfettişi Sabri Sezen Bingöl hu~ 
susi muhasebe müdürlüğüne, Erzin • 
can hususi muhasebe başkatibi Tevfik 
Tüzün Ağrı hususi muhasebe müdür -
lüğilne tayin olunmuşlardır. 

Giimrükler hasılatından bele
diye hisseleri her ay ödenPcek 

Develte ait matbaaların birleştirilmesi hakkında hazırlanmıf 
olan kanun projesi, Kamutay Milli Müdafaa, Maarif, Maliye ve 
Bütçe encümenlerinden geçerek ruznameye alınmııtır. 

1 Projenin ilk maddesine göre, mas• 
_ l rafları umumi muvazeneden temin olf A 'V A lunan matbaalardan Genel Kurmay, 

8. 
• ; Harita Umum Müdürlüğü, ve Denıiı: 

O fi =-
matbaaları hariç olarak bütün askeri 

........_ matbaalar Ankara'da kurulmak üzere 
! ~ ~ askeri matbaa adı altında birleştiril· 

miştir. Bu matbaa Milli Müdafaa Vc

Dün Ankara'da kar yağdı 
Şehrimizde hava ögleye kadar karlı 

sonraları da kapalı geçmiştir. Geceden 
başlıyan kar rüzgarı şiddetini arttır -
mış saniyedeki hızı 17 metreye kadar 
yükselmiştir. En düşük ısı sıfırın al· 
tında ti, en yüksek ısı da sıfırın altın
da 2 dereceye kadar yükselmiştir. 

Yurtta Trakya bölgesinde hava ka
palı, Ege'nin cenup taraflarında çok 
bulutlu, Karadeniz kıyılariyle cenup 
bölgelerinde yagmurlu diğer yerlerde 
karlı geçmiştir. 

24 saat içindeki karla karışık ya -
ğışların kare metreye bıraktıkları su 
miktarı Bursa'da 42, İzmir'de 11, Es • 
kişehir ve Ankara'da 10, Afyon'da 9, 
İstanbul'da 5, Sinop'ta 2 kilogramdır. 

Yurdun cenup bölgeleriyle Ege'nin 
cenup kısımlarında ve Karadeniz kı • 
yılarından başka bölgeler karla örtü -
lüdür. Karın bu bölgeler.de kalınlığı 
Bolu'da 35. Ulukı lı:ı'da 7, Bilecik'te 
ve Erzurum'da 5, İstanbul'da 2, Afyon 
da 1 santimetredir. 

Rüzgarlar bütün bölgelerde şimal 

istikametinden saniyede en çok 17 

metre kadar hızla esmiştir. Karadeniz 

ve Ege denizinde rüzglirla fırtına şek· 

lindc Akdeniz'in şark bölgesinde ise 

kuvetlidir. 
Yurtta en yüksek ısılar İzmir'de 

7, Bodrum'da 8, Trabzon'da 10, Ada -
na'da 11 derecedir. 

En düşük ısılar da sıfırın altında 

Bursa'da ı, lstanbul'da 2, Bolu'da 4, 

Erzurum ve Afyon'da 5, Eskişehir'de 

6 derecedir. ==:..:.;~='l~=ı 
Ta >iyctımıze a ınan 

ınilletta )arımız 

Romanya, Bulgaristan ve Yuğoslav

ya'dan hicret ve iltica &uretiyle yur • 

dumuza gelen 2474 milletdaşımızın 

türk vatandaşlığına alınması Bakanlar 

heyetince kabul olunmuştur. 4868 mil· 
lettaşımızın da vatandaşlığımıza alın • 
ması hakkında.ki kararname projesi 
Bak~nlar Heyetinin tasvibine arzolun· 

muştur. 

Acı bir kayıp 

kliletince idare olunacak, masrafları 

bu vekaletin kara kısmı bütçesinden 
temin edilecektir. 

Projenin ikinci maddeeine göre, 
masrafları umumi muvazeneden te
min olunan ve birinci madde dııında 
kalan matbaalardan, Büyük Millet 
Meclisi, Darpane ve Damga matbaa
ları hariç olarak diğer bütün (jandar· 
ma matbaası dahil) matbaalar da ge
ne Ankara'da kurulmak üzere Devlet 
matıbaası adı altında birl~tirilmittir. 
Bu matbaa Başvekaletçe idare oluna
cak ve masrafları Başvekalet bü~e -
sinden temin edilecektir. 

Ocvleı matbaası, °M<Nlri/ 
nuıtbcta.'(ı oluyor: 

Projenin üçüncü maddesine göre, 
968 sayılı kanuna göre idare edilmek
te ve Devlet Basımevi adını taşımak
ta bulunan matbaa yalnız okul kita~ 
lariyle talim ve terbiyeye ve milli 
kültür için lüzumlu görülen yayınla
ra ait diğer baskı işlerini yapmak ve 
bu matbaaya ait olup halen meri bu
lunan kanunlara göre idare edilmek 
üzere "Maarif matbaası., adı altında 
ve Maarif Vekaleti emrinde olarak 
faaliyetine devam edecektir. 

Bu proje ile matbaaları birleştirilmi
yen askeri dairelerin baskı işleri aske
ri matbaada ve Büyük Millet Meclisi 
işleri hariç olmak üzere umumi mu -
vazeneye dahil bütün dairelerin basla 
işleri Devlet matbaasında parasız ya
pılacaktır. Bu daireler Maarif matba
asının iştigal sahasına giren i.le ini 
tahakkuk edecek maliyet bede leı,; 
mukabilinde Maarif matbaasında Y • 
tırabilecekleri 2ibi lcra Vekilleri "it;; 
HU\!f'Qa•yapbtat5ı1~'ce1C erdır~ ,, _ _ı., 

Askeri matbaa ile Devlet matbaa
sında yapılacak baskı işlerine yarı -
yan ve Maliye Vekaleti kırtasiye de
posunca temin edilen her nevi mat -
zeme, bedelleri daireleri bütçelerin· 
den mahsup edilmek üzere Maliye 
Vekaletince bu matbaalarda açılacak 
şubelerden verilecektir. 

Askeri matbaa ile Dvlet matbaası· 
nın yapacağı ücretsiz işlerin nevi ve 
miktarı her mali yıl başında Bakan
lar Heyetince tesbit olunacaktır. 

Umumi muvazeneye dahil bilumu~ 
dairelerin bütUn kıymetli evrakı ta
hakkuk ettirilecek olan maliyet bedel 
leri mukabilinde Darpane ve Damga 
matbaasında bastırılacaktır. Bu nevi 
evrakın başka yerde basılabilmeai lc-
ra Vekilleri Heyeti kararına bağlı bu
lunmaktadır. Bu matbaa, asıl vazife
sine zarar vermemek şartiyle dışar
dan iş alabilecektir. 

Bu projeye göre birleştirilmiş olan 

aşa .. d .. lü 
ve terfiar Yapı işleri umum mu ur - Öıkıı, Karabig~a, Denizli, Malkara . ve Devlet demiryolları ticaret ve hası: 

lat dairesi reisi ve ktisat vekaleti eskı 
Gürele belediyeleri su, elektrik ve i • ticaret umum müdürü B. Naki Kös -
m

0

ar işleri için beleqiyeler bankasın - tem Nafıa bakanlığı müsteşarlığına 
dan istikraz akdine teşebbüs etmişler· vekaleten tayin olunmuştur. B. Naki 
dir. Bu beledyelcrin istikraz istekle - Köstem dün yeni vazifesine başlamış· 
ri lç Bakanlıkça tetkik olunmaktadır. tır. 

lç bakanlık gümrük tahsilatından 
belediyeler hissesine ayrılan yüzde 
onları her üç ayda bir belediyelere 
tevzi etmekteydi. Bakanlık gümrük 
yüzde onlarının her ay belediyelere 
tevziine karar vermiştir. 

&ki Ziraat Vekili Kütahya mebu
su ve C. H. P. Genyönkurul üyesi B. 
Muhlis Erkmen'in valdeleri Bayan Le
man Erkmen'in dün sabah vefat ettiği
ni büyük bir teessürle haber aldık. Ba· 
yan Leman'ın cenazesi bugün Nümu -
ne hastanesinden kaldırılarak Hacı
bayram camiine getirilecek ve burada 
namazı kılındıktan sonra Cebeci'ye 
götürülerek defnedilecektir. 

Bu acı ölümden büyük bir teessür 
düyarak sayın Muhlis Erkmen'in ke -
derine iştirak eder; kendilerine ve ya
kınlarına başsa~ı dileriz. 

matbaaların tesisat, makine, hurufat 
ve sair her türlü levazımı askeri mat· 
baaya ve Devlet matbaasına devrolu
nacaktır. Darpane ve Damga rnatbaa-
11 ile Maarif matbaasının bu kanuna 
göre iştigal edeceği işler için lüzumu 
katmıyan alet ve makineler de Devlet 
matbaasına devrolunacaktır. 

ğü muan 1.ıt kalemi katipligine nam
zet olarak O lira maaşla Ragıp Ku· 
tun Kay i vilayeti dördüncu sınıf 
fen'memı Ianndan Necati Dağdel~n 
25 lira maaşla Burdur vilaye~~ne n~k~, 
İzmir vil. y ti birinci sınıf muhen~ıs~ı
ğinden N net 55 lir:1 ~aşl~. nafıa 1.~
leri mUd' üğü i§lerını de ~onn~~ u- lllll ııııııııııııııılıııııı,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • b" B k k" .. , d 
Beş yıllık miiddet: 

zere Mar vilayetine, Manısa v~~Y~: 
ti ikinci s mühendislerinden Şiikru 
45 lira maa la nafia işlerini de görmek 
üzere Isı ta vilayetine nakil, Sinop 
vilayeti i nci sınıf mühendisl~r~nde:ı 
Hamdi 4 ra maaşla Manisa vılayetı
ne, Çorw ıilayeti mühendislerinden 
Cevat Ar nu ı 50 lira ücretle Bursa 
vilayeti rn endisliğinc naklolunmuş-

lardır. 

1939 Döviz cetvelleri 

Kar 
- Noel geces1 karlı olursa avru -

palı/ar, bunu uğur sayarlar. 
- Haydi Noel' de yağmadı; bari 

"yılbaşı gecesi, sabaha karşı balolar-. 
dan, toplantılardan çıkanlar yerlerı 
bembeyaz görmelidirler ! 

Bütün bu tahminlere rağmen kar 
ve soguk dalgası A nkara'ya yeni yı
lın ikinci gecesi geldi: bu satırlar 
yazıllrken hfıliı rüzgarın sesini du -
yuyor, damların bir Jcısnunı örten 
beyaz örtüyü görüyoruz. 

nın ır parçasının a ır oyu n e-

z ~ 
· ki akıl hastanesinde yatan bir de-

" . ~ ~ lir~ dü~tüğünü haber veriyor. Ken-

~ f ~ ~ \} ~ O O J l l d...".'eB~ para>" ne yapacak•m 1 

7
~ ) 1 ~ ıuali sorulunca deli, 

- Mazhar Ounan'a verece
ğim; onun p~raya ihtiyacı var! 
cevabını vermı~. 

kimseye vermiyen ve, hatta, "i~~ih- bise ile çıkını, bir reaim de göze Delilerin değil, akıllıların da 
za erbabı zekanın hukuku tab11ye- batar. kazandıkları parayı. ne ya~acak-
sindendir,. diyen imi ınin bu kaba Evelki ıünkü bir lıtanbul refi· farını arattmnak bıze duf1Dez. 
ve ~irkin cinası hatırıma gelir: kimizde de böyle bir resim iaabet- Fakat itin bir t~ll.i tarafı.~ar: 

"- Karı sever misiniz ? aizliği olmuıtu. Kendi muharrirle- Bir takım tahhhler, boyle ok· 
_ Genç iseniz evet, ihtiyar iseniz rinin resimlerini koyan ve hakla- kalı bir para kazanmca aevinçle-

bayu / rımla izahat veren bu arkadaıı- rinden akıllarmı oynatırlar. Yuka-

Bu proje ile birleıtirilmit olan 
matbaalarin Ankara'ya nakilleri ve 
birleştirilmeleri en çok beş yıl için
de ikmal edilecektir. Her matbaa 
Ankara'ya gelinciye ve birleştirilin
ciye kadar eski şekilde faaliyetine 
devam edecektir. 

Bu proje ile kurulacak olan askeri 
matbaa ile devlet matbaasının faali -
yet ve idare şekilleri birer nizamna
me ile tesbit edilecektir. 

Proje bir haziran 939 tarihinden İ· 
tibaren yürürlüğe girecektir. 

Talim ve terbiye lwyeti azalığı 

• 

J 

Fina 
1ı döviz 
etmek U 
gUnlerdt 
zere Bal 

Bakanlığı, 1939 takvim yı
vellerinin hazırlığım ikmal 
edir. Cetveller önümüzdeki 
üksek tasdika arzedilmek U
lar Heyetine verilecektir 

Kaph lar Yalo,·a lwlc·cliyt· 
hu )udu içine almıyor 

Edebiyatı Cedide şairleri, ıiire, 
divan edebiyatının. ihmal ettiği, 
mevsimi ve tabiatı sokacağız, diye, 
''Birer beyaz kelebek", "lJir ı;işei 
cenahi melek" gibi karların düştü -
ğünü tasvir ederler, fakat samimi -
yet ve selaset itibariyle kendilerin
den bu kadar yıl önce yaşamış ve 
ölmüş olan Nedim'in §U kıtasrna bi
le yaklaşama'z.lardı : 

He/~e ise mevsimin ilk karı dam- ınız, Akaıündüz'ün bula bula, rıda kendiıi~den bahıettiğ~~iz t~-
larda ve çimenler üzerindedlr. Esen hıçkıra hıçkıra ağlıyan bir reamini lihlide iae, hıç olmaza&~ boy~~ bır 
rüzgirın soğuğu yetişir; köhne ka- baamıttı. endite yoktur. Adamcagız once-
lemlerden istinsahlar yapıp da·biz Bu reaimle, galiba, reaim koy· den çıldırmııtır. 

makta iaabetaizliğin rekoru kırıl· , r de, ayrıca, soğu1clulc etmiyeliml "Mukaddes tepsi' • 
T. t. maıtırl 

Kültür bakanlığı müfettitlerinden 
B.B. Kadri Yürükoğlu, Rept Nuri 
Gültekin ve fizikçi B. Malik talim ve 
terbiye heyeti azalı gına tayin edilmiı
lerdir. 

İç B 
Yalova l 
masmı t 

.ınlık, Yalova kaplıcalarının 
ediyesi hudutları içine alın
ik ettirmektedir. 

anı nn hc)Ntiyc zabıta"ı 

Sams ı şehri belediye zabıtası iş· 
terinin Sanısun emniyet müdürlüğü 
uhdesine verilmeai tetkik olunmakta· 

dlr. 

Yaklaştı ıi~. ebri siyeh tuttu cih.am. 
Kalmadı sabinm gezecelc tabu tuvanz. 
Kurbanzn olam Keçti Bofaz seyri :ıamanz, 
Serd oldu hava, çılcma koyundan lı:u:ıuca-

lım. 

ilcr kar yağdıkça Edebiyatı Ce
dide üstadlarından, zeka ve zetaf eti 

Resimlerde iMJbe~izlik 1 

Gazetelere konulan resimlerde 
zaman zaman iaabetaizlikler olur. 
Bunların en batta ıeleni, iki res
min reaim altlarının değİfmHidir. 

Bir de sıcak bir yaz gününde 
paltolu ve kaıkollu bir reıim, ya
hut kq ortumda ince bir keten el-

Talihli bir deli! 

Gazeteler, ''zenginin parası 

züğürdün çene.ini yorar., kabilin
den, yılbatı piyangosunun talihli
lerini arar, bulur; onlar hakkında 
izahat verirler. 

İ•tanbul'daki aktam gazetele
rinden biriai de büyük ikramiye 

.ı.tanbul'da KurtulU§'ta Leoni· 
da illDİnde birisi, Ayatanat kilise· 
ıinin methalinde, içerisi para do-.,, . 
lu bulunan ''mukaddea tepıı yı 
çaklıiı için dört ay hapae mahkUnı 
olmuş. 

Acaba bu tepsiye "mukaddes 
tepai,, denilmesi, içerisi para dolu 
olduğundan ötiiri;i müdür? 

Çağn 
X Arzuhal encümeni bugün grup 

içtimaından sonra toplanacaktır. 
X lktısat encümeni bugün C. H. P. 

1 grupu içtimaından sonra topla.na.cak· 
1 tır. 
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İnönü ile Devlet Reisleri 
arasındaki telgraflar 

Fransa ve s·· · urıye 
1 *- • • ) 

Suriye Baıveklli Cenı .1 M 
Bey, albay kadar Par' 't ı 'k al"daın 
tikten sonra Suri , ıs e 1 aıııet et-
k . . . . ye ye avdet tt' 
endısmı Parıs'te b k e ı ve 

U adar b' zaman metgu) ed Uzun ır 

Soğuk ve tipiye 
...., 

ragmen 

Katalonya'da Franko 
meclisinde arık b:11l~eseleyi Suriye 

"' ır ısanl . ah . 

!:!~~d::vze~~~anF~ans:•1.:m.ı~~~ taarruzu devam ediyor 
na baglı olan k • uahede 1le o-

as erı k 
Protokolleri taad'k nıu avele ve 
dıfmı anlattıkt ı etnıeğe yanaşma- Bilbao, 2 a.a. - Franko taarruzu bütün Katalonya cephesinde 

an &on.ra d . . k. d kt d' - Fransız J>Ol'fk enuştır ı: ı evam etme e ır. 
weçbeai çok şayaı 1 

as1n?1.bu yeni General Solchaya'mn sağ cenahı Vilella Alta ve Vilella Dejayı 
Fransa sözünü t.:::e~~ıttır. Eğer zaptederek Palsetin altı kilometre yakınına kadar yaklaşarak bu
auriyeliler vatanlarına ~st~kml~Y?~s:'-· rasını topçu ateşi altına almıştır. 
hayatlannı fed ın ıstı alı ıçın 

Ce ·ı M aya Amadedirler. Atlı kuvetler Ebre'nin sol sahilin-~ 
Paris~:ıı kardaın Beyin bu sözleri de Vinebre ile Garcia arasındaki mm- Ç b 

e ço uzun .. • . l . . em erleyn'e k Mbebİni k" f• 6Uren ikametinin takayı tennz emışt~r. Q rşı 
labnaktad a 1 derecede vuzuhla an- Diğer taraftan şımal mrntakasında 
tenbe · f ır. Ve esasen bir müddet- Benaven - Segre yolu da tutulmuştur. 
yazıl rıd ra.nsı:ı: gazetelerinde çıkan Şiddetli soğuklar ve tipiler askeri 

k aFr an 1936 Suriye muahedesine harekatı güçleştirmektedir. 
ar§ı rans ' . 

yetli bir d ~~ ı_ıın vaziyetinde ebemi_ Franko kıtaatı Lerıda • Taragone 
eedil eg_ı§~klik husule geldiği his- yolu üzerinde Juncosay'ı zaptetmiş-

nıekte ıdı. tir Harekat devam ediyor. Bu· . 
nıdiği 'b• b h l' d '· ·· l nıuaheıc1 . gı ı, Fransız - Suriye Hara e a 11ı e rıoy er 

dak" esı, Irak ile İngiltere arasm- Saragossa, 2 a.a. - Nasyonalistkr 
lili~inıuahede gibi, Suriye'nin istik. tarafından zaptedilen Granadella kö
ı~· . tanıyor ve müstakil Suriye dev- yü ile Pobla de Granadella, hemen 
.... uu Fransa' · · h b. h b h l. d d. bir İt . Ya Ytrını be§ sene için emen ır ara e a ın e ır. 

F tifak nı~ahedesiyle bağlıyordu. Navarre kolordusun~n ~uharebes:;:asa Lazkıye ve Cebel'de asker ve leri bütün bölgeye hakım bır tepeden 

1 
ye topraklarmda da tayyare ku- general Solchaya sevk ve idare edil-

.-et eri bul d · k d · · le h un urabılecekti. Binaena- me te ır. 

.,,: :93~ eylul anlaşması, bir ittifak Nasyonalist genel kurmay taarru -
lnuk os~ uk ınuahedea.i, bir a&keri zun başlangıcındanberi, Navarre kol· 
den ~e e ve bir takım protokoller ordusunun yalnız 300 ölü verdiğini 

1 aretti. ve buna mukabil 5.000 esir aldığını 
ba Si:'iy

1
e ~le Fransa arasındaki mü. bildiriyor. 

d..:ee:t erı tanzim maksadını istih-

d 
en bu nıukaveleleT imzalanalı 

ara an "k· lf . •1 1 &eneden fazla bir zaman 
d eçmiJhr. Acaba bu müddet zarfın- Hillerle Musolini 
~ ~nlaşnıa neden tasdik edilme
~dt~? Ve bugün Fransa anla~mayı 
... s ıkte · · n nıçın kaçmıyor? 

• B.ir defa tunu hatırlamak gerek
tir ki, 1936 mukavelesi imzalandığı 
Zllman, esasen Fransa' da buna taraf
t.r olmıyan kuvetli zümreler vardı. 
Ötedenberi franaız ııdıt politikası iki 
tık arasında &allanıp durmu§tur: 
Bunlardan biri, Fransa'nm Avrupa g , .. ~ -la.J&-1 .. rm• ya liki

'-tYerıek, yahut da asırıtri bir hadde 
,. .:: ~~:_müstemleke _nı~leleriyle 

lrek müstemleke meselelerinde 
.ıaha geniı davranmak. 

. . Daladiye hükümeti, biraz da ha
Clıae!erin tazyiki altında birinci şıkkı 
tıercıh ebni~tir. Münih anla§ması bu
bun açık bir ifadesidir. Ve bu saye
dedir ki Fransa Almanya ile müna
~betleTine yeni bir çığır vermittir. 
~ıtn.di &ansız hükümeti, Akdeniz, f Ubali Afrika ve müstemleke işleriy. 
b~ dah~ yakından alakadar olacak 

tr Vazıyettedir. Filhakika, bu, Fran. 
;''yı İtalya ile kar~ılattırmaktaıdır. 
d~1'at Almanya ile münasebetlerine 

Uzen verdiğine inanan Fransa, ltal
:Va'y-a. kartı sert bir vaziyet almak -
tan çekinmiyor. Daladiye'nin İtalyan 
~lisindeki "Korsika Tunus" nü
~Yİtlerine kar§ı yap~ğı mukabil 
biİlnayişte Italya'ya kartı öyle bir 
lfteydan okuyuf vardır ki, Münih'ten 
~el .böyle bit' jest yapılamazdı. işte 
t'l'&nsa'nm Suriye'ye karşı vaziye
C::dekj değİ§İkliğin izahı bu nokta -

dır. 

arasında lelgrallar 
Berlin, 2 a.a. - Hitler yeni sene mü 

nasebetiyle Musolini'ye gönderdiği bir 
telgrafta ge~en sene içinde sıkı alman 
- İtalyan işbirliğini ve iki milleti biribi· 
rine bağhyan srkr dostluğu tebarüz et
tirıniştir. 

.MuaoJ.ini verdigi cevapta italyan -
alman tesanüdünü kaydederek iki hü· 
kümet arasındaki işbirliğinin 1938 de 
Rarlak neticeler. verdiğini ve iki ıhtila-
u::rue ue uoyıeı.:c!' vn"'*.7 -<>Ltv.ir,.nu.ll.-

dünyaya isbat ettiğini beyan eylemek
tedir. 

• 

lngillere'nin deniz 
kuveli 

LOndra, 2 a.a. - Deyli Telegraf ve 
~eyli Herald gazeteleri, Almanya de. 
nızaltr gemilerini artırdığı takdirde 
İngiliz hükümetinin de torpido muh: 
ribi inşaatını tesri edecegi kanaatinde
dirler. 

. Deyli Telegraf gazetesi, 1ngiltere
nın, son harpteki tecrübelere istinat e.. 
derek, orta büyüklükte torpido muh
ribi yapacağını ve bunlardan yirmi o
tuz tanesinin bu sene sipariş edilmesi 
muhtemel olduğunu yazıyor. 

İngiltere'de yeni bir 
siyasi te~ekkül 

Londra, 2 a.a. - "Press Assosiation" 
nın öğrendiğine göre, yeni bir siyasi 
teşekkül vücut bulmaktadır. Bu te -
şekküle muhtelif partilere mensup 
bir çok tanınmış rical girmektedir. 
Bunlar, ingiliz teslihatının bozuklu -
ğundan ve başvekil Çemberleyn'in ta
kip ettiği harici siyasetin tehlikelerin 
den endişe etmektedir. 

Kabinedeki vaziyet 
Londra, 2 a.a. - "Press Assosiation" 
nın parlamento muharriri yazıyor : 

Kabinedeki genç nazırların üç mil
li müdafaa nazırına karşı yapmış ol • 
dukları çrkış neticesinde hasıl olan 
vaziyeti şimdi tesbit etmek mümkün
dür. 

Harici ticaret nazırı Hudson kanu -
nuevelde başvekili ziyaret ederek si • 
!ahlanma işindeki ataleti şiddetli bir 
lisanla tenkit etmiş ve Hore Belişha, 
Thomas lnskip, ve Lort Winterton'
un istifalarını israrla ist~miştir. 

Mamafih, kabinedeki genç nazırlar 
bu mesele etrafında yapılan neşriya -
tın tamamiyle noktai nazarlarını ifa
de etmediğini tahriri olarak bildir -
diklerinden mezkur üç nazırın mev -
kilerinde kalacakları tahmin edilebi -
lir. 

u.,,ı.., ,....,•., ... s=ıri11"ti..b.Pniiz tamamiy
Çemberleyn'in harbiye nazın Hor Be
lişha'ya itimadının mutlak olduğunu 
beyan ettiğine bakılırsa bütün bu me
selenin kapandığına hükmetmek la
zımdır. 

İngilfere'nin Ankara Büyük 

El~isi Roma'ya tayin edildi 
Londra, 2 a.a - Bu akşam resmen 

bi.Mirildiğine göre, İngiltere'nin Roma 
büyük elçisi Lord Perth bir nisanda 
tekaüt olacağından yerine İngilterenin 
Ankara büyük elçisi Sir Percy Loreine 
tayin olunmuştur. 

D o Ü N 

Japonya'ya giden 
(in devlet adamı 
Van - Çing - Vey 

Vazifeden 

tardedildi ' • 
Şunking, 2 a.a. - Kornintang ikinci 

reisi Vang - Çing - Vey, dün parti da
mi komitesinin yaptığı fevkalade top
lantısında partiden müebbeden tarde -
dilmiş ve parti ve devlet çerçevesi da
hilindeki bütün vazifelerinden çıkarıl
mıştır. Komintang ve merkezi milli 
hükümetin tebliğine göre, Vang - Çing 
Vey japonlaı' ile münasebete girmek 
üzere, Çin yüksek makamlarının ha -
beri olmaksızın ve arzusu hilafına Çi
ni terketmiş bulunmaktadır. Van -
Çing - Vey kendiliğinden bütün vazi
felerini bırakmış ve harp zamanında 

memleketin itimadım suiistimal eyle -
miştir. Hiç bir sebeple hiç bir vatan -
daş milli politikada bozgunculuk yapa 
maz. Çin'in milli politikası, Mareşal 
Çankayşek'in 26 kanunueveldeki beya 
natma istinat etmekte berdevamdır. 
Mareşal Çankayşek bu beyanatı 

ile Prens Konoye'nin Çin'in istik
lalini ve mülki tamamiyetini bozmak
tan başka hedef gütmiyen şartlarına 

dayanarak hiı;bir sulh yapılamıyacağı
nı bildirmişti. 

Çunking. 2 a.a. - Milli Çin hükü -
meti, bugün, millete hiyanet etmiş te
lakki olunacak bütün şahısların tevki
fini emretmiştir • 

Sıtma 

mücadelesi 
Sıtma mücadelesinin son bir aylık 

faaliyeti hakkında ajansımız şu mahl
matı elde etmiştir: 

- - · --............ ~~ t.ou.c a.<lclc tnıntaka\a~ 

rmda son ay zarfında 42,043 kişi mua
yene ve 62,896 kişi tedavi edilmiştir. 
Sarfedilen kinin miktarı 990,241 
gramdır. 9,864 metre kanal açılmış, 
25,003 metre uzunluğunda kanal temiz 
lenmiştir. Açılan kanalların 4,875 met
resi Konya' da, 1,486 metresi Eskişehir
de, 1,088 metresi Kocaeli'nde, 910 
ı:ıetresi Manisa'da ve üst tarafı Kayse
r~ ve Samsun'dadır. Ayrıca 360 metre
lık yeni ark açılmış ve 53,173 metre
lik ark temizlenmiştir. Doldurulan 
çukur 1,829 metre mikabrdır. Kurutu. 
lan bataklıklar 80,130 metre murabbaı
nı bulmuştur, Bunun 80 bini Kayseri
de, 130 metre murabbaı da Bursa mın
takasındadır. (a.a.) 

Ü l E 

(Başı 1.inci sayfad-.) 
dirmeğe yılbaşınr mesut bir vesile te
lakki ederim. 

. -EMiLE HACHA 
Ekselans Emile Hacha 

Reisicümhur 
Prag 

Yeni sene münasebetiyle gönder -
mek Jüt/unda bulundukları nazik me -
sajdan ziyacle:;iyle mütehassis olarak 
ek.<:e/ansrnızdan, en hararetli teşek -
kür/erimi ve şafai saadetleri ile Çe -
koslovakya'nın refalır hakkındaki en 
samimi temennilerimin kabulünü ri -

lütfunda bulundukları nazikane te
menni/erden ziyadesiyle mütehassis 
olarak majestelerine hararetle teşek
kür eder ve yeni sene tebrik/erimle 
beraber !jahsi saadetleri ve dost Bul
garistanın refahı hakkındaki en sa
mimi temennilerimi kabul buyurma
larınr rica eylerim. 

İSMET İNONU 

Ekselans Reisicümhur 
Ankara 

Yeni sene dolayısiyle ekselansları
na dost ve müttefik asil türk milJeti
nin refah ve saadeti hakkındaki erı ca ederim. 

iSMET INÔNÜ samimi temennilerimi arzederim. 

Ekselans ismet lnönü 
Reisicümhur 

Ankara 

Yeni sene münasebetiyle, şalısi saa
detleri ve şanlı türk milletinin refahı 
hakkındaki en samimi ve en hararetli 

.temennilerimi ekselansınıza tehalükle 
bildiririm. 

ZOG 
Majeste Birinci Zog 

Tiran 

Nazik tebriklerinden dolayı majes
telerine hararetle teşekkür eder ve 
kendilerine şahsi saadetleri ile asil 
arnavut mil1etinin refahı hakkındaki 
en hararetli temennilerimi takdim ey-
lerim. 

İSMET 1NONÜ 

Ekselans İsmet lnönü 
Reisicümhur 

Ankara 
Yeni sene münasebetiyle, ekselans

/arına en derin tebriklerimi ve şahsi 
saadetleri ile dost Türkiye'nin refa
hı hakkındaki en hararetli temennile
rimi bildirmekle bahtiyarım. 

BOR!S 
Majeste Üçüncü Boris 

Sof ya 
Yeni sene münasebetiyle bildirmek 

GEORGES R. 
Majeste İkinci Georges 

Atina 
Yeni sene münasebetiyle bana gön

dermek Jütfunda bulundukları nazi. 
kane tebriklerinden dolayı majeste
lerine hararetle teşekkür eder ve ye
ni sene tebrik/erimle beraber ~ahsi 

saadetleri ile clost ve müttefik asU 
Elen milletinin refahı hak/undaki en 
samimi temennilerimi kabul buyur -
malarını rica eylerim. 

İSMET İNONU 

Ekselans Türkiye Reisicümhuru 
Ankara 

Yeni sene hakkındaki en samimi 
tebriklerimin kabulünü ekselansz ~ 
nızdan rica ederim. 

LAZARO CARDENAS 
Mekı;ika Reisicümhuru 

Ekselans Lazaro Cardenu 
Reiaicümhur 

Mekaiko 

Nazik temennilerinden dolayı ekse
lansınıza samimi surette teşekkür 

eder ve yeni sene hakkındaki en iyi 
temennilerimi kabul buyurmalarını 

rica eylerim. 
İSMET 1NONU 

Hatay Dahiliye 
Müsteşarı dün 

Mitli Müdafaa ve 
şehrimize geldi 

Hatay Şark ve Cenup 

sınırlannı tahkim etti 
Hatay'ı 

kesildi 

Bu suretle zaman zaman 

rahatsız eden şakilerin ayağı 
Hatay devleti Başvekfiletine bağlı 

bulunan Hatay Dahiliye ve Milli Mü
dafaa Vekaletleri müsteşarı B. İnayet 
MürseJoğlu dün sabah şehrimize gel -
rniştir. B. Müme.loğlu şehrimizde bir
kaç gün kaldıktan sonra Hatay'a av -
det edecek ve şehrimizde bulunduğu 
mUddet içinde bazı hükümet ricalimiz-
le görüşecektir. Dün kendisini ziyaret 
eden bir muharririmize B. Miirseloğlu 
şunları söylemiştir: 

"-Yakın bir mazide asayiş ve em -

A. Ş. ESMER 

Deniz müsteşarlığı 

Bu gazeteye göre, bahriyeliler 800 
ile 1000 ton arasında çok seri ve 4 ve 
4,7 pusluk toplar ve muhtelif torpil ve 
denizaltı bombası tesisatiy'le müceh
hez 50 destroyerin inşasını derpiş e
den bir programı çok iyi karşılıya<:ak
lardır. 

Hükümlerimiz 

R niyetin muhtel bir hale geldiği Ha
tay'da bugün kuvetli bir otorite ile te
essüs etmiş olan emniyet asayiş ve in
tizam hüküm sürmektedir. Bu sükünu 
her şeyden evel Türkiye cümhuriyeti 
hükümetine ve onun şanlı ve kudretli 
ordusuna medyunuz. Fransa'nın gös
terdiği hüsnü niyet ve samimiyet de 
kaıyda şayandır. 

Hatay Dahiliye ve Milli Müdafaa 
Müsle§arı B. inayet Müseloğlu 

lôğvedilmiyor 
.... ~konomi Bakanlığına bağlı deniz 
4'1UStcıı.,. .. J ~ lı:: - . 
llllJ.rn :r:: ı.?r~ a.gvolunarak hır u.-
~ rnudurluk halme kalbolunacağını 
kan:ı Pzeteıer yazmıştı. Alakalı ma
habe ~?"dan alman malUınata göre bu 
&ip ..::~~ ll8ıl ve esastan liridir ve tek • 

--wıcktedir. ----

Yılbaıı gecesi Nevyork'ta 
ölenler ve sarhoş olanlar 

Nevyork, 2 a.a. - Nevyork'ta yıl -
başı gecesinin bilançosu: 12 ölü, 42 
yaralıdır. Fevkalade sarhoş oldukta -
r~~an dolayı hastaneye kaldırılan 132 
kişiden 43 ünün vaziyeti ağırdır. 

latcmbul'd 
rilmi, IQk. t ba Tozkoparan'da 3066 nwnaralı Fatih - Şişli otobüsü dev-
t . y Q erek.et versin bu k b'' ··k b' IA • • • · ır. ukarrd d . aza uyu ır acıa ıle netıcelenmemif-

a evcıüen otobüsü görüyorsunuz. 

Büyük bir kcdiyetle ileri sürdüğümüs ve ehemiyetle itibara alınmasını 
istediğimiz; hiikümlerimü:in bauuı ne kadar ;yanlış esaslara istinat etti
iini görerek fafmamak mümkün değildir. Ôyle haklı ve dürüst bir mu

hakeme yürüten yazılar görüraünüz ki bunların vardrğı hükümlerin isa
betinden şüphe etmek bile hatrr~nızdan geçmez. Fakat, büyük itinalar
la bina edilmiı olan 0 muhakeme silsilesi çok defa o kadar çürük bir te
melin Üzerine oturtulmuştur ki, buna sar/edilmiş olan emeklere acıma
mak mümkün değildir. 

Muhabirin biri, gayretkeşlikle gazetesine yanlış veya uydurma bir 
haber yetiştirmiştir. Bu haberi bir bct§ka gazete dikkatsizlikle bir kat 
daha hatalı olarak :1ütunlarma geçirir, derken havadis biraz daha §İ§i
rilerek diier bir gazeteye geçer. Belki bu havadisin mevzuu memleket 
hesabına üzerinde durulmıya layık bir mevzua temas etmektedir.Bir mu
harrir arkada§ onu fıkrasına mevzu yapar, uzun boylu mütalealar yÜrü
tür, o.nun yazısını okuyan bir başka arkadaş aynı bahis üzerinde sütunlar 
doldurur, üzerinde uzun boylu münakaşalar açılır, en akla hayale gel
mez mütalealar yürütülür. Ve n!hayet günün birinde anlaşılır ki kim bi
lir kaç gazetenin kaç sütununu doldurmuş, bir çok kalemleri günlerce iş
ga,l etmiş olan hadise aslında gayri mevcutmuş. Bir tekzip bütün davayı 
hallediverir. 

Hemen her gün bir örneğine rmtladığımız bu keyfiyet bizi, üzerinde 
kalem yÜrüteceğimiz hadisenin, her §eyden Önce, doğruluğunu ara§trr
mıya sevketmeli değil midir? Hele "doğru mu bilmem, §Öyle bir şey işit
tim ••. " diye söze başlıyarak, doğruluğunu bilmediği halde hadise üze . 
rinde sütun dolusu mütalea beyan edenlere her rastlayışımda hayret e
derim; acaba bu muharrir arkadaş saatlerce uğrCJ§ıp tenkit edeceği ha
disenin doğru olup olmadığını anlamak için neden bir telefon muhavere· 
ai :uıhmetine katlanmamrştır, diye insanın kendi kendine soracağı gelir. 

Mütalea ve hükümlerimizi üzerine istinat ettirdiğimiz meseleleri Ü· 

çü.ncü, dördüncü elden alacak yerde doğrudClılf doğruya kaynağrndan 
tahkik etmiye ehemiyet versek gayretlerimizi çok daha semereli bir 
vadide harcamak imkanını temin etmif oluru~. 

Yaıar NABi 

Dahili teşkilatımızı yeniden bazı 
kazalar teşkil etmek suretiyle tevsi ve 
organize eyledik. Dahiliye Vekaletine 
merbut bir jandarma umum kuman -
danJığı ile bir emniyet umum müdür
lüğu teşkil edildi. Bu suretle emniyet 
ve inzıbat kuvetlerini hassasiyetle eli • 
mize almış bulunuyoruz. 

Milli müdafaamızı ana yasanın ve 
statünün bahşettiği imkanlar nisbetin
de tensik ettik. Sıkı emniyet ve inzıbat 
tedbirleri almak suretiyle şark ve ce
nup hudutlarrmızı tahkim etmiş bulu
nuyoruz. Bidayeti teşekkülümüzde Su
riye hudutlarından zaman zaman bizi 
rahatsız eden şakilerin ayağı toprakla
rımızdan kesilmiştir. Seyyar jandarm'.l 
kıta!arımızı en seri vasıtalarla istenilen 
mahalde istenildiği şekilde hazır bulun 
~urmak imkanı mevcuttur. Şimal hu -
utl~rrmı~a bu k~dar hassasiyet gös

termıye luzum gormüyoruz. 
Son günlerde alınan bir kararla ec-

nebiler kin Hat • · 
• :J • aya gırerken pasaport 

mecburıyetı kaldırılmıştır. Ana vatan
d~n gelecekler için nüfus tezkereleri
~n hudutta ibraz edilmesini kS.fi adde
dıyoruz. 

Nasıl ki anavatarun baz ·1A 1 . ı Vl ayete· 
~ınde şehre girerken nüfus tezkeresi 
ıbrazı mecburiyeti varsa Hata , . k. . ya gır-
me ıç~n de türık vatandaşları hu kabil 
formalıteye tabidirler S . .1 . . · urıye ı e ara-
mızda ıkı ayrı ve müstakil devlet ara-
sında cari 0lması tabi1 bulunan pasa • 

van usulü vardır. 

Bazr menfi propagandaların anasır 
arasına soktuğu nifak bugün tamamen 
z~l olmuştur. Hiç bir cemaat, sınıf 
z~mre ve mezhep farkı gözetmcksi
zın herkes kanun nazarında müsavi 
hak ve vazifelere sahiptir. Kısa bir za
man için.de Hatay'daki arap, ermeni, 
rum ve alevi. vatandaşlar arasında eski 
kardeşlik bağlanrun teessüs ettiğini 
~e.mnuniy.etle müşahede ediyoruz. Da 
hılı ve harıci manzarası itibariyle Ha
tay tek bir vücut halindedir. Muhtelif 
vesilelerle bu kanaatimizin yerinde ol
duğunu gördük ve inandık. Bu meyan
da zikredilecek belli başlı hadise milli 
matemimiz ve onu takip eden sevinçli 
günlerimizdir. 

Ebedi Şef Atatürk'ün vefatiyle a
n~~atanın duyduğu acı Hatay da da 
bılatefrik cins ve mezhep aynen hisse
dilmiştir. Bu acının biricik tesellisini 
gene aynı birlikte Milli Şef lnönü'nün 
yüce varlrğında bulduk. Dün Atatür
k'ün varlığına ve eserlerine karşı titiz
likle titriyen kalplerimiz bugün !nö
nü'nün yüce varlığı etrafında aynı he
yecan ve samimiyetle çarpmaktadır. 

Büyük Millet Meclisinin Cümhur
reisliğine ve Parti Kurultayının Genel 
Başkanlığa İnönü'nü ittifakla seçmele
ri bizim kanaat ve hislerimizin bireır 
tezahürü olmuştur. 

Burada birkaç gün kaldıktan sonra 
tekrar Hata'ya döneceğim. Ziyaretim 
hususidir." 
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POSTALARI 
TÜRK1YE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Dalga uzunluğu : 
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1639 m. 183 Kcs./120 K•· 

Yarın nasıl olmalıdır ? 
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( Türkiye Saatilc ) 

Ankara: 

Salı 3:1.939 

Türl.. inkılap tarihi kronolojisinde 1 ile bir tek sant• h t ı 
araştırma yapanlar, şu tarih üzerinde Mim hük"" 

1t~ .alk ~alpı rnamıştı: Sizin Ali Çetinkaya, bizim papuçları-
bilh d ak . . ume ın ı ış etmeye baş- mızı k d f -assa urac Iardır: 1 1kıncıka- Iadığı demir 1 b .. apının ış t."'lra ma dogru koy-

. Yarayı deşerek tedavi etmek en kes
tırme yoldur. İyi, temiz ve canlı et 
tabakasına varmak için yara kabuğu
nu ve cerahat birikintisini aradan kal 
dırırlar. Ben de bu yazımm neticesi
ne varana kadar hep hatalardan ve 
n~ksa~lardan bahsedeceğim. Küçük 
koylerı yaşatan amillerden biri de in
z~bat k~ygusu oldu. Meşrutiyet dev
rınde bıle jandarma mesul bir muha-

. lZ.30 müzik (solo Pi.) - 13.00 saat 1 

Jans haberleri, meteor - Ankara - 13.10·! 
man elinde kalan elli dönümlük bir müzik (Riyaseti Cümhur -Başkan- bandof 
tarlad r O d k şef ıhsan Küııçer) - l - Askeri mar" Ji ı . a son uvetini verince ı (F ş "' ·· ~ l · ubert) - 2 - Güzel Karmensıl 

nun.... lınm dyo ' gene, ugun satın a- du. Yeni sene ireri biz dışarı ,, 
asının okuz ne ld"' ·· ·· 3 

' ••• 

ruzgar a tozan bir toprak halini alır. vals (R. Volstet) - 3 - Marinarella _ u~e: 

Bir ikincikanun 929 da Millet mek- bulund - u u yı onumunde *** 
tepleri açılmıştır, nadol uhgutmt u2z0 Anadolu hattıdır. A- Bir taraftan Anadolu Bağdat hattı 

B' 'k' . A u a l mart 920 de devletçe d"- t f ' ~r ı ıncıkanun 928 de Anadol~ işletilmi b 1 d ıger ara tan Şark demiryolları gibi 

Yamaçlarda kına gibi, ince, ufak ufak tür - (J. Fücik) - 4 - Boheme dair - fsl 
dalgalar ve çatlaklar gösteren sarı tezi - {Puccini) - 5 - Kukuama - Esta.F 

(entermezo (P. Linke) 
P~mbe bir nevi toprak görürsünüz .. ı8.30 Türk müzigi (ince saz . segah 1 
Şımdi üz.erlerinde yemlik otu bi1e huza_ı_n faslı) - 19 15 saat, ajans, mete< demıryolları satın alınmıştır; T"' k :e .aş ~n ~· _ . yabancı en büyük iki hattın milll hat-

Bir ikinci kanun 934 de inkılap kiye~~n. e~;:yo .:u ~gu, ı_lk muvaffa- lar arasma katılmış olduğu günün 
dersleri bütün yüksek tahsilde baş ranl 

1 71 .ı mucal elenın en buh- yıldönümünde, bu ilci hat gibi millet 
lamıştır; - de ~- s;n~ ~r~e rast ıyan bu _devirler-, eline geçmiş olan hatlara kısa bir ba

Bir ikincikanun 935 de İstanbul kA gosl ekrl ı. as:ta yoksullugu ve im- kış, zevkimizi artıracaktır. 

Çıkın b roloJı ve ziraat borsası haberleri :.. 19 J 
.~yan u toprakların bir çeyrek türk ll'!üziğ~ (sa..: eserleri.) _ ı . Şehnl 

asır once altlarında pınarları besliyen peşrevı (Alı ağa) - 2 - Susi dilara saı Sf 
s~ dep~ları ve üstlerinde yağmur ge- maisi (tamburi Cemil) - 3 • Tanbur w 
tıren agaçlar vardı. simi (Mesut Cemil) - 4 - Kürdili peşrt' 

h . . ansız ı ara ragmen nakliyat i · · A d h 
rı ttm şırketı satın alınmıştır. ff k. 

1 
şını Y m attı, İzmir - Kasaba ve tem-

Bir ikincikanun 937 de Şark 'demir- :~::ı ~h:r:t ~ başard~ ve bilhassa didi hattı, Rumeli demiryollarr, Bur-

tap bulmak maksadiyle her ikiden 
fazla ev birikintisine bir muhtaralrk 
~ühürü kazdırdı; veya hiç olmazsa 
b~~ bekçi seçtirirdi. Bu küçük köyler 
n~.betleme ve kuru ziraat yaparlar. 
Gubre vermediklerinden daima tarla 
değiştirirler. Meşe yapraklariyle bes
lenen toprak, kuvetini tam beş sene 
muhafaza edebildiği için meşeliği bo
z~? tarlaya çevirmek çok rağbetlidir. 
Boylece, köylü aynı zamanda şehre 
meşe kökü de satmış olur. Bir yanı 
~eşeliğe bitişik tarla eğer eski usul 
hır tapuya da bağlanırsa mesele kal
maz. Keçilerin kemirip kuruttuğu fi
danlar eve, toprağın içinden sökülüp 
çıkarrlan kökler - meşe kökleri devam 
lı_ köz bıraktığı için makbuldür. _ şe. 
hırde odun pazarına gönderilir· ve 
ta~la dai~a kuvetli kalabilmek İçin 
~utemadıy;n ormanın içine doğru ge 
nışl.emek lazt~drr. Böyle bir tarlaya 
sahıp olmuş hır aile elli sene zarfın
da koca bir balkanı söndürdüğü za-

(tanburi Cemil) - 5 - Hüzam saz ııeına~ 
Bu köyler yemsizlik yüzünden ko- (Şerif Muhittin) - 6 - Pembe kızdın (Har 

yun ve sığır besliyemezler. Fakat kışı d~r bey) - çalanlar: Vecihe, Mesut Cl 

yollarr satın alınmıştır. c··mh .Y ç.ar~ vaktınde karşıladı. sa - Mudanya hattı; Anadolu • Bağ-
Bir ikincikanun 938 de B u urıyetın ılk kuruluş yılların- dat demiryolları 

~ mı!, Ruşen Kam, Cevdet Kozan - 20.<J 
~eşe yapragı ile geçirebildiği için ke konuşma. (Hukuk İlmini Yayma Kurumu 
ç~!e çok kıymet verirler. Keçi bugün - 20.15 müzik (radyo orkestrası - şe 
ku Y. ayrlma şekli ile küçük köy seke- Praetorius) - 21.15 saat esham tahvilAt v.. . ursa sun- da milli demiryolculug- · ··· 

gupek fabrıkası açılmıstır. yeler. r 1 t 1 k umu:un ana ga- Tarıhlerde şudur: Bir ikincikanun 
~ ı p an aş ırı ır en bılhassa su 928 d A d l -

*** noktaların üzerinde durulmuştu: . 934 de ! n~ o u Bagdat; bir ~~zir~n 
d kambiyo - nukut borsası '(fiyat)' - 21.ı 

nesın en daha zararlı ise de onun bu türk müziği (şarkı ve taksim) - ı - şarJcl 

Eğer dikkatle arıyacak olursak, a- a) Şirketlerin elindeki hatları satın temm:z ~~ı~eK~~ba ~e temd_ıdı ~ bır 
şağı >:~~~rı bütün yılın üç yüz altmış alarak devletleştirmek. . Y m attı; hır kanu-

zararını önlemek, hatta keçiyi fayda- l~r (Müzeyyen Senar) - 2 - (Kemal Nifıl' 
1ı mal haline getirmek kabil olduğun- zı Seyhun) - kemençe taksim; - 3 _ şarlcf 
dan ·ı .1 lar .. (~ustafa Çağlar) - 21.55 Konuşııı' 

mevzu ı e ı gisi olmadığı halde (Turkıye postası) - 22.10 müzik (küçiil b~ş. gunu.nd_ e, kayda deg-er memleket b) Demiryol bakımı~dan çok k 'k nusanı .. 93~ de Şark demiryolları ... 
h~d 1 e sı Bugun ıktısad1 h · · · k 

a ~s.e _erının sıralandığını tespit e- olan topraklarımızı çelik ağlarla dö- betmiş olan 405 k'l e emıyetını - ay-
debılırız. Fakat bu hadiseler iç· d şemek; . ı ometre uzunlugun-

kendisine bir kaç satır tahsis etmeği orkestra) - 1 - Tath meltemler_ vals (Gıl' 
gerekli gördüm. ng'l) - 2 - Asker marşı (Şubert) - 3 • 

Birçok memleketler keçiyi toprak- mehtap isimli sonatın adacyosu (Betho"~ 
öyleleri vardır ki, onların üzer::d: c) Aralarında malzeme, tarife ve dakı Cenuy demi~yolu ile 28 kilomet
durmak ve her sene yıldönümünde o- işletme birliği olmıyan hatları de 1 t re u~unlugundakı Ilıca - Palamutluk 
n_un bir bilançosunu yapmak milli if- elinde ve bir arada toplamak.. v e demıryolundan başka şirket elinde 
tıhar vesilesi oluyor. Devlet kararlan ve teşebbüsleri hattımız kalmamıştır. 

1 4 - Şen parça (Levin) - 5 - Kantabile (St' 
~~ından çıkardılar. Bizde de keçi z~r ~üi) - 6 - i~iş;r ikişer - vals _ (Val«' 
duşmanlan çoğaldı. Halbuki bu zaval- toyfol) - 7 - Dulsıne için (Karlis) - 8 • 
Jr h Barışma A Polka (Drigo) - 9 - Rus moti 

ayvan sürü halinde yaşıyan ve ço- leri üzerine potpuri (Leopold) - 23JC 

Mes~la bir ikincikanuna rastlıyan karşısında telakki ve düşünceleri an- . **':' 
ve milli kalkınmayı alakadar eden ha- lataı:ı vesikalar arasında, milli demir- . Demıryolculuğumuz ıçın hususi 
<liseler arasında, demiryolumuz icin yol politikası takip kararının muvaf- dbır k_ı1Y1:11eti ?lan bugünde, bir defa 
ikı' ld'" .. ·· ı .. f k ı - · a mı ı demıryolcul ~ · yı onumune rast ıyoruz: Anado- a o acagına ınanan]arm az olduğu- k 

1 
.. ugumuza aıt ra-

banın her emrine itaat eden bir mah- müzik (Cazband) - Z3.45.24 son ajans ha 
lfiktur. Anadoluda eti zevkle yenilir. bcrleri ve yarınki proğram. 
Kılından mutabiye, çuval, torba, ko- Avrupa: 
lan yapıldığı gibi, çadır bezi de doku
nur. Derisi dabaklığtn çok aradığı 
ham maddelerdendir. Sütünden de is
tifade edi1ir. Kendisine atfedilen ka
bahat, ağaçları dişleyip kurutması ve 
meşelerin en körpe sivrisini yiyerek 
bodur bırakmasıdır. 

lu demiryollarının ve Şark demiryol- nu gösterenler de vardır: Milli' ban- 1 am akra goz atmak zevkimizi tamam-
larınrn satın alınması... kacıhk ·ır d"' . . ıyaca trr. 

d
'l . k,1 ~ı ı en ustrı, mıllt tarih ve Senelere b k M 

Biri~i~ ~nadolu'nun bağrından ge- ı ın r aplarında olduğu gibi... Mem- a mız: illi demiryol 
çen; dıgerı Avrupa türkiyesini garp leket içindeki olanları bir tarafa bı- politikamız 920 de başlamıştı. Lozan 
memleketlerine bağlıyan bu iki hat- rakımz, fakat, bilhassa bu yabancı anlaşması imzalandığı zaman devletin 
tın inşa tarihini biliyoruz: İstanbul'- şirketlerin işlettikleri hatlarla mad- işletmekte olduğu hatlar, yekun u
dan Ankara'ya gelenler ve Ankara'- dl manevi alakası olanlar, bu devlet zunluğu 1378 kHometreyi tutan Hay
dan Kayseri'ye gidenler muhakkak teşebbüsünü büyük bir soğukkanlı- darpaşa - Ankara; Arifi ye - Adapa
soruyorlar: lıkla ve batta itimatsızlıkla karsılr- zarı; Alayunt - Kütahya; Eskişehir 

"-Neden harita üzerinde mesafe- yorlardı. Şark demiryollarının s~tın Konya; Konya- Yenice hatları idi. 
ler aynı olduğu halde demiryolunun alınmasında şirketin delegelerinden 925 d 2o k'l 

k
. e 4 ı ometre uzunluğunda-

geçtiği sahalar birbirini tutmuyor? olarak bulunan Bay La Kruva, hattm ı Ankara y k" h . - er oy attı yapılarak 
lstanbul'la Ankara arasında tren, boş satın alındığı gün ihtisaslarını anla- demıryol~ınuzun uzunluğu 1585 ki-
aahalardan lüzumsuz yerlere kıvrıl- tırken bu zihniyetini şu cümlelerle Iometreyı buldu. 

makta, devamlı olarak münhaniler ifade etmişti: . 926 da 48 kilometre uzunluğun
çinnektedir. Ankara - Kayseri ara- "- Milli bir demiryol politikasrnz dakı Samsun - Kavak hattı ilave edi
sında ;se doğrudan doğruya hedefe muvaffakiyetle güdmek, bir devletin ]erek yekun 1630 za çıktı. 
doğru gıden bir akış var .. " yapacağı güç işlerden biridir. Bilha:.- on n .. "'"'iı:ı.p ı:;-.ın ı.:ı. 

Fak bu gayeden uzak1asma ve he- sa sizin memleketiniz gibi sanayide zandı ve ye u ıll'l?'"'l)l)'...,.~.ı..ometre ka
defe yaklaşma yalnız bu h;t üzerinde geri kalmış, topTa\dann.da utrc;;ok ya- metre Yerköy - Kayseri; 98 kilometre 
değildi . T ü r k i y e • n i n nere - hancı şirketlerin işlettikleri hatlar Kavak - Kayabaşı; 356 kilometre Er
sinde yabancı sermaye, hiç bir milli bulunan bir yer olursa ... !tiraf etme- zurum _ Hudut ... 
kontn 1 tabi olmadan ray döşe.mişse lidir ki, bu şirketlerle yaprlmrş olan 928 de 69 kilometrelik Kayabaşı -
hep bt ayeden kaçrşlara rastlıyoruz. mukaveleler, belki imparatorluk dev- Zile; 69 kilometrelik Mersin - Yeni
Açıktır: Kilometre kazanmak!... rinde ki şartlardan dolayı olacak, çok ce - Adana hatlarımıza ilave edildi ve 

lmpar ıtorlukta ilk demiryol, 1856 zaman memleketinizin milli menfa- yekun 2398 kilometreye yükseldi. 
da Aydın hattında yabancı sermaye- atlerine uygun olmamıştır. 929 da 50 kilometrelik Kütahya -
siyle Cl endi. Bu hattın inşasının ilk İlk zamanlar, bu hatlarm devlet Tavşanlı; 138 kilometrelik Fevzipa
senesiı do:, idare meclisi raporunda, tarafından satm alınarak bir tek ida- şa - Gölbaşı hatlarımıza ilave edildi 
impart;.t rluğun derin kayıtsızlığına re halinde işletileceği arzusunun ko- ve yekun 2586 kilometre oldu. 
misal 1 bilecek enteresan noktalar !aylıkla tahakkuk edeceğini zannet- 930 da demiryollarımıza ilave edi
vardı. Aydın hattının inşasındaki ga- miyorduk. Fakat bugün bu, artık bir len hatlar ve uzunlukları şudur: 71 
ye tud:ır: Bu hat !zmir'dcn Basra'ya emri vaki olmuştur. Türkiye'de bun- kilometre Filyos - Bahkısık; 39 kilo
kadar ı anan Hindistan'a yeni bir yol dan sonra iş görecek olan yabancı metre Tavşanlı - Değirmen saz; 222 
açmak! sermaye, ancak, bu memleketin milli kilometre Kayseri - Sivas; 61 kilo-

Ancak bir müstemleke toprakları sermayesi gibi halkın menfaatlerini metre Zile - Kunduz: 56 kilometre 
için dü unülebilecek olan bu telakki; koruyacak ve düşünecektir. Türkiye Gölbaşı - Doğanşehir. 930 da yekun 
imparatorluğun 62 yılda yaptırdığı muhakkak ki iyi bir iş memleketidir 3035 kilometredir. 
bütün hatlarda vakidir. İmparatorlu- ve asıl bundan sonra memleketinize 931 de hatlarımıza 156 kilometrelik 
ğun de ıryoJ tarihinde ismi sık sık gelecek olan yabancı sermaye emni- Irmak - Çankırı; 57 kilometrelik Do
geçen l a-on Hirş'in hatrralarmda yet içinde kendisine faaliyet sahası ğanşehir - Malatya hatları katılarak 
bugün avretle okuduğumuz bu ha- bulacaktır. yekun 3194 kilometreye çıkıyor. 
kikatlere ık Sik rastlıyoruz. Biz garplilerde bir adet vardır: 932 de 151 kilometrelik Kelin -

62 yıl ıçinde yapılan demiryollar Noel' de küçük çocukların yatakları- Kunduz; 33 kilometrelik Malatya -
arasında milli teknik ve devlet parası nın ucuna türlü hediyeler koyarlar. Fırat; 42 kilometrelik Mudanya -
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Cevırea. Nuubi Baydaı 

-47-
- Sen Y ani'yi, demek ki, bu kadar seversin? 
~ Ben seni severim, Anna. 
kisi de akşam ne yediklerini bilemiyorlar. Ye

mekten sonra Klari gazeteyi istiyor, ve gazeteyi 
herkesi taklit etmiş olmak için satm alan ve §Öylece 
bi göz gezdiren Barabaş da hemen veriyor. Anna 
ilf' Yani ıstırap içinde kardeşlerine bakıyorlar. Kla
ri mahut makaleyi keşfe-diyor, gözlerini dört aça -
ra ~kuyor. Bitirince bir daha okuyor. Sonra, gaze
teyi atıyor, esniyor ve ayağa kalkıyor. 

- Dikkate layık hiç bir ıey yok. Geceniz hay

ro aun. 
Biraz sonra, Anna odalarına girdiği zaman Kla

ri'yi gözleri kapah, yatmıt buluyor. Anna içini çe
kip bir müddet dıvara dayanıyor. Klari'nin uzun 
kirpikleri kalkıyor - uzun kirpikleri ve büyük ye
til gözleri onun, muhakkak ki, henüz kabalığı zail 

olmamı§ çocuk çehresinin en güzel taraflarıdır -
ve sükunetle şöyle diyor: 

- Eğer bu budala maymun bir daha buraya a
dnn atarsa derhal kapı dışarı etmeni senden rica e
derim. Onu tanıdığımız şayet kaşfedilecek olursa 
bjzi bu memleketten koğarlar. - Klari gülerek ila
ve ediyor - fakat, paraları cebine koyup kaçabil
mişse umduğumuzdan da kurnazmış. 

Anna'nın tüyleri Ürperiyor. Soyunmağa karar 
veremiyor. Klari doğruluyor, kardeşine sakin bir 
istihfafla bakıyor, ve sonra, kati kararını vermiş bir 
insan haliyle bakıp gözlerini kapıyor. 

- Sen istersen ağlryabilirsin, ben uyuyorum. 
Ve dediği gibi de yapıyor. 

Sıkıntı ile dolu üç gün geçiyor. Gazeteler sahte 
çek hakkında uzun izahlarda bulunuyor ve çifte 
telgrafın nasıl kullanılmış olduğunu anlatıyorlar, 
Bu telgraflar, Panteon civarmda küçük bir otelde 
oturan Marten Brüvo a•dmda birine gönderilmişti. 
Eşkali tamamiyle amerikahnınkine benzemekte i -
se de lstvan'ınkine katiyen tetabuk etmiyordu. A -
dam uzun boylu, kırmızı yiizlü, kır saçlı, kırk yaş
larında kadardı: bu lstvan değildir. 

Yani mırıldanıyor: 
- Belki de bunu yapan o değildi. 
Fakat Anna, başını bir kere daha sa1lıyor. 
Bu kabusun dördüncü günü, her zaman yaptığı 

gibi, Pöti Pariziyen'i alıyor. Bu sabah gazete-de bu 
ite dair bir kaç satırlık haber vardır. Polis dolandı
rıcının izi üzerindedir. Sahte çek defterini basmış o
lan matbaacı bulunmuıtur. Anna gazeteyi metro
politenin sırası üzerine bırakıp arkasına yaslanı · 
yor. lstvan kaçmıştır. Artık onu bir daha görmiye
cektir. Belki de böırle olması daha iyi ise de o anda 

Bursa; 163 kilometrelik Değirmen
saz - Balıkesir hatları ilave edilerek 
3533 kilometre oluyor. 

934 bilhassa verimlidir: 65 kilomet
re Eskipazar - Balıkısık; 703 kilomet
relik !zmir - Manisa - Bandırma _ 
Afyon; 62 kilometrelik Fırat - Yol
çatı; 24 kilometrelik Yolçatı - Elazığ 
hatları katılarak 4737 kilometreye 
yükseliyor. 

935 de hatlarımızın yekunu şu hat
lar katılarak 5721 kilometre olmuş
tur: 152 ~ilometre Çankırı - Eskipa
zar; 64 kılometre Sivas - Eskiköy · 
609 kilometre Aydın hattı ve şube!e~ 
ri. .. 

936 da 15 kilometrelik Filyos - Ça
talağzı: 48 kilometreliık Eskiköy -
Çetin kaya; 70 kilometrelik Malatya -
Hekimhan; 112 kilometrelik Afyon -
Karakuyu; 13 kilometrelik Bozan
önü - Isparta; 24 kilometre Baladız -
Burdur hatları katılarak yekun 6003 
kilometreye yükseliyor. 

937 de hatlarımızın yekunu 6559 ki
lometreye çıkmıştır: 336 kilometrelik 
Avrupa hattı; 10 kilometre ÇatalağA 
zı - Zonguldak; 70 kilometre Hekim
han - Malatya; 35 kilometre Fevzi pa
şa - Meydanıekbez; 65 kilometre Top
rakkale - Payas ... 

938 de 55 kilometrelik Divriği -
Ilıç ve 104 kilometrelik Ihç - Erzin
can kısımları hatlarımıza katılmış ve 
yekun 6718 kilometreyi bulmuştur. 

Milli demiryol tarihinin bu mesut 
bir yıldönümünde bu rakamlar, yurdu 
çelik ağlarla örmek davasının ne bü
yük bir hızla gerçekleştiğin{ anlatan 
milli zaferlerdir. 

Fakat yalnız üç sene korunan bir 
meşeliğe keçi asla diş geçiremez. Hat 
ta bu suretle yükselmiş olan korulara 
keçinin faydası bile vardır. Keçi, ağaç 
ların dibindeki piçleri kemirmek yo
luyla ana ağaçlara hizmet eder. Ma
:~~ya il_e, Adıyaman arasında gördü
gum Hıdrasor ve kav oymakları meşe 
tiklerini bu yolla muhafaza ettikleri 
için şimdi hem ölmez meşeliklere, 
hem zengin keçi sürülerine sahip bu
lunuyorlar. Eğer keçi beslemek işini 
bu şekilde düzenliye bilirsek yeni bir 

M~~.0Pôl:XhiYıı11~uzTu"k1er'ini doİduran 
bedeviler yalnız kıl çadırla otururlar. 

*** 
Şimdiye kadar daima köylerin kü

çülüp, dağılmasındaki sebepleri araş
tırdım. Ve nüfusun bu şekildeki da

ğılıp yayılmasından hasıl olmu~ za
rarlara işaret ettim. Gerçek, memleke 

tin bu yüzden olan zararı pek fazla

dır. Eğer türk köylüsünün çok mü

him bir kısmı hala bugün dahi yağ 
yemez ve et yüzü görmesse, bu mah
rumiyeti doğuran biricik sebep köy
lerin küçüklüğü ve evlerin tarif etti
ğim şekilde bitişikliğidir. Sayım ver
gisine tabi koyun servetimizin adedi 
o kadar az ki, şayet türk vatandaşı bir 
gün senede bir koyun yemeğe karar 
verse ilk sene zarfında memlekette 
bir tek koyun bile kalmıyacaktır. 

Bu köylerin kalkmması ve birer is
tihsal birimi (unite) haline getirilme 
si için ne lazımdır. gelecek yazilarda 
bu cihetleri mutalea edeceğiz. 

eline tıkıyor. 

. OPERA VE OPERETLER : 16 Layp • 
zıg - 20.10 Berlin, Königsberg - 21 Mila • 
no - 24 Frankfurt 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN· 
Kolonya - 14.15 Frankfurt- 16 Breslav _. 
19.25 Droytviç - 20.30 London - Recyonal 
- 21.30 Münih 
FONİK KONSERLER : 12 Frankfurt, 

ODA MUSİKİSİ : 15.25 Hamburg -
Z?.l 5 Frankfurt - 20.55 Viyana -21.15 Pa· 
rıs 

SOI O KONSERLERİ : 18 Hamburg --
18.20 Breslav, Layp:r.ig, Münih - 19 Ham• 
burp,' - 20.30 Strasburg - 21.30 Stokholtı1 
- 21.50 Beromünster 
NEFESLİ SAZLAR (Marı; v.s.) : 10.30 

Ham bur.~ - 12 Ke;ı;a - 22.35 Königsberg 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAR : 

13 Breslav 
HAFİF MÜZİK : Alman iııtasyonlan : 

- 1!.30 Frankfurt, Münih - 12 Bretılav -
14 Ştütgart - 14.15 Münib - 16 AJn-. .. ı 
tasyonlan - 18 Bertin - 19 Alman is( 
yontan - 19.15 Breslav - 19.30 Flll,i; 
furt - 20.10 Breslav, Ştütgart - 20.~ı~ 
penhaır - 22.30 Ilamburg - 22.35 Şt.,.< 
~:av • •T•"«-=--- ~•a•V ;.a•""· ..... --.. 0 'J 

DANS MÜZİÖİ : 20.30 Kolonya - Zl.~ 
Floransa, Ren - 22.30 Sottens - 23 Flo -
ransa, Roma - 23.25 London - Recyonal -
23.45 Tuluz, Prene - 0.20 Droytviç, 

İstanbul Belediye hesap iıleri 

müdürünün vazifesine 

nihayet veri!di 
lç Bakanlık, İstanbul valisi B. Lftt

fi Kırdar tarafından işten el çektirilen 

İstanbul belediyesi hesap işleri müdü

rü B. Kemal Tulgar'm vazifesine gör

düğü lüzum üzerine nihayet vermiştir. 

Tortum şelalesi 
Elektrik işleri etüd idaresi Erzu -

rum vilayeti içinde bulunan Tortum 

şelalesinden enerji istihsali için tet -

kiklere başlamıştır. 

bunu takdir edemiyor. Verilen eşkal hakkındaki i
zahlara anlamak da oldukça güçse de şayet İstvan 
masum olsaydı, fikrinden istifade olunup bu işe te
şebbüs edildiğinden tikayet mak&adiy1e dahi olsa, 
'>İr kere evlerine uğraması lazım gelirdi. Halbuki 
İstvan kaçmıştır, ve kaçmış olması da daha müna
siptir, ancak Anna için bir darbedir. 

- İşte yaptığı. tık önce onu aşırdı, ve sonra, 
kendisi İçin hırsızlık ve dolandıHcxhk etmeğe sev
ketti. İşte! Ona tefekkür etmeli idin! 

Anna atelyede, bir gün evel batlaınış olduğu 

bej rengi elbiseyi ele alıyor ve zihnini yormamağa 
uğraşıyor. Birdenbire adınm çağın1dığına işiterek 

parmağına iğneyi batırıyor .. 
Mad.mazel Jaklin eşiktedir: 

- Madmazel An, lütfen gelir misiniz? 
Bayan Jaklin, satıcı kızlardan birini gönderece

ğine onu çağırınağa bizzat gelmiştir. Bunun mana
sı nedir? Salonun havası elektrikle meşbudur. Be
yaz saçlı ve uzun bo,y]u kadın onu mankenlerin sa
lonuna götürüyor. 

İçeri giriyor. Anna onu takip ediyor. Satıcı kız
lar bir şeyler görebilmek için vficutlarını kımıldat
madan zorla boyunlarını döndürüyorlar. 

Küçük odada, biribirinin kartısrnda, drvara da
yanıp ayakta duran iki genç kız vardır. GretPin yü
zü kıp kırmızıdır, gözlerinden kıvılcımlar açılmak
tadır. Piya Monika ise ölü gibi sap sarıdır. Fakat 
sağ yanağında kırmızı bir leke görünmektedir. 

Bayan Jaklin kapıyı Örtüp kızlara bakıyor: 
- Kontes Margörit ile matmazel P iya zannıma 

kalrraa, matmazel An, sizi ali.kalandıran bir me
seleden dolayı kavga ettiler. İtin doğrusu §Udur ki 
Kontes Margörit mabnazet Piya'yı tokatlamıştır. 

Gretl, zıphyan bir top gibi, dayandığı dıvardan 
birdenbire fırlıyor. Masanın üzerinde ezilip bükül
mÜ§ bir &azete vardır. Bunu yakala1ıp Anna'nm 

Piya Monika, inler gibi: 

- Fakat, bilmiyordum ki. Onların şöyle böyle 
dost olduklarını sanıyordum. Nasıl tahmin ede•bi
liNlim? Ona katiyen cesaret vermedim. Sadece 
buraya gelip beni bekliyor, ve evime kadar refa
kat ediyordu. Onu bir an bile ciddiye almadım.. 

Anna hiç bir şey işitmiyor. Yalnız Gretl'in ken
disine uzatmış olduğu Mo.ten gazetesine bakryor. 
Gazete lstvan'ın resmini basmış ve Üzerine büyük 
puntolu harflerle bir manşet yapmııtır: sahte çek 
dolandırıcısının ortağı olan ve telgraf müvezzii kılı

ğına girerek uydurma telgrafı bankaya getİl"ell 
macar tabasından Etiyen Veygan'ı polis yakaıa.. 

nııştır. 

Gretl bağırıyor: 
- Bu divane ona aşıktı. Ona i.§ıktı ve onu acletn. 

edebilirdi, şayet... 
Piya Monika gene inliyor: 
- Anna, bilmiyordum. Eğer tahmin edebil~

dim ... Onunla ilk defa sizin evde biribirimize rut
lamıştak, hatırlıyorsunuz, değil mi? O gün beni e
ve götürdü ve zaman zaman göriişmek müsaadesi
ni istedi. Duna hiç ehemiyet vermiyordum. Onunla 
§Undan bundan bahsediyorduk. Beni güldürüyor
du. Beni affediniz, Anna ... Bana hiç demediniz ki.. 
. Anna'nın etrafında oda dönüyor, hiç durmadan 

dönüyor, fotoğraf da, lstvan'm fotoğrafı da gittik
çe daha hı:r.lı '!iönüyor. 

Hafif bir aeale: 
• (Soncı VGI') 



Kitaplar arasında : 
---------~--~--

Türkiye'de orta öğretim 
Her vakıt a . . 1 ·· · l bir .. ~ -ranacak kıtaplar iç.ın ya- masrnın da uzun suren ısrar 1 :r-

zı masalarına ancak bır kol uzunlugu lışmaya mal oldugu sarahatle mey -
mesafede yer} . . . 

etl . k. eştırılen raflar, bır kıy - dandadır. 
m ı ıtap ~-'- k k. , *** d uana azandı · (Tur ıye -

e ~.rt~ ogretinı "1"). ' Hasan_ Ali Yi.itel, kitabının ön sözlin-
Kultur Bak k .. t i · . anlıgının yuksek himme- de ilım adamlarına ya ıpn mu evaz 

tıyle mılli kiıtUpanemize kazandırılan bir ifade ile ıu satırları yazıyor: "Tah
bu eser, Yİrnıiye yakın kıtabı ve sayı- lil ve tetkikleri ihtiva eden birinci kı
sız makaleleriyle adı etrafında, de - sımda ele alınan bütü• mevzular, ob-
vam ed k ·h · d"l · ece haklı bir şöhret temin e- jektif kalmasına çok ı tımam e ı mış 
den 1:1asan - Ali Yucel'in beş senelik bir gözle gôrülerek yazılmıştır. Zati 
emeğı Inahsulüdür. mütalealar serdin den mümkün oldu -

••* gu kadar çekinilmiştir. Meselelerin 
. ~~~a ~driaat denilen tahsil derece- nasıl olması lazım geldiği hakkında 

81
•.

11 
ul.tUriın temeli olduğuna göre bir fikir söylemekten ziyade vakıaları ol

mı. etın ınUnevveri üzerinde en mü _ dugu gibi teıbit etmeği daha pratik ve 
~~~1

1~. derecedir. Binaenaleyh, miıellif daha faydalı buldum. "Türkiye'de or-
~ t~r tarihimizin en muhim bir me - ta ogretim" bir idealin değil, bir rea

~- eaı üzerinde durmuş ve k~tabına Jitenin kitabıdır. Bizde orta tahsilin 

1 
°Yle IDUhirn bir mevzu seçerek, baş- ve onun ozıi olan lisenin en mükem -

,,~_dan eve} bile ona bir ehemiyet mel şekli hakkında tek tek fikir sahi
~~ırnuftır. bi olanlarımız elbette vardır. Bu ara
b)'Uihin faydalarını kim inkar ed~- da benim de kendime göre düşündük-

1 ır? O, ehcmiyetini muhafaza etmış lerim bulunabilir. Esaslı bir progra -
~ daitna da edecektir. Biz, onun bize mın tesbiti, ancak bu parça parça fi · 
n~klettiği gcçmi' tecrübelerin aydın- kirlerin bir araya gelmesi ve sistemli 
lıgında hedefe varıtlarımızı emniyet bir surette, bilhassa kültür mevzula -
altına alır ve yoJlarımızı da en kısala- rmda türlü görüşlerin önce çarpışıp 
rından seçebiliriz. sonra uzlaşarak ana prensiplere bağ -

Müellif kitabında, tarihin yardımiy- Janması yoliyle mümkün olacaktır. 
le orta tedrisatın, tanzimattan evclki kanaatindeyim. Çünkü lise, gerek bün
•lihat hareketleriyle tanzimatta, Ha- yesi ve gerek verecegi eğitim ve öğre
nıit zamanında ve ikinci meşrutiyet tim unsurlariyle bir memleketin me -
devrinde nasıl köksüz ve isHimi esas- deniyet anlayışını temsil eder. Bu ka
lara dayanan zararlı tecriıbeler ge- dar ehemiyetli ve güç bir davayı halle 
Çirdiğini w cümhuriyette de tevhidi fert olarak teşebbüs etmek, büyük cü
tedrisat kanunundan sonraki hareket- ret olur." 
leri vcaikalariyle anlatmakta ve tahlil Çok çetin bir mevzuun. çetin bir 
etmektedir. çalışma neticesinde atakadarlarımn ö-

Yücel, bize bunları yalnız kuru ve- nüne, bütün vesaiki ile beraber geçmiş 
•ikalar ve tahliller halinde vermiye • tecrübelerinin ve halinin esaslarını 
rek, türk münevverinin hangi pren - ve gayelerini seren müellifin, yukarı
ıiplere dayanarak, hangi gayeler için ya aldığım satırları, "daha iyi"si için 
)'etittirildigini de incelemekte ve bu arkadaşlarını bir hayır işine de davet 
hususu tebarüz ettirmektedir. etmektedir. 

t,te böylece tarihle el ele vererek 
gezdirdiği sayfalardan, Türkiye'deki 
siyasi rejimlerin, kendisi için nasıl 
bir münevver vatandaş yaratmak iste

••• 
Tekrar edelim ki eser, mevzuu hak

kında kafalarda tek sual izi bırakma-
diğini de etraflı bir şekilde ve bütün dan okuyucuyu bütün ,umuliyle ten -
fiimuliyle öğrenmekteyiz. vir ve tatmin eden bir tamhkta ve mü-

*** Mee111ftn yerinde - . . - · ,ıırır 
& ~fayı geçen "Türkiyo'de orta oğre- aarfedllmi1 olan emefini hürmetle 

" · hal. d d. karşılar ve kendisini tebrik ederken, ~ --, , muazzam bir cılt ın e ır ve 
'""' ............ v .... , _ _ _ _b _ _ ·--- vürünecek yolları kısaltmıya yarıya -

Nasyonal sosyalizm 
ve mülkiyet teltıkkisi 

Nazi Almanya'sı, askeri diplomasisinin fasılasız zaferleri sayesinde iç 
meselelerinden haricin ve kendi milletinin dikkatini uzaklaştır

mıya muvaffak olmaktadır. Nazist sistem hakkında ciddi etüdler, hudut
lar dışında, vesikasızhk dolayısiyle, git gide nadirletmektedir. Memleket 
matbuatına gelince, tabiidir ki, bu hususta tenkitkir mütalealar yürüt
mek imkansızdır. Berlin'in tehditlerinden ürken irili ufaklı bir çok dev
letlerin matbuatlarını nasyonal - sosyalizm aleyhinde neşriyatta bulun
maktan menettikleri de göz önüne getirilirse, Almanya dışında, bugünkü 
Almanya hakkında pek az şey bilindiği kolaylıkla anla,dabilir. Bu yüz
dendir ki gamalı haç memleketi, hala hakikate vakıf· olmıyanların naza
rında kapitalist bir memleket olarak kalmaktadır. Fransa'da ve başka yer
lerde sol ve müfrit sol muhitleri nazizme kapitalizmin candarmaaı 11fa
tiyle hücum etmektedirler, halbuki sağcı muhitlerde Hitler'i bolşevik 
şeytanını ezmiş olan bir melaike diye takdis etmektedirler. Her iki te

mayül de tamamiyle yanlış bir yol tutmuşlardır. 
Vaymar cümhuriyeti esnasında, tomurcuk halindeki nazi hareketini 

milyonlar harcıyarak sübvanşiyone 
eden buyuk alman endustrisi iki 
maksat güdüyordu: Kahve rengi 
gömlekliler vasıtasiyle ışçi sendi
ka organizasyonunu ezmek ve biı -
yük silah sıparişleri temin etmek. 
Bu iki hedefe varılmıştır, fakat ne
tice kabil olduğu kadar aleyhlerine 
çıkmıştır. işçi sendikalarının yeı ı

nı bürokrasi ve parti mlıdahaleleı i 
almıştır, silah siparişle i boldur, fa
kat bunları veren devlet sa elıyle 

verdiğini sol eliyle almaktadır. Nas· 
yonal - sosyalıst reJİmi hakikatte as
keri ve kollektivist hır re1imdir. Blı· 
tün bu faaliyetler burada devamlı 
surette harp patansiyelini arttırmak 
düşüncesinden mülhemdir. Dirijan-

'ların bir gün memleketi kavuştura
caklarını iddia ettikleri ekonomik o
tarşi bir ablokayı önlemekten baş
ka maksat güdınez. 

N asyonal - sosyalizm doktrini 
şahsi mülkiyeti ilgaya kati -

yen muhaliftir, fakat bu mulkiyeti 
tehdit eden bir tasavvuru ortaya 
koymuştur. Volksgenei chaft "halk 
topluluğu" ki bunun meşru veya 
mefı uz hakları hodbince emelleri 
susturmak imkanını vermektedir. 

Ve gamalı haç "hususi menfaat
ten önce amme menfaati" prensibi 
altında hüküm sürer. Bütün bir mil
letin meYc:.udiyetin.i mudafaa ettigi 
harp hali mlistesna, mutlak bir am
me menfaati mevcut mudur? Bunun 
sınırları nedir? Bu ayrı bir mesele-

. -

Yazan: 

Jak Bonom 
Örop Nuvel'de 

her tlirlti sosyal işler için Ia:ı:ım ge
len kredılerı temin etmeye, ihracat 
işleri için fiyatlardan fedakarlıkta 
bulunmaya, bitmez tükenmez dev· 
Jet tahvili emisyonlarından şu ka
darına yazılmaya davet edilirler. 
El emegi cihetinde de patronlar, 
parti diktatörülüğünun sendıkala
rın nufuzu yerine kaim olduğunu 
gördüler: adamları seçen parti mi -
litanlarıdır. Bunlar her fırsatta mü
dahele edebilirler ve itirazlar dış 
bakanı tarafından tayin edilen bir 
komisyon tarafından tetkik edilir. 
Sınai teşebbüsler, ihtiyaçlarını hak
lı gösteren vesikalar ibraz etmek, 
kararnamelerin empoze ettigi ölçü 
dahilinde milli er:zatzların kullanıl
masını temin etmek mecburiyetin -
dedirler. 

S
atın almalar hususundaki 

kontrol satışlar iızcrindeki 
kontrolla itmam edilir. Sayısız be -
yannameler doldurmak ve imzala -
mak Uizımdır. Bunların tasnıf ve 
tetkiki bir bürokrat ordusunu ya
şatmaktadır. Bizzat. doktor . Şaht 
Laypzig fuvarında hır alman ıhracat 
tacirinin kendisine ayrılan kısmı 
• - "~ yurum a~ \5\n lüz.um\u 

Nasyonal sosyallım 

mevcut ekonomik 

tahditlere dair 

yapllan bir etüd 

cezalarına ve hatci ticaretanesini 
kapamıya mahkum eder. Diger ta
raftan ziraatçilerin muayyen mah -
sulleri istihsal etmeleri ve bunları 
tarife mucibince mahalli satı§ tet -
kiJatına teslim etmeleri mecburıdir. 
Zirai sahada devletçilik belki en -
dlıstri ve ticaret sahasından daha ku
vetle tatbik edilir. Hala ehemiyetlı 
karlar temin eden Krupp gibi bü • 
yük endustriyeller ~cvcut ?ldugu 
söylenecek. Buyuk ıırketlerın kar
lı bir ş 'dlde çalıştıkları şiı~h~siz
dir fakat temettiı hısselerının ısta
tis;ikleri pek parlak degildir, bun • 
lar da devletin fili kontrolü altında 
bulunmaktadırlar. Ağır endüstrinin, 
ziraat mahfilleriyle birlikte gaze -
telcri vasıtasiyle cümhuriyetçi hü
kümetlere karşı gündelik şantajlar 
yaptığı zamanlar tarihe karı~~ış : 
tır. O zamanlar, demir sanayıcılerı 
Ruhr mıntakasının fransızlar tara
fından işgali tazminatı olarak Stres
mann kabinesinden 800 milyon mark 
alabiliyorlardı. Bugün bütün bu a
damlar Führcr'in karşısında hazır
ol vaziyetinde durmaktadırlar. 

IBeyaı Rusya'da da 
Cümhuriyetin 

20 inci ylldönümü 

-

Yılbaşı nutuklan 
Yılbaıı münasebetiyle söylenen 

resmi nutuklar Efeıli Heraklit'İn fel
aefeıini hatırlabyor: dünyadaki a
henk biribit-ini tahribe uiraf&llt fa
kat muayyen hudutlardan Öte79 ge
çemiyen tezatlar araımclaki miica • 
delenin haaılaııdır. Eier Polcmoa 
( harb) her ıeyin eaa11 iae Dilrc ( a
dalet) de tezatları kendi amır1-ı i
çinde tutan ni.zımdır. Güneı bir yak
lafır, bir uzaldatır. faala haral"Mi ile 
dünyayı tutuıturmamak için. •• ,. 

Beıinci uırda yafUDlf olan He
raklit bütün feı..fnini Pol.->a'la 
Dike'ye i.tinat ettiriyorda. Y'uminci 
aıırda da devlet aclamlan, denilebi • 
lir ki, onun aibi diifünü,..lar. 

Franko: 
- 1939 lıpanya'ya kati zaferi g• 

tirec;ıktir. Harp ;abuk aont: --ek
tir. 

Negrin : 
- ••• Cereyan etmekte olan Witün 

muharebeler bütün milletlerin i.tik
balini alakadar etmektedir. Mmıl• 
ketlerin haıin kuvetle mi, yokaa bey
nelmilel kanunlarla mı ve dünyanm 
totaliter devletler tarafından mı, 
yokaa demokrat devletler tarafın
dan mı idare olunacaiı bahia IDllWZU

udur, diyor. 
Uang • Çing - Uey resmi .-ette 

Kuomintang'dan çıkarılmıflır. Çün
kü Kuomintang'ın ikinci reiai Japon
ya'nm ıulh tekliflerini taavip ettiği 
halde Çin'in nihai 'zaferi kaanaca
tına kani olan Mareıal Çan - Kay -
Şek bu teklifleri kati aurettıe reddet-
miıti. 

ltalya Cibuti ile Tunu.a'un ltalya· 
ya ilhakmı iatemektedir. .Fr~ 
topraklarmdan bir karıflDJ bale kllD
aeye vermemek karanndadd'. 

Dr. Gobels 1938 den çok mem
nundur; zira alman milleti aıırlık i
dealini tahakkuk ettirmiıtir. 

Bazı memleketlerde yılbaıı veıil• 
aiyle mutat meraıim yapılmıı. nu
tuklar söylenmi~, 1939'un sulh, aaa
det ve refah getireceği ümidi izhar• 

dilmittir. 
Bütün bu sözlere dikkat edelim: 

harp, kati zafer, beynelmilel kan~: 
lar, adalet, sulh, refah, ilhak, mallı 
ideal, aaadet, dua, ayin ..• Zannecler
ainiz ki henüz betinci aaınlayız, ve 
baaılarnua fellketi diierlel'inin aa
adelini lemin için tek çantdir. me elelcrin tarihçe ve tahlillerini ih- mesleklere ve meslek kol!arına Ö".i ""ıa-

1ıiva etmektedir. zım olduğunu bize hatırlatması hase-
Bu kıaımda, ordunun nılahı için açı- biyle de sayın Yücel'e teşekkür cde

lan ilk yüksek askeri mekteplerle riz. 
mevzua girilerek ortada rüşdiye mek-
tebi yokken tefkil edilen mekatibi niş 

••• 

mülkiyeti resmen ılga etmekt n çe-
kinmiştir. Bunu yaparken ferdin bir 
teşebbüs sah~bi sıfatiyle - zengin 
olmak veya yakınlarının refahını 

temin etmek için - bir müdür me
mura nazaran çok daha ziyade ça
ıı,tığını göz önünde tutmuştur. Na
zist devleti, mliteşebbisi, kapitalisti 
faaliyetinde serbest bırakır. Hat -
ta onu kabil olduğu kadar fazla gay
ret ıarfetn e teşvik eder, fakat ka
rın kontrolunde ve kullanılmasında 
derhal i9e müdahale eder. 

muhtelif formüllerle döşemiş oldu
ğunu söylemiştir. Her patronun, 
her şirketin, fiyatları, stoklar ve aa
tış prtları üzerinde dahili bir mu
rakabe tatbik bir hiyararti ile çevre
lenmiş olduğunu ilave etmek lazım
dır. Ltberalizmin bir tezahürü sıfa
tiyle reddedilen "kapitalist hare -
ket serbestisi" ile, muıtahıili kar -
tellerin zararlı faaliyetinden kurta
rarak ona "millt menfaatlerin hay
rına" çahJmak imkinlarını veren 
"istihsal ıerbestiıi" arasındaki fark 
tebarüz ettirilmektedir. Rakipleriy
le anlapnak suretiyle kirh fiyatlar 
tesbit etmek, ecnebi firmalariyle 
anlatmalar yapmak hüriyetine sa -
bip olduğu eski devirlere eıcf ede -
cek bir endüstriyel alman milleti -
nin yükıek menfaatlerine ihanetle 
itham edilmiye ve cinayet İ§lemi9 

gibi ceza görmiye maruzdur. 

Moskov~, 2 a.a. - Tas ajansı bildi

riyor: Beyaz Rusya halkı bugün cüm
huriyetin yirminci yrldönümünü kut
lamaktadır. 

Fakat, hakikat de budur: tezat
lar araamdaki mücadele dev.am ede
cek ve dünyanm lal.ala cihenlt'i bu 
suretle temadi edip gidecektir. An
cak, ilim ve fen aahalarmda bunca 
harikalar baprmıı olan inaan zeka-
11, iktiza ebnez miydi ~ki, Herakli
t'inkinden inaani bir felaefe ketfet
ain ve cihanı böyle cehenneme delil, 
cennete çevirain! 

diye nazırlığı ve sonra tesis olunan 
ilk orta mektep ve daha sonra bugüne 
kadar kurulan, mevzubahis tahsil de
rece.ine dahil mektepler ve bunlara 
ait tetkUat ve program işleri incelen
ınekte ve bu arada maarif nezaretiyle 
maarif vekaletinin merkez teşkilatı ve 

(1) Turkiye'de orta öğretim. Muharriri 
Hasan - Ali Yücel,. Metin ı;ayfaaı 704, 
grafık sayfaıı 12, resim sayfası 96 
ve bir tane renkli harita. İstanbul, 
Devlet Matbaası 1938. Ciltli. Fıyatı 
475 kuru1-

maarif komisyonları tarihçeleri ve Bahçivan 
bunlara dair tahliller de verilmekte - Hind'in meşhur şairi Rabindranat 
dir. Tagor'dan muharrir arkadaşımız İb-

İkinci kıırm, kanuni mevzuat metin- rahim Hoyi tarafından dilimize çev
lerine ve üçüncü kısım da, bugün mev- rimiş olan bu eserin kııa zamanda bi
cut olan liselerle muallim mekteple - rinci tabı tükendiği için bu defa Rem
rinin ve orta okulların teker teker ta- zi kitapevi tarafından ikinci defa 
r~elerine tahsis olunmuftur. bastırılarak neşredilmiştir. GördüğU 
Kitabın her üç kısmında da ihtisas- rağbet eserin kıymeti hakkında bir fi

la beraber büyük bir emeğin el ele ve- kir verebileceğinden tavsiyeyi zait 
rerek yorulduğu ve alın teri döktüğü addederiz. 
&örülmektedir. Çünkü tahlillerin vu- İyi kağıt üzerine temiz bir şekilde 
kufa dayandığı ve bu kadar çok vesa- basılmış olan bu 130 sayfalık esere 
ikin mahzenlerden aydınlığa çıkarıl - 30 kuruş fiyat konulmuştur. 

Hayatin • 
ıçyüzü 

-, 

'=============== - 10-==;;:/ 

Mister Masten, kağıdı parmakları 
arasında evirip çevirerek sordu: 

- Fakat bütün bu işleri yapabil -
ıtıek · · kı ı~n lazım gelen parayı, allah aş -

na ıoyleyiniz, nereden buldunuz? 
S~nelerden beri ben de bôyle bir şey 
du1u ·· · la nuyordum. Fakat ne yapayım kı 
zırn &elen parayı bulamıyordum. 

1 - kendisine lazım olandan çok faz
a P&raya malik bulunan ahmak bir ıı 
P1~ tanırım. Ondan beş yüz lira borç 
a ıı~. İtte veıikuı. 
le ~hı, bunu ıôyliyerek sağ cebinde 

2 
\an banknotlarla altın parayt ve bo-
u lukları Masters'in avucuna botalt

tı Ve ı- ·· ozune devam etti : 

d - Bu parayı da, faizini de sonra ö-
erıini F . 

Ya.zan: Filip• Openhaym 

apışıp kalmıştı. O dakikaya kadar ko
nuşulan sözler: dinlemekle iktifa e -
den Franses birdenbire ayağa kalktı. 
Bliı, muteeS&irdi; gôzleri dolu dolu 
olmuştu. 

- Müteessifim ama, dedi, derhal 
da gitmel{e mecburum. Sattığım soba
lardan da komisyon alamam. Bütün a
lacagım bu iki liradan ibaretti. Şimdi 
gidiyorum. 

Mister Mastera, gür bir ıeale bağır
dı: 

- Kalıp da benimle ortak olsana a
kılsız delıkanlı ı Gerçekten gidıyor -
sun ha 1 Beni ne ıanıyorıun? Sen, bizi 
mahvolmaktan kurtardın. Allah sen -
den razı olıun 1 

Filhakika neşredilmiyen, fakat i· 
tina ile tatbik edilen kararnameler 
ve talimat elde edilen karlardan ser
bestçe istifadeyi tahdit etmektedir. 
Tabii hükümet daima "amme men
faati" namına araya girmektedir. 
Yüzde altıyı geçen temettü hissele
ri devlet tahviline tebdil edilmek i
cap ettiği gibi sınai teşebbüsler yük
sek makamlarca lüzumlu görülecek 
envestismanları (mesela el emeğin
den tasarruf temin edecek yeni bir 
rasyonalizasyon işi gibi) yapmıya 

sizleri hiç bir zaman unutmıyacağım. 
Bu sözleri aöyliyerek ayrıldı; Mas

ters, arkasından biraz yürümek üze
re idi ki cüsseli bir adaınla karşılaş
tı. Bu adam: 

- Galiba Mr. Masters'siniz, dedi, 
ben de Ellerman şirketi umum müdü
rü Burrel. Sizinle sobalarınız hakkın
da tüccarca bir konuşmıya geldim. 

Masters, uzun bir nefes aldı. Artık 
talih, kendi ayağına gelmiş, kapısını 
çalmıştı: . 

- Buyurun, oturun Mr. Burrel, sı
zinle teşerrüf ettiğime memnun ol • 
dum. 

İki adam başlarını biribirine yak • 
laştırıp konuşmıya başladılar. Fran -
ses bu sırada vitrine doğru uzaktaı -
mıştı. Kızcağız, orada toplanan kal~ -
bahga hiç de dikkat etmiyerek ilzgun 
gözlerle kaldırımları araştırı.yord~. 

Blis, sırtında gene eski clbısele~ı ve 
koltugunun altında bir paket, cebınde 
de iki lira dört peni oldugu halde şark 
tarafına dogru ilerliyordu. 

VI 
1 

z. akat adamın acelesı yok; 
onra.a __ 1 d. . . •. d k 
Ş. --n ene ını sıze gon erece . 
'()di, artık bana müsaade t 

,.· dn\İnde duran bir yığın paranın i -
::rın en .k. 1. . 

ı ı ıra alıp cebıne attı. 

ah
- Yarın alacagım ücretim, diye i • 

z etti be . 1 . . 1 E 
1 ,' nım ace e ışım var. şte l 
ner~.ın adamı da geldi. Galiba ya -
~akı umum müdürleridir. Bahtınız 

aç~.olsun. Allaha ısmarladık! 
ıater Master& bu sefer, büsbütün 

Blis'in kalbinde çok derin bir haz 
ve zevk duygusu vardı. Bu duygu ta -
mamiyle yeni ve eski hislerinden fark
lı idi. Bir elini Maaterı'e, bir elini de 
kıza uzattı. 

Kız da yalvarır gibi dedi ki: 
- Sahiden bizi bırakıyor musunuz? 

Gitmeyin, ne olur 1 
- Kendi isteğimle gitmiyorum. Bu

na lüzum ve zaruret var. Böyle hare • 
kete söz vermiı buloouyorum. Fakat 

Blis, tavan arasındaki odasının p~n
çeresinden Sent Pankarnas cadde.sın· 
deki kalabalığın akıp gidişini seyrede
rek durdu. Arkasında ev sahibi kadın, 
derme çatma kahvaltısının artıklarını 
temizliyordu. Aşagıda yağmurla ısla?· 
mış sokaklarda ahali ve arabalar ge.lıp 
geçmekte devam ediyordu. Üzerlerı~e 
duman ve sis çökmüş ağaçlar, evlenn 
önünde bi(cc nöbetçi ıibi dikiliyo.rdu. 

Nazi rejimi, satış fiyatı haddi -
ne riayet etmiyen veya resmen ka -
bul edilmi' normu a,an bir kir te
minine çahpn patronu yıkıcı para 

Ufuk da kül rengi ve pualu idi. Bli.s, 
bu çirıkin manzaralar karıısında ilk de
fa olarak bir huzursuzluk, bir ıatırap 
duyuyordu. 

- Size hatırlattığımdan dolayı af
fınızı dilerim. Fakat saat ıekizi geçi
yor da. 

Blis birdenbire arkaaına döndü. Ev 
sahibi kadın, elinde tepai olduğu halde 
odadan çıkmıya hazırlanıyordu. Bu 
kliçük ve narin bir kadındı. Yüzünde 
zaruret ve ihtiyaç içinde geçirilmiı bir 
çok acnelerin izi kalmı§tı. Kır aaçları, 
itina cdilmckaizin alnından arkaya 
doğru taranmıfb. Fakat hüzlinlü göz
leriyle ağzında ve sesinde bir tcfkat 
edası vardı. 

Blia cevap v.erdi: 
- Misis Hitı, bu sabah acelem yok. 

İlk işimi bırakmıya mecbur oldum. 
Kadın, göğüs geçirdi ve elin.deki 

tepsiyi bir müddet için masanın bir u
cuna bıraktı: 

- Fena haber efendim, dedi. 
- Felaket, diye tasdik etti Blis. 

Kadın devam etti: 

- Çıkıp yeni bir iş aranınıyacak ka
dar da kötü, pis bir hava, fena bir sa
bah. Baş vuracak bir yer aklınızdan 
geçiyor mu? 

Blis, acı acı başını salladı: 
- Doğrusunu isterseniz Misis Hits, 

dedi, ben böyle vaziyetlere pek düı
müş bir adam değilim. Şimdi ne türlü 
hareket etmem lazım geldiğini de pek 
bilemiyorum, kiracılarınız, i§Siz kal-

Dlin bütün cümhuriyette, beyaz 
Rusya halkının ekonomi ve kilittir aa
haaındaki muazzam inkişaf ının bir bi

linço.unu tebarüz ettiren bir çok top
lantılar yapılmıttır. 

1939 da iyi cünler görmemizi te
menni edenler itte kendi kudretine 
inanan bu zekanın mümesailidirler. 
Hayret ediyorlar: neden dünya böy
ledir? 

Memleketin her koşeeinden beyaz 

Ruaya'ya tebrik telgrafları gelmekte -
dir. Sovyetler Birligi mudafaa komise
ri B. Voroıilof çektigi telgrafta ez -
cümle diyor ki: 

"Bütün dünya biliyor ki, Sovyet Be
yaz Ruaya'aı, blitlin Sovyet ittihadı ile 
birlikte, bant div~sı için mücadele et
mektedir, fakat aynı zamanda, Kızıl
ordu ile hema.henk olarak, sosyalizm 
için, iıtiklili için döğüşmiye ve en kin
dar düfl118Jllarını ezmiye amade bu -
lunmaktadlt'." 

Bugün Minak'te, bütün parti ve 
halk tetckkülleri resmi bir toplantı 

dıklan zaman ckaeriya ne türlü hare -
ket ederler? 

- Arli}'acaklan itin nevine, mahiye
tine göre it idarehaneleriyle, kayıt ya -
zıhanelerine bafvururlar. 

- Şimdi cebimde bir haftalık maa
ıım var. Size hiç bir borcum yok, öyle 
değil mi, Misis Hita? 

Kadın sitem eder gibi cevap verdi
- İlihi Mister Blis, ben timdi onu 

mu dütünüyorum? 

- Her halde bu idarehanelerden bi
risine ba§vurmak iaterim. Mieiı Hits, 
bunlardan hangisini tavsiye cdemniz? 
Bir iyisini söyleyiniz. 

Kadın, bir lihza durup dütündil: 

- Bu biraz Bizin anyacatıruz işin 
nevine göre değitd>ilir. Bana öyle ge

liyor ki aiz efendice bir it iatiyebbir
siniz. Öyle ağır i§lere dayanacak yara
dılışta değilsiniz. Halinizden de bu an
latılıyor. Üstünüzü iyice bir fırçalayıp 
yeni bir yaka taktığınız zaman herkes 
sizi hali, vakti yerinde bir efendi sana
bilir. Onun için siz hafif bir iş ararsa
nız iyi olur. 

- Eğer kafa ile adale biribirine re
kabet etmiye kalkışırsa hangisinin ga
lip geleceği pek de kestirilemez. Fakat 
haydi, ben kafa kazanır cjiyeyim. 

- O halde Endel caddesinin köşe
sindeki Smitson'a bir baş vurunuz. 
Genç bir damın orada haftada yirmi 
dört §iling ücretle blr iş tuttuğunu ve 
bu işte iki sene kaldığını hatırlıyorum. 

Blis, şapkasını kapa: 

Bu suali soranlar çoğaldıkça düa
yamız belki Heraklit'in tezatlar mü
cadeleıinden ibaret dünyası olmak -
tan yavaı yavaı kurtulacaktır. 

Evet. Acaba. Belkil.. - N. Baydv 

yapmışlar ve toplantıda beyaz Rusya 
yilksek Sovyet meclisi divanının bq -
kanı B. Nataleviç bir nutuk söylemi§. 
tir • 

- Mister Smitson dediniz de6'il mi? 
Haydi dua edin de muvaffak olayım 
Misis Hits! 

Bu talih ve muvaffakiyet pek yavaı 
gelebildi. Çunkü Blis, bıribiri ardınca 
dört sabah, ya sıra beklemekle, yahut 
da bir iş bulmak için şurada burada do
laJlllClkla vakit geçirdi. Be inci giınU 
yazıhanedeki izdiham, mutadın da fev· 
kinde idi. Yanm saat kadar türlü tur
lü yaşlarda, türlü türlı.i kıyafette bir • 
çok insanların yaptığı kuyrukta aıra 
bekledi. Bu müddet zarfında bütün ya
pabildigi iş, ancak, birkaç adım ilerli • 
yebilmek olmuştu. Nihayet sırası gel
di. Orada bir yazıhanenin önünde ot~ 
ran zayıf, gözliıklü ve suratsız bir gen
cin karşısında durdu. 

Blis'in yüzüne bakıp tanıyan bu 
genç: 

- Gene siz mi? dedi, ıu son dört 
gün içinde size hiç olmazsa, on iki ad
res verdim. 

- Elimden geleni yaptım. Son bq 
vurdugum işe beş dakika önce bir bq· 
kasının tayin olunduğunu soylediler. 

Delikanlı, ismini bir kigıt parçası
nın üzerine yazdı ve Blis'e uzatarak: 

- Bana bakınız, dedi, eeğr bunu da 
ele geçiremezseniz, bundan sonra baf
ka bir yazıhaneye ha§ vurursunuz ar
tık •.. 

Blis itiraz etti: 

- Bana verdiğiniz bütün işler için 
mUracaatlerde bulundum .. Elimde iyi 
referanslar var. Ka!dı ki ücret mesele

(Sonu var) 
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ı y u R ı-T A"N'-"'R"E'S"fM LE R r Yozgat 
Yozgat, (Husu

.si) - Halkevinin 
yeni çalışma prog
ramı tesbit edile
rek tatbik.atma 
başlanmıştır. Hal -
kevi, gençliği ve 
halkı sinesinde top 
lamak, halkın ihti
yaçlarını karşıla -
mak için yeni ted· 
birler almıştır Tüc
carlara haftada bir 
gün muhasebe usu
lü gösterilmekte, ti 
caret ve sanat hak
kında konferanslar 
'Verilmektedir. Ay. 
rıca almanca, fran
sızca, İngilizce, 

musiki kursları a
çılacaktır. Bundaıı 
başka ilk mektep 
tahsili görüp her
hangi bir sebeple 
orta okul tahsiline 
devam edememiş 

ı;~nçlere orta okulu 
bitirme dersleri ve
rilecektir. Halke -
vinde hiç olmazsa 
ayda bir defa tem
sil verilmesi de ka
rarlaştırılmıştır. 

Halk evinde çalışmalar 1 

Yozgat Halkevi binası ve gençlik 

Ödemiş'te ve köylerinde 
yeni eserler yapıldı 

Ödemiş (Hus ") H'Y" w • • B. • usı u umet konagı bınasının ınşaatı ilerlemektedir 
ır. ~e karakol kumandanlığı binası yapılmaktadır. Yakında beledi e da~ 

resının temeli de atılacaktır. y 
Köylerde inşaat devam etmektedir. Bademiye'de asri bir f b' 

me Be d .. k"" .. - • ırm, ır çeş-
' z egume oyunde kargır bir gazino, Mendegiıme köyünde şehitler 

Bolu - Reşadiye orasında Köroğlu dağı abidesi, köy parkı yapılmıştır. Ada - 1 ----------------

gü~e köyünün içinden geçen ça~ ü
zerıne kargir bir köprü kurulmuştur. Ceyhan'da feci 

İzmir'de yapı\an son kazılarda 
75 parça yeni eser bulundu 

Ocakta pathyan 

bir bomba! 

Köylerin 939 bütçesine, yeni işler 
için tahsisat konmuştur. Şubat orta
larında bütün köylerde faaliyet başh
yacaktır. Adagümc köyünde birer 
halk okuma odası açılacaktır. Okuma 

odalarının mefruşatı hazırlanmakta -
dır. Mescitli, Çamlıca köylerinde kar 
gir köy ~onakları Pırtıcı köyünde üç 
dersanelı mektep inşa edilecektir. Bu 
sene Adagüme Kaymakçı köyl-iode 

bir yangın 

Bir çocuk yandı 
Ceyhan, (Hususi) K.azamıııf 

goradaki kazllara bu 
il da deYam ed\\e<ek 

tnr. r, (Hususi) - Geçen yıl Burnova civarında 
··cca d n B. E<lmon Jiro'nun bağında meydana çı -

n ı attan evelki zamana ait tarihi mozayik saha
ının Kültür Bakanlığınca istimlak edilmesi ve mu

faz kararlaştırılmıştı. Mozayik, vaktiyle tama-
en n evdana çıkarıldıktan sonra 10 santim kalınlığın 

kum tabakasiyle örtülmüştü. (9X17) ebadında bu
unan b eser, şarap ilahı Baküs Diyonizos namına 

e rilmiş bir ayin binası enkazına aittir. 

ın Afrodisyas harabelerinde meydana çıka -
z, başlık, bir arslan başı ve bir kadın heykelı 

zmir ı.izesine getirilmiştir. Havalar müsait olunca 
tar h eserler için kaideler yaptırılacaktır. 

Me ım münasebetiyle eski İzmir kazıları tatil e-
ilmiJ ır Bu yıl yapılan kazılarda, uzunluğu 166. 
i 16, yüksekliği 7 metre olan ve Agora aksamından 

uluna büyük yeraltı tonozunun 60 metrelik kısmı 
çılmı' amamen temizlenmiştir. Önümüzdeki yılda 
ktıut Vekaleti turizm bürosunun gönderdiği 2000 
e vila etin vereceği 500 lira ile kazılara devam 

ilece r. 
Bele ı e tarafından Kültürpark'ta 

uni gc e akıtılan Agora suyu kana
izuyo nşaatı esnasında Alaybey 

dde11 ı e civarındaki sokakların al-
ında b ok tarihi eserler bulunmuş 
ütead t Bist ve kitabeler meydana 
ıkanln tı. Birçok kolonlar, mabet 

arı olduğu tahmin edilen ha
da görUlmüştü. Bunlar, iler
yapılmak üzere muvakka -

en ka a ılmıştır. Bulunan bir kita -
eserlerin Agora mütemmi

ve miladın ikinci asırlarına 
ları anlaşılmıştır. Bu kita
ah 1zmirliler tarafından lz. 
rük bir adamı adına yapılan 

e üzerinde buhınmııstur. Kı · 
ında okunacaktır. Mütchas 

İmıirde ihracat işleri 

Bir adam öldü1 oğlu 
yaraıanaı 

bağlı Asmalı köyünün Forlar mevki 

iJkdy,~J?gu l}n;-r~b ~'i'ko'Y~ 
"ba p.oagume 0 ----·••• •"" ııı"-ıya-
cın ı temin ıçin on beş bin lira sarfiy-

İzmir, (Hususi) - Seferihisar kaza
sının Orhanlı koyünde patlıyan bir 
bomba, bir kişinin oliımiıne, bir kişinin 
de ağır surette yaralanmasına sebebi -
yet vermiştir. Köy halkından Osman 
oğlu 30 yaşında Hasan Çokkoşar, sa
bahleyin evinde oğlu Ahmet Çokko
şar'la ocagı yakarak karşı.sında ısınır
larken ocak içinden bir bomba patla -
rnıştır. Hasan Çokkoşar, aldığı yarala
rın tesiriyle derhal ölmüş, oğlu Ahmet 
Çokkoşar da sol eliyle sol bacağından 
ağır surette yaralanmış ve İzmir mem
leket hastanesine getirilerek tedavi al -
tına alınmıştır. 

le menba suyu getirilecektir. Bütün 
bu işler için tazımgelen tahsisat büt
çelere konmuş bulunmaktadır. Tabii 
güzelliği ile §-C>hret kazanan Gölcük 
köyünde de bir sergi evi açılması ka
rarlaşmıştır. 

939 senesi köy bütçelerinde köy 
salmaları azami altı lira olarak tesbit 
edilmiştir. Köy gelirleri, köy sandık
ları namına arazi işletilerek temin e

dilecektir. 

Yapılan tahkikatta, patlıyan bom
banın yıllarca evel bir ağaç kütüğüne 
gömülmüş olduğu ve zamanla ağacın 
büyümesiyle kökün bombayı içinde 
sakladığı, sonra Hasan Çokkoşar'ın, 
evde yakmak üzere kestiği ağaç kütü
ğünde böyle tehlikeli bir silahın gizli 
olduğu, ateşin tesiriyle bombanm pat
ladığı neticesine varmıştır. İnfilak ne· 
ticeı;~nde bacanın bir kısmı da yıkıl -
mıştır. 

Ödemiş kaymakamı, bu sene köy ve 

nahiye bütçelerine otomatik telefon 
tesisatı için tahsisat konulmasını bil

dirmiştir. Adagide'nin otomatik tele

fon tesisatı ikmal edilmiş, konuşma

ğa açılmıştır. Yakın bir zamanda Ode 

mişin bütün nahiye ve köyleri oto
matik telefonla Odemişe bağlanmış 

bulunacaktır. 

Köy muallimlerinin bilgilerini ar -
tırmak maksadiyle, Odemişin nahiye 

merkezlerinde birer kurs açılmıştır. 

Kurslar, nahiye müdürleriyle gezici 

baş öğretmenler tarafından idare edi-

lecektir. 

evle birlikte tamamen yanmıştır. 

Dr. Basri'nin çift işlerini gören 
çiftçi ailesi ve çocuklariyle birlikte 
gece evlerinde yatmaktalarken meç
hul bir şahıs tarafından eve bırakılan 
ateş neticesinde ev yanmağa başlamı§ 
ve nihayet alevler evin her tarafını 
sardığından içeride bulunan kan, ko
ca ve kızı dışarı kaçamamışlar ve fer
yadlarına köy halkı koşmuşsa da yan
gını söndürmeğe muvaffak olamamış
lardır. Ancak dısarı güç hal çıkabilen 
karı koca çocuklarını kurtaramamış
lardır. Gerek ev gerek içeride ka
lan 6-7 yaşlarında bulunan bir kız ço
cuğu ile 36 baş koyun yanarak kül 
olmuşlardır. 

Bir domuz iki köylüyü 

ağır surette yaraladı 

"Türk sözü,, 15 yaıında 
Adana'da çıkmakta olan "Türksö

zü" gazetesi 15 yaşına girmiştir. Ar -
kadaşımızı tebrik ederiz. 

ödemiş - Adagide yolunun üç ki -

lometrelik bir kısmı bataklık haline 

gelmiştir. Bu yolun derhal tamirine 

Adana, (Hususi) - Karataş nahiye
sine bağlı Hacı Hasan.köyünde bir ha
dise olmuş, Mustafa ile kayın biraderi 
İ.sa çavuş tarlada bir domuzun hücu
muna uğramışlardır. Domuzla iki köy
lü arasındaki mücadele uzun sürmüş, 
yaralı köylüler nihayet bitap bir halde 
yere yuvarlanmışlardır. Domuz köylü
lere son hücumunu yaparken yetişen 
köyliiler iki adamı muhakkak bir ö
lümden knrtarm şlaroır. Domuz öldü -
rülmüştiir. 

Pancar fiatlart 
Uşak, 2 a.a. - Şeker fabrikası buse

ne pancar mıntakasını çok genişlet -
rniş, Çivriş, Sandıklı, Dinar kazaları -
nı da muhiti içine almıştır. Bu fıiene 
pancar fiyatları da otuz paradan kırk 
paraya kadar çıkarılmıştır. Çiftçi bu 
arttırmadan çok memnundur. Ekim 
fazla olacak ve fabı ika geçen senenin 
iki mi::.li çalışacaktır. 

İzmir' d<• yer ı;;ar!i'mlı"ı 

başlanacaktır. 

Trakya' da hayvan islôhı ışı 

Ege'de tarih zenginliklerinden iki görünü§ 
İzmir, 2 a.a. - Bu sabah saat altıyı 

kırk üç geçe şiddetli ve sürekli bir 
yer sarı;ıntısı olmuştur. Zayiat yok -
tur. 

gönderilmiştir. 
ya'ya 1036 balya pamuk ihraç edil -
miştir. Mevsim iptidasından şimdiye 
kadar limanımızdan dış memleketlere 
ihraç edilen pamuk miktarı 19489 bal
yaya baliğ olmuştur. Geçen yıl aynı 
tarihteki ihracat miktarı 4573 balya 

idi. 

Şibinkarahisar' da 

parti çahşmaları 
Trakya'da bir keten arabası 

' 

lzm r (Hususi) - Mevsim ıptida · 
ıından ri lzmir borsasında o3iU!i 
ton Uz m satılr •. ıştır. Son hafta iıziım 
satışla ı az olmuştur. Bunun sebebı 
noel v rılbaşı münasebetiyle Avru -
padaki t caret evlerinin tatil yapma· 
larıdır akat borsada uzum satışının 
az olrr. na ragmen fiyatlar sağlam -
dıc. N el yortularmdan sonra yenı 
ve mii ım siparişler beklenmektediı 
Piyasa la stok aıalmıştır. 

lımir centalar birliği kayıtlarına 
göre nıf'vsim başlangıcından şimdiye 
kadar ımanımızdan dış memleketlere 
65935 ton üzüm ihraç edilmiştir. Bu
nun yalnız 47153 tonu Almanyaya 

Mevsim ıptidasından şimdiye kadar 
borsaya satışı tescil ettirilen ıncir 
miktarı 20733 tondur Buna mukabıl 
limanımızdan dış memleketlere yapı 
lan incir ihracntı 37390 tondur. Bu -
nun yalnız 15385 tonu Almanyaya ih· 
raç edilmiştir. 

Son hafta içinde pamuk fiyatların
da az yükseliş vardır. Hazır mallar 
akala 49-49,5 kuruş, vadeli mallar 50 
kuruştur. 

Zeytinyağı fiyatları, yükselmekte. Ş. Karahisar, 2 a.a. - Bugün ilçe-
piyasa sağlam görülmektedir. Kilo yönkurul heyeti toplanarak bir buçuk 
başına toptan 40-41 kuruş üzerinden saat kadar halkevi işleriyle alakadar 
satışlar olmaktadır. Mevsim başlan - olmuş ve parti başkanlığına eski baş
gıcı münasebetiyle henüz ihracat kan Rüştü Özsan ve halkevi başkanlı-
yoktur. 1 ğına İbrahim Unal scsilmişlerdir. 

Edime, (Hususi) - Trakya'da hayvancılığı ıslah hareketine hara
retle devam edilmektedir. Bu arada yeniden Çorlu'da dör.düncü boğa 
çiftliği açılmıttır. Bu çiftlikte yÜz. boğa yeti,tirilecektir. lnanh'da da kı
vırcık koç çiftliği açılmıfbr. 

Son hafta içinde limanımızdan ltal-
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Kara kışa dair 
İ lk kar Ankara'da kimleri 

Y ıldönümlerine biraz meraklı olanlar, bilhassa 
son senelerde Ankara'da her yılbaşının karlı 

geçtiğini hatırlarlar. 
Fakat tabiat, senelerdenberi alıştığımız karlı yıl

başı intıbalarını silmiye razı olmamş ki, dün sabah 
'Uyananlar Ankara'yı beyaz örtü altmda gördüler. Yıl 
başı gecesinde kar oyunları tahayyül edenler arasında .. . 
- yazık 1,, dıyenler çok olmuştur. 

sevindirdi? 
Eski kıılar, yeni kıılar - Evliya Çelebiye 

göre Ankara - yakacak Halleri - Sehirde 

kaloriler salğım - Çilt(iye, Kayakçıya 

Avcıya dair 

Ankara'da iklimin değiştiğini söyliyenler, yalnız 
Yaz günlerinde çoğalan, son ve ilkbaharda miktarı ar
~ yağmurla gene sayısı çoğalan bulutlu günler ve 
§İddeti azalan kışı misal gısteriyorlar. Ankara'nın es· 
ki kışları gerçekten meşhurmuş .•. Kayseri tarafına a
raba ile sefer yapıldığı zamanlarda pastırma yazından 
~nra gidiş geliş dururmuş. Kalenin etrafına sığm
ll:ı.ış ola neski Ankara'da kar, haftalar, hatta aylarca 
kalkma.mıış ve bu kış, nisana kadar sürermiş. "Mart 
içeri baktırır, kazma kürek yaktırır.,, sözü tiftik ke-

çisi gibi, Ankara malı imiş. Y Ozan ·. ----------------""J 
Ankara'dan geçişi kışa rastlıyan İbni Batuta se-

Yahatnamesinde bu kışa bilhassa i- Cemal K tay 
§aret edip onu, bir kutup soğuğu gi- U 
bi anlatıyor. Fakat Evliya Çelebi, 
methede ede bitiremediği ve "Allah 
bu şehri ila yevmilkıyame türkler 
elinde müebbet kıla .• ,, dileğiyle ta-
tnamladığı seyahatnamesinde Anka-
ra'nın iklimi ve ankaralı için şu 
c.ümleleri kullanıyor: 
"- Beşinci iklimde olup havası 

mutedil, halkının rengi rfıları ham
ret üzeredir. Dilberleri cihan ara; 
memduhu alemdir.,, 

:(. 

K 
ayakçılar bir tarafa, fakat An
kara' da bugünden sonra ba

har günlerine kadar kışın şiddetli 
olacağı ihtimalinden memnun olan· 
lar var mıdır, bilmiyoruz. Hatıra 
derhal şu iki isim geliyor: oduncu
lar, kömürcüler, biraz da sobacılar ..• 
Bu sene Ankara'da yakacak sıkıntı
sı yoktur. Fiyatlar da günün şartla-
r.sn.- • a. • :ıa:1dlr odun.U iki ku-

g ruş, 100 paraya; mangal kömürünü 
'S- 6 ya tahtayı 70 para ile 100 para

,.'Y'."'~ ı • .....ı. ı.;.:...,;;,.ı;.,n c:nmikok ZŞ: al-
Bu yıl Yenişehir, hatta Maltepe 

civarında perakende kömür, odun, 
tahta satan dükkanlar açılmıştır. 
Mahalle aralarında bu kilo ile yaka
cak satışı, daha çok htanbul'a mah
sus bir şeydi. Ankara'da nüfus faz
lalaştıkça ve büyük şehir itiyatları 
yerleştikçe İstanbul'a benziyor. 
Kış mevzuu üzerinde yeni sene

nin hususiyetlerinden birisi de ka
loriferli bina sayısının bu sene ina
mlmıyacak kadar artmış oluşudur. 

Bu seneye kadar kiralık ev ilanla
rında oda sayısından evel ve hatta 
başka bir punto yazı ile şu cümleye 
rastlardık: 

"Kalorifer ve hatta sıcak suyu 
bulunan . .,, 

Şimdi, kalorifer de "bütiin kon
foru haiz,, tabirinin içine yerleş
mek üzere .. Yakın zamanlara kadar 
banyoyu lüks, elektriği fevkalade
lik sayan bir şehirde, kaloriferin de 
konforun, hatta sıhi ve modern mes
kenin şartları arasına girişi ne bü
yük değişikliktir •.. 

Ankara'da kooperatifçiliğin gü
zel bir örneğini vermiş olan bahçeli 
evler mahallesi, merkezi teshin tesi
satı yaparak, bütün mahalleyi ucuz
ca ısıtmak suretiyle bu mevzudada 
öncülük yapacaktı. Fakat mahalle
deki evlerin biribirinden epey fark
lı olarak inşa edilmiş olması ve ara
larında uzunca mesafeler bulunma
~ı, bu teşebbüsün iktısadi değerini 
<lzalttı ğından şimdilik vazgeçilmiş .. 
O halde emlak bankasının etüdleri
ni bitirmiş olduğu 453 evlik devlet 
memurlar mahallesinin bitmelerini 
bekliyelim: Apartıman şeklinde ya-

'>·' 

Karlar altında emniyet abidesi 

pılacak olan bu mahallelerde merke
zi teshinin bütün faydalarını göre
ceğiz. 

Evine bu yıl kalorifer yaptıran 
bir dost, altı odalı ev-inin kaloriferi 
için bin dört yüz lira harcadığını 

anlatarak, Belçika'da yalnız linyit 
yakan, portatif tesısatlr, her yerde 
kolaylıkla kurulabilir kalorifer ka
zan ve radyatörleri yapıldığını söy
liyerek: 
"- O kadar ucuza çıkıyor ki bun

ların memlekete gelmesini bekle
meyi düşünmedim değil...,, diyordu. 

Orada bulunan bir ahbap şu ceva
bı verdi: 
"- Bu nesneler memlekete gelin

ciye kadar bizim büyük elektrik 
santralları kurulur ve kilovatı iki 
kuru:a elektrik yakmrya başladığı
mız zaman evinizin her köşesine bir
den elektrik sobası koyabilirsiniz.,, 

1400 lira ödiyere kevine kalorifer 
yaptırmış olan; "- uzun bir istik
bal!" der gibi başını sallayınca pen-

çere kenarında duran genç arkadaşı, 
caddedekı asfaltı işaret ederek: 

"- On sene evel bunun için de 
ah Belçika'dan gelse .. diyordunuz.,, 
dedi ve ilave etti: 
"- Hem siz gelecek seneler daha 

kolay yanar ve portatif kalorifer 
tiplerini tetkik ederken hepsinden 
vaz geçip ~arabük'ün mallarını kul
lanacaksınız .•• ,, 

Dışarıda sıfırın altındaki soğu
ğa rağmen hepimizin içi de ısındı. 

M evsimin ilk karının intıbaları 

oldukça enteresandır. Evela 
bilhassa Yeni şehir sokaklarında, 
küçükler kardan adam yapmıya ug
raşıyor lardı. 

Oduncu ve kömürcülerin önleri 
kalabalıktı. ihtiyacı sevdıgi belki 
yaşlılığının tecrübesinden olan el• 
liyi aşkın ve halinden mütekait ol
duğu anlaşılan bir zat, bir taraftan 
yüklenen kömürlere bakarken arka
cıaşına söy leni yordu: 

"- Sahil değil ki bir lodos çıkar 
da karı eritir, soğuğu kırar diye
sin .•• Mübarek rüzgar ya lstanbul 
veya Mersin'den kalkacak, dağlar 
taşlar aşacak, Ankara'ya gelecek de 
bizim karlar eriyecek .. Hele şunlar 
da evin bir köşesinde bulunsun. Yay· 
lanın şakası olmaz ... ,, 

Yazın sıcak günlerinde yüzü gül
miyen yakacak satıcısı, kara bir sev
gili gibi muhabbetle bakıyor; rüz
garın sesini serenad gibi dinliyor
du. Paranın üzerini verirken şunla
rı söylemekten kendini alamadı: 

"- Bayım, biz kurt değiliz ama, 
gözümüz ara sıra dumanlı havayı a

rıyor 1,, 

T ...ulik amele•i yollardaki buzları temizliyor 

ayakçılar bu hafta, gene El

K madağına ve Dikmen sırtları
na gitmiye hazırlanıyorlar. Eğer 

Karaoğlan caddesinde soğuk ve buz 

kar yağmış olsaydı, sene başına açık 
havada girmeyi düşünerek bu arzu
larına kavuşamadıkları _için üzülen 
gençler, kim bilir belki marta ka~ar 
kalkınıyacak olan beya zhalının u -
zerinde diledikleri kadar düşüp kal
kacaklar, hünerlerinı gösterecek-

ler ... 
Kar, avcıları da sevindirdi: on-

lar da şöyle bir Gölbaşma kadar u
zanmak niyetindeler. 

Fakat kar, hepimizi dolayısiyle 
bile olsa alakadar eden bi.r iş üze
rinde iyi karşılanmıştı: 

Çiftçilerimiz ... 
Ziraat kongresinde toprağımızın 

en büyük derdinin susuzluk, yağ
mursuzluk, az veya çok süren kış 
olduğunu anlatan ihtiyar bir köylü 
delege, takvimi göstererek diyordu 

ki: 
"-Yeni yıl giriyor, daha kar düş-

medi. Kışlık ekim için biz karı pek 
ararız. Ne kadar yağsa o kadar iyi-

dir.,, 
Artık ihtiyar köylü de, beyaz ör-

tüye bakarak içindeki kara bulutla-
rı dağıtabilir ..• 

K 
arnı tok, sırtı pek olup, ocağı 
tütenler için kış: bir zevk 

mevsimidir. Uzun gecelerinde top
lantılar tatlıdır, sağlam vücutlar kar 
kümeleri altında ınhat ve hayat bu
lur. 

Fakat bir de titriyenleri düşünü
nüz! 

Kış, zevk mevsimi olduğu kadar 
da şefkat mevsimidir de ... 

Gü1erken ve eğlenirken, içinizde 
sizi sıkan bütün ıstırapları kolaylık
la dağ.tabilirsiniz. Şu dövizi hiç u
nutmayınız: Eğer bütün türk va
tandaşları günde on para verse, yok
sul yüz bin türk çocuğu rahata ka
vuşur .. 

Bir kış yaz~sını, yoksulluğu ha
tırlatarak bitirmek iç açıcı bir şey 
değildir ama, sıfırın al tındaki don
durucu soğuğun acı hakikati de bu
dur. 

Yenişehir' de kar ve çizme · 

Soğuk ve karda Karaoğlcın 
cculdeli 

Fırtınanın şiddetinden başını 
çevirenler 

Ulus meydanında kar ve fırtına 

Karlar alttnda gömülü bir 
otomobil 

Ulus meyclanınclaki soğuk 

1 Kar lırhnası 
( Başr 1 inci sayfada) 

İstanbul ve Zonguldak'la telefon ve 
telgraf yoluyla muvasala teminine 
çok çalıştık, fakat muvaffak olamadik. 
Yegane açık yol olan telsize baş vur
duk Eğer sabaha kadar telsizle bir ha
ber alacak olursak bunu son dakika 
sütunumuzda bulursunuz. 

Dün gece kendileriyle temasa geç
tiğimiz meteoroloji teşkilatı bize göre 
çok ani olan soğuğu kışın tabii seyrini 
takip etmesi şeklinde anlatm:ş ve tela· 
şa mahal olmad:ğını söylemiş.ir. 

lzmir'de zelzele ve soğuk 

İzmir, 2 (Hususi) - Bu sabah (dün 
sabah) saat 6.40 ta cenup - şimal istik~ 
metinde iki zelzele kaydedilmiştir. 

Zelzelelerden birincisi hafif, ikincisi 
şiddetli olmuş ve beş saniye devam et
miştir. Halk heyecana düşmüş ve so· 
kaklara fırlamıştır. Zelzele Ege'nin 
birçok yerlerinde duyulmuş, Manisa 
ve Torbalı'da halkı iyiden iyiye kor
kutmuştur. Fakat hiç bir maddi zayiat 
kaydolunmamıştır. 

Şehrimize gelen malumata göre 
"Hüdaya emanet,, motörü Alaçatı sa
hillerinde karaya oturmuş ve parça
lanmıştır. İnsan zayiatı ve maddi za
rar hakkında henüz tam bir malfunat 
gelmemiştir. 

Akdeniz ve Ege denizinek 
tehlikeli fırtınalar 

Dün gece yarısından sonra, tekrar, 
devlet meteoroloji teşkilatiy<le temasa 
geçtik. Sabah sekizden itibaren yapıl
mış olan hava hartaları üzerinden bize 
verilen malumata göre bilhassa dün 
öğleden sonra şiddetini artırmış olan 
fırtına daha evelce istidlal edilmiş bu
lunuyordu. Hatta, yollardaki vapurla-

tı haberdar etmesi için, buradan İs
tanbul deniz ticaret müdürlüğüne saat 
10.15 te şu telgraf çekilmişti: 

" Rüzgarların Karadenizde ve Ege
de şimalden, Akdenizde garp~an fırtı
na şeklinde esmesi muhtemeldir.,, 

Saat 14 te ikinci hava hartasının 

tanzimi için de meteoroloij teşkila
tından telgraflar beklenmiş, fakat bir
çok yerlerden malUmat alınamamıştır. 

Bu da, fır~ınanın bazı m.ntakalarda 

telgraf hatlarını tahrip ettiğine bir de

lil olarak kabul edilmiştir. Bu yüzden 
saat 14 hartası çok eksik bir şekilde 

yapılabilmiştir. 

Bolu'da kar 
Bolu, 2 a.a. - İki gündenberi fası -

lalarla yağan yağmur gece şiddetini 
arttırmış ve gece yarısından sonra ka· 

ra çevirmiştir. Fırtına ile gecedenberi 

devam etmekte olan kar, sabahleyin 

şehirde 35 santimetreyi bulmuştur. 

Posta münakalatı durmuştur. Beledi -
ye yakacak için tedbir almakta, Nafı -
a yolları açmaktadır. Fırtına bazı tel· 
graf ve telefon hatlarını bozmuştur. 

Bunlar yapılmaktadır. Şiddetli fırtına 
ve kar devam ediyor. 

Amerika' dan çelik ciğer 

getirtildi 
Srhiye Vekaletince Amerika'dan 

"Çelik ciğer,, denilen Collen respirat
törü getirilmiş ve Ankara Nümune 
hastanesinde halkı~ istifadesine ko
nulmuıtur. 
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FRANSIZ BAŞVEKİLİ KORSİKA'DA 

DALADiYE ·oiYOR Ki: 

Korsika Fransızdır 
Fransız kalacaktır 

Korsika' da büyük tezahürlerle karşılana~ 

Daladiye oradan Tunus'a hareket etti 
Ajaccio, 2 a.a. - Başvekil Daladi

ye, Foş zırhlısı ile bu sabah saat 9 da 
buraya gelmiş ve bütün resmi zevat 
tarafından karşılanmıştır. Foş zırhlı
sına Kolbers kruvazörü, ayrıca sekiz 
bin tonluk üç kruvazör ve üç destro
yer refakat etmekte idi. 
Halkın coşkun tezahürleri arasın

da karaya çıkan B. Daladiye, vilayet 
dairesine gitmiş ve orada balkondan, 
bütün meydanı dolduran halka hita
ben bir nutuk söylemiştir. 

B. Daladiye, bu nutkunda ezcümle 
demÜ>tir ki: 
"- Her tarafta bana karşı gösteri

len samimi hüsnükabulden dolayı te
şekkür ederim. Herhangi eyaletten 
olur isek olalun, bizler, her şeyden 
evel, fran.sısız. Aramızdaki fikir fark
ları her ne olur ise olsun, bizler, her 
şeyden evel, Fransa'ya merbutuz. Lü
zumlu olan bu fikir farklarına rağ -
men bizler fransısız ve fransız kala
cağız. 

Bu güzel adanın mukadderatı ile 
meşgul olmamı istiyorsunuz. Bana 
emniyet edebilirsiniz. 

Fransız imparatorluğuna Fransanın 

selamını götürür iken bura~a d.a ~ğ
radım. Korsikalılar, kendılerı ıle 
Fransa arasında deniz hulunduğunu 
ve bu denizin iki toprağı ayırdığım 
sanmasınlar. 

Fransa. tarihin bir seri tesadüfleri 
ile dolmuş değildir. Fransa, bütUn_ ~
yatetlerin serbest surette ve _k~ndılı
ğinden vücut bulmuş vahdetıdır.,, 

B. Daladiye, bir rnü~det. sonra ye
niden Foş zırhlısına bınmış ve Bas
tia'ya hareket etmiştir. 

Bastiya'da 
Bqveki Daladiye, Bastia'ya saat 

ıs te Foş uva.zörü ile varmıştır. A
jaccio'dan ıtibaren b~r tayyare .filosu 
da refaka tmiŞ ve lımandan fılo de
mirlerken tayyare filoları uçuşlar 
yamıştır. Başvekili ve askeri müfre -
ze rıhtımı a selamlamıştır. 

Daladiye, Korsika ölülerinin ~bi -
de1line bir ç lenk koymuş ve garnızo -
nu teftiş niştir. 

Baıtia lediye reisinin ziyafetin
de söyledi nutukta başvekil Daladi
ye korsika larm ötedenberi Fran.sa'~a 
gösterdikl r sadakati tebarüz ettırmış 
ve fransı~ imparatorluğunun temel 

lan ş ali Afrika'ya gideceğini 
taşı o . . 
ehemiyetle aydeylemı§tır. 

Dal.adiye Tunus yolunda 
B kıl ı.n.ladıye seyaıı.atıııe devam 
a~e _ 

ederek Tu ıus'a gitmek üzere bugun 
akşam üze i tekrar Bastia'dan . ~'oş 
kruvazörüı e binerek hareket etmış -

tir. . ... 
Tunus s< y@ıatında Foş kruvazoru -

ne yalnız C bert kruvazörü ile. üç tor
pi.do muhri 1 refakat ctmektedır. S~f
ren kruvazo L harbiye nazırı Campın
chi'yi Tou 'a götürmek üezre Bas-

tia'da kalm tır. 
Daladiye unus'a yarm sabah var~

caktır. Ken iyle beraber amiral D~r
lan, Genera Georges ve 'General Vıl -
lemin seyal etmektedır. Bizert'de 
parlak ist al hazırlıkları yapıl -
mıştır. 

1'unu •alisinin si)zleri 

ltaly<ıya kar§ı neşriyat 
Paris, 2 a.a. - Paris Soir gazetesi, 

· İtalya'ya karşı neşrettiği çok şiddetli 
bir makalede Tunus'ta italyanlara ve -
rilmiş olan imtiyazların derhal ve ka
milen geri alınmasını ve bunların Tu -
nus'un ekonomik ve sosyal hayatında 
işgal ettiği mühim mevkiden uzaklaş
kırılmasını istemektedir. 

Fransız guzetelerirıin fransız -
~talyun vaziyetine dair yazıları 

Paris, 2 a .a. - Matbuat tefsirleri: 
Guyon, le Jurnal'da, Fransız - İtal

yan münasebetleri hakkında yazdığı 

yazıda bir anlaşma imkanlarını tetkik 
ederek diyor ki : 

Karşı karşıya açık, realist ve cesa
retli bir görüşmeden emin ve semereli 
bir anlaşma doğabilir. Ve bundan ilk 
kazanacak olan da İtalya'dır. Aksi 
takdirde? Aksi takdirde 1939 İtalya i· 
çin fena bir yıl olabilir ki biz kendisi 
için bunu temenni etmiyoruz ... Bila
kis. 

Ekselsiyor gazetesinde Mille, İtal
ya'nın Tunus'ta bir nevi kondominyom 
tesisini ve bir prekonsül'ün her .türlü 
fransız kotrolü haricinde olarak kendi 
milliyetinden olanlaTı idare etmesini 
istemesi muhtemel vlduğunu kaydede
ıek bunun Tunus'ta dahili harbi intaç 
edeceğini söylüyor. 

Diğer cihetten Mille İtalya'nın 

Korsika, Cibuti ve Tunua'u ciddi ola
rak istemesinin muhtemel olmadığını 

bildirerek diyor ki : 

!talya'nm böyle bir teşebbüsü harbi 

göze alması demektir. Halbuki şimal 
Afrikasındaki mevzilerimiz çok ku

vetlidir. 
Gerni'nin le Jur gazetesinde Çıkan 

bir makalesine göre, İtalya daha uzun 

müddet Almanya'yı takibe mecburdur 

ve bunun ilham ettiği korkudan e~de 
edeceği faydalar, kendisine teklif edi

len dostluktan elde edeceği faydalar -
dan daha büyüktür. Bu takdirde de, 
İngiliz hariciye bakanlığındaki bazı 
rnemurların dedikleri gibi, mesele on

larla aramızda bir kuvet meselesidir. 

Bütün politik endişelerimiz bu kuvet 

mefhumuna müncer olacaktır. Avru-
. d'k" h budur Fransa pa'nın şım ı ı avası • 

bunu anlamıya başlıyor, Fransa, mu-

hasırnlarının kendisine tekaddüm etti

ği yolda geç harekete geçer. Fakat bir 

kere de hareket etti mi, kim olursa ol

sun, hasmından daha nefesli olduğunu 
göstermeğe muktedirdir. 

Humanite gazetesinde Pegi yazı-

yor: 
B. Daladiye'nin seyahatinde, Kor -

sika ve Tunus•un hiç şüphesiz fevkala

de ehemiyet atfettiği bir mana vardır. 

Bu mana, Fransa'nın noktai nazarın -

dan vaz geçmiyeceğidir. Fransa huku
ki müzakereler çarhına sürüklenmesi

ne müsaade etmiyecektir. 

ı. _ ı unus vaııı.ı gene -
ıfar Havas Ajansı mu -
ğı beyanatta tunuslula -
olan muhabbetinın bu -

İzmir köylerinde 
eğitmenler ıahııyor 

Devlet eliyle iıliyen Demiryollarımıı ERGANi BAKIR MADENİNDE MUAZZAM 

TESİSATA BİTMİŞ GÖZİYLE BAKILABİLİR 

Satln ahnan Avrupa 
hattındaki inkişaf Senede 8.10 bin ton bakır 

istihsol edilecek (Başı ı inci sayfada) 
larımızın aynıdır. 

Devlet demiryollarımızın işletme -
sinde takip ettiği iktisadi sistem, hiz
metlerin ifa, ve ücretlerin tayininde 
halkın ihtiyacını, memleketin iktisa -
di imkanlarını daima göz önünde bu -
lundurmak esasıdır. 

· Asgari ücret, zaruri mmraf 
Bu esasın yanında gene aynı dik -

katle takip etmek mecburiyetinde bu
lunduğumuz diğer mühim prensip de 
asgari ücretleri zaruri masraf hadle -
rimizle ayarlan<lırmaktır. 

İşte bu esaslardan hareket edilerek 
şark demiryollarınm mübayaasından 

sonra halka en ziyade sıkıntı veren 
banliyö tarifelerinde adi biletlerde 
münasebetlerin ehemiyetine göre 
yüzde yirmi ile otuz arasında gidiş -
dönüş biletleriyle aylık ve üç aylık 
karne biletlerde bi,r ücret üzerinden 
ayrıca aynı derecede mütefavit tenzi
lat yapılmıştır. 

İstanbul, Edirne ve Kırklareli ara -
sındaki münasebetlere taalluk eden a
nahat yolcu tarifesinde de aynı usul 
takip edilerek ınev.cut tenzilat nisbe -
ti adi biletlerde yüzde elliye, gidiş -
dönüşte yüzde altmışa iblağ edilmiştir. 
Ayrıca halk ve ticaret münasebetlerin 
de büyük bir rağbet görmüş olan grup 
.ıilc biletleri ve maktu ücretli halk ti
caret biletleri bu kısma da teşmil e -
dilmiştir .. 

Bundan başka Edirne münasebetle
rini kolaylaştırmak maksadiyle Kule
liburgaz Karaağaç arasındaki yunan 
de«niryollarına ait kısım ücretleri ü -
zerinden de dahili yolcularımıza mün
lıasir kalmak kaydiyle yüzde otuz ile 
elli arasında tenzilat temin edilmiş _ 
tir. 

Ballwn devlet demiryollarında 
Malum oldugu üzere Avrupa hattı -

mız balkan ve garp memleketlerine 
olan münasebetlerimizde hususi bir 
ehemiyeti haizdir. Balkanlar arasın -
da yolcu münasebetlerini inkişaf ettir
mek için ahiren Bulgaristan da dahil 
olmak üzere balkan devlet demir yol _ 
ları arasında tezilli umumi ve mi.işte -
rek bir yoıc ... ~- •r ~·_!,t.. _ __ ...rl.i.1 • • 

Alakalı idarelerce bazı merasınilWtk"'
TD&Undcn sonra bu tarife yakında me -
riyet mevkiine girmiş bulunacaktır. 

Eşya uıriJelerin'de 

Eşya tarifelerine gelince, her mm -
takanın ve maddenin ticari hususiyet
lerine göre değişmektedir. Müıbayaa -
yı müteakip eşya tarifelerinin de 
Trakya'nın iktisadi ihtiyacına. u_yg':1n 
bir şekilde tadil ve is\ahın~ gıdılmı~-
t . E um·· le her nevi naklıyata şamıl 
ır. zc . 

bulunan ve kullanılan tonaj haddıne 
göre değişen yüzde yirmi beş ila elli 
kuruş tenzilli grupaj ve aynı derece -
lerde tenzilatlı kavun, karpuz, yaş 

meyva ve sebez, canlı hayvan, mesa -
jeri, odun ve kömür, zahire ve hubu -
bat tuz ve tali nakliyata müteallik di
ğe; bir çok tarifeler tedricen meriyet 
mevkiine vazedilmiştir. 

Tahmil, tahliye işleri 

Ergani bakır madeni tesisatı, işlemesini temin edecek bir şe
kilde tekemmül etmiş bulunmaktadır. 

Mevsimin güçlüklerine rağmen, geri kalan ve tali ehemiyeti 
haiz bir kısım inşaatın tamamlanmasına da azami bir gayretle 
çalışılmaktadır. 

1 nakalat ihtiyaçlarını adını adım takip 
ederek lüzum ve ihtiyaç halinde icap 

eden tarife tedbirlerini derhal almak -
tadır. Şurası da ilave edilebilir ki Av

rupa hattımız gerek kattettiği mınta -

kanın hususiyeti ve gerekse bağlı bu -

lunduğu beynelmilel nakliyat müna -

sebetleri itibariyle ana hatlarımızla Haber verildiğine göre madenin iş-1 günler<le işletmiye açılacak tesisat a • 
tarife noktasından kısa bir zamanda letme tecrübelerine bugünlerde baş - rasın.da ezcümle şunlar vardır: 
mutlak bir intibaka müsait bulunmak

tadır. 

Bu itibarla, kendisine taalluk eden 

mübayaa kanununda tarifelerin zaman 

ile mukayyet olmaksızın tedricen in -

tibak ettirileceği sarahattan ifade e -

dilmiştir. 

Kaldı ki, 'Trakya'nın iktisadi haya -

tiyle alakalı bulunan bilılmum yolcu -

luk münasebetleri ve başlıca ticaret 

maddelerinin ücret tarifeleri bugün -

kü şartlara tevfik edilmiştir. 
Tam bir intibak i~in mevzuata te -

mas eden ve kısmen harici münasebet

lerde alakalı bulunan bazı hükümle -

rin her iki tarafa da seyyanen teşmili 
icap etmektedir. 

Bu vaziyetin de Sirkeci ile Haydar

paşa arasında tesisi mukarrer feribot 

hizmetinin faaliyete geçirilmesinden 
sonra temin edileceği tahmin edilir. 

(a.a.) 

Bir yıldönümü 
miinasebetile 

(Başı ı inci sayfada ) 

masıdır. 
Malumdur ki osmanlıcada yazı 

meselesi dil meselesi ile birlik
te başlamışbr: meselenin ilk adı 
"imla,, idi. Sonradan "münfasıl 
harf" ve "sesli harfleri harekele
me" gibi şekiller almıştll'. Cihan 
harbinden bir müddet evel, 
'~T~nlıı" · ..tııt:tuzrsnn un~ 

B. t üzeriiı-mışızdır. ır zarure 

lanmış olacaktır. Tecrübelerde bulun
mak üzere Etibank tarafından seçile
cek mütehassıs bir heyet gene bugün
lerde Ergani'ye gidecektir. 
Yapılacak tecrübeler her büyük ve 

yeni izabe tesisatında olduğu gibi üç 
ay kadar sürecek ve bu müddet için
de ancak az bir miktarda bakır istih
sal edilebilecektir. 

1939 senesinin mütebaki dokuz a -
yında gittikçe normal kapasiteye 
yaklaşmak üzere istihsal arttırılacak
tır. Sene sonlarına doğru istihsalatın 
normal kapasiteyi bulacağı kuvetle 
umulmaktadır. 

Bilindiği gibi Ergani Bakır Maden
lerinden senevi istihsal edilecek stan
dart bakır miktarı 8 - 10 bin ton rad
desinde olacaktır. 

Gene Etibank tarafından işletilen 

Kuvarshane bakır madeninden senevi 
btihsal edilmekte olan iki bin beş yüz 
ton bakır bu mikdara ilave edilirse, 
1939 senesi sonunda bakır istihsalatı

. miz on bin tonu aş.mış olacaktır. Bu -
nun da memleketimiz için ne kadar 
mühim bir döviz kaynağı olacağı aşi -
kardır. 

Erzani' deki tesisat 
Ergani'de vücude getirilen ve bu-

3000 kilovatlık buhar santralı, ttı% 
cevheri akimüle etmiye mahsus büyük 
akimülasyon tesisatı, rafinaj fırınlar, 

yüzde yüz rezerveli izabe tesisatı. 
Bunlardan başka muazzam ve mo ~ 

dem nakliye vasıtaları ile stok, silo ve 
mağazaların inşaatı da ikmal edilmit 
bulunmaktadır. Halen inşasına çalışı -
lan tesisat arasında amele büroları da 
bulunmaıktadır. Bu münasebetle şunu 
da kaydedelim ki; madende çalıştın -
lacak amelenin konforlu bir bayat ge
çirebi lmesin i temin için sinemaya va
rıncıya kadar her şey en ince tefernı • 
atına kadar düşüniilmüştii.r. 

Ergani bakır madeninin temel at • 
ma merasimi cümhuriyetin on üçüncil 

yıldönüm.ünde yapılmı~ olduğuna gö R 

re, bu büyük eser çok kısa bir 
zamanda başarılmış sayılacak bit rad

deye gelmiş bulunuyor demektir. Ma
denin bulunduğu havalinin tabiaten 

ne kadar gayri müsait şartlar arzetti
ği düşünülürse; bu büyük eserin bu 
kadar kısa bir zamanda meydana geti

rilebilmesini türk yapıcılığı hesabına 

büyük ve yeni bir muvaffakiyet ola -
rak kaydetmek yerinde olur. 

Romanya Kı ral ınin nutku 

Roma ·f ı 
muhafaza edecektir 

· Merasimde Ha ıtri ar Krala ilk defa olarak 

ellerini kald11arak Roma usulü selamladllar 
de ittifak vardı. Fakat en ko
lay ve en mümkün olan çare 
tatbik edilmemek için, imkansız 
olan "mevcudu ıslah" hayali pe-

1 d L At' h fle Bükreş, 2 a.a. -
şinde kotu uyor u. a: ın ar - Rador Ajansı bil • 
rinden bahsedecek olanlara, bel-
ki de, " - Ya halk?,, diyorlardı. 
Zavallı halk, onun namına ne 
cinayetler irtikap edilmemittir 
ve edilmez! 

diriyor : 
Yeni yıl münase

betiyle Bükreş ka
tedralinde bir ayin 
yapdmrş ve bu a -
yinde krral, veliaht 
başvekil, nazırlar, 
ve sivil ve askeri 
yüksek memurlar 
da hazır bulun -
muşlardır. 

Ayinden sonra 
kıtaat kıralın ö -
nünden geçmiştir. 

Bundan başka evelce Sirkeci garın
da pek yüksek bir hadde bulunan ve 
İstanbul ticareti için cidden ağır bir 
yük olan tahmil ve tahliye işleri ton 
başına 90 - 100 kuruştan 20 - 25 kuruşa 
tenzil edilmiştir. 

Şapka meselesi de öyle -:>lm~
mış mıdır? Güneşe karşı hır sı R 

per lazım. Fakat nasıl yapmalı? 
Halk ne der? Meş.hur enveriye 
muvazaasının iycad olunmasına 
sebep, gene bu umacı olmuştur. 
Harp zamam enveriye başlığı 
kumaşının katılaştınlmasrnı bile 
bir nevi "şapkalaştırma'' telak -
ki edenler vardı. Fakat Atatürk 
halktan korkan münevverlerin 
bulduğu "siperi şemsli serpuş'' -
un hakiki adını da gene halk 
arasrnda ve onunla beraber koy-
du. 

Sivil memurlar 
bu münasebetle ye
ni resmi üniforma
larını giymişler -
dir: Mavi gömlek 
ve kravat, sırma a
polet, mavi kemer 
ve bahriye kasketi. 

Bu memlekette inkılap dava-
ları, daima, iki münevverler, 
mektep ve medrese münevverle
ri arasında cereyan etmittir. Si
vil mektep münevveri halktan 
uzak yaşadığı için, halk içinden 
gelen ve halk içine giden med -
rese münevverinin elindeki: 
"- Ya halk?" tehdidi önünde, 
pısırmış durmuştur. Halbuki halk 
münevveri değil; daima münev-

Nazırlar ve me -
murlar ilk defa ola- M'h el 
rak kıralı, resmen Romanya Kıralı Karol ve Veliaht Prens ı a 

kabul edilen Roma usulü seHlmla el kasının istiklfil vakarını da temin et• 
kaldırmak suretiyle selamlamışlatdır. mektedir. 

Kırat ve ~liaht müteakiben. saraya lttifak:larrnuzı muhafaza edeceğiz. 
dönerek kendilerine memleketın te - Dostlarımızı seveceğiz. Yeni dostluk
mennilerini bildiren hükümet azasını lan takviyeye çalışacağız. Haklarımı• 
kabul etmişlerdir. zi şiddetle müdafaa edecegız. lngilte-

Tunus, 2 

ral Mustaf 
habirine ya 
rın Fransa' 
gün ittifak 
dan başka 
rak Tunus 

layandıgını ve Fransa'
bir devletin hami ola -

Beti tarafından kabul e-
dilmiyeceg söylemiştir. 

ltalyan "'..., •tclcrirıirı yazdıkları 
Roma,~ l. - 11 ransız ba~vekili 

Daladiye'n Korsika ve Tunus seya -
batini mev u bahis eden "Lavaro Fa
şista,, diye ki : 

İzmir, (Hususi) - Berga~ ka~a~ 
sının muhtelif köylerinde vazıfesıne 
başlamış olan köy egitmenl.erini .. i.~ 
başında teftiş eden Külür Dırektoru 
şehrimize dönmüştiir. 

tzmir köy öğretmen okulunda yeti~ 
tirilmiş olan kadın eğitmenler de 
köylerde çalışmakta, köy kadınlarını 
muhtelif sahada bilgili bir hale ge
tirmek için gayret göstermekte, on
ların dikşlerini dikmekte , kadınlara 
zirai sanatlar ve çocuk bakımı hak
kında dersler göstermektedirler. 

Diğer cihetten ötedenheri şirket za
manında pek durgun bir vaziyette bu
lunan beynelmilel ticari eşya nakliya
tını harekete getirmek ve ihracat tica
retimiz için bu yoldan da sevk imkan -
ıarını ihzar etmek için ilk merhale ol
mak üzere türk, yunan, bulgar demir -
yolları arasında Romanya ve Yuğos -
lavya hudutlarına kadar müşt~re~ ten
zilli beynelmilel bir eşya tatıfesı me
riyet mevkiine vazettirilmiştir. Baş -
Jıca ihracat eşyamızı ihtiva eden bu 
mü~terek tarife eski üc~etlere nazara.n 
yüzde yirmi beş ile ellı arasında bır 
tenzilatı ihtiva etmekte ve mallarımı -
zın kendi vesaitimizle ve tek hamule 
senedi ile Avrupa merkezlerine irsa -
line imkan vermektedir. 

ver halkı reddetti. Zihninde bir 
salon köyü ile onun bütün hura
felerini ve evhamını tasni etti ve 
kendi yalanına gene kendi inan
dı. Lütfen eğitmenlerin bulundu
ğu köylere gidiniz. Şimdi halk, 
nerede onu şaşırtacak müf si ti er
den müdafaa olunuyorsa, ancak 
inkılahrn kuvetini teşkil etmek
tedir. Türk köyünde en büyük 
nam, Atatürk'tür. Halk yığınla
rı onun sancağını ta,ııyacak olan
ların tabii gönüllülerinden iba
rettir. Eğer irtica serbest bırakıl
sa, onu da derhal bir kudsiyete 
irca edeceğine şüphe yoktur· 
Atatürk'ü, bütün hakikatleri ile, 

Başvekil bir nutuk söyliyer.ek ~ü. - re, Belçika ve Fransa'ya yaptığım zi
kümctin 1933 yılındaki faahyetının yaretlerden memleketim için en kiya
bir blançosunu yap?lıştır. setli politikanın bu olduğu kanaatiyle 

Kıral verdiği cevapta, devletin daha döndüm,, 
rasyonel esaslar üzerine tarsini ıçin Kıral, nutkunu Romanya kalkınma -
yaptığı müracaata millet tarafından sını bütün milletin yardımı ile netice· 

süratle ve ken<liliğinden yapılan mu- lendirmek hususundaki sarsılmaz ka
kabeleden dolayı memnuniyetini bil - ra.rmı teyid ederek bitirmiş~:ir. 
direrek maliyedeki inkişafı kayıt ve Kıral müteakiben kordiplomatik a
mesaisinden dolayı hükümete teşek - zasım kabul etmiştir. Hariciye nazırı 
kür ettikten sonra bütün sahalarda ve B. Gafenco da bu merasimde hazır bu

Yeni yıl ünascbetiyle Fransa bü -
yük elçisin yapmış oldugu beyanat 
hilafına ol ra.k, Daladiyc iki memle -
ket arasını bir köprü kuracak yerde 
uçurumu b bütün derinleştirmiştir. 
Öyle ki, fr n ·ız büyük elçisinin tahak: 
kukuna mr ur edildiği iş hükümetı 
tarafından ıiçleştirilmiştir. 

Fransız matbuatının hareketi göste
riyor ki, F ansa faşist İtalya'yı anla -
mak istemıyor. Fransa'da hala latin 
dehasından ıatin kardeşliğinden bah
solunuyor. Şurasını açıkça anlatalım 
ki, İtalya bu gibi sözlerle avutulamaz. 
İtalya, sev lrnek istemiyor. Onun is -
tcdiği kendisinin anlaşılmasıdır. 

12 köyde faaliyette bulu~a~ 12 k~
dm eğitmene lazım olan dıkış .makı
neleri vilayet bütçesinden verılecek 
para ile temin edilecektir. 

Köy eğitmenlerinin köylerde zir~i 
sahadaki faaliyetlerini kontrol vazı
fesiyle kaza ziraat memurları tavzif 
edilmiştir. Ziraat Vekaletinden bu hu 
susta vilayete bir emir gelmiş, ziraat 
memurlarının teftiş barcarahlarının 
da gönderildiği bildirilmiştir. 

Bu sahada takip ettiğimiz gaye ten
zilli tarife şartlarını merkezi ve şima
li Avrupa'nın istihlak pazarlarına ka
dar teşmil etınek olduğu için Yugos -
lavya demiryollariyle yapılmış. olan 
iptidai.bir anlaşmada y~karıdak~ esas
ların alman, macar ve ıtalyan şıme~ -
difer hudutlarına katlar teşmilıne 
prensip noktasında~ m~t~ba~a~. h.~sd 
olmuştur. Ücret ~anfesını~. onum~z -
deki devrede meriyet mevkııne geçıle
ceğini ümit etmekteyiz. 

Yeni yapılacak tarife 
uısavvurlarıruı gelince 

Yeni yapılacak tarife tasavvurları -
na gelince, yukarda izah edild~ği g.~bi 
devlet demirfolları mcmleketın ınu -

insan olarak devam ettirebilmek, 
inkılaplarrmızın başlıca vazife -
terinden olduğu kadar inkılapla
rımızın da teminatıdır. · 

F.R.ATAY 

bilhassa ordunun teçhizi sahasında ya· lunrnuştur. 
pılacak işleri göstermiş ve demiştir ki: 

·"Biz ne derecede haklarnruzı müda
faa edecek vaziyette olursak barış da 
o derecede iyi temin edilmiş olacaktır. 
Romanya silfilılı kuvetlerini hiç şüp -
hesiz taarru.Z maksadiyle değil, hudut
larını ve milletin haklarını her an mü
dafaa edebilmek maksadiyle artır
maktadır. Ordusunun takviyesi, Ro
manya'nın enternasyonal vaziyetini ve 
prestijini temin ettiği gibi, dış politi-

Kordiplomatik azasının en eskisi 

olan papa vekili Monsenyör Cassulo 

kıralı tebrik etmiş ve kıral verdiği ce

vapta teşekkür ettikten sonra Roman

ya politikasının malUm olduğu veçhıle 
vakar içinde barışın ve iıyi anlaşmanın 
muhafazası olduğunu bildirmış ve 939 
un bir barış, refah ve saadet yılı olaca
ğı ümidinde bulunduğunu ilave eyle • 

miitir· 
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Bir yd başı gecesi 
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NOBETÇI ECZANELER 

Puar : lr.taabal ecan..ı 
Puarteü : ll•ka ecm•l 
lalı : Ankara ecsaneai 
Çaqamba ı Yeni Ye Cebeci ec:ADeleri 
Peqembe : Halk n Sakarn eczaneleri 
Cama : Bıe ve Çanka,.. eczaneleri 
Cmnarteel Sebat ve Y eniteblr eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkallde bir 

butabk vu~unda acele imdat istemek 
için beledıyeler butaneaine (2257) 
lllUDaı'& ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yansın biba~: (1521). -Telefon mtira

rac:aat. tehir: (1033-102+). - Şebirlera
rau: (2341-2342). - :Elektrik ve Hava
pn lrua memurlutu: (1846). - Me
AJeri Şehir anhan: (3705). - Taksi 
telefon numaralan: Zincirllcami civa
n: (264S-1050-1196). - Samanpuan ci
van: (2806-3259). - Yenitebir. Havuz
baıı Bizim taksi: (2323). - Havuzbap. 
Gilven taksi: (3848). Birlik tabi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

(1291). - lttanbul taks~i: (3997). 

Otobiblwin ilk n ~• aef•l•i 
uı. il. da K. den'" us 21.00 
K. dere'dea Ulu il. na 7.15 23.20 

Ula ... dan Çull&Ja'p 7.IS 2l.OI 
Çaabp'du uı. il. • 7.IO IS.il 

uı.. 11. dua Dikmen'• t.ao aoo 
Damm' .. Oha 11. - 7M ... 

W- il. dıua Kecllr•'• l.00 11.00 
1teslör9'._ Ulu il. M UO 21.11 

UI• M. dan Etlik'• UI UM 
Btllk'tea U1m 11. aa 7.00 21.30 

Ulu ..... CeMcl'" 7.00 21.00 
c.ı..crct. uı.. 11. aa 1.00 2S.00 

Cebed'cl• AL fabLra 7.00 --
AL 1.W. dm c.Mcl°" -.- 17.00 

y~ Ulal 11. - 7.00 ACii 
Uha iL 41ıua Y•l.,.Wr'e 7.10 AOO 

8.~Aldd5prl'" Ll5 7M 
Alddiprii'clea 8. ........ 7.IO tM 

... BTlerdc Ul• •· • 7.45 -u. ıı. c1aa ~ B•ler'• -- aoo 
1 u .• .,....·~ı. .....,. ...... ber 

'91 d•lrfhde bir ..ter olap uea sa· ..................... 
U. M.,dua'71• Ymlteldr· ........... 
lal'. Ctl'bedt lı ..... n UMllll1a -t 
• - • "bdar TU&tl ber"' dald· 
..... .Ut .... 11 • bclar ... Clll da-
ldWa: ...t 7d•ff•• .. 21 ... ZI • 
.... - ıs. • ... 30 dlıHhcla bir 
............... nrdu. 

Muhtelif yıyecek ahnacak 
Ankara Yüluek Ziraat EmtitW RektirlQlııMha ı 
ı - Kanamumus talebe •e mUatabdeminin ldnun~l m elan Sl mayıı nihayetine kadar qaiıda ıatterllcll-

il &sere 7 pııpta ayrı, ayrı •e biularmda ,a.terllen tekilde bir kılllll kapalı zarfla. bir kıamı da açık elıı:ailt-
meye konuJmatts. EDltitilii rektörlük bınuıada mite-

Z - !baleler her crup hizamda yazılı gi1n ve aaatlerde Yüksek Ziraat 
ıekkil komiıyon tarafından yapılaca kur. 

S - Mavakkat teminat% 7,5 dur. 
4 - Teminatlar ihale aaatından blr aaat enllne kadar komiıyona tealim edilecektir. 
5 _ Daha fasla izahat ve paruu: prtname almak ilti,enlerm Enlfıtil daire müdürlüğüne mUracutlan 

CiNSi 
Ekmek 

Sadeyai 
Tereyai 
Zeytin yalı 
Zeytin taneıi 

Dana eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 

Beyu peynir 
Kapı 

Sllt 
Yoprt 
Yumurta 

UıkumrU 
Lüfer 
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Hindi 
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Çay 
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Cnb içi 
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sonra uzun bir çimenlik geçildi. 
Konuşuyoruz: 

- Ne zaman geldiniz? 

- Geçen perşcmbe.M 

- Rahat mısınız bari ? 

Tuhaf tuhaf yüzümüze baktı. 

Adeta: 
- Böyle sual mi sorulur, elbette 

rahatız, der gibi bir hali vardı. Fa
kat sualimizi cevapsız bırakmadı. 

Mutmain ve mesut bir yüzü vardı 
Hüseyin'in ... 

- Çok iyiyiz, çok rahatız beyim, 
dedi. Bin şükür ... 

- Nereye gidiyordun sen? 
.. Küçük, ince sopasiyle köprünün 
ote yanından bir yer işaret etti; 

- Dün avşam, dedi, orada tuğla 
hazırlayıvedik, şimdi onları taşı

mağa gidiyordum. Evin arkasında
ki ahırın divarlarını örecektim de ... 

A ralarındtl birkaç saat kaldık-
tan, erkeği, kadını ve ço

cuklariyle uzun uzadıya konuştuk-

KGö(~;iif;;i; Jöb;;;·ii~i:i~:ar. 
tan dertleştikten sonra daha iyi an
ladım ki Romanya•dan gelen kar
deşlerimiz Ankara'nın bu otuz otuz 
beş kilometre yakınındaki yeni 
köyceğizlerinde uzun bir hasretin 
ateşini dindiriyor ve sızısını unut
..ıııya çalışıyorlar. 

Sincan köy' de 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

Romanya' dan gelen 
ırkdaşlarımız yeni 

bir hayat yaratıyorlar 
ı. 

Sevimli ve neıeli Gülsüm öküzlerini evine götürüyor 

S 
incanköy deyince, bundan sonra aklınıza, harap, çamurlu ve çar· 
puk çurpuk evli bir köy karikatürü yerine, insanın içine ferahlık, 

açı lık, sevimlilik veren yeni, güzel ve modern bir köy gelecek ... 
B ıgün için yeni Sincanköy'ünde, badanası daha bitmemiş evlerin ıgre

tilıgi hissolunmuyor değil, ancak bu köyün bir haftalık sahipleri teminat 

ve orlar: 
- Bahara köyümüzü cennete çevireceğiz, o zaman buyurunuz, diye iç-

leı ı deki yapmak, yeşertmek ve güzelleştirmek arzularını kendi samimi 
if ad teriyle anlatıyorlar. Orada biz, elbirliğiyle çalışmanın ne demek ol
du nu, benimsiyerek ve severek akıtılan emeklerin ne kuvetli filizler 

eğe kadir olduğunu öğrendik. 
can köprüsünün sağında, ve yolun hemen altında eski köy, seneler-

de ri İstanbul - Ankara yolcula
iğne gibi gözlerine batan, 

rı tozdan, kışları çamurdan 
ıo kları görünmez olan mahut 
Si nköy'ü, üstüne kuma gelen 
ka tarın kıskanç ve hasut do -

ığiyle duruyor; biraz arkasın-
fif ve tatlı mayiller üstüne 

sc imiş yeni yeni evlere gıpta ile 
ba n bir hali var. 

prünün biraz ilerisinde oto-

ite ,&izel. ne uvimli çocuklar; 
iki kardeı ... 

i""" ''''' ""'' "'"'' """' '" "" ""'''' ''""i 
l Yazan: l 
i Kemal Zeki 

l ........ .. ~~~.~.~~~.~.~-......... 1 
mobilden inmeğe mecbur olduk. 
Bıiraz daha gitsek saplanacaktık 
Onümüzde iki yüz metre kadar yol 
vardı. Yürümek mümkün fakat 
güçtü. 

D 
arda kalanların yardımcısı 

çoktur, derler. Oyle oldu. 
Karşıdan, yumuşak otların üstün

den bize doğru bir araba geliyordu. 

labancı olduğumuzu hisseder et
mez, bizden evel o yakınlık göster-

di: 

- Hoj geldiniz, 

İçimizde Sincanköy'ünün bir 
haftalık sahiplerini ta yerlerinden, 
Romanya'daki köylerinden tanıyan 

bir mebus vardı. 

- Yenilerden ,dedi, arabasından 
istifade edelim. 

Fakat biz teklif . etmeden evel, 
o, Hüseyin Çeken iki camızın gı

cırdata gıcırtada sürttüğü ince 

· Sincanlılar evlerinin önüne 
çiçeklik yapıyorlar 

Ocaklardan tuğla. t~§ıyorlar, 
..... ı.rlnln elcsiklerını tamam. 

lamak için .•. 

işlerini aralarında öyle güzel 
taksim etmi§ler ki ... 

uzun ve yüksek arabasını hizmete 
arzetti: 

- Eğer küye gitmek isterseniz 
buyurun, dedi, ben götüreyim sizi.. 

- Zahmet etme canım, ne lüzum 
var gideriz biz, demiye vakit kal
madan çevik bir hareketle yere at

ladı. Ve israr etti. 

- Kusura bakmayın, daha ken
dimizi bulamadık da ... Fakat rahat
tır arabamız, diye ve özür diler bir 
halle adeta zorla bizi arabasına 

yerleştirdi. Arabanın iki divarı bo
yunca dizildik. Çamurlu yoldan 

Bunlar bizden, bizim kanımızdan 
insanlar ... Neye yalan söyliyeyim. 
Bir gece vel bana: 

- Yarın bir göçmen köyüne gi
deceksin, denildiği zaman içimde 
uyanan hisler, onların içinde bu
lunduğumuz dakikada duydukla
rımdan epeyce başka idi. 

- Kimbilir, diyordum, biribiri
mizin dillerimizden anlıyabilecek 
miyiz? Onlar Romanya'da doğmuş, 
orada büyümüşler .. Daha releli bir
kaç giin olmuş. Orada kendi arala
rında türkçe konuşurlarmış ama .. 

Ve içlerine gidinciye kadar bu 
hislerle doluydum. Fakat daha ilk 
temaslarımızda gördüm ve anladım 
ki 5ok, ama çok yanzlmışım. 

Bundan birkaç ay evel Bükreş'te 
Hamdullah Suphi'yi dinlemiştim. 

Güzel, tatlı ve heyecanlı konuşu
yordu: 

- Burada birakç gün kalmalıy
dınız ve ben sizi türk köylerinde 
dolaştırmahydım. diyordu. Hakika
tln1z kı turK ıİ'Kından oıan, turli: lta
nını taşıyan bir insan milli kültü
rünün zerresini kaybetmiyor. 

Hatip, sefarethanede kendi eliy
le döşedi ğ i şark salonunu gezdirir
ken ilave etmişti: 

- Yedi senedenberi buradayım, 
Türklerin oturdukları köyleri te
ker teker dolaştım. Hemen hepsiy
le konuştum diyebilirim. lhtiyaç
larını dinlemiş bir adam sıfatiyle 
konuşuyorum. 

Hamdullah Suphi o gün, dost 
Romanya'nm Romanya'daki 

türkler hakkında takip ettiği çok 
müsamahakar politikadan da sita
yişle bahsetmişti. Aramızda yapı

lan mübadele mukavelesini de an
latmış: 

- Bir gün, demişti, hep Türki
ye'ye, kendi vatanlarına kavuşmuş 
olacaklar. Kuvetli Türkiye, yaban
cı ülkelerdeki türk ekalliyetlerinin 
istikballerini değiştirecek, daha 
doğrusu kurtaracaktır. 

O gün. ateşli hatibi dinliyen bir
kaç türk çocuğu türk elçiliğinden 
çok samimi intibalarla ayrılmıştık. 
Ve birkaç gün Romanya'da kalıp 
da vatandaşlarımızı kendi yuvala
rında görmemiş olmanın hüznünü 
duyduk. 

Fakat onlardan bir kısmını bizim 
dili konuşan, bizim gibi duyan bir
çok yurttaşlarımızı evlerinde değil 
fakat işleri başında görmüştük. Ne· 
rede biliyor musunuz, Köstence ile 
Bükreş arasındaki iskele ve istas
yonlarda .. Ve ne olarak biliyor mu
sunuz? Hamal olarak .. 

Eza duymadan diyemiyeceğim. 

Çünkü bu vatandaşların dedeleri 
asırlarca buralarda at üstünde do
laşmışlardır. 

Onlar, şimdi yavaş yavaş ve azar 
azar içimize geliyorlar. Toprakla
rına kavuşuyor, topraklarında işli

yorlar. Hakiki vatanlarının efen

disi olarak .. 

Yüzünden sıhat fışkıran bir türk 
kızı, öküz ünün batında 

Gerek Bükreş elçimizin, tama
men hususi mahiyette ve bir konuş
ma sırasında bize verdiği malCımat
tan ve gerekse kıaa da olsa Roman
ya'da kaldığımız günler içinde e
dindiğimiz bilgilerden şunu anla-

darı 

1 
ıne 

fizi 
?tt 

tır. 

Güzel, sevimli, zeki iki türk çocuğu evlerinin önünde i§ görüyorltt n 

dık ki, Romanya'daki türkler hiç 
bir tazyika maruz değidirler. Za
man zaman ve başka yerlerin ismiy
le müterafik olarak kulaklarımıza 
kadar akseden sistematik türk düş
manlığı burada yoktur. Yalnız bu 
kadar da değil.. Romanya'da biz 
türk dostluğiyle muhattık. 

Laf lafı açar, derler. Doğru ... 
Bakın Sincanköy'ündeki 

Hüseyin Çeker'den, ti Bükre§'e 
ıd.o.ıınu.ı- ~uıuı::u Ankl.ra'm"lzın ya-
kın komşuları olan 393 vatandaşı

mız bize dost olan o memleketten 

kaçarak veya kovularak değil, ara
mızdaki anlaşma hükümlerine u
yarak gelmişlerdir. 

Biz, sevdiğimizi sever, gördüğü
müz iyiliği unutmayız. Ruhan ve 
ırkan böyle insanlarız. 

Sincanlrlar bizi, gönülden karşı
ladılar. Mübadele komisyonunda 

mühim bir vazifesi olan ve Sincan'I 
yerleşen vatandaşların içinde tanı• 
dıkları bulunan mebusumuz: 

- Mahmut nerede Mahmut? di· 
ye aordu. 

.14-15 yaşlarında güzel yüzlü, ze• e 
lcı bakışlı bir delikanlı gösterdiler: b 

- Mahmut'un o~lu bu, efendim, 9 
dediler. 

Mahmut'un oğlu babasına hay ' 
kırdı. (Yeni Sincanlılar çağ ırmağa " 
haykırma diyorlar _Mahmut geldi '°",;,re 
sil manasında kullandıklarr ke -
me ile - delegat'ıdır. Köy hakkın
da bütün öğrenmek istediklerimizi 
Mahmut'tan alacak, onunla birlik
te dolaşacaktık. 

Mahmut : 
- Buyurun, hele bir kahvemizi 

için de, dedi, sonra birlikte köyü 
dolaşırız. 

Kapısında 7 numarası bulunan 
eve girdik. Burası köyün bürosu
dur. 

Bayan Gülsüm gözlerini ~mdu, ~enelerini biribirine ge~ird• 
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RESMİ İLANLAR 
403,3 MB çam kereste kapalı zarf gök- 1 
nar usuliyle 14-1-939 cumartesi gün· 
saat 1 ı de Sirkecide 9 iıletme bina 
sında satın alınacaktır. Bu işe gir -
mek istiyenlerin % 7 .5 teminat ve di
ğer nizami vesikalarını ihtiva edecelc 
olan kapalı zarflarını aynı gün saat 
10 a kadar komisyona vermeleri la -
zımdır. Şartnameler parasız olarak 

C. H. Partisi 

İnşaat münakasası 

j dirli ve tam dizel mtörhi 40 kişilik o
tnrma yerli ıı;ehir içi ve dışında çalı -
acak tipte olmak üzere 13600 lira be

deli muhammenli komple turist tram-

busü. 

4 - Satın alınacak 1 adet 6 silindir
li ve tam dizel rnotörlü 32 kişilik o -
turma yerli ve on beş kişilik ayrı sa
hanlıklı şehir içi yollarında çalışan 
tipten olmak üzere 12900 lira bedeli 
muhammenli komple büyük traınbU& 
ki ceman 27 adet otobüs ve trambüs 
mevcut proje ve şartnamesine göre 
1.12.938 tarihinden itibaren 45 gün 
müddetle kapalı zarflı eksiltme ko -
nulmuştur. 

llilli Müdalaa Bakanlığı 1 

iki öğretmen alınacôk 
..ı_ M. M. V. Hava Müsteşarlığın
"4lll: 

1- Eskişehir hava okulunda öğret
~nlik yapmak üzere iıniversitenin 
fızik ve riyaziye kısımlarından iyi de
recede mezun iki ôgretmen alınacak
tır. 

Taliplerin: Askerlik ödevlerini 
hpmış olmaları ve yabancı kadın ile 
~li olmamaları ve her hangi bir su
retle mahkum olmamış bulunma
ları ve saglık durumlarının öğretmen
lik yapmalarına mani olmıyacak şe
kilde yerinde olması ve her hangi bir 
•ckalete karşı mecburi hizmetlerinin 
lbevcut olmaması şarttır. 

Verilecek ücret: Yapılacak müsaba
ka imtihanı neticesine ve şimdiye ka
dar geçen devlet hizmet müdddetleri
lle ve ellerindeki vesaika göre tespit 
edilmek üzere (108 :16S) lira arasında
dır. 

Taliplerin ellerindeki vesikalariyle 
İıtanbul'da Yeşilköy'de hava aktarma 
llnbarı müdürlügüne Ankara'da M. 
lıt. Vekaleti hava müsteşarlığı zat iş
leri §ubesine, İzmir'de tayyare alayı 
komutanlığına ve Eskişehir'de hava 
okulları komutanlığına ı2. 1. 939 per
tembe günü akşamına kadar müracaat 
etmeleri ve bu tarihten sonra vaki o
lacak müracaatların nazarı itibare a
lınmıyacağı, müsabaka imtfüanının 
gene bu yerlerde 14. ı. 939 cumartesi 
günü saat onda yapılacagı ilan olu-
nur. (S311) 10001 

Gaz idrofil ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

llıİayocıundan : 

ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
elli bin beş yüz lira olan bir milyon 
beş yüz bin metre gaz idrofil 22 şubat 
939 çarp.mba ~nü saat 15 de kapalı 
sad ••ra•cektar 

' :ı - emi.nat 3775 Ura olup prt-
~ mesi 253 kuru a M. M. Vekaleti sa 
~ alına Ko. dan alıntr. 

.ııinat ve 2490 saylı kanunun z. v e 3 
'Stıcu maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarnı eksiltme 
aaatindon behcmahal bir saat eveline 
kadar Ankarada M. M. V. satn alma 
Ko. na vermeleri (53SO) 10028 

Erat eğer takımları 

a h nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ıniayonundan : 

1 - 145.000 yüz kırk beş bin liralık 
ahf8.p i&keletıli ve ı4S.000 yüz kırk 
beş bin liralık çelik iskeletli erat eğer 
takımları cıyrı ayrı kapalı zarfla ek
ailtmiye konmu,ıur. 

2 - Ahşap iskeletli eğer takımları
nın beheri 92 doksan iki lira çelik is
keletli eğer takımlarının beherine ıo7 
Yüz yedi lira fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Her partinin ilk teminatı 8500 
lira olup şartnameler 7 50 şer kuruş 
ınukabilinde komisyondan alınır. 

4 - Ahşap iskeletli eğer takımları
llın ihalesi 19-1-939 perşembe günü 
•aat 11 de ve çelik iskeletli eğer takım 
larının ihalesi de aynı gün saat 11,30 
dadır • 

S - Eksiltmiye gireceklerin kanu
lli teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
~ddelerinde yazılı belgelerle bir
lıkte ihale saatından behemahal bir 
laat evetine kadar zarflarını M. M. V. 
latınalma komisyonuna vermeleri. 

(53S4) 10029 

Ankara Levaum Amirliği 

1Jsoo lilo sade yağı ahnacak 
Al.\aıkara Levazım Amirliği Satın 

ftıa Komisyonundan : 

13
! - ;e:1azığ merkezi ihtiyacı için 

llıe 00 kılo sade yağı K. zarfla eksilt· 
Ye konulmuştur. 

lu 2 - Tahmin bedeli lira o· 
rup ınuvakat teminatı 1012 lira SO ku· 

ltur. 
3 - Ek ·1 · gU 

11 
sı tmesı 16. 1. 939 pazartesi 

~ &aat 11 dedir. 
__ "::"' Eksiltmeye gireceklerin ekailt
•• .., gun" 
cü rn u 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün-
birlikad~elerinde iıtenilen belgelerle 

te ıhaJ .. . d bir la e gun ve saatın en en gec 
lif rn ~t eveline kadar teminat ve tek
ınla e tuplarını Elazığ satın alma ko· 

~onuna wrmeleri (530S) 9S91 

1 k 

\
tihanlarının 9-1-939 tarihinde eski i-

8 i r tavla yaptın aca landa bildirilen yerlerde yapılacağı 
ilan olunur. (10) 10036 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komiıyonundan : Y 1 f 1 k 

1 - Müstahkem mevki ihtiyacı için U 0 0 lnaCO 
yapılacak bir tavla kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 16-1-939 pazartesi günü 
saat 16 da müstahkem mevki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

. 3 - Yaptırılacaık tavlanın keşif be -
deli 19038 lira 38 kuruş olup muvak -
kat teminatı 2310 liradır. 
4-Bu inşaata ait hususi ve fenni şart 

nameleri ve planları Ankara ve İstan
bul levazım amirlikleri satın alma ko
misyonlariyle Çanakkale müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda gö -
rülebilir. 

S - İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarla bu bina işini müte -
ahhidin ve mühendisinin muvaffaki -
yetle yapmış olduklarına dair vesik. 
ve nafıa vekaletinin ehliyet ve mlite 
ahhitlik vesikalariyle teminatı mu 
vakkatalannın veya banka mektupla· 
riylc beraber teklif mektuplarının ha
vi kapalı ve mühürlü olan zarflar iha
le günü olan 16-1-939 parzartesi günü 
saat ı5 e kadar MST. MV. satın alma 
komisyonuna makbuz mukabilinde tes 
lim edilir. 

(S318) 9596 

Pirinç alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonun•dan: 

Kırklareli tümen birliklerinin 938 
senesi ihtiyacı için 70,000 kilo pilav
lık pirinç talip zuhur etmediğinden 
ve evelce verilen 22 kuruş 74 s'antim 
fiyat makamca pahalı görüldüğünden 
mezkur pirinç yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Beher kilo
sunun muhammen bedeli 25 kuruş o
lup ilk teminatı 13ı2 lira 50 kuruş
tur. !halesi 23-1-939 pazartesi gunu 
saat 1 S tedir. İstekliıkr !'lrtnamesini 
her gün tümen satınalma komisyo -
nunda görebilirler. 

Taliplerin kanunun 2,3 maddele 
rlndeld veealk ile tenıinat mektupla· 
rmı havi zarflarını belJf gün ve saat
ten en az bir saat eveline kadar tü -
men satınalma komisyonuna verme -

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonun·dan: 

1 - Dörtyol askeri birlikler hay -
vanatı ihtiyacı için 640,000 kilo yulaf 
K. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 29440 lira olup 
muvakkat teminatı 2208 liradır. 

3 - Eksiltmesi 25-1-939 çarşamba 
günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me giinü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinde tc -
minat ve teklif mektuplarını komis -
yona vermeleri. (11) 10037 

iç işler . Bakanhğı 

Regülôtör kapağı 

mü na kasası 
Nafıa Vekaletinden : 

9 şubat 939 perşembe günü saat 15 
de Ankara'da Nafıa Vekaleti binası 
içinde Malzeme Müdürlügü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda 13.000 lira muhammen bedelli 
S adet regillatôr kapagmın kapalı zarf 
usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Ekis1tme şartnamesi ve teferrüatı 
parasız olarak vekaletler malzeme 
müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat (975) liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını, mu 
vakkat teminat ve şartnamesinde ya 
zıh kanuni vesaik ile birlikte ayn 
gün saat 14 e kadar mezkur komisyoı 
reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
meleri lazımdır. (S221) 9414 

Askeri Fabrikalar 

2 Ton gra fit ihalesi 

komisyondan dağıtılmaktadır. 

C. H. P. Aydın Jlyönkurul Bat
kanlığmdan : 

(9460-S330) 9616 

Petrol vinç ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 70.000 lira olan 
2 adet petral vinç 17. 2. ı 939 cuma 
günü saat 15,15 de kapalı zarf usuliy
le Ankara'da idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler:in 4750 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,lS e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (5336) 10023 

Cer müfettiıleri ahnacak 
D. D. Yolları Umum Müdürlüğün

den : 

İran transit yolunda cer servisine 
nezaret ve cer müfettişiligi vazifesini 
Ha etmek üzere motör işlerinde çalış 
mış tamir ve bakım hususunda tecrü
beli ya memleketimizde yahut yaban
cı bir memlekette mühendislik diplo
ması almış veyahut motör işleri ile 
atakah bir sahada tahsil görmüş kim· 
selerin diploma bonservislerinin şimdi
lik birer tasdiksiz sureti tercümeihal 
ve kart postal büyüklüğiinde bir boy 
fotoğraflariyle 20-1-ı939 tarihine ka
dar Develet demiryolları umum mü
dürlüğü cer reisliğine müracaatları 

ilan olunur. (5358) ıoo30 

Jandarma 
Portatif (adu ahnacak 

Jandanna Genel Komutanlığı 
Ankara Satm Alma Komisyonun 
dan: 

1 --. Bir takımına altı buçuk lira 
kıymet biçilen vasıf ve 8rneğine uy
gun bir portatif çadır 20. 1. 939 cuma 
günü saat on buçukta kapalı zarf usu -

Ektıiltmey~ konulan iş: Aydın park 
karşısındaki binanın tadilen ikmal 
inşaatıdır. 

Bedeli keşfi: 14164 lira 83 kuruş-

tur. 
Bu işe ait evrak: Eksiltme şartna-

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

Bu evraklar belediye fen işleri mü-
dürlügünde veya parti bürosunda gö
rülebilir. 

Bu işin ihalesi 12 ikincikanun 939 
perşembe günü saat 17 de kapalı zarf 
usuliyle Aydın Parti llyönkurul baş
kanlığında yapılacaktır. 

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

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

Elbise yaptırılacak 
Ankara Hukuk Fakültesinden: 

Leyli talebe için 170-180 ve hademe
ler için 2S takım elbise yaptırılacak -
tır. Talebe elbisesinin muhammen be
deli (49SO) li.ra ve muvakkat teminatı 
(371) lira ~25) lçuruştur. Hademe el -
bisesinin muhammen fiyatı (625) lira 
ve muvakkat teminatı ( 46) lira (88) 
kuruştur. İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münakasaya 
girmek için 13-1-ı939 cuma günü saat 
11.30 da fakülteye müracaatları . S316 

An~ara Belediyesi 

fotoğraf ırat ve edevat allnacalr 

5 - Gümrük, muamele, belediye, 
tahliye, kordon, istihlak, resim ve üc
retleri belediyeye ait olmak üzere ve 
belediye otobüs garajında teılim edil
n.ek kayıt ve şartiyle heyeti umumi
yesinin muhammen bedeli (2ı6SOO) li
radır. 

6 - Mali ve fenni şartnameleri, pott
ta bedeli hariç 10 lira 83 kuruş bedel 
mukabilinde otobüs işletme müdürlü
ğünden tedarik edilir. Taşradan isti -
yenler şartname ve posta ücretini pe
şinen gönder_melidirler. 

7 - Kapalı zarfla ihalesi 17.1.939 
sah günü saat 16 da belediye daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

8 - Heyeti umumiyesinin muvak -
kat teminat mikdarı 1207S liradır. 

9 - Nakden verilecek teminat ak
çesi ihale tarihinden asgari bir gün 
evel belediyeden alınacak fiş muka
bilinde iş bankasına yatırılacaktır. 

ıo - Teklif yapacak firmanın oto
büsler hakkındaki şartnamede yazılı 
maddelerle birlikte billımum kataloğ 
ve teknik resimlerle plan ve izahna -
meleri ve parça kataloğunun ve fiat 
listelerini vermesi mecburidir. 

11 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun tarifi dairet>inde 
l:azırlanmış teklif mektuplarını iba -
le tarihi olan ı7.1.939 sah günü azami 
saat ıs e kadar belediye daimi encü
men reisligine vermelidirler. 

(4259/4968) 8933 

Kirahk binalar 
lzmir Belediyesinden : 

1--: {,R\ '""? A ·,~A&keri Fabrikalar Umum Müdür-
gu ruorh ;c. ;::)ftl.ln Alıno. n.um1~7v-

2 Pavyon yaphrılacak 
.... ..., • .. n nlın c:.ak\ır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyonu
~uzdan .alı.nabilecek bu eksiltmeye 
gırmek ıstıyenlerin 487 lira elli ku
ruşluk teminat mektup veya makbu
zunu ve şartnamede yazılı belgeleri 
muhtevi teklif mektuplarını belli gün 
saat dokuz buçuğa kadar komisyona 
vermi4 olmaları. (5334) 10026 

Ankara Bc\ediyeı.inden ~ 

Basmahane civarında 9 eylül mey
danında cephe alan 33,36 sayılı adalac 
Uzerinde inta edilmekte olan beledi
ye garaj santral binasının mütemmi
matından olarak mevcut ptojesine 
ve icar şartnamesine merbut hstedeki 
tarifatı veçhile yeniden yaptırılacak 
binalar (10) sene müddetle icara ve
rilecektir. 

Ankara Levaznn Amirliği Satm 
Alma Komisyonumfan: 

1 - Kilis alayı ihtiyacı için yapı
lacak olan iki pavyon lS-11-938 ve 
19-12-938 günlerinde kapalı zarfla ya
pılan her iki münakasada talip çık -
madığından pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Pazarlık 28-12-938 den 28-1-939 
gününe kadardır. 

3 - Keşif bedeli 76238 lira 51 ku
ruştur. 

4 - Şartname evsaf ve model plan
larını görmek istiyenler lstanbul ve 
Ankara levazım amirlikleriyle An -
tep, Adana, Isiahiye, Kayseri, Niğde 
ve Kilis'teki alay Sa. Al. komisyon -
larında görebilirler. 

nundan: 
Tahmin edilen bedeli 1300 lira olan 

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

Ateşçi ustası 
alınacaktı r 

5 - Taliplerin mühendis ve mimar 
olmaları olmadıkları takdirde aynı Askeri Fabrikalar Umum Mü-
evsafı haiz bir mütehassısın inıaatın dürlüğünden : 
sonuna kadar d • 1 k . ha Kırıkkale fabrikalarımızda yevmi-

aımı o ara ış şın- .1 . 'hd . 
da bulunmaları ve noterlikten musad- ye ı e ıstı a~ edılmek üzere iki mü-
dak bir teahhu"t kaAğ d ·1 t . tchassıs ateşçı ustası alınacaktır. E-

ı ı ı e emın et-" k . d . . 
meleri ve asgari 76000 liralık inşaat me lı . enız. mak~na subaylarından 
işlerini yapabilecek vesaikle beraber v~ya tıcaretı bah12ye makina mekte
alay Sa Al Ko n h .. .. bınden neşet ve turk donanmasında 

· · . a er gun muraca- .h . ba ~ . at etmeleri ı tıyat su ylıgını ifa ve ikmal etmış 
6 - Mu~akkat teminat s717 lira 85 ve li~n dairesinden ehli~et şa.hadet-

kuruştur. n_amesı almış olanlar tercıh edılecek-

7 T d . k h . tır. - e ıye or mu asebesınce mü- . 
teahhit veya vekiline yap 1 kt Talıp olanların istenilen vesikalar-

ı aca ır. la "d·· 1.. .. 1 8 - Son istihkak muvakkat kabul umum mu ur uge muracaat arı. 
raporu ile verilecektir. (9) 10035 (5328) ıoozs 

Tercüman ve Dil öGretmenliği 

imli ham 
Demiryolları 

Ankara Levazım Amirliği Sa t m Çam kerestesi alınacak 
A 1ma Komisyonundan : 

Hava okullarına alınacak İngilizce D. D. Yolları Satın Alma Komis 
tercüman ve dil öğretmenlerinin bu yonundan : 
~ptaki müracaatlarının 7-ı-939 tari- ı Muhammen bedeli 18S51,8 lira olan 

hıne kadar kabul edileceğini ve im- .... ----------------

Un ahnacak 
Ankar a Levazım Amirliği Satın A lma Komisyonundan 

Erzurum askeri satınalma komisyonunun aşağıda cins, mikdarları, mu
hammen bedeli, teminatı ve ihale günü yazılı unlar kapalı zarfla eksiltme
ye konmuttur. İsteklilerin teklif mektupları işbu saatlerden birer saat 
evel komisyon başkanlığına vermiş veya posta ile göndermiı bulunacaktır. 
Şartnameler h er gün komisyon.da görülebilir. (7) 

Miktarı Muham. B. Temi. 
Mahalli Cinsi Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. İhale T. Günü Saati 

Kars un 400,000 52000 00 3850 19-1-939 perş. ıs 

Ardıhan 
" 

140,000 zıooo oo 1575 .. .. 10 

Şahnalar ,, 60,000 8400 00 630 .. ., 11 

10033 

Ekonomi BakanlıQı 

Muhtelif alet vesaire ahnacak 
lk tısa t Vekaletin-den: 

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

938 tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

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

2 - Açık eksiltme 9-1-939 tarihine 
tesa.düf eden pazartesi günü saat onda 
vekalet levazım müdürlüğünde yapı
lacaktır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek ve 
teminat paralarını yatırmak üzere An 
karada levaznn müdürlüğüne ve İstan
bulda iktisat vekaleti ihracat kontro
lörlüğüne müracaatları ilin olunur. 

(S244) 9507 

Mahkemeler 
Karaman Hukuk Hakimliğinden: 

Karaınan'ın Başkışla K. den Dur -
muş Kaya karısı ve Mehmet kızı Ha
tice tarafından aynı K. den olup A
dana rnilli mensucat fabrikasında 
müstahdem Hüseyin oğlu Durmuş 
Kaya aleyhine Karaman asliye hukuk 
mahkemeeine açılan boşanma davası
nın icra kılınan muhakemesinde: 

Müddeialeyhin ikametgahı meçhul 
bulunması yüzünden namına tebligat 
~apılaınadığı cihetle H. U. M. K. 143 
üncü maddeei hükmüne tevfikan ili
nen te~li~at icrasına karar verilmiş 
berm~c~~· karar müddeialeyhin duruş 
ma gunu olan 7-2-939 tarihli salı günü 
Karaman mahkemesinde hazır bulun
ması .tebliğ makamına kaim olmak il-
~ ıiin oıunar. ( l>) 1003i 

1 - Mezbaha lib6ratuvar odası için 
alınacak fotoğraf ve alat ve edevatı 

on beş giın müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (675) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (50,63) li
radır. 

. 4 - Şartnamesini görmek istiyenle
nn her gün yazı işleri kalemine ve is
te klilerin de 17. 1. 939 sah günü saat 
on buçukta belediye encümenine mü-
racaattan. (5334) 9619 
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Vilôyetler 
Ml l .................... ,, ......... lllllUUll l lllel ... 

21 adet otobüs ve trambüs 

ah nacak 

lzmir Belediyesinden : 

1 - Satın alınacak ıs adet 4 silin
dirli ve tam dizel motörlü 26 kişilik 
oturma yerli ve şehir içi yollarında 
çalışan tiplerden olmak üzere beben 
8SOO lira bedeli muhammenli komple 
trambUs. 

2 - Satın alınacak 10 adet 4 silin
dirli ve tam. dizel motörlü 24 kişilik 
oturma yerlı ve şehir içi yollarında 
çalışan tiplerden olmak üzere beheri 
6250 lira bedeli muhammenli kom 1 

b
.. p e 

"tO US. 

3 - Satın alınacak 1 adet 6 silin . 

Ve 20-12-938 tarihinden itibaren ıs 

gün müddetle ve kapalı Zjlrfla arttır
maya çıkarılmıştır. Takım halinde i
car edilecek bu binaların 10 senelik 
icarının muhammen bedeJi elli bin 
lira olup bu para peşinen alınacaktır. 
Müzayedeye iştirak için muvakkat te
minat miktarı 3750 liradır. Yaptırıla
cak binaların projelerini görmek iste
renler belediye baş mühendisliğine, 
ıcar şart~amesini görmek isteyenler 
de beledıye başkatipliğine müracaat 
~derler. Taşradan isteyenler proje ve 
ıcar şartnamesinin 2SO kuruş bedelini 
ve posta ücretini göndermelidirler. 
~pah zarfla ihales.i 6-1-939 cuma gl
nu saat ı6 da Belediye encümeninde 
yapılacaktır. lştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun tarifi dairesinde ha
zırlanmış teklif mektuplarını ihale 
tarihi olan 6-1-939 cuma günü azami 
saat ıs e kadar encümen reisligine 
vermelidirler. ( 4437-5213) 9410 

Belediye zabıta memuru 

alınacak 

Zonguldak Belediyesinden : 

60 lira ücretli münhal belodiye za _ 
bıta memurluklarına polis kayıt ve 
kabuliı hakkındaki şeraitle memur a
lınacaktır. 

lateklilerin 15-1-939 tarihine kadar 
f~toğr~flı vesaiki ile Zonguldak bcle
dıye rıyasetine müracaatları ilan olu-
nur. (2) 10032 

Palto ah nacak 
lnıaat Usta Okulu Direktörlüğün den : 

Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı Muvakkat teminatı 

Palto 150 1275 1912,5 143 44 

1. - Yukarda adı mikta h · . rı, mu ammen fıyatı, tutarı ve muvakkat temi-
natı yazılı bır kalem · · 
ed

.
1 

k . gıyım eşyası açık eksiltme suretiyle taliplerine ihale 
ı ece tır. 

d 
2· - İhale ikinci kanun 939 beşinci perşembe günü saat onda. Ankara-

a okullar sağı•m2n1ı· d t 1 • r--• gın a op anacak, okullar komısyonu tarafından y• 
pılacaktır. 

3. - Taliplerin ihale saatinden evvel teminat akçelerini yatırmıf olml
ları lazımdır • 

. 4. - Talipler bu bir kalem giyim eşyasına ait şartname ve nümuneıi-
nı her gün inpat usta okuluna baş vurarak görebilirler. (5164) ~319 



T. C. Z 1 R A A T 8 A KAS 1 
Kunalut tarihi: 1888 

Sermayeel: 100.000.000 Ttlrk Lirası 
Şube ve a.ıanı adedi: 262 

Zirai •• ticari her DeYi banka muameleleri 

,.. lllıli'llll11 28.800 llrı lhamlye .,... 
Ziraat Bankamda Kumbaralı •e lhbaoıs Tuarnıf hesaplarında 

m u 50 linı8J buJ11nenlara Hilede 4 defa çekilecek kur'a ile atat•· 
daki plba &ke ikramiye dat~: 

4 Adet 1.000 Ur'ilılr 4.000 Lira 
4 • 500 • Z.000 • 
4 • 2'D • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
110 • 20 • 3.200 • 

DIUATİ Heaplanndalri paralar bir tene içinde 50 li
•cln atalı cliitmiyenJere ikramiye çıkbp takdircle 'fo 20 
,..._... •erileceldir. 

KW.Jar Hilede 4 defa. 1 Byftd. ı Blrlaclkla-. 1 lhrt ve 
1 a.lna tarihlerinde çeJdlecelıtir. 

Celik, Krom, mobilya atölyesi 
Bilmw•w Dikel krom •• bronz ~eri 

Aı..nyadan ptirdl ................ "' ... . 
.... pl.-o telımik .. ,. ···= u ati>1• ea ...s.. OO•B ÇELİK mobilye imaline bafladım. Huauıl b-
tlJoclu " ,..,.,.,. nlmunelerl atölyemde görülür. 

..,...,.. •ddal Çlçin}'llltlobk No. U gzgg 

Takım 
._._ ........ a..ı.. ............. 
Oblmnu talebeleri için mlkdar ve fiyatları apğıda yazılı 

..... 111* eblltme ıuretiyle yaptırdacaktır. 
... _. " almuneleri ıörmek iıtiyenler her gün okul Direktörlü 

..... plmeled "ebiltmeye sfreceklerin de 154 lira tutan muvakkat te· 

..........,.. "kanunaaua lcabettirdili belcelerle birlikte 11-1-1939 tarı

.._ , • ..., .. ~pmba cini mt 15 te Okullar Saiıpnanlıimda toplana-
_..._ Alma Satma Komi8Joaunda buır bulunmaları. (5262) 9481 

Clllll Miktarı Fiyatı Tutarı 

30 takım 21.50 
70 • zo.oo 

645 Lira 

1400 " 

Oska'da 

arslan 

avlayın 

Maia•••s
claki "Anlan 
kaçtı,, reaim
lerinin nere
de Ye ne ka
dar olcluiunu 
bilenlere 20 • 
100 Kr. luk 
hediye verilir. 

OSKA: 
Anafartalar ; 
66 • Atatürk 
Bulvar. 58 • 

Koyanpuan 
78. 

T. İŞ BAN KASI 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiye planı 

32.000 Lira mükafat 

Kuralar: f JulJaf, 1 MlylS, 26 Almlts. 1 Eyi•, 

flrihlerinde 19klleceMlr 

2000 Liralık -1000 ,, - 5.000 
" 500 .. - 4.000 
" .. s::: 4.000 • • ,. - l.000 • 

" .. - 4.750 
" ,, = 6.250 
" as 32.000 " 

KOÇOKILANLA 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Klnhkı 

Kinbk - Ucus kalorifer Yebolit ve 
sair teaiutlı apartman dairesi ayn 
konforlu odalar Demirtepe Emek a
partmanına mracaat Tel: 3295 9391 

Bir Bayana kiralık oda - Aile 
yanmda Bakanlıklar kartıtı bulvarı 
Cörilr 1 oda kiralıktır. Müracut Nu
ri Tel: 3921 9504 

Kinhlıı: - Mobilyab, mobilya11z, a
ile içinde, bir oda kiralıkteır. Yenip-
hir, Karanfil ıok. 15 A. 9575 

Kiralık oda - Aile içinde güzel ra
hat bir oda bir bay veya bayan içın 
Ipklar caddesi Meçhul asker 10kak 
CeYat bey apartmanı No: 1 Kat 1 

9585 

Çolc ucuz kiralık n - Her tilrlil 
konforlu kullanıtJı 3 oda, banyo, mut
bak. Y. Şehir Yitit kotun 10kak No 
12 9629 

Kinhk - Bay, bayan için m6bleli 
möblesiz. Oda kalorifer. 11cak ıu, tam 
konfor. Y Şehir Menekwe sokak Gök -
nil Ap. No. 3 9641 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle-

Küçük ilan ıartlart 
Dön 11tarlalı: lı:üçflk illnlardan: 

Bar defa ıdn 30 Kıanq 
tın defa için 50 Kanıt 
Uç defa ıçin 70 Karat 

Dön defa içm • ltmae 
Devamb ldiçiilı: illnlardan ber def .. 
ıçia 10 kanat almar. llaelt • defa 
netredılecek bir ılln ıçin. 140 kanii 
abnacaktrr. Bır lı:olaylılı: olmalı: bere 
her utar, lı:elime aralarmdalri botluk· 
lar mtiatesna. 30 harf itibar edilmi .. 
tir. Bar lrüçiilı: ılln 128 harften ilıant 
olmalıdu. 
Dert 11tırdan fasla her •tır için be
her 1eferiae QTJca on karat alam. 

Küçük ilinlann 120 harfi 
ıeçmemeai lizımdır. Bu mik· 
tan ıeçen illnlar aynca pul 
tirifeıine tibidir. 

KeWpir Ev - Ankara Bqkır 
lesinde Ali incinin 117 No. eri eJe 
ıu teaiaatı mevcut. 5-1-939 pe,~rn111 

günü saat 14 de 3. cil Sulh mahkeme 
linde aatılacaktır. 27 

Satılık - Avrupa ,-pm çocuk 
ba ve bisikletleri. Y. Şehir Okula 
kok Andaç Ap. 2. ci kata mi1racaat. 

rinden aafalt üzerinde yedi odalı mil- iş verenler: 
'8mba döteli telefonlu bir numaralı ev 
3719 telefona mtlracaat. 9 Mabaleheci .......,_-UIUlu ~ 

Kiralık - Mobilyalı konfoı'lu kalo- zaaf Uı:erine defter tutar tecrilbell boD
riferli 1 oda, alman aileli nezdindedir. servili bulunan bir Türk muhatebecl 
Kooperatif arkası Ali Nazmi Ap. 9ı2• aranıyor. Ti: 2791 • 3300 9576 

32 Bir radyo ............... llrUIFGr -

Kinhlc - Ulu. meydanı Koçak ha- Radyodan anlar bir latıt memuru alJ. 
nında birinci katta yazıhane için elve- nacaktır. Tercümeihal, referana ve bir 
ritli 2 ve 3 odalı daireler kiralıktır. kıta fotofrafiyle An.kara posta kutula 
Kalorifer ve Aaan.ar vardır. 33 382 ye müracaat. 960l 

Kiralık Oda - Bir bay için. banyo- Aranıyor - Almanca ve franaıı:ca tl-
lu, möble. Yenitebir, Tuna cadcleai, cart mubareye bibakkm muktedir. dala
Yiiitkotun Sokaiı No. ıs. 37 ôlografi bilir, tecrübeli bir bayan n-

------------ ya baya ihtiyaç vardır •• Taliplerla" 
talk ve fotograflariyle posta kutuau 

Sabhk - E.ki ~ursa hanı ve altın
daki Yeni .men. antrni dahil yamı 
olan biuem l&tlhktır. Müracaat Lon· 
jin. 6 

raf m 
~ arkasiyle jandarma okulu yanla -
l'IDk ehnn fiatlarla Tl: 2406 l O 

Sabhk - - Bahçeli-evler yapı koo
peratifi hiaeleriftden satılık biueler. 
Ti: 2406 Kmacı ban No. 10. 12 

Sabllk - Bahçeli ....... • 4 tipi 
14S numaralı ev aatıbktlr. tıtanbul 

196 ya müracaattan. t642 

iş anyanlar: 

Ortak araDIJ'OI' - Bir ım.d>aayı i
dare edebilecek. matbucıbktan anlar 
ortak anmıyor. il. T. A. raimb•ne-
ıinde Bay Hıfzı'ya müracaat. 24 

PJtllN ve TAKSiTLE paıtabane1inde Bay Hamdya milra-

Aıwn:ror - Çocuklu bir aile 1D6ble 
2 oda aramaktadır. Ipklar Cad. aemtl 
tercih olunur. Ulua"ta A rwnusuna 
mektupla müracaat. 36 

,111111111111n1111111111111111111111111:, ODUN • KöMOR caat. 13 
5r b • h lltaıyon ıilo karıı11nda Satılık _ Demirli bahçe'de aile bah-

E'-'e ecı asta Yeni yıkacak ,... çelin• plan 3 Ye 2 ter katb kargir 
5 Cilt, uç. slbrnf lııl9talrlrlart i intb apaıtunan ve evler. Ti: 2406 Kı · 
: mGtehala•ı E l•r•e•le•f•on•:•J•47•5••9•5M••• .. uca ban 16 14 - -

Dacll anaıyor - Bir aylık çocuta 
bakmak üzere liyakatli •e tecrGbeH bir 
dadı anmıyor. Yenlfebir, SeMnUs cıad
dem Erkut apartımmı No. 4. Tel HOS 

38 

5 Dr. Kemal Arıcan § ----------- Ucuz 1&tıhk......... Vekltetler 
•------------------------ - Ç karııımda bava ve manun11 fevkall-

=- Berlln ldiniğinden mezun 5_ ·-- lrG de. Mürcaat: Bay Tank, Dikmen cacl· Almanca dersleri 

ÜRK HAVA KURUMU 

26 a . Tertip 

B YOK PiYANGOSU 

O ncU keıide 11 Sonk4nun 939 dadar 

-----k ikramiye 50.000 liradır. 
..... ın '-tJra: 11.000, IZ.000, 10.000 lirabk ikramiy• 

.,._,..."' w 10.000) liralık iki &elet müklfat ftl'dır ... 
•tlpiea bir bilet alarak ittirik etmeyi ihmal et

de pipaaomm mesut •e bahtiyarlan aruma .. 

vi.l.l, DlllMlll, MAiW 
e anayl O- 1aptumak istiyenler için timdi 

Proje. plin menlmldlr 

~ ft...,. Ol•vn4a kayıtb 
:tjldr1illiJ .... lcretl 1raytliyeyi 
.....,.. ..... tec4lic1i kayıt ya~ 
....... bll1lniye lktlmm4anchr 
.. ,. ........... 1·1·939 tarlblnden 
...._ ............ bahmdupadan • 
.......... bnunt mtlddet sarfında 
,..._,. d:ateat1a kayıt muamelelerinı 

.adı ıt l llsma llla olmuar. 26 

Zamanın her tlrltl konforuna haiz ve 
imar ka.aldine uyıun avan projeleri, 
İnfUt pllnlan, betoaarme bnap ve 
r•lmleri. ber ttlrlii infaat detayları, 
llhatli kqifler, inpat kontrollulu eid-
.dl her kneyl tatmin edeoek fiatlar . 

Y. ar Reşad Alanalar 

Y.ıtehlr AtatUrk Bul.an 
Kamdenk Ap. 35 

E Belediye ııruı Emek Apt = roptan 4 perakende 5 karu.. desi, Yıt Sokatı No. 16 15 
: (3-7) e kadar 9492 : t t il k ... _ : : ı aıyon ı o arımıa- 5*bhk _ Ankara'nm her tarafmda 
,u111111111111111111111111111111111111r YENi YAKACAK PAZARINDA 

Bir abmn aptmen tarafmdan al
manca drealeri verilmektedir. Ulua'ta 
L. M. rumusuna mektdpla milracaat .. 

~111111111111111111111111111111111111111.. - -- -! Daktilo kursu ! - -- -- -- -i 54 llncO devreaine sonklnunun 5 - -: ilk bafta.mda ba•1-·acaktır Me· : 
- ~7 -5 zunlan 2 ayda dıploma verilır 5 - -5 Deriler kıt kurlan mıinuebetiyle 5 - ...... -: sabah 8 den -,-m 10 a kadar de- : 
i vam edecektir Talebenin i.stediti 5 - -: aaat kabul edilir Memut'lar Koo- : - -: peratift lberinde kat 1 Tl: 3714 : - -- -,11111111111111111111111111111111111111" 

Telefon: 1475 ı irat getirir beton ahpp ev ft apartı· 
.. __________ .. man1ar Kınacı ban No. U5 Ti: 2406 

ULU 8 - 19. uncu 1'1L - No: 6U9 

lm iyaz tabibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Nefriyatı idare Eden 
Yası itleri lltldtlril 

Mümtu Faik FENiK 
ULUS Baaımevl ANKAh 

Matbu lllidtlril: Ali Rıaa BASKAN 

16 

Sabllk- Yenipblr Meırutiyet cad. 
yevmiye 120 - 130 lira pepn aatıı ya
pan bir bakkaliye azimet dolayıtiyle 
devredilecek. Ti: 2538 19 

Satılık otomoWI - Vuiyetl mU
kemmel 1931 modeli BUlCK otomo
bili. Çekotlovakya sefaretine müra-
caat Ti : 1981 • 1991 22 

Satılık iki &Wnli .. - Yeniteblr la
metpqa caddeainde 10 numaralı beher 
c1alrede, altı oda, )1r hol, banyo, mat • 
bak, ve bodrum katta h• daireye mah· 
ıuı çamaprbk, k&ntirltlk ve aynca bi
rer odayı havi hane utıııktrr. Telefon: 
l 938 e mUracaat. 25 

dilmai. 31 

iyi makinistler aranıyor 
Dizel motörlerinden, aantrifuJ 'N 

jliıtonlu tulumbalardan, kompre.&r• 
den ve elektrik itlerinden anlayıp uır 
rada çalıtmak iltiyen mtklnietleria 
Madewr Arama Enatltu.a K.A.A. ~ 
puna müracaatlan. N04 

Dam • 11ert - Bilmlyenlere qre. 
tllir. Bilenlere mllkemmelleftlrllk. 111 
salt yer ve flat temin edilmip. uı.. 
ta i1b il. yan ile IQtlracaat. 9491 

Dekovil rayı alınacak h' .:!JlllHlllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllHllllllllllllllll(lllllllllllllllllllllllllll ı"= 
2000 metN mnlulancla ray 5 = 

" IS .. 18 arabası alınacaktır § y • SİNEMALAR S U • § 
~ • ~ telefona miracaat 5 e n 1 o E 
edilmeaı. 9577 5=_ H a I k BV GECE 20.SO DA _a= ORlJlJıf AL BlR BSBR = AŞK BAHÇELERi DELi GENçLlK = 
~----------.... = BAS RO:t..LBRDB BU GON BU GBCB BA.8 ROLLBRDB -= MACERA ADAMI Robert Taylor - llaaren O'lldllfta = 

........ HQdarpaea .......... ..... = vıvtANB ROllANCB Ll.onel Barriw = 
a& allteba- "Glllııae ......... = Piern Rmoir - ı.o.i• .ıo-et BAi ROLLBRDB = 

eablklia bat maaTbd = • enmuum berı.i deria bir .ıo. Victor Fraacen - BlaDch lloatel Baıwı baıa ii:"."1• ·re esleace 5i 
5E ile drDJi7eo i""eti ~• ma.eai/ • lersllseet •• ll-eera • • • _. _. _ • _. _ • _. _. _ 55 = leriıUo m""allaii7eti''1• •.Wrcil•ri Atk-.:.'";.:::• ..n...-.ı 0 U N D U z = = lbennde çoi mieair intibalar bir ..ıoa filml = 5 bı•abo müemmel bir 111111 tLA VBTBN lUO - 16 - ll.15 mathıelerlnde =-
- "' 8oo defe olarak 
- tLA.VBTBN PARA•UllT JURNAL = = IBANILAR AŞKIN GÖZ YAŞLARI = 

•auea t ....... •SY-- Aab- = BN SON D~A HA VA.DtJLBRt 14.11 - ıuo - ıuo - Gece: 21 de Ul-llL iE 
n'"9 aakletmlttfr. ---~e: labah = -------------- UCUZ HALK llA.TtNBlt 12.15 de Tiri~ •lall vapça ••ritlı .,.,_ = 

9 daD ıt 9 bdmr - IBANILAR Harikalar Cambezhan · ıari lllmlol clrmipeoler• •• bh -
Belcdbe ..,.., Talu Ap; tıatt 1 = lf.41 - 1'45 - 1UI - GecM il de esı ,IRSA 2" = 
~ ............................. ~ ~11111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Göz Doktoru 
SITKI FIRAT 


