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Cümhurrelslmlıln kabul resmi f 

Dün ak§arn Cümhurreiııimiz İsmet lnönü tarafından 
Cürnhurrcisliği köıkündc devlet ricali §erefine bir kabul 
edilmiştir. R~imlerimiz Milli Şef'i Vekillerimiz ve diğer 
bir arada gösteriyor. 

Çankaya'da 
resmi teı·tip 
davetlilerle 

Milli terbiye 
ve yetiştirme 

etrafında 
N.A.KOÇOKA 

Ziraat Vekilimiz 
ziyafet 

Tekrar vekalete gelmesi dolayı· 
siyle duydukları memnuniyeti izhar 
için ..Ziraat Vekilimiz B. Muhlis Erk
men şerefine yilksek ziraat enstitüsü· 

İleri ve medeni İ ron 

ADiMi% ANDIMl%Dls=l. 

Dost ve kardeş memleket hakkındaki 
yazı serimizi n~re devam ediyoruz. 
Üçüncü yazıyı bugün 5. inci sayfamız
da bulacalmmız. 

Mebus s,~imi hazırllkları Dün aabahtan i-ı 
tibaren yurdun 

her taralında 
mebus seçimine 

,.,, ' . ,. .. 't't ... tt t'' ' ''' t 

Dün sabahtan itibaran 
hazırlık olmak 
ü~ere birinci 

Yurdun her tarafında birinci 
müntehip defterleri aslldı 

müntehip del -
terleri asılmqtır. 
Aşağıdaki re -
sim, Ankara' -
daki defterlerde 
kendi isimlerini 
arıyan yurtt~ -
ları göstermek -
tedir. 

Dün de yazdığımız gibi, yurdun her tarafında 
dün sabahtan itibaren halkın görebileceği yerlere 
asılan mebus intihabına ait birinci rnüntehipler def. 
terleri halk tarafından tetkik edilmeğe başlanmış
tır. Bu defterler mebus intihabı kanununun t 3 Ün· 

cü maddesi mucibince on beş gün müddetle asılı 

duracak, müteakip maddeye göre de vatandaşlar
dan intihap hakkını haiz olanlar isimlerini göre
mezlerse teftiş heyetine baş vuracaklardır. 

Dün Ankara' da bu defterler belediye dairesine, 
vilayet ve Çankaya kaymakamlığı kapılarına ve 
Hamamönü'nde Dumlupınar polis merkezi önün
de ve nahiye merkezlerinde hususi yerlere asılmış
tır. 

Ankara belediye dairesinde hususi mahalde va
zife görmekte olan teftiş heyeti yurddaşların vaki 
olacak miiracaatlarını kabule hazır bulunmaktadır. 

İstanbul' da mebus intihabına dair gelen haber de 
aşağıdadır: 

lstarıbul',Ja: Tespit edilen İstanbul vilayeti nü
fusu mülhak kazalarla birlikte 660619 
kişidir. Bu rakama göre İstanbul ge
çen devrede olduğu gibi gene 17 me-

biler, İstanbulda bulunan misafirler 
dahildir. Defterler dün gece kayma
kamlıklara gönderilmiştir. Bu sabah
tan itibaren asrlmış bulunacaktır. 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Mebus 
intihabı teftiş heyeti sabahtan saat 
yirmi ikiye kadar çalışarak defterlerin 
tetkikini bitirmiş, İstanbul nüfusunu 
ve buna göre çıkarılacak mebus adedi
ni tespit ederek keyfiyeti gece telgraf 
la Dahiliye Vekaletine bildirmiştir. 

bus çıkaracaktır. Defterler on beş gün asılı duracak, 
Tahriri nüfusta İstanbul nüfusu bunlarda isimleri olmıyanlar bulunur-

750.000 olarak tespit olunmuştu. Fakat sa birer istida ile teftiş heyetine baş 

bu rakamda şehrimizde bulunan ecne- vuracaklardır. 

Hainan adasının işgali Londra ve 

Paris'te hayret ve endişe uyandırdı 

ı Sıhat Vekaletinin 
yaptığı içtimai 

Papa'nın <enaze 
töreni iıin hazırllk 

baıladı 

Yeni Papa'nın seçimi 

yakında yapılacak 

Vatikan, 11 a.a. - On birinci Pi'nin 
yerine, yeni Papayı seçecek olan kar· 
dinaller Konklavı, on birinci Pi'nia 
papalığının bidaıyetinde aldığı karar 
mucibince azami mühleti teşkil eden 
28 şubattan evel toplanacaktır. Konk
lavın evelce papaların ölümünü müte
aldp azami on gün içinde içtimaı la • 
zım gelmekte idi .Fakat bu kısa müd
det, Amerika kardinallerinin Romaya 
varmalarına müsaade etmediği için, on 
birinci Pi, mühleti on sekiz güne çı -
karmıştı. Karclinallar umumi kongre .. 
gasyonu bugünkü toplantısında, bü -
tün kardinalların Rnma'd:ı içt"mlınr 
müteakip derhal konklavın kllrulma
sına karar vermiştir. 

Papanın cenaze töreni merasimine 
yarın sabah başlanacakt:r. 

Pupa'mrı lwtırasını taziz 
Ronıa, 11 a.a. - ~tefani ajansı bil· 

diriyor: Musolini'ıı~'1 riyaseti flhın • 
da toplanan büyük faşist meclisi aşa 
ğıdaki karar suretini kabul etmiştir: 

" Büyük faşist meclisi, katolik ki· 
lisesi ile italyan devleti arasında ba • 
rış istemiş olan papa on birinci Pi'nin 
hatırasını taziz eder. Bu muazzam ha
dise 60 senelik beyhude teşebbüsler
den sonra Latran muahedesiyle Roma 
meselesini ve Konkordato ile de İtal
yan milletinin faşist ve katolik birli
ğini muhafaza yolunda devletle kilise 
arasında işbirliğini temin etmiştir.~ 

n. lleryo'rımı nut1ru 
ctr<1f ında tefsirler 

aarif Vekili, 1atanbul'da gazete
cilerle yaptı w ı · temasta, mekt p
ıerae taklp canece terbiye esasları
nın yakında toplantıya davet edile
cek olan Maarif Şfirasrnda müzakere 
edileceğini ve bundan sonra tespit 

nün ilim heyeti dün akşam enstitüde Q. • 

bir ~~~:~:!t:e~~:~~\Tekaletinin müs- ı· n 1 ı·ııere ve Fr . ns . yardım işleri 
Roma, 11 a.a. - Papa on brinci Pi

nin ölümü münasebetiyle fransız me
busan meclisinde söylenen nutuklar 
ve gazetelerde intişar eden makalele • 
ri bahis mevzuu eden Giornale d'İta -
lia diyor ki: 

-411~'1-t• trıtt~n ............ ._...._....._ __ . 

şılacağrnı beyan etmiştir. İnkılap re
jiminin memleket gençliğine nasıl 
bir terbiye istikameti gösterdiği Par
ti programında yazılıdır. Cümhuriyet 
Halk Partisinin daha taze ve sı
cak bir heyecanla ideallerini tahak
kuk ettirmeğe azmeden hükümetinin 
milli hayatımızın en ehemiyetli bir 
meselesi oı'an bu işe de icabeden dik
katı ve gayreti sarfedeceği de şüphe
sizdir. Fakat bunu tahakkuk ettire
bilmek için, muhakkak bu işleri bü
tün safhalariyle ve bütün tecrübele
riyle derinden bilen ve kavrıyan mü
tehassıs adamların bilgi ve görgüle
rine büyük bir ihtiyaç vardır. lçinde 
yaşadığnnız devrin en karakteristik 
vasıflarından biri ve belki birincisi 
ihtisastır. Ekonomik ve sosyal haya· 
trmızrn her şekil ve safhasında ara
dığımız ihtisası zamanımızın bütün 
şartlarına ve icaplarına göre "kültür
lü türk vatandaşı yaratmak" hususun
da aramak tabii mümkün değildir. 

Adam yapmak ve yaratmak, en zor 
ve güç olan bir iştir. Çünkü insan ka
dar muğlak ve anlaşılması müşkül o
lan hiç bir şey yoktur. Tasavvur ede
bileceğimiz bütün sosyal problemle
rin mevzuu insan olduğuna nazaran 
meselenin ehemiyeti bir kat daha te
zahiır eder. Yarınki Türkiye'nin is
tikbali, bugünden tatbik edeceğimiz 
terbiye metodlarına bağlıdır. Bu ka
dar ince ve nazik olduğu kadar ağır 
bir mesuliyetle yüklü olan bu işi ba
şarmak, ömürlerini terbiye işlerine 

vakfetmiş ve her gün binlerce genç 
ile yakınaan alakası olan ve başka 
memleketlerin tecrübelerini ve bu 
mesele etrafındaki ilmi cereyan ve te· 
rnayüllerini bilenlerin fikir ve müta
lealarına müracaat etmek kadar isa-

(Sonu 8 incic sayfada) 

na 

1Kt:NCl SA YFAl\IIZDA 

Büyük ansıklopediye 

hazırlık 

YAZAN 

Falih Rıfkı ATAY 

6 - SiV ... 

teşar ve diğer bütün erkanı, bütün zi-

~::.t~i ~~c;~~e;~:1e;z::ı~~:ı:~~ız~:~~ ·~ . ~ 
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Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekale· 
ti tarafından memleketimizde yapıl
makta olan içtimai yardım hizmetleri 
ve bu sahada yapılması tasavvur edi
len şeyler hakkında Anadolu Ajansı -
nın bir muharriri salahiyetli daireler
le temasta bulunmuştur. Aldığımız 

notları bütçe, iş ve program bakımın· 
dan ü~ maddede tasnif ve hülasa et· 
meyi muvafık bulduk: 

"On birinci Pi'nin şahsında yalnız 
bir ruhani reis görecek yeroe, bu söz
lerle müteveffaya bir "demokrat libe
ral verniği" sürmek ve onu mesela bir 
"Ruzvelt'e" benzetmek istenmektedir. 
Şurası şayanı dikkattir ki, Paris'te Pa
panın harekatı arasından yalnız faşi
zm doktorinini ve totaliter rejimi tak
bih ve mahkum eder gibi telakki olu 

le gazeteciler, enstitünün bütün pro
fesör, doçent, şef ve asistanları bulun
muşlardır. 

Ziyafetin sonlarına doğru doçent 
Dr. İsfendiyar Kadester, arkadaşlarını 
B. Muhlis Erkmen'in şerefine içmiye 
davet etti. Ziraat Vekilimiz de bu sa -
mimi ve içten alakaya aynı şekilde 
mukabelede bulundu. 

İsmet İnönü'nün çelik himayelerin
de enstitüyü kurmuş ve açmış olan 
genç vekil B. Muhlis Erkmen, kendi 
eserinin temiz ve sakin irfan muhitin
de, asil bir ilim havası içinde bütün 
münevver arkadaşlarının en sammi ve 
gönülden gelen hitabeleri arasında bu 
toplantıya gece yarısına kadar şeref 
ve neşe vermiştir. 

Sir Percy Lorraine 

Hariciye Vekilimiz 

Sir Percy lorraine 

ıereflne ılyaf el verdi 
Ankara, 11 a.a. - Memleketine av

det etmekte olan İngiltere Büyük El
çisi Sir Percy Lorraine şerefine dün 
akşam Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğ
lu tarafından Ankara Palas'ta büyük 
bir ziyafet verilmiş ve bu ziyafette 
Maliye Vekili Fuad Ağralı. Nafıa Ve
kili Ali Çetinkaya ile İngiltere Büyük 
elçiliği, Hariciye vekaleti erkanı hazır 
bulunmuştur. 

. protesto edecekler 
Paris, 11 a.a. - Selahiyettar mahfiller, Fransa hükümetinin 

Hainan adasının işgal edilmesinin sebepleri, mahiyeti ve işgalin 
devamı müddeti hakkında japon hükümetinden izahat talep et -
mesi için B. Arsen Hanri'ye talimat vermiı olduğunu beyan et
mektedirler. 

1 - Cümhuriyetin son birkaç yıllık 
bütçelerinin tetkiki, Sıhat Vekaleti 
emrine verilen içtimai yardım masraf. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

(Sonu 8. inci sayfada) 
Öğrenildiğine göre, İngiltere hü- ~~-~~~.~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dr. Aras Kıral Jorja 

itimatnamesini verdi kümeti, Tokyo hükümeti nezdinde f RA N SA T u N u S KQ RS 1. KA N 1. S y E 
buna benze~ b~r teşebbüste bulunmağa . · / / 
karar vermıştır. • 

B. Korben, bu sabah.hariciye neza-1 CI B urı· 'yı· 
retinde B. Kadogan ile Hainan mese-

. 
lesi hakkında görüşmüştür. öğrenil-
diğine göre Fransa ile İngiltere, ja
pon işgalinin daimi mahiyette görül
mesi takdirinde himaye ve hatta mu
kabeleibilmisil tedbirleri derpiş ede
ceklerdir. 

lngiltere' de hayret 
Londra, 11 a.a. - Selahiyetli mah

filler, Hainan adasının japonlar tara· 
frndan işgalini hayretle karşılamış
tır. 

Bu mahfiller bu münasebetle B. 
Butler tarafından geçen ikincikanu
nun 27 sinde yapılmış olan ve bu· 
gün de bütün kıymetini muhafaza et
mekte olduğu· söylenen beyanatı ha
tırlatmaktadırlar. Bu beyanat, şu şe
kilde idi: 

"İngiltere hükümeti ile Fransa hü-

(Sonu 8 incic sayfada) 
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Tayyare 
• 

pıyangosu 
Tayyare piyangosunun keşidesi -

ne dün baılanmıştır. Dünkü çekiliş
te 14.748 numara 15.000, 22.136 nu
mara 12.000 lira kazanmıştır. Son· 
ları 48 rakamiyle biten biletler 2 şer 
lira amorti alacaklardır. Büyük ik
ramiyenin çıkması bugünkü keşi·.:le
ye kalmıştır. 

Kazanan numaraların listesi 10 
uncu sayfamız-dadır. 

111111111111111111111111111111111111111111 

iT ALYA YA VERMEZSE ... 
• 

ltalya harbe hazır ! 
İtalya istediklerini müzakere ile elde 

edemezse kuvete müracaat edecek 
Paris, 11 a.a. - Roma'dan bildirili- ı "Fransa, Tunus, Cibuti, Korsika ve 

yor: Nis'i İtalya'ya terketmeli ve İtalya'-
Haftalık ve yarı resmi Relazioni İn 

1 

nın Süveyş kanalına müteallik metali-
ternationali mecmuası: (Sonu 8 incic sayfada) 

Katalonya' da harp sona erdi 

Londra, 11 a.a. - Türkiye Büyük 
Elçisi Dr. Tevfik Rüştü Aras kıral ta
rafından kabul edilerek itimatnamcsi
ni tevdi etmiştir. 

Hafif neşriyat 
Dün Ankara'ya gelen lstanbul ga

zetelerinin ikisinde, bir dost devlete 
karşı hiç de yerinde olmıyan neşriyat 
gördük. Herhangi bir yabancı gazete
nin derccttiği bir harita, bu iki gaze
te tarafından heyecanll haber vesilesi 
haline sokulmuştur. ltalya ile Türki
ye arasrndaki dostluk münasebetleri
nin dürüst ve samimi ccreyamnr, 
bahsettiğimiz yaZilarI yazmış olan
lar nasıl bilmezlikten gelmişler -
dir, hayret ediyoruz. Dış politika 
işlerinde her zaman yanhş şayia· 
/ar, veya tahrikler, yahut sadece 
sansasyon uyandırmak istiyenler, 
türlü türlü neşriyat yapabilirler. 
Memleket gazetecisinin bir vazifesi 
varsa, O, böyle neşriyata alet olmak 

ı
değil, fakat Türkiye'nin beynelmilel 
münasebeclerinin kendisince malum 
olmak lazrmgclcn hakikatlerine göre 
müteyakkız bu/unmakırr: Yarın öbür 
gün bilerek ve ustaca yapılan tahrik
ler de olabilir. Bütün ihtimallere kar
~ı, gazetecilerimizin akıl sağlığına ve 
yüksek memleket menfaati inzibatr 
ile hareket eder dikkatlerine itimadı 
hakSJz çıkarmak doğru mudur? 
Gördüğümüz neşriyatta bir kasıt 

olmadığrm biliyoruz. Fakat dış poli· 
tika davaları, hele bize de taalluku 
olursa, bıınları heyecan neşriyatrnrn 
vesilesi yapmaktan daima içtinap et· 
meliyiz. 

Rahat olan ve beynelmilel münase
betler nizamı herkesin gıpta edeceği 
kadar yerinde ve istikrarlı olan Tür
kiyc'nin sakin havasını bulandırmak
ta da ne mana, ne meni aat vardır. 



An si opediye 
Hazırlık 

Bir türk veya osmanlı tarihi. ilmi bir eser, hatta gündelik gazete o
kuyan bir türk gencinin her hangi bir tabir, bir mesele veya hadise üs
tünde tetkikte bulunmak ihtiyacı duyduğunu farzediniz. Eğer bu genç 
garp lisanlarından birini bilmiyorsa, ne şahsi kütüphanesinde, ne de 
milli kütüphanede kendisine yardım edecek hiç bir türkçe kaynak bu
lamıyacaktır. 

1leri bir dilimiz var. Onunla bütün düşünce ve duygularımızı anla
tıyoruz. Gaq> ~debiyatından istediğimiz kitaplan tercüme edebiliyo
ruz. Türkçenin ifade kudreti, fikri seviyemizle bir nisbettedir: türkçe 
ile anlatamadığımızı zannettiğimiz şeyler, kafamızda iyi toparlıyama
dığımız, vuzuhlandıramadığımız, ve oldurnmadıklarımızdır. 

Niçin süratle garp Türkiyesi dilinin ıstılahlarını istiyoruz? Çünkü 
bizi, mesela, büyük bir ansiklopedi teşcbbüsiine henüz cesaret ettirmi
yen sebeplerin başında bu mesele geliyor. Bir memleket tasavvur edi
niz ki ne hekimleri, ne hukukçuları. ne riyaziyecileri v.s. bir ansiklope
dide asla değişmemek lazım gelen tabirler ve ıstılahlar üzerinde müt
tefik değildirler. Böyle bir kervanla uzun ve çetin bir yola çıkılmak 
mümkün müdür? 

Aym zamanda bir tefekkür adamı olan ismet lnönü'nün devri 
bize büyük türk ansiklopedisini verecektir. Bu ansiklope
dinin garp kaynaklan hazırdır: fakat milli ve eski medeni 
kültürümüze taalluk eden meseleleri tasnif etmek, toplamak ve müte
hassıslara yazdırmak için Dil ve Tarih cemiyetlerimizi şimdiden sefer
ber etmeliyiz. Bir taraftan ela ıstılahlarımıza yeni kültür istikametimi
ze göre düzen vermeliyiz. Bu hazırlık hiç olmazsa iki sene sürer: bir üç 
sene de umumi tercüme ve yazı işlerine ayrılacak oluı;sa, cümhuriye
tin yirminci yılında, hiç olmazsa yirmi ciltlik türk ansiklopedisini mil
lete hediye etmeğe başl::ımış· oluruz. Maddi manevi vasıtalarımız ve 
kaynaklarımız, bu teşebbüsü muvaffakiyetle başarabilecek bir kemal 
halindedir. Eğer gecikirsek, bilhassa şark kaynakları için, bugünkü sa
lahiyet ve ihtisasları bulamamaktan korkarız. Ve eski metinleri, divan
ları ve saireyi çevirtmek için bir müsteşrikler kafilesi yetiştirmeğe 
mecbur kalınz. - Falih Rıfkı Atay 

Do uzuncu İsfafisfik yılhğı ~ıkfl 
500 sayfahk eserde memleketin bütün 
meselelerine ait rakamlar verilmektedir 
Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü her sene neşretmekte 

olduğu yıllıklardan dokuzuncusunu neşretmiştir. Bu cilt , baskı 
itibariyle geçen senekinden daha güzel ve nefis; m üfredat itiba
riyle daha geniş ve zengin malumatı ihtiva etmekted ir. 481 bü -
yük sayfadan ibaret olan 9 uncu yıllığın 49 pa rça grafiği de var
dır. 

Memleketin bütün meselelerini veJllarici Ticaret : 
bu meselelerin için?e bulunduğu şart- Seneler ve aylar itibariyle ithalat 
la~r, rakamı.arı tetkık eder~k ~oğru ve ve ihracat mikdar ve kıymeti, Türki • 
~us~et .ne~ıcelerc va.~ak ıst.ıyen tet- ye'nin başlıca memleketlerle ticari 
kıkçılerımıze ve butun alakalılara, a enesi baıolıca memleketler li . .. • b" muv z , ., , 
uzerınde ır seneye yakın em~~ har - manlar, hudutlar, beynelmilel Brük -
can.ara~ hazrrl~n~ış o~an bu g~zel e - _!ıel tasnifi itibariyle ithalat ve ihracat 
serı edınmelcrını tavsıye ed-'rız. kıymeti başlıca ihracat maddelerinin 

Yıllığın içindeki maliimattan baş - memlek~tler itibariyle kıymeti, güm -
hcaları şudur: rük varidatı, Osmanlı imparatorluğu 
1'<lbii lıal: ithalat ve ihracatı. 

Cihetlere, hudutlara ait malUmat, 
ahvali havaiye rasatları (muhtelif is • 
tasyo:ılar itibariyle) tercssubatr fıi.va
iye rasatları (muhtelfi mıntakalar iti
bariyle) 

NiiJus: 
1935 nüfusu ve bu nüfusun muhte • 

lif kombinezonlar itibariyle inkısam
ları, Ankara, İstanbul ve lzmir şehir
leri binalar istatistiği. Vilayetler iti -
bariıyle kaza, nahiye, köy ve muhtarlık 
sayısı ve bunların muhtelif kombine -
zonlara göre inkısamları. Evlenme, 
boşanma ve ölüm vakaları; 

Adliye: 

llankalar ve tnsarrııf 
lıarclditı : 

Düyunu umumiye, tedavüldeki 
banknotlar, kağıt ve madeni paralar 
vaziyeti, bankalar durumu, tasarruf 
harekatı, t akas odası muamelatı, çek 
fiyatları, ecnebi paralar efektif fiat -
larr, hayat pahalılığı endeksi geçinme 
endeksi, toptan veya eşya fiyatları en
deksi, ticaret borsalarında senelik fi -
yat vasatileri, borsa haricindeki mad
deler fiyatları. 

lflali:re: 
Devlet maliyesi inhisarlar faaliye

ti, tapu kadastro faaliyeti, hususi ida
relerle belediyeler maliyesi. 

Nafıa t:e nı ii.nakaliit : 
Yapılan yollar ve köprüler, şimen -

Kimsesiz talebeye 

yardım 
İstanbul, 11 Çl'elcfonla) - Mektep

lilere yardım birliği şehrimizde yardı. 
nıa muhtaç 8000 talebe bulunduğunu 
tespit etmiştir. Bugün mali müessese
ler mümessillerinin huzuriyle yapılan 
toplantıda talebeye yeniden yardım 

imkanları görüşülmüş ve temin edil
miştir. Bir 

Çiftçi malla rın ın 
korunması için 

a lınacak tedbirler 
kontrol konseyi kuru lacak 

Trakya'da hava yasak bölgesi 
Trakya hududu üzerindeki gayri 

askeri sahanın ilgası dolayısiyle Kırk
lareli memnu mıntakası şimal kısmı -
nın hududa kadar genişletilmesi ve bu 
mıntakanın hava yasak bölgesi ya'pıl -
ması Vekiller Heyetince kabul edil -
miştir. 

Alman General Konsolosunun 
ölen kansı i(in 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Alman 
General konsolosu B. Topken'in vefat 
eden refiltasının ruhunu taziz için bu
gün konsoloshanede bir ayin yapıldı. 

Ayinde vali muavini de hazır bulundu. 

~ehrimizde hava sakin ge(li 
Dün şehrimizde hava öğleye kadar 

kapalı ve sakin sonraları yağışlı ve 
rüzgarlı geçmiştir. Günün en düşük 
suhuneti sıfırın altında 2, en yüksek 
suhuneti de sıfırın üstünde 7 derece 
olarak tesbit edilmiştir. Yurtta hava, 
Kocaeli orta Anadolu bölgeleriyle E
ge'nin cenup kıyısında ve Karadeniz 
kıyılarında yağışlı. Trakya'da kapalı, 

diğer bölgelerde bulutlu geçmiştir. 24 
saat içindeki yagışların metre murab
baına bıraktıkları su mikdarı Rize'de 
8, İzmir, Zonguldak ve Kemalpaşa'da 
3, Kocaeli ve Uludağ'da 2, Bursa, İz -
nik ve Turgutlu'da 1 kilogramdır. 

Karla ötülü yerlerde karın toprak 
üstündeki kalınlığı Erzurum'da 1 san
timetre, Uludağ'da ise 1.70 metredir. 

Rüzgar Doğu Anadolu'da cenuptan 
saniyede 1, diğer bölgelerde şimalden 
en çok 7 metre hızla esmiştir. 

En düşük suhunetler sıfırın ~!tın
da Ulukı 1 ve Diyarbaltır'ea:..'41l'{on-

ya ve Kars'ta 8, Kayseri ve Van'da 9, 
Erzurum'da 10 derecedir. 

En yüksek suhunetler de Diyarba
kır ve Trabzon'da 12, Antalya'da 14, 
Adana'da 15 derecedir. 
ı .................................................... ı 

J Mesud ve bahtiyar yavru- j 
J nun kaprislerinden neşelendi- j 
f ğin vakit kimseiİZ boynu bü- i l kük yavruları da hatırla! Yılda j 
i bir lira ver, Çocuk Esirgeme i 
i Kurumuna üye ol 1 f ..................................................... 
difer hatlarının tuJU ve işletme faali -
yeti, hava yo11arı faaliyeti, tramvay ve 
tünel nakliıyat ve faaliyeti, sefain ha
rekatı, başlıca limanlar faaliyeti İstan
bul ve İzmir su işleri faaliyeti, posta 
telgraf ve telefon faaliyeti. 

l~'crıel>i menıfolwtlcr 
luıllfoml<ı maliinwı: 

Nüfus ve nüfus artması, başlıca 

mahsuller zeriyat ve istihsalatı başlı
ca memleketlerde dcmiryolları nakli -
yatı, ticaret filoları, scyrisefain hare
katı, hayat pahalılığı ve toptan eşya 
fiyatları, harici ticaret hareketleri. 

Dahiliye Vekaleti, geçen sene hazırlanmıt olan ve Kamutay
dan üzerinde bazı tadiller yapılarak bugünkü ihtiyaçları d aha 
iyi karşılıyabilmek için geri alınmıt bulunan çiftçi mallarının ko
runması kanunu projesi üzerindeki tetkiklerine başlamıştır. 

Yeni proje çok mühim ve bugüne 
kadar tamamiyle karşılanmamış bir 
mevzua temas etmektedir. Proje, çift
çi mallarının korunması, zirai asayi -
şin temini, zirai suçların süratle tah
kik ve takibi için hazırlanmıştır. 

330 tarihini taşıyan ve sekiz mad
deden ibaret olan kır hekcileri hak -
kındaki kanun, bu gayeyi temin ede
memektedir, Çarşı ve mahalle bekçi
lerinden yalnız şehir ve kasabalarda 
faydalanılmakta, belediye kanununda 
ise çiftçi mallarının korunması için 
hüküm bulunmakla beraber karşılığı 
temin edilmemiş olduğundan hemen 
hemen tatbik edilememiştir. 

Bütün bu eksiklikleri tamamlamak 
için hazırlanmış olan projenin umu -
mi hükümlerine temas eden 1-6 ıncı 
maddelerinde zirai saha ve dairelerle 
çiftçi malları ve zirai sicilli tarif e
dilmiştir. 

lmar planları tanzim eden şehir ve 
kasabalarda plilnda gösterilen imar 
hududu dışında kalan yerler, imar 
pHinları yapılmıyan mahallerde çift
çi meclislerinin tayin edecekleri hu
dut dışında kalan mahaller zirai saha 
sayılmış ve proje hükümleri bu saha 
içindeki çiftçi mallarının korunması 
üzerinde temerküz ettirilmiştir. Köy
lerde çiftçilerin korunmıya tabi ve 
kanun mevzuuna dahil malları köy iş
lerinde bulunduğundan köy merkez
leri zirai saha dahiline alınmış, or .1 

manlar hususi muhafaza hükümleri
ne tabi bulunduğundan bunlar kanu
nun mevzuu dışında bırakılmıştır. 

Bu sahalar dahilindeki ekilmiş, di
kilmiş yerlerle ziraat işlerinde kulla
nılan veya bu işlerle alakalı bulunan 
yahut umumun menfaatine tahsis e
dilen menkul ve gayrimenkul mallar 
çiftçi teşkilatımıza miltenazır olarak 
her köy ve belediye sınırı içinde bu
lunan zirai sahalar ayrı ayrı birer zi
rai daire itibar edilmiş, her zirai da
itede bir zirat sicil ve çiftçi meclisi 
bulunacağı tasrih olunmuştur. 

Korunuı serv isi : 
Projenin G - 14 Uncü maddelerinde 

çiftçi mallarının korunma servisleri, 
bunların kuruluş tarzı ve vazifeleri 
tesbit olunmuştur. Çiftçi meclisleri
nin müntehip ve ayrı birer teşekkül 
halinde derpiş ve ifade edilmesi çift
çi mallarının korunması işinin bilhas
sa memleketimizde taşıdığı müstesna 
ehcmiyctin belirtilmesi ve bu iş üze
rinde yakın ve devamlı alakanın te -
mini maksadlarından doğmuştur. Köy 
ihtiyar heyetleriyle belediye eneli -
menlerine kanunlarının verdiği asli 
ve feri vazifelerinin çokluğu hususi 
ehemiyeti haiz ve devamlı alaka ve 
takibi gerekli kılan bu işin bu teşek
küllere verilmesini mahzurlu kılmış
tır. 

Koruma servislerinin hiyerarşiye 
tabi olması ve merkeze kadar bir mah
rut halinde uzanması mahiyetinin i
cabından ve maksadın tahakkukunu 
temin mütaleasından ilham almıştır. 
Çiftçi meclislerinin köy ve belediye 
reislerinin reisliği altında icra sela
hiyetinin bu yerlerin mümessili ve 
icra 5.miri olan makamlarında toplan-

ması maksadını hedef tutmuştur. 
Köylerde, şehir ve kasabalarda ku

rulan çiftçi meclislerinin umumuna 
şamil murakip bir heyet ve mercie 
bağlanması zaruri görüldüğünden ve 
vilayet merkezinde bir mürakabe he
yeti t~§kil edildiği gibi çiftçi malla
rının korunması esaslarını umumi şe
kilde derpiş. tanzim ve tatbiklerini 
murakabe maksadiyle de merkezde 
alakalı vekillik ve daire mümessille
rinden müteşekkil bir konsey vücu
da getirilecektir. 

Çihçi meclisi azalığına seçilecek 
olanların haiz olmaları Jazımgelen 

vasıflar ile bu meclislerin zaman ve 
toplanma şekilleri bu fasılda göste -
rilmiş, teferrüata. ait hükümler ni
zamnameye bırakılmıştır. 

14 - 15 inci maddelerden terekküp 
eden üçüncü fasıl, çiftçi meclisleri
nin vazife ve selahiyetlerine, karar
larının tetkik ve itiraz mercilerine 
ve ne şekilde katileşeceğine ait hü -
kümleri ihtiva etmektedir. Dördün
cü fasıl yalnız bir maddeden ibaret 
olup burada kontrol meclislerinin va· 
zife ve selabiyeti mütalea edilmiştir. 

J' azif elcr: 
Beşinci faslı teşkil eden 17 - 20 in

:i m~ddclerde bekçi teşkilatı, bekçili
ge gırme şartları tesbit olunmuştur. 
21 - 22 inci maddeler bekçilerin vazi
felerine ait hükümleri muhtevidir. 
Yedinci fasıl dahilinde bulunan 20 
inci madde ile hususi bekçiler hak -
kında hükümler konulmuştur. 

24 ve 25 inci maddelerden ibaret o
lan sekizinci fasılda bekçi amirleri ve 
bunların vazifeleri mütalea edilmiş -
tir. 

Dokuzuncu fasıl bekçilerin tayin 
ve istifalariyle aHikalı hükümleri ih
tiva etmektedir. Bekçilerle bekçi a -
mirlerine verilecek inzibati cezalar 
ve bunları tatmin ~decek makam ve 
merciler, bu kararlar aleyhine vulcu
bulacak itirazlar projenin onuncu 
faslında yer almıştır. 

Bekçi ücretleri ve para mükafatı 
16 - 19 uncu maddelerden terekküp 
eden tayihanın on birinci faslında 
teı.bit edilmi~tir. 

On ikinci fasıl çiftçi mallarını ko
ruma teşkilatına ait masraflara kar -
şılık olan geli.rler!e bunların alınma 
şekillerini ihtiva etmektedir. 
Teşkilat ve hizmetin taalluk ettiği 

yerlerden alınacak muhafaza ücretle
rinin tayin olunan azami hadleri mem 
leketin servet seviyesi ve köylünün 
vaziyeti derpiş edilmek suretiyle tes
bit edilmiş, geliri masrafını karşıla
mıyan köylere vilayet ve belediye 
bütçelerinden yardım yapılması esa
sı kabul edilmiştir. 

Memleketin birçok yerlerinde esas
h hiç bir inzibat kaydine tabi olma
dan kurulan bekçi heyetleri ölçüsüz 
ve nispetsiz bir şekilde ve bu proje 
ile kabul edilmiş olan haddin çok üs
tünde muhafaza ücreti adı altında 
tahsilat yapmakta ve bu yüzden şika
yetler biribirini kovalamakta oldu -
ğundan bu hükümle hem bu gibi me
sul olmıyan teşekkilllerin faaliyetine 
son verilmiş, hem de bazı yerlerde 
çiftçiyi zarara sokan büyük ücretler 

f Amerika Büyük Elçiliği 
taşındı 

Amerika Büyük Elçiliği, Kavaklı
dere'de Fransız büyük elçiliğinin ar
ka taraflarında inşa olunan yeni bir 
binaya taşınmıştır. Asıl elçilik binası, 
Çankayada cümhurreisliği köşkü bah
çesine bitişik olarak önümüzdeki sene 
inşa edilecektir. 

Otobüs duraklarında 

satış barakaları 
Belediyemizin inşa ettirdiği şehrin 

muhtelif yerlerindeki otobüs durakla
rında ufak satış kısımları da bulunan
lar kiraya verilmektedir. Sıhat Bakan
lığı durağının önündeki satış kısımla
rı, otdbüs bekliyenleri alakadar ede
cek öte beri satışı yapılmak üzere ica
ra verilmiştir. 

Meyva ve sebze fiatlar1 
Son günlerde şehrimize Adana ve 

Mersin'den az portakal gelmektedir. 
Buna sebep dış memleketlere bilhassa 
Almanya'ya satışın artmış olmasıdır. 
Bu sebeple portakal fiyatlarında yük
selme vardır. Son günlerde bilhassa 
Kastamonu'dan ve Niğde'den elma 
gelmektedir. 

Sebze fiyatlarında bir deği,iklik 
yoktur. 

Ebelerin v.ergisi 
Maliye Vekaleti varidat umum mü

dürlüğü alakalılara bir tamim yaparak 
ebelerin de seI'best meslek erbabı gibi 
kazanç vergisine tabi olduklarını bil
dirmiştir. 

C. H. P. Musabey 

Ocağının toplantısı 
Dumlupınar nahiyesi Musabey oca

ğı yönkurul üyeleri, semtlerindeki par 
tili arkadaşlarla her hafta yapmakta 
oldukları toplantıya dün gece de Dum 
lupınar okulunda devam etmişlerdir. 

Toplantıda, ocağın ihtiva ettiği beş 

mahallenin partilileri ve birçok mahal
leli yurddaşlar bulunmuşlardır. 

Ocak başkam B. Halil Sezai Erkut, 
parti tüzüğünün partililere verdiği şe
refli vazifelerin, bilhassa partimizin 
yüksek prensiplerinin yayılması, ya-• 
t•tılmaaı ve korunması bakımlarından 
izahını yapmış, bundan sonra ocağı vP. 

partilileri aUikalandıran çok samimi 
haabihaller yapılmıştır. 

Daha sonra Ebedi Şef'in cenazele
rine ait film llalkevi gençleri tarafın
dan gösterilmi~ bunu müteakip geç va
kit toplantıya son verilmiştir. 

Kasaplar şirketinin 

müracaatı ve et fiyatları 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Kasap -

lar §İrketinin belediyeye müracaat e
derek et fiatlarını beş kuruş arttırmak 
istediklerini bildirmiştim. Toptancı -
ların bu talepleri üzerine yapılan tet
kik neticesinde fiyatlara bef kur~ 
zammedilmiştir, 

önlenmiş ve aynı zamanda muhafaza 
işinin muntazam, mesut bir teşkilata 
veri lmesi imkanı temin edilmiş ola -
caktır. 

Bir maddeden ibaret olan 13 üncü 
fasıldaki hükümlerle korunmıya tabi 
malları olan her çiftçiye zirai sicille 
kayıt mecburiyeti tahmil edilmiş ve 
müeyyideler konulmuştur. 

Adli teşkilatımız, mahkemeler ve 
adli tıp i~leri faaliyetiyle hapisaneler 
harekatı. Mahkumlar istatistiği, ka • 
çakçıhk takibatı istatistiği, iflas, 
konkordato istatistikleri. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 1111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111 

On dördüncü fasıl. zirai • suçlarm 
tahkik usuliyle alll.kalı hükümleri ih
~va etmektedir. 

Sılıat ve lçtinwi Muavenet: 
Doktorlar ve sıhiye memurları, Sı

hat Vekfüetine bağlı sıhi müesseseler 
faaliyeti, belediyeler, hususi idareler 
ve devlet hastaneleriyle Daülkelp te -
davihaneleri, çocuk sıhat ve bakım ev
leri faaliyetleri, Ankara merkez hıf -
zıssıhha müessesesi faaliyeti; sıtma, 
trahom. frengi mücadelesi, tahaffuz -
haneler mesaisi ve açılan kanallarla 
kurutulan bataklıklar mesahası. 

K iiltiir: 
İlk, orta, lise, meslek ve yüksek o

kullarda okul, öğretmen ve öğrenci 
durumlariyle yabancı memleketlerde 
tahsilde bulunanlar. 

Bütiin okulların bütçeleri. 

Ziram : 
Zeriyat ve istilısalat, ormanlar ve 

orman mahsulleri, hayvanlar ve zira
at kooperatifleri faaliyeti. Mezbaha -
larda kesilen hayvanlar mikdarı. hay
van hastalıklarının tesir ve neticeleri. 

Samıvi ve maadi11: 
Teşviki sanayi kanunundan istifa

de eden müesseseler durumu, Ereğli, 
Zonğuldak havzası kömür istihsalatı, 
maadin umumi istihsalatr; şeker, elek 
trik ve havagazı fabrikaları faaliyeti. 

Papa'nın ölümü 
Dünkü gazetelerde hepiniz Pa

pa on birinci Pf'nin ölüm haberini 
okumuşsunuzdur. Dünyadaki bü
tün hıristiyanlarrn mukaddes baba
sı, lsa'nrn vekili ve bütün katolikle
rin reisi, 82 yaşında yani peygamber 
lsa'nın çarmıha gerildiği yaştan tam 
49 yıl sonra dünyaya gözünü yum
muştur. 

Bu, büyük harpten sonra ikinci 
papa ölümüdür. Bir defa da mütare
ke senelerinde ben Mısır'daki esir
likten dondıiğüm sırada bir papa öl
müş ve o zaman Darülhililfe olan ls
tanbul'da halife damadı olan sadrr
azam, ilk defa olarak, osmanlı bay
rağım yarım çektirmişti. 

Göreceği günleri görmüş, yaşıya
cağı yaşı yaşamış bir ihtiyar ruha
ninin ölümiinde fevkalade bulacağı· 
mız bir taraf olmamak Jazrm Kelir. 
Fakat bu ölüm, hıristiyan dünya
sında Beytüllahim b§kiresinin do
ğurduğu çocuğun rüyaswda gör
mediği hadlsclere rastlamıştır: 

Yapraklarından surı ve selamet 
timsali yaptığımız asırlar görmüş 
zeytln ağaçları h8/a duran Kudüs, 
Beytül/ahim ve Nasıra'da kan, ba· 

rut ve ateş var. 
Orada kimseler "bir yanağınrza 

bir tokat vururlarsa öteki yanağını
zı d;ı çeviriniz!" emrini dinlemiyor. 

:Mukaddes toprakların tavaf is
tasyonları birer ileri karakol halin
dedir. 

llıristiyan Habc§İstan, hıristi
yan ltalya tarafından illıak edildi. 

Katolik Avusturya üçüncü Rayh 
ile birleştirilmiştir. 

Baştan başa katolik abideleriyle 
dolu lspanya'da hfıla kan gövdeyl 
götürüyor. 

Baştaki diktatörü hıristiyan olan 
Çin' de japon istilası adım adım iler
liyor. 

Peygamber !sa, hıristiyan kanını 
şaraba benzetmişti. Son senelerde o 
şarap fıçılarla döküld;:• - so- ,.a
dır ki papa on birlnci Pi, gözlerini 
kapadı. 

Bakire Mcrycm'in oğlu, 

- Allfıha ait olanr al/aha, kayse
re ait olanr kaysere veriniz! dediği 
halde eski Roma imparatorluğunun 
emriyle çarmıha gerilmişti. Kendi 
soylarından gelen bu mürşidin Gol
gota'daki çarmıhınr hazulamakta 
yahudilcrin de az himmeti geçmedi. 

1939 da lsa'nrn vekill, yeni Roma 
imparatorluğunun kucağında rahat 
ve huzur ile ölürken bu İmparator
luk, kendl yahudilerine manevi 
çarmıhlar hazırlamakla meşguldür. 

Şu halde tarihin kendi kendini 
tekraı'/adığı hakkındaki iddianrn 
tamamiyle doğru olmadığına hük
medebiliriz. 

Papa on birinci Pi öldü. Bir din 
reisi olt1n ölünün bu sıfatı bizi ilgi
lendirmez. Fakat onun ihtiyar sesi, 
dünyanın geçirdiği en buhranlı de
virlerde, bütün dünyaya: 

- Barış! Barış! 

diye hitap etmif(i. 

Bir barıı dostunun ölümüdür ki 
bir türk muharririni esellendirir 
V'e bu satırl::ır o teessürle yazılmış
tır, - T. 1. 

Bir evli kadın mı? EvU 

bir kadın mı? 

ikdam gazeteainde doatum A . 
N. Karacan'ın "Suya sabuna do
k u nmadan ,, yazdığı fıkraları za
man zaman okurum. Evelki gün 
de hiç üstüme vazife olmıyacak bir 
mev.zua dokunmu§ olmasına rağ
men - "Bir evli kadına tavsiye

ler,, iaimli fıkrasını gözden geçir
d im. Fıkranın metni hakkında bir 
diyeceğim yok. Fakat serlevh ada
ki dil yanh§ına ilİ§meden edemiye
ceğim. 

Dostumu z "bir evli kadın., di
yor. Türk çede iki evli, üç evli, dört 
evli tabirleri vardır. Onun için baş
lıktaki terkip "bir evli kadına., 
değil, ''evli bir ka·dına" olacaktı. 

E hemiyetsiz bir yanlı§ diye
ceksiniz. Fakat bu kadar u ata bir 
gazeteci de b undan büyüğünü ya
pacak değil ya 1 

Bu fasıllara zirai suçların süratle 
tahkiki ve suçların meydana çıkarıl -
ması, suçların yakalanması ve çiftçi 
ma1larına yapılan zararların tesbit 
şekli hakkında hükümler vardır. Zi
rai suçların takip ve muhakeme usu
lü, 15 inci fasıl teşkili suretiyle pro -
jenin 49-50 inci maddelerinde göste· 
rilmiştir. 

Muhtelif hükümleri ihtiva eden 
16 ıncı fasılda bekçilere verilecek si
lahların cinsiyle bekçi kıyafetlerinin 
tanzim edilecek nizamname ile tayin 
olunacağı, bekçi amirleriyle bekçile
rin jandarmanın silah kullanmıya me
zun oldukları hallerde silah kullana
bilecekleri, çiftçi mallarının korun -
ması hakkında alınacak kararlara, çı
karılacak netice ve yasaklara aykırı 
hareket edenlerin para cezasiy -
le cezalandırılacağı, her zirai daire· 
de zararların keşif ve tesbiti icin lü
zumu kadar ehli vukuf seçileceği, ka
nunun tatbik şeklinin Dahiliye, Adli
ye, Milli Müdafaa ve Ziraat Vekil -
liklerince beraberce hazırlanacak bir 
nizamname ile tayin olunacağı tasrih 
edilmiştir. 

Proje alt •ncı Büyük Millet Meclisi 
vazifesine başlayınca Kamutay'a arz
edilecektir. 



12. 2. 1939 

Onbirinci Pius'un ölümü 

ULUS 

D -0 N Y A H A B E R L E R i 

Katalonya'da harp bitti Papa'nın cenaze 
töreni için hazırhk 

Katoliklerin ruhani reiai ve dün
hanı en kü~k devleti olan Vati
k..ı•ın hülriimc:ları on birinci Piu~ 
-._ bir haatalıkta.a aonra evelki 
l6ıı ölmüttür. Papalarm entemaayo
-.1 hayatta büyük rol oynadrldan 
de.ir artık arkada kalmıttır. Papa 
~ Leo'nun dokuzuncu uır son-
1-.nda, imparator Şarlman'a taç 
Iİriirmeei ve imparator dördüncü 
ltenri'nin papa yedinci Creguar ta
l'afından kakl edilmek için Kanou 
taraymm kapıları önünde l(iinlerce 
laeldemeü, öyle tarihi aalmelerdir ki 
lairçok reuamlara, ediplere, tarihçi-

Başka hedeflere varmak . . 
ıçın 

\.Jaşı 1 inci say/ada) 
nabilecek hareketleri s~ilmektedir." 

"Sulh Papa' sı,, 

F ranko kıtaları ıimdi 
cenuba doğru yola çıkblar 

Paris, 11 a.a. - Paris'in, sol olsun, 
sağ olsun, bütün gazeteleri Papa on 
birinci Pi'ni.n ölUmünU bütün sayfa
ları tutan büyük başlıklarla bildirmek 
te ve Papa'yı "Sulh papası" olarak tav
sif eylemektedir. 

lere büyük ve ölmez eserler ilham B k 
etlnittir. Fakat buciinkü papalık, 0 Salamanka, 11 a.a. - .u1"yüktu~umi karargahın resmi bir teb-
-...ki papahim bir gölıeai bile liğinde ezcümle ıöyle Clenı ~e. edır: . .. 

Londra, 11 a.a. - İngiliz gazeteleri, 
müttefikan Papa 11 inci Pi'nin hatı
rasmı hünnctle anmakta ve papanın 

vicdan hüriyetine kar'ı yapılan teca
vüzlcıre kartı mücadelede gö.terdiği 

cesareti derin bir takdirle kaydetmek
tedir. 

.ı.fildir. Bir zamanlar en kudretli Kıtaatımız muzafferane ılerı hareketlerıne devam ederek dun· 
laikümdarlar kadar cismani kuvet Puigcerda'dan Port - Bou'ya kadar fransız • iıpanyol hududunu 
lalıihi olan papaya tabi topraklar, i11al etmitlerdir. Katalonya'da harp, ıonuna ermittir. 
........ Roma'nm ortaamda hir kaç · l" · · 

Lb b' •1 Katalonya'run ıJga ının nıhayete 1 )'llz metre murau aı ır aaray ı e . 
1
. 

.._ ..... ___ ! ibar tt' Teb ermesi üzerıne, nasyona ıst orduların s • s ı H 
~---:.._ ...n.~: ır. aDeaamletm lrillli kuveti, başka hedeflere vasıl ol - 1 r amue or 
'91EU..u da u-.. ,.,... .. l'eçmez. v · · ba k d"l k d" 

bir nutuk verdi 
L--" • 1 kyit edil • ruh mak ıçın cenu sev e ı me te ır. -----------------------------
~utlany e talihi. t' mıyen1• ab - Katalonya'da yalnız sükunu muhafaza 
ııaı kavet,,. aa ye ıne ge mce; u . 1 h k t" · b" · 
._._ !_ ___ , • 1.· d' ·b· nl etmek ve temız eme are e ını ıtır • 
~-l~danneol ~I 1 kır ın gdı ı sah _.: mek için lhmı küçük kıtalar idame o -
uq; an ı oJ• er arııam a a7.ı 

._.lmıfbr. Olen papanm tarihteki lunacaktır. 
ehemiyeti, 1870 aeneaindenberi ltal- J'alanıiya bombardıman edildi 
.,a hülribnetiyle papalık araamcla de- . . 
Yam edip siden ihtili.fı nihayetlendi- Valansaıya, 11 a.a. - Nasyonahat 
rwek altaut sene evel inkıraz bulaa tayyareler, Valansiya limanını ve de-
1tapaİrk devletini, bir minyatür dev- nize yakm mahalleleri, ~u. sabah . ~ç 
let ,.Jetinde de olaa, tekrar ihya et- keı-e bombardıman etmı,tır. lngılız 
1ne1İndedir. Lucty gemisi batmıf, fakat m~retteba-

ltalyan milleti, hirlifini tahakkuk ti kurtarılmı§tır. 
ettirmek için ıiriıtifi tetebbüste a
d- adan muvaffak olarak nihayet lspanya'ya giden hükiimetçi 
1870 senesinde Roma'yı da itı•l et- na:sırlar 
mit ve papalık devletine nihayet Valansiya, 11 a.a. - .Münakalat na -
,,.....itti. Fakat o zaman papa bulu- zırı B. Bilbao Koapitale, maliye na.zır 
aan dokuzuncu Piua, kendini Vati- rı B. Giner de Los Rios ve devlet na

Hanı maddeler meselesi 
bir an evel hallolunmalı 

İngiltere sulhu korurken, dost1arını ve 
menfaatler·ini de himaye edecek 
Plymouth, 11 a.a. - Sir Samuel Hor, bir nutuk iradederek de-

miftir ki: . 
"- Eğer müstakbel anlatmazlıkların Mbebi ham maddeler te

dariki meselesi olacak iıe bu meseleyi müzakere ve münaltqalar
la mümkün olduğu kadar erkenden halletmek muyafrk olur.,. 

kan aaraymm içine hapaederek ltal- zırt B. Mcndez Adpe bu sabah buraya Hatip, bu mesele hakkında 1935 te sırlarca ortadan kalkmı§ olur.,, 
ya'nm elinde esir olduğunu ilin etti. gelmiş ve derhal BB. Negri.n ve Del- Miılletler Cemiyetine yapmıı olduğu Hatip, İngiliz bahriyeainin aatveti
Bundan 10nra Mmolini, 1929 sene- vayo ile müzakerelerde bulunmuştur. tekliflerin muteber olduğunu beyan nin bahri teslihat aahaamdaki terak-
.0.de ölen papa ile meıhur itilifna- B. Delvayo gazetecilere, diğer na - etmiştir. kiyatı göstermİ§ olduğunu beyan et-
meyi imza edinciy• kadar papalar zırların da biribiri ardına gelecekleri- lngiliz poliıika.ı mittir. 
IMa aara,.dan ayaklarını dlf&n atma· ni bildimii,tir. İngiliz siyuetini tarif eden hatip, Mumaileyh, sözüne ıu au.retle de· 
llllflardır. zı·raat nazuı B. Aribe saat 13 de etmı"ıtı"r· lngilterenin sulhu muhafaza için e - vam • 

1929 ---:..de 1111· zalanan itilaf- -bre v .. •ıl olmuştur. Bütün nazırlar .. De ı it ı teca-"-Une oe - ,.. - linden geleni yapmağa azmetmit ol· - n •• ı arın ·•'"' • • 
name ile ltalya, papaya V atikan aa- Ba'vekilet binasında içtimadalır. duğunu, fakat aynı uımıuıda biltOıı lince, büyük harpte maruz kalmıt ol-
ra-•u ve etrafındaki bahçe,.i terket- ~-~•--ı hl duğumuz tehlike kabilinden bir tehli· 
ı- F '-i ·•- D- l 'dak" / menfaatlerini ve bildin QV9wa&&&& -ti ve hükümdarbimı tanıdı. Bundan ran,.- suer ourse on ı ran- maye etmeic karar vermit bulundu - keye kar§ı koymak mec.buriyetinde 

8CllU'a papalık tekrar müstak;t deY- •ı• baf kıonıoloıunu tanımıyor tunu eöyleıııittir. kalmıyacağımıza kaniim.,, 
letler araama ıircli. Roma f9hrinia Burgoe, 11 a.a. _ Franaa'mn. aabü Hatip, bu münuebetlıe B. Çember- Hatip, Amerika'nm donanmasının 
~a miiatakll 1tir d .. tet. Sokak Banelon bqkomoloau, mUmenıl sıfa. layn'in geçenlerde in.giliz • fransu: kuvetli olmasından dolayı n:ıemnuni
lra;ı P4' •- ~ aTÜ Tat-".;-':--- tinın tanınmasını talep etmesi üzerine tesanüdünc mtiteallik olarak yapmış yet beyan etmiş ve sebep olarak ln. 
ternaıyonal hudut g~ı 1"°.r1: uV ~ Barselon umumt valisi kendisine aşa- olduğu beyanatı hatırlatmıştır. gilterc onanması ile Amerika do -
datA'M"ak pasaport!& geçı ır. ati- i 111- ı-.. -
~ita,ral'I 'Y&r.fD'. nJta puUan, tıdalri telırafla cevap vermi,tir: Sir Samuel Hor, ng & •-u.oı--•tor- nanmumm sulhu muhafaza emelinde 
radyoaa, mahkemesi, ıimendifer ;... "Fransa hiikümeti tarafından la • luğunun mildafaur Hiızumum ipret olduklarını aöylemittir. 
ta.,omı Yardır. panya'da ye&i.nc metru hilkümet ola- etmi§ ve töyle dcmittir: Mumaileyh, in&iliz donanmasmm 

1929 itilafını imzaladıir zaman, rak henüz tanmmamıt olan naayona - "-Eğer inıgiliız imparatorluğu dd- imparatorluk yollarını açık bulundur 
l . ~ B lon ~~--ili• df su--&.o.e dfa duırar ~- e yahut --•-tan ='---et olan e•'"• v·'"·ı·L-ı·nı· ..Mwocıuh, papana nvm_, ... _,.... • .._,._4. ••t YADJ.D arse nn.ı:u..,_ ,....,,., ,,.. ~ ıuaa ~ - ..,. :ı..-. 

nunma istifade edebilect:ğini zan- fatiıyle, evıet-ttısı ve u--- . . - • - • - ...-:..... ... &yrılacak olursa sul- ı &(Srebilecek derecede kuvetli olduğu-
.. -~u;. Filhakika Franaa'da üçün- excquaturun vererek sizi fransız mü- ha ait beynelmilel en büyük ümit a- au beyan etmiıtir. 
;~~~il~~~a~m~Ui~n~~etme~~~~zi~------------------------------
lllıidcl.t, papahtm fralMIZ hüküme - konsol09 &ibi tanıyamıyacağım gibi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ti~ arau açdmqb. Fruua'da kleri- her hangi bir ,ekilde konaolosluğ~nu-
kaller hüldimdarlık taraftan idiler. ıun mevcudiyetini de kabul cdcmıye- D 
c..betta l'ibi cümhariyetçilw de ceğlmi bildirmekle kesbi ,eref eyle • 

antiklwilcal olduklannclan papa ile rim." 
o o N o L E R 

clilnlaari:ret Frama'amm aruı açıl- Mlnorlcodan aynlıan mülteciler iiİİİİİİİİİİiiİİİİİiİİİiiİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
llUtb. itte ha lll'alardadır ki ltal,.a 
.,.. Franaa ile ara• açdan papa, Bi• Cezair, 11 a.a. - Cümhuriyctçi ia
IDark'a tetvikiyle Ahnanya'ya hic- panyollara ait Karmenriko gemisi ile 
l'et etmeyi düıihmaüttü .• Fakat za- Minorka adasından yüzlerce mülteci 
inanla papalar, ltalya'daki milli ve dokuz subayla yirmi kadar da aa • 
devlete de, Franaa'daki clıınhwiyM ar buraya ge1mi91e de yolcular bu • 
l'ejimine de ahfllU)'a batladdar. Ve raya kabul edilmemit ve mültecilere 
t.ilh .... harpt• Mlll'a papa, ci-- tahsis olunan Oran'a ıevkedilıniftir. 
ili •llhiyetten si:rade nahani aall-
-lıi,;et iiaerinde ı .. ar elmi:r• haıladı. B. Negrin'in beyanatı 
811 vaziyette Franea ile papalık ara- Valanıiya, ıı a.a. - Bqvekil Neg-
llllıclaki münaaebetlerm normalleıti- rin a,aiıdaki bcıyanatta bulunmuttur: 
lhıl ıören ltalya, ha nüfuzun Fran- "- Katalonya ordusunun çekilme • 
.. namına iatiamarma minl olmak i- sine ve oradaki muvaffakiyeteizliğe 
çiııa 1929 aen..mde, ölen on birinci rağmen hUkümet daima milletin istik -
Pi- ile itili.fnameri imaalaclı. Fa- lllini 9Cllluna kadar müdafaa etmesi 
kat ba itili.fname ltalya'ya ümit etti- lhım geldiği, memleketin mukadde -
il aaufaati temiıa •tmemittir. Bir ratma bizzat keJ\}iıinin bikim olması 
defa fatiatliiin ideolojisini, katolik- ve bütün iıpanyolların birleımesi 
liiin ... arla ileri aürdüiü salahiyet- prenıipinden mülhem olmaktadır. Bu 
lerte telif etmek mümkün olmamıt
tır. Ve bu zorls, Almanya'da millt prenıip mücadeleyi zaruri kılıyor. Bu 
'-Y•lıiıtlik iktidan ele aldıktan aon- mücadeleye ecnebi tahakkümü altında 
"- clalıa ziyade Almanya ile papalık nihayet verilemez. Devamlı bir s.ulh 

kunnak içindir ki mebusan meclisinin 
..,•-.dairi münuebetlerin tansi- . . da ah" d'l illi 
lllind öriilm'' tür Hakikat d son ıçtımam te ıt e ı en ve m 
iti fa~ ,.. :r:ut da milli ..:.: hlkimiyetl tarıin edebilecek ve bü~n 
ol-.ı. tot lil d let • el 1 •• • 1 ispımyollarr barı9tıracaık hedefler ıs • 
L~ tol!Lı·ı·a 'derd. "1 

1 90

1.fOJW)' k• tihıal olununcıya kadar mücadeleye 
il& - ı ın ı ıa arım te ı •inle • _._iri • 
._::......._.. . d 1·1c1· B' • I H'tl nıhayet vermek husuıunıı:na azmı -

·-..un e ı ar. ır masa ı ı er • b -..3 b' k dah 'd d' 
l'ejİlllinden sonra Alman,.a da Vati- mı ~ı-.ua ır ere a teyı e ıyo • 
kaa Ae hir itillfname imzalumttı. rum. 
kendi tebaaama ait itler hakkında --------------
7ala-=a l.w deYletle muka ... le ak- ruhani reialeri araamda çıkan hu ih
tetılnek aihi milli ..,.,..u.t alddelwi- tillflan lnciltere gibi protestan bir 
: a:-ı ol-. 1na itilifname ile hir devlet i11ti1111ar etmiye baıladı. Papa, 
r~ aa Papalık katolik merkH si- ıeç•n ..... Hitler Roma'yı ziyaret 

h~tı ltU'tWain ilıunu kabul ediyor. ettiii zaman, alman devlet reiaini 
.:... ~ tal'aft.a AJmanya da aiyaai kal.al etmecliii halde, ıeçenlerde 1 -

;ye:~• ~an katolik tetkilitı- tal:ra'ya ıiden Çemberleyn'i kabul 
:Mı .. ~• ı~~ ensel olmama,.. ta- ederek kendi.ine iltifatta bulunmut

u e 1YGl'da. Fakat siyasi olan tur 
faaliyeti, aiya•I Al-- f ı· tt ·On L!. • • p· • "l.. •• .. • k • - ..... 7aa aa ıye en uırıncı ıua un o umu uzera-
~ . r;,:lıçe ailçl91ti. Cençlifin ne, timdi kardinaller meclisi topla -
b" ,....I d t~llkld,.. ıöre, siyaai narak yeni papa,.. aeçecektir, bu va-
~r h~ •d-~iilclir. Fakat hafka..,. ziyette ltal,.a'nm ve Almanya'nm, 

f _P ... z • -~ cloina olaa telikkiye otoriter dmet ideolojisini daha iyi = .... ~~ ........... t.•ımda bir anlayıf zihni,.etiyle muhakeme 
1n111i • allat .:-P=ıta fatilt '.".!9 l edecek olan adamm papalığa ae • 
41a. V -.:y • • • letı.ie U'M1 ..ı-ı çilmetine ça1ı....ıarı beklenir. 

e aanptir ki katolilıt dnletı..ıe A. Ş. ESMER , 1 

. Dd inkdcıbından gaye 
dili zayıflatmak değildir 

"Dil inlulôbı laaml•aini •• ,,,.tmiyelim,, baılıfiyle pçen pn bu sü
tunlarda çılıan ya.aımın yanllf" telairlere miiaait olcluiuna el aha intifarı 
alıabind• larlr•tmiftim. &uı clo«larımın •raenifleri bu endit-ni t•)'İt 
etti. Hem•n fl"IU taari/a •cl•yİm lıi l*tim tiAıG.Yet ettilim lı•yliyet türk
ç•d• tam ltcrtılıiı balıınan )'Oboncı nwn,.li Aı•liınelerin afıtlıanlılı t•a
riyle kullanılmaadır. YolıN türhç.)'İ .aayıllatoealr la•rlaanp bir laare
kete ••kİll•nheri maltaliltim, g•n• ele malaalil kalı)'Oram. Bir dilin aen
lfİnliii lı•r melhumu •n ince nicııulonna uarlll<'l.)IO ltaclar ilacl• •elif im
lıcinlor111ın 6olluiu İl• ölçülür. Aralarında laiç bir nüaıu lorkı olmadan 
"6iin•ı, ,.,..., ôlitap" wibi aynı mellauman mulatelil odlorla anılmcuı 
6ü- dil için -.inlilr t•ıkil etme•· Oftan içindir ki tema .,. i.fitap'ı clili
mim•n laiç t•reclclütaü,s ata6ilird.,. attık dal Falıat 6a toaliyeyi ya
parlı•n çalı clilıkotli dauronmalı, dilimiai acıyıllcıtmmnıya, 1ı....-ı1a 
malalıiim •tmemiye itina etnwli,,d. Dili h•rkq tarallllllon ltolay anla
ıılır yapmalı ~luıulaki 6aa )'tlllll'f •aYNtl.rin Cl)'ftı lı•limeye 6ir aiini 
ayrı m•lhumu ilade •tmelı lıülleti yükletmek nır•tiyl• 6Uıi ut•nil•n .... 
tic•nin tam alıaiyl• lıarıılapnalı t•ltlihaine rnaru,s bıralıtıiı mulıcm
kaktır. 

Türlıçe, ilacl• edemi,,.c•ii lıiç bir lau ve lilıir 6ulunmıyoccrlı c1.,..ce. 
de •nlfİndir diyerek 6iin•ıi 6alçılılo aıucuruJ'CI kallııpnryalım. llacle et
meden •tmiye n• lıadôr büyülı lorklar 6alanduiunu alaililıten Jıurta
lan her dikkat JMlı kolay larkedebilir. 

l,ıe aiae ••lifi pa.l bir miMıl: açık aılatı tiirkçede b...an ~ 
nın ıu aılat ue Uimlerinin korııbiın• Hrmektedir: cloir ouuert diliat, 

el
• • , 

~art~ ~olleti, iwilli, /r,,,.c. Bunlar bir hamleci• laatıruna •elenlerdir. 
Şundı 61~ aynı kelimeye münhal (açılı memuriyet), w utudı (açılı acl-
ru) mcinalarını da uermiye JıallılfUaalı bu kelime.)'i, dili ııayıllatmaclan 
tahammül edemiyeceii derecede aiır bir yük altında bırolımlf olurru. 

Hatırlamalı yerinde tehattur etmek tcibirinin kallanmaaı ~ 
dur, böyle bir •Ö~ b.,,,ün kulaiunao laiç de hoı •elmi)'Or. Falıat ihtar 
etmek mônaında hatırlatmak yerinde delildir. Bu iJri tôbir oroaında 
yalng nüan• deiil, açıkça môna lorkı uarclır. E-..n mulatelü mônalar 
itibariyle koli clerec•de yülılü olan ayıklamak kelimeani taafiye etmek 
yerinde "! aıralamak kelimeaini taanif etmek yerinde JıaUOlllFIQIG kal
k.,,...alı ela aynı ıekilde bir hatadır. Bu itibarla, dilimim•n taliyeye tô
bi tutaeaiımı,s kelimeler, liiaımlıı veya lü~au olduklannı ttqİn için 
aılrı bir telkilıe tôbi tutulmalı lôımdır. Dil inlcdabllllla pye dili ııayıl
latmak d•iildir. BWilıu, bugiin pek lalıir olan lqatimiai matle aen-
P.leıtirmVe ilıti~ ıHırdw. J'ClfCll" NABi 

Bükreş'te 

Bir suykast 
teşebbüsü 

keşfedildi 
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ITORKIYE BASINll 

Gazeteciliğimizin 

geçirdiği imtihan 
Muhittin Birgen Son Poata'dakl 

makaleainde lmnet lnönü'nün devlet 
riyaseti vazife.aine geldiii günden
beri ·memleketin aiyaai faaliyetinde 
tedrici bir iatihalenin göze çarpmak
ta bulunduğunu ve bir devirden di-

Paris, ıı a.a. _ Havu ajansı, Bük- ier devre intikalin ifadeai demek o-
lan bu İstihalenin bariz vaafınm norreş'ten istihbar ediyor: 

Zabıta, Baıvekil muavini ve Dahili
ye ve Milli Müdafaa nazırı B. Arman 
Kalinesko aleyhine müteveccih bir 
komplo meydana çrkarmı,tır. 

Zabıta, geceleyin demir muhafızlar 
teşkilatına menaup 25 kişiyi tevkif et
mif, bir taıkım infilak edici maddeler, 
el hambaraları ve saire müaadere ey
lemiştir. 

Öğrenildiğine göre, komplocular, 
yeni kanunu e.isinin yıldönümü mü • 
nasebetiyle bu ayın 20 sinde bir suy
kast icra etmek tasavvurunda bulunu
yorlardı. 

Yugoslıı Harldye 
din ıklam 

mal olması olduiunu yazdıktan ve 
bu iıtihalenin aaıl ıeklini yeni intiha
battan sonra göatereceiini ilave et
tikten sonra atağıdaki ÜÇ noktaya 
kuvetle inanabileceiimizi aöylüyor: 

1 - Memleketin en büyük kuveti
ni tetkil eden birliğin bozulmamaaı -
na devletçe ve milletçe bilhaaaa itina 
edilecektir. Bu noktada devletin de, 
milletin de kiıfi derecede tecrübeli 
olduğu muhakkaktır . 

2 - Büyük bir vatan aevııaı ve 
millet duyguaiyle hareket eden dev -
let reiıimiz, en ileri inkılap fikirle
riyle mqbu olduğu kadar aramızda 
en çok hayat ve aiyaaet tecrübesi 
görmüı yükıek bir ıahıiyettir. Bina
enaleyh, devlet itlerinde nazım vazi
feaini tam bir aalahiyetle ve temis 
duygularla mükemmelen yapacak • 
tır. 

3 - istihalenin • tedrici olutu da 
göaterir ki Türkiye'nin .te~~ül _ha
yatı çok normal bir aeyır ~çınde ıle • 
riye doiru devam edecektir. 

ıııırı 

Berlin'den ayrlldı Bundan &0nra bu iıtihale devrin -
de gazetecilerin vazifeainden bah~ 

Berlin, 11 a.a. - B. Hitler bu ak- den makale muharriri, gazetelerın 
k . ·· k tatarına devlet ta -ıam Be~rad'a hareket edecek olan B. ten ıt ve muna a w 

Tsintaar - Markoviç'i kabul etmiıtir. rafmdan hürmet edilm~~e ~l~up 
B. Hitler müteakiben kendisine nu, devletin matbuat hurıye~ı .ıa. -

general Fra~ko'nun fa}ıat bir mektu • zeteler için bir hak olduğu sibı bır 
bunu tevdi eyli yen nuyonalist lspan- vazife de telakki etmekte bul~~ -
ya büyük elçisi Margi de Magz'ı da junu ve bu göriifü ~~leketım~~m 
kah 1 tın. t" umumi hayatında haknn mevknne 

u e ı§ ır. ill. f · 
. . çıkardığından dolayı m ı f8 e mın-

B. Tsıntur Markovıç, bu akıam tt imamız liızmı seldiiini aöy-
' hak .. y 1 nearo 

~ı,rad a . re ~t _etmııtır. .uıgos av- leııclikten aonra herhangi bir meYzu~ 
yanın ~enı hadrıcıyde naz

1 
ırı, ıstaaMy~n- tetkik ederken dikkat edilecek iki 

da B. Hıtler a ına ev et nasırı eıa- noktaya itaret ediyor: 
ner tarafından uturlanmııtır. hta•· b' f · 

ela 1 Gö. · ·ı B f Rı'b 1 - Bu mevzu, ne ır antezı, ne yon marep rını ı e . on • . d b · ih · 
bentrop'un milmeHilleri ve kordiplo- bır gazete aat111, ne e ır üru 
matik'in birçok azası, ezcümle balkan mevzuu de~ildi~. ~izim fer~~ ~a:ra. 
antant devletleri mümessileri ve Yu _ ttmızın aelametını de kendı ıçıne a
goslav~a elçiliği erkanı hazır bulun- lan milli bir hayat mevzuuc:lur. 
muştur. 2 - Tenkitlerde, münakatalarda 

B. Menemencioğlu 
Berlin'den ayrıldı 

Berlin, ı~a.a. - Tilrk~e Hariciye 
VekAleti untWnl kitibi B. Menemenci
oilu bu llbah Ankara'ya dönmek üze
re Berlia'den bareıket etmittir. 

bir maan için mümkün olabilecek •• 
yüksek dereceye kadar objektif ve 
samimi olmıya mecburuz. 

Muharrir makaleaiai tö:rle bitili-
yor: 

Yeni bir devrin eıiiinde, daha İyi 
pnl .... doğru adım adan yürümek 
imkanları kar,ıamdayız. Bu imkin
lardan matbuat kamilce iatifacle et· 
mesini bilmiye mecburdur. 

Hainan adasının işğalinden sonra 

lngiltere ve Fransa'nın 
uyanık olmalara l4zım 

Fransız gazetelerinin tefsirleri 
" Bu adayı ifgal için japonlarm ile

ri sürdükleri sebepler hiç bir suretle 
muteber deiHdir. Japon beyanatından 
askeri zaruretler kalktığı takdirde bu 
adanın da tahliyesinin "muhtemel" 
olduğuna dair bahriye nenreti mil -
metııilinin ıözleriıni kaydetmekle ikti
fa ediyoruz. Şu ciheti de unutmamak 
llzr:mdır ki, bu japon hareketinden 
Almanya ve İtalı>'a evelce haberdar e -
dilmit oldukları halde aaıl doğrudan 
doiruya alikadar bulunan Fransa'ya 
hiç bir haber verilmemiftir. Tokyo hU 
kümeti nezdinde çok şiddetli bir pro
testoda bulunulacağı muhakkaktır. Bu 
protestoyu yapacak devlet de yalnız 
Fransa değildir.'' 

Uyanık olmak liizım! 
Jurnal ,gazetesinde Saint Brice şöy

le yuıyor: 
I 

"Gerek Franaa'ya gerek lngiltereye 
büyük bir teyakkuz ve ihtiyatla hare
ket etmek zamanı gclmi,tir. Hong
kong'a hlkim olan İngiltere dahi bu 
itte Frana kadar alakadardır. İngiliz 
ve fransız tesanüdü, japon empeeya -
limıiııin inkişaf göıterdiği Uzak Şark 
ta olduğu kadar hiç bir yerde göze 
çarpamaz." 

Figaro gazetesi, diyor ki: 

"Japon'ıar Hainan'ın işgalini Akde
niz'de Minorka adaamın italyanlar ta
rafından beklenen i'gali anma mı te -
sadüf ettirmek iatiyorlardı. Yoksa Çin 
harekatında haftalardatıberi süren 
durgunh;Jıiun Tokyo'da tevlit ettiği e
lim rllh hareketini ve çinlilerin şid -
detli mukaftllleti yüzünden bozulan 
japon maneviyatını )'tikecltmek mi ia-

tiyorlar. Her ne olursa olsun Paris .. 
Londra hükümeti iati,arede bulun • 
mutlar ve keyfiyeti Tokyo hükümeti 
nezdinde şiddetle protestoya karar 
vermi§lerdir . ., 

Minorka ve Hainan 
Liberte gazetesi, fU mütaleada bul11-

nuyor. 

"Bazı meaul japon mahfillerinin u 
çok kapalı tehditlerinden sonra ja
ponlar "emrivaki'' i yapnuflardır. Fa • 
kat Fransa bunun kilJ)lsmda aqyirci 
kalamaz.'' 

Edith Bricon "Republique" gazete
sinde diyor ki: 

"İspanya işlerine İngiltere ve Fran
sa'nm yaptıkları tavaaautun Berli.n ve 
Roma'da uyandırdığı he>Jnutauzluğa 
ve bilhaaaa Franko'nun Deyli Tcleg • 
rafın da kaydettiği gibi, Majork üssün 
deki İtalyan ve alman makamları ile 
istif8rede bulunmanızın Minorka a -
dasını itgal ederek oraya İtalyan as -
kederinin gjrmesine meydan verme -
mesi anına tesadüf etmek itibariyle 
Hainan'ın japonlar tarafından iş.galini 
antikominter.n paktının üç şeriki tara
fından Fransa ve İngiltcrc'ye bir mu
kabelesi suretinde telakki edilmesi 
lb:ım gelir.,, 

Övr gazetesinde de, Tabuis şöyle 
yazıyor: 

" Hainan'ın japonlar tarafından İf • 
gali g~et açık olarak Minorka adası 
hadisesi.ne bir mukabele olarak ve da
ha doğrusu Bertin • Roma - Tokyo 
müsellesinin demokrasiler 1ı.teyhinde • 
ki projelerinin tatbikı olarak tezahür 
ediyor.'' 
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Katalonya'nın tarihi 
Asırlardanberi istiklal için mücadele etmiş 

olan bu memleket, şimdi Frankonun elindedir. 

Eskı kırallık İspanya'sı, t -
berıya yarımadasındaki bir çok 
kırallık ve kontlukların yava(I 
yava§ birleşmelerinden mey • 
dana gelmişti. Kastiliya kıral
ları, ancak ıs inci asrın ikinci 
yarısında bu memlekette hu -
kum surcbilmişlcrdi. 

Gcrona, Barsclona, Tarra -
gona, Lerida, vilayetlerinden 
ibaret olan vç İspanya'nın en 
munbit ve ham madde bakı • 
mından en zengin bir parçası 
&ayılan Katalonya'nın ekseriya 
almanların kurmuş oldukları 
bir memleket olduı;u iddia edi
lir. 

Roland masallarının kayna -
ğı sayılan seferlerde, büytil: 
Şarl, 78S tarihinde Gerona ~eh-. 
rini zabtetmiştir. Şarl'ın oghı 
Lui ise, ıs kontluktan ibaret 
bulunan ve ancak 12 inci asır
da Katalonya diye ortaya çı • 
kan bu memleketin 801 de hu
dutlarını tcsbit etmıştir. Bu on 
beş kontluklardan biri olan 
Barselon kontu, Katalonya ha
nedanlıgını kurmuş ve sonra -
dan diı;er kontlukları da hliki
miyeti altına sokmuştur. Ara
gon kırallanndan birinin da -
madı olan kont beşinci Ramon, 
12 inci asrın ortalarına doğru 
bi7Zat Aragon kıralı olmuştur. 
Bu Katalan hanedanı, her ne 
kadar cenubi Fransa'ya girip 
yerleşme •e tesebbüs etmişse 
de, buna muvaffak olamamış. 
fakat Balear adalarını, Sicilya
yı, Sardinya'yı ve şimali Afri
ka'yı ele geçirebilmiştir. 

Aragon kıralı Ferdinand'ın 
Kastilya prensesi İ:ı:abella ile 
evlenmesi üzerine, Katalonya, 
Madrid'in hakimiyeti altına 
(1479) girmiştir. 

Katalonyahlar, Avusturya ve 
ispanyol Habsburglanna bir 
karşılık olmak uzere Fransa'
nın politikasına emperyalist 
bir istikamet vermeğe muvaf
fak olan Richelieu'ye 1640 da 
iltihak ettikleri zaman, ömrü 
on iki yıl siıren bir Barselona 
cumhuriyeti meydana getir -
mişlerdir. Onlar bütıin iımitle
rini İspanya'daki tac ve taht 
kavgalarına, harblanna bağla -
mı5lar, fakat Utrecht sulhun
de, ingilizlerdcn bekledikleri 
yardımı görememişlerdir. 

Nucva Planta kararnamesi 
ile (1714) nihayet bütün imti
yazlarını biribiri arkasından 
kaybetmişlerdir. Ezciımle, ge
neralidad denilen yüzler mec
lisini kurmak, para basmak, ay
n bir ecza kanunu tatbik et -
mek, mekteplerde kendi dille
riyle tedrisatta bulunmaktan, 
hasılı meleketin idari i:ilerinde 
buna benzer daha bir çok hak 
ve imtiyazlardan olmuşlardır. 

Katalonya dilinin, katalon • 
yalıların milli gayelcrindc en 
chemiyctli rolü oynadığım id
dia etmek bir hatil.dır. Bu dilin 
Kastilya dili ile birlikte ispan
yolcadan ayn bir dil olduğuna 
aüphe yoktur. Katalonyalıla • 
nn dilleri Kastilya ve porte -
kizlilerin dilleri ile birlikte, 
lberiya yarımadasında, romen 
dilinden tamamiyle ayrılan ay
n bir grupu teşkil etmektedir. 
Katalon dili, şarkta Aragon ül· 
kesine, cenupta ta Kartegena'
ya kadar dayanmakta, hatta 
Balear adalarına kadar yayıl • 
maktadır. Fransa'da ise, bu dil, 
prki Pirene departmanında, 
•e eski bir katalonya ülkesi 
olması itibariyle Sardiınya'nın 
şimal ı:arbisinde konuşulmak • 
tadır. 

Buradaki halkın aslı İberiya 
yarım adasından olmakla bera
ber, Ligurlarla çok karışmış -
tır. "Katalonya" adı, onların 
Got•tar ve Alan'larla münase
bet ve ballan bulunduğuna de
lalet ctmekt: ise de, lspanya'
nın sark sahıllerine yunanlı!ar 
romalılar, fenikeliler ve karta~ 
calıların da geçici bir surette 
yerleşmiş olduklarına cöre bu 
hususun, milletin meydana' ge
lişinde mutlak bir rol OYnadı
fı şüphelidir. Bu meselenin 
tahlilinde şuna da bilhassa dik-

kat etmek gerektir ki, Kata -
lonya, arap hakimiyetinden 
yakasını kısmen sıyırabilmiş 
oldugu gibi bu saltanatının asıl 
ispanyol kültürüne de nüfuz ve 
tesir yapmasına engel olmuş • 
tur. Fakat, Amerika'nın keşfi 
ve Gımada vilayetinin tekrar 
zabtı, Katalonya'ya çok zarar
lı olmuştur. Çünkü, bu son va
ziyet ılzcrine, İspanyn Akde
niz'e artık iltifat etmez olmuş 
ve Barselon limaniylc birinci 
derecede bir rol oynamağa a
lışmış olan Katalonya, müte -
madiyen ikinci planın gerileri· 
ne sürüklenmiştir. 
Yaşadığımız gtlnlere kadar, 

Katalonya'nın cskidenberi güt· 
tüğü istiklal gayelerini kendi 
maksatları uğrunda kullanmak
tı:n geri kalmıyan Fransa, ka
talonyahlann bu arzu ve emel
lerine Richelieu'denberi bir 
çok defalar müzaharet etmiş • 
tir. 

Robespierre, Katalonya de • 
mokrasisine Parpingnan'da can 
vermege çalışmıştı. Napolyo'. 
nun işgal günlerinde, fransız • 
canın yanı başında Kataloncada 
resmi dil olarak kabul edil • 
mişti. Mareşal Augerau, kata
lonyalılara istiklal vadetmi5, 
fakat onlar bunu reddetmis · 
lerdi. O günkü manzara, kata -
lonyalılarııt, sanki yaşamak 
kudret ve kuvetlerini kaybet • 
miş oldukları intibamı ver • 
miştir. 

19 uncu asnn İspanyol Bur • 
bon'Jarı, cedlerinin metotla -
nndan vaz geçmedikleri için, 
Barselon, cumhuriyctci muha· 
lef etin siklet merkezi olmuştur. 
1874 de ilan edilmiş olan İs • 
panya cumhuriyetinin cumhur
reisi, Piy Margall adında bir 
katalonyalı idi. 19 uncu asrın 
son on yılındaki talepler ise, 
muhtariyeti de aşarak, tama • 
miyle ayrılmayı istihdaf etmiş
tir. Endüstrileşmenin gittik • 
çe yayılıp genişlemesi, Anar
şizm ile Sendikalizmin radikal 
temayüllerini kuvetlendirmiş • 
tir. İspanya, 1898 de son sö • 
günnelerinl de kaybettiği za • 
man, katalonyalılar, birdenbire 
bir sömürge muamelesine tabi 
tutulduklarını iddia etmeğe 
başlamışlardır. Evcili mukabil 
tedbirlerle bir hal çaresi arı -
yan Madrid, o derece tavizler
de bulunmak zaruretinde kal • 
mıştır ki, nihayet 1914 de, iş 
kanunlarını çıkaran, yol inşası, 
belediyeler maliyesi, tedrisat 
ve buna benzer işlerle meşgul 
olan bir Katalonya diyet mec
lisi bile mevcuttu. 

Primo de Rivera, ayrılma a
leyhinde çıkardığı bir kararna
me ile bu vaziyete nihayet ver
miştir. Diktatör olan bu ut, 
1930 da yuvarlandığı zaman, 
katalonyalılar, kırahn merkez 
hükilmetlne karııı kendilerine 
müzahir olan Madrid cümhu • 
riyctçilerlyle srkt bir münase
bet tesis etmişler ve San Sc -
bastian paktında, muhtariyet 
vlidini almışlardır. 

Ancak, 1931 de cümhuriyet 
ilan edildikten sonra, çok geç
meden, Katalonya'nın gerek e
konomik, gerek mali bakımdan 
lspanya'nın diğer kısımlarına 
sıkı bir surette bağlı olduğu 
anlaşılmıştır. 

İnsanlar 
ve eserleri 

Prado'nun tablolarmm a
kıbetinden pek endişede 
olan bir bayan dün bana de 
di ki: "Çok şükür kurtul
muşlar ... Düşünün onlarm 
mahvolmas me büyük bir 
kayıp olurdu ... " Ve Goya
dan, Greco'dan Velasgu -
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Pedagoji sisleminde ıslahat 
Maarif işlerinin şikayetlere ve ateşli münakaşalara 

mevzu ıeşkı/ etmesı yalnız bize hfı.s bir şey değildir. 
Paris'te çıkan La Republique gazetesinde Achille 
Mestre l! ransa'da orta tedrısatın iflasını iddia eden 
makalesinde bu hale bir çare ıolarak şunları gösteriyor: 

l - Programların son derece hafifletilmesi. Şu ga
rip neticeye varılıyor ki çocuğa ne kadar fazla §ey öğ
retilirse o kadar az şey ögreniyor. Uzun müddet, çocu
ğa ansiklopedik bir kültür vermekle onun yüksek ted
risata kafi derecede hazulanmış olacağı sanıldı. Neti-
ce, lise mezunlarımızın dimağında tecanüssüz, sathi, 
fena hazmedilmiş bir yığın malumattır; bu yarım bir 
malıimattır, yani cehaletten de beter bir hal, çünkü 
hiç olmazsa cehalet sürprizleri ve heyecanları yedek 
halde muhafaza eder. 

2 - Kitapların bilhassa küçiik sınıflarda bugün 
kullanılmakta olanlarclan daha sade, daha kısa yazıl -
nıası. Coğrafyada, çocuklara evclfı bol ve sarih bir su
rette yer adları öğretilsin: şüphesiz bu yer adları i
lim değildir, kerrat cetvelinin hesap olmadığı gibi; 
fakat mcvzubahis olan ilim değildir, çocukların eline 
mütevazi ve lüzumlu bir filet koymaktır. Dokuz yaşın
da çocuklara jürasik ve kretase topraklar veya ekono
mik hareketler hakkında lüzumsuz mütalealar ezberle
tilmesin. Onlara sağlam bir surette nehirlerin ve de
nizlerin, vilayetlerin ve merkezlcr).nin isimleri öğre
tilsin. jeolojik ve ekonomik mütalealara sonradan ve 
zamanında srra gelecektir,· fakat her :;eyde mütevazi 
ve •:ızumlu başlangıçtan başlansın; 

3 - Hafızaya daha metodik ve claha sık bir surette 
müracaat edilsin. Çocuklar harikulade sadık ve vuzuh
lu bir lıahzaya maliktirler. Fakat muntazaman işletil-
mesi şartiyle. Onu işletmemek veya metodsuz İ§letmek 
doğru olur mu? Küçük başların içine dilimizin güzel 
tezahürlerinden bir çok nümunclcr yerleştirmekten 
dalıa iyi bir Fransızca öğretmek usulü var mıdır? On i
ki yaşında bir çocuk La Fontainc'in fable'lcrinden elli 
kadarım iyice ezber bilmelidir. Mekteplerde, hafrza
nrn işlenmesi ekseriya tesadüfe bırakılır: talebeler in
tiazmsrz ve devamsız bir şekilde öğrenirler; pedagoji
miz büyük ve Jiizıımlu rekapitülasyonlardan habersiz-
dir. Bu yüzden ekseriya lise mezunları ancak malıi
mat lokmalarına sahip olurlar. 
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ezden belagatle bahsetti. 
Bu sözlerinin sonunda da 
dedi ki: 

"Velasguez'in bir tek 
tablosu mahvolacağına, on 
kişi, yirmi kişi ölsün mü
reccehtir ... " Ben cevap ve
remeyince ilave etti: "B.ir 
Velasguez'i kurtarmak için 
hayatımı fedaya hazırım!" 

Bu bir salon mlitaleasıy
dı. Bu bayanın ölmiye 
hiç de niyeti yoktu ve kim 
se de ondan bunu istemi • 
yordu, çok şükür, çünkü 
pek sevimlidir. Esasen ma
dam ki şah eserler kurta • 
nlmıştır, artık böyle bir 
mesele de yoktur. Fakat bu 
bayan insan hayatmın hiç 
sayıldığı İspanyada konu
şulduğu gibi konuşuyor -
du. İspanyol şairlerinin en 
liriki olan Espronceda bir 
şıırını şu mısrala biti
rir: "Bir cenaze fazla ol -
muş dünyanın umurunda
mı? ... 
Dünyanın umurunda mı? 

bu kahramanca yiğitliğe 
iştirak etmiyorum. Sivil 
harpler sanat eserlerini 
tahriple işe başlarlar. Son-

ra yorulunca onları hima
ye ederek can verirler. Da
ima ihtilliflarımızın dışın -
da kalması ve nazarımız -
da aziz olması lazım ge -
len şeylere hücumla işe 
ba§lanma~a tabii daha i
yi olur. Yatmki harp sivil 
olusun olmasın, ayırt et -
miyecektir. Yahud da, a -
yfrt etmesinden ve asıl bize 
en aziz olan şeyleri tah -
rip etmesinden korkarım. 

Sığınaklara saklanan tab -
lolar hiç şüphesiz kurtu -
lacaktır: fakat binalar ve 
heykeller mahvolacaktır. 
Yalnız bu düşünce bile 
tasavvuru bile korkunç o
lan bir fikri bizden uzak
laştırmaya yetmelidir. 

Goya'mn şah eserlerini 
severim. bununla beraber 
insan hayatı benim indim
de daha az kıymetli değil
dir ve eserlere pek fazla a
laka gösterirken hu alaka
yı canlılardan esirgeme • 
nin riyakarlık olduğu ka -
naatindeyim. Çünkü mah
vedilen bunca gençler ara
sında istikbalden neler ça
lındığı meçhul kalmakta • 
dır. 

Germavtes - le Figaro 

kırmağa ba§lamııtır bile. Yüzünü davara çevirerek 
ağlıyor ve layık olmadığı halde zavallı Albertin'i 
itham ediyor. Yani izah etmek istiyorsa da boğazın
dan ancak bir takan hırıltılar çıkarabiliyor. Klari 
burada faydasızlığını anlıyarak dıtarı çıkıyor. An
na da onu taklit etmeği münasip görüyor. Meneget
ti'nin dairesine gi·dip kurtuluyor. Barabat bir müd
det daha kalarak karısını teselliye çahııyor, ve aon
ra, ana ile oğulu ba§ başa bırakmağı daha muvafık 
sayıyor. Bu sükiinet içinde olabilir ki Yani kederini 
anlatmağa muvaffak olacak, ve ikisi de biribirini el
lerinden geldiği kadar teselli edeceklerdir. 

Yazan; Yolan Foldes Çevıreo: Nasubı Baydaı 

Yani'nin hareketine kadar geçen bir kaç hafta 
sakin ve yaslıdır. Ailesi onun hemen her gün Al-
1bertin'le gÖrÜ§tÜğünü bilmemektedir. Cenup Ameri
kası turnesi ba§ka zamana bırakılmı§tır. Sükunet 
bulmu§ ve ümitleri kalmamış olduğu için eskisinden 
lazla sevipnektedirler. B\lzan bütün projelerini kar
ma karı§ık edip Paris'te kalmağa karar verecek gibi 
oluyorlar. Fakat iyice, ve ta içlerinden biliyorlar ki 
bunu yapmıyacak ve tasavvurlarından vaz geçmİ· 
ıyeceklerdir. 
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- Ya evlenmen ne olacak? 

Yani batını sallıyor. 
- Vuku bulmıyacak. 
Klari, hulyalara dalmış gibi söylemeğe ba§h-

yor: 
- Mühendis talihli insandır. Acaip ağaçların ve 

işitilmemi§ hayvanların bulunduğu harikulade yer

lere gidebilir. lıte hakikaten beynelmilel bir mes

lek. 
Yani bu can kurtaran simidini derhal yakalıyor, 

fakat beceriksizce ... 
- Neden? Hekimlik sanatı da beynelmileldir. 

Sen de tahsilini bitirince sömürgelere gidebilirsin. 
Klari onu alev gibi bir bakışla susturuyor. Gü

lünç surette müraice bir eda ile: 
- Zayıf bir kadın ... Diyor. 
Fakat, ıaka geç kalmııtır; bayan Barabat hıç-

Barabat'lar biribiriyle nisbeten daha az görüşü
yorlar. Anna ile babası çalıtıyorlar. Vakıa tamamiy
le İstedikleri tarzda ve çalııtmağı temenni e-decekle
ri müe&&esede değilse de nihayet gene çalıııyorlar. 
Barabat'ın atelyesi tehir civarındadır ve polonyalı 
bir kürkcüye aittir. Herkesin harcı kürkler hazırla
maktadır. Ne ehemiyeti var! Mademki çalışıyor. 

Anna'nın vaziyeti de ötekinden daha parlak de
ğildir. Anna gidip bayan Lüsiyen'i gördüğü zaman 
bunun o kuş suratı parlamıştır. 

- Vay, madmazel An! Gene Paris'e mi döndü

nüz? Mode l aahn almağa mı geldiniz? 

İtalya'nın 

talepleri 
İngiliz bakanları İtalyan 

talepleri üzerinde uzun 
boylu mütalea beyan etme
miş oldukları için itlayan 
matbuatı bundan sükutun 
tasvip demek olduğu ma
nasını cıkarmak istiyor Ha 
kikatte-Roma ziyaretinden 
hemen önce B. Çemberleyn 
le Lord Halifaks BB. Da
ladiye ve Bone'yle Paris'te 
mülaki oldukları ve bu Ro
ma ziyaretinin hemen ar -
dından Lord Halifaks'la 
B. Bone'nin Cenevrede bu
luştukları zaman fransız
ingiliz tesanüdü yeniden 
teyid edildiği zamandanbe
ri 1ngilterenin durumunda 
hiç bir değişiklik olmamış
tir. İngiliz hükümeti şu fi. 
kirdedir ki, İtalyanlar da
valarında haklı olduğu ka
naatinde iseler bunu Fran
sa'ya makfıl şekilde izhar 
etmek hükümctlerine dü
şer. Diğer taraftan, ingiliz 
hükümcti, fransız hükü
metinin tehdid ve tahkir -
ler karşısında şimdi hiç bir 
tavizde bulunmamak kara
rını pek iyi anlamakta
dır. 

Times 

Yamyamhk 
Paris'te toplanmış olan 

sömürgeler tıbbi kongresi 
esnasında insanlığın en es
ki davalarından biri göz -
den geçirilmiştir: Yam • 
yamlık meselesi. 

Genç bir hekim pek de 
mübtezel olmıyan şu mev -
ımu tahlil etmiştir: "Yam
yamlığın ortadan kalkma
siyle bugünkü Afrika hal
kının fena gıdalanması ara 
sındaki münasebetler hak
kında." 
Sayın kongrecilerin bu 

hususta varmış oldukları 
neticeler bize bildirilme -
mi§tir. Fakat sömürgeler 
oakanrnm imparatorluğun 
uzun müddet yamyam kal
mış mıntakalarında bu a
deti ihya etmiye davet c -
dildiğini. henüz işitmiş de
ğiliz. 

Ne de olsa, benim şah· 

si fikrimi sorarsanız, bi
zim yamyamlık hakkında
ki peşin hükümlerinizin, 
birçok diğerleri gibi, göz
den geçirilmiye ihtiyacı 
olmadığı kanaatindeyim, 

Oh! müsterih olunuz. Si 
ze söylemeliyim ki kendi 
hesabıma hiç bir zaman 
yamyamlık adetini tatbik 
etmiş değilim ve bu ayni 
zamanda hem gıdai hem 
de dini itiyadı taktir etmi
ye de hiç haheşger değilim. 

Fakat bana öyle geliyor 
ki biz garplı adam yiyici -
ler, düşmanının hakkından 
gelmek hususundaki bu 
pek eski tarzı asla riyasız 
mütalea etmiye yanaşmı -
yoruz. 

Evet, riyasız diyorum, 
çünkü seyyahlar, kaşifler, 
muharrirler yamyamlık a
detlerini tavsif için kor
kunç, müthiş, korkutucu 
tabirler bulmakta birbirle
riyle yarış ediyorlar. 

Fakat önceden pişiril -
miş bir düşmanı yemenin 
bir kıyamet manzarası i ~ 
içinde eski Avrupa'mızın 
içinde eski Avrupa'mının 
masum sivil halkmı diri 
diri ateşte kavurmaktan 
neden daha zalimce bir ha
reket olduğunu bir türlü 
anlıyamıyorum. 

Eskisini kıyaslayınca, 
karnını doyurmak için 
hemcinsi yiyen yamyamı, 
ideolojisini doyurmak için 
hemcinsini boğazlıyan bir 
mediniye tercih ederim. 
Nicol;ıs Lerouf!e La Re
rıubblique 

lspan'ya Cümhuriyefi 

henüz ölmüı değildir 
Tarihin en zalim hadise 

ferinden birisi oldu bitti. 
Katalonya düştü. O Kata
lonya ki, kaniyle, diliyle, 
ruMyle, bizim Oc ve Pro
vence dilimizle kardeştir. 

Annelerden, yetimlerden, 
ihtiyarlardan ve yaralılar • 
dan mürekkep bir insan 
dalgası, hudutlarımıza çarp 
tı. Cümhuriyet ordusu da 
harp edemeden ve teslim 
olmak istemeden hududu • 
muzu aştı. 

Heyecan o kadar çok ve 
o kadar şiddetli darbeliyor 
ki, düşünmiye vakit yok. 
Buna rağmen Katalonya 
mukavemetinin birkaç haf • 
ta hatta bir kaç gün içinde 
nasıl çökertildiğini düşün

miye çalışıyoruz. Uzun za • 
mandan beri cümhuriyetçi
lcrin, modern silahlara kar 
şr, nasıl sarsılmadan inat 
ettiklerini görüyorduk Hal 
buki, bu modern silahların 
hiç birisi cümhuriyetçiler • 
de yoktu. Öyle tasavvur 
ediyorduk ki, cümhuriyet -
c;ilcrin kahramanca dayan -
malan neticede muvaffak 
olacak! 

Fakat Franko Katalonya 
üzerine yığdığı harp mal
zemesiyle taarruz etti. 
Böyle taarruz iki yıldan -
beri görülmemişti. İtalya 
ve Almanya hiç böyle gay
ret sarfetmcmişti. Cümhu
riyetçiler ise, şimdiki ka
dar hiç bir .zaman yokluğa, 
zarurete düşmemişlerdi. 
Yalnız tayyareleri, tankla
rı değil, ne yazık ki maki
neli tüfekleri, hatta piya
de tüfekleri bile yoktu, 

Bu iki kat ezici vaziyet 
karşısında, mağllıhiyet de
ğil, asıl insanı hayrete dü
şüren şey cümhuriyetçile
rin mukavemet etmeleri-

dir. Le Populaire 

Anna, daha ilk cümlede ba§ını önüne iğiyor. 
- Bu pek güç, madmazel An, pek güç bir mese

le. Size halef olan bayan Jan gayet iyi çalıııyor ve 
hiç bir ihtilata da sebep olmuyor. Bundan başka 

fransızdır da. Bunu, hususi bir ehemiyet atfettiğim 
için söylemiyorwn, fakat mÜ§terilerin nasıl olduk
larını bilirsiniz ... Hele bir an durunuz. Ne yapabile
ceğimizi bir düşünelim. Belki sizi ilk i§inize alabili
rim; yani terzi olarak. Şimdilik birine ihtiyacmı ol
duğundan değil, fakat mevsim yakında ba§lıyacağı 
ve siz de iyi bir i§çi olduğunuz için. Şimdiki halde 
sizeyapabilecek daha İyi bir teklifim yok, hatta bu 
bile imkanlarımın dı§ındadır. Önümüzdeki ayın bi
rinci günü ba~1arsınız, diyelim. 
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TÜRKİYE 
Radyo Difıizyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUÔU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

T. A. P. 
19.74 rn. 1519S Kes./ 20 Kw. 

T.A. Q. 

Anlwra 

PAZAR: 12.2.1939 
12.30 Program. 
12.35 Müzik (küçük orkestra 

- şef: Necip Aşkın) 1 - de 
Micheli - İspanyol serenadı. 
2 • Kochmann - Her zaman i· 
çin dost - marş. 3 · Ancel • 
Karmensita - İspanyol enter
nıedzosu. 4 - Blume • Güneıı
dc - vals. S - Thaler - Kuk
kuk - polka. 

13,00 Memleket saat ayarı, a
jans, meteoroloji haberleri. 

13.10 Müzik (ktiçiik orkestra 
devamı)- 6 - Volgraf - Kal
bim aşkla doldu .. Ağır vals. 
7 • Johann Strauss - Bu nağ
meler seni sarsın ey dünya, 
vals. 8 - Knlmann - Çardaş 
prensesi operetinden potpu· 
ri. 

13.45 Türk müziği: Çalanlar: 
Vecihe, Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan. Okuyanlar - Melek 
Tokgöz. 1 • ..... Muhayyer 
peşrevi. 2 • U eli Nevresin -
Muhayyer §arkı • (Gün ka • 
vuştu). 3 - İshak Varon -
Kürdili hicazkar şarkı ( Çıl
gınca sevip). 4 - Yesari Asım 
- Su/.inak şarkı (Ayrı düş -
tüm sevdiğimden), S - Cev
det Kozan - Ut taksimi, 6 -
Bimen şen • segli.h §arkı -
(Sunda içsin yar elinden). 7 
- ...... - Segah saz semaisi. 

14.15 - 14.30 Konuşma (Ev ka-
dını saati), · 

17 .30 Program. 
17.35 Müzik (pazar çayı - Pi). 
18.15 Konuşma (Çocuk saati). 
18.45 Müzik (pazar çayı de -

vam - Pi). 
19.15 Türk müziği • İnce saz 

faslı - Tahsin Karakuş, ve 
Safiye Tokay iştirakiyle • 
Hicaz faslı. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
berleri. 

20.15 Tıirk müziği: Çalanlar 
- Vecihe, Ruşen Kam, Cev -
det Kozan. Okuyanlar - N ce
mi Rıza, Radife Neydik. 1 -
Girifizen Asım bey - Rast 
peşrevi. 2 - Abdi efendi -
Rast şarkı (senin aşkınla çak 
oldum). 3 - Arif beyin - rast 
şarkı - (Zahir hale bakıp) 4 
• Refik Fersan - Mahur şar 
kı (Dün gene günumüz geç
ti). S ·Vecihe. Kanun tak
simi. 6 - Hafız Hüsnü efen -
eli - Mahur şarkı (Saba tarh 
vefadan). 7 - ........ - Mahur 
saz semaisi. 8 - Sadettin 
Kaynak - Muhayyer ljarkı 
(Batan gün kana benzi.), 9 -
Sadettin Kaynak - TUrkU (e· 
la göılerine kurban oldu -
ğum). 10 - Refik Fcrsan -
Türkü (Kız büründe ljalına. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Neşeli plaklar. 
21.10 Muzik - (Rıyaseti cum • 

hur bandosu - §ef: İhsan 
Künçer): 1 - Sousa • Şanlı 
sancaklar - Marş. 2 - R. Stra• 
uss • Güllü Şövalye operası· 
nın valsı. 3 • Rossini - Hır • 
sız saksagan komik operası • 
nın uvertıirü. 4 • P. V elloneı 
• Prclüd ve Hint dansı, S • 
Brahms · Macar dansı N. 7. 

22.00 Anadolu ajansı (Spot 
servisi). • 

22.10 MÜ/.İk (cazband. Pi). 
22.4S - 23 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER : 
11.lS Berlin. 14.5 Layp:ı:ig • 
16 Kolonya • 17.30 Varşova 
• 20 Monte Ceneri - 20.10 
Breslav, Laypzig - 21 Bero• 
münster. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
V.E SENFONİK KONSER· 
LEH : 11 Laypzig • 11.3S 
Prag - 17 Roma - 17.45 Ko
lonya • 18.20 Droytviç -
20.10 Berlin, Frankfurt, Mü .. 
nih - 20.30 Prag • 21.30 Pa
ris. 

ODA MUSİKİSİ : 9 Ber~ 
mlinster - 10.45 keza • 14.30 
Konisgberg - 18 Hamburg -
19.lS Viyana - 22.30 Stok
holm - 22.45 Ştrazburg. 

SOLO KONSERLERİ : 8~0 
Kolonya - 9.30 Kolonya, 
Ştutgart - 11.lS Kolonya. 
14.S Bertin - lS.30 Laypzig -
17 Varşova - 18.15 Stokholm 
- 20.30 Paris, P.T.T .• 21 Mi
Iaııo. 

NEFESLİ SAZLAR (marı 
v.s.) : 6 Hamburg, Könisg
berg • 8.35 Hamburg - 11 ke
za ve Viyana • 12 Kolonya -
18 Berlin. 

ORG KONSERLERİ VE KO 
ROLAR : 8.30 Laypzig -
8.SO Frankfurt • 9.4S keza -
19.10 Beromlinster. 

HAFİF MÜZiK. 6 Ştutgart. 
8.20 Viyana - 9.15 Kolonya -
9.4S Laypzıg • 10 Berlin, 
Breslav • 10.lS Frankfurt -
10.30 Ştutgart - 11 Könisg
berg - 12 Alman istasyonları 
• 14 Kolonya, Münih, Viyana 
- 1'1.30 Frankfurt, Ştutgart • 
15 Hamburg - lS.30 Berlin -
16 Könisgberg, Ştutgart, Vi
yana - 18 Konisgberg - 18.2S 
Laypzig • 18.45 Frankfurt -
19 Breslav - 19.20 Berlin -
20.10 Kolonya, Köniseberg -
20.15 Kopenhag - 21.30 Ştut
gart - 22.35 Könisgberg • 
23.20 Frankfurt - 24 keza. 

HALK MUSİKİSİ : 8.10 Bres 
lav - 9.20 Munilı - 18 Viyana 
- 19.10 Münih - 20.10 Viya
na. 

DANS MÜZfô1 : 18 Frank
furt - 19.30 Kolonya • 21.30 
Sofya, Paris • 22.15 Belgrad 
• 22.30 Ştutgart - 22.35 Ko
lonya, Budape:ıte, Berno • 
22.40 Hamburg - 23 Floran
sa, 'Millino, Roma • 23.10 
Brillr.ıel - 23.20 Budapcşte .. 
23.45 b;ron, Koloz • 24 LIMI" 
semburg, Ştrazburıı. 

Karnaval kıy af etleri ••• 
Krakovi'de çıkan Wroble nadachy gazetesinin kari .. 

katüristi, karnaval dolayısiyle B. Musolini'yi İspanyol, 
B. Hitler'i Ukranyalı, B. Daladiye'yi Tunuslu, B. Çem
berleyn'i de Roma'h kıyafetine sokmuştur 1 

gelecek . Yemeğe davet ettim. 
Herkes şaşırıp kalıyor, ve sonra, Klari hepsi ta

ı·afından sorguya çekiliyor. Anna, ilk defa olarak, 
gürültülü ve sabırsız bir tavırla izahat istiyor. Ba
yan Barabaş bağırıyor ve boğulur gibi oluyor. Bara
ba§, diğerlerini sükuta davet etmek maksadiyle ma
saya vuruyor. 

Klari sükiinetle anlatıyor: 
- Onu çoktanberi tanıyorum. Ve çoktanberi ev

lenmeğe karar vermiş bulunuyoruz ... Henıen altı aY, 
oluyor. Fakat, Yani'nin işleri şu veya bu tarzda hal
ledilmedikçe bundan bahsetmek istemiyordum. 

Yani adını işitince bayan Barabaı'm gözleri sula
nıyor, fakat tecesaüs daha kuvetlidir. 

- Kaç yaşında? Nasıl bir insan? 
- Benden iki ya§ büyük ve tezini de son günlerde 

verdi. Nasıl bir insan.olduğunu bu akşam görürsü
nüz. 

Barabaş, baba nüfuzunu kullandığı halde Klari
den başka bir li.f almak kabil olmuyor. 

±J 

Anna kabul ve te§ekkür ediyor. Gene kendine yol 
bulup ilerliyeceğini wnuyor. Buna bir kere daha ol
mu§tu. Fakat. bayan Jan'ın güler yüzü, daimi keyfi 
ve tükenmez sabrı kar§ıııında muvaffakiyetinden 
şüphelenmeğe başlıyor. İ§te histerik Nikol'dan baı
ka bir cins rakip! Ne ehemiyeti var! Mademki ça
lıtılıyor. Anna babasının cümlesini tekrarlıyor. 

Yani'nin tireni, bir yaz sonu akşamının renksiz 
ve buğulu tozları arasında kalkıyor. Aile istasyon
larda vedaa alıtkın olmakla beraber bu akıam, şim
diye kadar hissetmemi§ olduğu bir yeise kapılıyor. 
Belki de bunun sebebi aralarından hiç birinin bugü
ne kadar yalnız ba;ına hareket etmİ§ olmamasıdır ••. 

- Bu kadar genç bir delikanlı ile evlerunene mü
saade etmezsem ne olur? 

Hepsi eve sessizce dönüyorlar, ve, yemekten son
ra pusuya düıürülmüş hayvanlar gibi birer tarafa 
dağılıyorlar. Ertesi gün öğle yemeği aynı gamlı sü
kut içinde baılamışken, çorba ile et arasında, Klari, 
gayet tabii bir ifade ile birden bire : 

- Nitanlandnn, diyor. Niıanlnnın a·dı Reymon 
Merel'dir. Mesai arkadaılarandan biri. Bu akfanı 

- Heyhat! Tedbirsiz franaız kanunu beni re§İt 
aayıyor. Fakat, baba, zannederdim ki benden kUJ'lo 
tulacağm için memnun olacaksın. 

- Ne zaman evlenmek niyetindeain? 
- Tahsilimi bitirince.. Fakat, yiyeceğimi Ke~_.. 

niz o tarihten eve) iskelete dönmÜ§ olurum. 
Bayan Barabaş: "Aman allahnn!" Diyerek ye

mek getirmeğe gidiyor. Ve öğleden sonra, telaı için
de, yemek hazırlıyor. Katrina, patates soyup bezel
ye tanelemekte ona yardım ediyor. Anna mağaza -
dan dönerken Gunter'e uğrayıp bu nktam gelmenıe-

aini rica diyor ve izah ediyor:. (Sonu var) 
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YURTTAN RES İ MLER 

lzmit bir endüstri sehri oldu 
ikinci kalıt f abrikaaı bitm• üzere, aelloloz 

ve kaolin f abrikalanmn infalı bitti 

Bir dekovil hattı yapllacak ve Sapancadan su getirilecek 
L.it (Hueual) - Birinci bet 
~ endüatri plinmm aellüloa 
..... nın ilt fabrikuı olan ki · 
jıt Ye karton fabrikuı 1936 dan 
IMtri çal..-ktadır. 

En modeJl teknik v•ıtalariyle teç-·-~
Jıb edilmit olan bu ilk kilit fllbriJra -
mu, ...r ~ eenede ıo.a tıon 
lııılPt.,. ......................... . 
Jt,ete ımllr olarak kuruJmuı ve k•a 
pnwnda randwnanmı nuarl kapuite-
91 haddine çıkarmakla büyük bir mu • 
ftffakiye kaorwnıftJr. Biaka lfia ye
ni olan bir tabada, bir .... yi tbdtni· 
nin tecrilbe devresi •yılabllecek ka -
dar mahdut bir .aman lçln.te ve tama
men yerli umurlarla erittiii bu mer
hale, tilrküır teknik sahadaki yüksek 
bqancılıimm bariz bir delili olarak 
lftlhara ,.yan bir neticedir. Mamulle
ri piyuada bUyüık blr ratbetle kartı -
ı.... ve uaınl nmdmwıiyle çallf'Dll
...a rajmen talepleri kartılamıya yet
mly• ba f8bribnm ımıldnelerine ill
ftler yapd~ı suretiyle imal kabil~
Jeti 12,.000 tıoaa yükseltilmittir. Fab
rika hlm amelde olarak sellilloz, odun. 
kırpıntı kliıt. kaolin, reçine, ,.p, uz
vi ve~ boyalar kullanmaktadır. 
Bu f8brikaıml imal ettiii kiitt çeıit
leri pnlardır: laer türlü amballj ki -
lltlar• (metre mmlbbeına ıUdeti 30 .. 

ınundan a,atı olanlar bar"·· Bunları 
ikinci kllıt fabrikam ~.) iyi 
ye idi cina yazı klju\ı, aGncer Jdiıdı, 
adi ve iyi cinı karton" makanadır. 
Fllbrikada çalrpn i,çi miktatı S50 cllr. 

llıind Wiıt '"""'-
.Bu birınci kiııt faıbrıkamısm ~ 

tılSreni yapılırken ıene tehrlmbde ay
nı hacimde ikincı bir kiiıt w kanon 
fabnkuınm temeli atılmıttı. Ba fab- ·71'aı!P'f~'!--.-· 
rikaam inpatı ilerlemektedir. İQfMt 
ve mont&J itleri bittikten eonra iki 
kllıt fabrikamı• birlikte bini milteca
Yb amele kullanarak ıenede 24-bin ton 
.. tıt " karton i.C:ihsal edecek ve ıi
pra kifıdı da dahil olmak üzere ~r 
citıı kiiıt ve kartonlarm memleket ı
çinde yapılma11 mümkün olacaktır. İç 
piyaaanın ihtiyacı tamamen kartılan • 
mıt olacaktır. 

Selliilo:s lahrilıoaı 
İzmit'te ikinci kiiıt ve karton fab

rikuiyle birlikte bir de aellüloz fab · 
rikumın temeli atılmıftı. Bupn ki -
fıt fabrikamız imalitı için muhtaç ol-
ap batlıca bam mad8e olan aellUlo

.au barıcten setirmelrtedir. Fakat ael
ltlloz aynı zamanda harp aanayiinde 
çok kullanılan bir madde oldutu için 
aon amanlarda dünya piyuumda 
hem fiyatı yOkaelmi9, hem de taku yo
liy1e tedariki bir haylı 8'lçletmittir 
Sellüloz fabrik1m1z tamamlanarak fa 
aliyete geçtikten tonra kliıt endUat
rimizin ve Gemlik ıunl ipek fabrika -
amm bu maddeye olan ihtiyacları ta -
mamiyle kartılandıkt&n IOllrl. ıülftt 
aell tozu ve 3 bin ton uman aellülq
n. 900 tıon da paçavra •lllllocu imal 
edec lan fahr;kanrn in ... tı bitmif
tlr. l'laliJftle dnaaı eden montaj it-

laınit lıôflt labrilumnJan 6ir iç •Öriinİİf 
teri ele ilk babafda bitecek ve fabrika panca gölünden ıu getirilmesine karar 
yua tecrübe lmalltına bqhyabilecek- verilmışti. Boruların ilk partisi gel -
tir. Bu fabr .... ıa münakale va11taıı mit, boruların döıenmeai ve bu işe ait 
olarak yapılmakta olan deko.il battı- tulumba iataayonunun infA1ı ihale e -
nın inpatı deYam etmektedir. dilmi9tir. 

ICoıolia ,....._ lzmit'~e ıellüloz fabrikuı memurla-
Kiğıt unayiinln diler blı ı.m mad- rı için altı çHt n inp edilmif. bütün 

desi oları kaolin imal edecek diler bir bu fabr~kalarm memur ve mU.tahdem
fabrika da ıene İmıit'te m,. ediıw. leri için bir Jmntin binaımın infAlma 
tir. Şimdi makinelerin JUhttirilmeai .&flanmiftır. 
ile uğratılmaktadır. Devlet sermayesiyle kurulmuı ve 
İzmit birinci kifıt fabriU.ınm atel- kurulacak iabriblarm devlet tarafm

yesi ve aantralı biltUn bu fabrlblar dan muraluıbell ~in bbul olunan ka
grupunun enerji ihtiyacını karflbya - nunua- hillrlmlerine uygım olarak tz .. 
cak surette tesvi edilmekt.e, kazan da- lialt'te ""SUmert.nk aellüloz aanayii 
ireıiyle yeni konulan türbine ait ça - ID6e1Hffet" teeuüı etmittir. Serma • 
lıpnalar ilerlemektedir. yeel 6.5 1'1ilyon Ura olan bu mahdut 

Klor 11e mt labrilıMı meaullyetli tlrket fimdilik yalnuı: bi -
Gene lımit'te kimya sanayii tube - rinci kalıt fabriJı:uını ftletmektedi.r. 

sinden bir ktor ye sud koıtik fabrika- ikinci kllıt fabribaiyle aellUloz ve 
sının inp11 kararlatrnıttı. Projeleri kaolin f8brikalan faaliyete ıeçkıce 
tamamlanmıt ve makineleri Avrupa'ya bunlar da aynı mn..._. tarafından it
sipariı Jilmit olan bu fabrika binası- !ctilecektir. 
nm inpaı itinin yakında ihalesi yapı- /zmit endiidri ıelari 
'acalc:tır. Sümerbank'ın buıün faaliyette bu-

Sapancaıl .. 111 ••tiril.:elr lunan bir fabrikuı ve kurulmakta o. 
SellUloz ve kimya aanay:i fabrikala lan diler dört fabrib11 kanabndan la

rUUD au iiıtipcmı 1rufı11mak için Sa- mit ve muhitine dökWen eermaye te • 

Kastamonuda kış sporları ilerliyor 

Toıya yolu ar.erinde Fadracla 1 O bin lira 
aarfile bir kayak ıİğınağı yapılıyor 

Kutamoni (Hususi) - Kıtm gel
mesi dolayıaiyle yarıda kalan stad -
yom inşaatı, baharla beraber yine hı
zını alacaktır. Tabiat Kutamoniye bu 
aylarda da sporla mefgul olmak frr -
satını vermittir. Yakın dağlar ve va
diler kayak aporu için emaalab bir 
saha tıefk.il etmelctedir. KMtamonili 
sporcular her hafta titil gününü 11-
gazda ve Dadayın Ballı dağında ge· 
çirmektedirler. 

Geçen hafta Pazar günü habah sut 
yedide şehirden hareket eden 15 kişi
lik bir kafile Ballı dağına gitti. Oğle 
yemeği tstirahatinden mida köyde ak
tama kadar güzel in.itlerde kayak apo 
runun gönüllere ferah veren hareket
leriyle geçti. Kafile saat 20 de ıehre 
döndü. Bölge baıkanlığı bu 
apor tGbeainin Kastamonu çervesin -
de talim ve inki'8fı için her türlü yar 
dımı vadetmekte ve eair.reınemekte -
dir. Vali B. Avni Dolan ônümüsdeld 
haftalarda gençliğiın bu hareketine 
bizzat i9tirak edecektir. Tosya yolu
üzerinde Fadra'da 10 bin lira aarfedile 
reık her türlü vaııtaları havi bir ka -
yak ••imalı yapılacaktır. Vali B. Av
ni Dolan yanında mUhendialer v-e di
ğer allbblar olduiu halde buraya gi 
derek t.etkiklerde bulunmuılardır. 

Bundan batka atleti.mı fedaraayo
nunun tertip ettiği aeri kır koıutarı
na da devam olunmaktadır. En son 4 
bin metrelik vıüaabaka çok heyecan
lı oldu. Alınan neticeler de eskilerine 
nazaran çok iyidir. 

Ankara'da fedaraayonun açtığı 
milli güret kampında bulunan ağır 
•iklet Murat Mert, 79 kiloda İs
mail Yılmaz, 66 kiloda Nurettin Oz
ten'den bölge bafkanlığına gayet iyi 
haberi-er gelmektedir. Diğer güreşçi
ler bu arkadatlarının derecesine ulq
mak için ıbuntazaman antremanlari
na devam etmektedirler. Onümüzdeki 
ıene Tür'kiye birinctliklerinde Kas -
tamonu güret ekipinin daha kuvetli 
olacağı fimdiden anlqdmaktadır. 

Toroılarda 

Kıı sporu 
..... lıt 

tO~blrbyak 

r. 

Kastamonu lıayakçıları ve Kastamonu d tulyomanJa tenis .altalan 

1 (ocuk neden öldü 1 
bmir (Huaual) - lkiçetmelik cad 

desinde Çivici hamam 10kaimda otu
ran Bn. Hidayet abıtaya mürac:ut
la yavruıunun korkudan öldülUnU ~ 
dia etmlttir. 

Bn. Hidayetin iddiaama g8re, bir 
yaıındaki ku:ı Biraelln kucağında bu
lunduju bir s rada ~uau (Bn. P,) .......... 

.'tin.,. .. 
korkan küçük Bir1ıtl ıece yar•• 
doiru hayata ıözlerini yummuıtur • 

ıeslntl8l tertip -.u.ı..i ,,..,.,"'-""" 

HActiHDin adliyeye haber Yerilme
ıi U.erine• 1dlçak Blnelba ..,. 
heli görülmUı, hilkümet doktoru ve 

toroslardan Bolgar dağının 1500 met
reyi aşan ormanlarına çıkmıt ve ora
da kayak eğlenceleri tertip etmittir. 

Gençlerin verdiii mali1mata göre 
diğer ıenelere niıpetle karın bu sene 
çok u yapı, oım.ma rağmen To -
roslar kayakçılık için büyük bir ha -

dahiliye mitt.eban•• çocuğun oeeecli
ne otopei yaprnıtlardır. Otopei neti· 
ceainde küçük BirMlin k&nürden se
hirlenerek öldilğü anlaııtmııtır. 

zinedir. Bilh_. phh köyünün 7 ki- Staıl70fllllll )'izme l.avu:ıantlan 
lometre kadar fimıdindekl (Topak, 6 · .. ·· ·· 

Yanmamıı kömürü odaıına JıDo,....

ıuretiyle çocuğunun ölümüne .,ı.e • 
biyet veren bu ana baklanda adü,.. 
ce tahkikat w tıüibtt bllflalllJfbf. Ardıç) mmtakaaı ile, aynı Jrayiln ilci ır •orunUf 

kilometre kadar ıimalindeki (Yaprak ------------------------- - -
Seki) baftlisi ıerek yeni batlıyan ve 
gerelıc eüi kayakçılar için bulunmaz 
sahalardır. Topak Ardıç c:.inrmda ya 
pılacak bir k•lık evi, Bozantıda lllfl 
edilm~ bulunan miıafiran-enin inki
pf ında eheanniyetli bir Amil olacak
tır. Tabiatin bu zenginliği içinde genç 
terin ıUn geçtikçe artan hevesleri ıe
lecek eeuelerin bUytlk muvaf faklye • 
tinin nilveai olacağında filphe yoktur. 
Kayakçılarımız Toroa dei1'fmda 

bet gün kaldıktan Ye muht.elif lra,.U· 
çıkhk talimleri yaptıktan eonra Ada
na'ya dönmüılerdir . 

Bartın'da üçüncü 

nevi ekmek çıktı 
Bartm (Husual) - A• kazançlı ka

labalıık ail-eler için belediye üçüncü 
nevi ekmek çıkarmalı dütünüyordu. 
Belediyenin bu teklifini kabul eden 
francalacılar UçilncU nevi ekmek çı
bnnağa batlamıtlardır. Bu ekmeğin 
kiloeu altı buçuta aatılmaktadır. 

Bu tıecrilbeler muvaffakiyetli neti • 
celer 'ftriree vaziyet bütün francala
cdara tebliğ edilecek, halk bol mik -
tarda iıçüncü nevi ekmek bulacakttt. 

Aydll'ı n ııı ilerliyor 
. 

Şehircilik mütehassısı 
Vilcıyette tetkikler yaptl 

Şelaircililr mütelaa•• Aytlın Valisi ue Beleıliye Reiai7'e 6irlilıfe 
plan iiMrillfle tetlıilıler yapıyor 

Aydın (HU1USI) - Şehrin metocllu Ye proaramiı hir tekilde 
iman için vilayetin J&pbp tetebbüaler üzerine Nafıa V ekileti 
tehftmize hir tehircilik mütebauuı ıöndermiftir. 

Şehrim0ize ıelen ~teha"!ı .bir haf. modem ,ehrin bütün ihtiyaçlarına c. 
birde timdiden IDAh,ua bir canlılık u- ta Aydm m muhtelif yerlennı gez - vap verecek, 11hf, içtimai ve bedii va
yandırmlJtır. Bu fabrikalu tamamiy- dikten ve tetkikler yaptıktan ıonra siyetlerini ıaz önünde tutacak bir 
le faaliyete ıeçtiktea aonra 1500 ka • müıtakbel Aydın ,ebrl hakkındaki fi- pıtn tamim edilecektir. 
dar itçi ve memurun tehir ply .... ın- kir ve kanaatlerini telblt etmitti, mtl- Yapılan tetkikler neticelinde teı • 
oda ne kadar canlı bir kalkınma Amili teba1111 vallain de lttirlkiyle topla- bit edilen ana hatlar ıruında yapıla. 
teşkil edeceği kolayca tahmin oluna .. nan tehir mecliai balarına fehrin ima cak yolların lllahı, bir ıtadyom ve 1-
bilir. Birbirini takiben yübelen mo- rı için almmuı icap eden tedbirleri podrom in,..ı, yetil ıabalar vücuda 
dem fabrika binalariyle İzmit ıit ıide anlatımftn'. Aydın'ın nfifuıunun gün ıetirilmeal, mektep mmtakaları Yticu
bir aanayi 90hri manaruı arzetmiye geçtili:çe kabanm11, tehrin eittikçe in- da getirilmesi, reaml, içtimai ve ahi 
bqı.naktadır. MU.teana bir cofrafi kipf etmesi 'ft ıehrimizin ıulama müeueaeler ıyapıbmıı itleri vardır. 
mevkie uıbip olan fChrimizin Sümer- me~kesi ittihaz ed~lme•! bi~ plln ela .. Aydm'm Nuilli, tzmir ve Mufla 
bani taraf mdan kurulan fabriblar u- hihnde hareket edılmeami ıc:ap ettir - tehirlerine iyi yollarla baflanmuı it
y.eeiade bir kat 4iııba pellqec:eii mektedir. leri de birinci derecede 18& cWlncle 
9ilJ!belWir. Ba saram kupunda 1mraJaak tgtıq-·-· 



Resimle dünya hôdiseleri 
1 

Son günlerin üç 
mühim siyasi nutku 

Devlet aJamları, nutuk vermek hu•umnda bi
ribirlerinden geri kalmak i•temiyorlar. B. Çem
berleyn (yukarda •olda) Birmingham kuyum
cuları cemiyetinin ziya/etinde verdiği bir nu
tukta ıöyle diyor: 
"- Bugün harbin tekrar bQflamcuına cula 

müsaade edilmemelidir!,, 

B. Mu•olini (yukarda •aida) i•e bü•bütün bQf
ka emeller be•ler görünmektedir. Bar•elon'un 
zaptedildiği gün verdiği nutukta ita/yan hükü
met rei•i ıöyle demiftir: 
''- BarHlon zaleri Avrupa tarihinde yeni 

bir lıuıl ~ıyor!,, 

B. Hitler de ("f'liula •olda) Rayttag'ın °'d • 
ması müna•ebetiyle söylediği nutukta Alman
ya'nın mlhçu emellerini tebarüz ettiriyor: 
"- ... ben uzun ıürecek bir mlha inanıyo

rum lngiltere ile Almanya arasında anlO§maz
lık ;oktur. Aynı §ey Fransa için de •Öyelene
bilir! ..• ,, 

Acaba hô.di•eler, B. Çemberleyn'le B. Hit • 
ler'in ıözlerini teyit edecekler mi? Bütün sulh 
iıtiyenlerin .ordukları mal bu .•• 

Yukar1da : 
B. Çember/eyn'in 
sulhçu sözlerine 
rağmen, lngiltere, 
milli müdafaa ted
birlerini ihmal et
miyor. Bu tedbir -
/er bilhassa havacı 
/ık sahasrnda ken-
1ilerini göstermek
tedir. Resmimiz -
de, tayyare fabri -
kalarrnda harıl ha
rıl çalı!jan güzel 
İngiliz kızlarını 
görüyorsunuz . 

• 
Solda : 

Tunçtan vücutlar. 1 

. 
Amerika'da, Springlield'de dünyanın her tarafına beden terbiyeıi muallimleri ye
tiıtiren bir kollej vardır. Bu mektepte lutbol ve ıaire gibi her türlü ıporlardan b"f
ka, jimnaıtik hareketlerine de büyük bir ehemiyet verilir. 

Derslerden makıat, yalnız bedeni ve adali kuvet değil, ahenk de temin etmektir. 
Mektebin talebeleri, der•lerine bir nevi ''bedeni ibadet,, yapar 6ibi sal11ırlar, ,_. 
reketlerinde güzelliği, ahengi ve kaveti mezcederler ••• 

Almanya'daki kıı 
yardınu için iane 
toplamak üzere, 
Ber/in polisleri de 
bir takım demons
trasyonlar tertip • 
etmişlerdir. Res • 
mimiz devrilen bir 
otobüsün nasll kal 
dırlldığını göste

••• ve buna yapaTken de vücutlarına, bronz rengi vennek ~n. gliHrin, yaldız oe 
aliiminyom boyanyle kan,ık bir maltliil mrerla-. Faltat 6a maltlw zehirli oltluja 

riyor. 

-------------------------~---------~ 6etlen laarelıetleri 6itince "•""' 6ol -6anlcı ~ iluruıl etmezler. 
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Hainan adasının işgali Londra ve Milli terbiye 

-8-

Sıhat Vekaletinin 
yaptığı içtimai 

Paris'te hayret ve endişe uyandırdı ve yetiştirme 

lngiltere ıe Fransa 
protesto ede<ekler 

etrafında 
(BaJı I inci sayfada) 

betli bir gey olamaz. Türk inkılabı
nın bütün muvaffakiyetli adımları 

&üpjektif kararlardan ziyade daima 
objektivitelere göre atılmJ§ olmasın
dan ileri gelmittir. Türk gençliği in
kılap atmosferi içinde kendi milli 
hüviyetinin karekteristliklerine göre 
yetiıtmelidir. 

. (B~şı 1 inci sayfada) Hainan'ın müdafaası milıt muka _ Biz artık sosyal tetkilatımız, yeni 
kimetı, Haınan adasının herhangi biı' ..emet brJammdan eh · t" . ka doğan örflerimiz ve hukuki müesae-
makaatl · aı· · hi d . • • emıye ını ybet- 1 . . 

yardım işleri 
( Bafı I inci sayfada) 

larında mütemadi bir artıtı göstermek 
tedir. Vekiletin 937 de altı buçuk mil
yonu tutan bütçesi Uzerinden umumt 
milteferrik hizmetlıere ayrılan tahsisa
tı çıkarıldıktan 90nra geri kalan 3 mil· 
yon 200 bin liradır ki, bunun 2,Smilyo
nundan fazlası içtimat yardım itlerine 
ve Uat tarafı koruyucu tababete veril • 
miş bulunmaktadrr • 

Huauıi idarelerin yardım 
tahtı.adan 

. a ıgg ~ı~ ~ ç e arzu edılmi- m&f bulunmaktadır. Binaenaleıyh bu a- se erımızle tark dünyasından ayrıl-
yen hır takım ıhtılita aebebiyet vere- c:tanm itrali milli Çin hiUdlm t' i en- mıt ve garp medeniyetine tamamiyle 
~ğini japon hükümotine açıkça bil· diteye dütüremez e ın intikal etmig bulunmaktayız. Şu ha-
dldırm1itlerdir. E~er bö~le bir i~al va: Bununla berab~r mezldir adadaki le göre lise programlarmuzda greko-

Nafıa Vekaletin~ ge14:n haberlere~ göre hükümetçe aatm alman ı .. 
tanbul tramvay ve tünel ıırketlerinin tesellüm muameleleri L!.1--'- " d' B • 

1 
• DıtUUea uze-

Viliyet ve belediyelerin gene Ve
kiletin direktifi altmda aarfediJen 
tahsisatı bundan ayrıdır. Viliyet hu -
susi idarelerinin bu itlere ait masraf· 
ları senevi takriben iki buçuk milyon 
liradır. Bazı mUea.ewelerin inpat mas
rafı nafıa ve fevkalide bütçelerde da-

. o acak olur ıae lngıltere hükümetı Çin garnizonu nillhet f latin hümanizmasına büyük bir yer 
ıJe Fr h""k"" · kd" w • _ı.. en zayı olmak· . an.a u umetı, ye ıgerıne ilQ• la beraber mühim iıkta da .1.s k•'- vermemız icabeder. Çünkü ancak bu 

;e .ır. u ıt er ay.m on. ~me kadar ikmal edilmit olacaktır. Yukanld 
eum, tramvay tırketının anllarlarmda malzemenin teepitini göateriyor. 

valin ica tt"ğ" h tU lü d ' m r mı 1 
...- k""l ü ı-.J· k" P e ı ı er r yar mu veti vardır ki bunlar müstevliyi uzun u t r ~ır ıı devrimizin ekonomik 

yai:~~lar~~\· ka k .. w • müddet hırpalıyabilirler. ve sosyal bUnyesine ve hukuki mües-
hil bulunmaktadır. 
Bazı husust tetekkUrller tarafından 

vücuda getirilen mahdut bir kısım fa .. dl~ ı~et b ırü Hyn~ tan ogrenıl - Reamt Çin mahfillerinde turası da aesatına tam m!nasiyle nüfuz edebi- Tiyatro : 
•• ne gore ug. n aman .me&eleai kaydediliyor ki, Çin harekitmda ja _ liriz. Bu genit kültüı-ü vermedikçe 

hakkında Paria ıle Londra arasında ponla · i h" b" f da olm yarı münevV'erlikten kurtulamayız. Halkevinde 11 Monna 
Vanna ,, temsili 

~-u • i 
1 

kt r ı.ç n ıç ır ay sı ıyan 5vnıf teatıs yapı aca ır. Mamafih m zk\ı dan . r . l Muhtelif ilim tubelerinde beynelmi-
lnıiltere ile Fransa'nın doğrudan e r .. a. m ıtga ı ve Japon ~~m bu- lel adamlarımız çıkmaz. Bütün bu 
dotruya bahri bir müdahalede bulun- raya ı;nuhım asker~ kuvetler gonder - yolları takip ederken asırların hüvi-
mal ht 

1 
d w "ld" melerı her halde gızli tutulan bazı ga-Barı mumahae7ıeıd egJı ır. yeleri istihdaf etvıektedir. yetimizde yığın halinde bıraktığı hu-

azı e aponya'ya karfı I susiyetleri bir an için ihmal edeme-
iktmadi mukabeleibilmUıil tedbirleri ıgalin elumıiyeıi yiz. Ve esas itibariyle takip etmekte 

aliyetler de ayrıca kayda değer. 
2 - Tıbt faaliyet ıibi göriinen bası 

hizmetlerin içtima! yardım karakte .. 
rini göz önünde tutmak, sıtma, f~rıgl, 
verem, trahom mücadele teşkilitlan 
gibi faaliyetleria yurttqlarm aıbatle
rini ve çalışma kudretlerini yilbelt-

alınacağından bahsedilmektedir Tokyo, 11 a.a. - Havas: Meaul ja- olduğumuz yol, bu hususiyetin inki-1 gil• Wletele • • · pon makamları Haina,p adaaımn işga - ıtaf ve devamına da asla mani değil- Halkevi sahnesi Maurice Maeter-
ı!wır:S 

1
f a.a. ı" '!1~ıtede tini münhasıran Çin mukavemetini dir: bilakis buna ,.i..:ıdetle liiz·- linck'iın Monna Vaıına isimli maruf e-

, - ngı ız gazetele- kırmak ~ tf di 1 da ,. .,. ...... var- .. rl Haiınan adasının • aı· d nıd" gaye.ne a e yor arsa nas dır. Garp medeniyeti aleminde nasıl, ~~ını ça..,amba. perfClDhe akıtamları 
• ıK ın en e ııpe l"st mahf ·ıı LA • 1· 1r ık d f u ·· gösteriyorlar. yoaa 1 • • ~ er, mez~ur ıtga ın Ç07 bir cermen, biw anglosakson rengi ve 

1 
e a ıt uate temsil etmiştir .Dü11 

Tiınes gazet . d" • k". . daha büyük hır manfiıyı tazammun et- hususiyeti var ise aynı medenı·yet akşam da tekrarlanan ve çok kalabalık 
esı ıyor ı. ·~· . h . 1 . · ·1 f 

J
apon makamat b hAd" . ha tıgını e emıyet e kaydedıyorlar ve zümresi kinde bir türk rengi ve ko- seyı.rcı er tara ından alaka ve takdir-

i u a ısenın - H · d · ı· . :< 1 d'l b · riçte fena tefsi d'l . . .. amana asının ışga ının Roma. Ber kusu bulunması da hususiyetimizin e seyre ı en u eser, on beşınci asır • 
hasıran askeri re ı melme~ınbı ve lmdun lin mihveri tarafından Akdeniz'de fa- tebarüzü için çok lazım olan bir şey- da bugünkü ltalya'nm Piza ve Floran-

zaruret er ıca ı o u - 1 · .. k ·· ıı · .. h · ı d pnmı takdir edilmesini arzu eder a ıyet g~ter~e temayu e~ıyle aynı dir. Pol Valery'yi kavrıyan bir genç, sa cum urıyet eri arasın aki bir mu • 
-Xzij.ldirken, haricı·y t' . .. zamana ıaabet1ı11in bir teeadüf eseri ol- Nedim'in bikir hayallerine de nüfuz harebede iki ordu kumandanı arasın • 
•" e nezare mm mu- d lh..n Jı 1 k .J ..s:~ d · · __.illeri kendilerine yapılan istik. ma ı ... .aa auy eme te tereuuut etmi - edebilmelidir. lşte yirminci asır mü- a geçen traJık bir vakanın hikayesi -
1*le ait suallere kartı kaçamaklı ce- yorlar . nevver tUrk vatandaşını ıyaratacak o- dir. Piza •ehri, Floransa ordusu tara
nplar veriyorlar. Bu hidise Fransa . ~ene .mezk\ır mahfıl?erde kaydedil lanlar bu gayeye erişmek için 11a11ıl ve fından kuşatılmış ve yiyecek kıth
ile lngiltere'yi alakasız bırakamu. dıtıne göre, cenubi Çin de yapılmak - hangi yollardan yürümek lizım gel- yüzünden şehir neredeyse dütccek 
Mesele Paris ve LQndra hükümetleri ta olan nkeri ~a~eklt, Çankaytek'e diğini, mektep programlarında nasıl hale gelmiştir. İşte tam bu 11ırada Piza 
aramda bütün etrafiyle tetkik edil- yar~ .~~kle ıt~ı:m ol.~n fran - bir değitiklik yapmak icabettiğini, ordusu kumandanı Gido'nun babası 
mektedir sız, ıngı ız ve amerı an nu uz mınta- ve bilhassa bütün Türkiye'de cehli ve murahhas olarak düşman 1'arargihına 

· kalarmda cereyan etmekte ve Man - karanlığı boğmak için bugünkü im- gittniş ve Floransa ordusu kumanda _ 
A.merika'nın fikri çuko hududunda da harekete hazır bir kanlar içinde en kısa yolun hangisi nmın Piza'yı kurtarmak için bir tek -

Va,ington, 11 a. a. - Salihiıyetli japon ordusu durmaktadır olduğunu tayin ve takdir edecek ma- lifini oğluna bildirmiye gelmiştir. 
mahfiller, Hainan adasının japonlar 'f" h be · Bunun için de Gido'nun karısı Vanna-
tarafından işgalini İngiltere ve Fran- Mançuko hududunda bir japon arı ın er şu sınde tecrübe görmüş , arkadaılarımızın kararları olacaktır. nın tek başıma kendi karargahına gel -
tanın kuvet veya zaafını meydana çı- ordusu mr! Rad"k 1 · 1 k d"k mesi şart kotulmaktadır. Bu korkunç karmıya matuf siyasi bir hareket te - Bu ordu antikom:-.. -rn devletlerı· - 1 1 ı a ılgabe~l~ anBca .. ra ı al ted?ir- haber Gido'yu fena halde saramı .. , is-
likki etmektedir. ı.u..... er e varı ı ır. ugun temas edılen Y nin Avrupa ve A-.ya'da kominteme mesele tarihi bir portesi olan iştir. yana sevketmiş, onu namusunu müda-

Buradaki salahiyetli mahfiller, dip kartı müfterek bir hareketi mümkün Bas" "b' .. .. 1 h b faa uğrunda her şeıri göze alnuya 
lomaai yoluyla herhangi bir te .... bbüs ıt gı ı gorunen mese e er a-:ır- gördükleri anda hareket etmek üzere kımdan muazzamdır. Fakat mesele- sevketmiştir. Fakat gerek babası, ge-
yapılması veya herhangi bir harekette ihtiyat olarak elde tutulmak-dır Bu· . memlek • k k f rı· _ rek karısı, gerekse Piza halkı, binler-bulunulması ihtimalini ,,ı_;_ etme • ,.. yı etuı yü se men aatle ~ .. .,. nun ne umaa 711P'ac•tı lam8s tmbit alarak hall tm k · · l~ m ce canı kurtarmak için bir kişinin fe-
mektedir. Çünkü Hainan, Çin arazi - ne a)'9ml .:-1.. e e ıçın azı d . oindcdir. edilmemi§ olduğundan bu ordu bugün olan on büyük hüsnü niyet. Mauif a • ..._. • .,....""'""bir '°Y olaca• 

müdefaa vaziyetinde durmaktadır. Fa- Vekilinin azminde mündemiçtir. ğmda ittifak etmişlerdir. 
luılyan mahfillerine göre kat İtalya ve Almanya pr.ka döndük - İkinci perde Floransa ı.:umandam 
Roma, 11 a.a. - Havas ajansı mu- leri giln japon ordusu da onlara bil· N. /.• tc..VÇVKA Prin.sival•tn te:clır .. ...... ~ 

habirinden: İtalyan gazeteleri, Hai - tün kuvetl ile yardan edecektir. Bina- kocamın bütün ya1va~İiif'&la1ıc • 
nan adaaınm ifgalini Çin'deki barbuı enaleyh Japonya, ttal~ n Alman~ Kadın hekimleri toplanbsı lannı kapayarak vatanmı kurtarmak 
bundan sonraki inkişafı üzerinle kati Avrupanın fUkmda veya cenubunda tatanbul, 1 ı (Telefonla) _ Türk için dilpnan kumandanının arzusunu 
ebemiyeti olacak bir hadise addetmek haıekete geçtiklerine nazaran o da Çin Jinekologi kurumu bu ayın toplantı yerine getirmiye gelmiştir. Fakat ora· 
tedirler. in 'imalinde veya cenubunda hareke- sını Dr. Orhan Tahsin'in başkanlığın- da beklediğinin tam tersi bir vaziyet-

Bu gazeteler, adanm ıevkülceyş ba- te geçecektir. da yaptı. Bu celsede: le karşılaşır. Prinzval ona karşı neza • 
1mnmdan Japonya için haiz olduğu e- J la Ş k" , b ba Dr. Orhan Tahsin: Adetten kesil ketle muamele eder ve eskiden beri 
hemiyeti tebarüz ettirmekte ve japon- apon r un ıng i om r- me kanamalarının tedavisi üzerine t~ kalbinde tatıdığı bir qka mağlQp ola-
ların bundan böıyle Çin denizine gir • dıman ettiler liğatta bulunarak mü.phedelerini bil rak yaptığı bu hareketten dolayı, el 
meyi menetmiye ve ingilizlerin Hong- Şungink, 11 a.a. - Bir japon taıy - dirdi. sürmediği kadlndan af diler. Bu sıra-
kong ve fransızların Kouangtchou üs- yare filosunun Şungkingi bombardı - Dr. Ahmet Asmı Onur: Kadın kı da Floransa, kumandaamm kendisine 
aü bahrilerini notralize eylemiye muk manın beher alan Çin askeri makam· sırlığımn <lnsufflation tubaire ve hys. ihanet hazırladığını öğrenen Gido onu 
tedir olac•klarmı ilive eylemektedir· ları, düpan filoeunu karıılamıya der- tEroaalpingographie' ile teflıis ve bu- mahvetmek için tedbirler almıştır. 
let. hal hücum tayyareleri göndermifler - nun tedavisi hakkında tebligatta bu Vanna, evelce nefret ettiği adamın ne 
Aynı gazeteler, italyan ve alınan bil- dir. Bu tayyareler, c1üfman filoeunun • kadar temiz ve asil bir insan olduğu-

kUmetlerine Ja-ya tarafından Hai - yolunu keserek tebllkeyı· iSnlemittir tundu, mevzuu ile alika~ röntgen nu öğrenince, vatanım kur• .. ..-- olan 
r-· · filmleri göeterdi. ._ .._ 

aan'a asker çıkarıı.cağı hakkında ma- Vukua gelen bava mubarebeaiınde, düt- Bu tebliğler üzerine yapılan müna düşman kumandanına beraber Piza'ya 
lOmat verilmi9 oldulunu yazıyorlar. manın bir bombardıman bir de avcı kaşalara: - gitmelerini teklif eder. 

nun saraymda geçer. Vanna kocasına mek, nüfusumuzun ana.amclald rol
hakikati anlatarak Prinzival'i bir dost terini hatırlamak lazımdır. 
gibi karşılamasıru temin etmek ister. Haa!aneler, akıl ~talıkları mlee• 
Fakat mütbit bir kıakançlığm ve JÜıp- seeelerı, doğqm evlerı, diapanaerl~r, 
henin pençesinde kıvranan Gido d ... aanatoryomlar, veremle ~cadele dı .. 
marunı böyle avucunda görün ' kut- panaerleri, aıhat merkeırleri, sağır, dil· 

ca,a · k"" Ü l'ıb be rıaınm sözlerine iınanmıyarak onu öl· sız ve or m eueae erı, t ve e • ta• 
dürmek ister. O zaman, Vanna, koca- leb~ yurtl:~ı~ ~yn~ zar;;~.• i~~~ma! 
sının bu harek~ti kar,ısında kalbinin yar kımlte? ~ tar~ 1~· ~ vı 1 yet 
çok daha insani olan Prinzival'e mey• meli~ ez ekrlın eiond"log~b elvı açıHmıt. 
lettiğiıni duyarak onu kurtarınak için e ı yata ı tea • e ı mıg u unan e,_ 
kurnazca bir plin tas d V beli verem sanatoryomu 250 yatağa ?' 
onun kendı'aın' ha' avvumalrike ledr. w e kırılmıttır. 175 i Sıbat Vekiletine ait: 

e ınce o ugu - lmak ü 340 d" ri da 
nu, cesasım bizzat· kendi eliyle ver • o. ·ı . ~ere ıapanaer cu ge .. 
mek içln on ha tıkmala tırı mııtır. u pae rını ve a - • ... 
nahtan kendiaiae vermelerini aqyleır 62 'VUôyeı~ 142 haatane 
ve Prinzival'in kulağına kendisini kur 62 viliyetimizde 142 haıtanemis 
taracağını, beraber kaçacaklarını haber mevcuttur. Çok çocuklu ailelere yar• 
verir. dım için her sene bütçeye konan ve 

Korkulu bir rüya bu suretle sona müatahaklara dağıtılan tahsisat geçen 
ennittir. sene elli bin, bu sene 75 bin liradır. Ba 

Usl\ıp, muhakeme ve mantık ba _ lıkeair'de, Konya'da köy ebe mektep
kımından bir taheaer olan eser, sahne leri btanbul, Elazığ, .~anisa'da he~i 
tekniği bakımında~ çok ağır ve tem- 22.50 yataklı akıl ve sınır hastanelerı • 
sili son derece güçtür. Piyesin bütün mız vardır. ~ul.undu~ları yer~er~e bü
ağırlığı dört kiti.nin il.zerinde toplan· tün aıhat ve ıçtımai hızmetle~ı bır ara
mıştır: Gido Kolonna (Ercüm nd ya tophyan aıhat merkezlennden çok 
Behzad), Marko Kolonna (Orhan ~e- ietifade edilmektedir. Y8!'ılan .~ı~er 
li), Monna Vanna (Bayan Ercümend ..-ıta ve imkinlarımıza ~o~e~1111 
a.aa.-.> ·~ ~- (lhHla ~) ilr'lrJ' ~~r memleketımızm cot• 
Bütün diğer roller ikinci derecede bir ~ftVe çktl!~t vabakztyetl "d lhtlb.~ 
ehemiyettedir mızın ço ugu mıın an utun --Eaeriın ars~tiil aln'lıia ubne- mUeueaeletin çoğaltılıp kuvetlendidi ı-q 
lerln eberlya tek bir tfrad ı:ın<ıe u- meal elsem gti~ktedi~. ~~sat
zamasma rağmen temsil umumi hat _ la vekalet on senelık yenı bır 1f pııo-
lariyle muvaffak olmuştur. Göze çar- gramı yapmı§~1~· 
pan bazı mizansen ve temıil kusuda- l' en& lf programı 
rını ise mahdut bir zamanda ve maıh. 3 - Yeni it programında bir tar~ 
dut imkinlarla hazırlanmıf olan tem· tan viltyct hastanelerinin devlet biit
sildeki muvaffakiyete bağıtl~biliriz. çeai içine alınması dütUnülmekte. '911 

Ercümend Behzad'm biıaz daha e- 41 viliyette yeniden 500 yataklı bıres: 
nerjik, Melih Cevdet'ia biraz daHa ro- hastane açılması teapit edilmif buıluo-
mantik olmıya gayret etmeleri bu mu- maktadır. • • 
vaffakiyeti artıracaktır. Bayan Erci! • 25 kaza merkezınde yeniden bk.-
mend Behzat Monna Vanna rolünde, aıhat merk~si kurulac~ır. 
bilbana ikinci perdede çok muvaf • Heybeli elen batka ıkı yerde beheri 

• 500 ymtaklı iki eanatoryom, iki yerde 
faktı. Orhan Veli ,JHtlerindeJd bazı be -''• t ki '---· 1 • ı_ t 7 -er ya a ı verem IMWtane erı, ... 
karar~zbklara ratınen rolUnll iyi hu- ki yerde 250 ter yataklı cerrabt vereni 
metınıt olarak oynuyordu. Temsilde sanatoryunu, iki ~er yataklı Ud pre 
rol alan diğer gençler de ima rolle - vantoryom ve 30 villyette ll'f1'IC& bı.. 
riııde muvaffak olmuflardır. rer veremle mücadele dlapameri açıllt 

Çin hayret etmedi tayyaresi dütürlllmüttUr. Kenan Tevfik Sezenel, Orhan Tah Üçüncü perde tekrar Piza'da Gido-
Şanghay, 11 a.a. - Çunking'deki Bir Çin bombardıman filosu Şanai sin, Ahmet Asım On.ur, Hadi İhsan -----------------,--- -------- --

resmi Çin-mahfilleri Hainan adasımn cenubundaki Japon hatlarını, burada - Gediz, Ihsan Arif, Süleyman Fehim f RAlııı..ISA TU lııı..I US, KQRSI• KA, 1ııı..ı ı· s. VE 
Japonlar tarafından it1alini hayretle ki demiryolunu Şungking dağlık ara - ve Fresko ittirak etmişlerdir. I~ I~ I~ 

caktır. Haydarpata ve İzmir butane"" 
terinde veremliler i~in 300 yataklı ~ 
yonların in ... ma batlanmak ilzeredic. 

Açılacak hastan.eler 

karfılamamıttır. Kanton•un sukutun- ziaiıni bombardıman etmiftir. Demir -
dan ve Kanton ile dahil! Çin araıında- yolu ciddi surette hasara uğramıt ve Cİ BUTİ'YI• ı•TALYA YA VERMEZSE••• 
ki münakale yollarmın tahribind~ yüzlerce Japon askeri ölmUttür. 'r "'ı 

l Ticaret odasımn Umumi Heyet toplantıs1 

Ankara ticaret odası umumi heyeti dün senemn illı umumi toplantısnu ; 
7apm1Jtır. Toplantıyı oda reisi B. Vehbi Koç açtıktan sonra odanın bir se· 
Mlilı mesaisi haklı'ında haz1rla1111n raporu olıumuııur. Rapor umumi be
y.ı~e tasvip edilmiştir. Bilhassa Ankara'da bulunan tOccarlarıauzın İl sa· 
atleri haricinde dinlenmeleri ve bir arada vakit geçirmeleri malcsadiyle açı• 
lan "ticaret kulübü,, etrafında aza, samimi temenniler ve tddirlerim söy-

lemişlerdir. 
Bundan sonra idare heyeti ve fiyat tahmini komisyonları aeçilmil'ir. 

Oda reisligine, eslıisı gibi, B. Vehbi Koç intihap olunmuıtur. Ankara oda
ama yeni idare heyetine muvalfakiyetler dileriz. 

Ramimiz, toplantıdan bir görüniifü tnpit e4i7or. 

Ankara Borsası 
11 Şubat 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milino 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Briik.el 
Atin& 
Soba 
Pras 
Madrid 
Val"10va 
Budapeşte 
Bükret 
Belsrad 
Yokahama 
Stokholm 
Moskova 

Ac;ıh• F Kapanış F. 

5.93 5.93 
126.4975 126.4975 

3.35 3.35 
6.6525 6.6525 

28.6675 28.6675 
68.0625 68.0625 
50.7375 50.7375 
21.33 21.33 

1.0825 1.0825 
1.56 1.56 
4.3275 4.3275 
5.93 5.93 

23.8725 23.8725 
24.9675 24.9675 
0.905 0.905 
2.82 2.82 

34.62 34.62 
30.5550 30.5550 
23.8725 23.8725 

ESHAM VE TAHV1LA1 
1033 Tijrk borcu I. -
ıns 'l'ilrk borcu II. - _ 
~~borcu III. - -
tHI % 5 i~ell Er~ni 19.65 19.65 
ScvM. • amiyelı 19.55 1ft55 

ta. ı)ı. rıw.nıa battı 
Anadolu Demk71>ıu lUO 

19.10 

I. ve II. 
Anadolu Demieyolu 

%60 

Miımessil 

C. Merkez Bankaıı 

40.10 40.10 
P .. ln 

23.75 13.55 
Peıln 

37.30 37.30 
Pqin 

112.- 112.-

ltalya harbe hazır ! 
(Başı 1 iaci sayfada) 

bini tatmin etmelidir. Aksi takdi.rde 
İtalya, harbe hazırdır." 

Kararımızdan dönemeyi~ •• 
Demekte ve ıunları ilave etmekte-

dir: 
"İtalyanJaır, Fransız siyaısetini mü

rakabe etmek için lspanya'da kalıyor
lar. İtalya ve Almanya'nın metalibatı, 

b;eımilel adalet esasına istinat e
diyor. Demokrasilerin hatti B. Ruz· 
velt'in savurduğu tehditler tarzında
ki tehditleri bizi kararımızdan rücu et 
tiremez. İtalya, İapanıya'da Avrupa'yı 
kurtarınııtır. Ve İtalyanlar, General 
Franko'nun muzafferiyeti reaanet kes 
bedinciye kadar lapanya'da kalacak
lardıır. Hatti İtalyanlar, Fransa'mn 
siya.eti tamamiıyle VU%uh ketıbedinci· 
ye kadU İlpanya'da kalabilirler. Eğer 
lspanya'da her hangi bir ecnebi müda
haleai yapılmanuı Franaa'nın hayat! 
menfaati ikti.ıaaından iee İtalya için 
de hal böyledir. Binnetice İtalya•nm 
Fransa ıiyuetiınin inki,aflarına neza
ret etmek liseı'e İapanya'da kahnaeı 

iyi bir ,eydir. 
Franaa'nın ltalya'nm tabi! emelleri 

ni taıımaktaa. imtinaı, bizzat Franaa 

ve Avrupa için met16m oloc:aba'. Eier 
İtalya'nın emelleri müzakerit yoliy
le tatmin edilmiyecek olursa bu i§ si
lih kuvetiyle yapılacaktır. Fransa ve 
Franeız hükümeti, iki gıktan birini ih
tiyar etmelidir. 

Bu gazete, bundan aonra İtalya'nm 
- yukarıdil zikri geçen - metalitbatı
nı tidat etmekte ve İtalya'nın tariıbt 
olarak kendiaiııe ait ohm ıeylerden ne 
fazla ne de ekaik hiçbir fCY istemedi
ğini ilive eylemeıktedir. 

Fraıua'nın ordıuuna 
itimadı •rdır 1 

Paria, 11 a.a. - Ayan meclisi Milıt 
Müdafaa encümeni, üç ıUn müzaken
lerde bulundUılctan sonra, bir tebliğ 
nqrederek Franu'nın ordularının 
kuvetine mutlak aurette itimatları ol
duğunu beyan etmittir. 

Müzakereler esnumda alakadar na
.zırlar, kendfılerinden istenilen bütün 
malOmatı veımitlerdir. Encümen, ia
tlbaalin tenaiki maksadiyle aarfedil
mlf olan pyretleri memnuniyetle kay 
detmiftir. 

Encümen, muıbteliıf barP. uaayiinin 

Akıl ve sinir baıtalıkları mUeue
selerinin yatak sayısı 4000 e çıkarıla
caktır. 16 yerde beheri 30-50 yataklı 
doğum evleri, mUmıin ve pfasız ıı.. 
talıklar için bet yerde iki yUz elliter 
yataklı melce, ihtiyar ve dU.kıiinler i · 
çin yüzer yataklı iki darülaceıre, bet 
yerde yeniden çocuk hastaneleri, le .. 
taııbul ve tzmir'dekilerden bqka bula
ııcı hastalıklar için beheri 50 ili 109 
yataklı bet hutane, EJ.izığ'da yapd· 
makta olan 100 yataklı cüzam hastan~ 
sinden başka iki yerde iki yüz ellişer 
yataklı cüzamlılar hastanesi yapıla
caktır. Köy ebe mekteplerinin..p.yıaı 

arttırılacaktır. 
İçtimai yardmı ~teri arasında miı

him yer tutan ve itçiler arasmda yapı
lacak olan içtimat sigorta tefkilatı İk· 
tıaat Vekileti tarafından hazırlanmak 
tadır. Bunu ıı.ht ve içtimat cithetleri i
ki vekiletin müıterek mesaisiyle it -
mam olunacaktır. (a.L) 

Denizbank umum miidür 
vekili Ankara'ya geliyor 

t.tanbul, 11 (Telefonla) - Deniz. 
banık umum müdür vekili B. Yueuf Zi 
ya Erzin yarın Ankara'ya hareket e
decektir. 

B. Ziıya Erzin'in bu hareketi banka-
nın kadro iti ile alakadardır. 

randıman kabiliyetini vakit geçirmek 
abin takviye etmek maksadiyle itti
bu etımit olclup tedbirlerden dol~ı 
htlki.imete itimadmı beyan etmittir. 



12 .. 2 .. 1939 ULUS -9-

H i K A y E Kitaplar arasında: 

-
Otuz sene sonra ... 

Türk 
tarihine 

Ziraat 
bir bakıs 

Salonun kö;tcsindeki lambanın altı
na oturmuşlar konuşuyorlardı. Feri -
dun: 

- Biliy~r musun Nihal, dedi, bu a
yın on b.eşınd~ t~ otuz sene oluyor. 
Nihal elındekı dıkişinden başını kal -
dırarak sordu: 

- Otuz sene mi?. Neyin otuz senesi 
bu? ... 

- Senin ilk sesini dinlediğim gü -
nün otuzuncu yıldönümü karıcığım ... 
O akşa~ ~aban bir kaç arkadaşını da
vet etınıştı. Ben ilk defa sizin eve ge
liyord~· !>aha seni görmeden senin 
güzellıgını çok defa işitmiştim. lşte 
taın otuz sene oldu ı .. Her feyi hatır
lıyorum. Her şey bugünkü gibi gözle
ri~e canlanıyor: o akşam ayağrmın 
ucuna basarak salona girdim. Davetli
ler toplanmış, musiki başlamıştı. Sen 
piyanonun başına o urmu ; çok güzel 
bir ,arkı söyltlyordun. Herkesin kula
ğı sesinde, gözleri çok renkli ipek saç
larında idi. Neden bilmem, o gün ba
ban, ayakta duran bir çok gençler a
rasında bana seni göstererek: "İıte, 
kıznn ı di. ~n o zaman hakikaten 
çocuk denecek kadar gençtin. Seni, 
ben o akşam sevdim. 

Nihal başını kaldırdı. Zaman, ince 
yüzünün bir çok güzelliğini silmişti. 
Gözleri, gene bu cazip gözlerdi; fakat, 
adam akıllı derinleşmişlerdi. 

- Dinle sevgilim' Be.ni bütün ha
yatmıca sana bağlxyan o günü, sevgi -
mizin yıldönümünü kutlamak istiyo • 
rum. Otuz sene içinıde sayısız muvaf
fakiyetler kazandın. Fakat, bence ilk 
muvaffakiyetin bir defaya münhasır 

kaldı: bu ayın on beşinde bir toplan
tı yapalım: bUtün tanıdıklarımızı 
davet edelim. Otuz sene evel söyledi
ğin o şarkıdan bir mısra söylemez mi
sin? Anlıyorum, çekingenliğinin se -
bebini biliyorum. Fakat sesin benim 

içi~ her zaman aynı sestir. Ve sen o 

~kıyı benim için söyliyeceksin 1... 

••• 
Onun sesi uzun zaman kıymetini, 

güzelliğini kaybetmemişti. Bir çok 
hayır cemiyetleri, her hangi bir men -

Filistin'de grevlerle 

mücadele 
Kudüs, 11 a.a. - Kudüs mıntakası 

ingiliz kumandanlığı netrettiği bir e
mirname~ arap dükkanları her hangi 
bir gün grev ilan ederlerse bu dük -
kanların ertesi giınu de cehren polis 
ta.rafından kapattmlaca~ını bildirmiı
tir. 

Tulkerim'de bir arap polis müfet -
tişi tabanca ile vurulmuştur • 

Arap istekleri 
Londra, 11 a.a. - Filistin arap he • 

yetinin reisi Cemal Efendi Hüseyni, 
Sen Ceyms sarayında toplanmış olan 
konferansta beyanatta bulunarak arap
ların mutalebatını izah ve teşrih etmiş 
tir. 

1 - Arapların memleketlerinin tam 
istiklalini elde etmek haklarının ta
nınması, 

2 - Filistin'de milli bir yahudi yur
du vücude getirmek teşebbüsünden 
vaz geçilmesi, 

3 - Mandanın feshi, bu manda ye
rine Filistin'i hükümranlık haklarına 
sahip bir devlet haline getirecek olan 
İngiltere - frak muahedesine mümasil 
bir muahede ikamesi, 

Yazan: FirJevı Şehsüvaroğlu 
Son aylar zarfında çıkan kıymetli 

kitaplar, bana ara sıra yazı yazmak fır_ 
satlarını verdi. 

Mevzuu iyi intihap edilmiş ve üze
• rinde iyi çalışılarak meydana getiril -
1 miş bir kitap, §Üphe yok ki bir sevinç 

ve heyecan vesilesidir. kütüpanemizin 
kazandığı "Türk Ziraat Tarihine bir 
bakış" adlı eser de son günlerde bize 
bu heyecanı tattıran eserlerden biri ol
muştur. 

faat için verilecek müsamerelerde Ni
hal'in güzel sesinden istifade ederler
di. Kocası avukattı. Fakat o da musi
kişinas olduğu için karısının yolunu 
memnuniyetle takip ediyordu. 

Fakat seneler geçtikçe eşi pek az 
bulunan ses farkedilir derecede sön
meğe başladı. O da sustu, şarkı söyle
mez oldu. 

*** 
On beş temmuz akşamı salonları gü

zide simalarla dolmağa başladı. Ev sa
hipleri sevinsle misafirlerini karşıla
dılar. Meşhur bir piyanistin piyano 
başına geçmesyle beraber salonu de -
rin bir sessizlik kapladı. Kemanın re
fakatiyle çalınan "Gece fırtınaları"
nın nağmeleri çok beğenildi. Sesi ka -
dar kendi de güzel olan bir bayan 
"Brahms" tan bazı parçalar okudu. Fa
kat Feridun'a sorulursa bütün sesler -
den güzel, karısının sesi idi. Ve biraz 
sonra bu kibar kalabalık önünde karı-
sınm yaratacağı son mucizeyi düşün
dükçe heyecandan yerinde duramıyor. 
du. Biraz sonra piyanonun başında 

toplanan kalabalık arasında karısının 
sesini işitince şaşırdı: 

- Hayır, bu gece söyliyemiyeceğim 
için affınızı dilerim. Çünkü müthiş 
soğuık almı,ım. Göğsüm tıkalı. Sesim 
çıkmıyor. Nihal yalan söylüyordu. Mi
safirlerin israrlarına olduğu gibi ko -
casının yalvarıcı bakışlarına da aldır
madı. Yakıt epeyce gecikmişti. 

Davetliler gittikten sonra Feridun 
balkona çıktı. Karısına biraz gücen -
mişti. Bahçede yanıp sönen ateş bö -
ceklerini seyrederken birdenbire pi -
yano sesiyle irkildi: Nihal otuz sene 
evelki şarkıyı piyanoda çalarak söy -
Iüyor, sesi heyecandan titriyor, bütün 
gayretine rağmen gittikçe kısılıyor -
du. Nihayet susmağa mecbur oldu. Ve 
kocasına dönerek: 

-Şimdi anladın mı neden herke -
sin içinde söylemediğimi? Bu sönen 
sesi senden, beni hala ilk günlerdeki 
gibi seven senden başkasına dinlet -
mek istemedim. Sesimi söndüren otuz 
uzun sene, çok şükür ki, sevgimize do
kunmadı!.. .. 

Eden'in bir nutku 

" Endiıeli günler 
yaııyoruz ! ,, 

Londra, 11 a.a. - Milletler Cemiye
tine müzaheret birliğinin Liverpul'de 
yaptığı toplantıda, bir nutuk söyli
yen eski hariciye nazm Eden demiş
tir ki: 
"- Endişeli bir devre yaşıyoruz. 

Bununla beraber yüreklerimize ferah
lık verebilecek iki alamet belirmiştir· 
tngilterenin Fransa hakkındaki hattı 
hareketini tespit yolunda Chamber
lain'in Avam Kamarasında yaptığı be
yanat ve İngiliz müdafaasının müte
madiyen kuvetlenmesidir." 

4 - Yahudi muhaceretine ve yahu
dilere arazi satılmasına derhal niha-
yet verilmesi. 

Hatip, iddialarını lngiltere'nin 1915 
senesinde ve 4u halde Balfour beyan
namesinden evel Filistin'e istiklalini 
bahşedeceği suretindeki vadine istinat 
ettirmektedir. 

Ziraat gibi sempatik bir mevzuun 
insanlrkla beraber başlryan eski ve a -
1 ~mşumfıl tarihi içinde bize ait olan 
'kısmını vukuflu kalemlerden okumak 
ve öğrenmek cidden zevkli ve istifade
li bir şeydi. 
Yeni ve şimdiye kadar işlenmemiş o-

lan bu mevzuu Ziraat Vekaletinde 
teşekkül eden bir heyet develope et
ti ve Maarif Vekaleti talim ve terbi
ye dairesi reisi sayın üstadımız bay 
İhsan Sungu'nun vukufundan ve bil
fiil çalışma ortaklığından geniş 
mikyasta istifade olundu ve bu çe
tin mesai içinde bay Ragıp Ziya Mağ
den'in de şayanı dikkat bir mesaisi gö
rüldü. 

*** 
Atatürk; "eğer milletimizin ekseri-

yeti azimesi' çift~i olmasaydı bugün 
dünya yüzünde bulunmıyacaktık" bu
yurmuşlardır. İsmet İnönü de "ilk baş 
vekil olduğum vakit elde bulunan büd
çenin üçte birinden fazlasını köylü ve 
riyordu,, buyurdu. Bu sözler bizde zi-
raatin ehemmiyetini en iyi şekilde an· 
!atmaktadırlar . 

* * * 
Kitaptan öğreniyoruz ki, tarihin en 

asil sayi ziraattir ve zariaatin mu -
cidi ve ilk amelesi türklerdir. Ziraa
tin, neolitik devirde brakisefal türk
ler tarafından Avrupaya götürüldüğü 
otoriter alimlerin meydana koyduk -
ları ve birleştikleri hakikatlerdendir. 

Kitabın ilk kısmında, tarihin bu ne
olitik devrine ait bir hülasası ile mev
zua girilerek türklerin orta Asyada 
ve daha sonra Sümer ve Eti memleket
lerinde ve dünyanın muhtelif yerle -
rinde ziraati nasıl tamim ettikleri; 
hububat, meyva, sebze ve çiçek yetiş
tirmeyi, hayvan beslemeyi nasıl cihana 
öğrettikleri anlatmakta, son de -
verilerde cehil ve gaflet yüzünden 
memleketin ve bilhassa köylü ve çift
çinin sürükletilmek istendiği vazi -
yetlerle nılahat ve tanzimat, istibdat 
ve meşrutiyet devirlerine ait yarım 
tedbirler tesbit edilmektedir. 

Bunlar arasında köylüyü toprağına 
ve emeğine sahip edemeden ona yol, 
emniyet ve pazar temin eylemeden na
sıl ağır vergiler yüklendiği, onların 

eşkiya ve mütegallibe, mültezim, muh 
tekir ve memur soyguncuların eline 
nasıl bırakıldığı, müthiş yabancı re • 
kabetlere karşı da konmıyarak köy -
lünün ve ziraatin faydalanması için 
hiç bir tedbire müracaata nasıl l~um 
görülmediği dahi etraflıca tahlıl o -
lunmaktadır. 

Yine kitaptan öğreniyoruz ki, mil
li istihsal milli hudutların içinde 
boğulmuş ve mecnunane tedbirler bir -
birini kovalamış, çekirge hücumları 
fetva ile püskürtülmeğe çalışılmış ve 
köylüye patlıcan tohumundan akrep 
doğduğu şeklinde saçmalar öğretil
miş ve ona hiç bir şey verilmemesine 
ve öğretilmemesine mukabil yabancı 
ellerden yapılan müthiş istikrazlarm 
tediyesi yükü yükletilmiştir. 

Eeser, bir taraftan bunları bize öğ
retirken diğer taraftan şu haklı hük
mü de vermektedir. "Bütün bu devre
nin imtidadınca çeşitli adlara bürünen 
(Ziraat Nezareti) ni, tanzimatın itti-
hadı anasır politikası için düşündü -
ğü bir yemleme tesisi ve sadece bürok
ratik bir çark halinde görüyoruz. Bü
tün bu devre boyunca türk köylüsü 
ve türk çiftçisi, en temiz, fakat en çe
tin bir varlık imtihanı geçirmiştir. 

Türk çiftçisi ve köylüsünün yaşama 
ve mücadele gücüne ve faziletine bun
dan büyük delil olamaz." 

Kitabın son kısımlarında, cüınhuri-
yet idaresinde saban arkasındaki türk 

köylüsünün üstün tekamül kabiliyet 

ve iştiyakının kıymetlenmei>inden 

sonraki hamleleri de tespit olunarak 
onun beklediği gayeye kavuşturuldu
ğu anlatılmaktadır. 

"Türk ziraat tarihine bir bakış,. sa
dece bir ziraat tarihi değildir. Onda 
hem mevzuu iyi aydınlatılan bir olgun 
tuk, hem de herkesin ibretle okuyabi
leceği mukayeseli bir tarih aydınlığı 
vardır. Hele ancak üstad Bay lhsan 
Sungu'nun bulabileceği tarihi vesika
lar kitaba pek büyük bir kıymet kazan 
dırmaktadtr. Bu vesikalar arasındaki 
yazmalardan, tablolardan ve eski de
senlerden başka, kitabın sonuna oriji
nallerinin kopyesi olarak aşar vergisi
nin tebarüz ettirilmesi için konan büt
çeler cidden ehemiyetli parçalardan
dır. 

Eserin pek çok resimlerinden ve ek
lerinden başka, yalnız metin olarak 

KÖYLERİMİZ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bugün nasıldır, dün nasıldı, 
yarın nasıl olmalıdır ? 

X.VII 

H. Re1it TANKUT 
Anadolu köylerinin geçirdiği bü- ze daha yakın ve susuz olanlardır. Ci

yük sarsıntının onmaz yaralarını ko- hanbeyli, Koçhisar ve bir dereceye 
yuncu köylerde daha derin ve daha kadar Haymana gibi. Işte bu mikyas 
acıklı olarak mütalea edebiliriz. Top- ta step koyunculuğunun mihrakını bu 
rağı sade işlemekle uğraşan köylü, ni- kurak ve susuz saha teşkil eder. 
hayet bir yerde karar kılarak otur- Step merkezindeki koyunculugun 
mağa ve bir avuç tohumuna bir karış köy hayatı içindeki gelişimini hak -
toprak bularak işlemeğe muvaffak kiyle tetkik edebilmek için Tuz gölü 
oldu. Fakat koyuncu için mesele bu ile Koçhisar ve Aksaray arasındaki 
kadar değildi. Çünkü beş on koyun sahada dolaşmayı tavsiye ede -
hiç bir şey temin etmez ve bir kaç rim orada otuz kırk bin koyunluk SÜ· 

yüz koyun ise her yere sığmazdı. rüler besliyen büyük köylerimiz var
Yaylak ile kışlağın arasına serpilmiş dır. Bu köyler hem yerli hayat sürer, 
perakende, ufak ve çok fakir çiftçi hem sade koyunculuk yapar. Kuli kö
köyleri vardı. Bunlar bir koyun bile yü bunların en tipikleridir. Beş yüz
etmiyen tarlalarını korumak için den fazla koyuncu ailenin yerleştiği 
suru sürü koyunları kovalıyor, bu köyde gerçek bir koyunculuk ni-
perişan ediyorlardı. Bazan koyuncu · ı sabı mevcuttur. . . 
lar kuvetlenirse söz birliği ve güç zo- Ne istiyoruz? Koyunun sıhatı~ı ~o: 
ru kullanarak köylünün ilkbahara çık rumak, kalitesini arttırmak, cınsını 
mış yeşil tarlalarını sürülerine çiğne- düzeltmek mi? İşte step merkezi köy
tiyor ve ekin üzerinde - bilerek ve i- leri. Orada sizi anlıyan, fikrinize u
nadına - yatak tutuyorlardı. Koyun- yup ilminize hürmet eden koyuncu 
cularla ziraatçi köylünün bu mücade - bir topluluk var. Bir ıslah istasyonu 
lesi de uzun sürdü. Nihayet koyun- kurmak, yeni şeyler öğrenmek için 
cular yenildiler. Şimdi yerli ve aynı tetkik ve müşahedeler mi yapmak isti. 
zamanda ziraatçi olarak tanıdığımız "Oruz ? Bu maksadınızı üçer be 
koyuncu köyler bu mağlubiyetten şer evli çoban köylerinde hiç bir za
sonra şekillendiler. Yerleri ve muhit- ...,an tahakkuk ettiremiyeceksiniz. 
leri elverişli olan koyuncular bazan Stepler eski deniz yataklarıdır. Met 
çok büyük olmak üzere sabit ve sırf kezlerinde toprak tuzludur ve nebat an 
koyunculukla uğraşır köyler de kur- cak çalı nevinden bitgilere inhisar 
du. Sırası gelince bunlcudan ayrı ay- eder. Fakat biraz daha açıklarda ilk
rı bahsedeceğim. Fakat ne yarı zira- bahar yağmuru necliye fasilesinden 
atçi, ne de sabit koyuncu köy haya- otlar canlandırır. Kavurucu sıcaklar 
tına intibak etmek istemiyenler bu - bastırana kadar bunlar iyi bir yemdir. 
gün için perişanlığın timsalidirler. Step'in eteklediği dalgalı araziye ge
Kendi alemlerinde zavallı, fakir ve lince, oralarda koyunun çok sevdiği 
derbeder olan bu yurtsuz koyuncular yaylalar başlar. Ve step içindeki ko
çevreleri, geçitleri ve gezenekleri i- yun işte bu sırayı takip ederek step
çin birer beladır. Onun içindir ki da- te geçirdiği kara kıştan kurtulur 
ima kovalanırlar. Köyleri muvakkat kur,tulmaz duygusunu havaya ve bur
konaklara benzer. Evlerinin damlan- nunu toprağa bitiştirerek tabiatm 
nı örten birkaç ağacı söker sökmez feyzini adım adım kovalamağa baş -
beş konak öteye gidip yeniden bir ka lar. Sıcak ayları yaylaların serinli -
rargfıh kurmak onlar için büyük bir ğinde geçirdikten sonra, tekrar gel -
külfet değildir. Cenup vilay~tlerimiz diği yolu geldiği hızla ve ayni ter -
de çok görülen bu tip koyuncu köy- tiple gerisin geriye takip ederek ste
leri Garp vilayetlerimizde, mesela U- pin merkezinde toplanır. 
şak ile Manisa arasında da görebili- Bizim step mıntakamızda kış da yaz 
riz. gibi şiddetlidir. Fakat kar tabakası 
Şu halde Anadolu koyuncu köyle- nadir zamanlarda kalınlaşır. Onun i-

rini üç tipe irca kabil olur: çindir ki step koyuncuları kuytu top-
1 - Sade koyuncu yerli köyler. rak kıvrımları arasında ağıllar örerek 
2 - Yarı ziraatçi koyuncu köyler. sürülerini oralarda barındırır. Sulu 
3 - Koyuncu göçer köyler. kar tabakası kurumuş ot köklerini ve 
Fakat bu üç tip koyuncu köylerin stepe mahsus bodur ve tok ut cinsle-

her üçü de çalışma ve yaşama sistem- rini ıslatarak koyunun sağlam dişi -
lerini koyunculuk imkanını veren ne ve doymaz iştahına arzeder. Bazı 
muhitlerin şartlarına göre düzenle • yerlerde kış bu kadar cömert davran
mek mecburiyetinde kalmış olduğu i- maz. Oralardaki step koyuncuları hay 
çin onları bir de kurdukları bölgele- vanlarma çalı nevinden bazı nebatla
rin iklim hususiyetlerine göre ayır - rı kurutup döğerek kış azığı yapar -
mak zarureti vardır. Bizde koyun - lar. Ve kabil olan yerlerde ihtiyat l)t 
culuk imkanlarını hazırlıyan mınta- saklarlar. 
kalar başlıca üçe ayrılır: Step koyunculuğunun talihi kışm 

1 - Step. emeksiz yem bulmasındadır. Fakat ta-
2 - Soğuk bölge. biat hazan bu zavallıları fena halde 
3 - Sıcak bölge. aldatır ve bir gün güneşle beraber u-
Step diye adlandırdığım saha Orta yandıkları zaman yerde kar tabakası-

Anadolu yaylasındadır. Ve galiba nın bir karıştan daha kalın olduğunu 
Türkiyenin koyunculuğu en çok teş- görürler. Koyunlar ota ermek için 
vik eden sahası burasıdır. Soğuk böl- kar tabakası bulmak ıçın dört 
ge tabiri ile kış mevsiminde her tara- tarafa beyhude yere koşar dururlar. 
fı kalın bir kar tabakası ile örtülen Akşamla beraber sürünün de, çoba -
şark ve şimal vilayetlerimizi kaste • nın da ümidi kırılır. Mal sahipleri a
diyorum. Sıcak bölgemize gelince, ğıllara kadar saman taşırlar. Elden ve 
orası Suriye ve Mezopotamyaya biti- kaptan yemlenmeğe alı§mamış olan 
şik vilayetlerimizin kar tutmaz düz- bu step koyunlarını aldatmak tertip
Iükleriqir. leri alınır. Saman kar tabakası üze -

Step: Bizde step mıntakası yük -
sek Anadolu yaylasındadır, demiştim 
Cenupta Toroslara dayanır. Ereğli ve 
Ulukışladan başlıyarak Konya, Ak -
şehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Es
kişehir ve Anl<ara vilayetlerimizin 
düzlüklerini ihtiva eder. Şarkta Kır
şehir, Niğde, hatta Yozgat düzlükle
ri de bu sahanın içindedir. Merkezini 
Tuz gölü teşkil eder. Her step gibi 
burada da dağlara yakın oİan çevre 
düzlükleri nispeten rutubetli ve yağ
murludur. Büyük vahalar bu kısım -
dadır. Üzerinde eski devirlerde oldu
ğu gibi bugün dahi ziraatçi kasabalar 
ve köyler bulunan bu vahalar aşağı 
yukarı şunlardır: Ereğli, Karaman, 
Ilgın, Akşehir, . Bolvadin. Ankara, 
Kırşehir, Aksaray, Niğde, Bor. Fakat 
bu step mrntakasında asıl vaha vasfı 

görebileceğimiz yerler çorak merke-

rine serilir ve ele geçirilebilen az 
miktard~ tuz bir taraftan koyuna ya
latılırken, bir taraftan da samanın ü
zerine dökülür. Ve tuz aşığı koyun 
tuz zerreleri toplamak bahanesiyle 
miydesine beş on çöp saman indirir. 
Fakat kar tabakasını incelten mucize 
baş göstermeyince step'in karlı sır -
tı koyun postu ile dolar, yani sürü -
ler birden kırılıp gider. Vakit vakit 
Konya havalisinin koyunculuğunu sı
fıra indiren afet işte bu suretle ve bu 
yüzden vukua geliyor. -
Amerika'nın Fransa 

ve i ngiltere'ye yaptığı 

silôh ihracat. 
Vaşington, 11 a.a. - Hariciye Ne

zareti İngiltere'ye 1939 ikincikanun 
zarfında 4.471.471 dolar kıymetinde 
askeri tayyareler satılma.ısı için ruh
satnameler vermiş olduğunu bildir
mektedir. 

NOBETÇl E...:ZANELER 
: Istanbul eczanesı 
: Merkez eczanesı 
: Ankara eczanesı 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumaıtesi 

: Y enı ve Cebecı eczaneleri 
: !fa lk ve Sakarya ec;ıaneleri 
: Ege ve Çankaya eczaneleri 
Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

ACELE İMDAT 

Bir yaralanma. bır kaza, fevkalade bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
ıçın beledıycler hastanesıne (2257) 
numara ile telefon edılır. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 
Yangın hı barı: (1521 J. - Telefon müra-

racaat. şehır: (1023-1024). - Şehırlera
rası: (2341-2342). - Elektrık ve Hava
gazı arı:ıa memurlugu: (1846). - Me~ 
saJerı Şehır anbarı: (3705). - Taksa 
tc.lcfon numaraları: Zıncirlicami civa
rı: ( 2645-1050-1196) •• Samanpazarı ci
v:ı rı: (2806·3259) .. Yenıschır. Havuz
başı Bizım taksı: (2323). : ~avuzba.şı. 
Guven taksı: (3848), Bırltk taksı.: 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksı: 

(1291). - İstanbul tak~isi: (3997). 

Otobüslerın ilk ve j()fl seferleri 
Ulu• M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'clcıı Ulus M . na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 
Ulus M. dan Dıl:men'e 
Dıkmen'den Ulus M. na 

7.25 
7.10 
6.30 
7.00 

23.00 
23.20 
20.00 
20.30 

Ulus M . dan Keçıoren'e 6.00 21.00 
Keçıören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlık"e 6.30 21.00 
Etlık'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Uluı; M dan Cebccı'ye 7.00 23.00 
CcLeci'clerı Ulus M. na 7.00 23.00 
';ebecı'den As. tabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebecı'ye -.- 17.00 
Yenışehır'deıı Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Ycnısehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akkopru'ye 6.15 7.00 
Akkopru'dcn S. pazan'na 7.30 9.45 
Bahcelı Evlerden Ulus M. na 7.45 -.-

U. M. dan Bahc;eli Evler'e -.- 20.00 

li U. Meydanı'yle Istasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 
U. Meydanı'yle Yenişehir. Bakanlık
lar. Cebeci, Samanpazarı arasında sa~t 
8 den 20 ye kadar vasati her beş dakı
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da-

kikada: saat 7 den ve 8 eve 2~ den 23 .e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakıltada bır 
muntaıam seferler vardır. 

!i Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
· deki son ı;cfcrlerle bunların Ulus mey

daıu'na donuşleri sinemaların ıiağılış 
saatlerine tabidirler. 

Poı<~a Saatleri 
Teahhiltlu saat ( 18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne ıııektup kabul eder. 

Tren Saatl'!ri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
ıembe. Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergun 9.35 (Kayse
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her gün 9.35 
Zonguldak hattı : Hergun 15.00 

Mançester' de 
büyük bir 
yangın Çıkb 
Londra, 11 a.a. - Mançester'de 

20 scnedenberi görülmemiş olan bü
yük ve şiddetli bir yangın, şehrin mer 
kezindeki Kendal Milnes mağazaları
nın dahilini tahrip etmiştir. Ateş oka
dar süratle binanın her tarafına sira
yet etmiştir ki, binanın beş katının bir 
den aynr zamanda tutuşup yanmakta 
olduğu görülebiliyordu. Yaylım tü
f ek at<-'Şi patırdısını andıran esrarıen
giz infilak gürültüleri işitilmiş~.ir. ~u 
esnada itfaiye efradı yangını sondur
miye uğraşıyordu. Mamafih Mançes
ter zabıtası, yan grnın İrlandalı tedhiş-
çiler tarafından <iıkarılmamış olduğu
nu beyan etmektedir. 

Diger taraftan bu sabah Skegness'de 
Butlins Holiday Camp'm yemekha
nelerinden birinde de bir yangın çık
mıştır. Yangın, siiratle bastırılmıştır. 

Yangından evel, bu yemekhanede üç 
infilak vukua gelmiştir. 

Zabıta tahkikat yapmaktadır. 

Kanlı bir nümayiş 
Mandalay - Birmanya. 11 a.a. -

20.000 kişinin yapmış oldukları tehdit 
kar bir nümayiş, zabıta tarafından da
ğıtılmıştır. 

Zabıta si15.h istimaline mecbur ol
muştur. Aralarında bazı Birman ra
hipleri de bulunan 20 kişi yaralanmış

tır. 

Nümayiş.çiler, her türlü toplantıyı 
meneden emirnameyi protesto ediyor
lardı. 

Yüksek mühendislerin (ayı 
üç yüz küsur sayfası vardır. Vesikalar 
asıllarındaki kadar mükemmeliyetle 
basılmıştır. Tabındaki nefaset "Dev
let Matbaası,, hakkında ayrıca takdiri 
celbetmektedir. 

Ziraat hakkında, ilk olmasına rağ~ 

men bu kadar mükemmel bir e.seri 
meydana getirdiklerinden dolayı mu
barrirlerini tebrik ederken, diğer 

branşların da böyle birer mükemmel 
tarihe malik olmalarını temenni eyle-

İkincikanun esnasında İngiltere'de 
yapılan tayyare ve .sair harp malzeme- ı· 
si sevkiyatı yekunu, 1.463.200 dolara Yurdun vnrlığı cocukla ka-

baliğ olmuştur. imdir. Bakımsızlıktan ölen 
Fransa'ya satış yapılması için veril- yavrulan da dü iin. Yılda bir 

miş olan ruhsatiycler yekunu 569.366 

Ankara yüksek mühendisler birliği 
dün Yenişehir birlik binasında mevsi
min ilk danslı toplantısını ıyapmışlar, 
geç vakte kadar samimi bir hava için
de neşe ile vakit geçirmişlerlir. 

......... 

rim. 

dolara ve Fransa'ya yapılan sevkiyat l lira ver Çocuk Esirgeme Ku-
yekünu da 1.239.7f dolara baliğ olmuş rumuna Üye ol! 
tur. S.lSKlT 
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b) bu kanunun tayin ettiği vesika. 

lar. 

RE Mi İLANLAR 
İsteklilerin bu işe muadil bir iş yap

tığım mübeyyin ibraz edeceği birse -
sika ehliyet vesikası yerine kabul olu-
nacaktır. (359-298) 10403 

L.~mi Mü~~.~a~ ~k~nlığı. J 1 

Bir mütercim ahnacak j 

· · · Sıhat Bakanhğı 

150 dana alınacak 
M .M Vekaleti Hava Mu··at 1 • · etar ı- Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

Satm Alma Komisyonundan : ğından : 
M M Vekaleti hava müsteşarı -· · , . . ıgın -

da ve Ankar~ da ıstıhdarn edilmek üze-
re almanca Jısamna hakkiyle vakıf ve 
teknik istilahatını da bilir bir müter -
cim alınacaktır. 

Verilecek aylık ücret yapılacak· t• . .. ım ı 

han neticesı.ne gore takdir edilmek ü-
zere (165) Jıradan (210) liraya kadar
dır. 

1 - Müesseseye çiçek aşısına elve -
rişli 150 adet dana açık eksiltme ile 
22-Z-939 çarşaıtiba günü saat 11 de sa -
tın alınacaktır. 

2-Muhammen bedel 4500 lira olup 
muvakkat teminat 337 lira 50 kuruştur 

3 -Şartnamesi her gün müesses 
mutenıedinden parasız temin olunur. 

(367) 10395 
imtihan günü 15 Şubat 939 çarşamba 

günü saat onda Ankara' da hava müste- 1 
şarlığında rap~lacaktrr. 

Taliplerın bırer istida ile ve ellerin
deki vesikalarla 14 şubat 939 al ·· ·· --------------· k d s ı gunu 

Devlet Orman IJlefmesi 

akşarı:ıına a ar hava müsteşarlığına 
müracaat e,:meleri lazımdır. Bu tarih
ten sonrakı tnüracaatlar muteber de -
ğildir. 

Atma~ca .lisanından başka ayrıca ya
bancı hı~ dıl bilen tercih edilecektir. 
Taliplerın askerliğini yapmış olması, 
yabancı kad~nla evli olmaması sağlık 
dur~ınu yerınde olması, her hangi bir 
suç ıle mahkum bulunmaması şarttır. 

(372) 10390 

, - - - ' 

~ . Posta, Telgraf ve· Tele fon '. 
, . 

55 adet bisikf et ah nacak 

P. T. T. levazım Müdürlüğün
den: 

1 - Taahhüdün ifa edilmemesinden 
kati ihalesi 24 şubat 939 cuma günü sa
a~ ~n beşte yapılmak üzere (55) adet 
bısıklet Pazarlıkla mübayaa edilecek
tir. 

2 - Muhammen bedel (3850) mu -
vakkat tenıinat (288,75) li::adır. 

3-:: Pazarlık, Ankara'da P. T. T. U. 
ıniidurlük binasındaki satın alma ko -
ınisyonunda yaplacaktır. 

4 - İstekliler kanuni vesaik ve te -
rninat mektubu ile birlikte mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaat edceek
lerdir. 

5 - Şartnameler her gün Ankara' da 
P. T. T. levazım, İstanbul'da Kınacı
yan hanında P. T. T. ayniyat şube mü
dürlüğünde görülebilir. 

(373) 10404 

... ; ..................... , ~v 1 

Levaum Amirliği 
tY** • ı;: + , 4444 Y+"*' fr•r· -.yt·+ıııı.+ 

6 kalem erzak 
Ankara Levazrm Amirliği Salm 

Alma Komisyonundan : 
Aşağıda cins ve miktar lan yazılı al

tı ıkalem erzak pazarlıkla satın alına -
c;aktır. 

Taliplerin teminatlariyle birlikte 
13. 2. 939 pazartesi günü saat 10 da le
vaznn amirliği satrn alma komisyonu -
na gelmeleri. (475) 

Kilo Cins 
2500 Sabun 
1500 Zeytin [Y3ğı 
2000 Kırmızı mercimek 

200 Kuru bezelya 
200 Kuru erik 
500 Çama~ır sodası 

10457 

Mahkemeler 
Kayseri Asliye Hukuk Mahke

ın.esinden : 

Kayseri'nin Tavlusun köyünden 
Molla Osman oğullarından Muslihittin 
oğlu İbrahim umumi seferberlikte as
kere gidip halen dönmediğinden ga
ipliğine karar verilmesi istenmekle 
medeni kanunun 31 ve 32 inci madde
leri geregince mumaileyhin hayat ve 
mernatında.n malumattar olanların bir 
sene içinde Asliye Hukuk Mahkeme -
sini haberdar etmeleri ilan olunur. 44 7 

· .. AP~.ara Belediyesi 
' ' . 

Kirahk dükôn 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Sağlık Bakanlığı karşısındaki 
otobüs durak yerinde bulunan iki 
dükkan yeniden on beş gün müddet
le açık artırmıya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 150 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 22,50 lira -

dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen -

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 24-2-1939 cuma günü 
saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. (404) 10412 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet Orman Işlebnesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 
1 - Karabük'te köprü başında is

tifte mevcut (1461) adet muadili 708 
metre mikap (662) desimetre mikap 
köknar tomruğu açık arttırma ile sa
tılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyu! -
muş olup hacım kabuksuz orta kutur 
Üzerinden hesaplanmıştır. 

1 3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da orman umum müdürlü
ğünde ve orman başmühendis mua -
vinliğinde İstanbul'da orman baş
mühendis muavinliğinde ve Karabük
te devlet orman işletmesi revir amir
liğinde görülebilir. 

4 - Tomruklarrn muhammen bede
li (11) lira (25) kururştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 17-2-939 günü saat (14) 
de Karabük'teki revir merkezine mü-
racaatları. (703-380) 10391 

Tarım BakanhOı 

Bir bahçivan 
ah nacak 

Etlik Ba.kteriyoloji ve Seroloji Mü 
essesesi Direktörlüğünden : 

Müesseseye 60 lira ücretle bir bah
çivan alınacaktır. 
Ağaç ve çiçek işlerinden anladığına 

dair ehliyet vesikası ~brazı, ve asker
likle alakası olmadığına ve hüsnühal 
esha:bından bulunduğuna dair vesika 
ihraz etmek. 

Bu şeraite haiz olanlar istenilen ve 
sikalariyle birlikıte her gün için mü
essese direktörlüğüne müracaat etme-
lerL (451) 10456 

. ,. .. Divant._M.Jt_ljasebat .. 

Mürakıp muavini 
alınacak 

Divanı Muhasebat Reisliğinden: 
Divanı Muhasebatta münhal bulu -

nan 10 kadar mürakip muavinlikleri i
çin 16 şubat 939 perşembe günü müsa
baka imtihanı yapılacaktır. 

1 - Hukuk, mülkiye, yüksek ikti -
;at ve ticaret mektebi mezunlariyle ta 
.dül kanunu ahkamına göre 30 lira as
li maaş almağa istihkak kazanan ve Di 
vanı Muhasebat veya maliye memur -
luklarmda bulunmuş olanlar imtihana 
girebilirler. 

2 - İmtinanda muvaffak olanlara 
30 lira asli maaş verilecektir . 

Garp lisanlarından birine vukufu 
bilimtihan sabit olanlar ile 30 lira ma
aşta bir terfi müddeti bulunmuş olan -
lara 35 lira maaş verilecektir. 

3 - İmtihan tahriri olarak Ankara
da Divanı Muhasebat binasında yapı
lacaktır. Ankarada bulunmıyan talip
lerin imtihan gUnU Ankarada bulun -

I malan lazımdır. 
4 - Taliplerin askerliğini bitirmiş 

evahut askerlikleri tecil edilmiş bu
l unması laznndır. 

5 - İmtihanda muvaffak olanlarm 
memuriyete mani bir hastalıkları ol · 
madtğı heyeti srhiye raporiyle tespit 
edildikten sonra tayin muameleleri 
yapılacaktır. 

6 - Şimdiye kadar Divana arzuhal· 
le müracaat edenler bu ilan üzerine im 
tihana girmedikleri taktirde müracaat 
haklarını iskat etmiş olacaklardır. Bu 
davet müracaatlarına cevap mahiyetin· 
dedir. 

7 - İmtihana girmek için 14 şubat 
C'l39 salı günü akşamına kadar ni.Hus 
hüviyet cüzdanı. tahsil vesikası ve 
memuriyette bulunmuş olanlar için si-

cil cüzdanı veya bu mahiyette vesaik 
ile birlikte arzuhalle ve iki kıta vesika 
fotoğrafiyle Divanı Muhasebat ı:at i~ 
leri müdürlüğüne müracaaıt edilmeli
dir. 

Evelce arzuhal ile müracaat etmiş 
bulunup yukarrdaki vesaki ibraz et · 
memiş bulunanların ye-niden arzuhaJ 
vermelerine lüzum olmayıp yanlız 
mezkur vesikalar ile müracaat eder-
ler. (361) 10373 

Kazalar 
Satıhk çifılik 

Beykoz Kazası İdare Heyetin
den: 

T. C. Ziraat Bankası İstanbul şube
sine olan borçlarından dolayı Ulus ga
zetesinin 18. 1. 1939 tarihli nüshasın
da satışa çıkarıldığı ilan edilen Bey
koz kazasına bağlı Cümhuriyet köyü 
.namı diğer Çavuşlu çiftliğinin 6.2.939 
tarihinde yapılan birinci müzayede -
sinde 20.000 lira bedelle talibine mu
va.kkat ihalesi icra kılınmıştır. 

Tarihi ilandan on gün sonraya te -
sadüf eden 23. 2. 939 perşembe günü 
kati ihalesi yapılacak olan hudut ve 
sair bilcümle evsafı !Yukarda tarihi ya
zıh gazetedeki ilanda muharrer mez
kur gayri menkule bu 20.000 lira be
delden en az yüzde üç fazlasiyle talip 
olanların pey aıkçeleriyle birlikte Bey
koz kazası idare heyetine müracaatla-
rı ilan olunur. 445 

! 
.................................................... , 
Deniz Levazım ..................................................... 
1000 ton motorin 

ah nacak 
M M. V. Deniz Levazım Satın AI

•na Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedili (86700) 

lira olan (1000) ton motorin 28 şubat 
939 tarihine rastlıyan salı günü saat 
14 de kapalı zarfla alınmak üzere ek
siltmiyc konulmuştur. 

2 - İlk teminat (5585) lira olup 
şarıt:namesi her gün komisyıondan 

(434) kuruş bedel mukabilinde alına
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu • 
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı zarfları belli gün ve saat
ten bir saat eveline kadar Kasımpaşa 
da bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

(751-415) 10455 

rOUUUUOUUmOOOOOOOUMOUOUOUOOOOUU00001 

Vilôyetler I ...................................................... 
Kapalı zarf usulile 

eksiltme ilinı 

Amasya Belediye Reisliğinden: 

ı - Amasya belediyesi elektrik sant 
ralma ilaveten konulacak 60-70-'80 bey 
1 irlik buhar lokomobili ve elli kilovat 
' mperlik alternatör ve tek levhalı tev
·i tablosu ve bunların ·teferrUatı ile 
montajları kapalı zarf usuliyle mUna -
kasaya konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli on dört bin liradır. 

3 - Bu işe ait fenni şartname, keşif
name, eksiltme şartnamesi, mukavele -
name ve planlar arzu edenlere Amasya 
belediyesinden parasız olarak gönderi
lir. 

4 - Eksiltme 6 mart 939 tarihine 
müsalif pazartesi günü saat on beşte 
Amasya belediyesinde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teı.ıinat bin elli lira
dır. 

6 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 
yaptıkları bu kabil işlere ait olarak ve
sika göstermeleri ve 2490 numaralı ka
nun hükümlerine tamamiyle riayet et
meleri ve teklif mektuplarının bu ka
nun tarifatına uygun olarak hazırla
maları ve dördüneµ maddede yazılı sa
atten bir saat evetine kadar makbuz 
mukabilinde belediye reisliğine verme 
leri ve posta ile gönderilecek mektup
ların dahi aynı zamanda gelmiş ve dış 
tarafının mühür mumu ile kapatılmış 
olması tazımdır. ( 459/ 257) 10277 

Satıhk ağaçlar 
Denizli Orman Çevirge Müdürlü- ' 

ğünden .:. 

1 - Denizli vilayetinin Acıpayam 
kazası dahilinde Hüsniye ve Oğlan si
ni devlet ormanlarından (4490) metre 
mikap gayri mamul çam ağacı iki sene
de ormandan kat, imal ve ihraç edil
mek üzere ve kapalı zarf usuliyle art
trrmıya çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 20 şubat 1939 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat (15) te 
yapılacaktır. 

3 - Artırma Denizli orman çevirge 
müdürlüğü binası içinde toplanan or
man satış komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Artırmıya konulan çam ağacı -
nın beher metre mikabı (505) kuruştur. 

5 - Muvakkat teminatı (1700) lira 
(59) kuruştur. 

6 - İsteklilerin teklif mektupların
da ikinci maddele yazılı saatten bir sa
at eveline kadar Denizli orman çevirge 
müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver 
meleri lazımdır. Şartname ve mukavele 
projesini görmek ve almak isti yenlerin 

Demiryolları ' Denizli orman çevirge müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan olunur. (259) 

10279 

Meşe travers alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 228.000 lira olan 
60.000 adet meşe cari hat traversi ka
palı . zarf usuliyle 20-2-939 pazartesi 
günü saat 16 da Sirkecide 9 işletme bi 
nasında eksiltme komisyonu tarafın

dan satın alınacaktır. İsteklilerin ka
nuni vesika ve 12650 liralık muvak -
kat teminat ve tekliflerini ihtiva ede~ 
cek olan kapalı zarflarını eksiltme 
saatinden bir saat evetine kadar ko -
misyona vermeleri lazımdır. Şartna -
meler 1140 kuruş mukabilinde Anka
ra, İzmir ve Sirkeci veznelerinden ve-
rilmektedir. (646-362) 10379 

Lokomotif deposu 

yaptırılacak 

Sekizinci İşletme Müdürlüğün
den : 

Denizli istasyonunda yaptırılacak 4 
makinalrk bir lokomatif deposiyle bu
na ait su ve elektrik tesisatı vahidi fi
yat üzerinden kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli (35) 
bin liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve
sair evrakı devlet demiryoları İzmir, 
Ankara, Sirkeci veznelerinden 175 
kuruş mukabilinde alabilir. 

3 - Eksiltme 25-2-939 tarihinde cu
martesi günü saat (11) de İzmir dev -
let demiryolları 8 inci işletme müdür
lüğünde toplanacak bir komisyonca ya 
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin teklif mektuplariyle birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ay
ni gün saat (10) a kadar komisyon reis 
liğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy -
gun (2625) liralık muvakkat teminat. 

~ose inıaah ilam 
Erzurum Vilayetinden: 

1 - Trabzon _ Iran transit yolu -
-ıun takriben 48+748 kilometre uzun
luğundaki "Seyhbop - İran hududu,, 
kısmının tesviye, sınai imalat ve şose 
inşaatı birinci eksiltmede yapılan tek 
lifler haddi layık görülmediğinden 
tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli "615841" lira "88" ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 6 mart pazartesi gü
nü saat "15" te Erzurumda Transit 
yolu ikinci mıntaka başmüdürlüğü 
odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak "30" lira "80" kuruş 
mukabilinde Karaköse'de Nafıa mü -
dürlüğünden ve Erzurumda transit 
yolu ikinci mrntaka başmüdürlüğün· 
den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin "28383" lira "67" kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve Er. 
zurum valiliğinden alınmış ehliyet 
vesikası göstermeleri Jazımdır. "Bu 
vesikanın istihsali için eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün 
evel bir istida ile isteklilerin Erzu -
rum valiliğine müracaattan ve istida
larına en az bir kalemde iki yüz bin 

lira kıymetinde Nafıa inşaatı yaptı -
ğına dair işi yaptıran idarelerden a-

lınmış vesika iliştirmeleri muktazi -
dir. Bu müddet zarfında vesika tale
binde bulunmıyanlar eksiltmeye gire
miyeceklerdir.,, 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 6 mart pazartesi gü
nü saat "14" e kadar eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edecekleridir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. ~730-384) 10397 

• 
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Heyeti Umunıiye toplantısı 
Türkiye Şeker fabrikaları A. Ş. 

İdare Meclisinden : 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. hissedarlar Heyeti U

mumiyesi 28 tubat 1939 salı günü saat on birde Ankara lt 
Bankasındaki hususi dairesinde sureti adiyede toplana
caktır. Şirket Esas Mukavelesi mucibince laakal yüz hiaae-

ı · ye malik hissedarların, hamil oldukları hisse senetlerini 
veya bunu müspit vesaiki içtima gününden bir hafta evvel 
Ankara' da Şirket merkezine, 1,, Ziraat Bankalarına veya 
Sümer Banka tevdi ederek birer duhuliye varakası alma
ları rica olunur. 

Ruzname 
1. - Şirketin 1938 senesi muamelat ve hesabatı hakkında

ki Meclisi İdare ve Murakipler raporlarının okun
ması ve tasdiki, 

2. - 1938 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tas
diki ve idare Meclisinin ibrası, 

3. - 1938 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii 
hakkında karar ittihazı, 

4. - 1939 senesi murakiplerinin intihabı ve ücretlerinin 
takdiri, 

5. - Münhal Meclisi fdare azalıklarına muvakkaten seçil
miş olan zevatın intihaplarının tasdiki, 

6. - Esas mukavelenin 26. cı maddesine tevfikan müddet
leri hitam bulan Meclisi idare azalarının yeniden in
tihabı ve huzur haklarının tayini, 

7. - Meclisi ldare azasına Ticaret Kanununun 323 ve 324. 
cü maddelerinde yazıh se1ihiyetlerin itaıı. 446 

Bir öğretmen alınacak 
Çocuk Esirgeme Kur.umu Umumi 
Merkezinden : 
""'Ankara' da Ç?.çuk Esirgeme Kurumunun Çocuk Ballçesi öğret

menliği açıktır. Ucret yüz liradır. Sporla meşgul olmuş öğretmen
ler tercihan alınacaktır. lstiyenlerin hal tercümeleriyle Ankara'da 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Merkezine müracaatları.,. 

2 kalem kundura malzemesi ahnacak 
İstanbul Jandarma Satın AlmaKomisycmundan .:. 

Miktarı Tahmin bedeli tık teminat 
Lira Ku. Kilo Cinsi Lira Ku. 

20.000 
12.000 

Kösele 
Vaketa 

33000 00 
30000 00 

~· 

t 
63000 00 4400 00 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı iki ka
lem kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmesiyle 22 Şubat 1939 çarşamba 
günü saat 15 de Gedikpaşa'daki İstanbul Jandarma satmalma komisyonun
ca satın alınacaktır. 

2 -· Şartname 315 kuruş bedel mukabili adı geçen komisyondan alına
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre tanzim edecekleri kapalı zarf 
tekliflerini ihale günü saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve makbuz 
almaları. (726-382) 10396 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

~Kozlu kömür iıleri T. A. Ş. ~ --
hissedaran Heyeti ---- ----- ------ -

davet: ------ Umumiyesine --- ---- -
~Kozlu kömür işleri Türk Anonim Şirketinden . -. -------------------------------------------------------
-----

İdare Meclisi Riyasetinden: 
Şirketimizin 1938 hesap senesine ait alelade heyeti umumi.ye iç

timaı 13 mart 1939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 10 da An
kara'da Şirketin merkezi olan Türkiye İş Bankası binasında akte
dileccktir. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 

---------------
1 - 1938 senesine ait Meclisi İdare ve Mürakip raporlarının kı- = 

raat ve tasvibi, 5 
2 - 1938 senesi bilançosunun ve karu zarar ve faizi muhassas he-= 

saplarının tetkik ve kabulü ile Meclisi İdarenin ve mürakiplerin ib-= 
rası ve temettüün sureti tevzii, = 

3 - Müddeti hitam bulan meclisi idare azalarının yerine intihap = 
icrası, = -4 - 1939 senesi mürakiplerinin tayini, -

5 - 1939 senesi alelade heyeti umumiyesine kadar muteber ol- = 
mak üzere Meclisi İdare azalarının hakkı huzurlariyle, 1939 senesi § 
mürakip ücretlerinin tesbiti hususlarından ibarettir. = 

Ticaret kanununa ve esas mukavelenamemize tevfikan sahibi rey § 
olan hissedarlarımızın asaleten veya vekaleten içtimada hazır bu- := 
lunmaları ve bunlardan hamiline ait hisse sahiplerinin laakal bir = 
hafta evvel, şirket merkezine hisselerini tevdi ile mukabilinde rey := 
pusulası almaları lüzumu rica ve ilan olunur. 443 ---:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 



-t2-

T. c. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı tarihi t 1888 

Sermayai: 100.000.000 Tlrk Hruı 
Şube ve ajana adedi: 282 

Zirai •e ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

• 

Ziraat Bankamda Kambuah ve ilıbanııs TuarruLhuaplarmda 
en u 50 liraı bulunanlara eenede 4 defa çekilecek kur'a ite aptı
daki pllna g6re ikramiye ~: , 

4 Adet l.000 Llrabk 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 

100 • 50 • S.000 • 
120 • .. • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

D~T: Heeaplarmdaki paralar bir ..m. içh\de 50 li
radan ..... diipaiyealere ikramiye çıkbjı takdirde % 20 
fuluiyle Yerilecektir. 

Kar'alar MDecle 4 defa. 1 Eyli!, 1 Birinclktnan, 1 Mart ve 
ı Bulnn tarlhlerlade feldlecektir. 

'"u' Acele bir daktilo aranıyor "'" _ 
i .... hlr mlell11ede çalıpc:K olan hayam pyet çabuk ,.,_ 5 - -: _, ve dikte alabilmesi prt olup ecnebi Hunlardan birine vuku... : - = i ftt 9&yaJU arsuclur. Tallp)ıerin Posta kutuu 67 ye bildirilmell 376 : -1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ULUS '12. 2. 1939 

.A.NKARAD.A.: 
her Elektrik •• Radyo 
MaiasalamMla U'aJIDD. 
I S T .A. N B U L D Aı: 

" Radyofon,, maQazası 
Galata, Voyvoda Cad. 49 

7060 

Yeni yakacak pazarı 
TAKSiTLE SATIŞLARINA 

Jandarma 

Bütlin o§rılorı kesen Blmeı 1 
emsalsiz bir ilaç dir 

NEOKORIN, Bat - Dit ve Romatimaa alnlannı derhal lreter. " 

NEOKORIN, Grip • Nale ._ l.Ofak aJpnlıfmda .....aım bir 
devadır • .A.teti .andGriir, ricut lmamhiım alır. 

NEOKORIN, Ba,anlann aybqı aancılamu keseı- ve &deli ko' 
loylaftmr. 

NEOKORIN, Mideye, kalbe Ye WbnldeN arar W11meS. Günde 
2 • 3 almabilir. 

NEOKORIN'i daima tercilı ve itmine diWrat edinis. 
• 

Bir kate 8, altılık imla 30 lmrufbır. Her ecpnede balumır. 708Z 

T. İŞ BANKASI 
19.3 9 

Küçük cari hesaplar ikramiye planı 

32.000 Lira mokafat 
Kuralar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 A§ustoi 

1 EylOI 1 lkinciteşrin tarihlerinde 
çekilecektr. 

ikramiyeler: 
1 Adet 2000 Liralık -= 2.000 Lira 
s 

" 
1000 • - 5.000 .. 

8 " 
500 " 

cm 4.000 .. 
18 

" 250 .. ==- 4.000 n 
80 .. ıoo .. - 8.000 .. 
91 .. 50 .. = 4.750 .. 

250 
" 25 

" == 8.250 .. -435 32.000 

Adana'da Milli Mensucat Limitet 101yeteti ~,..,._ 
için müracaat edenlerden 8 dan futa brcleti olaa tot•*lıiraa • 
hi mu&J•neleri icra edilmek ..... 27-Z«tl tarilaincle ........... 
ze müracaatlan ilan olanur. 448 

.ıııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111j1111111111111ııfııııtıilııııııııı1t11111 1111111111111111111111111~ ------
---= -----= ------------

HALİi.. NACI MIHÇIOGLU 

Her Ç8fit kırtasiye ve brô 91yası, eee resim aletleri •• 
malzemesi, Fototraf nraldbeteTI, Fototraf lev•zmı ve ·•••• 
i'1eri. PHİLCO ve KORTING radyolan ve taniira~ On.yon ti-

1 aorta acentahtı (Yanpı. Hayat, Otomobil, ~) 

-= -1 
= ------= = -1 = -= i 
1 1 Plan tekairi Hediyelik e,ya T aalılıat ....... • • 1 ----5 (Mektd'P aare.ı P. K. $2) (Telcraf adreal (llIHÇJOCLU) Kerbs Th USO) (... .(Kurs. 

i tuıu 1920) (Sicllli ticaret 208) (Merkezi Anafartalar cacl. Ho.: 11) (I.._ Benh'* :aiıiıl; llo. ISA) - -.. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1•11111111111111111111 ... 

devanı edi or. n: 1475 
llllılııllıiıiıııiliııiilliılııı~llllllllllllll .... :;!il llllllllllJlllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllJllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

ZATI - t.tanbul ıUmrliiladen at • 5 
dılım 27. s. 938 tadlıH ve 297 565 au • 5 
madlı Irat ınalı:buzunu kaybettik. Ye - = -niainl al~dan etlı:lıitıin hi1kmQ 5 

SINEM ALA sus 1 
!!o~s~ ~ Rom:,

0

;;
11

jÜıyet 1 yoktur. Stlriat ll'enaucat hbrlblan 5 
Ltcl 

1· 
7
"

4 iiPARIS ÇiÇEGI = ili Caaludnu: 1 DANIELLB D4UIBUX 

=Hqetnu luaıunü lgia iı .,.,,,.. tir 
5E ... mm ,,.,.. .,,,. clnuli ". = merülı lıMJNler -= ----= ---i! 

UAHILAlt 
10 ft 12 de Ucu t1a11r MatlMlerl 

Nonaü "'""1•r 
14M - 11.45 - ıul- Gece il 'de 

leyYOfl'I litrafel - Nonmı.:: ~·=· ROllld 1 
ld..ı 6'r qhıı cah ~ = 

Emalals tir deiıet 'H,....... ,_..,, B• ....._ ....... ı~· 15 
mlııdfk matinelerde: ~le-~ tal• = 

Tlrkçelaslll ~~. =: 
,.J GIMtlerla &ile ntnr t.itar .,_,.. ti: Wopolo'• lllW•.. odlen ...... bir ennlir. § 

Bq Rolde s 0Pq CH.-r 
IB:AtNIL'AR 

to w ıı de :U.- lldt llatlneHrl 
NORMAL IBAllSLAR 

14.30 - ıuo ı.... ıuo - Gece 21 de 

•BANBLAll 
10 •• 12 de Ucu Halk 11~ 

Nermal wnllar 
14 - il - 11 - Gece ... c1a 

Telef•: 1519 

--= = ---= - ~~-~---~~-~--~-~----~-~~----~----~--~-~~~~ = --
1 

YBNI BINEllA'da t.; aec. la.d• eni ~ P~• 4VllUPA'ctaa _,flfJ ....... fflhtt/11 utUt/tr = 
tvf/nııdu itinol ,,,...,.. ~ ....,...,..,.,, ",..,,_ ,.........,,. ldlıNrlm DtD l.!t : rlpatlal'Ü sam NI•. iE 
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