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Buğday dôvamız 
Cümhuriyet hükümetinin buğday da· 
vasını milletin ve köylünün lehine 

nasıl hallettiğini anlatan bir tetkik 
yazısı (5 inci sayfamızda) . 

İdare 1064 
--~-~~--~~~~:.:_~~~~--~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-...:~~~~~~~~~._J 

Yapılan ilk tetkiklere göre Fransa'daki mülteciler 

Y ni Millet Meclisine 23 
me us daha iltihak edecek 

şimdi de tekrar 
J_sponya'ya akın ediyorlar 

=ı 
Sının geçenler 

Yurtta seçim faaliyeti devaın ediyor 
1

45.000i buldu 
-
Bir tamim 
•• • uzenne . 

••• 
F. R. ATAY 

o h'l' Ö a 1 ı~e Bakanımız sayrn Faik 
I ztrak \Tılayetlere bir timim yol· 
ıyarak, ancak ve pek !üphesiz 
~Yılı, hiyanet 'erbabından geldi. 
g~ne §Üphe olmıyan bir takım fa
~aları tekzip etmek lüzumunu 
hıssetrniştir. Türkiye'de inkılap
çılığın kurtarıcı Atatürk'ün ha • 
Yatı ile nihayet bulmasa bile, 
ge~şiyeceğini zannetmek veya 
e.~tırınek, içerden ve dışardan, 
l~rk .nıilleti düşmanlarının eski 
h~r _sılahı ve oyunu idi. Bu zanla 
hala kendilerini avutmak veya 
~u. oyunla bafkalarını aldatmak 
ıstıyenler bulunabilir. Fakat bu 
kötücül ruh, halk tarafından, ve 
senelerdenberi, d ü § m a n ta
n.ın~ıştır. Biz onu cephede ezmi
§ızdır; faal hayat kadrosunda 
asgariye indirmişizdir; biz onu 
kaynaklarında, tekkelerde, med
reselerde, tarikatlerde bu mille
ti bin parça eden her tUrlü teşek
küllerinde kurutmuşuzdur. Bu 
memleketin b"tün canlı ve ken
disine i s t i n a t e d i 1 e b i -
1 i r unsurlarında tam ve kati 
kanaat odur ki bu milleti, ona bir 
yeniçağ cemiyeti olmak imkan . 
larmı veren inkılaplar kurtarmış· 
tır. Osmanlı saltanatı dahi, Viya
na bozgunundan beri, ve birçok 
def al ar, kendi topraklarını ve is
tiklalini kurtaran askeri zafer
lerden mahrum olmuş değildi. 
Fakat bu sıyrılışlar pek tabiidir 
ki •Cllvakkat olmuştur: onların 
daimiy1ijini temin edecek olan 
esaslı inkılllp, vicdan ve tefek · 
kür hüriyetleri inkılabı, yeni bir 
içtimai ve iktısadi nizam, hür ve 
ileri hayat, htıasi bin türlü :ıaf. 
larla geriye bırakılnuotır. 

Bütün aksi şayiaların to.-eddü
de sevkedebileceği bilhassa Yb • 
hancı kimselerin bilmesi lazım -
gelen hakikat odur ki bu millet, 
dışarıya karşı, istiklalini ne ka
dar müdafaa etmek azminde ve 
kudretinde ise, içerde, inkılabı
nı korumak ve müdafaa etmek 
azmine ve kudretine daha fazla 
sahip bulunuyor. Hayrr, esasen 
bu istiklalini, ancak inkılabının 
müdafaası ile mümkün görüyor. 
Cümhuriyetin yeni kültür ve ter
biye kaynakları, durmaksızın ve 
her gün adetleri daha artarak, 
münhasıran ve katiyen, Kema· 
lizrn cephesinin yenilmez savaş· ı 
crılarını yetiştirmektedirler. Bjz
ler için yaşamanın tek manası, 
~illi kurtuluşu tamamlamaktan 
1barettir. Her nerede bir tered -
düt olursa, Kemalistler o tered -
~Üdü, olanca nefretleri ile, işit· 
tıklerinin suratlarına çarpmalı
dırlar. Atatürk'ten sonra yaşa
bıakta olanlar arasındaki en bü
Yük inkılapçı, filen başımızda
dır; milli şefimizdir. Onun almış 
olduğu, almakta olduğu ve ala
cak olduğu bütün tedbirler, Ke
(alizrn n_izamının yalnız m~da
·İası değıl, mutlaka ve daıma 
1 eriye doğru kati inkişafı için 
j.aruri olanlardır. Ne eski inkı-
ap kararlarımızdan, ne de bu 

tedb· l d ·· ·· l l ır er en zarar gormuş o an-
~~tn insani zafa pek de aykırı 
~ornıediğimiz rivayetçilikleri bu 
akınıdan muhakeme edilmek, 

v~ değerleri de bu bakımdan ve
n Inek icabeder. 

' (Sonu 8. inci sayfada) 

1 
Yurdumuzun her tarafında mebus intihabına ait faaliyet devam et -

mektedir. Vatandaşlarımızdan seçim hakkını haiz olanlar esas defterleri 
asılı oldukları yerlerde tetkik etmektedirler. Bu defterlerde adlarını gö • 
remiyenler yahut da intihap etme hakkını taşnnadıkları halde isimlerini 
yazılı görenler 25 şubat ak~amına kadar belediye dairelerinde müteşek
kil bulunan teftiş heyetlerine istida ile müracaat ederek itirazlarını bil -
direceklerdir. 

Topladığımız malumata göre, asılan defterler ve teftiş heyetlerince 
tesl::it edilen nüfusla şimdilik yirmi üç mebusluk fazla vardır. Yalnız 
Erzincan vilayetinin bir kazasından henüz malumat alınamamıştır . · 

(Sonu 8 incic sayfada) 

Mar'l§'ta §ehitler abidesi 

Maraş, kur u uşunun 6. cı 
yıldönümü nü kutladı -

Maraş, 12 a.a. - Bugün Maraş'ın kurtuluşunun 16 ıncı yıldö -
nümüdür. Bu münasebetle şehir daha dünden baftanbata süslen
miş her taraf bayraklarla donatılmıştır. 

Avrupa sulhu 
ekonomik İl birliğiyle 

korunabilir 
B. Filenden bir nutuk verdi 

1 

Maraşlılar düşmana ilk defa atılarak 
ilk darbeyi vurmakla işgale ugrıyan 
yurtlarını ilk kurtaran kahramanlar 
arasmdadır. Cümh~riyete candan bağ-
lı ve onun yolunda canla başla çalış • 
mayı, yaşamaları için büyük bir borç 
bilirler. Şehrin her tarafında mektep· 
ler kafile kafile dolaşmaktadırlar. Bu· 
gün saat 20 .30 da başlamak üzere hal
kevi gösteri kolu tarafından müsame · 
re verilecektir. 

Kutlama töreni 
Maraş, 12 a.a. - Bugün şafakla baş

lıy.an kurtuluş bayramı misli görül • 
memiş bir 'fe.kilde kutlanmıştır. Mera
sim öğleye kadar cümhurioyet alanında 
devam etmiş ve ondan sonra şehitliğe 
geçilerek aziz ölülerin hatıraları anıl
mıştır. 19 yıl önce aziz yurtları için 
varını yoğunu feda eden kahraman 
maraşlılar büyük şeflerinin aziz ruhu
nu beş dakika sükutla anmışlar ve 
cümhuriyetinin nurlu yolunda yürü • 
yerok yurtlarını daima yükseltmiye 
andiçmişlerdir. Şehir hala baştan ba
şa sevinç ve neşe içindedir. 

Alman muhabere kıtaları bir talim eınaıında 

F rankistler sınırı 
şimdilik kapadılar 
Paris, 2 a.a. - Dahiliye Nezaretinin bir te._ 

liğine göre ispanıyol mültecilerden olan on beş 
bin kişi talepleri üzerine Frankist lspan -
ya'ya sevkedilmişlerdir. 

Şimdiye kadar Franko tarafını ihtiyar ettni' 
olan nasyonalist İspanya'ya iade elilmek üzere 

Bir Fransız gazetesine göre 
yola çıkarılan milislerden 25.000 kişi 
Tuluz'dan geçmişlerdir. 

Tuluz mıntakasının muhtelif iskan 
mıntakalarma sevk edilmiş olan 100 
bin mülteciden 45.000 i nasyonalist İs· 
panya'ya gitmişlerdir. Almanya yeni bir 

sefet·berlik haz1rhyor 
Sonra da hem kendisinin, hem de 
ita/ya 'nın isteklerini ileri sürecek 

Paris, 12 a.a. - ''Övr" gazetesinde Bayan "Tabuis" Almanya
nın Münih'ten evel olduğu gibi bir nevi şantaj yaparak alman • 
İtalyan metalibatı meselesini ileri sürebilın si için zaruri olan ha
zırlıklarda bulunmakta olduğunu yazmaktadır. 

İspanyol mültecilerinden olup ls • 
panya'ya dönenlerden 48 saattenberi 
!run'a gelenlerin adedi o kadar çoğal· 
mıştır ki, nasyonalist makamlar Kata
lonya milislerinin geçmesini muvak • 
katen durdurmağa karar vermişlerdir. 

Hudut saat 13 tenberi İspanya tarafın
dan kapalıdır. Memleketlerine dön • 
mekte olan bu mülteciler He.ndaye ga 
rının avlusunda ve beynelmilel köprü
ye giden yol üzerine emir beklemekt~ 
dirler. Hududun bu suretle kapanmast 
biç düşünülmemiş olduğundan fransız 
makamları mültecilerin iaşe ve iskan
ları hususunda güçlüğe uğramışlardrr. 

Saat 17 de lrun kumandanı yalnız 
kadınlarla çocuklara ve Hendaye'de 
hazır bulunan harp ~irlerini kabul e
deceğıni bildirmiştir. 

Eski ç.ek.oslovak cümhurreisi B. Beneı; Şi
kago unıversitesindc konferanslara ba;;ıla
mıştır. İlk konferansında Avrupa'da bu 
yakınlarda harp çıkmıyacağı kehanetinde 
bulunmuştur. (Yazısı 8. inci sayfadadır) 

B. Metaksas· Bükreş' e 

hareket ediyor 
Atina, 12 a.a. - Atina Ajansı bil -

diriyor : 

Balkan Antantı daimi konseyi 20 
şubatta· Bükreş'te mesaisine başlıya -
cağı için, Başvekil B. Metaksas, Bayan 
Metaksas ve yunan heyetiyle birlikte 
çarşamba akşamı trenle hareket ede -
cek ve perşembe Setanik'te üniversi -
te binalarının açılış merasiminde ha -
zır bulunacaktır. 

. 

\ İngiliz ricali tarafından verilen ma
lumata göre alman haz ırlıklarını idare 
edenler istical göstermektedirler. Ha· 
va seferberliği, yüzde doksan beş ik -
mal edilmiştir. Almanya'nın 10 şubat
ta hava kuvetleri için tazım olan efra -
dı davet etmiş olduğu söylenmekte • 
dir. 15 o;;ubatta asıl seferberliğin başlı -
yacağı rivayet olunmaktadır. 3 mart -
ta kadar Almanya'da seferberlik hi -
tama ermiş olacak o azman Almanya'
nın kendi metalibi ile birlikte ital -
yan metalibatını ileri sürecektir. Tabii 
ingiliz zimamdarları bu vaziyet karşı · 
sıı;ıda hassaten bedbin değildirler, çün 
kü onların, fransız zimamdarları gibi 
böyle bir mizansene intizar ediyorlar
dı. 

l 'arm .35.000 tonluk bir 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Papa salı günü 

gömülecek 

Konklav'a iştirak edecek 
kardinaller yola çıktılar 

. 
Vatikan, 12 a.a. - Papa salı günü 

gömUlecektir. Kardinaller meclisi bu 
zırhlı , uya indirili)·or sabah 30 kardinalin iştirakiyle top -

Berlin, 12 a.a. - 35.000 tonluk ilk al- lanmıştır. 

man kruvazörü salı günü saat 13.06 da Mütevaffa papa on birinci Pi sağ -
Hamburg'da Hitler'le amiral Raeder, kalmış oba idi dün "Delatran" iti -
ordu baş kumandanı Keitel, hava ku • laflarının aktinin onuncu yıl dönümü 
vetleri başkumandanı Milh, bir çok as- münasebetiyle İtalya'nın 20 baş pes -
keri erkanın, nazırlar ve diğer zevatın koposuna hitaben mühim bir nutuk 
huzuriyle denize indirilmesi siyasi ve söyleyecek idi. 
askeri muazzam bir tezahüre vesile Bu nutuk epi zamanrlanberi hazır -
teşkil edecektir. Saat 12.55 de Hitler. hrı.., ış bulunuvordu. "Sacre College" 
kısa bir nutuk söyliyecektir. 1 azası umumi kongre gasyonunun yeni 

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

t 

Tünel ve Tramvay Sirketlerile beraber 
Eıki Fransız Başvekili 

B. Flanden 

Faris, 12 a.a. - Sen-e-Uaz demokrat 
birliği federasyonunun tertip ettiği 
ziyafette bir nutuk söyliyen parti baş
kanı eski başvekil Flanden ezcümle 

11 imliyazll Sirket 
528 yıl faaliyetten sonra devlete geçti 

demiştir ki : 
"- Avrupa barışı meselesi arazi ve 

müı>temleke deği~iklikleriyle halledi
lemez. Eğer Hitler'in son nutkunu iyi 
tefsir edebildimse, beynelmilel mü -

Nafıa Vekaletinin alakalı daireleri Türkiye' de halk hizmetleri 
gören yabancı ve milli sermayeli imtiyazlı ve imtiyazsız şirketler 
ve müesseselerin faaliyetlerine dair çok enteresan bir istatistik 
hazırlamışlardır. 

nasebetlerin iktisadi cephesi şimdi mü İstanbul tramvay ve tünel şirketle· c-
nakaşa edilmek icap eder, zira Avrupa ri gibi, milli menfaatlerin zararına 1 T ~ • ı 
işbirliğinin anahtarı yalnız buradadır. çalışan imparatorluk imtiyazlarının ayya re pıya ngosu 
Avrupa'nın büyük müstahsil ve müs - son iki pürüzünü temizlediğimiz bu -
tahlik memleketleri bu görüşün doğ- günlerde bu istatistik ve etüdün ak
ruluğunu kabul ederler ve devletleri tüel bir kıymeti vardır. 
harp eserlerinden kurtararak gayret • İmparatorluk zamanında ilk imti -
lerini mücadele ve refahın tedricen yaz alan yabancı şirket; lzmir hava
tekrar tesisine hasrettirecek olan ik- gazı şirketi olmuştur: bu şirket 81 
tisadi ve mali müzakerelere samimi ve sene devam etmek üzere 1859 da imti
açık bir surette başlarlarsa, barış kur- ı yaz almış ve 25.000 ingiliz lirası ser-
tulmuş olacaktır.,, (Sonu 8 incic sayfada) 

Tayyare piyangosunun keşidesine 
dün de devam olunmuştur. Büyük ik
ramiye olan 50 bin lira 29714 numara
ya çıkmıştır. 
Ayrıca 24948, 7142 numaralara biner 

lira isabet ettniştir. 
Diğer kazanan numaraların listesi 

8 inci sayfamızdadır. 

• 

Dün şehrimizde futbol lik maçlarının son günü idi. Muhafızgücü sahasın
da yapılan maçlarda Ankaragücü Gençlerbirliğini 4 - 2, Harbiye İdman 
Yurdu Galatasarayı 6 - 4 yendiler. 
Bundan başka Elmadağı'nda Halkevinin hazırladığı kayak müsabakaları 
yapıldı. 

lstanbul'da da lik maçlarına devam edildi. Bu spor haberlerine ait tafsilat 
7 inci sayfamızdadır. 



-Z-

. 
insan ve kültür : 

Bir adam ... 
Bir adam, ticaret ve spekülf\syon dünyasını, ö niinde açılan bir ta

bak gibi - düz, çerçevelenmiş ve malum gördü. Daldı ve dövüştü. l\llil
yonları, parmaklarının arasından, su damlaları gibi süzdü. Ya Deterding 
ve Rockfeller gibi som altından bir şöhretin döşeğinde öldü. Ya Kreuger 
gibi, iflas'ın kurşununu yedi. 

Bu, bir servet ihtirasını tatmış adamdır. 
** * 

Bir adam, insanlığı dünyası içinde tanıdı . Fırtınaları, entrikaları, ih
tişamları ve sefaletleriyle. Bu insanlığın dünyasını, bOylece tanıdıktan 
sonra, onun dışına çıkabildi. Burada, yanma aldığı tetkik nevalesinden, 
daha geniş, daha derin bir insanlık yarattı. 

Bu, bir edebiyat ihtirasının hikayesidir. 

*** 
Bir adam, küçük ve mutat sevgilerle geçinenlerin gürültülü fakat 

boş hayatını gördü. Ve saatin işlemesi, günlerin geçmesi, hafta ve ayla
rın sıralanması ile, onların hayabnm mükemmel ölçülebildiğini tesbit 
etti. Saati bir yumrukta kırdı, takvimi bir pençede yırttı. Ve kendisi, bir 
kere sevmenin sırrına erdi. Ya Werther gibi Cöthe'nin ölçüsüne çıktı. 
Ya Dante gibi, kendi erişilmez ölciisünü kurdu. 

Sevginin büyülü ate§inde, bir~ihtiras, kav gibi yandı. 
*** 

Bir adam, kendini milletinde, milletini kendinde gördü. Kolunu kal-
dırdı. Ve karanlıkları yarıp dağıtan bir mC§alc tuttu_. Bir yol göründü. 
Ve millet, bu yoldan yürüdü. 

Bu ihtiras'da bir milleti kurtaracak kadar kudret vardır. 
••• 

Bir adam, bir kaya parçasını devirip önüne koydu. Ve ondan bine
mekle, ince parmak oyunlariyle ,bir devlet yonttu. Bu, kurtulan millete 
devlet veren adamın ihtirasıdır. 

* * * 
ihtiras, tanrıların vasfıdır. Sıra insanlarıdır ki, onun sihirli şerbetine 

susamadan çatlarlar. 

Halkevi köycülük 

ıubesinin gezisi 
Halkevi köycülük şubesine mensup 

ve komiteden Halil Sezai Erkut'un 
başkanlığında bir grup arkadaş tesis 
edilen köy kütükleri hakkında tetkik 
Ier yapmak üzere, dünkü pazar günü 
Ergazi ve Eryaman köylerinde çalış
mışlardır. 

Köylerde saatlerce kalınarak, sağ • 
lık, kültür, tarım, sosyal ve diğer du -
rum ve bakımlardan köyde tetkikler -
de bulunmuşlar, edinilen malUmatı 

resmi istatistiklerle de karşılaştırdık
tan sonra, ilerideki kÖıy gezilerinde ve: 
köye yapılacak hizmetlerde esas ol -
mak üzere nihai fişlere geçirmişlerdir. 

Bu suretle her köyUn tetkiki bitirilin
ce, yapılacak çalışmalara rakamlar ve 
ihtiyaçlara göre veçhe verilecektir. 

i\laaş vermiycn azmlrk 
mektepleri 

Maarif Vekaleti, bilhassa İstanbul . 
daki bazı azınlık mekteplerindeki mu
allimlerinin vatkinde maaş almamala -
rının tesbit olunması üzerine maarif 
müdürlüklerine bir tamim yapmış ve 
maaşların vaktinde tediyesi için kati 
tedbiT alınmasını istemiştir. Maaş ver· 
miycn mektepler kapatılacaktır. 

H A ·'V A 

gr:m 
Edirne'de sıcaklar baıladı 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu geçmiş, rüzgar şimali şar
kiden saniyede bir metre kadar hızla 
esmiştir. En !Yilksek suhunet 4 dere . 
ce olarak kaydedilmiştir. 

Burhan Belge 

İzmir Fuarına 

gelecek yabancılar 
İzmir fuvarına gelecek yabancılara 

fuvarın açılmasından on beş gün önce 
ve kapanmasından on beş gün sonraya 
kadar oturma hakkı veren parasız vi
zeler yapılmıştı. Geçen sene tatbik 
edilen bu kolaylık bu sene de gösteri -
lecektir. 

Nakliye tezkeresiz 
un çuvalları 

Buğdayı koruma kanunu mucibin
ce veq~iye tabi unları kurwun rnüh\irlü, 
fakat nakliye teskeresiz nakleden!er 
hakkında türk ceza kanununun 526 m
cı maddesine göre takip !Yapılması Ve
killer heyetince kararlaşmıştı. Bu ka • 
rar, Maliye Vekilliğince alakalılara 

tebliğ clilmiştir. 

ikinci tip ekmek 
Muhtelif vilayetler belediyeleri, bu 

arada bilhassa İstanbul ve İzmir bele
diyesi halka ekmeği daha ücuz verebil. 
mek için ikinci tip ekmek üzerinde e
tüdler yapmakta idiler. 

Evelce Türkiye'de ekmek nevileri 
üzerinde geniş bir tetkik yapmış olan 
Ziraat enstitüleri~de, ikinci tip ekme
ğin vasıflarını tesbit eden bir for -
mül hazırlanacaktır. 

Giimriik komisyonculuğu 
imtihanı 

Senenin muayyen zamanlarında ya -
prlmakta olan gümrük komisyoncusu 
ve maiyet memuru olmak istiyenlerin 
imtihanları evelki gün İstanbul'da ya
pılmıştı. Evrak dün Gümrük ve İnhi
sarlar Vekaletine gelmiştir. Vekalet • 
teki bir komisyon bunları tetkik ede
cektir. 

ULUS 

Varidat umum müdür muavini 
Nihat Ali Üçüncü 

Milletler arası hava 
nakliyah kongresi 

Türkiyeyi temsil edecek 
murahhaslar hareket etti 

Çok acı bir 
kayıp daha 
Bundan bir kaç gün evel babasının 

ölümünü teessürle haber verdiğimiz 

Yazı İşleri Müdürümüz Mütaz• Faik 
Fenik, dün ikinci ve büyük bir acı 

ile daha karşılaştı: Çocuklarından u -
zakta, uzun yıllardanberi hayat arka
daşı ile birlikte Kızıltopra.k'ta otur -
makta olan Bayan Binnaz Fenik de 
zevcinin vefatından sonra hastalana -
rak dün akşama doğru hayata gözleri
ni yumdu ... 

Bir kaç gün içinde uğradığı bu iki 
büyük kayıp dolayısiyle keder içinde 
olan ve yegane tesellisi - eğer buna te
selli demek caizce - ölümleri anında bu 
iki sevgili insanın baş uçlarında bu -
lunmaktan ibaret olan muhterem ve 
sevgili arkadaşımızın acısına candan 
iştirak ederiz. 

Muhitinde hayırseverliğiyle tanın -
mış faziletli bir türk annesi olan Ba -
yan Binnaz Fenik Dr. Arif Edhem 
Karle'nin kardeşi, kurmay binbasılı -
ğından emekli B. Ali Rıza lıben'i~ ka
in valdesi, Dr. operatör Hayrettin Di
ker ve İktisat fakültesi talebelerinden 
B. Faruk F enik'in annesidir. 

Merhumenin cenazesi bugün Kızn 
toprak'ta Kuyubaşındaki evlerinden 
saat 11 de kaldırılacak ve Kadıköy' de 
Osman ağa camiinde namazı kılınarak 

Karacaahmet mezarlığındaki aile me
zarlığ ına defnedilecektir. 

21 şubatta Londra'da toplanacak o -
lan beynelmilel hava nakliyatı kong
resinde hükümetimizi temsil edecek 
olan Gümrükler Umum Müdürü Mah
mut Nedim Gündüzalp ile Maliye Ve
kaleti varidat umum müdür muavini 
Nihat Ali üçüncü dün akşam lstan -
bul'a hareket etmişlerdir. Beynelmi
lel kongrede tayyarelerde kullanıla -
cak benzinle yağların gümrük res . 
miyle sair vergilerden muaf olarak • 
tayyarelere verilmesi mevzuu görüşü
lecektir. 

Bay Mümtaz Fenik'e ve aziz ölü -
nün diğer ailesi efradına başsağıları 
dileriz. 

İnhisarlara memur 

alımnıyacak 

İstanbul 
şehir işleri 

İstanbul vali ve beleliye reisi Lut· 
fi Kırdar'ın İstanbul şehir meclisinde 
okumuş olduğu şehrin muhtelif işleri 
üzerindeki kalkınma projesine ait, 
hükümetin alaka ve yardımiyle yapı
lacak işlerin finansmanrnı temin için 
İstanbul vilayeti Başvekalete bir ra • 
por takdim edecektir. Bu raporda be -
lediye gelirinin artması için kanun 

Ücret alan devlet memurları ıçın 
hazırlanmış ve Kamutaıy bütçe encü -
meninde tetkik edilmiş olan yeni ba
ı em kanunu projesi, İqhisarlar Umum 
Müdürlüğü memurlarını da şümul ·çer

çevesine almaktadır. Bugünkü ücret 
şartlarına göre alınacak memurlar i -
çin proje yürürlüğe girdiği zaman ye
ni hükümler koymıya mecburiyet ha
sıl olacağından Glimrük ve İnhi~arlar 
Vekaleti, İnhisarlar Umum Müdürlü
ğüne bir emir göndererek projenin tat 
bikma kadar yeni memur alınmaması
nı bildirmiştir. 

rnevın.ıu o\a.n hükümlerle belediı eye·\·--''----~-=-F7"~-+:;._,,~~~~=h';;•~---
ma1i yaraımda ulunu ması liusus art 
ve alınacak paralarla yat>ılacak işler 

anlatılacaktır. -
Mısır'a kömür ve 
palamut satışımız 

Tül'kofise gelen malUmata yöre, son 
bir ay içinde iki yelkenli ile memle -
ketimizdcn Mısır'a 170 ton odun kö
mürü gönderilmiş ve bir tonu sekiz 
ingiliz lirasına satılmıştır. Fiyatların 

geçen aya göre iki sterlin eksik oluşu 
bu acfer gelen kömürlerin iyi cins ol
mayı§ındandır. İyi cins Pırnal kömür· 
]erimiz için geçen aydakinden bir 1i -
ra fazla olarak 10 - 11 sterline alıcı 

v~rdır. Şimdiye kadar kaydedilmemiş 
olan bu yüksek fiyat kömürlerimize 
karşı fazla talep mevcut olmasından 
ileri gelmektedir. 

İlkkanun 938 içinde Mısır•a mem -
leketimizden 235 ton palamut gönde -
rilmiş ve böylelikle 938 içinde pala -
mut ihracatımız takriben 1400 tona 
yükselmiştir. Bu mikdar 937 senesin
deki ihracatımızdan 300 ton kadar az
dır. Fiyatlar cif İskenderiye.ton başı
na 6 • 9 sterlin arasındadır. 

Yüz gram olarak satılması lazım
gelen ve halkın bu kadar ağırlıkta far
zederck parasını ödediği yün çileler 
hazan 90 ve 85 gram çıkmakta idi. İk
tısat Vekaleti, muhtelif yerlerden nü
muneler toplatarak eksikliği ve halkın 
aldatıldığını tesbit etmiştir. Vekalet 
bütün aHikahlara yaptığı bir tamimde 
keyfiyeti bildirmiş ve bu sahtekarlı -
ğm süratle önüne geçilmesini ve ya -
panlar hakkında kanW'l takibatının ic
rasını emretmiştir. 

İstanbul' un 
mektep ihtiyacı 
İstanbul, 12 (Telefonla) - İstanbul 

ilk tedrisat okul ihtiyacı etrafıında vi
layet tetkiklere başlamıştır. Vali L(ıtfi 
Kırdar maarif müdürlüğü ile temas e
derek hangi semtlerd olfol ihtiyacı 
olduğunun tesbiti ile bir rapor hazır
lanmasını bildirmiştir. 

Maarif müdürlüğü bu işe ilk ted . 
risat müfettişlerinden bir heyeti me -
mur etmi~ ve tetkiklere geçilmiştir. 
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Küçük sanatlar İçin çok 
geniş muafiyetler verilecek 
Maarif ve 

Vilôyetler 
İ ktısat Vekôletleri, Belediyeler, 

ve Birlikler mektepler açacaklar 
Kamutay ·' encümenlerinde son şekillerini almış olan küçük sa

?at~ar kanununun ana hükümleri üzerinde izahat vermiştik. Pro
Jenın en enteresan ve mühim kısımlarını himayeye ait tedbirler 
teşkil etmektedir. ' 

Arttırma ve eksiltme kanununun 46 ıncı maddesinin A fıkrası 
~ucibince pazarlıkla yapılacak satın alma ve tamirlerde aynı şe. 
kıller ve bedel altında ve kendi sanat mamulatrna münhasır ol • 
mak üzere küçük sanatkar teklifleri tercihan kabul olunacaktır. 
Ustalık cüzdanını almış ve tek ba

şına sanatını yapmakta olan ustaların 
sanat larmı yapmak için lüzumlu olup 
drşardan getirecekleri her nevi maki
ne ala t ve edevatın ve bu gibi maki
nelerin birlikte getirilec~k yedek ve 
yenileme parçalarından gümrük res
mi, belediye hissesi ve muamele ver
gisi alınm ıyacaktır. 

Bu muafiyetlerden faydalanmak is
tiyen usta cüzdanını göstererk men
sup olduğu küçük sanat birliğinden 
alacagı bir kefaletname ile d ışardan 

getirdigi nıakine, aliit ve edevat ile 
\>irlikt getirilecek ye~tk parçalarını 
i thal edecektir. İthali tarihinden iti
baren bir sene iç inde her usta bulun
duğu yer idare amirine müracait ede
rek ithfıl ettiği eşyanın atelyesine yer 
leştirilmiş bulunduğunu gösteren bir 
vesika alarak verdiği kefaletnameyi 
geri alacaktır. Makine ve yedek ede
vatın bu hükümlere aykırı şekilde 
kullananlar ve satanlar hakkında ka
çakç ılığın men ve takibine dair ka -
nun hiikümleri tatbik olunacaktır. 

Belediyeler her ustanın sicilline 
bu muafiyetlerden faydalanarak ithal 
ettiği makine alat ve edevat, yedek 
ve yenileme parçalarının cins, nevi, 
miktar, marka ve numarasını kayde
deceklerdir. Bunları aynı mahalden 
veya başka bir yerden müstakil ola
rak sanat yapan diğer bir ustaya dev
retmek istiyenler keyfiyeti devirden 
önce ve devir alacakla birlikte beledi· 
yeye bildirmiye mecbur olacaklardır. 
Belediye devir vaziyetini her iki ta -
rafın sicillerinde yürütecektir. Bele
diyeye haber verilmeden devir yapıl
dığı takdirde devredilen eşyanın güm 
rük resmi, belediye hissesi ve muame
le vergisi devredenlerden veya devir 
alandan veya her ikisinden müşterekn 

zilat miktarı Nafıa ve lktısat Vekil
liklerinin beraberce teklifi üzerine 
İcra Vekilleri heyeti karariyle yapı· 
lacaktır. 

Küçük sanat erbabının kredi ihti
yaçları 2284 ve 3331 sayılı kanunlar
la tesis edilen Halk Bankası vasıta
siyle temin edilecektir. Maliye ve 
lktısat Vekaletlerinin müştereken lü
zum g;;rdükleri hallerde sermayesi
nin yüzde 50 den fazlası devlete ait 
olan diğer bankalarda küçük sanat er
batnna redi açahileceklerdir. 

lktısat ~e~IUo . izzat sergiler a
çacak ve kuçuk 311nat birHk ko<>t>era
tifleri tarafından sergılt:r açılmas.ı. 
için lazım gelen yardımları yap ... c"k
tır. lktısat Vekaleti küçük sanatkar 
ve ev ve el sanatkarlarının muhtaç 
bulundukları model ve desenleri tek
nik bir büro vasıtasiyle hazırlatacak 
ve küçük sanatkarla el ve ev sanatları
nın inkişafını temin eden neşriyatta 
bulunacaktır. 

Kooperatif /er: 

lktısat Vekaleti, mahalli küçük sa-
nat birlikleri tarafından ortaklarm 
iştirak hisseleri yekununun bC? m• 
line kadar mahdut mesuliyetli ima .. 
Hit, kredi ve satışa ait kooperatifle-
rin kurulmasına müsaade edeceği gi· 
bi münasip göreceği mıntakalarda 
muayyen küçük sanatlar için bu koo
peratiflerin kurulmasını ve mahalli 
küçük sanat birliğine dahil azanın 
kooperatife iştirakini mecburi tuta .. 
bilecektir. lktısat Vekaletinin müsa
adesiyle biribirine komşu yerlerdeki 
küçük sanat birlikleri veya muhtelif 
yerlerdeki küçük sanat kooperatifle~ 
ri müştereken bir kooperatif veya ko
peratif birliği kurabileceklerdir~·:-=-~,,..,..,

i\ci kat ,.,\a.-ak. ahnacoakhr. ~-~...._~~,,~ U k fi na kooperatiflerinin w ... 
Muafiyetlerle ithal edildikleri bal- ya kooperatif birliklerinin tesisi, tea

de kuJlanılmadan veya bir müddet cili ve idare §ekilleri, i§tirak hisscle-
kullanıldıktan sonra asli vaziyetlerin- rinin tediye şartları, karın nispet ve 
de veya deği!tirilmi olarak muafiye- dağıtılması şekli, murakebe ve tasfi. 
ti olmıyan bir yere devr edilen maki- ye işleri, ortakların haklan lktısat 
ne, ala t, edevat ve makine yedek ve Vekilliğince hazırlanan ve Vekilter 
yenileme parçaları devredildikleri za- Heyetince bir defaya mahsus olmak li
mandaki şekil ve mahiyetlerine göre zere önceden kabul ve tasdik oluna
tabi tutulacakları tarife maddesi üze- cak formüle göre tanzim olunan etlaS 
rinden gümrük resmine tabi olacak- mukavelename ile tesbit olunacakttt. 
lardır. Bunları devreden ve alanlar. 
gümrük idaresi bulunan yerlerde güm 
rük idaresine ve gümrük idaresi bu
lunmıyan yerlerde en büyük mülkiye 
memuruna müracaat ederek resim ve 
vergilerin alınmasını istemeğe mec -
bur olacaklardır. Bu türlü eşyadan 
resim ve vergileri verilmeksizin dev
redilmiş olanlar kaçak sayılacaklar 
ve devredenler hakkında o ıımretle 

muamele yapılacaktır. Devir muame· 
lesi belediyeye bildirilecek ve eyfi
yet devredenin sicilline ışaret oluna
caktı r. )f uaf o arak ithal edildikleri 
tarıtiten itibaren üzerinden on sene 
geçmiş olan her türlü eşyanın devri 
serbest olacak, bunlardan resim ve 
vergi aranmıyacaktır. 

Küçük sanatlar mamulatı devlet 
nakliye vasıtalariyle nakillerinde ten
zilattan istifade edeceklerdir. Bu ten 

Küçük sanat kooperatifleri 78 in -
ci maddede yazılı formüle göre ı.a

Iktreat zırlanan esas mukavelenin 
Vekilliğince tasdikivl'" ı esmcn kuTul

muı sayılacakt ... 

Çın.ık mektep ve kursları: . 

Umumiyetle çırak mektep, kurs "'° 
seyyar kursları Maarif Vekaletince 
açılacaktır. Bu mektep ve kurı;l~rın 
sayıları ve faaliyet yerleri Maarif vıe 
lktısat Vekaletlerince beraberce ta· 
yin olunacaktır. Bu mektep ve kur&
ların idare ve ders hususları maarif 
Vekaletince görülecektir. Ders pro • 
gramları ve talimatnameleri Maarif 
ve lktısat Velcaletlerince beraberce 
hazırlana~aktır. Devletçe açılacak çı
rak mektep ve kurslarından baıka hu
susi idareler, belediyeler, ticaret oda .. 

Yurdun Karadeniz kıyılarının garp 
kısımlarında hava yağmurlu, orta A • 
nadolu'nun şark kısımlannda karlı, 

Ege de bulutlu, diğer bölgelerde u
mumiyetle kapalı geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların metre 
murabbama bıraktıkları su mikdarı 
Mersin'de 27, Zonguldak'ta 20, Gire
sun'da 17, Sıvas'ta ıs, Ordu'da 14, A
dana'da 11, Samsun ve Antalya'da 10, 
Çarşamba'da 9, Tokat ve Ilgın'da 8, 
Karaman ve Beyşehir' de 7, Mardin ve 
Vakfııkebir'de 6, diğer yağış gören pek 
çok yerlerde 1 • S kilogram arasında
dır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 !arı, mahalli küçük sanatlar birlikle
ri ve hususi şartların da Maarif Ve-

Karla örtülü bulunan yerlerdeki ka
rın toprak üstündeki kalınlığ ı Ulukış· 
la ve Çorum'da 2, Niğde, Aksaray ve 
Şarkışla'da 3, Ilgın'da 4, Beyşehir ve 
Arapsun'da 6, Kayseri'de 7, Şebinka'"' 
rahisar'da 9, Sivas'ta 14, Uludağ'da 
1.70 santimetredir. 

Rüzgarlar Ege'nin şimalinde sakin 
kalmış, doğu Anadolu bölgesinde ce • 
nuptan diğer bölgelerde umumi yetle 
şimalden saniyede en çok 9 metre ka
dar hızla esmiştir. 

Yüksek suhunetler Eskisehir'de 8, 
İzmir'de 9, Diyarbakır ve Islahiye'dc 
l O, Adana'da 11, Edirne' de 15, Antal
ya'da 16 derecedir. 

Düşük suhunetler de sıfırın altın ft 

da olmak üzere Kayseri. Kastamonu, 
Bolu ve Çorum'da 1, Konya, Sivas ve 
Ulukışla'da 2, Eskişehir, Afyon ve Is
parta'da 3, Erzurum. Kütahya. Kırşe· 
hir'de 5, Van'da 6, Yozgat'ta 8, Kars· 
ta 10 derecedir. 

"Haydar Özoran" imzasiyle bir 
okurumuz gönderdiği bir mektup
ta diyor ki: 

"Sütununuzun baılığı olan yan
kı kelimesini beiemniyen bir i&
istanbullu arkadaıınıza verdiğiniz 
cevap~arı ~k.udum. Bunlarda yan
kı kelımesının hem birçok kamus 
ve lugatlerde, hem de bugünkü 
konutma dilinde yaıadığ1n1 ispat 
ediyorsunuz • 

Bu arada methur ıair Şeyhi'nin 
Harname'aini, nedense zikretme _ 
miısiniz 

Var idi bir bari zailİ.l nizır 
Yük elinden kati şikeste· vü zar 

diye baılıyan ve için-de : 

Onların başlarını tac neden 
Bize bu lıkrü ihtiyaç neden 

gibi çok güzel beyitler bulunan 
Harname'de: 

Yakulamrdı doğu dcrvaze 

mısraı ve bu mısr.ada yanku ke
limesi vardır. 

Size bunu yazıp gönderiyorum. 
Muarızmız bu sefer de ''Harna
me" terden kelime çıkarıp kulla-

" namayız ! ,, derae karıtnıam .... 

Rozet d<tjıtanlar Onlrırtl.tı t'e bi:!ilc tnslıilı 

Yusuf Ziya Ortaç, Rozet baş- ~·mılı~ı. 1 
lıklr bir fıkrasmda, mizahçılıktan 
§aİrliğe geçerek: 

"Eakiden bu iane kutusunu d~ 
laıtıran ve bu rozetleri takan eller 
de, artık, meydanda yok.,, diye 
hayıflanıyor. 

Anlaıılan ıair dostumuz, bay
ram günlerinde iane sandığına 
g?"lünden kopanı atmanın aley
hınde değildir; fakat para isteniş
te estetik taraf arıyor. 

Şairlikle gazeteciliğin, zaman 
zaman, böyle biribirine karııtığı 
olur. 

İ&tanbul telefonlarındaki kız
lar kaldırılıp yerine otomatik 

tesisat yapıldığı zaman da aynı şe
kilde hayıflananlar olmamı§ mıy
dı? 

Avrupa gazetelerinde yok de
necek kadar nadir, hizim r;azete
lerde İse mutat denebilecek dere
cede mebzul olan ıey nedir? diye 
sorsam, hiç §Üphesiz, hepiniz ''ta&
hih yanlııı,, dersiniz. 

Onun için bizde bir yazıyı ha
tasız çıkmıt görünce şaşıranlar, 
Avrupa gazetelerinde herhangi 
bir hataya rastlıyanlar, temiz ve 
süslü bir otel yatağında tahta ku
rusu görmüı gibi hayrete düşer
ler. 

Geçen gün İngilizce Deyli He
rald gazetesinde Arabistao'a dair 
yazılmıı bir makalede bir yanlı§ 
buldum: 

" Saudi Arabiatan,, 
gelen "Saudi Arabia" 

mina~ına 

kelimeai, 

"Sandy Arabia'' teklinde çıkmıı
tı. 

"Sandy Arabia" kumlu Ara
bistan manasına geldiğine göre O • 

rada yapılan tashih hatalarında 
bile bir mina gözetiliyor demek! 

Clmr.'il ~11/ıri? 

Bir gazetede çıkan şu haberi 
batlığı ile beraber okuyalım: 

"Tekzip edilen suika&d haberi. 

Chu&t 8 (a.a.) - Baıvekil Vol
hinin hayatına karşı bir suikas-d 
tertip edildiği hakkındaki yaban
cı gazetelerde çıkan haberler kati 
surette yalanlanmaktadır.,, 

Ne anladınız? Chust neresi· 
dir? Suikasda uğradığı yalanla
nan methur batyekil Volhi veya 
Volhin kimdir? 

Matbaadaki arkadatlara birer 
birer sordum. Bilen, tanıyan çık
madı. 

Bazı haberleri anlamak ıçm 

coğrafya bilgisinin kuvetli olması 
lazrm. Fakat bir coğrafya öğret

menine de soraanız, bilmem, bu 
meıhur! tehrin nerede olduğunu 

size...sö~liyebilir mi? 

kaletinin müsaadesiyle çırak mektep 
ve kursları açabileceklerdir. Maarif 
ve lktısat Vekaletleri bu mektep ve 
kursların program ve talimatnamele-

rini tanzim edeceklerdir. Bu mekteP. 
ve kursların faaliyeti Maarif Veka -
letince kontrol edilecektir. 

Çırak mektep veya kursu olan yer -
lerde çırakların bu çırak mektep ve 
kursuna devam ettikleri gün ve saat
ler mesai zamanlarından sayılacaktır. 
Çırak haftada en az beş, en çok sekiz 
saat ders görmekle mükellef olacak
tır. 

Projenin bundan sonraki maddele
ri kanunun hükümlerini yerine getir

miyen ve bu hükümlere aykırı iş gö
renler hakkında tatbik olunacak ceza
ları ihtiva etmektedir. 

Doğum 
Ziraat Vekaleti müsteşarı Profesör 

B. Celal Aybar'ın bir kızı olmuştur. 

Muhterem ilim adamımızı ve Bayan 
Aybar'ı tebrik eder; yavruya uzun ve 
mesut bir hayat dileriz. , 
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Hainan'ın işgali 
Japon askerleri Qin'in cen b d 

bl H
. uuna 

u unan aman adasını i•g 1 . 
1 d' Ş k" A " a ebniterk ırl. ar bı aya hartasına bakıla -
ca o ursa, u adanın ist t .. b 

d . • ra eJı akı-
mın an ehemnyetı anla•ıl H . 
S. fr " rr. aınan 

mgapor, ansız hindi r'ın· • F'l' . ' 
...ı ı p . :ır ısı ı ıpın 

ava arı, ortekız'e ait M k ' f 
·ı .1 H a ao ve :..n-

&'I tere ı e olanda'ya 't Bo 
d • 1 aı rneo a 
~~ıy .e 'ndmuh~t olan cenup Çin deni: 

zının açı edır. Jap0n ask • h k* 
· d' k en are a-tı ıım ıye adar bu d . . . . 

deki aahaya . h' enızın şunalm-
ın ıaar ebn' ti' J 

ya cenuba d "' ' ' · apon
Kı:nton'u almo~ ad~ atarak önce 
mete do"' b~' fırndı de aynı istika-

gru ır •dnn d h ·ı 1 . 
Hainan'ı ifgal e • . a a ı er eyıp 

al' 1 J bnııtır. Hainan'm iş-
g ıy e aponya 1rari) A 
Jetleriyle A . 1 vrupa dev -
rin tanı nıerika'ya ait menfaatle-
F.ilhakik ortaama yerlepni.ş oluyor. 
mir k a cenupta uzak şarkm de-

ş k 
apraı denilen Singapor vardır. 

ar ta ehern· 1• Ol H
. ıyet ı franaız sömürgffİ 

an ındi ç· · Fraıı , . ını vardır. Şimalde gene 
re•y aa. Ya aıt Kvangço, ile lngilte-

e aıt u__ K p k' ,. 
elind b •-.g - ong ve orte ız m 
ta A e ~hanaıı Makao vardır. Garp-

D. 0 N Y A ·. H A. B E R L E R i 
Fransa'daki mülteciler 

şimdi de tekrar 
lspanya'ya akın ediyorlar 

( .Jaşr 1 inci sayfada) 
Diğer taraftan, nasyonalist makam -

lar, sah gününden itibaren lrun hudut 
karakolunun günde 6.000 kişi kabul 
edeceğini tebliğ etmişlerdir. 

Harp divani.arı t,.."alışmıya 
~lıyorlar 

tekrar Burgos'a gideceğini haber ver
mektedir. 

lngilten>'nin luırtırı 
Morvan, Londra'dan Jurnal gazete

sine bildiriyor: 

Hainan adasında 

Japonlar mühim 
stratejik noktaları 

ele aeılrdller 
Tokyo, 12 a.a. - Domei Ajansı bil

diriyor : 
Japonlar Hainan adasının işgalin -

ne devam ederek adanın en mühim st
ratejik noktalarını ele geçirmişlerdir. Barselona, 12 a.a, - Havas ajansı 

muhabirinin bildirdiğine göre, Harp 
divanları bu pazartesi ve salı günleri 
içtima ederek muhtelif "Çeka" teşki -
}atına ve "kontrol müfrezeleri,, kıta -
larmda çalışarak casusluk ve mukabil 
casusluk su,Çlariyle itham altında bu • 
ıanan 350 kişinin vaziyetlerini tetkik 
• ..ı .. ..:eıffir Bunların arasında hapisane 
olarak kullanılmış olan UrY&uay ge -
misi içinde faaliyet yapmış olan harp 
mahke?De$i reisi Salazar Ventura da 
vardır. 

Japon donanması kumanına fransız 
gazetesine. japon münasebatına azrarı dokunacak 

her türlü hareketten kaçınması için 
şiddetli talimat verilmiştir. 

"İngiltere, Paria hükümetine tama 
men mutabık olarak vakit kaybetme
den Franko'yu tanımıya ve nezdine 
bir büyük eliç göndenniye karar ver
miştir.,, 

Diğer taraftan Maten 
Londra'dan bildiriliyor: 

J' alansiya ve Madrid 
bombardıman edildi 

Valansiıya, 12 a.a. - Dün aıkşam sa. 
at 24.40 da düşman tayyareleri beşinci 
defa olarak Valansiya kıtasmı bom -
bardıman etmişlerdir. 

Dün sabah saat 11,30 da yapılmış 
olan ilk bombardımanda 45 ev yıkıl • 
ınış 8 kişi ölmüş 25 kişi yaralanmış -
tır. Diğer taraftan 5 sanaya tayyaresi 
Valinsiya'nm 50 kilometre cenubuın
daki Manuel kasabasını saat 5 te bom
bardıman etmişlerdir. 

İngiltere ve Fransa büyük elçileri
nin Burgos'ta itimat mektuplarını haf 
ta içinde ve belki de perşembe günü 
vermeleri imkansız değildir. 

lngiliz gıızctMlf•rine göre 
Lonôra. ıe .a. - Pazar gazeteleri 

İspanya muharebelerinin yakında bi -
teceğine şüphe etmemektedirler. 
Franko hükümetinin derhal Fransa ve 
Büyük Britanya tarafından tanıtaca
ğına muhakkak naziriyle bakrlmakta
dır . 

Sondey Taymis gazetesi, İngiltere 
hükümetinin bu tanıma keyfiyetini 
hiç bir şarta talik ctrniyeeeği kanaa
tindedir. Aynı gazeteye nazaran Fran
sa hükümeti sah günkü kabine içtima
ında bu tanıma kararını verecek, ingi
lizlerin kararı ise çarşamba günü ka -
bine itimaını müteakip ilan olunacak
trr. 

INvİçre de Rurgo~'u tanıyacak 

Çin luırbı hakkında korkunç 
bir biliinço 

Londra, 12 a.a. - Şanghay'dan bil -
diriliyor : 

Çin milli yardım komitesinin neş -
rettiği rapora göre, harbin ilk on yedi 
ayı zarfında 80 bin küsür gayri muha 
rip çinli ölmüş ve yaralanmıştır. Bu 
müddet içinde 53 şehir 1318 kere bom 
bardıman edilmiş ve bu bombardı -
manlarda 35.157 sivil ölmüş ve +4.050 
sivil yaralanmıştır . 

Çin politikası değişmiyecek 

Şunking, 12 a.a. - Yeni Komintang 
propoganda nazırı, yabancı matbuat 
mümessillerine atağıdaki beyanatta 
bulunmuştur : 

B. Ruzvelt 
Avrupa' ya 

davet edildi 
Fakat vakti olmadığı 

için gidemiyecek 
Paris, 12 a.a. - Üç memleketin Va

şington'daki sefirlerinin Bay Ruzvel
t'i Avrupa'ya davet etmiş olduklarını 
Deyli Meyl'in Pariste çıkan nüshası 
yazmaktadır. 

Bu iskandilleri müteakip bir beya -
nat yapılmış ve reisicümhurun riyase· 
ti esnasında memleket haricinde bir 
seyahat icrasına vakti olmadığı ifade 
edilmiştir. 

Bu gazete, siyasi mahfillerin "riya
seti esnasında., sözüne ehemiyetle işa
ret etmekte olduklarını ilave ediyor. 

Nevyorkta tahmin edildiğine göre 
İngiltere kırat ve kıraliesi,- Amerika
daki misafirlikleri esnasında Bay Ruz 
velt'in refikasını Avrupa'ya davet ed-:
ceklerdir. 

'neyli Meyl diyor ki: 
"Bu takdirde reisicümhurun bu da

veti üçüncü defa reisi Cumhurluğa 
namzetlğini koyacak olduğu takdirde, 
kabul etmesi muhtemeldir. Bir buhran 
takdirinde umumi bir konferansın iç-
timaa çağırrlması halinde Avrupaya 
gitmekte tereddüt etmeyeceği malum 
bir keyfiyettir." 

Papa salı günü 

gömülecek 

ITÜRKiYE BASINll 

Balkan konseyi 

toplanhsına doğru . .. 
Muhittin Birgen, Ankara'dan bu 

mevzu etrafında Son Poata gazetesi
ne yazdığı makalede, Bükreş toplan
tısından bahacderek bu toplantıda 

Balkanlar teaanü·dü ve Balkanlar 
birliği fikrinin hayli ilerlemiş oldu
ğunun görüleceğini, Balkan devlet
leri büyük devletlerin peyki oldukça 
daima zarar gördüklerinden, yalnız 
biribirlerine istinat etmekle ileriye 
doğru yürüdüğünü yazıyor. Bundan 
sonra Sofya'da çıkan "Mir" fazete
sinin Ankara'daki hükümet tebed
düllerinin ve Dr. Tevfik Rüştü Aras' -
m çel 'lmesinin Türkiye'nin Balkan 
siyasetine karşı rabıtasının gevşiye -
ceği manasına gelmekte ol-duğu su -
retindeki mütaleasını reddediyor ve 
Doktor Aras'ın çekilmesiyle bu aiya
setin deği~esi arasında bir rabıta 
mevcut olmadığından baıka bu aiya
seti kuran zatın mumaileyh olmadı
ğmdan bu siyasetin on beş senelik 
rejimin malı olacağını, ,ayet herhan 
gi siyaset için bir ıahıs aramak li.
znnsa Doktor Araa'tan evet gözümü
ze çarpacak başka bir şahsiyet mev
cut olup onun da Türkiye Cümhuri
yetinin reialik makamını büyük bir 
salahiyetle işgal eden lsınet İnönü 
olduğunu şimdiki haricye vekilimiz
in de balkan siyasetinin paaif bir mu
akkibi olmayıp aktif bir yapıcm ol -
duğunu kaydederek sof yalı gazete -
telerin hata ettiğini süyliyor. 

SPORDA ŞUUR 
V AKlT'te B. Hakkı Süha Gezgin, 

beden terbiyesi umumi katibinin ta
t mbul gazetelerine vaki beyanatı mü 
naae:betiyle bir fıkrada bir müddet 
beynelmilel müsabakalara iştirak et 
memek hususundaki karar münaae -
betiyle diyor ki: 

nıenka'nın Filipin adalan bulu~ 
llUJ'Or.Ctı1ıupta da İngiliz 9C Holanr4• 
nıenfaatlerlnin toplandıi· DOrDeO 

bulunmaktadır. P- mbarla Hainan'
m ••li ı.unın bu devletleri alika -
t;k ~:le beraber, bu iıgal ile en 
Fl'a:n a,: aaı olan devlet ıüphesiz 
1898 aa 11'.. Çünkü Hainan adası 
li I senesındenberi Fransa'nm İfga
• .:. hnd~ bulunan ehemiyeıtli Ko
Po Rço lırnanınm methalindedir. Ja
Yı~Y~'nın ~u hareketin-de dikkate la
ki :.can.hır nokta, bu ifgalin Çin'de
ol a erı harekat ile bir münaaebeti 
to hla~aaındadır. Gerçi Hanian Çin 

1• P;•grdır. Fakat Kanton'un itga
ı;:;n eon.ra japon askerleri Çin mil-
11\İ 

1 
rularıyle bu adanın arasına gir• 

bu' ~rdil'. ~inaenaleyh Japonya'nm 
1 .

1 
arekeü, Cankaytek'ten ziyade 

t "f tere Ve bilhasaa Fransa'ya ma-
b~ tur. Japonya'nm Fransa'ya böyle Nasyonalist tayyareler bugün sa -
ır darbe ind' · b' .. d b . be ırmesı, ır mud etten - at 10.30 dan 11.30 a kadar Madrid'in 

Paris, 12 a.ça. - Matin gazetesine 
Cencvre'den bildiriliyor: 

"- Çdn'in mali politikası, her nokta 

da şimdiye kadar takip edilen politi -
kanın aynı olarak kalmaktadır. Mer -
kezi komitelerin 5 il'\cİ umumi içtima 
devresi münasebetiyle politikada bir 
değişiklik olacağı hakkında ileri sli -
rülen ,ayialar tamamile aaılaızdır. Çin 
halk partiainin azmi, memleketin is -
tiklilini ve milli kalkınmayı temin ey
lemektir. Çin'in muhtelif mmtakaları, 
lhükümeıtin politikasını kayıtsız f'Ut -
sız tasvıipte devam etmektedir. Çin 
!birliği, her zamankinden daha ziyade 
"Sağlamdır. 

Konklav'a iştirak edecek 
kardinaller yola çıktılar 

"Fakat §U beynelmilel müsabaka 
lara girmemek kararını bütün kal
bimle alkışlıyorum. Nevakit bir apor 
yolculuğu sözü çılua, nevakit yaban
cı ülkelere giden kafilelerin resim -
lerini göraem, içim burkulurdu. De -
neye deneye artık yüzde bet yüzlük 
bir gerçek olarak öğrenmittim, ki 
güleaöyliye, hophya zıplıya, ümit 
marşları okuyarak trene, vapura bi
nen delikanlılar, süklüm püklüm dö
necekler. Onlardan önce de acı, boz
gun haberleri gelecek .• 

erı. kleniyordu. Mallımdur ki A- mühim stratejik noktalarını bombar -
1herika b · k ı 

B .Motta'nın Bem'deki cümhuriyet 
çi İspanya orta elçisine yaptığı beya
nata göre, federal meclis gelecek haf 
ta Franko hükümetini hukukan tanı
mak tasavvurundadır. Bunun sebibi, 
lspanya'da birçok iaviçrelinin ikamet 
etmekte bulunması ve İspanya ile 
konfcdcraeyon arasında mevcut tica
ret münasebetleridir. 

Çift' • ır aç ay eve Japonya'yı danan etmiılerdir. 
dekı askeri harekattan dolayı 

(Başı 1 inci sayfada) 
Papa'nın hürriyetini takyit etmemek 
endife6iyle bu vesikayı neşretmeyi 

kabul etmiyeceği tahmin edilmekte -
dir. 

P1"oteato et • b f Rih , rnı, ve u protestoya n-
il İe .de iıtirak etmitti. Amerika er: ngıltere'nin uzak ıarkta takip 

ecelden politika üzerinde birlet
lll~leri Japonya'yı telq. dütürdü. 
Çünldi Japonya'nın ötedenberi bede
n, kendisine karıı müeşsir tedbirler 
:/ il b' ' yet ola bu iki 

Hükümetçi kabinenin 
toplantısı 

Madrid, 12 a.a. - BB. Negrin ve 
Delvayo ile heınllz Madrid'e varmllllll§ 
olan diğer nazırlar buraya mU'Y&Balat 
etmi?ler ve derhal nazrrlar meclisi 
toplanmıştır. 

Bay Ne.grin bundan böyle cümhuri
yetçi İspanya hükümetinin merkezi -
nin Madrid olacağını ilan etmi11tir. 

ltfinorka'yı İtalyanlar 
bombald.ıman ettiler bir menfaat güttüğüne ve batı Akde -

nizi statüsünün idame edileceğine da
Paris, 12 a. a. - Temps gazetesi ya- ir teminatın kıymeti hakkında bazı 

Meksika'da matem 

ftlet arasında bir İf birliği kurul
ına..,a rnani olmaktır. Bu yüzden ja
::- efkarı azıcık endite tçindeykeın, 
.,....... da İqilia prot.etoauna itti - ltalya gönüllüleri gelecek miP 
~ ~ti. Bunun üzel'İne ja~n gaze-

zıyor: mahfillerde mevcut §Üpheleri idame e-
Minorka adasının nasyonalistle1'e decck mahiyettedir. Bu şüphenin bir 

Buenos Aircs, 12 a.a. - Kardinal 
Kopella, Neptunya vapuru ile Roma'ya 
hareket etmi~tir. M ksiko'dan bil -
dirildiğine göre de bütiln Meksika 
kiliseleri papanın matemine iştirak et
mişlerdir. 

A nu?riloo' da 

Spor, gerçi bir zevktir. Fakat ve
rimli olması için, o da herhangi, bir 
meslek kadar emek iater. Çahpnak 
zordur. Terle ıulanmıyan almlarda 
defne tacı bitmez. 

Halbuki bizde sporu bir gö.terit 
sayanlar, sayıruyanlardan çoktur. 
Kulüpçülüğün de nihayet bir rozet 
süsü halinde düşünüldüğü görülür. 

ad eri, Franaa'ya kartı ıid·detli ya
\' ~~ Y•.zmıya başladılar. Hariciye 
ı/ aletı namma söz aöylemiye sala-
ıyetli olan zat da fransız pro-

~~t~su hakkında ıu sözleri aöyle
-aıtı: 

• 
~ ... · Fraına'nın pt'Otestosuna ehe -
d' ~et aU--tmiı değiliz, Fransa, kea

llifte daha yQlcm olan meselelerle 

bıed' ~la ~denizle m .. 1gul olsa keıı-
111 •• 

ıçın daha hayırlı olur. 

F 8Un.dan sonra da ;,pon gazeteleri 
d ran.. aleyhine yazılal' ~aııımııakta 

evalll ettiler. Çankaytek orilul.,ına 
c~uptaki fransız T okin aomurge
;ıı~en Yardım gittiğini ve bu vazi -
lietnı. .caiz olmadığmı bildirdiler. 
ti •tti nıgiliz ve fransız hükümetle -
İaı 1~. senenin sonlarına doğru Ha
'ttıe -k lfgal edileceğinden şüp.nele
bı:;J ' Japonya'ya ihtarda bulun-

&rdı. 

1' ~laıılıyor ki Japonya bu ihtara 
.. alc ·- H • ' . 1 ...a . -uamıt ve aman ı ıfga et-
tlır. B .. d - t . k' J '-z-" .. a goa erıyor ı aponya 

devıe tarkt&ki ingili, fransız ve diğer 
ha tlel' menfaatlerine gittikçe da-

•z 1ı -let1 \lrınetkar oluyor. Ve bu dev-

•er::~pa'da 8-lin - Roma mih
az ır.._.__"•l'fllattıkça, onlardan daha 

Iİl'it~~or. Kendiıine, Çin'e kartı 
t-.ı. tiii llliicadelede büyiik yudım 
lali~ ebaıiyec:ek olan bir adanm it
hir ' 911lohat devletlere kal'§ı ciddi 

lnr~~datı okuyuı demektir ki artık 
nı an~e Ve Amerika bunun manası-
J llbıalıdll'lar. 
aPoıı1a• 

karıı, h ntıı bu meydan okuYUfuna 
rak il ~r 2&nuuı müeuir tedbir ola
dan r er;. IÜrülen iktuadi aanksiyon

ka ı~';; ba~aedi\mektedir. Filhaki

edecekl ~~ın, Amerikanm iştirak 
yola 

1 
t~ra ılctıaadi tedbir Japonya'yı 

e •rebili F k edb' . .. easir ol 1', a at t ırın mu-
olması ;:•sı •Yllı zamanda tehlikeli 
tehlik .~ektir. Ve Amerika bunun 

esıııı .. 
J>Onya'ya Koz önünde tutarak Ja -
tedbire iıti~arıı alınacak herhanai 
tnadıkça d •ke yanaflDJ}'or. Y anat
lunmıya ~ Arnerika'nın iç.inde bu
komb' ca.gı herhangi bir devletler 
• ıne:ıonu k .ale k 1 , uza şarkta Japonya 

lll'fı ··-a .. ~ Y1 aoze alamaz. 

A. Ş.ESMER 

Roma, 12 a.a. - lspanya'daki ital • devri hadisesi istiklal prensipinin biz- an evel izalesinde bizzat Franko için 
yan muhariplcrinin ancak Franko'nun zat Burgos hükümeti için de ne kadar otoritesinin teyidi bakımından, bilhaa
siyasi zaferinden sonra çekilecekleri mühim olduğunu kafi derecede ispat sa Fransa ve İngiltere tarafından ta
hakkmda bugünlerde bir makale neş- etmektedir. Franko'nun salAhiyetini nınmasr mevzuu bahis olduğu şu aıra
retmif olan Giornale d'İtalia, bugün haiz bir mümessil ingiliz bayrağının da, büyük fayda vardır. Bu tanınma
fikrini şu suretle tasrih etmektedir: himayesi altında Devonahire zırhhsm- nın ancak müstakil, mukadderatına 

da adanın kan dökülmeden işgali hak- bakim bir surette sahip Ye bundan baş 
kında müzakerede bulunurken Major- ka Avrupanın batı cenubunda, Akde
ka üssünden gelen İtalyan tayyarcle- nizde ve Amcrika'nın şimalinde haya
rinin adayı bombardıman etmeleri, i- ti menfaatler yine hiç bir surette zarar 
talyan kuvetlerinin hususi bir politi- ve halel getirilmesine müsaade etmi
kaya hizmet ettikleri ve ispanyol mil· yeceık olan devletlerle itimat verici iyi 
liyetperverliği davasile hiç bir alaka; komşuluk münasebetleri idame fcv
ları olmadığı düşüncesini tevlit edi- kalade alakadar bir İspanya için yapı
yor. H~dise, Musolini'nin 1spanya'da labileceği aşikardır. 

Vatington, 12 a.a. - Kongre şefle -
ri, ölen papanın hatırasını taziz için, 
senato ile meclisin pazartesi günü kı
sa birer celse aktetmelerine karar ver
mişlerdir. 

Bu çarşamba günü Amerikalı kar -
dinal Oconnell'i de alarak hareket e -
decek olan Saturnia vapuru Cebelüt -
tarık'a 26 şubat tarihinde yeni cenubi 
ameri.kalı kardinalları getireeek olan 
Neptunya vapuru ile aynı zamanda mu 
vasalit edecektir. Kardinallerin papa 
intihabına yetişebilecek zamanda Ro -
ma'ya muvasalat edecekleri tahmin e
dilmektedir. 

Bu zihniyetler içinde keSkin at
letlerin, yaman futbolcularm yetit
mesi elbette ki beklenemezdi. Nite -
kim değil mi1letler arasında, bütün 
dünya karıısında şu küçücük Balkan 
sınrrları içinde bile yerden yere çar
plımak çile&inden bile kurtulama
dık ... 

.. İtalya, Franko'ya olan yardımına 

ancak henüz dışardan tahdit edilmek -
te olan bu siyaai zaferin müdafaasına 
lüzum hasıl olduğu takdirde devam e
deeektir. Fakat İtalyan kendisine si -
yasi zaferi asla empoze etmek tasav -
vurunda değildir. İtalya yarınki İs -
~anya'nın siyasi rejiminin şu veya b~ 
tarzda fa,.izmin ayni olmasını iddia ct
rn.crıextedir . O yalnız bu rejimin, doğ
ru yoldan ta§rrtaoilecek pıhancı tesir 
ve nüfuzlarından iri yani "İspanya, ı.-.. 
panylılarındır,, formülilne uygun hale 
gelmiş bir İspanya'nın milli arzusuna 
tekabül etmesini arzu ediyor.,, 

I tayan basını Londra ve Parui 
tenkit ediyor 

Roma, 12 a.a. - Fransa ile İngilte
rc'nin frankist lspanya'ya kar91 itti -
haz etmiş olduklar. hattı hareket, ital
yan gazetelerinin tenkitlerde bulun -
malarına sebebiyet vermekte herde -
vamdır.Bu gazeteler,Londra ve Parisi 
Franko'ya düflJlaD olmakla muaheze 
ettikten sonra fransızlarla ingilizlerin 
Burgos ile mukarenet peyda etmeleri 
ihtimalinden kuşkulanmaktadırlar. 

Voce d'İtalia gazetesinde "Virginio 
Gayda". şöyle yazıyor : 

"Londra ile Paris'in başka türlü ha
reket etmelerine imkan olmadığından 
dolayı, Franko'nun muzafferiyetini 
kabul etmi11 oldukları bedihidir. Fakat 
timdi bu muzafferiyeti baltalamıya uğ 
rafıyorlar.,, 

Gayda, nasyonalist zimamdarlara 
mutlak surette itimadı olduğunu be • 
yan etmekle beraber onlara fransızlar -
la ingilizlerin İspanya'ya karşı itti -
haz etmi' oldukları hattı hareket mu
vacehesinde ihtiyatlı davranmıyı tav -
siye etmektedir. 

Franko'nun ıanınmmı 
me11eleıi etrafında 

Pariı, 12 a.a. - Gazeteler, ingiliz 
hükümetinin pek yakında Burgos hü
kümetini hukukan tanıyacağını tah
minde müttefiktirler. 

Lö Jıu ıazetai B, Leon Berard'ın 

D Ü o N Ü L E 
R IKÜ(ÜK DIŞ HABERLER .. 

X Moskova - lran ticaret heyeti 
yeni bir ticaret muahedesi akti için 
müzakerelerde bulunmak için buraya 
gelmiftir. 

Güret ve binicilik gibi kökü ti. 
tarihin ·doğmadığı karanlık günlere 
kadar inen, iki spor ıubeaindeki ba -
ıarılarnnız, fÖyle bir yana bırakılına 
hiç bir yerde yüz ağartamadık. Mil -
Jetler arası yarıılarına boy göster -
me4c: için girilmez. Milli bayrağın f&o 
refi de seyahat ihtinslarma kurban 
edilemez. 

Karar, çok yerindedir. Bunu ve
renlerden allah razı olsun ... " 

Dadaist dünya 
NükteJanlıjiylc kendini tanıtmıı zeki bir lranaız. muharriri, Nicola. 

Lerou.e, •ünümüz.ün ocaip hôdiHleri karııaında bütün dÜll,)'anın dadaiat 
oldujuna hükmeJiyor. 

Teıbih hoıuma Bitti. Sanat ve edebiyatta çok çabuk ıöhret yapmak ar
z.u4iyle bir takım gençler yeni yeni tar.zlar icat etmiıler ve bunlara üim
ler vermiılerdi: dadaizm, lütüriz.m, .ürrealiun. Klaaik çerçeveler içinde 
kaldıkça kenJilerini kolay kolay tanıtmıya muvfiilak olamıyacak bir çok 
kimaeler, nrf eaerlerinin tece .. üaü tahrik eden garabeti aayeainde Uimle
ri etrafında, lehde veya aleyhde bir hayli gürültü uyandırabildiler. 

Bugünün aiyaaet aleminJe de kıyaalama yoliyle gerçekten dadaiat te
mayüller keıletmek mümkündür. Çabuk ıöhret. itibar, aervet ve niifıu 
temin etmek için klaaik aya.et kaideleri çerçeveai parçalanm1Jtır. Keyfin 
ve lantuinin alabildiğine hükmettiği bir •Ürpriz.ler alemi bu auretle in
aanlaran önünJe açılıvermiıfıir. 

Müfrit cereyanların, 8Gnata, bir kaç iatiJadın heba olmaaından bafka 
ehemiyetli bir :ıuırar uermİf olJuiu iddia edileme~ Fakat aiyoai daJaian 
için vaiyet Mf de bu merlteme değildir. Burada, muhayyelenin bütün 
lt•prialeriyle Ü:aerinJe cirit oynadığı aaha, inaanlığın mukaJJeratıdır. 

Yeni olan her feY etrafınJa bir müddet alaka ve tecea.Ü• uyandırabi
lir. Bugünün aiyasi prendebaz.lıkları da, bir takım halk kütlelerinin hay. 
ranlığını tahrik edebilir veya hiç olmaz.aa dikkatini oyalayabilir. Fakat 
yenilikten baıka mez.iyetıi olmıyan hünerbaz.lıkların her .&aman a.)Wll al.G
kayı göreceklerine güvenmek mümkün değildir. 

Harp erteainin müfrit aanat cereyanlarandan bugün ortada ne kalmıı
tır? Kendilerini ileri z.ihniyetıin miimeuili aayan bir kaç arJakalmııın ye

rinde Mıymasından baıkal .... 
Onun için, günün birinde aiya8İ Jadaiz.min ele aynı ôkibete ufrıyaralı 

artık halk kütlelerini bıktırac:aiını ve hiç bir teceaaÜ• uyandr.rrruyacak de

recede bcıyatlıyac:ağını tahmin temek bir kahinlik olmua gerektir. 
Bekli,,en görür. Bekliyeliml " 

YllfO' NA.BI 

X Londra - Filistin ingiliz - arap 
konferansı ikinci içtimaını dün saat 
15.30 da akdetmiştir. 

X Belgrad - Naibi hükümet Prens 
Pol ticaret ve sahayi nazırı B. To-
micth'i kabul etmiştir. \ 
X Nevyork - FevkaISde seri bir tay
yare. ile Losanceles - Ncvyork arasın
:iaki mesafeyi 7 saat 45 dakikada geç
mit olan müiazim Ben Kesley Ho
vard Hughes'in rekorunu kıramamış
tır. Bu rekor, 7 saat 28 dakika 25 sa
niyedir. 

Macaristan' da basın 
hüriyeti daralıyor 

Budapqte, 12 a.a. - Havas bildiri -
yor : 

"Papa emirnameleri ve faşizm" is -
mi altında bir başmakale neşretmiş o -
lan s06yalist Ncpszava gazetesi bir 
hafta tatil edilmiştir. Nasyonal sosya -
list Cesszetartas mecmuasının da son 
nüshası menolunmuştur. Bu iki hadi -
se kont Betlcn'in gazetesi ile nasyo -
nal sosyalist Magyasrag gazetesinin 
bundan evci tatil edilmiş olnıalariyle 
bir araya gelince ortada çok dar bir 
matbuat serbestisi olduğunu göster -
mektedir. 

X Stokholm - Hariciye nezareti 
Eatonya, İngiltere ve Letonya bükü~ 
metinden, Aland adalarının statüsü_ 
nü değiştirmek hakkındaki talebine 
muvafakat cevapları almıştır. 

X Paris -:- Arnavutluk hariciye Kont Çaki'nin Berlin'den avdetin -
nazırı B. Bıbohovo, hususi bir ziya- denberi gerek muhalif gazeteler gerek 
r~ttc bulunmak üzere buraya gelmiş- nim resmi gazeteler biribirine benzi -
tır. yen makalelerle Çek-Slovakya'ya Ro-

X Tokyo _ Tokyo'da toplanacak manya'ya, Yugoslavya'ya ve bazen de 
olan Aıya antikomintern konferansı- Polonya'ya çatmaktadırlar. Bu maka -
nı haz 1 lelerin mülhem oldukları sarı'h bir 

ır amıya memur komite bura-
da toplanmıştır. Bu toplantıy~ krrk surette görülmektedir. 

kadar delege iştirak etmiştir. etmektedir. Ziyaret resmi mahiyette· 
X Belgrad - Hükümet naibi prens d' ır. 

Pol babası prens Arsese'ın hatırasını X Bcrut - Fransız generali Voy
iıhyaya medar olmak üzere Belgrad gand hususi. bir ziyaret maksadiylc bu 
müzesine rus kompozitörü Glinka'ın raya gelmiştir. 
bir portresini hediye etmiştir. X Prag - Karpat ukranyasının di-

X Cebelharık, - Cebelitarık umu- yet meclisi için yapılan seçimin neti· 
mi valisi Sir Edmund İbnıide maiye - celcri milli birlik listesinin parlak mu 
tiyle birlikte Ncvcastle kruvazöriyle vaffakiyetini göstermektedir. 
Fasa hareket etmiştir.Kruvazöre Glas X Brüksel - Kabineyi teşkile J_.. 
gov kruvazörü ile iki denizaltı refakat par memur edilmiıtir. 
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Fransa ile Burgos orasında 

yapılan temaslar üzerine 

• • 
ltalya endişlenıyor 
Faşist matbuatı Fransa'ya 

karşı yeni bir hucum 
vesilesi bulmuştur: Frnnko hü
kümeti nezdinde B. l.con Be -
rard'ın vazifeyle gönderilme -
si. 

Aklı başında insanlar, uzun 
müddet bizi cumhuriyet hüku
metine mtizaharctle itham et -
tikten sonra, Fransa'nın mede
niyetin mudafileri addettiği o
teki cephe ile temaslara başla
masından Jtalya'nın memnun 
kalması lazım gcldigini sana -
bilirlerdi, 

Fakat hiç de öyle olmadı. 
Barsclona'da oldugu gibi Bur -
gos'da da Fransa ancak bir 
§eyle ugra&mışur: İtalya'ya 
karşı entrika çevirmek ve za
ferinin mcyvasını elinden al -
mak. 

Burada Fransa'yı İtalyan ka
moyu nazarında mütecaviz gi -
bı gostermek hususundaki me
todun sistematik surette istis
marı karııısında bulunuyoruz. 

H er ne de olsa Roma'da, 
B. Lcon Bcrard'ın mi

ıiyonunun hedefi nasyonalist 
hukumctin harıci ınyasctı uzc
rinde tcsır yapmak ve onu kı
raliyetci veya cumhuriyctci sa
bık İspanyol hukumetlcrının 
fransız dostlugu ananesine ir
ca etmek olmasından endişe 
gostcrilmektedır. 

Fa:;ist matbuatı bu nokt~.da 
hakikate yakla!imaktadır. Çun
ku, bir elçinin vazif~si. her şey
den once temsil cttıgı memle
ket nezdinde muınessıh bulun
duğu devlet arasında bır tem.as 
noktası bulmaktır. Sonra da ıs
panyol dcvlctiı~in. bu. fr~n~ız 
1.vstluğu ananesı mkar gotur
mez bir hakikattir. Fakat hep
sinden ziyade 1talya'nın İspan
ya'da açık müdahalesi kendisi
ne minnetten fazla hoşnudsuz
luk kazandırmıştır. 

Bu, her turlu kati mahiyette 
mudahalelenn mukadder neti • 
cesidir. 

Y ardıma koşan, bu mü -
dahalc devam ettikçe 

ve açığa vurunca başkasının i
tine bumunu sokan biri vazi • 

yetine düşer. Almanlar kendi 
hesaplarına mahremıycti mu
hafaza etmişlerdir. 

Nihayet, faşistlerin endişe • 
Jcrıni haklı gösteren sonuncu 
bir sebep de lspanya, sırtında
ki gömlcgin rengi ne olursa ol
sun, harap bir memleketi imar 
için Roma ve Berlin'de bula -
mıyacağı sermayeleri bulmak 
için Fransa ve İngiltere'ye 
muhtaçtır. 

Faşist matbuatı, Fransa'yı 1-
talya'ya karşı çevirmekle itham 
ettıgı entrikaları önlemek içi~, 
Parıs kendisine karşı bır 
komplo tertip eder ve Frarıko 
rejimini fransız nü(uz.~na da -
ha musait bir diğer reJımle de
giştirmek ister gôst~rmekle 
general Franko'yu. cndı!iclen • 
dirmck istcmcktcı.lır. 

B ütUn bu manevralar, dün 
B. Gayda'nın ''Giornale 

d'ltalıa"da ileri surdüğiı ital • 
yan lejyonerlerini Franko'nun 
yalnız askeri zaferine kadar 
değil, siyasi zaferınc kadar 1s
panya'da tutmak iddiasına bir 
ıstinatgah gibi gorimmcktedır. 
Fransa'yı bir başka rejimin te
sisi lehinde miıdahalc etmekle 
itham etmekle, Roma, B. Çcm
berlayn'c karşı, İspanyol top • 
raklarının tamamiyle tahliyesi 
hususunda yapmış olduğu vadı 
gccıktirmek için bir sebep a • 
rıyor görünmektedir. 

B u manevraya karşı veri • 
lecck yegane cevap, 

Fransa'nın karışmazlık siyase
tine sadık olarak, mukadderat-
larını tayin etmenin yalnız ve 
içinde yaşıyacakları rejimi seç
melerinin ancak kendilerine a· 
it bir İli telakki cttigidir. 

ötesi için faşist gazeteleri • 
ni, İngiliz hükiimet muhafillc • 
rinde B. Musolini'nin girişmi5 
olduğu tcahhütlcrin ifası husu
sundaki yeni bir mühlet kabul 
etmiyen tefsirlere dikkat etmi
yc davet ederiz. 

Editb Bricon -

La Republique 

ha hiç bir partiye girmcmi5tir. 
Diğer taraftan, nasyonal sos • 
yalist partisi kendisine en yük
sek nişanı olan altın madalya
yı vermiştir. 

Şaht'ın polctik kanaatlerinin 
en güzel ifadesi, onun 1913 de 
sôylemiş olduğu bir nutkunc-. 
gonilmektcdir: 

"Yalnız alman kumaşı, al • 
man makinesi ve sair şeyler 
satmakla iktifa etmemiz la • 
zımdı. Bizim, her şeyden evci, 
kulttirümüzun mahsulü olan 
binlerce ~eşit, sanat, edebiyat, 
dil ve felsefesini, alman din -
darlık ve terbiyesini fikir ve 
ahlak dcgcrleri olarak ihrac et
memiz icap ederdi." 

Şaht'ın karakterindeki en ba
ri.ı: hüviyctlcrdcn biri de, dü- ' 
§Üncelerini açıkça söylemesi
dir. 

A iman ekonomisinin "des-
sas Odise"si adı veri -

len Şaht, Almanya'nın ekono
mi ve kambiyosunu, bugüne 
kadar en çapraşık vaziyetler -
den bile kurtarmış olan adam
dır. Onun faaliyetindeki en 
mühim merhaleler, enflasyon • 
dan sonra Rcntcnmark'ı çıkar
mak suretiyle alman kambıyo -
suna istikrar vermek, Dawcs 
ve Joung projeleriyle 1931 den
beri dövizi idare etmek, trans
fer anlaşmalariylc enternasyo
nal borç_ları tanzim etmek, ye -
ni planı tatbik suretiyle ham 
madde tedarik etmek, nasyo -
nal - sosyalistlerin iş davaları· 
nı ve silahlanmalarını temin et· 
mcktir. 

Şaht, ekonomi politikası ve 
kambiyo telakkilerini dı§ veya 
iç politikaya gorc de&İ!itirmi§ 
olmasına rağmen, daima '"Şah
ta hlis" otan istikametten ay -
rılmamı5tır. Nitekim Dawcs 
ve Joung istikrazlarının faiz 
meselesi henüz kati surette 
hallolunmamı~ olmasına rag • 
men, tamirat işleri pratik ba • 
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Kalalonya bozgunu kaqısında 

Fransız basınının tef slrleri 
Şu yakınlarda bir cümhuriyetci bana Madrid ordu

larında 500.000 adam bulunduğunu söylüyordu. Öy
leyse, dedim, Katalan'ları kurtarmak için neden taar
ruza geçmediler? Yapamamışlar. Bir taarruzu besliye
cek derecede malzemeleri yokmuş. Şu halde ısrar et
miyelim. Bütün askeri muharrirler bu hususta muta
bıktırlar. Müdafaadan başka bir şey yapamıyan bir 
ordu sonu çıkmaz bir ordudur. Madrid orduları için 
de vaziyet böyledir. Muhasara devam edeıbilir. Kuşatı
lanların kahramanlıkları şüphesizdir. Madrid'in müda
faası askeri tarihin güzel bir sayfası olarak kalacaktır. 
Fakat artrk oyun bitmiştir, galip şimdiden ilan edile
bilir. 

B. Negrin sanırım ki bu fikirde değildir. B. Azana 
acaba bu kanatte değil midir? 

Netice, Komünistler ve sosyalistler ne derlerse de
sinler, hükümet oraya B. Berard'ı göndermekle çok ye
rinde hareket etmiştir ve bu mümessil tam zamanında 
Burgos'a varmıştır. 

Pierre Dominique - La Rcpublique 
Cümhuriyetci şefler neden harbı uzatmakta ne diye 

israr etsinler? Onlara tek bir şerefli hal çar.esi kalmış
tır: mütareke talep etmek ve galibin şartlarını kabul 
etmek. Franko'nun şartsız teslimlerini istiyeceği ma
IUmdur. Bunu kabul etmemekte israr ederlerse İspan
ya'nın ellerinde tuttukları diğer kısımlarında da Ka
talonya'dakinden daha feci bir bozguna uğrıyacaktır. 
Ve bu sefer kaçmak için bir fransız hudud da bulamı
yacaklardır. Cümhuriyetçi şefler, fransız toprağından 
sonuna kadar harbetmek azmini ilan edecek yerde 
mağlubiyeti kabul etseler daha iyi ederler. Ve ~ransız 
hükümeti de kendilerine bunu kati surette tavsıye et
mekle ve kendilerine yol vermekle daha iyi hareket et-

kımdan Almanya'nın lehine hal miş olacaktır. 
olunnıu:;tur. Jacques Doriot • Libcrte 

Bir trojedjnin 

son perdesi 

İspanya hadiseleri, bu -
gün vaz~yete hakim bir hal
de bulunuyor. Yıldırım gi

bi ilerliyen milJi.yetçile • 
rin önünde hükümetçilerin 
ordu, şefleri ve neleri var
sa Fransa'ya iltica ediyor. 
İspanya cumhurreisi Aza
na dahi maiyeti ile lıera -
ber fransız hududundan aş 
mıştır. 

Jiral, Kompanis, Agurre, 
Korteslerin reısı Morti
nez Barrio'da bugün fran
sız topraklarında bulunu -
yor_ Bu şahslyc-t\ni.n 
hepsinin Paris'e gıdecek

leri bildiriliyor. 

Oyle görülüyor ki, Cum
huriyetçilerin mukaveme
ti artık sona erdi ve uzun 
bir trejedi dağınık milis
lerin inhizamı ile nihayet 
buldu. 

Hükümetçiler kütle ha -
linde fransız hududundan 
geçerek fransız toprakla -
rında dalgalar gibi çatla -
dı, otuz kırk bin milis as • 
keri silahlarından tecrid 
edilerek ordugahlara yer
Jestirilecek ve kadroları tan 
zi~ edilecektir. Şimdiye 
kadar Fransa'ya 30 bin 
geçmiştir, 60.000 daha 
beklenmektedir. 

•••••••••••••••••• Ş aht'ın, ~syonal • sosya· f.spanya cümhurreisinin, başvekilinin ve ekseri is-
list ekonomi politikası- Bu bozgun ordunun pe • 

rişan yaralılarına kadın, 

çocuk ve hasta İspanyol 
mültecilerini de ilave e -
dince cidden acıklı bir 
manzara ile karşılaşıyor -

Dr. Şaht'ın 
sebepler 

R ayhşsbarık Şaht'm: 
Direktörü 

istifasındaki 
nelerdir ? 

nın çerçevesi içinde kambiyo panyol bakanlarının tayyare ile Valansiya'y~ gi~ecek 
i§lcrini idare etmcğc kalkııı • yerde fransız toprağına geçmiş ol~a~arı keyfıyetı harp 
ması onun içten duygularına bitmiş nazariyle baktıklarına delıldır. . .. 
tamdmiylc aykırı olduiunu - • kl d b r hu 

Hiç Qüphesiz, kendilenne topr_a a. rımı:. a. ı .. • söylcmcğc bile hacet olmıyan • d - ld B 
bi rtccrübcyi ifade etmekte • kümet kurmak müsaadesi asla verılmış egı ır .. ~y-

sun uz. dir. O, alman kabinesinde mu- le bir müsaade bitaraflığı ihlal olurdu. Onlar. ~ızım 
scrliğine tayin edilmi5 ve aynı ' b' · ı b 1 ab l 1 **** 

h hafazakirlığı temsil eden ır toprag-ımızda ancak müstag-ni sıfatıy e. u un ı ır er, yılın ilk kanununda Ray li • b · k b · 
bank'ın ba§ına gcçirilmİ!itir. O, ıahsiycttir. Sağlam ır am ı- B. Sarruat kendilerine bunu pek yerınde olarak ha- Fran&a, insaniyet namı -
bu vazifede 1930 nisanına ka • yo hakkında söylemiş olduğu na hudutsuz wr iziD'll& ka,. 
dar kalmııtır. Rayhıbank'daki nutuklara bir goz atmak, onun t:ulatmı tır. ! .-.~ nt rn~met VC ln anlyet rışmaya karar vermiştır, 
vazifesinden istifa ettikten 0 gunlerde Ilcrı sUrrnUŞ oldu---~-......ransa, mu tecılerc l\.c:ıti, 

sonra, bir çok Avrupa rnemle • ğu teorilerin Almanya'da pra- vazifesini yapmıştır. Bu hal devam edece~ olursa bu Onun ıçın topraklarına 
ketleri ve Birleşik Amcrika'yı tik sahaya geçirilmemiş oldu • Fransa için munzam bir yük teşkil edecektır. Fakat bu korkunç bir şekilde akın 
ziyaret etmiştir. ğunu görmcğc kafi ıclir. Al • mültecilerden pek büyük bir kısmının ~akında t~~an- eden felaketzedelere kartı 

(, __ R_A_o __ v_o __ ) 
TURKlYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

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

T. A. P. 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 

T.A.Q. 

Ankara 

PAZARTESİ: 13.2.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müiziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans, meteoroloji haberleri. 
13. ıo - 14 M ü.ı:ik • (Cazbant • 

Çiğan) Lantoş orkcsrası. 
18.30 Program. 
18.35 Mıizik ( Senfonik plak -

!ar). 
19.00 Konuşma. 
19.15 'fıirk müzigi - Fasıl he • 

yeti • Celal Tokscs, Hakkı 
Derman, Eşref Kadri, Basri 
i.Jflcr, Hamdi Tokay, (Ba • 
ya ti faslı). 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
berieri, ziraat borsası (fi • 
yat). 

20.15 Türk müıı:iği. ( Kili.sik 
program - b-tekir tanburi 
Ali efcndlııin hatırası , in). 
ı .. Tanburi Ali eıcııdi Suzi
dil peşrevi. 2 - Tanburi AH 

·efendi Suzidil 1 ci beste (Yı
kıldı darbı sitemden). 3 • 
Tanburi Ali efendi Suzidil 2 
ci beste (bilmedik yari kim 
bizden). 4 - 'fanburi Ali c • 
fendi Suzidil ağır semai (Ka
ni yadı lcbinlc. 5 - Hcfik 
Fcrsan - Tanbur taksimi. 6 • 
'fanburi Ali efendi - Suzidil 
şarkı (yandıkça oldu suzan). 
7 • Tanburi Ali efendi - Su
zidil şarkı (Bir nigahla ey 
dilrüba). 8 • Tanburi Ali e
fendi • Suzidil ızarkı (Her 
bir bakışında ne§c). 9 - Tan
buri Ali efendi - Yürük sc -
mai - (Ceyhun arayan didci 
giryan). 10 - Tanburi Ali e
fendi • Saz semaisi .• 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kambi -

yo - nukut borsası (fiyat). 
21.30 Miızik (küçük orkestra -

~cf- N ccip Aşkın): 1 - Lınd
ncr • şarap yortusu (Fante -
zi). 2. Munkcl - Vcncdik ha
tırası (sercnad). 3 - Czcrnik 
• güzel sanatlar festivali (u
vertür). 4 • Dictrich - Fif
r.-!er (marş). 5 • Mililer - La 
Polama şarkısı üzerine fan
tezi. 6 • Becker - İlkbahar 
(melodi). 7 - Nicmann - çarl
ston (dans). 8 • Riisagcr Bir 
entcrmcdzo. 9 - Ganglbcrgcr 
- küçük toplantı (Revü - cn
tcrmedzo), 10 • Schiedcr • 
Dinle .. keman ne-J:ÖYliivor 

ngo ı - He bergcr • 
Şarkda. · 

22.30 Müzik - melodiler • Pi. 
23.00 Müzik (cazband • Pi).' 

1 
23.45 - Z4 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETL 
12 Hamburg - 14 Laypzil 
15.25 Hamburg - 20.15 
lano, Ştutgart - 20.30 FIO 
ransa - 21 Lil. 

ORKESTRA KONSERLE 
VE SENFONİK KONSE 
LER: 15 Berlin - 16 Vi 
na - 20 Kopcnhag, Stokh 
- 20.10 Hamburg - 21 ll 
ma - 21.10 I.ondon • Rec 
nal - 21.30 Paris - 22 V 
şova - 24 Ştutgart. 

SOLO KONSERLERİ: 1 
Varşova - 17.25 Keza 
18.20 Laypzig - 19.10 V' 
na - 21 Roma. 

NEFESLİ SAZLAR (Marı 
s.): 6.30 Brcslav, Frankf 
- 8.30 Brcslav - 18,25 
- 18.30 Frankfurt. 

ORG KONSERLERİ VE 1' 
ROLAR: 18 Königsberı 
18.20 Brcslav - 19 Kc.za 
20.10 Kolonya - 21.30 S 
holnı. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Ko 
ya - 8.30 Alman istasyo 
rı - 10.30 Hamburg -
Alman istasyonları - ı 
Ştutgart - 14.10 Alman İl 
tasyonları - 15.30 Bcrlin 
16 Alman istasyonları - ~ 
Beromiınstcr - 18 BerliD ~ 
18.50 Kolonya - 19 Köni ... 
bcrg, Laypzig - 19.25 Fr.,.,,. 
tun. - 20.15 Berlin, Fraolr 
:Curt - 22 ao Kolonya, H .... 
l.urg. 

HALk MUSİKİSİ ~ Jl. 
Ştutgart - ın.1 !\ Viyana 
23 Budapcşte (Sigaı •• 
rası). 

DANS MUZlOt: 16 KöniCS 
bcrg - 20.10 Münib, Köni~ 
bcrg - 22 Sofya - 22' 
Münih - 22.30 Tulus "' 

22.45 Poznan - 23 Flora°"' 
Milano, Roma - 23.10 B,.
scl - 23.25 Landon - Rec~ 
nal - 23.45 Liyon - 23.::1" 
Droytviç - 24 Lükscmbud 
Paris - 0.30 Droytviç. 

Ankara 

rodyosu'nun 

bir sürprizi 

Ankara radyosunun dinleyl • 
cilcrine bir sürpriz hazırla • 
makta olduğunu duyduk. 811 • 
nun ne olduğunu ara:;tıran -': 
kadaşımız radyomuzun 1-4 f11d 
bat snh akşamı saat 21 ,. • 
Ekrem ve Cemal Rctid iJI 
"Saz • Caz" operetini rall1" 
Ionik temsil halinde d~ 
yicilerinc takdim edec:: f9D 
oğrcnmiştir. Bu temsil • 
İstanbul Şehir Tiyatr~ ~ 

~
r· natkirlarindan Hazım cdia 

'ITIUJ<!;U< -v ası ı .GOOU ve 
Ştatscr davet edilmişlerdir 
Güzide sanatkarlarımızın btl 
daveti kabul etmeleri sah ak .. 
şamı kendilerini radyomusuO 
başında zevkle dinlemek bnkl
nını bahşetmiş oluyor. 

"- Artık bakan olmadığın za 
man, bakanlı&a tayin edildim. 
Vazifemden nHımı rica etti • 
&im vakıt, İli bagında alıkonul
dum ve kalmak isteyince de 
azdedildim." dcdigi rivayet C· 

dilir. Ancak, bu sözler, bugün • 
ku hakiki vaziyeti isabetli bir 
surette ifade etmektedir. 

Doktor Şaht'ın kariyeri, Al
manya devletinin, hususiyle 
harp sonrası kambiyo ve cko • 
numi politikasiyle çok sıkı bir 
surette bağlıdır. Onun gelip 
gidi5i ve muhtelif makamlar • 
daki faaliyeti, harp sonrası Al
manya'sının ekonomik ve mali 
inki5afında ayrı ayrı birer mcr· 
haleyi gostcrmcktedir. 

N asyonal • sosyalistler iG man parasının altın esasına da- h d kl umulabılır hiç bir engel ve güçlük çı-
yanıp dayanmadığı münakaşaya ya'ya dönmek arzusunu iz ar e ece erı • · 

başına geçtikten sonra, değer bir meseledir. . Maurice Colrat • Eıcselsıor karmamıştır. Fransa, bu Fransa'nın bu müdaha - enkazın arasından doğnı1-
Hitlcr, Doktor Şaht'ı tekrar 1 . görülmemiş olan feci ha _ 1 
Rayhşbank'a cctirmiş ve 1934 Kurs itibariyle alman mar- Tarihin garip ve ani dönüşleri vardır. Kata O?Y~ • lesi sayesindedir ki, ispan mı ya ve yeniden hayat bu 
de de kendisine ayrıca ckono- kı, karşılığı altın olmadan, al- da yabancı istilası cümhuri·y·e· tci o.rd.uyu yenmıştır. diseye karşı Jakayıt kal - yol trajedisi, memleket bir mı ya çalışıyor. 
mi bakanlığı komiserliğini ver- tın esasına dayanmaktadır. Al- 1 mamış, erzak, mühimmat 
miştir. 1937/38 yıllarında dört man başbakanı gibi doktor Fakat ispanyol cümhuriyetı o memıştıT. • mezarlık haline gelmeden İspanya'da birlik tcesU.8 
yıllık plan kurmayı ile ckono- Şnht da, Almanya'nın cnflas • Leon Blum - Popıılaıre ve imdat teşkilatını vücu- halk ve mukavemet eden edince, herkes uzlaşıp, it -
mi bakanlığının yeniden orga • yona avdet etmiyeceğini birçok 111111111111111 de getirmek ıçın hakiki son kıtalar mahvedilme ' ,.-
nizasyonu ba~is mev.ı:uu otun- defalar temin etmic olmasına llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll seferber bir hale gelmiş • terine tekrar sarılacakt 
ca, Hitlcr, dohor Şaht'ın ko- " den nihayet bulmuştur. Bu suretle, Avrupa'r-r gar 
miscrliktcn istifa talebini ka • raı;mcn, iş bulmakdyı' s~ahlan· Rayhş'ın bugünkü finan.s po~i. - tir. Fransa'mn yardımı, yal- bindeki bu w.-ınlekette, 

D oktor Şaht'ın kariyerine, bul etmiştir; fakat, pratik ba. mak için tatbik c ı mc tc o • rıişlcrinc, Şaht da 1933 d~ i:J.ti· tikası cihan hnrbındııkı polıtı- İspanya'daki ordugahları- nız ispany' ollara karşı gös- barbarların .wzmıya ve çü· 
1900 da asistan olarak kımdan onun ekonomi bakanlı- lan kredi politikasının kenflar rik etmişti Fakat, onun fıkrın- kayı 'hatırlatmaktadır .• Şi~~i . na dönmek istiyen yaralı ru""tml·,... teı=ebbüs ettig~l 

çah5tığı ticaret mukaveleleri- ğma nihayet verilmiş olmasına yon emareleri gösterme tc 0 
• cc, devlet yalnız muharrik de, cihan harbında oldugu gıbı, .. 

1 
.
1 

. d"kl . . termiş olduğu imdat hare- ::ıı 
ııi hazırlama dairesinde başla - rağmen, kabinede bakan olarak duğ1ınu gözden kaçırmamak mcvkiindc kalacak, devlet ye • paralar verimsiz değerlere (si- mu tecı er, ıste ı erını ketleri onları kabul etme- .. ;uvazene yeni baştan ku -
mıştır. Bu tarihin uzcrindcn kalmıştır. gerektir. rine hususi sermaye faaliyete llihlanma, rantabl olmıyıın o - yapmakta serbest bırakıl·. F rulacaktır. 

1 'k _._t. Halbuki bu prdje · sinden ibaret deg~ ildir • bir yı gcçtı ten &onra "ticaret B - ·r · d n zakla• gcçcc.,.,. 1
' ' • tarııi tesislerine, otomobil yol- mışlardır. Siyasi şeflerine Burada bir liberalizıll mukavele Cemı.yctı·nı'n" idare~- ugun vazı csın c u ,,. şaht ile nasyonal •. sos.ya-. nin akim kaldığı ve devletın, d ransa, mu""tarekc yolunda 11 

ı 1 R h b k d" k · 1 k !arına v. s.) yatırılmakta ır. d" l t t 'l tın mış o an ay ş an ırc - lı"st mahfillerın ılerı kısmen silah siparişlcrıy c, ıs- ıp oma pasapor u verı - . t ,_ teessu"'s ederek, bu organise miri olmuştur. Bir müddet son- .. ·· ·· ah • t' d d"kk · 1 • 1 DiT.cr taraftan, son yıllarda a • da uzla,.mayı temın e me"' torunun ş sıye ın e en 1 a- gelcnlcrı· arasında ekonomi. ve men de "CD cmüdafaa ış crıy c e; mı"ştı"r. "' d'l · k ı· "da d 
ra, yani 1903 de Drcsdcncr h.. · d r d k al"kalı g"'o··ru··lmcsı· Iizımgclcn iman fevkalade tedbirlerle bir- kin ralrşıyor. e ı mış ve uvet ı ı re 
Bank kendisini çağırarak, cko- te değer tcza ur, partı a amı lınans politikası ctra ın a 1 tc- .. Jiktc takip edilmekte olan cko- Fransa, alicenaplık ve "' "' - yesinde yarınki ispanyol 
nomi bürosunun şcfliginc tayin olmadan, muhtelif pol~tik re • lakki ayrılıkları, nihayet, dok- dört yıllık pllinla bugünkü kon- nomi politikası, halkın normal nezaket şartları dahilinde, Fabt ne yazık ki, bu • 
etmİ§tir. Şaht, 1908 den 1915 jimlcrdc en mühim iıılcrin ba- tor Şaht'ın ortadan çekilmesini jiıktürün amili olduğu ap açık ihtiyaçlarını bile karşılanma • 

1 
k gtln lspanya yarım adasr, rejimi yeniden canlandı • 

yılına kadar bu bankanın genel şında bulunmuş olmasıdır. intac ctmi!itir. Zaten nasyonal bir hakikattir. sına imkin bırakmıyan bir ham dağılmış, parça anmış oın harabiler ve katliamlar di- rılacak, fakat bu rejim. 
· ı··ı . Bundaki amil, sırf onun bilgi _ sosyalizmin dinamikinden İ madde ve ia•c malzemesi kıt· şusuna layik olduğu ilti • dı'ktato""rler reJ"ı"mı'nd-.. direktör muavın ıg nı yapmış d. •!erin bu suretle inkişa- " Al f 

1 
halı"ne gelmiştir .,... ve iktidarıdır. ba§ka bir şey beklenemez ı. " lıı:·ı meydana getirmiştir. . .- atı ve merhameti göster • yar · Ve 1916 da birle•ik Dormsto'"d· fı, alman devletini, ta • bambaşka olacaktır 

" man ekonomisinin arzcttıgı ek t. 1 k lb" - '~*** • ter ve Nationalbank mucsscsc- M aamafı·, Şaht, eskiden de- Alman ekonomisinin tekrar mnmı tamamına malum olma • b" h m sure ıy e a mı ve 
manzara, topyekun ır arp e· İ a· }erinin genci direktörü olmuş- mokrat partisine men • canlanabilmesi kredinin geniş- makla beraber, 60 • 70 milyar konomisidir. tarafgirsizliğini bir daha Fakat spanya gün geç - Paris - Mi ı • 

tur. 1923 deki enflasron gün - &uptu. Ancak, 1920 yıllarında, lctilmcsine bağlı olduğuna da· marklık bir borç altına sokmu5 h S 'd göstermiş oldu. tikre, iç harbinin bıraktığı Marcel Lucaio 

ru, dürüst in&anlardır, ve kendilerini sevmenizi iste

rlın. Bu kolay bir iş olmıyacaktır, zira başka bir ırk

tandırlar. Bir çok cihetlere dikkat edeceksiniz ki si

ze acaip görünecektir; bunlarm ne gibi şeyler ol

duklarını size anlatamam, çünkü ben onları acaip 

bulmam. Bu taktirde bize derhal haber vermelisi • 

niz; zira biz de size izahat vermeliyiz; siz anlamalı 

ve al~malısınız. 

hakaretler. Bunun manasını anlamanız iktiza eder. 
Sabırlı olmanızı sizden rica ederim. Katiyen unut

mayınız ki biz vatansısız ve kendimizi ekseriya pek 

bahtsız hissctmiıizdir. Sizin bizimle memleketiniz 

arasında bir çe~İt irtibat unsuru olmanız irap eder. 

l•e•r•ı·n•d•c .. R•a•y•h•5 .. k•a•m•b•ı•y•o ... k•o•m~i·-... •b•u•p•a•r•t•id•c•n .. ay•r•ı•lm ... ış ... v•e•b•i•r•d~a~-!'l!!~ı~r~n~a~s~y;o~n;al~-~s~o~sy~a;l!is~t~l!cr!i!n!g~o~·-.. ~o·ld•u~ğ~u~~ta~h~.m~inll!'!~c~d!il!m!c~k·t•c~d~ir~.!!1!!11!!1Jı/lllllllo~y~c•Z!~ü~r1111111e~r1111111~a~y~t~u~n·g~~a~n!'!!!1!!!!!1!!!!1lllllll!!~!!l~~l!llll .......... !!!111!!!!!!!!!!!3!!!!!!!!!!!!~ .... ~~ ... lll!!!lllll!l .... ll!'ll ... lill!'l~ll!l!!ll!!!!!~~I!!!!!! 
okur ve aıık olanlara istihkarla bakardı. Halbuki 
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Yıızıın. Yolan Foldcs Çeviren: Nasubı 811.yd11 

-84-
- Tamamiyle ailevi bir akşam yemeği. 
Gunter anla§ılmaz bir şeyler mırıldanıp tuhaf 

tuhaf Anna'nın yüzüne bakıyor. 

Klııri öğleden sonra eve uğramadığından o ha· 

raretli yemek hazırlığına iftirak edemiyor; eaasen 

evde bulunsaydı da buna iıtirak edeceği pek o ka· 

dar muhakkak değildi. Saat ye-diydi, yanında es
merce, geni§ omuzlu, güzel olmaktan ziyade çirkin, 

alnına doğru biri kalkık olan kaşı ile hem komik, 

hem müstehzi, koca bir delikanlı refakatinde sahne· 
de görünüyor. Bu delikanlının, bütün bu hal ve ta

vırlarına ::-ağmen, genç kurt dişleri gibi parlak dit

leriyle manzarası oldukça caziptir. Tabiidir ki bi

ra7 ürkektir ve mütemadiyen gülümsemektedir. 

Klari, ciddi bir tavırla : 
- itte ailem, Reymon, dedi. Onlar akıllı ve doğ-

Barabaş'lar, hayretler içinde, dinliyorlar. Klari'

nin bu kadar uzun, ve hususiyle bu derece ciddi hi

tabeler irat ettiğini hiç İşitmemiılerdir. Reymon'un 
sıkıntılı gülümseyişi çoktan dudaklarından silinmiş. 

tir. O şimdi, pek uzaklardan gelmiş olan ihtiyar işçi 
ile yıpranmış karısını sakin ve alakayla dolu bir na

zarla seyretmektedir. Sonra, ruhundan coşan ve bu

nunla beraber ürkekliğini anlatan sevimli bir eda i

le, Fransıza has teshir edici zarafetle onlara doğru 
ilerleyip iki ihtiyarla Anna'yı öpüyor. 

Oldukça heyecanlı bir tavır ve cazip bir tebe&
sümle: 

- Biz, biribirimizi çok seviyoruz, diyor. 

Oğlunu dütünen bayan Barabaş, hissetmekte ol-
duğu deruni azabı ifade etmek ister gibi: 

- Küçük kızıma karşı mültefit olunuz. 
Barabaş da gencin elini sıkarak : 
_ Safa geldiniz, oğlum, diyor. 

Klari, bu itimat reyi tufanı arasında kımıldan
maksızın ayakta duruyor. Yüzü hiç gülmüyor. Ve 

sükut avdet ettiği vakıt söze ba§lıyor: 

- Bir cihet var ki size söylemek isterim, Reyınon, 
diyor. Biz buraya geldiğimizden beri bitmez tüken

mez hakaretlere maruz kaldık; büyilk ve küçük ha

karetler ... Her ;abancının maruz kaldığı neviden 

Pek mütehassıs olan Reymon resmen itaat vade
diyor. Vatandaşlarından çoğu gibi bas.it bir sözle 

kalpleri kazanmak sanatını biliyor. Bayan Barabaş, 
vaziyet icabı, gözleri yataracak kadar heyecanlıdır. 
Fakat, Klari nihayet gülmeğe başlıyor. Bir iskemle
ye otururken: 

- Hitabenin sonu size yapacağım bir ihtardır. 
İlk Önce &izden sabırlı olmanızı rica etmiştim. Şim
di de fazla sabırlı olmamanızı istiyeceğim. Ekseriya 

kavga ettik; gene edeceğiz. iki insan biribirine bu 

suretle intibak eder. Ortada mevzu varsa ailemle de 

kavga ediniz. Bizlerden biri olmanın en iyi usulü bu

dur. Ona kendi ailenizmİ§Cesine muamele ediniz. 

Hoşunuza gitmiyen bir şey olursa derhal tebarüz 

ettiriniz, fakat ufak tefek yanlı§larımızı da affedi
niz. 

Reymon bağırıyor: 

- Anlatıldı. Şayet kabul şartı bu ise kavga et
mekle zevk ahrım. 

Sonra, Barabaş'la karısına doğru dönerek ilave 
ediyor: 

- Esasen ben kavgacıyım ve mizacım itibariyle 
cemiyetten ictinap ederim. Yani hakiki bir koraika

lıyım. Şayet kızınız sadece başka bir erkeğe bak • 

mak cüretinde bulunursa derhal bıçağımı çekerim. 

Anna, gülümsiyerek: 

- Bu Kler'in bileceği §eydir, dedi. Afka meydaıi 

i§te şimdi kendisi böyle kan dökücü bir genci sevi

verdi! Siz, Reymon bizlerle istediğiniz kadar kavga 
edebilirsiniz. Bu hus\üta Kler haklıdır. Ve bu, in -

sanların biribirine alıpnası için en kısa yoldur. 

Biribirine alıpnak meselesi bahis mevzuu olduk-

ça Kler bununla her hususta gösterdiği ener-ji ile 

meıgul oluyor. Reymon, Balık - Tutan - Kedi soka-
ğına iki günde bir akşam yemeğine gelmek emrini 

alıyor. ilk önce, güzel yaz geceleri hesabına bunu 

protestoya kalkışıyorsa da, Sen nehri rıhtnnlarm -

dan fazla Barabaı'ların evinde öpüpneye fırsatları-

nın mebzul olduğunu anlamakta gecikmiyor. Niıan-

lılar Anna ile Gunter'i merhametsizce yalnız bat -

larına bırakıp çalı§!Dak bahanesiyle yandaki odaya 

yerleşiyorlar. Bundan batka, her cihet dikkate alın-

dığı takdirde, burada tesaıdüf ettiği kimseler, yani 

Barabaş ailesi ile dostları, pek eğlenceli in&anlardır. 
Katrina Reyınon'u trbkı bir tiyatro numarası gibi a
vutuyor. Onu konuşturuyor, ve konu§turmak ise, 
Katrina'ya tealluk edince, büyük bir gayret sarfını 
İstilzam etmiyor. Şakalatıyor ve onu biribirinden a-
te§li propaganda nutukları söylemeğe teşvik ediyor. 

B~zan Reymon Klari'yi aşağıdaki bara götürüp 

dostların masası batına geçiyor, ve oraıda, Liif ile 
Menegetti'nin münaka§alarını takip ediyor. Bardi

§İnof bu münakaşalara artık hiç müdahale etmiyor. 

Barditinof şimdi ihtiyarlamıı ve hafifçe tıknefes ol
mU§tur. Konuşmak onu yoruyor ve söylemekte oldu-

ğu sözü de ekseriya unutuyor. Reymon Gunter'e bile 

tahammül ediyor: "gürültülü bir adamsa da biraa 
delice,'' diyor. 
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Göz seyi rmesi ve nazar .. . 
Gözünüz seyirdiği vakıt · . . ıyı veya 

fena hır haber alacağınız k 1 _ _ a , u agı -
nız çınladıgı vakıt hangı' t f k" _ .. ' ara ta ı 
çınla·tlıgına gore, sizı· ·· d ""kl . h k" . . ov u erıne 
ya ut ç.e ı~tırdıklerine inanmazsa -
nız - ~ımdıden haber ve . . 

k
. k reyım - sı-

ze ya es ı afalı diye ki · · b" ce er, yahut 
evınıze ır radyo nıak · . l 

k k d 
.. _ ınesı a amıya-

ca a ar zugürt o)d • 
lederek har · ugunuza ham-

ç .. k" .~nıze acıyacaklardır. 

]
un u goz ııeyirınesinden kulak 

çm amasından nı A • 

"t"k ana çıkarnıağa saç-
ma ı ı at dem k 
olanların fikri e .'. pek yeni kafalı 
dınd .. ne gore, radyonun ica-

an onceki . 
kaf alılıkt O zamana mahsus eskı 
kılrrsa ır d nla~ın dediklerine ba
medi - i ;r1~ anı kı gözümüzün gör -
va da~ ~ at ~adyonun hissettiği ha
tarafı:; arı bıze dünyanın ta öteki 
aes had' a ge~e~ hadiselerini (yalnız 
viz ~sel~rı dıyemeyiz, çünkü tele
bi/on açıktı) getiriyorlar, o halde 
sel e ~~ çok uzakta geçen fikir hi.di
d ;rı~ın. de göremediğimiz hava 

a ~a arıyle göz kapaklarımızın in~ 
cecık adelelerine yahut ]ı:ulalllartll"-' 
zrn hassas teller& e kadar. r:ırebile -
ceğini niçin k(lh-.J etmemeli?.. Bir 
t~raft~ .J.- ınsanlarm dünyadaki ci
•·-•lerın he . .b. k d k lar f k . . P&ı gı ı reyon çı ar ı -
hl ~ ~. rı .~ıttikçe ilerlemektedir. De
ıc:lak ı gozlerimizin seyirmesi yahut 

1 
larnn1zın çınlamasına sebep o-

an ° reyonlardrr 
t Bu itle çokca ~eHul olan bir dok
oruıı kendi Üzerindeki müşahedesi -

ne göre nıahk .. b . l . . le eme mu atır erının. çı-
~r>dddarı reyonlarla göz aeyirmesi

nın çok tnüna&ebeti varmı§. O doktor 
nde vakrt bir mahkemeden celp kağı-

1 alırsa d h ·· l ·· 1 • a a once mut aka goz e -
~·i~~e~ ~iri seyirirmiş. Yalnız, bu tet-

erını Yunaniatan'da yapan dok
tor iyı· hab . h . .. f b . erın angı ıoze, ena ha • 
• ~rın hangisine tesir ettiğini henüz 
ıyı ayırt edemiyor. Her halde bir ta-
raftak· ·· .. · · 

parçaladığını iddia edermi§ ... Filezo
fun söylediği kimya kuveti o zaman
danberi bulunanıamışsa da röntgen 
ışıklarının, bizim gözümüze görün -
meden, o kadar zorlu işler gördük
leri anlaşıldığından nazarda küçük 
- en çoğu mavi - gözlerden çıkan 
reyonların da zorlu iıler gördüğünü 
kabul edivermek pek kolaylatmııtır. 

Nazar değmesinin nebatları ku -
ruttuğunu, hayvanları birden bire 
telef ettiğini elbette duymuşsunuz
dur. Yunaniatan'daki meşhur doktor 
Tanagras insanlarda nazar değmesi 
hastalığının ali.metlerini bile topla-

mış: 

Kırıkhk - baş dönmesi yahut baş 
ağrısı - soğuk 50ğuk ter - devam
lı esneme - hazan 40 dereceye ka -
dar yükselten ateı {buna hiç §aşma
malrsınız, çünkü radyonun kısa dal
gaları da insanın a.teşini o dereceye 
kadar çıkarırlar) - bulantı - böb
rek hastalıklarında olduğu gibi de -
rJtt tiaygınlık- çocuklarda havale -
ı.-.1:t1arında kirpiklerin ucu bükülür-
müş. 

Nazar hastalığının geçtiğine ala -
met de, zaten bildiğiniz gibi, çok es
nemektir. Bizde eskiden nazara ne -
fes edenler esnemeği, hastalığın na
zardan geldiğini kesin delil sayar ' -
lardı. 

Nazar değmesi hastalığının ali. -
metlerini öğrendikten sonra, onlara 
inanmasanız da elbette merak ede -
rek hastalığın ilacını sorarsınız. Fa
kat aormaaaruz daha İyi olur, çünkü 
ilacı bu zamanda çok kim.ııelerin ta
hammül edemiyeceği kadar çirkin 
ve kirlidir. 

Nazar değen hastayı kendi haline 
bırakarak, kendi kendine esniyerek 
nazardan kurtulmasını beklemek, 
bence, o tedaviden daha hafif ka -
lır. G. A. 

h ı gozu seyırınce ehemiyetli bir 
abe~ ~elinniş ... Bu tetkikleri yap - _.,,1111111111 Yenişehir 

bıa.k ıçm hekim diploınama hiç ihti- _ 
111111111 h. 
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b e~lere, hangi göz fena haberlere : 
aglıdır? Yalnız, buna aaç.ma fikir : 
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.. adyo tnakineai gibi hassas bir alet = 
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Yolda k kas ızın ayak seslerini duydu. Ar-
ından k d . . . . f k . ar e.şının sesını ar ettı: 

d;k betili~ etme Bravnley, diyordu 
Ye1J1 an1ı, şımdi otomobilin yerinde 
~er estiğini görünce döner, gelir. 

ravnley diyordu ki: 
- e-Yand ~ ger bir defa gidecek olursa, 

rna1ı 1~1rnız gündür. Onu burada tut
na b. Uzerine kapıyı kilitlemeliyiz. 0-
a~zı:; göz kulak olacağım; hikayeyi 
edecc ~~n kaçırmamasına ben dikkat 

gırn. 

I<tz köşey· d"" .. b ·1· .... ce bir . ı onup otomo ı ı gorun-
törti . s1evınç çığlığı kopardı. Blis, mo

ış <'t • 
_ B.ernrnış b.~lun~yordu. . 

gitt·1 ~ - • en sur , dıye yalvardı, senın 
gını s .. sun b oylemişlerdi. Allah razı ol -

• uraa . . . Oto a ımışsın. 
gittilelllobil işledi ve ikisi de kayıp 
da bet 'f~rn bu esnada iki adam kapı
tind ırrn_ışlerdi. Bravnley'in hidde -

en kıık d' ~ . rif. re ıgı duyuluyordu. He -

- Şoför ge · l · d' b y d şimdi iki . rı ge mış, ıye agır ı, 
•e sı de uzaklaşıyorlar. Ah Ca.k, 
D n yok rn 
but usun? Ne diye kızla beraber 

unup onu hareketten alıkoymadm? 

yazan: Füipı Openhaym 
Kardeşi: 

- Keıyt, Keyt ! Diye seslendi, geri 
gel 1 Gel de seninle bu meseleyi konu
şalım. 

Otom()bildekiler bu sesleri duymı -
yacak kadar uzaklaşnuşlardr. Kız yü -
zündeki tülü indirdi. Blis, onun ağla
makta olôuğunu hissediyordu. Ara.ba
yı köşeye kadar sürdükten sonra kö -
şede, sola sapacak yerde durdu. 
Kız sordu: 
- Neye duruyorsun? 
Blis, önündeki yola bakıyordu. 
- Sizin aşağıki yoldan tekrar Ni -

yumaııket'e gitmeniz ihtimalini dü -
şündüm de ondan, dedi. 

- Neden? 
- Ben bir kaç saattenberi hafiyelik 

rolü yapıyorum da. Sonra bunun men
faatini zicabı olduğunu da sanıyorum. 
Kardeşinizin ortağı olduğunu sandı -
ğım Bravn1ey, bir aralrk elinde bir 
bardak viski soda ile yanıma gelip ba
na Kravley'e gitmemi emretti. Bana 
sizin artık bana iıhtiryacınrz kalmadı -
ğını söyledi. Bu adamın halinden, tav
rından izah edemediğim bir sebeple, 

18.000.000 dan 
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Bize bir mistik lô%ımso .•• 
Yeni halkevlerinin açılış gününü 

sa.brrsızhkla bekliyorwn; o evler ki 
yarmm cemiyetine kati şeklini vere
cek olan laboratuvarlar, fabrika
lar, mektepler, ve bizzat cemiyetin 
kendisidirler. 158 merkezin daha 
halkevi ile cihazlanmasmı henüz on
dan mahrwn olanlar için bir gıpta 
mevzuu sayarken önümüzdeki yd
lal"'da bunların da birer halkevine 
kavuşacaklarını, ve hatta günün bi
rinde en küçük köylerimizin dahi 
kendi ölçülerinde ve kendi ihtiyaçla
rına göre teşkili.tlanmıf evlerin ça -
tıları altında aynı çah§Dtalara aahne 
olacaklarını bilerek teselli bulabili
riz. 

_ı_ 

1 40.000.000 a !. .. 

Cümhurreisinıiz, 1934 te yeni 25 
evi Ankara halkevinden açhklan 
gün kendilerini dinliyen bütün mem
lekete bir ahlak mefhumu olarak 
vatanpervirlik'ten bahsetmişleröı.. 
Fakat, vatanperverlik nedir? Burmn 
tarifini gene milli tefimizm nutuk
larında bulabiliriz: "Halkevlerinde 
her toplanış, vatandaşm karakterini 
sağlamlaştırmak, inceltip güze1leş
tirmek için yeni bir fırsat olmalıd.IT". 
Bütün ahlaklann batında, bütün 
haualarm üstünde Türk vartan.da§· 
lığı, vatanseverliği dü§ünülmelidir.,. Buğday davamızı nasıl başardık? 

Zafer ve istiklal yılından bir 
sene sonra idi, ecnebi me"m

leketlerden yurdumuza yemeklik 
olarak on sekiz milyon liralık buğ
day ve unun girdiğini gümrük is
tatistikleri acı bir hadise olarak 
gösteriyordu. İstiklal harbinden 
daha evelki zamanlara, ne kadar 
geri gidilirse gidilsin, gümrük ka
prlarımrzın kayrtsız ve şartsız ec
nebilere açıldığı tarihten itibaren 
her geçmiş yılın bu acı neticelerle 
karşılandığı teessürle görülmekte
dir. 

Trablusgarp, Balkan, Cihan ve 
İstiklal harplerinden çok yorgun 
çrkan türk köylüsü, frtratinde sak
lı enerji ile sapanına dayanarak işe 
başladı. Cümhuriyet hükümeti, ilk 
ve büyük iş olarak köylünün sır
tında onu asırlarca ezen aşar yü
künden ebediyen kurtardı. 

Geçen devirlerin, gah ihsan ve 
gah da zaf ından dolayı ecnebllere 
verilmiş olan gümrük müsaadesi 
yüzünden ecnebi müstemlekelerden 
memleketimize giren ziraat mah
sulleri, türk köylüsünü kendi yur
dunda ümitsiz ve mecalsiz bir hale 
koymuştu. 

L ozan'da kazandan ve imzala
nan büyük zaferin, türk 

milletinin kayıtsız ve şarbıız güm
rüklerine hakim olması haklarının 
tatbik senesi 1928 yılından sonra 
başlryacaktı. Hükümet bu yılda, 
Büyük Millet Meclisine gümrük 
tarife kanununu sunmuştu. Kanun 
layihasr mütehaıuııs encümenlerde 
hararetli ve uzun uzadıya münaka· 
şa ediliyordu. Münakaşa, bilhassa 
memlekette yetişen zirai mahsulat 
benzerlerinin hariçten gelmemesi 
veya onlara ağır vergiler konması 
noktasında toplanıyordu. O yılların 
büyük şerefini kazanmış olan cüm
huriyet hükümeti ve kanunu encü
men ve nıecliste mi:idafaa eden o za
manın Maliye Vekili Sayın Saraç
oğlu muhtelit encümen :tzalarmın 
içten gelen coşkun suallerine ce-

şüphelendim. Önce dediği istikamete 
gider gibi yaptım. Sonra döndüm, ge
ri geldim. 

Kızın suratındaki asıklrk deği~iş -
ti. Şimdi Blis'e adeta minnettar bir 
çehre taıkınm1ştı: 

- Allah razı olsun, dedi, lütfen yo
luna deva.ı.ı et 1 

Blis sözüne devam etti: 

- Geri döndüğüm zaman ne yapaca
ğımı bilmiyordum. Biraz sonra ~e 
doğru yürüdüm. Arka odada bir ışık 
gördüm ve gizlice oraya yaklaqtım. 

Pencerenin üstü açıktı. Onun için ko
nuşulan sözlerin çoğunu da duydum. 
Ahırlardan geri döndüğünüz zaman 
sizin söylediklerinizi de işittim. 

Kız sordu: 
- Meseleyi ne dereceye kadar bili

yorsun? 
- Anladığıma göre bunlar ellerin -

deki kıymetsiz bir atı ileri sürüyorlar. 
Halbuki bu at hakikatte prens Corc' -
dur. Bu meşhur atın fena halde topal 
olduğu ve geçen şubatta öldürüldüğü 
ilan olunmuştur. Kurnazca bir usul. 
Bunun altı sene kadar önce bir defa 
daha tatbik edilmiş olduğunu hatırlı -
yorum. Yarın prens Corc Pontifeks 
ismi ile yarışa girecek olursa muhak
kak kazanır. 
Kız sesini biraz alçaltarak: 
- Bütün hikayeyi anlamrşsın, dedi, 

yalnı zben, esasta fena bir genç olını-

~ ................................... ! 
t Yazan: 

j Tahsin coıKAN lı 
ı ............................................... ..... 
vaplar veriyor ve herkesi tatmin i
çin zeka ve dirayetini kullanıyor
du. 

Y urdda yetişen zirai mahsulat 
benzerlerinin memlekete so

kulmaması veya onları, haricin re
kabetinden masun bU"akmcıya ka
dar ağır vergilerle himayesini is
tiyenler arasında ben de bulunuyor
dum. İçimizde vaziyeti daha mute
dil düşünenler de vardı, onlar, 
gümrük kapılarını zirai mahı;ulat 

için kapar veya onları ginniyecek 
vergilerle karşılarsak. memleket ih
tiyacına kafi gelmiyen yemeklik un 
ve buğday ihtiyacını ne yapacağız, 
bu suretle ya halkı tazyik eder ve
ya henüz yeni çrkacak olan kanun
da tadiiat yapmak mecburiyetinde 
kalrrız endişesiyle biraz açık kapı 
bırakmak fikrini iltizam ediyorlar
dı. Galebe, muhafaza edici gümrük 
iatiyen tarafta tecelli eyledi, Bü
yük Millet Meclisinin umumi he
yetinde kanun bu esas dahilinde 
çıkmış oldu. 

Şimdi 1939 yılındayrz ! Güm
·- rük tarife kanunu çrkalıdan 

bu ane kadar aradan hemen on bir 
yıl geçmiştir. Bu geçen yıllar için
de yer yer, kurak, seylap, zelzele 
v~. heınen gayri müsait her şeyi gör
duk fakat hiç bir vakit hariçten hu
bubat getirmek itiyaç ve zaruretin
de k~lmadık, bilakis bu zaman için
de nufusumuz on üç küsfır milyon
d~~ ~n sekiz milyona yaklaştı, da
hılı ıstihlakimiz daha çok arttı onu 
karşıladık, bununla da kalmadık 
harice her sene artan bir gidişle 
buğday ihracına da başladık. 

1929 yılında, Birleşik Amerika 
hükiimetlerinde başlıyan zirai buh
ran az zaman içinde bütün düny'Fı 

yalnız ben, esasta fena bir genç olmı
kardeşimle münakaşa ederken onun 
sandığımdan çok daha şiddetJi bir a
dam kesildiğini farkettim. Zannede -
rim kıi para, kafasını, çelmiş. Beni 
Bravnley ile yalnız bıraktı. Bu herif, 
hayvanın ıbiri. Ben k-orktum. Beni ki -
litlemeğe kalkrştı. Ben de korktum, 
kaçtı:ın. 

Blis: 

- Nihayet yakayı kurtardık 1 Dedi. 
Kız başını salladı. 

Blis sordu: 

- Şimdi ne yapmak niyetindesiniz? 

- Bilmiyorum. Hamdolsun oradan 

yakayı kurtardrm. Bu adam ... Ben kor

katk değilim; fakat beni ölümle teh,dit 
etti. Cak gitmişti ve.~ .. 

Kız birdenbir.e elleriyle yüzünü ka

padı. Yorgun uykusuz kalmış ve üşü

müş olan Blis, yüzünü öfkeden bir a
teşin bürümüş olduğunu his:;ediyor -
du: 

- Haydut! Diıye mmldan.dı. 
Kız bir kaç dakika hıçkırarak ağla

dı. 

Blis dedi ki : 

- Size şimdi teklifimi söyliyeyim. 

Beni dinlerseniz aşağıki yoldan Niyu& 

market'e gidelim. Orada temizce bir o
tel vardrr. Orada tamamiyle emniyet
te olursunuz. Oradan kardeşinize bir 

saran bir afet olmuştu. Amerika'nın 
ne milyarlık hazineleri ve ne de 
dünyanın muhtelif yerlerinde alı
nan tedbirler bu afeti önliyeme
mişti. İşte tam bu yıllarda bizde de 
bir tereddüt baş göstermek istida
dında idi. Birkaç sene Orta Anado
luda üst üste devam eden kuraklık, 
hububat fiyatlarının cihan piyasa
larındaki ani ve fevkalade sükutu, 
henüz kati olarak ziraat siyasetimi
ze bir veçhe vermeyişimiz tered
düdün yegane saiki olmuştur. 

O.• nüne çıkan her müşkülü ye
nen devrin bliyük başvekili 

ziraat işiyle bizzat meşgul olmak 
için evela memleketin muhtelif 
yerlerini gezmiş, derdi yerinde gör· 
müş halkı ve alakadarları dinlemiş
ti. Bu geziş ve dinleyişin mfüıbet 

n eticelerini 930 tarihinden sonra 
bazr sahada görmekteyiz. 

Ziraat işini esasından halletmek 
için evela zeka ve bilgisine inanı
lır meslekten yetişmiş mütehassıs 

bir arkadaşa ihtiyacı vardı. Onu 
buldu ve bu sayede ziraat siyaseti
mizin temelleri o tarihte atıldı. To
hum ıslah istasyonları, buğday ko
ruma kanunu, hububat silolariyle 
1925 yılından itibaren yurdun muh
telif kıtalarına her sene uzanan de
miryollan buğday yetiştirme ve 
çoğaltma siyasetimizin esas ve te-' 
melini teşkil eylemektedir. 

Yukarıda kısaca izah eyledi

ğim sebepler sayesinde her 
yıl vasati iki buçuk milyon liralık 

buğday artışının senelik miktarı 

bugün kırk milyon lirayı bulmuş

tur. Bu rakamr çok ve kafi görme

mekle beraber neticeyi sevinçle 
karşılamakta ve bazı yıllar da geçen 
tecrübelerden istifade ederek bu 

rakamın birkaç misli yükseleceği
ne inanmaktayım. Bu inanışım ba
na bu mevzu üzerindeki düşüncele
rimi ayrıca yazınağa sebep ve vesile 
teşkil eyliyecektir. 

tezkere gönderir, at yarışlarında bulu
nacağınızı bildirirsiniz. Ona eğer 

prens Corc koşturulacak olursa bunu 
cokeylere haber vereceğinizi de bildi
riniz. 
Kız göğüs geçirdi: 

- Bu Cak'ı mahvetmek olur, dedi, 

fakat bunu yapnıağa mecburum. O hal
de lütfen Niıyumarket'e götürür mü _ 

sünüz beni? 
Sesinin tonu değişmiş, ifadesine bir 

t~va.zu gelmişti. Blis istikameti değiş
tırdı ve saat beş sularında Niyumar • 
ket'e vaı-dr. 

Kız, oda hizmetcisinin arkasından 
odasına doğru giderken :

1 

- . Geceniz hayrolsun, çok teşekkür 
ederım, dedi, Uyumadan tezkereyi ya-

z~.c~ğrm. 'G~ce kapıcısı sizi de yerinize 
goturecektır. İnşallah iyi uyursunuz. 

Blis sordu: 

- Madam, beni tekrar sa.at kaçta is
tersiniz? 

Kız biraz tereddüt etti ve sonra: 

- Lütfen beni ilk yarışa yetiştire
cek surette yarış meydanına götürür-

sünü~. Olmaz mı? 

- Baş üstüne madam! 

Ertesi günü öğleden sonra saat iki

ye on kala Blis'le muvakkat patronu 
vaziyetine geçmiş olan kadın, araba-

"Senin cennet gibi vatanm var!., 
demiş olan tairin sadece bir hakika
ti ifade eden bu buit sözlerindeki 
derin manayı sezmit olanlar vatan
perverliğin ne güç ıey olduğunu, ve 
o istisnasız her yurttaşa bütün icap· 
lariyle ve bir ablak olarak kabul et
tiriMiği zaman vatanın hakikaten 
cennete dönmiit olacağını takdir e

derler: "Halkevleri bütün vatandaş
ların, bu vatanda ülkü sahibi olan, 
çalıpnak ve çalı§-tırmak istiyen bü
tün gÜzide mısurların toplantı yeri • 
dir.,, 

Bizim için tek mistik ancak bu-
dur: vatanperverce çalı§Ulak ve ça
lıttınnak. Her iklimi, her nebatı, 
madenlerin türlüsünü ve huzur için
de çalışarak mesut yaşamak arzu
sundan baıka bir emeli olm.ıyan iyi 
niyetli, temiz kalpli ve çok gayretli 
bir halkı sinesinde toplıyan geniş 
topraklarımız ülkü aalıibi olan, çalı§
mak ve çalıştırmak istiyen bütün gü
zide unsurların büyük kütle ile kay
naşıp ona kılavuzluk etmesini bekle.. 
mekte değil mrdir? Tabiat kanunla-

(Sonu 8 inci sayfada) 

Maarif Şurası 
hazırlıkları 

Maarif Şurasında görüşülecek orta 
tedrisat idare ve müfredat programı 
işleri etrafında ruzname hazırlamak 

üzere lise ve orta okul öğretmenlerin
den teşekkül eden komis.yonlar mesa -
ilerine dün de İstanbul kız, Galatasa • 
ray, kız öğretmen, Eminönü halkevi 
salonlarında devam etmişlerdir. 

Bütün toplantılar yarın tamamla -
narak Şuraya g&nderilecek ruzname 
taslağı ikmal edilecektir. 

Salı günü de saat on dörtte lise iş
lerini lise müdürleri, öğretmen okul -
lan işlerini öğretmen okul direktörle
ri, orta okul işlerini orta okul direk • 
törleri, özel okul işlerini özel okul di· 
rektörleri konuşmak üzere ve komis -
yon iştirakiyle umumi toplantılar ya
pılarak kati raporlar hazırlanacak ve 
cumartesi akşamına Maarif Vekaleti • 
ne gÖ'l'lderilmiş olacaktır. 

nın içinde yan yana ayakta numara 
tahtasma bakıyorlardı. Büyüık bir ka
labalrk toplanmıştı. Fakat ortada tu -
haf bir sessizlik hüküm sürüyordu. 

Blis: 

- Çıkıyorlar! Diye mırıldandı. 
Biraz sonra üzerinde beyaz harfler 

bulunan siyah tahta meydana çıktı. 
Kız, Blis'in kolunu tuttu ve: 

- Sekiz numara! Seki znumara 1 De

di, sekiz numarayı arayınız. 

Blis cevap verdi: 

- YoJc ; sekiz numara yok. İsterse -
niz siz kendiniz de arayabilirsiniz. 

Önce her tarafta bir fısıltı dolaştı. 

Sonra biletcinin kişesinden doğru gü
rilltüler gelmeğe başlayınca kadın o· 
turdu. Yanı başlarında duran bir adam 
dürbinini indirerek: 

- "Mr. Pontifeks" koşmuyor, de -

di, adamın biri ne akla uydu da bu at 

için bu kadar bilet aldı, bilmiyorum. 

Kız Blis'e baktı. Blis de vaziyeti 

kavradr. Arabayı çevirdi ve yarış mey

danından ayrıldılar. 

Blis sordu: 

- Nereye gideceğiz madam? 
- Nereye gideceğimizi bilmiyorum. 

Şöyle kırlara doğru çekiniz. Ben size 

duracağınız zaman söylerim. 

(Sonu var) 
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YURl-TAN RESİMLER I I Bandırmada 
yol ve su işleri 

Banduma (Hususi) - Bandırma ve 
civarı yol itibariyle de yurdumuzun 
zengin köşelerinden biridir. Etrafın
da bulunan Erdek, Gönen, Manyas, 
Susurluk ve Karacabey gibi kazala -
rın hepsi ayrı ayrı şosclcrle şehrimi-

1 
ze ve limanımıza bağlıdırlar. 

Bu yıl bu yollar, her tarafta tamir 
edilmektedir. Karacabey şosesi üze
rinde iki kilometrelik bozuk bir kıs
mın da ihalesi yapılmıştir. Yakında 

tamirine başlanacağı anlaşılmıştır. 

Köykanunu mucbince köylerin ya
\)ClCağı bütün yollar bu ana şoselere 
bağlanmak suı:ıetiyle ikmal edilmiştir. 

Üçüncü endüstri planına dahil şe
ker fabrikalarından birinin de şehri
miz yakınlarında inşa edileceği habe
ri muhitte memnuniyetle karşılan - ı 
mıştır. Bu fabrikanın yaratacağı iş 

hayatı civar için çık faydalı olacak- , 
tır. · 1 

Uç yüz yirmi bin liraya ihale edil
miş olan su tesisatı bitmek üzeredir. 
Şimdi, boru döşenmekte ve çe ~meler 

yapılmaktadır. Halk, şimdiden kapı
larmın önüne kadar gelen, bu iyi su
dan istifade etmektedır. 

Mart sonuna kadar bütün tesisat ik
mal edilerek belediyeye teslim edile
cektir. - Cevdet Berker -

. 
lzniir mezbahası 
İzmir (Hususi) - Şehrimiz mez- • 

bahasr belediyeye geçeliden beri, e

saslı bir şekilde islah edilmeğe baş -
lanmıştır. Burada mütehassıs olarak 
kullanılan ecnebilerin yerine türk ele 
manian yetiştirilmiştir. 

Mezbaha, yeni makineler ve tesi
satla takviye edilmiştir. Bu suretle iş 
leme masrafları azalacak, zaman da 

azami kısalmış olacaktır. 
Mezbahanın buz imalatanesi, daha 

fazla ve daha ucuz buz istihsali mak
sadiyle takviye olunacaktır. 

Mezbahada, "kan gübre" istihsala -
tı da intizama almmıştır. Bu gübrenin 
şimdilik müşterisi Almanya'dır. 

Mezbaha civarında, bir hayvan sa-

13 - 2 - 1939 ... 
Gediz bölgesinde artık su ve 

susuzluk derdi kalmıyor 

Gediz ovası sulama lesi sah 9 50 
bin liraya ihale edildi 

Gediz yaylasından ve GeJi:z köprüsünden bir görünüş 

• 1 

Saf ranbolu' nun Helkeme ormanlannda bir orman memuru kulübesi tış pazarı açılması ve bunun için de· 
~-.._,,_--~~ ... T-~-----~"-- istimlak nılma&I dü Ünülrne_lct.,..\ir 

Menemen (Hususi) - Gediz ovasının ve gediz bölgesinin sula· 
ma tesisatının ihalesi dolayısiyle büyük tören yapıldı Gediz su~8-
ma tesisatı işi 950 bin liraya ihale edildi. Törene İzmir valisi reıs· 
lik etmiş halk ve köylü toplantıda bulunmuştur. 

Edirne'de inıa ~ahımaları İzmir Umumi Meclisi toplandı 

Belediye Reisi yeni istikrazla İzmir Viloyetinin bir sene 
yapılacak işl~ri anlatıyor içinde başardığı işler 

Meriç köprüaünden bir görünüş 

Edirne (Hususi) - Bir müddetten beri Ankara'da bulunan ve 
bu esnada istikraz akdi için temaslarda bulunan belediye reisi 
avdet etmiştir. y 

Belediye reisi Ankara'da baş~r~ıgı 
işler hakkında şu izahatı vcrmışt!r: 

Bundan iıç dört sene evci beledıye· 
miz emlJk ve eytam bankasından yüz 
elli binli ralık bir istikraz akderek su 
tesisatını yaptırmıştı. Belediyenin bu 
bankaya daha45.000 lira kadar bir 
borcu kaidı ğ ı gibi keşif harici yapı
lan işlerden mütevellit olarak su 
şirketine de elli küsur bin lira bir 
borcu vardı. 

Ayni zamanda belediyenin yaptır
maga mecbur bulundugu bir mezbaha, 
soğuk hava deposu tesisatı vardır ki. 
bu bordan ödiyebilmek ve lüzum· 
lu olan bu tesisatı meydana getire • 
bilmek için belediyeler bankasından 

iki yüz bin liralık bir istikraz akdi za
ruretiyle karşılaşmıştır. Ankara'da 
yaptığım t emasl arla teşebbüsler neti
ces inde istedi ğimiz paranın bize ik -
razı için belediyeler bankasına e
mir verilmiştir. 
Şu günlerde belediye meclisinden 

alacağım seHihiyet mazbatası ile An· 
kara'ya giderek istikraz işini halle -
deceğim. Su şirketi ile yapacağımız 

bir anlaşma sonunda borcumuzun bir 
hayli ineceğini kuvetle tahmin ediyo
rum Şehir mezbahasında yapılacak so 
ğuk hava deposu tesisatı altmış bin 
liraya akadar mal olacaktır. 

Bu işe ait proje ve keşifler hazırla
nıp tasdik edilmiştir. 

İşte yapacağımIZ istikrazla borçla
nmız ödendikten ve soğuk hava depo
suna lazım gelen parayı ayırdıktan 
sonra artacak para ile de şehir nafia
sı için bir eser meydana getirmek ta
savvurunda ihtimal ki hususi muha • 
sebe idaresinin meydana getireceği 
turistik otel tesisatına iştarak etmek 
suretiyle bir tiyatro ve sinema binası 
meydana getirilerek şehrin_mü.him bir 
ihtiyacına daha cevap vcrılmış ola -
caktır. 

Şehrin imar planma ait 1,5000 mik· 
yasındaki hartası tasdik edilmiştir. 
Bu plan ancak esaslı bir kaç caddeyi 
göstermektedir. Meydana getirilmesi 
kararlaşan diğer inşaata başlanabil • 
mesi için esas pHinın tasdiki icap et· 
mektedir ki bunun içinde önümüzde 
üç aylık bir zaman vardu. 

İzmir (Hususi ) 
- Vilayet Umu -
mi Meclisi, Vali 
Bay Fazlı Güleç'in 
riyasetinde ilk top 
lantısını yapmıştır. 
Valimiz açış nut -
kunda, geçen mec
lisin muvaffaki -
yetle çalışmalarını 
taktir ve şükranla 
tebarüz ettirdikten 
sonra o devrenin 
eserlerinden bahis 
ile büdçede maaş 

k~şıhğı olmıyan 
78 muallim ıçın 
çare bulunduğunu 
vilayet maarif kad 
rosunıın 100 mual- Toplantıdan bir göriiniiş 

lim kazandığını, beş yeni mektep in
şa edildiğini, bir tanesinin de ikmal 
edilmek üzere bulunduğunu, borçla

rın tamamiyle kapauldığını, memle -

ket hastanesi kadrosuna 55 yatak i
lave edildiğiniı Eşref paşa hastanesi
neilaveler yapıldığını, emrazı sariye 

hastanesine ilave edilen 25 yataklık 

paviyonun inşasının ikmal edilmek 

üzere bulunduğunu, Kinderhaym ço· 
cuk obaları işinin köylüden alınarak 
vilciyetc mal edildiğini, bu maksatla 

bütçede prevantoryom ittiraz edilmek 
üzere 18 bin lir.alık bina satın alındı
ğını anlatmıştır. Bundan sonra vila
yetde varidatın gittikçe arttığını, di
ğer sıhat, baytar, ziraat ve idare işle

rinde bariz terakkiler elde edildiğini, 
belediyeye muhtelif işler üzerinde 
yardımlar yapıldığıını söylemiştir. 

Sonra da turistik yollardan bahis 
ile 1,200,000 liraya münakasaya çıka-

rılan ve ihalesi yapılmak üzere bu
lunan ilk parti yolların 940 cumhuri
yet bayramında hazır olacağını, Em -
tak bankasmdan yapılacak 200 bin li
raltk istikrazla inciraltı plajında ve 
Balçova ılıcalarında muhtelif işler 

yaP.ılacağınr anlatrmş, bu son işler ha 

i z.mir Valiai Fazlı Güleç 

riç olmak üzere geçen meclis devre
sin in bir milyon liralık eser verdiğini 
bildirmiştr. 

Valinin beyanatı taktir ve alkışlar
la karşılanmıştır. Verilen bir takrirle 
Milli Şefimize, büyüklerimize ve par
tiye saygı ve bağıhlık telgrafları çe
kilmiştir. 

Kahraman 
Maras'mn _, 

kurtuluşu 
Türkün giriştiği mukaddes istikJal 

savaşının başlangıç günlerinde vukua 
gelen Maraş mücadelesi; kazanılan 

büyük zaferin eşsiz muvaffakiyetle -
rinden biri olmuştur. 

Tarihimizin iftiharla kaydettiği bu 
hadisenin bütün safahatını ihtiva e
den bir eser gerçi henüz yazılmamı!
tır. Fakat her zerre toprağiyle türk 
kahramanlığının timsali olan Maraş 
türk ülkesinin göğ~ünde ebedı bir ha
maset nisanı olar,ak aşamaktadır. 

Ve bir gun bu hamaset menkıbele
fint ihtiva etmek iizere yazılacak Ma
raş savaşının tarihi. türk neslinin e
linde milli bir destan olarak dolaşa
caktır. 

Hatırlardadır ki büyük savaşı takip 
eden kara günlerin kabusu birçok 
tiirk diyarlarını olduğu gibi Maraşı 
da istila etmişti. 
Başbuğun emrini aldığı dakikada 

her yandan ölüm ve ateş fışkıran ka
busun iizerine atıldı. Her günü zafer 
tarihinin başlıbaşına bir sayfasını vü
cuda getiren 21 günlük savaşında düş
manın hatır ve hayaline sığmıyan ha
rikalarını yarattı. 

Düşmanı yakmak için eliyle evini 
ateşi iyen erkekler, yurd uğruna te -
miz kanını akıtan erkeğinin tüfeğiy
le düşmanı karşıhyan kadınlar, cihan 
tarihin in türke has olarak kaydetti
ği celadeti, bir daha gösterdiler. 

Kara kabus uzaklaşmış, düşman, de
rin bir yeis içerisinde bu kahraman 
diyara olan hırs1 kurumuş ve bütün 
ümitleri kırılmış olarak çekilmişti. 

Ancak yurd, yanık ve yıkık bir hara
be haline gelmişti . 

Dahiyane görüşiyle bu öncü zaferi 
takip eden Başkumandan "Maraş'm 

yanan ve yrkrlan evlerini altından bi
na edeceğiz,. cümlesini ihtiva eden 
telgraflariyle türk milletinin kadir -
şinaslığını ve yüksek iltifatlarını bü
tün memlekete tamim etmişlerdir. 
Savaş ve zafer sahasında olduğu gi

bi milli ekonomi ve umran yolunda 
da kudret ve enerji sahibı olduğunu 
gösteren Maraş ve maraşlılar, bütün 
güçleriyle yurdu yeniden yapmıya 

koyulmuşlardır. 

1 Gediz su lama tesisatı iki mühim 
kısmı ihtiva edecektir. Biri, gediz bo
ğazından başlıyarak Menemcn'c ka -
dar dayanan ve İzmir - Bergama şo
sesinin bir tarafına düşen sahada ~ 
pılacak tesisattır. Diğeri ovada yapı
lacak tesisattır. 

Birinci kısım 500 bin liraya ikinci 
kısım da 455 bin liraya ihale edil .. 
miştir. Mühendisler işe başlamak ~ 
zere Hizım olan büyük makineleri ge
diz ovasına ameliyenin başlıyacağr 
yerlere getirmişlerdir. Tesisat, ,!"•<>
jelere göre açılacak büyük k- 1allarla 
yapılacak ve tamamlanr ·"'tan sonra 
bütün Gediz ovası oediz nehri sula
riyle sulan<Jc-":, tjimdikine nazaran oıı 
misli ıcızla mahsul alınacaktır. 

Urfa'da kaçakçılık 
Urfa (Hususi) - Urfa'nın payas

lt mıntakasına geldiği haber verilen 
bir kaçakçı kafilesi jandarmalarmu -
zın takibi neticesinde yakalanmıştır. 

Yakalanan kaçak eşyalar arasmda 
1,238,000 kaçak sigara kağıdı ve da -
ha birçok eşya vardır. Jandarmamızın 
uyanıklığı ve ani baskını karşısmda 
kaçakçılar silah kullanmağa vakit bu
lamamışlardır. 

Adana pamuklarmm ı!'llalıı 
Adana (Hususi) - Ziraat Vekaleti 

Çukurova pamuklarınm cinsini islfilı 
etmek için Amerika'dan yüksek kali
teli pamuk tohumu getirtmektedir. 

Bu tohumlar bölgemiz çiftçisine da 
ğıtılacaktır. 

büyük Milli Şefimiz İsmet İnönü ve 
sayın Başbakanımız Refik Saydanı 
her türlü refah ve imara layık oları 

bu kahraman yurdun inkişafı için 
cümhuriyet hükümetinin her türlii 
müzahareti yapacağını derin bir mu· 
habbetle ifade ve ızhar buyurmuşlar
dır. Ve o günden beri memlekette 
görülen terakki ve tekamül yüksek 
şahsiyetlerinin ve rehakar muhabbet· 
]erinin bir eseri tecellisi olmuştur. 

Sayısız mahsullerini, yer yer açıl· 
mak tasavvuru mevcut olan ıslah is· 
tasyonlarından birinin mıntakanın e· 
hcmiyeti itibariyle kendisinde tesis 
edilmiş olması temennisi de yola o· 
lan ihtiyaç ve arzusiyle müradif gö • 
rülrnektedir. 

Büyük türk milleti payidar olduk· 
ça, eşsiz ve büyük lidc:rleri başta bu· 
lundukça milli emel ve gayelerin eı1 

k:ısa zamanlarda tahakkuk edeceğine 
Maraş ve hütüD maraşlılar emin bU· • 

1 unmakud ıa:. 
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Demirspor resmen 
şampiyon oldu 

Dünkü lik maçlarında 

Ankaragucü Gençlerbirlitini 4 - 2, 
Harbiye Galatasarayı 6-4 yendiler 

Dün Anka l. 
nü ·d· .B ra ık maçlarımın son gü- hayet Mehmedin tütü Gençlere ikin· 

ci gollerini kazandırıyor: Ankaragü .. ve r~ ı. A ulutlu olmasına rağmen, ılık 
ların zgarsız ~eçen Ankara havası maç
binl yapıldı~ı ~uhafızgücü sahasına 
baş erce seyırcı toplamııtı. Tribünler 
raf t~ baıa dolu idi. Sahanın ucuz ta
ın 1 

a kalabalıkla aarılmıttı. Çok yu· 

cü 2 - Gençler 2. Dünkü maçta meşhur bek Ihsan gol peşinde .. 
Oyun hızlaşıyor. Oyll11cularda asa- ---------·---------------------

u,ak. Futbol oyuınu için müsait ol • 
:

1;.an ~ha üzerinde yapılan iki maç 
li ~ iıc~sınde Ankaragücü Gençlerbir -

g nı 4 • 2, Harbiye İdman Yurdu Ga· 
!atasaray'ı 6 • 4 yendiler. Bu suretle 

939 senesi Ankara lik maçları ta
matnlanını, oldu. 

biyet seziliyor, Gençler kalecisi yara -
lanıyor ve bir müddet İhsan'ın kaleci 
oynaması icap ediyor. Hakem Ankara 
gücünden Fahri'yi biraz sonra Genç
lerden Ali Pulat'ı çıkarıyor. Takımlar 
on kiti kalıyor. 

Vehap aantrafora geçiyor. Bunun ne 
ticesi olarak Gençler kalesini 11kıştm
yorlar. 

• I 

lstanbul daki 1 ik maçları 

Beşiktaş: 6-Hilôl: O 
Fenerbahçe:14-Topkapı:1 

1 Puvan cetveliniın tetkiki ile de an • 
~ılacağı Üzere. 12 maçta 32 puvan 

zanan Demirıpor Ankara ,ampiyo
nu olınuftur. Ankaragücü üç puvan 
noksaniyle ikinci, Harbiye İdman 
y.~rdun üçüncü, Gençlerbirliği dör -
duncü, Galatasaray betinci, likten son 
zamanlarda çekilen Muhafızgücü, Gü· 
ne, de altıncı ve yedinci olmuşlardır. 

25 inci dakikada hakem Ankaragücü 
lehine penaltı veriyor. Penaltıyı Fi.k
ret atıyor. Rahim'e çarpan top gene 

Fikret'te .. Sıkı bir ,ut daha .. Gene top Galataaarav Ve Bevkoz 1 • 1 beraber 
Rahim'e çarpıyor. Böylelikle - ~nçler .7 .7 
muhakkak bir golden kurtuluyorlar. 
Fakat aradan iki dakika geçmeden An 
kararücü ikittci bir penaltı daha ka • 
zanıyor, ve Vehap Ankaragücünün ü

latanbul, 12 a.a. - Bul(iin lig maçlanna devam ec:lilmitt ir. Şe
ref stadında Betiktq - Hila l takımları karıılqmıılardır. Saha çok 
çamurlu idi. Muayyen saatte takımlar fU kadrolarl• sahaya çık
tılar: 

Bilindiği üzere, Ankara bölgesi bi
rinci ve ikinci milli kümeye gire -
Ceklerdir. Bu sene bu maçlarda Anka
ra'yı temsil etmek ,erefini kazanan 
Yeni şampi.yonumuz Demirapir'u ve i
kincisi Ankaragücünü tetkil eden genç 
lporculan tebrik eder; çetin olacağı 
ınuhakkak olan ileriki maçlarında 
ınuvaffakiyetler dileriz. 

Ankırıaüdi • Ge~lerbirllli 
Dün ilk ~. Aınkara sporunda yıl

larlanbcri teaıU bir rekabet yapan 
Ankara&UcU • Geııçlerbirliği arasında 
idi. Bu maç dUn.kU yuımuda ipret 
ettitiınb &ibi, az daha ifi aıkı tutmı· 
yan Anlrarabücü'nün aleyhine netice • 

çüncü golünü kaydediyor. 
Gençlerbirliğinin yorulmuş oldu -

ğu görülüyor. Ztaen senelerden son -
ra sahaya çıkan oyunculardan daha faz 
la da bir tey beklenemezdi. Oyunun 
sonlarina doğru Fikret Gücün en gü· 
zel golünü gayet sıkı bir fÜtle Genç
lerbir liği kalesinin sağından atıyor. ve 
oy\111 da 4 - 2 Ankaragücünün galibi· 
yetiyle bitiyor 

Gençlerbirliğinden Reşat ve Ali 
müdafaada muvaffak qldular. Bilhassa 
ofsayta dütürme tarzlariyle Ankara- -
gücü akınlarını kestiler. Muhacimle -
rin nefesleri noksanlı. 

AnkaracüçHUer iyi bir oyun çıka -
ramaddar. Umana ld tild ~larma 
kadar vazlyetlerlııi düzeltirler. 

Betiltaş: M. Ali - Hüsnü, Talat, 
Şahap, Feyzi, Hüseyin - Etref, Bedii 
Rıdvan, Hayati. 

Hilil: Murat - Akif, Muammer -
Cevdet, Zeynel, Mustafa - HalOk, 
Lutfi, Rüstem, Salim, Mustafa. 

Betiktatlılar son dakikaya kadar 
bir oyuncuları gelmemiı olduğundan 
10 kişi olarak sahaya çıkmışlar ve bü
tün oyunu eksik kadro ile oynamış
lardır. 

Hakem Şazi Tezcan. 
Oyuna Hililliler bafladılar. Fakat 

derhal topu kapan Betiktathlar, sıkı 
biJi hücum neticesinde daha ilk dald
kada Rıdvan YUıtaiyle birinci pl
lerlnl ya'ptdar. Bir lralrlka 90ma da 
Hayati ikinci golü çıkardı. 

l eniyordu. Fakat, Gençler.birliği takı • H b" ı· d G l 1 
mı iki.ncl deon ın yanımdan aonra il ıye • yur U • i 1 asaray Beıikta§'ın ilk golleri : 
Javaf yava, çözülerek kadere riza gö• lk" . Harbi 'elman d Beıilrtaflılarm ilk dakikalarda üet-
terdi ve 2 - 4 sahadan ayrıldı. . ıncı oyun ydae .'d. T kyurlau üste çıkardıkları iki gol Hilillileri 

Takımlarda f"•la bı'r de-ı· ı'kl'ık ıle Galata.ar.ay araaın. ı ı. a ım r d k 11 - & ' laer --,.nkı kadrolarıyle oynuyorlar- a ama ı ı §atırttı. Netekim bu §&-
Yoktu Hakem Muzaffer Ertuğdu. d Hak ö B 1 idı lrmhlr devrenin sonuna kadar devam · 1 ı. em mer e eı "· 

Saat 13.30 da oyutta başlandı. lk Oyun hatladığı zaman harbiyelile- etti. Beşiktaşlılar, hakim bir oyunla 
•nlarda Ankaragücünün ağır balltığı . ağır bastıkları görülüyordu. İlk bu fırsattan istifade ederek 18 inci 

l~ençleıi>irliğinin ~.~adığı ~örü: ~ikalarda Abdurrahman'ın fÜtü sol dakikada üçüncü ve 30 uncu dakika
iiyordu. :'-~~ragüc~ü~ muhaciml~r' taraftan avut oldu. Avuttan gelen to- da dördüncü gollerini yaparak devre-
Gençlerbırlığı kalesı onüne yerleşmı§- ğ çık Fethi ortaladı. Harbiye ka- yi 4·0 bitirdiler. 
ler, aağlı eollu ,uttcr çekiyorlar. Fakat 1pu .•. a .. ü kar ıtı u ... •im yetitti ve ------ ---------
nt · 1 1 B"lh Al" .1 esının on ı . A.., 

eıce a amıyor ar. 1 Hla 1 1 e Galatasarayın ilk golünü yaptı: golünü kaydediyor ve birinci devre 
Retat ~gilçlü oyunculannı of • Harb" 0 Galata ı 3-2 Galataaaray'm galibiyetiyle biti-
llyta bırakmak için tatbik ettikleri 1~~- ::ara:. • .. 1 O)'un tarzında muvaffak oluyorlar. . . J1u. go uc~ aonra r ıyenın.~e yor. 

"T'ha be · . ..ıı-'-'ka ınıtlenne tahıt oluyoruz. Cemal m or- i kinci Jeure 
~ .. ı yet oyunun on tıncı ~1 • - Abd _ ... ___ ...ı;. 1 b" lkincı' dev d H b" e magvl"'bı"yet 

•rrıda Hamdi'nin ortaladığı topu Ali taladıgı topa _urrauuuu& •.:~e. ır re e ar ıy u -
R· lrti T ~- l b" r-· kafa vurdu. Harbıye beraberhgını te- ten kurtulmak ve Galatasaray da ga-
ıza kaleye çe · op ~nç er ır ı:ı min etti: libiyeti elden kaçırmamak için gayet 

0Y11ncularmın ayaklarma çarparak • H b' 1 _ Galatasaray 1 canlı ve seri bir tarzda oynuyorlar. le . ~ ar ıye 
Ye gıruı: . . • Bu golden galataaaraylılarm yılma- Zevkli ve heyecanlı bir oyun seyret-
Ankaragücü l - Gençlerbır~ığı O. dılrları daha çok çall!tılrları görülü· meğe başlıyoruz. Hatim bugün çok 
Topun santraya konulmasıyle be • Bu esnada Oğuz muhakkak bir güzel bir oyun oyırıuyor. Takımı mü-

?abcr gene Gençlerbirliği kalesi önü • yolr. ka rıyor 13 üncü dakikada Ha- kcmmel idare ediyor. Süleyıııanın Fet 
ne 1 · b" ld G 1 har go çı · 1 ge meaı ır o u. enç er ~ 0 • tim'in 30 metreden sürerek ve iki bek biye verdiği paaı Fethi kale yakın a-
Yununu tutturamıyor. Yapılan bırkaç dan çekmi• olduğu gayet sılı~ı rmda Htime veriyor ve Hatim Gala-
&k da b" . . araaın s 

ın ır netıce vermıyor- bi tüt kaçan bu fıraatı telifi ediyor: taaarayın dördüncü golünü yapıyor: 
Oyunun 21 inci dakikasında Genç- r Harbiye 1 _Galatasaray 2 Harbiye 2 - Galatuaray 4. 

lcrbirliğinden ~ t?pu ayağında Galip vaziyete geçen Galataaa~y Harbiye acaba mağlQp mu olacak? 
faz~~ ~kletmesı ~etıcesı ola~~~ ~~a- gayet düzgün oynuyor. Harbiye.nın Gol atıp galip gelebilecek mi? 
~cunden Fahrı Ankaragücunun ı • haf battı muvaffak olamıyor. Daıma Harbiye çalıııyor. Galatasaraylılar 
~~ci golünü kaydediyor: Ankaragü - muhacimlerle haf hattı arasında bir müdafaa oyunu oynuyorlar. Takımda 
u 2 • Gençler O. • bofluk bulunuyor. Bundan Galatasa- yorgunluk gözülrilyor. Artılr Harbi-

İkinci devrede hilalliler kendileri
ni toplamı9lardı. Oyun bazı zamanlar 
oldukça mütevazin bir cereyan takip 
ediyordu. Maamafih, sahanın çamurlu 
ve havanın yağışlı olması oyunu çok 
defalar falsolu bir 'ekle sokuıyordu: 

B"iktatlılar, bu devre ortalarında 
ve sonlarına doğru Hayati be,inci ve 
Rıdvan altıncı golü çıkardılar. 

Oyun, bu suretle 6 - O Beşiktapn 
galibiyetiyle bitti. 

Taksim Stadında 
Bu&UnUn en mUıhim maçı olan Ga

latuaray - Beykoz kartılafmaaı Tak -
sim atadmda yapıldı. 

Galatasaray fU kadro ile sahaya çık 
mıştı: 

Osman - Lutf i, Adnan - Muıoa, Be
dii, Ekrem, Necdet, Süleyman, Cemil 
Salibattin, Sarafin. 

Beykozu da fU kadro ile görüyoruz: 
Safa - Burhan, Halit • Sait, Meh -

met, Mustafa • İsmail, Galip, Şahap, 
Bahadır, Turhan. 

YağmlU' ve '°'1&Ur: 

Oyun çamurlu bir sahada, devamlı 
yağmur altında oynandı... Çamur o
yuncuların harekatını itkil ediyor. 
Top kontrolü adeta imkansız bir hale 
geliyor. Bunun içindir ki müsabaka, 
her iki takımın kabiliyetinin makul 
tekilde mukayese edilebilmesinin im
kanaı~lığı içinde geçti.. Ortada oyun
cuların ve takımların teknik kıymetle
ri değil, enerji ve mücadele kabiliyet
leri çarpıııyordu. Ve neticede olduğu 
gibi oyunun akıt tarzı da bu bakımdan 
mutlak bir beraberlik ifade etti. 

Oyuna batlandığı zamaıı iki takım o. 
yuncuların da isteksizliği göze çarp -
makta iodi. Beylkozlular daha evel can
landılar ve onların gayreti galatua
raylıları da kız11tırdı.Dakikalar iler • 
ledikçe oyun hızlanıyor ve yer yer su 
biriki.ntileriyle göllenen çamur saha • 
da, imkan nillbetinde seri bir oyun çı
kıyordu. 

Gençler bu golden 10nra bıru top- ray muhacimleri iaıtifade ediyorlar. ye Galatasaray kalesini aıkııtırıyor. 
1-nıyor. Takım kendi oyoounu oyna - Fethi'nin ortaladığı top gene Harbiye Cemal'in Abdurrahman'm, Fethinin Galatasaraylıların Beykoz müda • 
~a baflıyor ve Ankaragücü kalesi - kalesi önünü karııtmyor ve Ahmet ıütleri ya kaleci veya direkleri kur- faaaının zorundan kurtardığı bir kaç 
Ilı tehdit etmiye hatlıyor. Kefer bir • Galataaaray'ın üçüncü golünü kayde - tarıyor. Fazılın ortaladığı topu Ah- fınat iyi kullanılamadı. Cemil, sarı _ 
kaç tehlikeli tütü güç kurtarıyor, fa- diyor: durrahman iki beki atlatarak Harbi- kırmızı hücum hattını sürükliyen de-

Gal.at.aaarayıri Uk golü 

~t, Nevzat'ın. or~ladığı. ~pa yetit~ Harbiye ı - Gala.tasaray. 3 • yenin üçüncü golünü biraz aonra talı lice bir oyun oynuyordu. 
~ Gençlerın ılk golünu kaydedı - Uç gol yiyen Harbıye vazıyetın ne· ıi bir akınla dötdilncil Harbiye golii-

Yor. AnkaragücU 2 • Gençler 1. zaketini hiaaediyor. Bu sıralarda mun- nıü yapıyor. • 20 inci dfkikada Süleyman, uzaktan o bir tütle tıopu Beykoz ağlarına taktı. 
yun her iki tarafın müsavi akın· tazam Harbiye initlerine p.hit oluyo- Harbiye beraberligyi temin ediyor. ı lak 

lariyle devam ediyor. Genrlerin daha ruz. Çekı'len tütler daima tehlikeli fa- • top, kalecinin müdahale.ine rağ-
-s Acaba galibiyet golü.nü de yapacak me ka · · · · · •fır bastrk1an g5rü1üyor. Haftayım kat f'Ok ıuınslı bı'r gününde olan Gala- n yııııı ve ıçerıye gırmıttı. 

L.. ~ s y- mı? Güzel bir oyun oynıyan Abd ur- B 
uu

1
netice ile nihayetleniyor. tasaray kalecisi bütün tütleri kurtarı· rahman galibiyet golünü yapmağa da d eykozluların mukabil akınları cid-
kinci hafta•--ı.. GenrlerbirJiX.i yor. Bununla beraber Galatasaray ka- en tehlikeli oluyor. 29 uncu dakikada 

L... r-·~- -s ır. muvaffak oluyor. Habibin de altıncı B 
:_:uecisi giiHl ilri kurtan~ v. apryor. Jesi Harbiye çenberinden kurtulanu- abadır, beraberlik say•ını çakardı. 
~ "' golü Harbiyenin sahadan 6-4 galip ola· 
qezvatırı ortaladı~ top AnbragücU yor. · rak çıkmasını temin ediyor.. §ahabın verdiği bir ileri pasa Osman 

1e.; önünden bir ttirlü lnırtulamr • Birinci devrenin sonlarına doğru Harbiye takımı birinci devrede bo- çıkııt yapmak istedi. Fakat kalenin ö -
tor. Tt)p aya'lrtAn ayağa dol:tfıyor. Ni- Harbiye'den Cemal Harbiye'nin ikinci zuk bir oyun oynadı. Muhacimlerle. nünde çmurlu saha seri bir müdalıale

Takımların son puvan vaziyetleri 
Ga. • 

At. Ye. Pu. Maç Be. Ma. 
Deıııinpor 12 9 2 1 33 13 32 
l\ı\ıcar~ücü 8 2 2 

. 
32 ıs 30 12 

ffarbive t. Y. 12 6 3 3 34 23 27 
~l~rhh·liği 12 4 3 s 19 23 23 
Gaıatqaray 12 3 1 8 19 37 19 
M uha f aspcü 12 2 2 8 9 19 11 
GÜneıt 12 2 ı 9 g 28 11 

NOT: Cet.elimiz ıol avarajı uaulUne göre yapılmıft!r. 
. 

......_ 

haf battı arumda daimi bir bofluk yi imkansız bir hale getirdiği için Ba
bulunması Galatuaray mubacimleri- hadır, topa daha evel yet~ti ve küçük 
nin gol atmalarına sebebiyet verdi. bir plise ile topu kaleye aoktu. 
Abdurrahman güzel oynadı. Devre h~ bir neticeye bağlanmadan 
Galatasarayın bu sene en gibel o - sonuna erdi ve iılri takım haftaymı bir 

yununu gördük. Galip vaziyette iken bire beraberlikle bitirdiler. 
müdafaaya çekilmeleri hatalı idi. O· 
yun.un sonlarına doğru nefeslerinin 
nobanhğı kendini gösterdi. Hatim 
gütıün en güzel oyununu oynıyan o
yuncu idi. Tun formunda olduğunu 
gördük. Çekingen bir oyun oynadığı· 
nı aöyliyenler bugün Hqimin müda -
faaya yardım ederek ıol dahi kurtar -
clıimı cördWer. 

I kinci devre: 
İkinci devre aynı derecede geri fa -

kat daha sert oldu. tiri takım da bera -
berliği kendi lehlerine ihlal için ıert 
oynadılar. Bunun tek neticesi, Bey -
koz'un orta muavini Mebmet'in kıya -
siye tekme attığı için sahadan çıkarıl
mMı oldu ve iki taraf da eoı çıkara -
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Elmadağ ı nda 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kayak müsabakaları 

Kayakçılar Yakupaptal k6yünde kü -
çük bir köylü sporcu da onlara 

katıldı 

/ 

ilk İ§. Bayanın kayağını bağlamaktır 

Sonra, merkezden ayrılmıyarak, mah
dut bir saha dahilinde çalııma ba§ladı 

işte yarışların üç kahramanı gazete 
lotoğtalçısının 6nünde muvakkaten 

durdular 

Geniı bir vadinin bol karlı sırtlarrn
da k11f gı"bi uçan bir sporcu 

Nihayet çantaların muhteviyatını bo
p l tmak ilzer.e arkadaılar bir araya 

toplanıyor/at 

Halkevinin Ankara kayakçıları .. 
rasında tertip ettiği kayak spor müsa
bakaları dün Elmadağı'nda büyük bir 
aeyirci kütlesi önünde muvaffakiyet
le yapıldı. Müsabakalara iştirak eden 
kayakçılarla bu kayak spor hareketle
ri-ni ,ehre gelenler dün sabah saat 7 
de Halkevi önünde toplanarak evelce 
lan edilen program veçhile tam vak
tinde Elmadağ.'na hareket edilmit ve 
bir saat otobüs yolculuğundan sonra 
Elmadağının eteğinde buluDi!l Yakup 
Aptal köyüne gelmittir. 

Kar köye kadar olduğundan ka
yakçılar burada kayakyalrını ayakla -
rına takarak müabaka mahalli olarak 
intihap edilen au deposuna bir saat yü
rüyüşten sonra gelmiılerdir. Kafile a
rasında bulunan hakem heyeti derhal 
faaliyete geçerek inişin ve slalomun 
yapılacağı yeri tayin ederf!k buraları
nı kırmızı bayraklarla tı ıpit etmit
tir. 

tık müsabaka olan ir.iı saat tam 
ıı deyapıldı. Birçok gencin iştirak et
tiği bu müsabaka neticesinde birinci -
liği 46,04 saniyede Gençler Brliğinden 
Rasim Akın, ikinciliği 46,05 saniyede 
Gençler Birliğinden Nazım Küçük 
Aslan, üçüncülüğü 46,06 saniyede 
Gençler Birliğinden Asım Kurt, dör
düncülüğü 1,27,04 saniyede Galataaa
raydan Ali Çorakçı, beşinciliği 1,34-
saniyede Gençler Birliğinden Nazım 
Altınkaya, Altıncılığı 2,07,02 saniyede 
hariçten Alaaddin kazanmışlardır. 

Bu müsabakadan sonra saat 15 te 
~blom yapılmıştır. Neticede: 

Birinciligi 56,01 saniyede Gençler 
Bhliğ:nden Nazım Küçükaslan, ikin
ciliği 1,01,00 dakikada Gençler Birli
ğinden Asım Kurt, üçüncülüğü l,07,00 
dakikada Gençler Birliğinden Rasim 
Akın, dördüncülüğü l,50,01 dakikada 
Galatasaray'dan Ali Çorakçı kazan
mışlardır. 

Ankara'da ilk defa olarak Halkm 
tarafından tertip olunan bu müsaba
kalar büyük bir intizam içerisinde ya
pılnııt ve oldukça büyük bir alaka gör
müştür. 

Elmadağı'nda hala bulunmakta olan 
kar kayakçılarımızın yüzünü güldüre
cek kadar güzel ve çoktu. Önümüzdeki 
hafta gene Elmadağı'nda evelce ilin o
lunduğu üzere Ankara bölgesi adına 
olarak ikinci teşvik müsabakası yapıla 
caktır. Bu teşvik müsabakalarına işti· 
rlk edecekler her hafta cuma günü ... 
at 18 de Halkevinde kayakçılarm yap
makta olduğu toplantıya gelerek ha
ber vermeleri lazım geldiği ali.kadar
lar tarafından bildirilmektedir. 

1 Tino Roui Ankara'ya 
geliyor 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Siınema 
artistlerinden tenor Tino Ro.li bu 
sabah Avrupa elrapreaiyle fehrimbe 
ıelecelr, akpm Ankara'ya gidecektir. 
Artistin yanında refikası da bulun -
maktad,r. 

Tino Roni 9ehrimize döndükten son 
ra burada da bir iki konser verecek -
tir. 

istınbul'da et fiyatları yükseli 
!atanbul, 12 (Telefonla)- Ete k~ 

nan izami fi yatın kaldırılması etra • 
fında yapılan tetkikler neticelemnif, 
et fiyatlarının arttırılmasına karar ve
rilmiıtir. 

40 kuru,a olan karaman 45 e, dal -
lıç 45 ten 48 e, sığır eti 35 ten 38 ku· 
ruşa çıkarılmıttır. 

Toptan fiyatlara konmakta olm 
narh kaldmlmı9tır. Buna da sebep 
Ziraat Kurumunun piyasada nlzım 
rolü oynamıya bqlamasıdır. Yeni fi -
yatlar bu sabahtan muteber olacaktır. 

Gizli bir ev basıldı 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Abllk 

zabıtası birkaç haftadan beri taraaaut 
altında bulundurdu&u gizli bir evi diin 
ansıhn basmı,tır. 

Beyoğlunda Gülsüm adında bir ka· 
dının işletmekte olduğu bu ev aranck· 
ğı zaman, içeride 21 ya,mı geçmemif, 
bazısı talebe, ile birçok genç kız yaka• 
lanm"tır. Gülsüm kadın, adliyeye tee
lim edilmif, sorgu hakimliğinde istic
vap edildikten sonra tevkif oluıumat
tur. 

Mezuniyet isteyen 

Öğretmenler 
madıklarmdan maç 1 - l beraberlikle Tetkik ve tasdik edilmek üzere Ve-
bitti. lrilete gönderilen öğretmenlere ait 

Fenerbahçe stadmda oynanan Fe - mezuniyet raporlarının on günlUk 
ner - Topkapı maçı ise haftan bata sarı Sağlık İapekteri tarafından tetkik e4i
Iacivertlilerin h&lrimiyeti altında geç. l lerek muameleye konacak ve öğret • 
mit ve neticede Fenerbahçe oyunu l menler iatetlikleri me.uoiyct müdled 
eoıc mukabil 14 aoııe kannnuıtır. veril,fCCktir. 



-8- ULUS 13 - 2 - 1939 

Tünel ve Tramvay Şirketlerile beraber Yeni Millet Me<lisine 1 Denizbank'la tahkikat 1 

11 imtivazll Sirket 13 mebus devam edı,., 
Tayyare Piyangosu 

• 
528 yıl faaliyetten sonra devlete geçti daha lltlhak edemk İstanbul, 12 (Telefonla) - Denlı

bank tarafından Svan Hanter inşa.atı 
bahriye tezgahına siparişi kararlaştırı
lan 11 yeni vapur hakkında şartname • 
lerde bazı tadilat yapıldığı ileri sürül
İnüf}, bu gemileri yapmıya talip olan 
diğer firmaların keyfiyetten haberdar 
edilmedikleri iddia olunmuştur. Bu 
iddialar arasında da tek uskur ile çift 
usk'if arasında büyük bir fiyat farkı 
oldugu kaydediliyordu. 

(Başı 1 inci sayfada) ı--

maye ile teşekkül etmişti. Diğerleri 1 RB 1 B '" b" k h f" 
sırasiyle şunlardır: 1867 de 131 sene • eneı ın ır e ane 1 
imtiyaz müddeti ile 1.000.000 fransız 
frangı sermayeli İzmir Rıhtımı ve li
man şirketi; 1869 cıa 124 sene imtiyaz 
müddetli ve 27.000.000 İsviçre frangı 
sermayeli İstanbul tramvay şirketi 

1872 de 120 sene imtiyaz müddetli 
165.000 altın lira sermayeli İstanbul 
tünel şirketi; 1882 de 85 sene imtiyaz 
müddetli ve 20.000.000 frank sermaye
li İstanbul terkos su şirketi; 1885 te 
92 sene imtiyaz müddetli ve bir mil
yon türk lirası sermayeli İzmir elek
trik şirketi; 1889 da 75 sene imtiyaz 
müddetli ve 300.000 türk lirası serma
yeli Üsküdar ve Kadıköy su şirketi; 
1890 da 85 sene imtiyaz müddetli ve 
23.875.000 frank sermayeli İstanbul 
Rıhtım şirketi; 1895 te 85 sene imti
yaz müddetli ve 375.000 frank serma
yeli İzmir suları türk anonim şirketi; 
1906 da 60 sene imtiyaz müddetli ve 
750.000 türk lirası sermayeli Bursa 
cer VP tenviri elektrik şirketi; 1910 
da sene imtiyaz müddetli ve 
204.930 türk lirası sermayeli Eskişe
hir elektrik şirketi; gene 1911 de 82 
sene imtiyaz müddetli ve 35.000.000 
İsviçre frangı sermayeli İstanbul e
lektrik şirketi; 1911 de 30 sene imti
yaz müddetli ve 330.000 türk lirası 
ıermayeli İstanbul telefon şirketi... 

~Satın alınrmlar: 
Bu şirketler, cümhuriyete kadar 

başıboş ve kontrolsuz, halkın menfa
atlerini diledikleri gibi istismar eden 
bir sömürme politikası ile iş görmüş
lerdir. Bir taraftan bu vaziyet, diğer 
taraftan halk hizmetlerinin devlet
leştirilmesi ve belediyeleştirilmesi 
rejimi dolayısiyle imtiyaz ve ruhsat
nameleri hükümleri bugünkü milli 
ihtiyaçlara ve duygulara uygun gö -
rülmiyen birçok şirketlerin satın a
lınması suretiyle bunların faaliyeti
ne nihayet verilmiştir. 

Satın alınan şirketler şunlardır: İs
tanbul rıhtım şirketi; İstanbul terkos 
su şirketix İzmir hava gazı şirketi; 
Aero Esperesso; İstanbul telefon şir
keti; Er fransız tayyare şirketi; Kadı

köy su şirketi; İzmir telefon şirketi; 
İstanbul elektrik şirketi ve nihayet 
geçen gün satın alınan İstanbul tram
V<JJy ve tünel şirketleri ... 

İzmir rthtım şirketi 65; İstanbul 
terkos ;jirketi 50; İstanbul rıhtrm şir
keti 45 ; İzmir hava gazı şirketi 25; 
Aero Esperesso şirketi 11; İstanbul te
lefon şirketi25; Er Frans tayyare şir
keti on; İzmir telefon şirketi 13; Ka
dıköy su şirketi 48; fstanbul elektrik 
~irketi 27; İstanbul tramvay şirketi 
80; tünel şirketi 77 sene faaliyette bu
lunmuşlardır. Bütün bu faaliyetin 
müddetlerinin yekunu tam 528 sene
dir. Satın alınan imtiyazlı demiryol 
~irketleri bu hesaba dahil değildir. 

Bu yakınlarda 
Avrupa'da harp 
çıkmıyacak? 
Nevyork, 12 a.a. - Şikago ve Nev -

york üniversiteleri tarafından şerefi -
ne verilen bir ziyafette bir nutuk söy
liycn eski Ç~oslovakya cumhurreisi 
Bay Edvard Beneş yakm bir istik -
balde Avupa'da bir harp çıkmıyacağı 
kehanetinde bulunmuştur .. Mamafih 
Avrupa'da mevcut hercümerce ve bu 
hercümercin dünya sulhu üzerinde 
yapabileceği tesiri küçük görmemeyi 
ihzar etmiştir. Bay Beneş ekalliyetler 
meselesi ve şimdiki vaziyetin karşılığı 
dolayısiyle kendi memleketinin inki -
sam kurbanı olmakta birinci olmadığı 
gibi sonuncu da olmıyacağını beyan 
etmiştir. 

Almanya yeni bir 
seferberlik 
hazırhyor 
(Başı ı ıncı sayfada) 

Sömürge meselesi etrafında 
tetkikler 

Paris, 12 a.a. - tngilterenin eski hah 
riye birinci Fordu ve eski müstemle
kat ve dominyonlar nazırı olup Avam 
Kamarasında müstemlekatın müdafaa
sı grupunu teşkil etmiş olan B." Ame
ry" fransız ricalile halihazırda mevzuu 
bahis müstemleke meselelerini tetkik 
etmek üzere buraya gelmiştir. 

Bir öküzün karnından 

altın lira çıktı 
Adana (Hususi) - Şehir mezbaha

sında kesilen bir öküzün karnında 
bir altın lira bulunınuttur. Yola dü ü-

rülmüş bir liranın otla beraber ökü -
zün kamına gt-ttiği zannedilmekte -
dir. 

Bir kız elbisesini kuruturken 
yanclı 

İzmir (Hususi) - Kemerde baılıçi
van sokağında Dervi§ kxzr 5 y.-ıda 
Melek, ıslanan eteğini ateşte :ı..cu -
turken elbisesi ateş almış ve k...a -
ğız elbisesini södürmeğe çalışnılien 

vücudunun muhtelif yerlerinden ,.n
mıştır. 

T. c. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 . 
Zirai ve ticari her nevi banka muamel~lerı 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarınd!l 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
dakı plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 500 ,, 2.000 .. 
4 

40 
100 
120 

.. .. 
,, 

" 

250 .. 1.000 

100 " 4.000 
50 
46 

.. .. 
5.000 

4.800 

,, 
.. .. .. 
,, 

160 .. 20 .. 3.200 ,, 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene İç~nde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdırde o/o 20 
fazlaıiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 

ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

(Başı 1 inci sayfada) 

Erzi·ncan vilayeti geçen devrede 4 
mebu'.i> çıkarmıştı. Bu devrede teftiş 
heyetince nüfusu tesbit edilmediğine 
nazaran ne kadar çıkaracağı daha an -
!aşılamamıştır. 

Fazlalık gösteren vilayetler şunlar
dır: 

Ankara l, A·ydın 1, Bingöl 2, Bitlis 
2, Çanakkale 1, Çorwn 1, Edirne 1, 
Hakkarr 1, İçel 1, İzmir 1, Kars 1, 
Kırklareli 2, Kocaeli 1, Malatya 1, 
Manisa 1, Ordu l, Rize 6, Seyhan 1, 
Sivas 1, Tokat 1, Trabzon 1, Tunceli 
3, Yozgat 1. 

Bu vaziyete göre 33 mebusluk faz
la görünüyorsa da şu vilayetlerde de 
mebus sayısı azalmıştır: 

Antalya 1, Çoruh 4, Denizli 1, Er -
zurum 1, Muş 2, Urfa 1. 

Bu noksanlar daha çok mülki teşki -
liittaki değişikliklerden doğmuştur. 

Ezcümle Çoruh vilayetinin son teşki
liitta bazı kazaları Rize viliiyetine bağ
lanmıştır. Erzurum vilayetinin Yusufe 
1i kazası da başka vilayete verilmiş -
tir. Muş vilayetinin bazı kazalariıyle 
Bitlis vilayeti yeniden kurulmuştur. 
Fakat, bunlar kati ve kanuni neticeler 
değildir. Bu netice, ancak defterler ü 
zerinde vaki olacak itirazlar ve bu i
tirazlar üzerine teftiş heyetlerince ve 
mahk~melerce verilecek son kararlar -
la • 1i ve hakiki şeklini alacaktır. 

J.iususi surette elde ettiğimiz ma -
h'.imata göre tanzim ettiğimiz aşağıda
ki cetvelde görüleceği üzere, Büyük 
Millet Meclisinin beşinci devresine 57 
intihap dairesinden 399 mebus seçil -
miştir. 

Bu seçimde intihap dairesi sayısı 
62 olmuştur. Her hangi bir suretle de
ğişmediği takdirde bu 62 intihap da~ -
resinden 23 fazla ile 422 mebus seçı -
lecektir. 

Bir kaç gün evelki sayımızda da işa
ret ettıiğimiz üzere, bu mebus seçimin
de, me!bus intihabı kanununun hüküm -
leri dairesinde vilayetlerin çıkaracak
ları mebus adedi nisbetinde Cümhuri
yet Halk Partisince meıbus namzedi 
gösterilecektir. 

Ancak bir kaç vilıiyette müstakil 
mebue\ulüar ı in yer ı.ra.lır. 

tır. 

İntihap dairelerini ve bu dairelerde 
artan, eksilen me-bus sayılarını göste • 
ren cedvel şudur : 

:::S 

Bu işle ataka~ar olanlardan alınan 

malfımata göre yeni on bir geminin 

münakasa şartnameleri eski Denizyol

ları idaresi tarafından hazırlanmış ve 

bundan evel Almanya'ya sipariş olu -
nan wpurlarda yapıldığı gibi tabedi

lerek muhtelif fabrikaların mümessil
lerine verilmişti. Bu falırikalrm sipa
rişlerimizi deruhte et~e ve ~~şarma 
hususundaki fenni kabılıyetlerı ıle ma
li vaziyetleri de bir seneden fazla bir 
müddetle Denizyollarr erkanı tarafın
dan tetkik edilmiş, bu tetkikler tez
gfilılarm bulundukları mahallere kadar 
teşmil edilerek bir heyet uzun müddet 
Avrupa'da kalmıştı. 

Uzun tetkiklerden sonra pahalıya 
sipariş olunduğu söylenen vapurlar
dan biri olan Etrüsk'ün henüz matlı1ba 
ve mukaveleye mutabık ve muvafık ol
duğu da katiyetle anlaşılamamıştır. 

Gemi üzerinde yapılan tetkiklerden 
sonra alakadarların verecekleri rapor
lar üzerine vaziyet kati surette anlaşr
lacak, bittabi bu raporlar arasında 

Hanter şirketiyle yapılan ve son za
manda fesholunan mukaveledeki tek 
ve çift uskur işleri etraındaki iddialar 
da ~ydrnlanmış bulunacaktır. . 

İ lôç içtiği için 

delirdiğini 

söyliyen adam 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Dün sa

bah adliye doktoru Enver Karan saat 

11 raddelerinde muayene odasında otu

rurken, kapı birdenbire hızla açılmış 
ı nn- anam ıçerrye dalara 

karşısına dikilmiştir. 

Doktor, daha kendini toparlayama

dan ziyaretçi şiddetli bir sesle: 

- Ben deli oldum. 

ı 92 ~ Doktor demiştir. Deli oldum. Hal-
ta ~ :::ı >. 

...... ·- bil·~ buki eskiden çok akıllı bir adamdım. :;ı ] ::ı to.ı 
~ ril ı:ı:ı : Doktor kendisine sakin olmasını 

Afyon karah isar 7 
-- -- -- tavsiye ederek, derdini anlatmasını 

7 söylemiştir. 
Amasya 3 
Ankara 13 1 Bunun üzerine ziyaretçi de nasıl 14 

6 deli olduğunu anlatmı~tır. Mevtane -

3 

Antalya 7 
Aydın 6 
Balıkesir 12 
Bayazıt 3 
Bilecik 3 
Bingöl 
Bolu 7 
Bitlis 
Burdur 3 
Bursa 11 
Çanakkale:. 5 
Çankırı 5 
Çoruh 8 
Çorum 7 
Denizli 8 
Diyarbakır 7 
Edirne 4 
Elazığ 5 
Erzincan 4 , 
Erzurum 10 
Eskişehir 5 
Gaziantep 7 
Giresun 7 
Gümüşhane 5 
Hakkari 
lçel 5 
fstanbul 17 
İzmir 13 
!sparta 4 
Kars 7 
Kastamonu 9 

Kayseri 8 

Kırklareli 3 
Kırşehir 4 
Kocaeli 8 
Konya 15 
Kütahya 9 
Malatya 9 
Manisa 11 
Maraş 5 
Marc:ftn 7 
Muğla 5 
Muş 4 
Niğde 7 
Ordu 7 
Rize 
Samsun 8 
Seyhan 8 
Siirt 4 
Sinop 5 
Sıvas 10 
Tekirdağ 5 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 
1 -
1 

1 

2 

1 

1 
1 

1 
6 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

7 
kapıda oturan ve Hasan oğlu Mehmet 
adında olan adam demiştir ki: 12 

- Birkaç hafta evvel karnımda bir 3 
3 sancı hissettim. Haseki hastanesine 

2 gidip muayene oldum; bana bir reçe-

7 te verdiler. !lacı eczaneye götürüp 
2 yaptırdım. İki gün üstüste ik·i kaşık 
3 

11 içtim. Fakat üçüncü günü kendimde 

6 bir gayri tabiilik duydum; aklımı oy-
natmrstnn. Etrafımdakilere saldırını -! ya, bağırıp çağırmıya başladım. Bu hal 

8 bir kaç gün devam etti. Şimdi biraz i-
7 yileşir gibi oldum ve doğruca buraya 

7 koştum. Beni deli eden o ilaçtır." 

5 Doktor, Hasan oğlu Mehmedi mu-
5 ayene etmiş ve hakikaten şuurunda bir 
4 bozukluk gördüğü için, kendisini 
9 Cerrahpaşa emrazı akliye kovuşuna 
5 göndermiştir. 

7 Diğer taraftan hastanın içtiği ila-
7 cm bakiyesi ile reçetesi de tıbbı adli 
5 kimyahanesine ·teslim edilmiştir. Ha
l dise hakkında müddeiumumilikçe tah· 
6 kikat yapılmaktadır. 

17· 
14 
4 
8 
İzmirde kostümlü balo 

9 
8 

İzmir, 12 a.a. - Dün gece halkevi 

5 salonlarında milli kostümlü bir balo 

4 verilmiş ve büyük bir. neşe içinde sa-

9 baha kadar devam etmiştir • 
15 
9 

10 
12 
5 
7 
s 
2 
7 
8 
6 

Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

7 
9 

7 
3 
6 
8 

399 

8 Ş. Karahiı;ar' da 
9 

1 8 
1 10 
3 3 

1 6 
3 

1 7 
8 

------
33 10 422 

4 Ş. Karahisar, 12 a.a. - Teftiş heye-
5 ti mebus intihabına ait tetkikatını 

11 ikmal etmiş, dün defterler talik olun-
5 muştur. 

...... ... 

Dünkü keşidede kazanan 
numaraları neşrediyoruz 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Türk 
Hava Kurumu Büyük Tayyare Piyan
gosunun çekıilişine bugün de devam 
edildi. 

Bu keşidenin 50000 bin liralık büyük 
ikramiyesi 29714 numaraya çıktı. 

6324 numara 10.000 lira ikramiye 
kazandı. 10 bin liralık diğer mükafat 
da şu numaraya çıktı. 

20000 liarlık diğer mükafat şu nu
maralara isabet etti. 

8582 30885 6676 29448 20748 33455 
27308 15671 1559 38853 11264 14842 

3304 20775 21903 15210 25604 11776 
14015 11932 15583 25273 138-0 15336 
18834 38962 4723 23798 30402 32745 
14813 31486 2855 28440 22146 37633 

5402 15883 7310 23084. 

1000 lira kazananlar: , 
7142 24948 

500 lira kazananlar: . 
10379 17663 27557 5610 36216 25748 
4605 36829 17802 '16236 31499 36556 

200 lira kazananlar: 
13890 4415 24487 39~99 17147 4979 
20677 2448 1309 32833 8581 39479 
34934 4361 32620 26601 21182 17478 

0173 5077 4286 22128 22935 32466 
18056 27511 17208 37530 32153 21936 
3508 16168. 

100 lira kazananlar: 
279 36122 9850 13039 17387 31213 

22521 23326 32332 6243 19463 38707 
4933 7011 30657 11241 2956 26940 

26940 26660 9801 2632 8245 39767 
8836 25356 76 26651 38924 21045 

10566 13664 30216 4793 14599 9389 
13509 13757 30107 28404 21104 22232 
28374 3805 27196 29999 14330 21371 
30188 

50 lira kazananlar: 
7951 37266 15229 28814 18814 18493 

10257 21783 1504 21143 28144 090 
5642 11939 30042 2507 3145 13257 

28654 17507 3594 16472 33727 34271 
5861 8382 17901 14032 33157 32398 

27265 14818 3851 3729 5731 16375 
26099 37913 15302 34835 8041 11451 
30220 23153 6726 12335 22322 38207 

7282 32650 3195 38811 12150 22572 
23947 4500 1638 37948 3160712060 
35164 28305 2 09 33320 282 3 5Z 

30831 26229 6525 7520 2300 25953 
17823 19882 39262 1978 26497 24623 
26768 12766 34-126 16120 3863 36371 

30078 24474 24601 34631 943 11111 
34555 21148 4173 36202 33582 34471 

7200 19608 7176 25813 6531 15234 
10045 3797 24486 900 6494 25817 
11775 31685 9960 17710 24548 32275 
13294 663 38621 3311 23446 28008 

Bir. tamim 
•• • uzenne ••• 

(Başı 1 inci sayfada) 

1918 denberi yaşamış olanlar 
ne gördülerse, 1938 den sonra 
yaşıyacak olanlar da onu göre· 
ceklerdir: mukadderatı, azamet
J.i ve mesut bir ve.tan ve millet 
sahibi olmağa doğru değitmiş o
lan yeni Türkiye! Her gün ilerli
yecek, yükselecek ve ideal inşası 
tamam oluncıya kadar, vahdeti 
ve tesanüdü asla sarsılmıyacak 
ola-n türk milleti! 

F. R. ATAY 

Orta tedrisatta çalışan 

stajiyerler 
Orta tedrisat müesseselerinde çalı -

şan stajiyer öğretmenlerin öğretmen -
liğe terfi edebilmeleri için haklarında 
verilen raporlar Vekalet tarafından 
tetkik edilmektedir. Bazılarının asker 
lik durumları bildirilmemiş olduğun -
dan bunlar hakkında sarih malfunat 
istenmiştir. Bu yıl 200 stajiyer orta 
tedrisat öğretmenlik kadrosuna geçe-
cektir. · 

Üniversitenin tercüme 

ettirdiği kitaplar 
Üniversite talebesi için tercüme et

tirilmekte olan eserlerin ilk altısı sa
trşa ~ıkarılmxştır. Bunların isimleri 
şunlardır: 

Demokrasi, Profesör Menemenci; 
Fransız Metle.niyeti, Sabahattin Eyüp
oğlu; Trahom, Doktor Murat Rami 
Çocuklara Dil ve Düşünce, Sabri E -
sat; Felsefe Tarihi, Vehbi; Psikoloji 
M. Şekip. 
Diğer eserlerin tercümesine devam 

edilmektedir. 

30363 34401 4795 20223 28509 1887 
16558 1086 31157 33670 1827 5 21468 
1003 19199 28505 13451 25363 2865 

22019 9397 13728 26369 8694 4940 
17992 39706 36389 26438 31666 7835 

8413 8181 15081 2920 22532 24096 
39588 27240 3490 34466 35939 18795 
18704 34582 2243 9143 34644 

30 lira kazananlar : 

8393 33006 21060 8676 35120 39432 
21445 19000 24603 31174 16338 3100 
29761 27076 38015 34563 15545 20462 
25229 31528 21152 3496 14355 16999 
37316 18764 1169 38542 29648 30410 
31647 35041 16467 15450 29220 17702 

' 13118 12569 11756 8947 15452 37870 
24036 37486 37954 32538 10085 28639 
17051 12211 4358 28022 31707 39684 
11362 24766 16935 23031 9272 3539 
4535 15702 33960 36185 10395 37728 

34300 28712 13020 10275 10010 29503 
25305 39842 0918 13082 19326 32101 

5382 23300 26335 2772 37994 7517 
833 27070 35575 12440 3386 17201 

20958 15203 3670 4704 6607 35245 
24575 13846 10913 333 36657 .6585 

6723 36922 36754 32497 15556 30585 
26345 35242 39501 5432 34948 35280 
24314 27560 18035 33225 9133 36678 
14375 17482 8675 971 32738 39160 
38705 26358 26358 36349 11713 30038 
22262 16584 19878 18444 35802 25954 
39271 9802 32910 37766 37048 33000 
22878 25258 30441 17908 28167 6329 
25502 7579 21617 37634 8494 848 

696 27669 11848 6936 23239 11422 
32041 16511 27169 18508 34848 9767 
11987 4649 24081 3846 31919 1940 
16511 25062 8260 26507 30590 22393 
19930 8356 19260 13027 8428 1259 
33476 5067 3272 7168 778 31965 
32717 35840 20274 21134 26021 24061 
36230 33391 30285 4147 11774 230200 
15094 13601 30403 39603 9901 30993 
25177 28634 19952 20752 2!914 26235 
28638 6731 6476 1518 29186 21986 

8153 3315 10316 1331 14421 5800 
2088 12863 3942 2660839916 34419 
1216 39442 10331 2264 36498 2633 

28203 6088 16399 173 22280 38708 
4653 -4266 24877 29511 21790 37031 
1070 266'\4 22106 4604 2.41Ul!J 1~01 

1979 'I7iı1 15347 15873 39358 7957 
11475 25445 27899 20490 15722 36478 
25806 24758 23439 39759 31113 8485 
21737 25056 35 80 12764 1900 18559 
5849 8701 23080 5933 17968 20979 
5849 8701 23080 5933 17968 20979 
2901 10194 12820 31462 26051 13390 

25472 38689 392,ı; 13971 3.5.2.42 8245 

36279 39654 34149 '2759 21925 14630 
15749 22452 38029. 

Bir gün için 
(Başı 5 inci sayfada) 

rının imkanı nazariyffinin aahı"bi 
Boutroux'nun de•diği gibi, ''nıiatik
lik muayyen bir va•ıf ve istikameti 
o1an bir hayat, bir harekettir. Ferdi 
kemalin en yüksek zirve.\İne erit
mek, ceıniyete ait vazifeılerimizi en 
kati feragatle ifaya çahpnak mi•tİ -
ğin ayırıcı vasıflarıdır.,, 

Sağdan ve soldan kulağmıza ça~ 
pan, §U gazete veya bu dergiye na
sılsa girip gözünüze iliten bütün gü
nü geçmi§ dedikodularm mahiyetini 
tetki kedecek oluraanız bunların an
cak zalim bir vazif~izlikten, kahre
dici bir muhayyele kıtlığlndan, ıkor-. 
kunç bir idealsizliktent ve yalnız ve 
her ne pahasına olursa olsun kolay; 
yaşamak için zihinleri bulandırıp ge
riliğin karanlıklarmı idame etmiye 
çabalıyan bir ekalliyetin hesaplı faa
liyetleriyle beslenen cehaletten ileri 
geldiğini görürsünüz. 

Bu kötü zihniyeti kökünden yrka

cak vatanperverlik mistiğinin, çalı§

mat çalı~tırma ve cennet gibi bir wı
tan yaratma mistiğinin ınihraklan 

olan halkevlerinin yÜz elli sekiz ta
nesinin birden açılacağı günü, işte 
bu sebeplerle, sabırsız bekliyoruın. 

Nasuhi Baydar 

Okmeydanı cinayeti 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Okmey

danrnda Susuzdere içinde Dadaylı İh· 
san adında bir genci kafasını taşla ez
mek suretiyle öldüren Arap Murat 
yakalanıp sorgu hakimliğine teslim e.
dilmişti. 

Arap Murat hakkında ıyapılan tah
kikat bitirilmiştir. Katilin suçu, "a
ralarında her hangi bir şekilde çıkan 
bir kavgadan ötürü tehevvüren katil,, 
mahiyetinde görülmüş, türk ceza ka -
nununun 148 inci maddesine göre ce
za kesilmesi isteğiyle ağır ceza malı -
kemesine verilmiştir. 



13 - 2 - 1939 

i K A y E 

Ölüml yapılan mukavele 
Yazan: Stelan Tita ç · H"k t T 

evıren: ı me una 
Mi hail Grumezof, agw ır hasta• b'ır hal-d len giden yoktu. 

t e rt~k~ :atıyordu. Bütün vücudu a- "Benimle alay mı ediyor?! Burada, 
eş er ıçı~ e yanıyor, alnında iri da - yatağına up uzun uzanmış, gözlerini 
n~l~~ halın~e ter birikiyor, dermanı tavana dikmiş bir adam ölümünü Lıek
~ıttı ~etz~ ıyordu. Fiyevrin şiddetin- liyor. Halbuki, ölümden ne bir ses ne 
~nd goz erkı' zayıf görüyor, kulakları i- bir sada var. Bu ne biçim iş? Benimle 

çın e, san ı dağlardan k 1 . d' ;ı H . . lt 
}anıyormuş 'b' aya ar yuvar - eğlenıyor mu, ne ır. er şeyımı a 

be . d b" ~1 1 gürültüler oluyor, üst etti, ruhumu deg·;.c:tirdi, ondan son-
ynın e ırıb' · "'T 

. ırı arkasından trenler ra, bir daha meyd:ına çıkmadı!" 
gl eç!yor vde bütün bu gürültü ve velve- Bunları düşünerek yatağında yatı -
enın sa ası kafas . af d k' f k bir ak' b 

1 
' ının ıçinde tekrar yor, kendisinde ve etr ın a ı en u a 

k 
.. 

1
s u uyordu. Ömrünün sona er- hareketleri tetkik ediyor, gözleri bü -

me uzere olduğ h' . d - h · Son unu ıssedıyor u. yüdükçe büyüyor, kulagının assası -
k yayı, yanı başında uslu ve akıllı yeti arttıkça artıyordu; o, ebedi bir 

1 
oeas.ı oldug·u halde, yuvac1g·ında ev - · 'k · · d ... • · · "k "k enmış .. . . gergınlı ıçın e yaşauıgı ıçın ço tu -

gormek ıçın ondaki yaşamak çe çöküyordu. 
arzusu ne k d ' . . . 
b' a ar kuvetlı ıdı. Buhran Bir gUn geldi ki, bu dev gibi adam 

l ;dr az geçer gibi olmuştu. Bu anda, ev- tanınmıyacak bir şekle girdi. Ne yedi
" ının em · n nıyet altında olduğuna ka- ğinden, ne içtiğinden bir tad alıyor, 
aat getirinceye kadar ömrünü uzat - bir zevk duyuyordu. 

tnası · · 
f ıçın allaha dua «liyordu. Daha Yatağında yatıyor, helecanla bekli _ 
azla yaşamak istemiyordu: ondan yordu. Fakat, hala yaşıyordu. Bazan, 

6~":':a ölüm gelip, onu, kendi ülkesine kendini toparlayıp kalkmak ve vaktiy
goturebilirdi. le sürmüş olduğu hayatı yeniden sür
b' Bir gece o, bu düşüncelerle derin mek istiyordu; hatta, bir defasında 
ır urkuya dalmış. karşısına, ucuz ve buna teşe-bbüs etti; lakin hediye nevin

acer_nıce yapılan resimlerde görüldüğü den olan bugünler, tatsız, zevksiz, kaı;_ 
ıekılde bi~ ölüm dikilmişti. vetli idi; vaktiyle geçmiş olan günlere 

y Gru~ezof'un, karşısına çıkan bu zi- hiç benzemiyordu. Onda eksik olan 
aretçıden ödü kopmuş, fakat, ölüm, şey, hayattı. - Onun biricik arzusu, 

pelerinini bir kenara attıktan sonra, o- ölmek, onu bir hastalrk gibi, pençesi 
n~. gayet munis bir tarzda, kızı evle- içine almış olan bu ıstıraba bir niha -
nınceye kadar bekliveceg·ini vadetmiş- yet vermekten ibaretti. 
t ' -1

• Ondan sonra, bu mukavelenin, o a-
na kadar muteber ve meri olduğunu da 
kaydetmiş, Grumezof'un bu neticeden 
memnun kalması lazım geldiğini, aksi 
takdirde, ömrünü daha fazla uzatanıı -
.Yatağını söylemişti. Tabii, Grumezof 
muvafakat etmiş ve mukaveleyi nokta
sı noktasına yerine getirmeğe söz ver
mişti, Dahası var; ölüm, mukaveleye 
ilave ettiği bir maddede, onu, hiç va -
kıt kaybetmeden kızma bir koca bul -
lllak mükellefiyeti altına sokmuştu. 

Bunun üzerine, ölüm, ortadan kay -
bolmuş ve Mihail sır sıklam ter içinde 
uyanmıştı. Bu akşamdan itibaren, iyi
leşmeğe yüz tutmuştu. 

Grumezof "d .... t b' "1·· .. , urus ır o um; o, SO• 

z.ünü tutuyor, ben de vadimi yerine ge. 
tırmeğe çalışacağım; sağılır sağ1lmaz 
evladımı evlendireceğim" diye düşün
ınü~tü. 

Kı bir az n I nda hastalı•ı 
taınamiyle geçmişti; büyük bir ihti -
ıtıaınla kendisine bakılmağa başlan -
nuştı.Yediği, içtiği şeylerden de artık 
tat duyuyordu. Çehresinde, ağır bir 
hastalık geçirdiğine deliilet edecek iz
ler de italmamıştı. 
•. Maliimdur ki, ölümle şaka olmaz. Bu 
ıtıbarla, o da var kuvetiyle sözünü tut 
nıağa çalışıyordu. Grumezof, aracılığı 
Uzerlerine almış olanlara, evlenmek 
kudret ve kabiliyetinde olan erkekleri 
kendisine birer birer teklif etmelerini 
Ctnretti. Fakat, kendi de. ona verilmi§ 
otan kısa ömür mühletinden adam a -
kıllı istifade etmeği düşünüyordu. 

Onun hayatı, artık tamamiyle mad
di zevklerin üzerinde toplanıyordu: 
Yemek, içmek, sevmek, bu hususta en 
ehemiyetli rolleri oynuyordu. Diğer 
atraftan, uzun zamandanberi dul ya -
Ştyordu; halbuki, güçlü, kuvetli bir a· 
danıdı; hurdaya atılacak dereceye gel
tniş değildi. 

J\racılar, biri diğerinden mükem -
tncl delikanlılar getiriyorlar ve Sonya 
da bunların hiç birine ufak bir itiraz
~~ bulunmuyordu ama, Mihail, bir tür
lu tatmin edilemiyordu: biri kifi de
t~ede zengin değildi; öbürü, bir defa 
nıtanlanmıştı: hasılı, kati bir karar 
verezniyordu. Hayat, ona o kadar tatlı, 
0 der~e sevimlJ geliyordu ki, hiç kim. 
~eye karşı fedakarlıkta bulunamıyor-

u. 
Gruıne.zof, ölUmün kendisine bono

yu ~.ra.z ede<:eği günü aklına getirdik
çe:. tuyleri ürperiyordu. 
z Onu biraz avutsak fena olırftyacak. 
d~t~n, durup durup, sanki hep beni mi 
UŞünüyor? Her halde kafasını dol -

=~r~n daha bir çokları vardır." Diye 
§Unüyordu. 

1 
Fakat, bu gizli mukave! • ..:.:n haberi 

:. ~1Yan Sonya, bir gece namzetlerden 
ırıytc kaçmak suretiyle ona bir oyun 

~Yn~ıştı: biribirlerini çok sevmiş -
erdı •• 'h . . ı.: k d .
1 

' nu aıl bu emrıvaıY arşısm a 
aı ahs • ~Zdı ; bunun için, delikanlıyı da· 
rnat .dıye kabul edip düğün gününü 
tcsbıt Ctnıekten başka bir çaresi kal -
~anuştı. Bu rezaleti, ancak böylelikle 
ortbas edeb'l k . 

ı ece tı. 

'Grurnezof b" "k b' kaygu ve tasa 
içinde k ' uyu . 1

:. .. .. .. 
.. • 0 orkunç gi.ınu duşunuyordu. 

O gune katlar kendini sonsuz zevkle
r: t.erketti; hem servetini hem de ken
dını harcadı. n·· -·· .. arından öbür .. ugunu y . 
g~ne attıktan sonr8' nihayet iki gencı 
dunya evine soktu. Beti benzi uçuk, 
kalbi ata ata evlenme töreninde hazır 
bulundu; ondan sonra, kendinde bir 
f7nahk hissettiğini bahane ederek e· 
•ıne döndü: yatağına girdi ve bekle
meğc ba ladı. Fakat. ölüm bir türlü 
gelmedi. :Ne o gün, ne ertesi gün, ge -

Bir akşam, mangalı yatağının yanı
na alarak, ondan çıkan zehiri derin 
nefeslerle içine çekmeğe başladı. Son
ya, bilinmiyen bir hissin sevkiyle, o -
nun odasına girdi, vaziyeti görünce, 
pencereleri açtı ve onu tekrar hayata 
avdet ettirdi. Bir başka defasında, 

sağlamca bir urgan eline geçiren Gru
mezof, bir ilmik yaparak boynuna ge
çirdi. Fakat, sadık bir yavru olan Son
ya, onu gene son dakikada kurtardı. 

Bir defasında da kibrit başlarını sir -
kede ezerek içmişti; bu da ona istedi
gini temin edememişti; çünkü, sevgi
li kızı onu tekrar o betbaht hayata ia
de etmişti. O, bozuk sinirleriyle, mü
temadiyen, bir türlü gelıniyen ölümün 
hasretini çekiyordu. 

Ölüm, intikamını alıyordu; mukave
leyi yapanlardan biri sözünü tutmadı
ğı için, diğeri de bütün mükellefiyet
lerinden kurtu muştu. 

Günler, haftalar, aylar, hatta yıllar, 
geçmiş, fakat Mihail ölmemişti. İki 
büklüm - gözleri hemen hemen hiç gör 
müyor, kulakları sağır, sürüm sürüm 
sürünen bir ihtiyar - yalnız teneffüs 
ediyordu. 

O, bu haliyle bir de yıkıcı bir darbe 
yedi. Kızı öldü. Ölüm, bir bahar çiçe· 
ği letafetini taşıyan bu yavruyu alıp 
götürürken, o, yaşadığı manasız gün
lerin içinde bir sulucan gibi sürünü
yordu. Yavrusu için ne kadar ağlamak 
istedi; fakat, boş ve kurumuş olan göz
lerinden artık yaş da gelmiyordu. 

l::: ............................................ J 
A N D A Ç ................................................ 
NÖBETÇlE~ZANELER 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Persembe 
Cuma 
Cumartesi 

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

Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir ka:ı:a, fevkalade bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 
Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın hibarı: (1521). - Telefon mıira
racaat. ıchir: (1023-1024). - Şehirlera
rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
eazı inza memurluğu: (1846). - Me: 
sajeri Şeh1r anbarı: (3705). - Taksı 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazan ci
varı: (2806-3259). - Yenifehir. Havuz· 
batı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı. 
Guven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333) •• Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

(1291). -İstanbul taksisi: (3997). 

Otobü5lerin ilk ve :.on 5eferleri 

Ulu• M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulua M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

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

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçioren'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As, fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye - .- 17.00 
Yeniııchir'dco Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazan'ndan Akkoprü'ye 6.15 7.00 
Akkôprü'dcn S. pazarı'na 7.30 9.45 
Bahçeli Evlerden Ulw; M. na 7.45 -.-

U. M. dan Bahçeli Evler'e - .- - 20.00 

§ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
be$ dakikada bir sefer olup tren za
manlan seferler daha sıktır. 
U. Meydaru'yle Yenifehir. Bakanlık
lar. Cebeci. Samanpazarı ara&ında saat 
8 den 20 ve kadar vasati her bes daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da-

ULUS 

l_s_ı _s_L_l_Y_o_G_R _A_F _Y_A_ı 
Das Land Kemal Atatürk 
B. August von Kıral, eserini bir çok 
ilôveler yaparak yeniden bastırdı 

Avusturya Elçisi olarak uzun müd
det memleketimizde bulunmuş, bizi 
iyi tanımış ve lisanımızı öğrenmiş o
lan muhterem dostumuz August Rit
t!!r von Kral'ın 1935 te memleketimiz 
hakkında neşrettiği (Das Land Ke
mal Atatürk) isimli kitabın her taraf
ta görüdüğü büyük hüsnü kabul üze
rine ilk tabı tükenince muharrir ese
rini son zamanda yeni baştan tevsian 
tekrar yazmış ve ikinci tabı olarak 
neşretmiştir. Birinci tabı 181 sayfa i
ken şimdiki ikinci tabı 344 sayfadır. 
Eserin aynı zamanda salahiyattar o
toriteler tarafından büyük bir muvaf
fakiyetle fransızca ve İngilizceye çev 
rilmiş nüshaları da intişar etmiştir. 

Birinci tabı ile ikinci tabı arasında 
geçen zaman zarfında vukua gelmiş 
olan hadiseler ve yenilkler ikinci ta
ba ilave edilmek suretiyle eser daha 
ziyade mükemmeleştirilmiştir. 

Kitabın ilk tabının mukaddimesin
de muharrir bu eserini eski ve yeni 
Türkiye ile balkanlarda ve On Asya 
memleketlerinde vazifeten uzun müd
det ikameti sırasında edindiği maliı · 
matma ve bizzat yaptığı mÜ§ahedele
rine müsteniden ve yem Türkiye'ye 
ait literatürün en mühimlerini oku -
yarak ve türk matbuatını takip ede -
rek yazdığını kaydediyor ve bu kita
bı ile okuyucuların yeni Türkiye hak 
kındaki malCımatlarmı genişletmele

rine, peşin hükümlerin ve hakikate 
mugayir yalnış fikirlerin tashihine 
hizmet etmek maksadını güttüğünü, 

ve yalnız meslekleri dolayısiyle kül
türel ve ekonomik mevzularla iştigal 
eden zevata değil, aynı zamanda ya· 
kın şark için bir fikir ve alakası olup 
da hakikate uygun maliimat elde et
mek istiyen geniş halk tabakalarına 
da hitap ettiğini, kitabını yazarken 
objektiv ve bitaraf olmağa çalıştığı· 
nı, menakib ve letaif hikayelerinden, 
şahsi şeylerden ve faydasız istidlal 
ve istihraçlardan ictinab ettiğini söy
liyor. İkinci kitabının mukaddimeı;in
de de muharrir şöyle diyor: 
"Kitabımın objektiv mahiyette kal

masına ikinci tabında birincisinden 
daha ziyade gayret ve itina ettim. 
Bu kitap yeni TüPkiye'nin tekevvü -
nüne ait yalnız mücerret bir hikaye
den, yahut intiba ve tahassüslerin i -
iadesinden ibaret değildir. Kezalik 
bu kitap basit bir tarih de değildir. 
Bu kitapda ayni zamanda Türkiye -

nin bugün'kü hal ve vaziyeti de doğru 
ve hakiki olarak gösterilmiş ve bugü
ne kadar elde edilen büyük muvaffa
kiyetlerin bir bilançosu yapılmıştır. 

Muhtelif reform tedbirlerini şüpheli 
ve meşkuk bir tarzda tahlil için bir se 
bep görmedim. Çünkü bu tedbirler 
her Avrupalı için sempatik olabilecek 
mahiyettedir. Ve bizzat Tfük milleti 
tarafından hahiş ve memnuniyetle ka
bul edilmiş ve şimdiye kadar on beş 
yıllrk bir tecrübe ile müspet ve kıy -
metli neticeler vermiştir." 

23 fasıldan mürekkep olan bu kitap 
ta 1918 de Atatüık'ün rehberliği altın 
da yapılan milli kıyam hareketinden 
başlanarak eski Osmanlı imparatorlu
ğu enkazından yeni türk devletinin 
kuruluş ve yükseliş, milli hayatın bü
tün sahalarında yapılan ve cihanı hay 
Tetlere düşüren inkilaplar ve reform
lar, ve bugünkü Türikiye'nin siyasi, 
idari, askeri, iktisadi, mali, ticari, zi
Tai sınai cihaz ve durumu ile her sa
hadaki terakki, inkişaf ve tekamülleri 
muhtelif problemleri, beynelmilel mü 
nasebetleri ve güttüğü hedefler diplo 
masiye has basit bir tahkiy~ usuliyle 
objektiv bir tarzda gösterilmektedir. 
Ancak yeni türk devletinin kuruluşu
na tekaddüm eden tarihi hadiseler ve 
memleektin eski devirden menkul 
kültürel ve materyel kıymetleri bu 
kitap mevzuundan hariç bırakılmış -
tır . 

Maarif, sanat, müzik, edebiyat ve 
fikir hareketleri de kitapta mevzuu
bahis edilmiştir. 

Bugünkü Türkiye hakkında doğru 
ve hakiki malümat ile tenevvür et -
mek istiyen ecnebiler için bu eser kıy 
metli bir enformasiyon kitabıdır. 

Eserin metin ve münderecatını gös
teren fihristi ile ayrıca alfabe sıra -
ııiyletertip edilmiş olup muhtelif ha
disat, vekayi ve eşhasa ve coğrafya i
simlerine ve mütenevvi bahislere ait 
lilgatçcleri ve içindeki Türkiye hari
tası bu kitaba ayni zamanda her vakit 
müracaat edilebilecek (Yeni Türkiye 
kamusu) kıymet ve mah:yetini ver -
miştir. 

"Kitabım hakikatin ifadesidir" di
yen ve bununla eserinin gayesini bil
diren ve bizi olduğumuz gibi tanıyan 
ve ecnebilere de böylece tanıtmak gi
bi temiz bir maksat güden muharrire 
teşekkür etmeyi bir borç biliriz. 
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KÖYLERİ z 
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Bugün nasıldır, dün asıldı, 

yarın nasıl olmal dır? 
xvııı 

Koyuncu köyler: 
Fakat her şqy.e rağmen step yalnız 

koyunculuğa tahsis edilmelidir. Ste
pin çöl tabiatı gösteren yerleri bi
tince kuvetli toprak sah81iı başlar. O
ralarda ziraat yapanlar kışlık ekin
den iyi mahsul alır ve tesadüfen yağ
mur düşerse yazlık ekinler de adeta 
kudurur. Böyle yıllarda bire kırk a
lındığı bile vardır. Tabiatın tesadüf
lere bağladığı bu feyizlere tama e
denler step koyunculuğunu bıraka

rak, işi büyük ölçüde ekinciliğe dö
kerler. Böylelerinin onduğu çok az 
görülmüştür. Fakat ilkbahar :Yağmu
runun tesiri sulamalarla temin edile
bilirse elbetteki step ekinciliği ka
zançlı bir iş olur. Sulandıktan sonra 
Çumra ovasında gördüğümüz gibi. 

Stepte ve bütün orta yaylada sular 
hep toprağın altında toplanmış oldu
ğundan bir çok yerlerde üç metre 
inince, gür kurumaz ve temiz su bu
lunabiliyor. Zaten koyuncuya lazım 
olan da budur. Bu kuyular ağıllara 
mahsus olduğu gibi, kırın ortasında 
her hangi bir noktada kazılmış olan
ları da vardır. Bunlar koyun durak
larıdır. Gövdesinin bir kaç misli ot 
yiyebilen koyun, hir kaç avuç su ile 
kanaat eder. Onun içindir ki p!ato
nun yüksek tYerlerinde mesela Niğ
de, Nevşehir arasında ne vakıt kazıl
dığı pek bilinmiyen kır.k elli metre
lik derin .kuyular da koyun yatağı ve 
durağı olabiliyor. Bu derin kuyular
dan koyuna su çıkarmak sabır ve za
man işidir. Kovanın ipi bir atın ve
ya eşeğin semerine bağlanır ve süva
risi ekseriya bir çocuk olan bu hay
van kuyudan ve kuyuya doğru gelip 
gitmek surctiıyle kovayı çeker ve dol
durur. 

Stepin ıbazı yerlerinde nasıl birik
diği bilinmiyen gölcükler görülür. 
Bunların bir müddet aktığı ve son· 
ra bir sazlık içinde veya bir kum ta.
bakasında kaybolup gittiği de vardır. 
Konya ile Ankara arasında bir çokla
rını örcbildiğimiz bu sular adeta 
birer çay gibidir. 

Bu sular çayırlı kısmın, yavşan, ke
kik ve ayrık otları, sonra kar mevsi
minde yayılma imkanları stepi birin
ci sınıf bir koyun vatanı haline getir
miştir. Ve yurdun bu kısmında büyük 
koyuncu köyleri kurmak kabil ve lfi
zımdır. 

H. Rc§İt TAN KUT 
la yüz yüze gelmek istiyen sporcula
ra, zevki başka .hiç bir yerde yaşana
mıyacak alem tanıtır. 

Koyun agılmı görenlerimiz e1bet
teki çoktur. Fakat bu ağılın içindeki 
çobanı, çöneyi ve çomarı - ıyakından 

olmak üzere - pak azımız tanır. Ço
ban, çöne (çoban yamağı) ve çomar 
(çoban köpeği) ağılın idare heyetini 
teşkil ederler. Sabahla beraber ağılı 
bırakan sürüyü, "CObanlar yakın ve 
çomarlar uzak temaslarla, otun en 
gür veya kar tabakasının en ince ye
rine doğru götürürken; çöneler ağıl
da çobanların yemeklerini ve çomar
ların yalını hazırlarlar. Şayet yolunuz 
uğrarsa orada saç üzerinde pişirilmiş 
yufkalar, çörekler, sütlü bulgur ve 
tarhana çorbası yiyebilirsiniz. Bu "fC· 
meklerin lezzetini hiç bir sofrada bu
!amıyacağınrzdan emin olunuz. Elve
rir ki siz oraya kadar bir kere gide
bilesiniz. Bu saydığnn yemeklerin 
hepsini bir arada görmek .kabil de-
7il ama bir külek dolusu köpüklü aı
~ak sütü her zaman içebilirsiniz. Bu 
sütü kaynatmanın şekli le çok cazip
tir. Ağzına kadar köpüklü süt dolu 
bir tahta külek. Ve sade tezek koru 
·besliyen bir ocaık. Bu ocağın içinde 
yüksek derecelere kadar kızdırılmış 
iri çakıl taşları var. Ç&ıe onları ateş
ten çıkararak küleğin içine bırakır 
ve süt derhal kaynaınağa başlar. Atlı 
spor heveslilerine böyle bir ağıla uğ
rayıp süt içmelerini tavsiye ederim. 

*** 
Ağıllar yazla beraber bırakıldığı 

için avlularında ve kenarlarında bah
çe veya zcbze yoktur. Su gelebilen 
ağıllarda giibreden büyük mikyasta 
faydalandığı ve çabuk idrak eden çins
ten ekin ekildiğini gördüm. Ankara 
civarında bu ağılların sert bir tabaka 
halini alan gübrelerini, keserler ha-
linde köye taşıyarak yakacak yerine 
kullandıkları malumdur. 

•• * 

Amerika Brezilya'ya j Devlet Şurası stepin yaylalara dayanan düzlükle-
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rinde koyunculuk az çok bir hususi
aske ri heyet yolhyacok -----------' yet kazanır. Oralarda koyuncu köy-

Ankara civarında - bilhassa kasa
balarda - ev koyunculuğu da var. Ge
rek bu ev koyunculuğu, gerek kuzula
rını Mayısta analarından ayırma tarzı, 
ticaret karakıterli bir yaylacılık şekli 
doğurmuştur. Bazı kimseler - bilhassa 
kasabalarda • her evden beşer onar 
hatta hazan kırkar ve ellişer sağmal0 
tophyarak büyükçe sürüler yaparlar. 
Mirici adı verilen bu kiracı koyuncu
lar mal sahiplerine koyun başına bir 
kıilo yağ ve eğer koyunu otuz başa 
kadar" çıkıyorsa bir teneke de peynir 
vermek şartiyle sürüyü yaylaya çıka
rırlar. Yün de mal sahibinindir. Miri
cilcr yayla müddetince koyundan ne 
sağabilirlerse onunla kalırlar. Kara
ağaç, Teke, Dibekli, Gölviran yaylala
rındaki sürülerin bunlara ait olduğu
nu öğrendim. Asi Yozgat ki - haki
katte adı Isı Yozgat, yani sıcak Yoz
gattır - nisbeten daha ılık olduğu için 
ziraatçı köylüleri lıu yolda yaylacılı
ğı tercih c•diyorlar. 

N evyork, 12 a.a. - Vaşington'dan 

Nevyork Taymis gazetesine bildirili -
yor: 

"Salahiyetli kaynaktan öğrenildiği

ne göre, Amerika iki memleket ordu -

lan arasındaki dostluğu kuvetlendir • 

mek ve alman ordusu statüsünün ce -
nup Amerika'sı memleketleri tarafın -
dan kabulüne çalışmakta olan Alman
ya'nın bazı husustaki gayretlerine ni
hayet vermek maksadiyle Brezilya'
ya askeri heyetler göndermek tasav -
vurundadır. 

Fransız komünistleri 

hakkında tenkidler 
Bayon, 12 a.a. - Fransız halk parti

si reisi Doriot tarafından tertibedilen 

siyasi bir konferans esnasında Doriot 

ile partiye mensup diğer bazı hatipler 

fransız komünistlerini şiddetle ten -

kit etmişlerdir. O sırada salona gir -
ıniye imlclin bulmuş olan komünistler 
buna şiddetle muhalefet etmişler ve 
bir kaç el silah atılmıştır. Doriot ta -
raftarlarından bir kişi yüzünden ya -
ralanmıştır. 

kikadn: saat 7 den ve: 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamları Ulus M eydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönlişlcri sinemaların tlağılıt 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 

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

Tren Saatl~ri 
Haydarpaııa'ya : Her sabah 8.20. Her 

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

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

Diyarbakır hattı : Her gün 9.35 
Zonguldak hattı : Hergün 15.00 

İkİnCİ sınıf mülazımhklar 1ü aynı zamanda ziraatçidir de .. O-
kut larıma bu sistem koyunculuktan 

Devlet Şi'ırası Reisliğinden : 

1-Develet Şurasında münhal bulu
nan ikinci sınıf mülazimlikler için ı 7 
şubat 939 cuma günü saat 14 de Anka
ra'da Devlet Ş.Urası binasında müsaba
ka ile imtihanı yapılacaktır. 

2 - İmtihana girebilmek için hukuk 
veya iktisat fakülteleri yahut siyasal 
bilgiler okulu veya bunlara muadil ol
duğu maarif vekaletince tasdik edil -
miş olan yabancı memleket fakülte ve 
yüksek mekteplerinden mezun olmak 
şarttır. 

3 - İmtihana gireceklerin yaşları 
otuzu geçmiş olmıyacaktır. 

4 - İmtihanda muvaffak olacakların 
memuriyete alınmaları memurin ka -
nunun dördüncü maddesinde yazılı 
şart ve vasıfları haiz bulunmalarına 

bağlıdır. 

5 - İmtihanda muvaffak olanlara 
30 lira asli maaş verilecektir. 

Garp lisanlarından birini bildiği ay
rıca yapılacak imtihanla sabit olanla
ra 35 lira maaş verilecektir. 

6 - Müsaba imtihanı aşağıda yazılı 
mevzulardan yapılacaktır. 

A - Esas teşkilat hukuku. 
B - Umumi surette idare hukuku 

ve bilhassa aşağıdaki kanunlar. 
3546 numaralı Devlet Şiirası kanu -

nu. 
İdari kaza nazariyatı. 
Türkiye Cumhuriyeti teşkilatı. 
Memurin kanunu. 
Memurin muhakemat kanunu ve bu 

işle alakalı diğer kanunlar. 
Vilayet idaresi ve idarei umumiyei 

vilayat kanunları. 
Belediye kanunu. 
Madenler hakkında mevzuat. 
C-Maliye 
7 - İmtihana girmek istiyenler nü

fus hüviyet cüzdanları ve tahsil vetii
kaları ve iki kıta vesika fotoğraflariy
le birlikte arzuhalla 16 şubat 939 per -
şembe akşamına kadar Devlet Şurası 
umumi katipliğine müracaat eylemeli-
dirler. .( 417) 10421 

baiıis için Ankara civarını üstün tut
tum. Çünkü ye.ni Ankara, nüfus te
vessüünde bir başkalık. hal keder et
mez koyunculuğu da birden bire de
ğişti. Bu taraflarda da koyunculuk 
cxtentif'tir. Ayaş'ın Karakoyunlu na
hiyesi gibi kar tutmaz veya az tutar 
düzlüklerinde step ortasmcla olduğu 
gibi büyük ağıllar vardır. Mudurnu
dan, Beypazarı köylerinden sürüler 
yaparak gelen sağmallar kışı bu ağıl
larda g~irirler. Mali köyüne kadar 
ve Ankara çayı boyunca kekik, ıyav
şan ve keven bol olduğu için yedek 
yem tedarik etmek külfeti azalır. Bu 
civarda koyun sağmanın tarzı ve müd 
deti bakımından koyunculukta iki 
büyük ve esaslı faı:ık kaydedebiliriz. 

Bazı koyunları kendi tabirleriyle 
Hidrelleze, yani ( 6 maıyıs ) a kadar 
sağmazlar. Bu müddet zarfında süt 
kamilen kuzunundur. Bu tarzdaki ko
yunculuk kasaplık kuzuya ehemmi
yet verir. Mütemadiyen ana sütü em
diği için kuzular erken gelişerek et
lenir. Ankara merkez olalıdanberi bu 
tarzdaki koyunculuğun revacı arttı. 
Bu yolla, ağıllarda süt sağmak ve 
sütü yağa ve peynire çevirmek külfe
ti ortadan kalkmış oluyor.Fakat sütçü 
lüğe fazla ehemiyet ayıranlar bu 
tarzı kabul etmezler. Onlar ağıllarda 
süt sağarlar. Fakat bu ortaklıklarına 
mukabil kuzuyu ağustosa kadar ana
sından ayırmazlar. Böylece .kuzu azar 
azar, fakat daha uzun müddet, yayla
da bile anasını emmiş olur. Birinci 
'ıkta bir an evel semiz ve iri kuzu 
yetiştirmek, ikinci şıkta yağ ve pey
nir yapmak imkanları vardır. Benim 
ikinci şıkta köylü leyhine görduğüm 
bir mühim fayda var ki, o da köylü
nün süt, yoğurt, ayran ve bu arada 
şöyle böyle biraz da ıy.ağ yiyebilmesi
dir. 

Köy kalkınmasında gıda meı;e]esi
nin rolü büyük olacağına inandığım 
için gıda meselesine ayq bir yazı
tahsis edeceğim. 

Süt sağan ağıllarda 48 saat geçir
mek iç turizm heveslilerine ve tabiat-

İntensif koyunculuk organize edi
lene kadar yerli ve ziraatçı köylerden 
yaylaya yakın olanları için bu tarzda 
bir koyunculuğu himaye etmek zaru
ridir. 

*** 
Arazisi geniş olan yerli ve ziraat· 

çı kbylülerin de kendilerine mahsus 
bir koyuculuğu vardır. Onlar toprak· 
larını nöbetleme ektiklerinden dinle
nen kısım adeta bir • mer'a oluyor. 
Bu tarzdaki geniş ve nöbetlcıne zira
at nüfusunun kesif olduğu yerlerde 
koyuncuyu fena halde bunaltır. Ana
dolu yaylasının Garp yamacına geldi
ğimiz zaman koyuncunun bu sıkıntısı 
derhal kendini gösterir. Uşak cıvarr 
yöri;•.1 .. ri sırf bu yüzden koy· · ığu 
bırakmış bulunuyorlar. Tekeli, Krzıl
keçili, kaçar gibi yöriikler şimdi da
ha fazla inek besliyorlar. Bunlar 
Alaşehir, Aydın ve Sökeden kalka
rak, Uşak üzerinde Murat, Elma, Ahır, 
Kızıldağ ve Elmadağ yaylalarına çı

karlar. İlkbaharda yola düzüldükleri 
zaman geçitleri hep ekilmiş tarlalar
dır. Ve koyun yata yata gittiği için 
köylülerle ister istemez çatışırlar. 

Mağlup ve itaata mecbur vaziyetteki 
bugünkü yürük şimdi baş•nın beliisı 

olan yavas koyunu bırakarak, at yürü
yuşune ayak uydurabilen keçiyi 
tercih eylemiş bulunuyor. Ki Anado
lunun koyun serveti hesabına büyük 
bir zarardır. 

Bir Polonya 'upur ~irkt•ti 
İktısat Vekleti merkezı Polonya' -

nın Gidinya şehrinde bulunan 8 mil· 
yon 300 bin zloti sermayeli Zegluga 
adındaki vapur şirketinin vaki müra -
caatı üzerine memlel <'' · ~zde iş yap -
masma müsaade etmiştir. 
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İzmir 
Satış 

. .. 
incir ve Uzüm 
Kooperatifleri 

Tarım 
Birliği 

ÜZÜM İNCİR 

Temiz ve Fenni Usullerle Hazırlanmıt Zarif 
Ambalajlar içinde: 

TAR 1. s Üzüm ve İncirleri, dünyanın, zevkini bilen 
her muhitinde takdirlerle karıılanmaktadır. 

TA R I• Ş Markası rekabet kabul etmiyen bir eksir ifa
de eder. 

• Üzüm ve incirleri, çocuklarmıza vereceğiniz TA R f Ş tekerlemelerden daha nefis ve daha mugad
didir. 

TAR ; s~züm ve İncirleri, dostlarınıza ikram edeceği
nız kahve ve çaydan füphe yok ki daha sıhidir. 

SATIŞ YERi: 

Ankara Memurlar Kooperatifi 

Sıhat BakanhQı 

Muhtelif gazete ve 

mecmualar ahnacak 
Merkez Hıfzıssıhha Müeaseaeai 

Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Müesse namına abone kaydı su

retiyle tedarik edilecek gazete ve mec
mualar ,artnamede yapılan tadilat do
layıaiyle yeniden 27-2-939 pazartesi gü 
nü aaat 11 de ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - 'Muhammen bedel 1307 lira ve 
muvakkat teminat 97 lira 25 kuruştur. 

3 - Şartname ve liste her kün para
aız müessese baş katipliğinden alınır. 

(395) • 10409 

Okullar 
Daktilografi kursu 

Ankara Tecim Liaeai Direktörlü
iünden : 

Lisemiz binasında en az ilk mek
tebi bitirmiş olanlar için daktiloğrafi 
kursu açılmıştır. Kayıt ve kabul mu
amelesi her gün saat 9-12 arasında 
yapılmaktadır. Derslere 20. 2. 939 ta
rihinde başlanacaktır. (459) 10450 

Elbise yaptırılacak 
Siyaaal Bilgiler Okulu Satın Alma 

Komiayonu Reisliğinden : 
Siyasal bilgiler okulu talebesi için 

kumaıı m~ktepten verilmek üzere 
290-310 takım elbisenin imiliyesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
3 mart 1939 cuma günü saat 15 de An
kara mektepler muhasebeciliği bina -
smda yapılacaktır. Tahmin edi1ea be
del beher takım için 14 liradır. tık te
minat 325 lira 50 kuruştur. Şartname 
Te kullanılacak malzeme nümuneleri 
ber gün mektepte görülebilir. 

(476) 10468 

7067 
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Satıhk fabrika 
alôt ve edevatı 
İçel Defterdarlığmdan : 

Hazineye olan muhtelif vergi borç 
tarından dolayı 24. 12. 938 tarihinden 
itibaren 21 gün müddetle satılığa çı
karılan ve muayyen müddet zarfında 
talip zuıhur etmediğinden dolayı ta
lik edilerek 6. 2. 939 tarihinde müza
yedei eveliye.i icra kılınan dakik çır 
Çit' ve nebat! yatlar tUrk 11nonlm 9tr-
ketinin sermayesini teşkil eden em
valden olup tahtı icarında bulunan 
Fuad ve Sezar Şa§atilerin mülkiye
tinde bulunan Mersin'in hastane cad
desinde kain §arkan, 9imalen, cenu
ben tarik ve garben dava vekili Sabih 
bahçesiyle mahdut fabrikada mevcut 
ve 222454 lira mukadder kıymetli ne
vi, cins ve müfredatı ıartnameye ili
şik listede yazılı alit, edevat, tesisat, 
makine ve sair teferruat ve in§aatın 
teklif edilen 180.000 lira bedel ile ta
libi üzerinde bulunduğu ve 16. 2. 939 
tariıhine tesadüf eden perşembe günü 
saat 14 de evelce ilan edilen §artlar 
dairesinde ikinci müzayedesi netice
sinde kati satışı icra edilmek üzere 
6. 2. 939 ta~ihinden itibaren on gün 
müddetle askıya alınmış olduğundan 
fazlaya talip olanların yüzde yedi bu 
çuk teminat yatırmak suretiyle mu
~yyen müddet zarfında 1çel vilayeti 
ıdare beytine ve defterdarlığına mü
racaatları ilin olunur. 

(432) 10436 

Satıhk Fabrika 
binası 

lçel Def terdarlığmdan : 
Dakik çır çır ve nebati yağlar türk 

anonim şirketinin hazineye olan aıuh 
telif vergi borçlarının ödenmemiı ol
masından dolayı 16. 1. 939 tarihinden 

• ULUS 

Ankara Acentası: HALiL NACI Mıhçıoğlu 
Anafartalar caddesi 457 

itibaren 21 gün müddetle satılığa çı
karılan Fuad ve Sezar Şaşatilere ait 
tapunun ağustos 935 tarih ve 2 numa
rasında kayıtlı Mersin'in hastane cad 
desinde kain şarkan, şimalen, cenu
ben yol ve garben dava vekili Sabih 
bahçesiyle mahdut ve 3139 metre M2 
fabrika zeminin tamamiyle üzerinde 
inşa edilmiş üç kattan ibaret, zemin 
katı değirmen ikinci katı dakikin tak
simatı, üçüncü katı elek dairesi ve 
garp cihetinde makine ve buzhane dr 
iresi ve müştemilatı ve içindeki bil· 
cümle alit, edevat ve tesisatla şimal 
kısmında üç daireli yazıhane ile itti
salinde fevkani ve tahtani dört oda 
maa müştemilat bir bap haneden iba
ret ve 266046 lira kıymeti mukayye
de Ii gayri menkul teklif edilen 
{120.000) lira bedelle talibi üzerinde 
bulunduğu ve 16. 2. 939 tarihine tesa
düf eden perşembe günü saat 14 de 
ve evelce yapılan şartlar dairesinde 
ikinci müzayedesi neticesinde kati 
satışı icra edilmek üzere 6. 2. 939 ta
rihinden itibaren on gün müddetle 
askıya alınmış olduğundan fazlaya 
talip olanların yüzde yedi buçuk te
minat yatırmak suretiyle muayyen 
müddet zarfında İçel Vilayeti idare 
heyetine ve defterdarlığına müraca
atları ilan olunur. (433) 10437 

miye çıkarılmış olan her hangi bir iş 
için istenildiği açıkça yazılmak sure
tiyle eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evel bir istida ile vi
Jayet yoliyle nafia müdürlüğünden 
istenilecek ve Bu müddet zarfında 

vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt 
miye giremiyeceklerdir. 

(801-448) 10463 

Kazalar 
Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Mutki Malmüdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Mutki 
kazası hükümet konağının (85321) li
ra 27 kuruşa eksamının inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
aşağıdadır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi, 
D - Yapı işlerine ait fenni şartna

me, 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli. 

13 - 2 - 1939 --
Proje müsabakasını kazananlar 

Sivas C. H. P. Başkanhğından: 
Sıvaı Halkevi binası için açılmıt olan proje müsabaka

sına ittirik ederek proje ve maket gönderen on bir zatın 
eserleri 'Ankara' da teşekkül eden jüri heyeti tarafından 
tetkik edilip bunlardan (Egemen) rumuzunu tafıyan ve 
Mimar Nazif Asal ile Mimar Emin Necip Uzman'a ait olan 
proje birinciliği ve meydan rumuzunu taşıyan yüksek mü
hendis mektebi mimar muallimi Emin Onat ikinciliği ka
zanmışlar ve bu suretle mevcut olan birinciye 3500, ikin
ciye 800 lira mükafata istihkak kesbeylemitlerdir. 

Müsabaka harici kalan ve 8 inci, H.K, R.S., Sur, AR. 
132 EREMER, 19 tubat 1932, ve Kurt rumuzlu 9 proje 
sahipleri bir ay zarfında adreslerini bildirerek talepleri 
takdirinde proje ve maketleri kendilerine iade edileceği 
ilan olunur. 431 

............................ __________________________________ _ 

j\.İrahl.: 

Kiralık - 4 oda, geniş salon, tam 
konfor, parke döşeli, bahçe ortası 

müstakil bir kat. Uygun fiyat. Yeni
şehir SeJanik caddesi 47 No: Ust ka
ta müracaat. Tel: 3364 378 

Kiralık - 3 oda banyo. havagazı , 

.. ktrik ve sulu bir daire. Tlt 3991 
ahmut Sür'e müracaat. 312 

Kiralık villa - Bahçeli Evlet Ko
operatifinde 5 odalı. Yolu bitmiş 

meydan üzerinde. Kırlara nezareti ka-
milesi. 1900 e telefon 353 

Küçük llôn Şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Meseli on 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiştir. Bir küçük ilan 120 
harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuruı alı-
nır. 

Kiralık Daire - En merkezi bir Küçük ilanların 120 harfi geçmeme-
yerde ehven kiralı güzel manzaralı si lizımdır. Bu miktarı geçen ilin-
güneşli havadar bir daire ve ayrıca tar aynca pul tarifesine tabidir. 
müstakil odalar. Setanik Cad No: 16

1 

, 
360 Kiralık oda - Çocuk Esirgeme sa-

Kiralık - Yenişehir Selanik cad _ rayı civarında asfalt üzerinde aile ya
desi 1-2 No: lu Kuğu apartmanı 3 0 • nında möble. 20 lira. Hariciye Vek. 
da 2 hol 7 numaralı daireye müraca- İstihbarat odacısına müracaat. 458 
a~ 379 

Kiralık Oda - Kalorifer ve elek -
trikli boş bir oda kiralıktır. İstiktal 
caddesi No: 18 e müracaat. 388 

Kiralrk - Yenişehir Atatürk bul -
varında Okmen Ap. No. 8 de bekar
lara elverişli konforlu oda. Ti: 3792 

459 

İlk mektep binası 
yaptlrılacak 

F - Proje. Kiralık - Yenişehir'de müstakil 
G - İstekliler bu evrakı Mutki möbleli bir oda banyo çamaşır ütü ve Satılık: 

Malmüdürlüğünde görebilirler. yemek dahil 60 lira. Ulus'ta F rumu-
3 - Eksiltme 28-2-939 sah günü sa- zuna mektupla müracaat. 402 Satılık - Cebeci ve Yenişehir'de 

at ıs te Mutki hükümet binasında • irat getirir apartman ve evler. Bay-
~~--'4ıiiıiY_,....,. _____ ... ~,..-. .. ..,+.ftfl'l~· ~alık ~b daü.,;._- Yeni- ,.._ c-&- 'N•ı ~ Tl. ·- ;J// 

Diyarbakır Valfliğinden : ~Xfa trrk 0bi.ıTvarı temyız ma. ke~ 

1 _ Eksiltmiye konulan iq: Diyar- tır. Eks'ltm k 1 f 1. 1 mesi karşısında 19 numaralı apartma- . ~atllık - Ankara dahilinde iratce-
:s 4 - ı e apa ı zar usu ıy e- nın beş oda bir holü h:ıvi ikinei katı tırır beton ve ah,ap ev ve apartman-

bakır Yenişehirde yapılacak 48914.60 dir. ucuz verilecektir. Telefon 1743 403 lar Ti: 2406 bayram caddeai No: 1 e 
liralık keşfinden müfrez 19993.46 li- s _ Eksiltmeye gir ebilmek için is- müracaat. 380 
ralık be dersaneli ilk okul kıımu in- teklilerin 2649 lira 10 kuruş muvak - Kiralık daireler - Bakanlıklar kar
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmiye kat teminat vermeleri ve bundan baş- şısı Karanfil ve Bilge sokağının kö-
konulmuştur. ka: şesinde tam konforlu 3, 4, 5 odalı. 8 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: A - Nafıa Vekaletinden alınmış in- numaraya müracaat. 406 
A - Eksiltme şartnamesi. şaat müteahhitliği vesikası. 
B _Mukavele sureti B - 1938 yılı ticaret odası vesikası. 
C _ Ek. hususi şartnamesi C • Bir teahhlitte en az yirmi bin 
D _ Bayındırlık ve yapı işleri ge- liralık bina inşaatını başarmış olduk-

nel ve fenni şartnameleri. larına dair vesika göstermeleri lazım-
E - Bu evraklar D. Bakır nafia da- dır. 

iresinde görülebilir ve istenilebilir. 6 - Teklif mektupları 3 üncü mad-
3 _ Bu işin ihalesi bir mart 939 dede yazılı saatten bir saat evveline 

çartamba günü saat ıı de o. Bakır kadar Mutki Malmüdürlüğüne mak
vilayet daimi encümeninde kapalı buz mukabilinde verilecektir. Posta 
zarfla yapılacaktır. ile gönderilecek mektupların nihayet 

4 - Eksiltmiye girebilme' ıçın 3 üncü maddede yazılı saate kadar 
1499.51 liralık muvakkat teminat ver gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mek ve aşağıdaki vesikaları ibraz et- mumu ile iyice kapatılmı' bulunması 
mek lazımdır. şarttır. 

Postada olan gecikmeler kabul e -
A - Nafia müdürlüğünden alın - dilmez. 10424 

mış müteahhitlik vesikası 
B - 939 mali yılına ait ticaret o - Buz makinesi tesisi 

dası vesikası. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 
1 mart 939 çarşamba günü ihale saa -
tinden bir saat eve! komisyon reisli
ğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazı.mdır. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. 
6 - Dördüncü maddenin A fıkra -

aındaki müteahhitlik vesikasr eksilt-

Fethiye BelediyeReisliğinden : 
1 - Fethiye'de belediyece müba -

yaa ve tesis edilecek buz fabrikası 

makineleriyle teferrüatı eksiltmiye 
çıkarılmıştır. Keşif bedeli 4416 lira -
dır. 

2 - Muvakkat teminat 331.20 lira
dır. 

3 - Makinenin ve teferrüatınm 
fenni ve hususi şartlariyle plan, pro
je ve keşiflerini arzu edenler Fethiye 
belediyesine veya 1stanbul'da Galata
da Karaköy 6 ın.cı kat 12-13 numarada 
mühendis Şönmana müracaat etme -
leri. 

4 - Eksiltme ve ihale kapalı zarf 
usuliyledir. 

5 - Eksiltme ve ihale 1-3-939 çar
tamba günü saat 14 de fethiye bele -
diye encümeni huzurunda yapılacak-
tır. (829-449) 10464 

Kiralık - Y. §ehir asfalt Dikmen 
men cad. Ongan Ap. tam konforlu 
daireler. Ucuz fiyat. Müracaat dok -
tor A. Rasim Tl: 3273 407 

Kiralık kat - Kavaklıdere Güven 
mahallesinde No. 31 de üç oda bir hol 
ve teferruatı havi konforlu bir kat 
ehven fiatla içindekilere müracaat. 

409 

Kiralık - Yalnız bir bayan için 
aile içinde bir oda. Banyo ve mutbak 
müşterek. Vekaletlere yakın Y. şehir 
Atatürk bulvarı No. 19. A. 419 

Kiralık - Merkezi yerde bir oda: 
konfor güzel manzara müsait şartlar. 
Postane caddesi Mermerci apartmanı 
kapıcısına müracaat. 420 

Kiralık - 1smetpaşa mahallesi u -
zun yolda 114 No. lu apartmanın 4 o
dalı konforlu üst katı emsaline naza-
ran müsait fiyat, 422 

Kiralık - Şurayı devlet arkası Ar
man sokak No: 12 de 4 oda tam kon
for. Çağatay sokak 11 numaraya mü-
racaat edilmesi. 424 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti karşısın 
da Elektrik Şirketine giden İlkiz so
kak No: 3 Dr. Feyzi apartmanı kalo
riferli geni§ 5 oda 1 hol Tel: 1764 

427 

Kiralık kat - Tam konforlu 5 oda 
ve 2 çatı odası. Vekaletlerin karşısın
da Meşrutiyet Cad. Konur sokak No. 
10. Anahtar orta kattadır. 434 

Satılık arsalar - Cebeci, Yenişe -
bir, Maltepe, Koca tepe, Çankaya aı -
faltrnda ve istasyon arkasında. Bay-
ram Cad. No: 1 Tl: 2406 383 

Ucuz satılık arazi - Yenişehirin 
çok yakınında muhtelif mevkilerde 
5 dönümden 40 dönüme kadar. Me
murlar kooperatifinde Nihat Gök'e 
müracaat. 386 

Satılık arsa - Maltepe 1187 ada 12 
parsel 330 M. Telf. 3889 müracaat. 

405 

Satılık - 1069 ptaka Nu. 36 modeli 
Ford marka taksi otomobili peşinen 
Hamamönü İnönü mahallesi Batıyol 
sokak 39 Nu. Eve müracaat. 438 

ACELE SATILIK - Boş su dama
canaları, çift at arabaaı, hayvanlan ile 
beraber. Yenişehir Sümer bakkaliyesi 
Tl: 3065 455 

Satılık Otomobil - 936 model az 
kullanılmış. Taksi Tl: 3333 460 

iş anyanlar: 

lş Arıyor - Alman Bayan Steno dak
tilo iş arıyor. Ankara Posta kutusu 21 
yazı ile müracaat. 385 

lş 4rıyor - Tecrübeli bir muhasip 
devamlı veya günde bir iki saat çalı -
şabilir, P. K. 68 Bay Ziya'ya müraca -
at. 387 

iş verenleı·: 

Aranıyor - Ev idaresini alaturka 
veya alafranga yemek pişirmesini bi
len bir bayan Ankara No: 428 posta 
kutusuna mektupla müracaat. 400 

~·-~::a rı cC!c ?;°ulu nur ~URUBU Yazıhane nakli 
Ereğli kömürleri işletmesi kömür 

aatıı ıubeıi, Maden kömürü ve Kozu
lu Kömür lıleri Türk Anonim şir · 
ketleri Ankara mümessilliği bürosu -
nun .. Ye~i,ehir Ordu Evi karşısında 
set uıtünde Ölçerler sokağında 5 nu
maralı eve nakledildiği ilin olunur. 

Kiralık hane - Cebeci'de Kutlu 
gün sokak 3 oda su elektrik havagazı. 
Tahtakale 38 numarada kasap lhsan'a 
müracaat. 439 

Kiralık dükkan - Cebeci'de Kut· 
lu gün sokağında her şeye elverişli. 
Tahtakale No: 38 kasap İhsan'a mü-

iyi almanca bilen bir mütercim 
aranıyor - Yenişehir AND apartma
nı 5 numaraya müracaat. Tel: 3073 

412 

Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel bir 
kuvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir ittiha temin eder ve vücuda her zaman e::ı":Iik. dinç
lik verir, zeka ve hafıza kudretini yükaeltir. Sinirleri adaleleri kuvetlendirerek uykusuzluğu, hals: -!! '.:; i, fe
na düşünceleri giderir. Vücud makine.ine lazım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı daima azim, ira
de, neşe sahibi eder. Mide, barsak tembelliğinden ileri gelen muannid inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi 
iktidarda şayanı hayret faideler temin eder. 

FOSFARSOLU; diğer bütün kuvet ilaçlarından ayıran batlıca hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, işti
ha, yaratması ve ilk kullananlarda bile muciz~ gibi teıi rini derhal göıtermeıidir. Tifo, grip, zatürrie, sıtma ve 
umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların ne kahat devirlerinde en mükemmel bir derman ıurubudur 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaade.ini haizdir. 7066 

393 
_:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
: PEK YAKINDA : - -: HALK ve SUS Sinemalarında 5 - -- -: Bir kavuk devrildi : - -- --.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

racaat. 440 

KİRALIK - Karaoğlan caddesi 
Merkez apartımaın, birinci katta cad
deye nazır, geni§, havadar bir oda. A -
partıman kapısmlaki gazeteciden so -
rulmaaı. 453 

KİRALIK - Yüksel Cad. Özenli 
ıokak No. 3 te ikinci kat 4 oda, 1 hol, 
konforlu daire. 3. cü kata müracaat. 

456 

\ramyor: 

Satılık hisse ;,ranryor - Küçük 
bahçeli evler hissesini satmak istiyen 
ler 1538 telefona müracaatları. 404 

Aranıyor - Spor ve yahut kapalı 
25.000 kilometreden fazla yapmamıt 

bir otomobil ahnacaktrr. 3099 tele· 
fondan 27. Numaraya müracaat. "37 
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......,., 
. ,. olan 7 kalem Bilyah yatak Askeri 

''"''Milli Müdafaa Bakanhğı Fabrikalar Umum müdürlüğü merkez 
--·-- . satın alma komisyonunca 28. 2. 939 

Pulanya T(•zgfıhı alınacak salı günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o-

M M V De · M !arak komisyondan verilir. Taliplerin 
ma Komisy~nu~:n .erkez Satın Al- muvakkat teminat olan (214) lira (95) 

r 
1 -

1 
T~kh~in edilen ·bedeli 18.000 lı- kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 

a o an ı ı adet 
1 

~ 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
kapalı zarfla k · pu a~ya tezgahının gün ve saatte komisyona müracaatla-
'h. e sıltmesı 2 mart 939 ta 

rı ıne rastlıyan p b rı. (436) 10439 
14 de vekr.l . erşem e günü saat 

k 
. a et bınasında müteşekkil 

omısyonumuzd . 
2 _ Ş a ıcra edilecektir. 

r
• h artnamesini almak istiyenh 
ın er ·· . 
3 _ Ef u_n k~mısyona müracaatlar 

1350 r l sıltmıye çirmek istiyenleriıı 
gele .1r.a ık ilk teminat ve kanuni bel-

rını hav· k 1 . heli' .. ı .apa ı teklıf zarflarını 

at 
1 gundc eksıltmc saatinden bir sa
cver 

1 
w ıne kadar komisyon başkan-
ıgına makbuz mukabilinde vermeleri 
~?stada olacak gecikmeler kabul e-
ıbnez. (lOS) 10160 

3 Garaj yaptı nlacak 
. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

btıgyonundan : 

1
1 - Keşif bedeli 77S68 lira 8 kuruş 

0 an İzmir'de üç adet graj yapnıı ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 24-2-939 cuma günü 
laat 11 dedir. 

3 - İlk teminat Sl29 lira olup şart
tlıanıcsi 388 kuruş mukabilinde komis
yondan alınır. 

4 - Eksitmeye gireceklerin kanuni 
t~inat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün 
c.u ınadaelerinde yazılı belgelerle bir -
lıkte ihale saatinden behcmahal bir sa
at eveline kadar zarflarını M. M. V. sa
tınalma komisyonuna venneleri. 

(397) 104.lS 

Beton uçuş pisti 
yaptırılacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma K omi• 
)'onundan : 

1 - Eskişehirde bir beton u~uş 
ıpiati yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
(262.800) iki yüz altmış iki bin sekiz 
yüz liradır. llk teminat miktarı 
(14.390) on dört bin üç yüz doksan 
liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 3-3-939 
·• ü t v ~ tn-

lma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartname ve projeleri 13 lira 

14 kuruş mukabilinde alınabilir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -

nun 2 ve 3 maddelerinde gösterilen 
vesaikle birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evetine kadar komisyona verme-
leri lazımdır. {435) 10460 

Askeri Fabrikalar 

10 Ton nikel alınacak 
A akeri Fııbrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın A lma Komiayo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (30.000) lira o
lan 10 ton Nikel Askeri fabrikalar u -
ınum müdürlüğü merkez satrnalma ko
nıisyonunca 27-3-1939 pazartesi günü 
saat ıs de kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname (1) lira (SO) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(22SO) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 e kadar komisyo 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
sayılı kanunun 2ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkfir gün ve saate komis -
Yona müracaatları. (314) 10386 

Kı nkka le' de yaptarılacak 

in_şaat 
A skeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo-
1\undan : 

Keşif bedeli (29.320) lira olan yuka
rıda yazılı inşaat askeri fabrikalar u -
tnum müdürlüğü merkez satınalma ko
tnisyonunca 24-2-1939 cuma günü saat 
ıs de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (1) lira (47) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(2199) lirayı havi teklif mektuplarını 
trıezkfır günde saat 14 de kadar komis -
Yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun2 ve 3. maddelerin -
deki vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (34S) 

10388 

7 kalem bilyall yatak 
alınacak 

A sk eri Fabrikalnr Umum Müdür
lüğü Merkez Sntın A lmn Komisyo
aundan : 

Talunin edilen bedeli (2866) lira 

Bayındırlik Bakanhlıf._ 

20 adet demir dosya dolabı 
alınacak 

Nafıa Vek aletinden 

17-2-939 cuma günü saat 10.30 da An
karada Nafia Vekaleti binasında mal
zeme müdürlüğü odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunca cem
an 4329.60 lira muhammen bedelli An
karada vekalet binasında teslim şar • 
tiyle 20 adet demir dosya dolabının a
çık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 324,72 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 

Ankarada Nafia Vekaleti malzeme mü 
düdüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir • 
likte aynı gün saat 10,30 da komisyon
da hazır bulunmaları lazımdır. 

(342) 10369 

79 par(a mobilye ahnacak 
Nafıa Vekale tinden : 

17-2-939 cuma günü saat lS de An -
karada Nafia Vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
3265 - lira muhammen bedelli 79 parça 
mobilyanın kapalı zarf usuliyle eksilt 
mesi yapılacaktır. 

Ekisltme şartnameei ve teferruatı 
bedelsiz ola rak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat t eminat 244 lira 88 ku -
ruştur. 

lsteklil~rin teklif mektuplarını mu~ 
vakkat teminat ve şartnamesinde ya -
zılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 
14 e kadar mezkOr komisyona makbuz 
mukabilinde venneleri lazı:mdrt'. 

(351) 10370 

Telgraf masası ve pil dolabı 
almacak 

Nafıa Vekale tin den : 

22-2-939 çarşaba günü saat 10,30 da 
Ankara'da Nafıa Vekaleti binasında 

malzeme müdürlüğü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunca 
ceman 3110 lira muhammen bedelli An 
kara garı anbarmda ambalajlı olarak 
teslim şart ile 47 adet telgraf masasiyle 
27 -adet pil dolabının açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Mu' .kka teminat 233,2S liradır. 
Eksiltme .,..trtnamesi ve teferrüatt 

Ankara'dc- Nafıa V ekaleti malzeme mü 
dürlüğünden parasiz olarak alınabilir. 

İsteklileriıı muvakkat teminat ve 
artnamesinde yazıh vesikalarla bir • 

likte aynı gün saat 10,30 da komisyon
da hazır bulunmaları lazımdır. 

(291) 10385 

Regülatör kapaklan 
ayptınlacak 

Nafıa V ek a letinden : 

Eksiltmiye konulan it: 

1 - M. Kemal paşa deresi üzerinde 
inşa edilmekte olan regülatöre ait ka
pakların imal ve montaj işleri keşif 
bedeli (4';:709) liradir. 

2 - Eksiltme :,"'4-939 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat (15) de Na
fia Vekaleti sular umum müdürlüğü 
su eksiltme komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin eksiltme şartna • 
mesi, mukavele projesi, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartna
me ve projeleri (2) lira (39) kuruş 

mukabilinde sular umum müdürlü · 
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin (3S98) lira (20) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
evel ellerinde bulunan bütün vesika
larla birlikte bir istida ile vekalete 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet i -
çinde vesika talebinde bulunmıyan • 
lar eksiltmiye i tirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuP.ları-

ULUS • 

nı ikinci maddede yazılı ::;aatten bir 
saat evetine kadar suİar umum mü • 
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır, 

Postada olan gecikmeler kabul e • 
dilmez. ( 442) 10461 

Regülatör kapakları 

ayptır1locak 
Nafıa Vekaletinden : 

Ekisiltmiye konulan iş: 
1 - Derme çayı üzerinde inşa edil

nekte olan regülatör kapaklarının i 
mat ve montaj i;ıleri keşif bedelı 
(16.000) liradır. 

2 - l•:ksiltme 3-4-939 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat (16) da Na
fia Vekaleti sular umum müdürlüğü 
su eksiltme komisyonu odasmda ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işle ge
nel şartnamesi, fenni şartname ve pro 
jeleri (80) kuruş mukabinilde sular 
umum müdürlüğünden alabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin (1200) liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksilteminin yapI -
lacağı günden en az sekiz gün evci el
lerinde bulunan bütün wsikalarla bir 
likte bir istida ile V ekalete müracaat 
derek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika a lmaları ve bu vesikayı ibraz et
meleri şarttır. Bu müddet içinde ve
sika talebinde bulunmıyanlar eksilt
miye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar sular umum müdür 
lüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e . 
dilmez. (44S) 10462 

Ekonomi BakanhOı 

Avrupa'ya talebe gönderilecek 
lkbaat Ve kaletinden : 
1 - Avrupa dericilik, yünlü men -

s ücat ve pamuklu m en ücat meslek 
mekteplerinde tahsil ettirilmek üzere 
müsabaka ile 30 talebe alınacaktır. Bu 
talebelerin "10'' u dericilik, "lO"u yün
lü mensücat ve "10" uada pamuklu men 
sücat tahsili yapacaktır. 

2 - İsteklilerin aşağıdaki şartları 
haiz bulunmaları lazımdır. 

a) Türk olmak, 
b) Sıhatr tam ve tahsil edeceği sa -

nat şubesinde çalışmıya m üsait olmak. 
c) E n çok 25 yaşında olmak ve asker

liğin i aypmrş bulunmak, 
d) Maarif Veldiletibölge sanat okul

lları tesviye ve elketrik ~ubelerinden 
mezun bulunmak ve mektebi bitirdik -
ten sonra en az 2 sene sanatında çalış
mış bulunmak, 

3 - İmtihanlar lS.3.939 tarihinde 
bölge sanat okulları müfredat prog· 
ramına göre aşağıdaki derslerden ol -
mak üzere Ankara, İstanbul, Bursa v • 
İzmir bölge sanat okullarında yapıla
caktır. 

Matematik 
Mekanik 
Maıkine ve motör 
Meslek teknolojisi ve malzeme 
Lisan (almanca veya fransızca) 
4 - Kabul edilen asgari v asatiden 

fazla not larak imtihanda muvaffak o
lanlardan muvaffakiyet sırasiyle 30 
namzet ayrılacaktır. 

Bu namzetler üç grupa tefrik edile
rek mesleklerine göre 3 l-12-939 tari
hine kadar Sümcr-bank'ın Beykoz, fes
hane, herekr ve kayseri fabrikalarında 
staj görecek ve mesleki fabrika kurs
. ırrna devam edeceklerdir. Staj müd -
detince kendilerine ayda SO şer lira ve 

ilecektir . 
5 - Staj müddetinin sonunda fah -

rikalarda yapılacak kurs imtipanlarrn
da ve umumi çalı malarında muvaffa
kiyet gösteren ve ahlaken mazbut ol -
duklarma kaanat getirilen namzetler 
Avrppa'ya gönuerileceklerdir. Bu im -
tihanlarda muvaffak olamıyanlar ser
best kalırlar ve hiç bir hak talebinde 
bulunamazlar. 
İmtihanda muvaffak olarak Avru»

paya gönderilecek talebe, Sümerbank 
ın idare ve nezareti altında olmak üze· 
re Eylül 1940 tarihine kadar lisan kurs 
!arına devam edecek ve 1940 senesi kış 
sömestrinde meslek tahsiline başlıya -
caklardrr. 

6 - Avrupa'ya gönderilecek talebe 
Sümerbank fabrikalarındaki ataj ve Av 

upa'daki tahsil müddetlerinin birer 
misli fazlasiyle İktisat Vekaletinin 
~·jstereccği i !erde usta, usta başı veya 
fen memuru olarak çalışacaklardır. Bu 
mükellifiyeti tevsik etmek üzere Av
rup'ya gönderilecek her talebe bir ta
ahhüdname ve,recek ve muteber bir ke 
fil göstereceklerdir. 

7 - Talipler en ge& 1-3-939 tarihine 

kadar ikinci rftaddenin.in üçüncü frk -
rasmda ya'Zı'lı bölge sant okullarından 
hangisinde imtihana gireceklerini 
köstcren bir istida ile aşağıdaki vesi -
katarı İktisat Vekaleti sanayi umum 
müdürlüğüne göndereceklerdir . 

a - Nüfus hüviyet cüzdanı . 
b - Askerlik vesikası 
c - Mektep şahadctnamesi . 
d - Hüsnühal vernkası 
e - Çalışacağı sanata mütehammil 

bulunduğunu gösteren resmen tasdik 
edilmiş sıhat vesikası. 

f - Sanat okulunu ~itirdikten sonra 
çalıştığı y ... lcrden aldığı bonservisler. 

g -Altı adet vesikalrk fotoğraf 
8 - Fazla izahat almak istiyenler 

İktisat Vekaleti sanayi umum müdür
lüğüne müracaat etmelidirler. 

(407) 10418 

Yay, susıa ve saire aımacak 
L>. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli 38.000 lira olan 

muhtelif vagon ve lokomotiflere ait 
98 kalem yay, susta ve susta kasaları 

24-3-1939 cuma günü saat lS,30 da ka
palı zarf usuliyle Ankara'da idare bi
nastnda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 28SO lira 
!ık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay
nı gün saat 14,30 a kadar kamisyon re
isliğine vermeleri liizımdır. 
Şartnameleri 19 Okuruş mukabilinde 

Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktıdır . 

(341) 10393 

{am telgraf direği ahnacak 
D . D. Yolları Satın A lma Komiı>

yonundan : 
Beherinin muhammen bedeli 486 ku

ruş olan SOOO adet çam telgraf direği 
24-2-939 cuma günü saat lS,30 da ka
palı zarf usuliyle Ankara'da idare bi -
nasında satın alrncaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1822,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reis itiğnc v enneleri Hl.zımdır, 
Şartnameler parasız olarak A nkara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa' 
da tesellüm ve sevk §efliğinden, Eski
şehir ve lzmir'de idare mağazaların -
dan dağıtrlacaktır. 

(396) '10414 

ravers a ınaca 
D. D. Yolları Satın A lma Komis

yonundan : 
Beherinin muh ammen bedeli 380 

kuruş olan 5-6 bin meşe cari hat tra
versi kapalr zarf usuliyle 28. 2. 939 
salı günü saat 16 da Sirkeci'de 9. iş
letme binasında satın alınacaktır. 

Taliplerin 1710 liralık teminat ve 
diğer kanuni vesikalarını ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını aynı gün 
saat 15 e kadar komiı:;yona vermeleri 
lfi.zımdır. Şartnameler parasız olarak 
komisyondan verilmektedir. 

(743/400) . 10435 

Jandarma -· 
Kaputluk ve 

elbiselik kumaş 
ah nacak 

J anda rma Gene l Komutanlığı 
Ankar a Satın A lma Komisyonun
dan : 

1 - Vasıf ve örneğine uygun bir 
metresine üç yüz elli kuruş kıymet 1 
takdir edilen haki renkte üç bin ye -
di yüz metre kaputluk ve bir metre • 
sine üç yüz on kuruş kıymet takdir e 

1 

dilen haki renkte dört bin üç yüı: yir
mi metre elbiselik kumaş 15-2-939 
çarşamba günü saat onda pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 133 kuru'ş bedelle 
örnek parçalariyle komisyondan alı -
nabilecek bu pazarlığa girmek isti -
yenlerin 1976 liralık teminat ve ka -
nunda yazılı belgelerle pazarlık saa· 
tinde komisyona vermiş olmaları. 

(427) 10444 

Nal alınacak 
J andarma Genel Komutanlığı An 

k ara Satın Alma Komisyon undan: 
1 -Bir giyimine kırk kuruş kıy -

met taktir edilen on beş bin iki yüz 
geyim çeşitli at ve bir giyimine otuz 
kuruş kıymet biçilen bin sekiz yüz 
ıgeyim çeşitli katır nalı 2-3-939 per -
şembe günü saat onda kapalı zarf u
suliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan pra -
sız olup örneği de görülebilecek bu 
eksiltmiye girmek istiyenlerin 503 
lira 2S kuruş ilk teminat banka mek
tubu veya vezne makbuzunu muhtevi 
teklif mektuplarını belli gün saat do
kuza kadar komisyona vermiş olma -
lan. ,( 410) 10458 

-11-

Kirahk tarlalar 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 

Muvakkat Senelik 
Vakıf teminat muhammen 
No. Mevkii Cinsi Lira K. Kirası 

217 Çakırıkapı Tarla 8 25 110 
458 Üçtaş Tarla 4 so 60 

Yukarıda evsafı yazılı tarl.alar teslim gününden itibaren üç sene müddet
le ve açık arttırma ile kiraya verilecektir. İhale 28-2-939 salı gUnti saat lS 
de vakıflar umum müdürlUğU varidat müdürlUğünde yapılacaktır. Kirala
mak ve şartlarını görmek istiyenlerin adı geçen müdürlilğe müracaatları. 

(430) 104S9 

Palto a l ınacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Cinsi 
Sivil palto 

Adet 
16S 

Beherinin fiyatı 
Lira Kuruş 

20 00 

Teminatı 

Lira Kuruş 

248 00 
İhale günü 

24-2-939 tarih cuma günü saat 15 
Yukarda cins ve miktarı yazılı palto açık eksiltmeye konmuştur. İstekli

lerin göı.terilen gün ve saatte Emniyet Müdürlüğiınde toplanacak komisyona 
~elmeleri. (388) 10407 

Satıhk Otomobil 
Ankara Defterdarlığından : 

Muhammen bedeli Depozito 

Cinsi Markası motor numarası Lira K. Lira K. 

Otomobil Desoto 17Sl9 1100 82 50 

Yukarıda evsafı yazılı klorifer, radyo teşkilatını havi faal karüseri sağ
lam bir adet otomobil bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

İsteklilerin her haftanın pazartesi ve per:şembe günleri saat 15 de defter
darlıkta kurululan komisyona gelmeleri, bu husuı.taki şartnamesiyi ve oto
mobili görmek istiyenlerin defterdarlık milll emUik müdürlüğüne müracat• 

ları. (472) 1046S 

Muhtelif binalar yıktırılacak 
An kara Defterdarlığından: 

Muhammen keşif bedeli Dipozito 

Ada Parsel Lira K. Lira K. 

---- ----
322 ı. 27, 28, 3, 4. 23, 24, 25, 26 1247 93 53 
225 8, 23, 10, 11, 31 1080 81 
331 10, 11, 12 1127 84 53 
331 1, 14, lS 1304 97 80 
331 4, s 726 54 4S 

1 - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere sıhat veldiletince ıstimlak edilen 
nümune hastanesi civarında kain yukarıda ada uarsel ve muhammen ke§if 
bedelleri ile depozito miktarı yazılı bilumum ev, dükkan, baraka ve bahçe 
dıvarlarının şartnamesi mucibince işe yarıyan kereste, kiremit ve taşlar: 

müteahhide ait olmak üı:ere hedmi işe yaramıyan enkazının belediyece gös
terilecek mahalle nakli ile ada yerinin mevcut yollar seviyesine kadar in
şaata müsait bir şekilde tesviyesi işi 6-2-939 tarihinden 23-3-939 tarihine ka
dar 17 gün müddetle açık arttmnıya konulmuştur. 

2 - İhale 23-2-939 perşembe günü saat ıs de defterdarlıkta kurulu komis
yonda yapılacağından isteklilerin vilayet nafia müdürlüğünden alacakları 
fenni ehliyet vesikası i le birlikte ve hizasında yazılı teminat makbuzu veya 
banka mektubu m ukabilinde komisyona gelmeleri ve bu husustaki şartna
meyi ve hartasını görmek üzere defterdarlık milli emlak ve nafia müdür-

lüklerine müracaatları. (473) 10466 

Ayakkabı alıngcak 

Yüksek Ziraat E nst itüsü Rektörlüğünden : 

ı - Yüksek enstitü talebeleri için aşağıda cinsleri gösterilen ayakkabı
ı.ırı açık eksiltmiye kanulmuştur. 

2 - Muhammen bedel (3575) ve muvakkat teminat (268,15) liradır. 
3 - İhale 14-2-939 salı gtinü saat 11 de rektörlük binasında müteşekkil 

komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin enstitü yurt 

amirliğine müracaatları. (30S) 10338 
Cinsi Miktarı Muhammen bedel yekun tutar1 

Erkek talebe 415 çift 
Kız talebe 34 çift 

Ankara Belediyesi 
o 

Ağaç ve fidan 
ah nacak 

An kar a Belediyesinden 

1 - Su işleri iç
0

in alınacak ağaç ve 
fidanlar on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhanunen bedeli (32SO) lira
dır. 

3 - Muvakkat temfoatı (244) li
radır. 

4 - Fenni ve idari şartnamelerle 
alınacak ağaç ve fidanların listesini 
görmek istiyenlerin her gün yazı iş
kri kalemine ve isteklilerin de 17-2-
9~9 cuma günü saat on buçukta Bele
dıye Encümenine müracaatları. 

(353) 10350 

Satıhk Otomobil 
Ank ara Belediyesinden : 

1 - İtfaiyede mevcut bulunan 18 
B. L Fiat marka arazöz otomobili ile 

8 lira 
7,S 

3320 
2S5 

3S75 

buna ait yedek parçalar on beş gün 
'rnüddetle açık artırmaya konulmuş -

ur. 
2 - M ubarnmen bedeli 300 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 22,SO lira

dır. 

4 - Otomobili görmek istiyenlerin 
İtfaiye müdürlüğüne ve yedek parça
ları müfredat pusulası için de her 
gün Yazı işleri kalemine ve isteklile
rin de 17-2-939 cuma günü saat 10.30 
da Belediye encümenine müracaatla-
rı. (354) 103Sl 

Dıvar ve sai re in_şası 

Ank ara Belediyesinden : 

1 - Hacettepede yapılan merdiven 
]erin kenarlarına duvar inşa ve kü -
beşte imal ve merdivenlerin tevsii 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (818,40) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (61,50) 1i -
radır. 

4 - Keşif ve şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kale• 
mine ve isteklilerin de 17-2-939 cuma 
günü saat (10,30) da Belediye encü • 
menine müracaatları. (3SS) 10352 
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Heyeti Umumiye toplantısı 
Türkiye Şeker fabrikaları A. Ş. 

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

mumiyesi 28 ıubat 1939 salı günü saat on birde Ankara lt 
Bankasındaki hususi dairesinde sureti adiyede toplana
caktır. Şirket Esas Mukavelesi mucibince laakal yüz hisse
ye malik hissedarların, hamil oldukları hisse senetlerini 
veya bunu müspit vesaiki İçtima gününden bir hafta evvel 
Ankara' da Şirket merkezine, it, Ziraat Bankalarına veya 
Sümer Banka tevdi ederek birer duhuliye varakası alma. 
lan rica olunur. 

Ruzname 
1. - Şirketin 1938 senesi muamelat ve hesabatı hakkında

ki Meclisi idare ve Murakipler raporlarının okun
maıı ve tasdiki, 

2. - 1938 senesi bilanço ve kir ve zarar hesaplarının tas
diki ve İdare Meclisinin ibrası, 

3. - 1938 sene~i temettü hissesinin zaman ve sureti tevzii 
hakkında karar ittihazı, 

4. - 1939 senesi murakiplerinin intihabı ve ücretlerinin 
takdiri, 

5. - Münhal Meclisi idare azalıklanna muvakkaten seçil
mit olan zevatın intihaplarının tasdiki, 

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

7. - Meclisi idare azasına Ticaret Kenununun 323 ve 324. 
cü maddelerinde yazılı aelahiyetlerin itası. 446 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - --
~ Kirahk kapah yüzme 
- • ~ havuzu - ve gazıno 
§Çocuk Esirgeme Kurumundan : 

--------------------- -- -:= Çocuk Esirgeme kurumu tarafından inta ettirilmit olan := := Çocuksarayı caddesinde Sus sinema binası altındaki kapa- := = lı yüzme havuzu sazino .... milftemil~t. 'ba it"ın anla .. ta- E 
EE lipler arasında açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. · :: 
:= ihalesi 28 ıubat 939 salı günü saat 15 de Çocuk Esirgeme := 
E Kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Görmek ve ıera- E 
:= iti öğrenmek istiyenlerin kurum hesap itleri direktörlü- := 
=: ğüne müracaat etmeleri. 435 =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılannızı derhal keser. 

.... .. icabında günde 3 kate alınabilir. 7065 .. .. 

Malatya bez Ye iplik fabrikası T. A. Şirketinden : 
Şirketimiz Adana f abrikaaı mamulatı 

Kaput bezi fiatları: 

Cinsi Tip No. Geni11ik ı. 

Çifçi Bezi 2 
Adana 5 

90 
90 

Beher top m. 

36 
36 

Beher top 

729 
728 

20 Toptan aşağı siparişlere % 2 zam yapılır. 1 .:t" 

1 

1 

1 

u ı: us 

M 
amp-u·ııarr Avru·pan-rn e ·n mode~rn ve 
en vasi imalt3thaneıerinden addedilen 
Tt:JNGSRAfV'I. ıaorik~aıarının i ı .1r.1 

BUyUk bir cereyan tasarrufu temin eden TUN-GSRAM·Krlptorf 
ampullarını kullanırsanız daha gUzel ve gUndUz z!r•••n• daha 
yakın bir ıtık elde edeblllrslnJz, 

13 • 2. 1939 

BOURLA BİRADERLER 
• • • ISTANBUL - 1 Z M 1 A AN K A · R A 

~ .................................... .:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

Yeni yakacak pazarı ;_~ YEN/ Sİ N EM ALA R S"'S ~-
T AK'SlTLE SATIŞLARINA U 1 

1 ~1-----------._ devam ediyor. Ti: 1475 ~ Bugece 21 de HALK Bu gün bu gece ~ Öğretmen Muhterem Günver .. _________ _. - Umumi harbı doğuran meşum ROMEO ve JULIET -
lıunbul Ha7darpasa hastanesi sabık =: hadise Bugün bu gece =: 

hakk1nda ıöz miiı;.~1~•·;~;~~~':'v~~aataneıi = BOSNA • SARAY FACiASI Misli görülmemiş bir dehşet ve Canlandıranlar : • := 
=: heyecan kaynağı Norma Sherer • Leslie Howard =: Ankara Kültür Direktörlüiün· 

den : 
Tahsil etmek üzere Avrupaya gide-

ceğinden bahisle istifasının kabulünü 
dilekçe ile istiyen Ankara merkez o
nuncu yıl yatı okulu öğretmeni Muh· 
terem Günver'in mecburi hizmet bor
cundan dolayı istifası maarif vekile· 
tince kabul edilmemiştir. İstifa dilek· 
çesini merciine verir vermez işinden 
ayrılan ve bu güne kadar işi başınd 

dönmiyen mumaileyha hakkında vila
yet kültür yasav komisyonunca müs
tafi ıcararı verilecektir. Bir hafta zar
fında müdafaasını vilayetimiz kültür 

MENFAATİNİ BİLEN 

Göz Doktoru 
SITKI FIRAT 

• 
Muayenehanesini Samıun'dan Anka. 
ra'ya aakletmistir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye ıırası. Talas Ap. kat: l 

direktörlüğüne yollamadığı taktirde 
istifa etmiş sayılacağı tebliğ makamı-
na kairu olmak üzere ilan olunur. 

(474) 10467 

ULUS- 20. inci yıl. - No· 6295 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baannevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

= Baş Rollerde: NEVYORKU TİTRETEN G.. 1 . b.l t k k -:E DİT A PARLO _ ERİC oren erın ı e e rar te rar sey . = = VON STROHİEM A D A M rettikleri ideal bir aşkın E = canlanmış hikayesi = 
- Seanslar: = :E Gündüz Matinelerinde = := PARİS çtçEGt 14.30 • 16.30 • 18.30: Gece 21 de Seanslar: = = Baş Rolde· DANİELLE 12 de ucuz Halk Matinası = 
~ DARRİEUX 12 · 1~!~~fi1s~N~~LK Normal seanslar: =--

Seanslar: 14 - 16. 18 - Gece: 20.30 da - -= 14.45 - 16.45 - 18.45: Gece 21 de İÇKİ KAÇAKÇILARI Telefonı 3589 = - -- -- ................................................................................................................................................................ -- -= YENİ S1NEMA'da ber gece filmden evel ANKARA PALAS'ın A VRUPA'dan suretı mabsusada celbetuğı 111tıstle1 _ 
tarafından itinci program varyete aumaral arı ve ayrıca boldcabazlıJı bü.nerleri DİKKAT : Fiyatlarda zam yoktur. = 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Radyo tekniğinin OPTA Radyolar1nı görüp 
dinlir.erek karar verir 

SATI~ YERİ: M. A. HANEF KARDEŞLER HARA((I KARDEŞLER 
Anafartalar caddeıi Ti: 1426 Şaheaeri olan Posta caddeıi Hal karıııı Ti: 3150 


