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Seçim hakkına malik bütün 
Yllrddqlar vazifelerini 

Yapmaya hazırlanıyorlar 
Altıncı Büyük Millet Meclisi için mart ayı sonlarında yapılacak 
olan seçim hazırlıkları bütün memlekette hararetle devam etmek
tedir. Belediye seçimlerinde olduğu gibi, intihap hakkına malik 
0!~n vatandaşlar bu yurt vazifelerini ifada .büyük. bir hassasiyet 
gostennekte; isimlerini bulamıyanlar beledıye daırelerinde mü. 
letekkil bulunan teftit heyetlerine istida ile müracaat ederek iti
razlarını bildirmektedir. 

Türk 
hakimleri 

, Dün de yazdığımız gibi vilayetler
d~~ -~Ik g~len raka~l~ra göre altıncı 
Buyuk Mıllet Meclısınde 422 millet 
vekilinin bulunacağı anlaşılmıştır. E-
velki gün haber gelmemiş olan Erzin
can vilayetinin bir kazasından da bu
gün beklenen malümat gelmiş bulun
maktadır. Bu suretle geçen devrede 

Mahmut Eıat BOZKURT 4 mebus çıkarmış olan Erzincan vila-
. . . . . . . • .. yetinin gene aynı sayıda mebus s;ı. 

. Bırıı:ıcı mılle.t .rnecl.ısın~n ılk _gun_le- karacağı anlaşılmıştır. 
nndeyız, denebılır. Mılletın hazınesın-1 25 şubata kadar devam edecek olan 
de (3 1/2) lira, ya var, ya yok! Dev- isimleri bulunmıyanlarm itiraz lan ü
letin bütün resmi kuveti, beş on jan- zerine verilecek kararlaroan sonradır 
darmaı . . ki, kati ve nihai olarak ses;ime iştirak 

Fakat, Ankara mahkemesı faalıyet - edecek ilk müntehip, bunların seçece-
tc. Karar verecek.. . . . ği ikinci müntehip ve çıkarılacak me-

Bcklenen kararı verdı: Tarıhın bus sayısı taayyün edecektir. 
meşhur haini, (Vahdettin) in damadı Altıncı Büyük Millet Meclisine 
ve sadrazamı, (Ferid) i ölüm cezasına kadar Kamutay'ın seçim devrelerin -
mahkum etti 1 ( 1) deki millet vekillerinin sayısı şu sey-

Hükmün sebebi: (Ferid) in vatan ri takip etmiştir: Birinci Büyük Mil-
ve millet düşmanı olmasıdır. let Meclisinde 437: ikinci Büyük Mil-

Fakat hüküm, nasıl ıyerin~ getirile- let Meclisinde 278: üçüncü Büyük 
cek? Onu zaman halledecektı. Millet Meclisinde 316; dördüncü Bü-

Nasıl? yük Millet Meclisinde 317; beşinci 
Günü gelecek. milli diva cihanşü - Büyük Millet Meclisinde 399. 

mul bir :zaferle taclanacaktır. 
O gün, hainler yabancı memleketle

re kaçacaklardır. Ve (Ferit) ömrünün 
~n P.ii.nJerini düşman topraklarında 
dılene, dilene bıtıreeeımr. 

Öyle oldu. 
Ve türk hakiminin hükmünü, Tan -

rırun öç alan eli, yerine getirdi!. .. ,. ,, 
"Türk kanunu medeni" sinin, henüz 

tatbikata konduğu günlerdeyiz. İstan
bul Altıncı Hukuk Mahkemesinde, es
ki hak kültürümüzle taban tabana zıt 
bir dava görülüyor. Davanın konusu 
bir s;ocuktur: Çocuğun babası müslü -
nıan türk, anası hıristiyandır. 

Baba ölmüş, fakat babaanne; çocuğu 
hıristiyan ana elinde bırakmak iste
miyor. Velayeti ve terbiyesi bana ait
tir; diyor. 

Mahkeme düşündükten sonra, şu ka
rarı veriyor: 

- "Türık kanunu medenisi" muci • 
bince velayet ve terbiye anaya aittir. 
Din ihtilafı, bahse mevzu olamaz (2) ! 

Müslüman babaanne, haksız çıknyor 1 
Yavrucak anasından ayrılmıyor .. 

C lE 7L.A Ô~ 

Minorka adasının vaziyetini 
gösterir harita 

Minorka adası 

Paris'in tasvibiyle 
işgal edildi 

Paris, 13 a.a. - İspanya vaziyetini 
tetkik eden Dominique, "Republique" 
gazetesinde diyor ki : 

"Fransa Minorka adasının Franko 
tarafından işgali tarzını evciden bil • 
miş ve tasvip etmiştir. Franko nezdi • 
ne büyük elçi tayini hususunda da 
İngiltere ile aynı surette hareket ede
cektir. Keza harbe bir nihayet vermek 
imkanı mevcutsa, bu hususta da gene 
İngiltere ile tamamiyle mutabık ola • 
rak müzakerelerde bulunacaktır. 
!spanya'nın müstakbel rejimine ge-

(Sonu 8 inci sayfada) 

O zamanlar, bu hadiseyi, birçok A
nıerika gazeteleri türk hakiminin bir 
Şaheseri olarak yazmışlardı. Taassu
bun timsali sayılan türk hakimini, in
aanlığın ve laikliğin sembolü diye 
göstermişler .• Türk inkılabının mu
\'affakiyetlerini anmışlardı. 

Balkan Konseyinin toplanacağı Bükref'ten bir manzara 

• Türk ihtililinin yürüyüfünde, bü
yük ve çetin rollerden biri de türk ha
kiminin payına düştü. 

Tereddüdsüz denebilir ki o, ihtila
lin bütün verimlerini bilgi ile tatbik 
etti ve feragatle bekledi. 

Yeni kanunlarımızın, Kamu tayca 
kabulü ve tatbikata girişleri arasında, 
o kadar kısa zamanlar bırakıldı, ki bu 
tnüddetler, (göz açıp, yumuncıya ka
dar), deyimiıyle ifade olunmasa bile: 
her halde hakimlerimizin bir defa ol
•un okumalarına müsait değildi. Hal
buki aynı kanunlar; lsviçre'de, İtalya· 
da, Almanya'da senelerce etüd edildik
ten sonra tatbikat alanına girebilmiş -
lerdi. 

Gene, unutulmamalıdır ki, türk ha -
kimleri yepyeni, ve bize pek yabancı 
bir hak kültürüyle karşı karşıya gel -
diler. Türk ihtilalinin; kapılarını ka
padığı bir medeniyetten çıkarak, kapı
larını ardına kadar açtığı bir medeni
yetin içine girmiş bulunuyorlardı .. 
Henüz girmiş bulunuyorlardı 1. Ve 
d.erhal, bu medeniyetin icaplarını rye • 
rıne getirmek ödeviyle mükellef idi -
ler. 

(Sonu 8 inde sayfada) 

(1) Reis Ba.,. Naı/ idi. Şimdi temyiz 1 -
zasındandır. Mıllet müddeiumumisi 
Ba7 Reşit idi. Şımdi KayHri sayla -
vıdır. 

(2) M alık.menin reiai Bay Kemal idi. 
fiadi C.Jll7ia fumıdudlr. 

Balkan pakti konseyinde 
mühim işler görüşülecek 
PAKTIN MÜDDETİ UZATİLIYOR 

Bulgar tadilciliğinin ortaya 
çıkardığı vaziyet de konuşulacak 

Bükre,, 13 a.a. - Havas ajansı bildiriyor: Balkan antantı kon
seyinin önümüzdeki toplantısı Bükreş'te 20 şubatta yapılacaktır. 
Toplantıya Romanya Hariciye Nazırı Gafenko riyaset edecektir. 

lçtimam hedefi Balkan antantına\ 
dahil bulunan devletlerin hareketleri
ni telif etmek ve bu memleketler ara -
sındaki tesanüdü kuvetlendirmektir. 

İçtima programında şu meseleler 
vardır: 

1 - Balkan antantı paktının müd • 
detinin arttırrlması. , 

2 - Balkan antantı devletlerinin 
komşulariyle ve bilhassa Macaristan'
la olan münasebetleri, 

3 - Münih'tenberi Bulgaristan'da 
muahedelerin tadili propagandasının 

canlanması üzerine ortaya çıkan mese
leler, 

4 - Enternasyonal vaziyetin tetkiki 
5 - Balkanla müttefiklik mevzii 

birçok iktısadi meseleler, 
6 - Silahsızlanma siyaseti lehinde 

( Soau J üncü sayfada) 

8. Menemencioğlu 

İstanbul'a döndü 
İstanbul, 13 a.a. - Almanya ile 150 

milyon marklık mukaveleyi imzala • 
mak üzere Berlin'e gitmiş bulunan 
Hariciye Vekaleti umumi katibi B. 
Numan Menemencioğlu, bu sabah şeh

rimize dönmüştür. 

Gazetecilere beyanatında anlaş -
manm iki devlet arasındaki ticaretin 

umumi hatlariyle kalkınmasına biz -
met edeceğini söyledi. Yarın sabah 

Ankara'ya hareket edecektir. 

LONDRA VE PARİS SALAHİYETLİ Sanatkarlarımıza 

MAHFİLLERİNİN KANAATi: sahne! 

lngiltere ve Fransa 
bugün resmen 61. 

Franko'yu tanıyorlar 
Londra ve Paris kabineleri bu husustaki 

prensip karannı bugün verecekler 
Paris, 13 a.a. - BütÜ'n nazırların yarın sabahki nazırlar mec· 

lisi içtimaında bulunmasını mümkün kılmak üzere, mebusan mec
lisi yarın sabah toplantı yapmamıya karar vermi~tir. Yarın sabah
ki nazırlar meclisi, İspanya meselesini ve general Franko hükü
metinin hukukane ve yahut yalnız filen tanınıp tanınmaması işi
ni müzakere edecektir. 

Havas bildiri- , 
yor: Yarın Reisi -
cümhurun riyase
tinde toplanacak 
olan nazırlar mec
lisinin ruzname
ııindeki meseleler 
hakkında bu ak
şam selahiyettar 
menbalardan hiç • 
bir haber tereşşüh 
etmemiştir. Fakat 
bu içtimada, nas - f 

yonalist İspanya i
ıe diplomatik mü
nasebetler teııiııi 

meselesinin tetkik 
edilmesi e-:k muh
temel ve hemen 
yarın bu hususta 
bır prcnsi.p karan 
alınması pek müm
kündür. 

F ranaız; nazırları parlamento müzakerelerini 
takip ediyorlar 

B. Berard tekrar Burgos'a ka~~r _ye~iden Burgos'a ~ar~ket ede-
id. . 1 cegı gıttıkçe daha kuvetlı bır surette 

il' ıyor teeyyüt eylemektedir. 
.. İyi menbalardan al:nan. ~a~r~~re B. Berard'a bu sefer resmi bir va-

gore, B. Leon Berard ın bır ıkı gune (Sonu a. inci sayfada) 

111111111111111111111111 

Katalonya' da hôlô 
çarpışmalar oluyor 
Alikantenin bombardımanı an'ında 

sivil halktan yüz kişi öldü 
Perpinyan, 13 a.a. - Katalonya' da çarpıtmalar devam etmek

tedir. Cümhuriyetçilerin 20.000 kişiden mürekkep olan iki fırka· 
ıı hala Camprodon'u ve bu mevkiden Fransa hududuna kadar im
tidat eden iki büyük vadiyi ellerinde bulundurmaktadırlar. 

. ~u fırkalar düşmanın ileri hareke - , 
tını durdurmak ve mümkün olduğu 

kadar fazla malzeme kurtarmak için 
dümdar muharebesi yaparak Fransa 
hududuna doğru çekilmektedir. 

Bir torpido muhribi 
hasara .uğradı 

Salaman.ka, 13 a.a. - Frankistlerin 
tayyareleri, Carthagene üzerinde yap
mış oldukları bir cevelan esnasında 

cümhuriyetçilerin bir torpido muhri -
bini hasara uğratmışlardır. 

Frankisı tayyareler faaliyette 

Alikante, 13 a.a. - Nasyonalist tay
yareler dün şehrin en kalabalık kısmı
nın üzerine, bir kaçı yangın bombası 
olmak üzere 50 bomba atmışlardır. Hep 
si sivil olmak üzere 5 ölü ve 12 yaralı 
sayılmıştır. Merkez hali ve belediye 
tiyatrosu ve diğer 20 bina harap ol -
muştur. 

100 ki.§i öldü 
Madrid, 13 a.a. - Alikante ile Va -

lensiya arasmd .. bulunan Jativa'nm 
nasyonalist tayyareler tarafından 
dün bombardımanında 100 kişi ölmüş
tür. 

F. R. ATAY 
Tiyatro davasını, Türkiye'miz

de, kökünden halletmeğe Saffet 
Arıkan teşebbüs etti: mektep ve 
konservatuvar, bir müddettenbe
ri, Ankara'mızda kurulmuştur ve 
beynelmilel baılıca ıöhretlerden 
birinin murakabesi altına kon
muştur. Bir iki sene içinde artık 
ilk meyveleri toplamağa başlıya
cağız. Acaba bu ilk mezunlar bi
ze, musikili veya musikisiz, Pa
ris sahnelerinin tadını vermeğe 
muvaffak olacaklar mıdır? Şüp. 
hesiz hayır! Fakat bazılarımız 
onları derhal ve hemen büyük 
olmadıkları için tenkit etmekte 
kusur etmiyeceğiz. Kadirşinas o
lanlar ise, daha birkaç seneler 
balkanlar içinde kalmamıza ra
zı olacaklardır. 
Eğer meşrutiyet sahnenin esa

sını böyle kurmuş olsaydı, fakat 
kurmuş olmak neye yarar, meı
rutiyetten beri gelen hükümet
ler, asla gevşemeksizin, aynı ese
ri devam ettirmek kararında se
bat etmiş olsalardı, şimdi kim 
bilir ne kadar ilerde olurduk? 
Delil isterseniz, ]Utfen, belediye 
sadakaları ile düşe kalka geçi
nen Darülbedayi'i seyrediniz! 

Fakat gelecek sene ilk sanat
karlarımızın işe başlıyacaklarını 
f arzedelim. Kendilerini hangi 
sahneye ıevkedeceğiz? Sporda 
saha ne iıe, sahne sanatında bi
na belki daha fazlasiyle, odur. 
Bugünlük milyonlarca liralık 
milli tiyatroyu bir tarafa bıra
kabiliriz: ancak Küçükasya'
nın ortasında garp medeniyeti
nin ileri bir nüvesini kuran cüm
huriyetimiz, Ankara'yı daha ne 
kadar zaman tiyatrosuz bıraka
bilir? 

Bu tiyatronun hizmeti, yalnız 
mektepte yetittirmekte olduğu -
muz sanatkarlarımızın, musikili 
ve musikisiz, sahne eserleri ver
mesine değil, belki o kadar ehe
miyetli olmak üzere, dışardan 
truplar celbederek, tehrin hakiki 
bir ihtiyacını tatmin etmekliği
mize ve sanatkarlarımızı tamam
lamağa yardım etmek olacaktır. 
Doğrusunu söylemek lazımge

lirse, artık binaları, memurlan 
ve bütün tetkilatları ile burada 
yerleıen, yahut, hükümet ve mü
esseselerle temas etmek üzere 
gelip kısa veya uzun müddet şeh
rimizde oturan oldukça kalaba. 
lık bir yabancı misafirler ve mü
tehassıslar muhitimiz de var. On
lara timdilik yalnız Cümhurreis
liği orkestrasının konserlerini 
ikram edebiliyoruz. Medeni şeh
rimizin, zevk ve fikir adamlan
na bu ikramına, sahneyi de ili.ve 
etmeliyiz. 

(Sonu 8 incic sayfada) 

Diğer taraftan Alikante'de üç mo -
törlü 5 tayyarenin dün yaptığı bom • 
bardnnanında da 20 kişi ölmüş ve 55 
kişi yaralanrnıştrır., 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Londra'da arap konferansının çalışmaları devam ederken Filiıtin'de tedhişçilik tekrar 
baılamııtır. Yukarda bu hareketlere iıtiri.k eden iki naayonaliıt gorulıiyor. 

(Yazısı J ünciı sayi•d•) 
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14. 2 - 1939 . ULUS 

insan ve küllür: 

Demokrasi1ye dair .... 
Lord Bald~v~n'in, ing iliz gençliğinej vatan şekline girmesınc taraftarrz. 

~~ haftalar ıçınd~ so~lediği sözlerin Bu türk görü ü ile Lord Baldwin'in 
ozunü ~aydetmek ı~terız: "Demokrasi, ifade etmiş olduğu fogiliz görüşü ara
y~zıh. bır yasa degıl, yaşayan bir ter - &mda bir munasebet aramak istersek 
bı!edı.r.': De~okrasi bahsinde, ingiliz bu munasebeti şoyle ifade edebiliriz:' 
~ıllctının dığerleri üzerinde aşikar "Türk milleti kendi IJaşma olan var
b~r. te~add.um hakkı vardır. Ancak, in- lıgım, şu prcnsiplerf~ ifade etmiş ve 
g:lız rıca~.ı ar~ı~da bugün en ço~ gerçeğe kalbetmiştir: 
hurmet goren ıhtıyar Lord, bu son hı· a) Türk milleti ile türk devleti ara
tabcsini, sebepsiz yapmamıştır. De- sında karşılıklı bir hak ve vazife taksi
mokrasi ile yeni rejimler arasındaki mi vardır. 

Çifçi mallannın korunması 
Her Vilayetteki Zirai dairelerde 
bekçi kontrol meclisleri kurulacak 

Hükümctin, çiftçi mallarının ko -r K l ı· l . 
runması hakkındaki kanun proje ini ontro nıec ıs crı: 
kamutaydan geri alarak üzerinde bazı Kontrol meclisleri vilayet hududu 

Maliye Vek61etinde 
nakil1 terfi ve tayinler 
Bazı memurlar da Vekalet 

emrine alındı tadiller ve :ilaveler yapmölk üzere tet. içindeki bütün zirai daireler üzerinde 
kiklerde .. ~lunduğunu h_aber vermiş kontrol ve teftiş salahiyetini haiz ola-
ve. bu müh~m kanunun nıçin hazırlan- caklardır. Bu salahiyet ziraat ve vete- Maliye Vekaleti, merkez ve tafra memurlan arasında bazı ta-
dıgıru mucıp sebepler halinde yazmış- riner müdli 1 . 1 k yin, nakil, terfiler yapmı• ve bu arada bazı memurlarmı veka· let 
tık. r ve memur ıırıy e ayma- 'S' 

kamlar, nahiye müdürleri ve valinin emrine almıştır. Terfi, tayin, naklolunan ve vekalet emrine alı-
f~rkları .t~~iız ettinn~k. lU~umudur b) Türk insanı, kendi hüdyet ve is
kı, kendmnı, demokrasının. bır huku- tiklal haklarını türk milletinin hüri -
ku esasiye mevz~u y~hut şu ve ~u yet ve istiklal haklarının dışında değil 
memlekette tatbık edılmekte olan hır içinde arar ve bulur. Millet camiasın
rejim olmazdım önce, evci beevel, in- da, zümre, sınıf ve imtiyaz tanınması 
giliz milletinin kendi kendisine gcire, bundandır. ' 
kendi tecrübelerine dayanarak ve ken- c) Türk devleti'nin vazifesi bütün 
di serbest ve olgun arzusu ile biçip milletin devleti olmasıdır. Hakkı mil
diktifi bir politik libas olduğunu söy~ Jeti bölfüıtillere götüren cerey.:rıları 
lemiye sevketmiştir. onlcmektir 

Projeye göre ormanlar hariç olmak nan memurları ııl".asiyJe yazıyoruz: 
üzere şehir ve kasabaların imar plan • tensip edeceği diğer memurlar vasıta-
larına göre çizilen imar hudutları, siyle ifa ve istimal edilecektir. Müra - Terfi cıtirilcıılcr : Osman Akverdi, Rize varidat müdürü 
plan yoksa çiftçi meclislerinin taıyin kabc meclisi, çiftçi meclislerinin iti- İsta b 1 h . Şükrü Yücel, 8. ci kor muhasebeciliği 
edeceği hudut haricinde kalan yerlere raz olunan kararlarını tetkik ederek · n u azıne avukatı Ahmet Ra- muhasebe kfttibi Vasıf Yılmaz Evrak 
"zirai saha" denecektir. Bu saha için- sım E~rc.r, _Borsa ve osmanlı banka- mildürlilğU daktilosu Müne~er Pe-
d tasdik veya rcfedehilccektir: Kanun - sı komıserlığı kambiyo Md ·· · 

eki ekim işlerinde kullanılan veya zi Cemal T k .. B · mumeyyı· kelmen, I. ci kor muhasebeciliği mu • 
hu işlerle aliikalı olan hükmi veya ha- ların hükümleri içinde mtııtaka ihti· bankas kom~ g~~~. korsa ve osmanlı hasebe katibi Kadri Kendirli, Bahke -
kiki şahıslara ait veya umumun fay - yacına göre talimatnameler yapmak Md ı 16f~ ıgı f11>iyo ve nukut sir muhasebesi S. 1. memuru Ali Şem
dalatılmasrna mahsus menkul ve gayri halda ve bekçi fu:nirledni, bunların B u" mMdcmuru san Al~Mer, Muntazam settin Ermete, 12. ci tümen muhasebe-

k 1 11 .. "f . mıntakalarıru, ücretlerinin nevi ve · • • memuru ı ustafa Can •. R . A . . 

Eger deınokrasiyi kullanmak bah- d) Türk ~illetinin vazifesi, devleti-
ainde en tecrübeli olan bir miJletin en ni aynen kendinden bilmek ve böyle -
tecrübeli devlet adamlarından birisi, ce s evmek ve saymaktır. Hakkı, dev • 
milli rejimin müdafaasını bu kadar Jetini kontrol etmektir. 

men u ma ara çı tçı malt'' denecek- d K"l" ha . ka Sal • cısı emzı taol, 2. cı silv. T •• muha-
tir. Köy merkezleri, zirai saha is;inde miktarını tayin hakkı bu meclislere a- B ~~· ı ıs zıne avu tı ih Sipahi, sebccisi Haris Atalay, G. Antep tahsi-
sayılacaktır. ittir. v~tçe ve mali kotn. ?· Md: mümeyyizi 15t şefi Seyfettin Sodan, Zonguldak 

H k"" bel d" . . d ~mran Arat, zmır varıdat müdürü tahsilat f' HU • H"" .. y 1 er oy ve e ıye sınırı ıçı.n e /JckL>i ı.mı:kiliitı ,· T 1A T k r t b 1 . . şe ı seyın usnu ı maz· 

açık yapmak llizumunu duyarsa, bu, Türk milleti, cihan i~indeki var/J
içinde yaşadığımız dünyanın pek te ğmı. şu prensiplerle ifade etmiş ve 
tekin olmadığına delalet eder. gerçeğe kalbetmiştir: 

bulunan zirai saha bir zirai daire sa - ~ ~ aR~~ ~ e 1
' s~n u milşavır avuka- türk, Tekirdağ defterdarı Hüseyin 

yılacaktır. Her zirai dairede bir zirai Çiftçi mallarının koı unması için da- t~ ~at hmet _Bı~an~, A:~emdar şube- Hüsnü Poray, Tunceli defterdarı Cc-
sicil ve bir çiftçi meclisi bulunacaktır. imi bekçiler, muvakkat bekçiler ve ~1 

ta a~k~k ~ı ı!!ıl~ı ~?k~n~ Tarl~- mal Gölge, M'Uhasebat U. Müd. mümey 
Zirai sicil, çiftçi mallariyle bunların bekçi amirleri kullanılacaklardır. Her aşı şu ~sı a u şe ı mın Arıf yizi Mehmet Tacettin Alpannan, Na· 
sahip ve kiracılarının kaydına mahsus zirai dairenin daimi bekçilerini bunla- Serda~oglu, İstanbul hesap mütehassı- kiti leri Um. Müd. mümeyyizi Saim 
olan kütüktür. nn mensup olduğu çiftçi meclisleri 51 Rasım ~Soydar, Manisa defterdarı Koçak, Çorlu malmüdürü İbrahim Gü-

Gerçekten, bugünkü dünyamız, a) Türk milleti, imperiruizmlere a • 
"cihan ir rdarlar" vahut "cihan(!ir leyhtar ve bütün milletlerin hür ve 
<1rdular" dünyası değil, "cihangir fi- müstakil olmasına taraftardır. 
kirler" dünyasıdır. b) Türk milleti, milletler için esa -

Çiftçi meclisleri köylerde muhta _ seçecektir. Bekçiler; türk olmak, okur :usta;a Ertan, S~~n d~~terdarı Ali ncş, Tahsilat Müd. I. ci mümeyyizi 
rın, şc~ıir ve kasabalarda belediye ıei- yazar bulunmak, askerlik hizmetini ıza ~ngur, Tahsıla.t Mud. memuru 'Mustafa Vural, İstanbul Def. muavini 
sinin reisligi altında mahallerinin zi - görmü\\ olmak; yaşı 60 dan yukarı bu- A~~~a~ A?~· İzmır B~hane1Ş. İbrahim Seberman, D. D. Y. Balıkesir 
rai sicillerinde kayıtlı olanlar tarafın- lunmamak: mahkum olmamak gibi va- ta. h u şe ı.. ~man N~ı Erkan, z- muhasebesi memuru Ahmet HuJQsi A
dan köy ihtiyar heyetleri veya beledi- sıflar taşıyacnklardır. m~r . esap mute assısı bdürrahman taman, İstanbul milli emlak Müd. tz
ye encümenleri huzurunda seçilecek Amelt ziraat kurslarından mezun Fıkrı Akurgal, H~kuk Müş. muhake - zettin Tekin, Bütçe ve mali kontrol U. 
ikiden altıya kadar azadan terekküp olanlar, askerlikten rütbeli er olarak ma~ memuru Recaı Tüzmen, Amasya Md. mümeyyizi Şakir Özmen Eyup 
edecektir. Ziraat ve veteriner müdür çıkanlar digerlcrine tercih olunacak • va~ıdat Müd. Mehmet Özer, Hukuk maliye Ş. tahakkuk memuru 'Ahmet 

"Cihangir ordular'', magliip olduk- ret devrinin kapandı gına kanidir. 
Iarı noktalarda dağılırlardı. "'Cihangir c) Türk milleti, milletler arasında
aerdarlar", devletlerini, oldükleri za - ki bugünkü çekişmenin, kanlı veya 
man da, beraberlerine alıp giderlerdi. kansız, bir beyne1milel demokrasi'yc 
'"Cihangir fikirler'' e gelince, onlanıı doğru ıkişaf ettiğine inanmaktadır. 
nelere muktedir olduklarını, bize din- Çunku millet içinde demokra inin 
]erin ve dinler arasındaki kanlı ve de- yerleşmesini, fertlerde doğan hüriyet 
vamlı mücadelelerin tarihi göstermiş- ve istiklal şuuru temin etmiştir. Bu
tir. Bugün insanlık, bu neviden "Ci- günkü milletler ailesi arasında, hi.ıri
hangir fikirler" e uyup kendini tahrip yet ve istiklal şuurundan mahrum, 
ettirmek gafletine karşı, artık aşılıdır. hangi millet vardır? Şu halde, dünya 

Bugıinkü insanlığı tehdit eden "ci- içinde ve milletler arasında blı de
hangir fikirler" bü btltün ba ka nevi- mokrasinin önune geçmiye çalışan te
dendir. Biz bunlara ••ideolojiler" diyo- şcbbuslerin hayatiyeti, millet ve mil -
ruz. Ve Lord Baldwin'in ağzından de- liyet şuurunun inkişafı ve tamamlan
ğil, bize bu memleketi ve bu inkılabı ması ile mukayyettir. 

]ardır. Muş. müşavir avukatı Hilmi Reşit Ya· Cevat Barlas, ı~atih maliye şubesı" ta-ve memurları bu meçlisin tabii aza- H 
sından sayılacaklardır. Aynı zirai daire içinde top - ::n·Sa~~ukAmdüşa~irliği müşavir avu • hakkuk memuru Mustafa Numan Fah-

lu halde ıo dekardan fazla meyvalıgı, 1 1 r a, Zonguldak tahsilat ri Özbir, Kadıköy şubesi tahsil memu Nufusu 500 e kadar olan yerlerde kontrol Şah D s· -'- b h · "b" ·· . memuru ap emren, ınop ru Hazım Eren, İstanbul ı"nhı"sarlar rift.-; meclı"•ine ı"ki 500 den 2000 aouze a '"'esı, '" ı veya tütun tar - da 
ıs "T" • • e :s: b" varı t ~üdürü Mustafa .Fazıl Tüzlin, Md. memuru Necdet Bcyender, B-ik-
kadar olan yerlerde dört, bundan faz- !asının elli dekardan fazla zey - Muş tah l K M V hlı" A -:r 
la nüfusu olan yerlerde altı aza ve bir tinliği, bağ ve fidanlığın 300 de • Um sı ut . ." .. e. e . 1

• ksu •. büt- taş Ş. tahakkuk memuru Yalrup Lemi 

veren şeflerimizin telkinlerinden bili- d) Turk milleti, "miIJet" kategori
yoruz ki, bu "cihangir fikirler" i bi- sinin zayıflamadığına, bilakis taze bir 
zim hudutlarımızda durduracak olan kudret ile ortaya çıkarak önümüzdeki 
kuvet, bizim kendi inkılabımızın ken- tarih safhasının tekevvününde, git -
di ideolojisinden başka bir şey değil - tikçe ehemiyet .kazanan bir rol oyna • 
dir. Bu ideolojinin hareket ve varış dığına ve milletler arasındaki "fili hi
noktası, Türkiye cümhuriyetinin hu- yerarşiye" dayanan imperializm for
dutlan içinde, mamur bir vatan ve millüne galip geleceğine kanidir. 
kendi i müstakil, ferdleri hür bir mil- c) Ancak. türk milletinin inandığı 
Jet yaratmaktır. Fakat bu, kendi var - "millet", C>teki yana kendinden ba ka 
1ığ1mıza ait bir görüştür, nihayet, milletleri reddeden bir millet değil, 
kendi varlığımızın iç muvazenesine ait onları kabul eden ve onlarla beraber 
bir he ptrr. Dünyada başka milletler ve bahtiyar yaşamanın maddi ve ma • 
olduğunu unutabilir miyiz ki, görü - nevi yollarını araştırıp bulan bir mil
§limüzün onları da kucaklıyan bir ta- lettir. 
rafı olmasın? ••• 

Bizim ideolojik görüşümüzün, her
kes bilir ki, bu tarafı da vardır, bu tn
rafı da tamamdır, bu tarafı da kuvet • 
lidir. Biz, her milletin müstakil ve hür 

olmasına ve her memleketin mamur bir 

Bayan Binnaz Fenik 

törenle gömüldü 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Ölümü -

niı büyuk bir teessürle hah r verdiğ.i -
miz Yazı İşleri Müdürümüz Mümtaz 
ı~aik }'enik'in annesi Bayan Binnaz 
Fenik'in cenazesi, bugün Kızıltoprak
taki evlerinden ailesi, dostları ve ta
nıyanlarının teşkil ettiği bir kalabalı
ğın huzuriyle kaldırıldı. 

Muhitinde kendisini çok sevdirmiş 
olan Bayan Binnaz Fenik'in, çok sev
diği hayat arkada ı Faile Fenik'in ö • 
lümü ferda ında aramızdan ayrılışı bü 
yük bir acı uyandırmıştır. Kendi ine 
tanrıdan mağfiret ve yakınlarına tek
rar bafsağı dileriz -

Görülüyor ki, türk milleti, hem ken 
di demokrasisini yapmanın hem de 
milletler arasında bir demokrasiye, 
kendi ölçüsünde, imkan ve vücut ver
menin yolları üzerindedir. 

BURHAN BELGE 

Yeni gümrük kanunu 

için hazırlıklar 
Yeni gümrük kanunumuzu hazırla· 

mak üzere GUmrük ve İnhisarlar Ve -
kaletindc tali bir komisyon kurul -
muştur. Komisyon gumrük işleri mü -
dürü B. Celadet, tetkik müdür muavi
ni Reşat, gümrük i lerinden şef Raik 
ve Şeref'ten mürekkeptir. Komisyon 
muhtelif yabancı memleketlerin güm
rük kanunlarını tetkik etmektedir. Bu 
tetkikler sonunda alınacak neticelere 
göre eveke hazırlanmış bulunan güm • 
riık kanun projesi değiştirilecektir. 

kad d k .:: ·1 kt" S . kardan fazla ziraatte kullanılan arazı"- çe . Md. ~udur muavını Cahıt A- Taner. Galatasaray şubesi tahakkuk 
o :ır ye e 01za seçı ece ır. eçım, kış, Orhanel_ı hazine avukatı İsmail memuru Yaşar Tömbck _ 
köy meclisi azalariıyle belediye mecli- nin ~500 dekardan fazlasının sahip ve- Anbarcı, Varıdat Um. Md. 3. ş. müdü . 
i azalarının seçildiği zamanlarda ya - ya kıracıları hususi bekçi kullanacak - rü Nazun Kiper, Darpane ve damga }' eniden Wyin olurıanlcr : 

pılacak ve müddeti dört sene olacak - lardır. matbaası baş kimyageri Mükrim Cam- H k k 
ttr. Hususi bekçiler, resmi bekçiler gibi cıoglu, Mazıdağı malmüdürü Kazım u u mezunlarından Saim Alta-

Her vilayet merkezinde bir kont • bu proje hükümlerine tabi olup bulun- T 1 M h ba U Md 1 . .. ca, Orta mektep mezunlarından Tacet-eze , u ase t m. . .• cı mu- İ 
rol meclisi bulunacaktır. Kontrol mcc- dukları yerlerde resmi bek,çi sıfat ve meyyizi Muhtar Sözen, Muhasebat u- tin Akset, lk mektep mezunlarından 
1. • ·1· k · d kk"I seıııı.: ...... • ta~ıy kl d Asım Yıldırım Sever, Lise mezunla-ısı, vı ayet mer ezın e müteşe ı cUuy" .• ını .,. aca ar ır. mum müdürlüğü birinci mümeyyizi 
çiftçi meclisinin kendi azası arasından ---------------- Bekir Aksoy, İstanbul defterdar mua- rından Necati Geriş, Orta mektep me-
seçeceği iki zatla vilfiyet daimi encü • ı vini Baha Horozoğlu. zunlarından Ahmet Naim Erbil, Lise 
meni azalarından ziraat ve veteriner Kısa İstanbul haberleri mezunlarından Ahmet Orhun Bakır, 
direktörleriyle ziraat odası reisinden Nal;lcıı tayin olunanlar : Borsa buğday koruma eski memuru 

İsmail Çakırsoy, Muallim mektebim<>-
teşekkill edecektir. Meclise vali veya I ı ı ""d"" · -vıı K ı psa a ma mu urıi n..a.mran uru • zunlarından Behice Özdemir. 
vekil göstereceği zat reislik edecektir. (J:;tanbul, 13- Telefonla) S 
V "lt:. · d k d - l · . . . _ . ta}', ur~ malınüdürü....A.li Salcı. Bu- ..... ··-·~ 

ı tıyet ıan arma uman anıy e emnı- X Somestr tatılınden ıstıfade ede- lamk malmüfüiriı evzi ura , oso """'u-·ı.; •••• •·- •• aunc.uı • 
Yet direktörü, meclisin tabii azasın - rek Avrupa'ya md ü · "t tal tb h" G -. •· en nıversı c e - malın""d"" .. 1h B .. Kağ Divriği malmüdürü ra ım azı .. 
dandır. Heyet ayda ibir defa toplana - belen bugtın d.&ndUler u uru san ugra, ızman . . .. . ... Ce . 
caktır. X Valde bağın prcvantoryomda -lmUdurU KUharuını Tayfur Demir- ~ğlu, ~=ırkyarıdt ;:~d:r~ ~111 

şamaşn1hancden yangın '"'.rkmı ahşap alp, Refahiye malmüdürıi Ceta: Erçe- J)car, p . 1
1 ına mı .. ud~. .. aşy ka~ Meclislerin MJUihiyctlcri : 

Çiftçi meclisleri: Zirai daireleri 
mevkilere taksim; her mevki veya 
bütün zirai daireye lazım olan yaıya, 

ath bekçilerin ve bunların ücretlerinin 
nevi ve mikdarnu tayin; muvakkat 
bekçi kullanılmasına zaruret görUlcn 
yerlerde bu gibi bekçilerin mikdariyle 
çalı ma müddetlerini ve ücretlerini 
tesbi t; mm taka içindeki resmi ve hu -
suıi bekçilerin daimi kontrol ve teftiş
lerini tanzim ve temin; mm taka için
deki bekçilik teşkilatınıri büdcesini 
tanzim ve tetkik; projede gösterilen 
gelirleri kanun hükümlerine ve zirai 
sicille göre zamanında tahakkuk etti
rip köy veya belediye vasıtasiyle tah
sili; hususi kanunlardaki hükümler 

mahfuz kalmak ve rruntaka halkına ait 
hayvanların ihtiyaçlarına mani olma -
mak şartiyle sınırları içindeki mera ve 
otlaklara dı ardan alınabilecek hayvan 
larm aayı ve cinsini tayin ve otlak 
sahasını ayırtarak iki ay önce ilan; da
imi veya muvakkat hayvan istasyonla
rı ve gelip geçen hayvanlara sulama 
yerleri gösterme vazif eteri vardır. 

;s ' • uman, asın er ma mu uru ev ı 
kısunları yandıktan sonra söndürül - tın, Ergani Ma. malmüdürü Yaşar E- Kasar. 
müştilr. sen, Ovacık malmüdürü Zahit Gören, 

X Tramvay ve tünel şirketlerinin Aşkale malmüdürU Rüştü Haytaoğlu, 
satın alınmasını imzalıyan şirket mu - Kuruçay malmüdilrü İhsan Arıkan, E
rahhaaları 1stanbul'a döndüler. • ru'ı malmüdür:: Fahri Öıhim Şırnak 

X Maarif Şurasına hazırlık olarak malmüdürü Abdurrahman Taşkan, De 
toplanan komisyon bugün de çalışma- nizli merkez hazine avukatı Etem Mut 
larma devam ettL lu, Zonguldak varidat K. memuru 
1111111111111111111111111111111111 , ..................... Memduh Aslan, Tunceli tahsilat K. 

Ankara Halkevinin 

fotoğraf müsabakası 

memuru Halil Emre, Edirne tahsilat 
şube şefi 1smail Özay, Ankara tahsilat 
K. memuru Nihat GUral, Ankara mu
hasebe mümeyyizi Abdullah Ecer, 
merkez muhasebeciliği 1. ci mümeyyi-

1 -Ankara Halkevi Ankara- zi Şevket Güleryüz, Muha ebat U. Md. 
da'ki amatörler arasında bir fo- ı. ci Ş. 2. ci mümeyyizi Asım Köymen, 

Maarif'te tayinler . 
İstanbul üniversitesi devletler u • 

mumi hukuku doçenti B. Orhan Asaf 
Trabzon lisesi fransızca muallimliği
ne na ı hakkındaki kararı Devlet şn. 
rasında iptal ettirmiştir. Ankara dil, 
tarih, coğrafya fakültesi müdürü B. 
Adil Kadıköy birinci orta okul türk • 
çe muallimliğine, İzmit ilk tedrisat 
müfettişlerinden Ziya Ankara merkez 
ilk tedrisat müfettişliğine tayin. -ıa_ 
mişlerdir. 

toğraf müsabakası açtı. Muhasebat U. Md. I. ci Ş. memuru 
2 - Müsabaka müddeti 7 Fahri Can, D. D. Y. u. Md. Malatya K de . 'de 1 k ı· n 

marta kadardır. Birinciye (50), muhasebesi s. 2. veznedarı İhsan Ha- ara RIZ yapı aca ıma 

1 
lira, ikinciye (25), üçüncüye mit Özgüler, Ankara levazım amirliği 
(20), dördüncüye (15), beıin- muhasebeciliği muhasebe katibi Güzin 
ciye ( 10) lira mükafat nakten Kuttan, Muhasebat U. Müd. müterci-

f verilecektir. • mi Nedim Abut, İstanbul Va. Müd. 1 3 - Şartnameyi öğTenmek i- ı muavini Ali Kemal Berkman, İstanbul 

ıi. çin Ankara Halkevine müraca- Va. kontrol memuru Sallihattin Beli· 
at etmelidir. ıen, İstanbul Tahsil Ş. şefliği Kazım 

: ......................................... , ............ : Büyükçelik, Tokat varidat müdürü 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Kara • 
deniz'de yapılacak limanın yerini ta
yin için toplanan komisyon çalışma -
!arını bitirdi. Tetkikler neticesi ve.Jdl
lete bir raporla bildirilecektir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lsveçle yeni ticaret 

anlaşması 
Yeni İsveç ticaret ve kliring anlaş -

ması dun gümrüklere tebliğ olunmuş
tur. Yeni anlaşma ile her tarife ~u • 
marası için te bit edilen hadler daıre
ıinde İsveç mallarının memlekete it • 
hali ve bu tarife numaraları dışında 
gelecek sair malların da takas yoluy
la yurda sokulması kabul edilmiştir. 
Buna mukabil türk menşeli mallar İs
veç'e serbestçe girebilecektir. Tarife 
numaralariyle tesbit olunan İsveç 
mallarının ba hcaları şunlardır. 

Kağıt ve kağıttan eşya, kauç.uk ve 
kauçuktan mamul eşya, her nevi de -
mir ve çelik. b:ıkır ve halitası, alatı 
fenniye, makıneler, demir yolları mal
.zemes1, 

1939 Devlet bül(esinin 
hazırlığına baılandı 

Şarkı güfteleri 
lstanbul'da VAKiT gazetesi ku

fX?nlu bir şarkı müsabakası açmı§: 
bılmcm kaç tane kupon toplıyan bir 
okur, bu kuponlarla birlikte en çok 
hoşuna giden bir ıarkının güftesini 
yazıp gönderecek. 

Bu kuponların da, bu müsaba
kanın da ne kadar orıjinal ve ente
resan olacağım arlcadaşmıız kendisi 
düşünür. Benim için ele alınacak 
mesele arkı/arın, hele yenilerinin 
gülce/eridir. 

Ne ı:ııman görsem o'!u ayııldıırtm dolıııır; 
Karşıdın selim verır. ıulcreJı uz11"111ı1r. 

• • • 
Bir buse için kaç gece çamlarda dolııtım. 

• • • 
Son bit1Ta aşkımda kalan bir sırı saçtı. 

• • • 
Ben esmeri fındık ile, fıstık ıle beslerim. 

• • • 
Ararken her mahlük kendine bir eş 
Gozlcrın beni de andı mı Leyli 1 

defa dolduracak mısralar, beyitler 
ve kıtalar gorürduııüz. 

Eski şarkı güfteleri vezin, kafi
ye ve miina itibariyle pek fena sayıl· 
maz. J<'akaı onları da bugünkü nesil, 
haklı olarak, anlryamaz. Yenileri i
se kötülükte biribiriylc müsabaka e
der haldedir. 

Acaba ınuharrirlcri arasmda ede
biyattan da, musikiden de aynı dere· 
cede snlıyanlar bulun.an istanbullu 
arkadaşımız, bu müsabakayı, 

- Şarkı güfteleri içinde hiç biri 
beğenilmedi/ 

demek için mi açmıştır? 
Eğer maksadı o ise bravo! Bir 

hakikat de ancak bu kadar tantanalı 
ilfın edilebilir. - T. 1. 

en ziyade tesadüf ettiğimiz iki ke
lime §unlardır: 

1 - Milletler "tayyare'' lerini 
arttırıyorlar; Amerika demokrat 
memleketlere en son &istem ve çok 
süratli ''tayyare" ler aatmaktadır. 

2 - Siyasi sözler ve yazılarda 
sık aık "balonlar'' uçurulmakta
dır. 

Tayyare ve balon! Fakat bu iki 
kelimeye rağmen mevzu hiç de ha
vai def ildir. 

Giiriinii~e llldanmıyalım! 

makine ve elle yapılıp tamamlan
ması için dokuz gün sarfedildiğini 
duymuf muydunuz? 

O halde görünüıe aldanmıya
lnn ! 

Ev wlıi/Ji ile kiracı artısırnla! 

Kiracılarından kira alaınıyan 
ev sahiplerine çok raatgelrnİ§, on
ların kavgalarını, gürültülerini i
fİlmİ§, parayı ele geçimıek için 
baıvurulan çareleri duymU§sunuz
dur. fakat aıağrda anlatacağımız 
vakaya benzeri, muhakkak ki, 
ıim•diye kadar görülmemiıtir: 

Kiracılarından bir türlü aylık 
alamadı~ı için bir çek-slovakyalı 
ev sahibi 47 apartımanına bomba
lar, dinamitler ve buna benzer 
patlayıcı maddeler yerlqtirerck 
elektrikle atmıya karar vermiı; 
bereket versin ki bu tedbir, kira
cılar tarafından vaktinde haber a
lmmııtır. 

Yağışlar devam ediyor 
Dün şehrimizde hava kapalı ve dur

gun geçmiştir. En yüksek ısı 7 derece 
olarak tesbit edilmiştir. Yurtta ha
va Ege'nin cC'llup kısımlarında açık, 
Karadeniz kıyılarında kapalı ve mev
zii ıyağışlı diğer bölgelerde umumiyet
let bulutlu geçmiştir. 24 saat içindeki 
yağışların karemetreye bıraktıkları su 
mikdarları Silifke'de 27: Rize ve 
Sivas'ta 13; Hopa'da 11, Vakfıkebir'de 
10; Ordu'da 9; Yeşil köy' de 8; Tokat•
ta 7, Trabzon'da 6, diğer yağışlı yer
lerde de 1 - 4 kilogramdır. 

Karla örtülü bulunan yerlerde ka -
rın toprak üstündeki kalınlıgı Niğde
de 2; Ulukışla' da ve Kayseri'de 3; 
Karaman ve Aksaray'da 4, Arapsunda 
8, Şebinkarahisar'da 9, Sıvas'ta 19 
santimetredir. Uludağ'da 1.70 dir. 

Vekaletler bugUnlerde yeni bütçe 
hazırlıklariyle meşgul olmıya başla -
mışlardır. 1939 mali yılı Vekalet büt • 
çe projeleri bu ayın 20 sine dogru ik -
mal edilerek Ba_şvekalete verilmit bu
lunacaktır. 

Plaklardan dinliye dinliye hatı
rrmda kalmış bu kadar mısraı hatır· 
lıyabildim. Eğer garabet örneği o
lan güfteleri bir tarafa kaydetmiş 

olsaydım, §İmdi bu sütunu birka~ 

T ayytlrc ııc bllfon ! 

Zamanımız-da İstihsal usulleri, 
makineler, fabrikalar çok ileriye 
gittiği için birçok §eyleri kısa bir 
zamanda yapıp bitirmek mümkün 
oluyor. Bu aürat, akıllara hayret 
verecek derecededir. 

Ondan &<>nra kiracılar, aylıkla
rı tıkır tıkır vermiye baılamıılar 
mı, baılamamıılar mı? Oraaını, 

haberi yeren gazete aöylemiyor. 

Rüzgarlar Ege'nin cenup kısımlari -
le Akdeniz kıyılarında şimalden sani
yede bir; diğer bölgelerde garp ve ce
nup istikametlerinde saniyede en çok 
3 metre kadar hızla esmektedir. 

En yüksek ısılar Bodrum'da 17, An
talya' da '18 derecedir. En diljük ııı 

Kars'ta 8 derecedir. Son günlerde Iİf.&let aleminde F.akat bir tek dikit iineainin 
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İngiliz ve Alman deniz 
D 01 N YA ·. H A. B E R L E R i 

silôhları J 1 H • d 
l Büyük h~rpten. evel, deniz silil>- a po n a r a 1 nan a as 1n1 n 
.. a:ı redkak~ti, .!ngıltere ile Alm.any• • ı • d h • • • ı 
""'asın a ı munaaebetle . "h . ucu tt 
ni teııkil ediyordu. Ingi~::rem;r:.;:;: ~.ŞI ma 1 ne e m e 1 .er 
gar muharebe3ind~-L . d ·zı· h k" d" ~LUet'ı enı ere a ım ı ve on dok . . 
d b h~k· . . Uzuncu asIT açın-

ı e. u a ımıyetı hiç bir Avrupa dev-
etı tarafından ın" k . 
miııti. Fakat Bi una aşa edılme-
kurulutundan ~a_rk Almanyasınm 
n .. . . Y1nnı sene t.0nra, sa
ayıını ve tıcaret" . . 

"' .. .. 
1 

ını ınld§af ettiren 
e somurge ere h' 

Jn•ilt ·ı d ~ ıp olan Almanya, 
·- ere ı e eıu "lilıl . ne baııl d B z sı arı rekabetı-

eenesi ~ 1d u rekabet bilhassa 1905 
icadın~ e retnot siatenıi gemilerin 
lendi ç~'!- ~~.nra büsbütün hararet
tere İ,. un u bu ta-rihe kadar İngil -

ır aıırdanb • - - "d f ikiyeL · • erı surup gı en a-
teın 1111 ~u~af aza ederken, bu ai&
rin ct!~ılerlll İcadiyle eski gemile -
ik' d füı kabiliyeti azaldıimdan, 
1 ~S evlet arasındaki kuvet nispeti, 
t .d. ten ao~aki intaata dayanmak-

Çinli halk kaçarak ormanlara saklanıyor 

Japonlar adada tayyareler ve harp 
g,emileri İçin üs yapmağa başladılar 

Tokyo, 13 a.a. - Ne§redilen resmi bir tebliğde, japon harp ge
mileı:i japon kıtalarının ileri hareketini kolaylaştırmak üzere, sis
li bir havada Hainan adasının şimal kısmına taarruz etmiştir. 

manlar yaparak müdafaasız bin kadar 
sivilin ölmesine sebep olmalarına mu -
kabelc etmek üzere, Çin tayyareleri 
Yung-Çou şehrindeki japon tay~re 
karargahını bombaya tutmuş ve kırk 

tayyareyi tahrip etmişlerdir. 

Paris'le nümayi~ler 
Faris, 13 a.a. - Faris bölgesinin 

halk cephesi komitesi, 9 ve 12 şubat 
1934 günlerinin anılması için dün ak
şam bir nümayiş tertip etmiş ve Pari
sin tekmil amelelerini cümhuriyet 
meydanından geçerek abideye çiçek 
koymıya davet etmiştir. Polis müdür
lüğü, tezahüratın menedildiğini fakat 
heyetlerin abideye çelenk koymaları -
na müsaade edileceğini tebliğ eylemiş
tir. 

Polise gelen malümata göre Saray
dan geçenlerin adedi 16.000 e baliğ ol 
maktadır. Bidayette bazı küçük hadi
seler vukubulmuş ve polis, İspanyol 

bayraklariyle Üzerlerinde tahrik edi -
ci mahiyette yazılar bulunan levhaları 

ortadan kaldırmak için müdahale et -
miştir. Bu arada bazı kimseler de tev
kif edilmiştir. 

Mecusiler le Hind 

müslümanları 

aras~nda çarpışma 
Bombay, 13 a.a. - Mecusilcrle müs

lümanlar arasında Kavnpur'da çıkan 

kanlı hadiselerin şimdiye kadar tesbit 
edilen bilançosu 50 ölü ve 200 yaralı -
dır. Binden fazla aile polis himayesin
de şehirden çıkmıştır. Mağazaların .bü
yük bir kısmı .kapalıdır. Karışıklıklar 
devam etmektedir. Polis ve asker kı
taatı takv~ye edilmiştir. 

Bükreş'te 

suykastçı 

yirmi beş 

yakalandı 
Bükreş, 13 a.a. - Üzerlerinde el 

bombaları bulunan 25 kişi tevkif edil
miştir. 

Resmi makamlar, nazır vekili B. 
Galinesku'ya karşı bir suıykast bahis 
mevzuu olduğu hakkındaki şayiaları 

ne teyit ne de tekzip etmektedirler. 
Suçlular "demir muhafız,, teşkila -

tına mensup olduklarını bildirmişler
dir. 

~l ı 1
• Almanya da yeni inıaatta ln

gı tere'den ancak bir adım geri kal
lllıya razı idi. İngiltere deniz sili.hla
~1 tahdit etmek için Almanya'ya 
dt~k defalar teklifte bulumnu§&a 

1
. a unparator ikinci Vilhehn bu tf!k
~fl~ §İddetle reddetti. Büyük harbi 
A~lllran imiUer arasında bu lngiliz
h ~an deniz sili.hları rekabeti §Üp-

Kuautung yarım adasına bazı hah -
riye miifrezeleri çıkarılmış bunlar Lei
çauyit doğru gösteriş yürüyüşü yap -
mışlar '\i:t' bazı stratejik noktalara hü -
cum eylemiş oldukları bildirilmekte _ 
dir. İhraç: müfrezeleri, Çin kıtalarının 
geri kallllı:ı kısımlarını tardettikten 
sonra gene gemilere dönmüştür. 

Hopei ve Şantung vilayetleri ara -
sında Çao-Çang, Şin-Hsien ve Bo-Hsi
cn'de çok şiddetli muharebeler vuku 
bulmuştur. Düşmanın zayiatı mühim -
dir. 

Filistin konferansı Londra'da 

çalışmalarına devam ederken 

eıız baıta gelir. 
Büyük harpte Almanya, bu dere

ce aiır fedakarlıkla fota ettiği do
lıaııınaııından büyük istifade temin 
etıniı değildir. Uzak ıark filosu, ja
Ponlarm elinden kaçtıktan sonra ce
~ubi Amerika sularında bir İngiliz 

Adadafo:i !,;inliler kacıyorlar 
Hongkong. 13 a.a. - Haı~an ada -

sının 80 kasm'">asında yaşıyan çinlilerin 
büyük bir kısmı kaçarak adanın mer -
kezindeki ormanlara saklanmıya te -
şebbüs etmişlc:cdir. Japonlar, şehirleri 
ve kasabaları te.rkedecek olanları idam 
edeceklerini bil&irmişlerdir. Bu ihta _ 
ra rağmen bir çoık çinliler kayıklarla 

kaçmıya teşebbüs etmişlerse de japon 
harp gemı .... ri top~riyle ateş ederek 
kayıkları batırmışlardır. 

Bu sabah Şanghay yakınında Sunki
ang civarında yeni muharebt>lcr başla -
mış ve düşman Şanghay'dan üç alay 
takviye istemiyc meobur kalmıştır. 

ll<ınkcu ciV(ırında 

Hongkong, 13 a.a. - Çekiai Ajansı 
bildiriyor: Hankeu'nun ~imal batısına 
doğru tevcih edilen bir hücum netice
sinde Çin kıtalan Yun-Mung ve Anlu 
arasında bazı mühim noktaları i.stir -
dada muvaffak olmuşlardır. 

Filistin'de tedhişçiler 
gene faaliyete geçtiler 

ı~osu tarafmdan batırıldı. Harp çık
tıgı zaınan Akdeniz'de bulunan iki 
:elhi Çanakkale'ye iltica etti. Büyük 
donanma da Heligoland deniz üaaiin
• e tıkılıp kaldı. Ve harbin sonunda 
lllgilizlere teslim oldu. Bu suretle 
Altnanya'nm deniz hakimiyeti için 
İngiltere ile giriştiği Tekabetin bir 

f'ran!fız elçi!tinin ıeşebbiisii 
Tokyo, 13 a.a. - Fransa sefiri B. 

Kudüs, 13 a.a. - Tethişçiler, faaliyetlerine devam etmektedir
ler. Son 24 saat zarfında yahudilerden üç ki!i öldürülmü,, dört 
ki§İ yaralanmııtır. 

Hanri, bu sabah hariciye nezaretine 
gitmiştir. Öğrenildiğine göre muma -
ileyh, Hainan adasının işgalini protes
to eden bir nota tevdi etmiştir . 

Mabu'Ha ve Min-Kuang civarı Çin 
kıtaatı tarafından işgal edilmiş ve 
Tsinpu demiryolu münakalatı keşil -
miştir. 

llopci - S<mlımg lw'dudıı 

İngiliz kıtaları Safalt'ta bir yahudi 
polisini öldürmüş olan bir çeteye .za -
yiat verdirmişlerdir. 

}' edi artıp i'ltınuı 11wlı1.-ıim oldu 

rap toplantısında ingiliz teklifleri hak 
kmdaki görüşünü izah etmiştir. İlk 
defa olarak bugünkü toplantıda Naşa
şibinin delegesi Ragıp bey de bulun
muştur. Akşam üzeri ise bir İngiliz 

yahudi toplantısı olmuştur. 
&afhaaı kapanmıı oldu. 

A Yeraay muahedesi Almanya'yı si
la.hlanndan tecrit etmitti. Ve bu mu
a.hedenin hükümlerine bakılacak o -
luraa, Almanya'nm ancak bir aVQÇ 
askeri •e onar bin tonluk dört harp f= !lnıalı. Hava kuvetinden ise 

Japonycı'nın vereceği cevap 
Tokyo, 13 a.a. - Mikayo gazetesi, 

Hainan adası hakkındaki ingiliz ve 
fransrz teşebbüsüne Japonya'nın ve -
receği cevapta Japonya'nın bu hare -
ketinin tamamen askeri olduğu bildi -
rileceğini ve fakat "stratejik sebep" 
lerden dolayı işgalin ne kadar müddet 
aürccefini kayıttan istinkaf edileceği
ni zannetmektedir. 

Tokyo, 13 a.a. - Eski komünist or -
dusunun 70 bin kişh;ini - ki şimdi se -
ki.ıinci Çin ordusunu temsil etmekte -
dir - muhasara için harekete geçmiş o
lan japon krtaları Hopei ile Şantung 
hududunda üç mühim mevkii ele ge -
çirmişlerdir. Çin kuvetlerinin üç ta -
raftan muhasara edildiği bildiriliyor. 

Hayfa, 13 a.a. - Evelce de bildiril· 
diği veçhile, yedi arap İngiliz kuvetle-
rine silahla mukavemette bulundukla- Yahıuli nuılıacereti için 
rmdan dolayı idama mahkum olmuşlar Alnıanya'nın teklif/,eri 

dır~kizinci suçlunun cezası, yaşı kü- Londra, 13 a.a. - Taymis gazetesi 
çük olduğundan dolayı, hapis cezasına ~iyasi muharririnin yazdığına göre, 
çevrilmiştir. enternasyonal muhaceret komitesi di-

tüa 1Dabrıan buJunmaınalı. Fa
kat Hit1_. A'- y•• Vm-aay mua-

Esasen mevkuf bulunan arap tethiş- rektörü Ru~l:e: alman y~hudilerinin 
·ı · · k · · 16 ·ı" 27 muaheceretı ıçın Almanya da yaptığı 

ı. .ı • • ...._n Japon biiiJ~-elfi çı erının e serısı ı " yaş arasın- .. k 1 • • d ·r · d dad muza ere er netıcesın e vazı esın en 
r~ h··-·:: ı.,, hü~1erini ilga ede
b 

1 
er uç sah d da ;,ilablanmıya 

llf atnı§tır. Almanya karada ve ha
•ada hiç bir kayıt ile mukayyet ol -
lhlıyarak silahlanmaktadır. İmpara
torluk zamanında oldufb gitil,bü:giiD 
de Avnıp'nın en kuvetli onlusuna 
'4hiptir. Havadaki kuveti de pek bii
'Yiiktür. Frana.a ve fngiltere bu saha
d.a A1manya ile rekabet edemedikle
l'ın-den Amerika'yı yardıma çağır
lllıılar •e bu memleketten tayyare 

JaJJUnya mcker'i inMnta basladı .. ~ 

Faris, 13 a.a. - Figaro gazetesinin 
Hongkong muhabiri yazıyor : 

Tokyo, 13 a.a. -Meclis 1939 mali se
ne büdcesini ittifakla tasvip etmiştir. 
Büdce 3,6 milyar yene baliğ olmakta -
dır. Çin harekatına ait ihususi büdce i
le yeni deniz inşaatı bil<keleri meclise 
daha sonra verilecektir. 

· ~ rr. k / c;ekilcrek Amerika'ya dönmiye karar 
n.rap on emnsının çalı~maları vermiştir. 

"Fransız Hindiçinisi civarında Hai
nan•a erlef9tt j•poa lntalan büyük 
hava meydanları inşa etmiye ve harp 
~emilerinin demirliyebilmesi için Hai
keu limanını tarakla temizlemiye baş
lamışlardır. Japonlar tarafından gös -
terilen faaliyetin manası şudur : 

Londra, 13 a.a. - Filistin konferan 
sı görü§lllelerine bugün de devam o
lunmuştur. 

Taymis'in istihbarına göre, Alman
ya bu mesele hakkında verdiği muhtı -

rada 150.000 ila 200.000 yahudinin ser
bestçe Almanya'dan ayrılmasını teklif 

Arap heyeti, bugünkü İngiliz - A. 

etmektedir. Alma.nya'daki yahudilerin 
malları için bir tröst vücuda getirile -

•at"' almaktadırlar. 
Hainan Hindiçini'nin başlıca mer -

kederine tamamiyle hakimdir. 

D Ü o N o L E R cek ve hicret edecek olan yahudilerc 
diğer memleketlerdeki iskan masrafla 
rını karşılamak üzere bu tröstten ken-

Fakat, Almanya, belki de harp
t~tı evelki nkabetin iklbeti dOlayı
•ıyle, deniz in~atmda lngiltere ile 
~kabete a-iriımekten çekimnittir. 
le ersay muahedesinin silahlar hak-
ın-daki hükümlerini ilga etmiye ka

l'ar verdiği zaman İngiltere ile bir 
~ukavele imzalamı~tır. Bu mukave-

Yeni iissün elıemiyeti 
Bu yeni japon deniz üssü 400 kilo -

metrelik bir mesafede bulunan Hong -
kong'u, 800 kilometrelik mesafede bu_ 
lunan Manille'i ve 1340 kilometrelik 
mesafede bulunan Singapur'u tehdit 
etmektedir. 

Kütüpaneler ve halk 

Kütüpaneleri 
eye göre Almanya: Bu merkezler, bu suretle japon bom-
. 1 - Deniz kuvetlerini, İngiliz de- baları tehdidi altında bulunmaktadır- Gaz.eteler, Maarif Vekciletinin kültürümüzün inkişafı bakımından 

llı;ı ku•etlerinin üçte bir nispeti için- Hainan adası, aynı zamanda japon çok faydalı yeni kararlarını haber veriyorlar: lstanbul'da sekiz yerde 
de tnuhafaza etmeği taahhüt ediyor. tayyarelerinin Çin'in cenubu şarkisi - halk kütüpaneleri açılması için tetkikler yapılmaktadır. Gene biri ls-

2 - Denizaltı kuvetlerinde de in- nin başlıca noktalarına yapacakları a- ta.nbul, diğeri Ankara'da olmak üz.ere iki büyük kütüpane kurulması 
tiltere Almanya'nm müa.avatını ta- kınlu için de mükemmel bir üs teşkil k l llı"or. arar aşmı§tır. 

" etmektedir. Adada bir tahtelbahir üs-Alınanya, 1935 .... ne•ı"nde 'ımzala- Bir memleketin irfan aeviyesinin yük.elitinde kitabın istisnai ehe-
..... .. sü tesis edildiği takdirde Singapur'un llan b k 

1 
. d" . . miyctteki rolü üz.erinde ne kadar ısrar dilse az.dır. Hemen -"'Urasını da 

u mu ave enan ken ısıne temın §arkına giden biltün ticaret yolları ~ 
ettiği haktan timdiye kadar iatifade tehdit altına girmiş olacaktır.,, itiraf etmek laz.ımdır ki, her sahada başarmış olduğu muaz.z.am işlere 
etınenıiıti. lngiltere'nin "A" tipinde rağmen kitabın yayılması, sevilmesi ve okunması ·için gerekli tedbirler 
- 6 pusluktan daha ağır top taşı- lıalyan gazetelerinin seuinci yolunda daha yeni yürümiye başlıyoruz.. 
>"a.11 _on bet kruvazörü vardır. Al- İ Neşriyatımızın eski bir derdi olan alakasızlık ve satı ... sız.lığın başlı-
bıaıı , b k _ • . Roma, 13 a.a. - talya, Hainan ada- b 1 • ~ 
h Ya naı eı ruvazor ınfa etmıye sının japonlar tarafından işgalini me- ca se ep erı arasında kitabı yurttaşın ayağına götürecek bir teşkilatın 
.. •ltkı olduğu halde §İmdiye kadar 1 k lam Ç yokluğu gösterilebilir. Olluma z.evkini edinmemiı olan adama bu ı"tı'ya-\lç lt serret e arşı ıştır. ünkü bu ha -
l l'\lvazörle iktifa etınitti. Deniz- rekette büyük demokrasilerin nüfuz dı a§ılamak için, hitabı okumıya bir davet halinde, her an onun yolu üs-

: tı i~ıaatında da müsavat hakkm- ha · t' · d' ·ı · ı.· d b · tüne çıkarmak imkanını bulmak laz.ımdır. Bunun içı'n de ı'kı' e•aslı .<>art 
a.ıı ıatifade etmemiJti. • ve ysıye ıne ın ırı mış uır ar e gör .. ,. 

C mektedir. vardır: kitabı, köylerden vazgeçtik, en küçük kcuabcıuıa kadar halkın 
... eçen aenenin aonuna doiru Al- · ·1 A .. •a.ııya, bu haklarından istifade et- Bunu yazan "Korriera della Serra" gözü önüne götürecek bir tevzi teşkz atı ve halka para ile eser alıp 0 _ 

~ek kararında bulunduğunu lngil- şunu illi.ve ediyor : kumak itiyadını a§ılıyacak olan parasız mütalea imkanlarının temin 
. ere hükümetine bildinnittir. Gerçi "Büyük demokrasiler Iayik oldukla- edilmesi. 
hllgilizler Almanya'nm bu noktadaki rını buldular. Almanya'nın meşru men Muntazam ve geniş bir tevz.i teşkilatımız olmadığı hep bildiğimiz 
•klclllı münakata etmiyorlar. Eaa - faatlerini ve tarihi haklarını görmek bir hakikattir. Halka parasız. kitap okuma imkanını verecek olan kü
~ 1935 mukavelesini imzalamakla istemiyen kör siyasetleri uzak şarkta tüpaneler ve okuma odaları hususunda ise daha yapacak pek çok işimiz 
"inıa , d l - h kk d 1 cezasını bulmu~tur. Bunun bize daha M k.. · d . 

1 
nya nm, osl ugu a ın a n- ,. vardır. evcut utüpanelerimiz daha zıya e eski tarih ve edebiyatımı-

ıı ter • · k · t d·-· yakın yerlerde Avrupa kıtasında ve l eye tcmınat verme ıs e ıeı :.r;a ait ilmi araıtırmalar için laydalanılabilecek birer kitap müzesi ma-
·ı"k-dir ediliyor. Fakat bu mukavele Akdeniz'de de akislerini hissettirece - h • d d' M "f d' I ret ~· ak d ğ"ld" iyetın e ır. aarı. Vekaleti, şim ı sır yeni harflerle basılmlf ~ni 
_ e,nin ettiği haklardan iatifade et- gı zaman uz e ı ır.,. ,,,_ ·••&rn eserleri ve mecmuaları bir arada toplıyacak olan halk kütüpanelri aç-
t 1 esi de ayrı teminattı. Sonra bu r l • • kab l b · db 

d
a ebi"• Münih'te imzalanan "ebedi ~in tayyare crının mu · i mak kararını vermekle çok yerinde ır te ir almıştır. 
Ost),,ı_,, 

1 
d ·ı · Jıu"'cumıı Okuyucuları iki esaslı kısma ayırabiliriz: ilmi tetkik maksaJiyle 

•• ~il( an atmaaın an sonra ı erı 
ıukriilıneıi lnailtere'de büyu""k hayal ç· . okuyanlar, sırf z.evkleri için ve okuma f.htiyaçlarını tatmin irin okızyan-
au • Hongkong, 13 a.a. - ın AJansı bil- . z 

b 
lltuna sebep olmu•tur. Bununla d . lar. Bu ikincı sınıf okuyucular asırlık tozlar içinde uyuyan kütüpane-

t't b ,. irıyor : . 
• 
a er, lnailtere hükümeti, Alman- lerin havasına pek alııamaz.lar. Sonra okumak irin uz.ak yerlere gitmek 

Ya .. Japon tayyarelerinin geçen hafta :r 
nın göıterdig-i arzuyu kabul et- f da b .. "k bo b d külfetine de katlanamaz.lar. Her semtte, kalabalık ui7raaı yerlerde açı-tn k zar ın üyuk mı yasta m ar ı - D o 

k eı Jnecburiyetinde kalmıtbr. Bir- lacak kütüpaneler bilhassa bu sınıl okuyucuların - ki asıl teıvika on-

A.~ç lfÜn evel netredilen bir tebliğde lar muhtaçtır - ihtiyacını karıılıyacak ve bu suretle okumıya rağbet 

di hisselerine düşen meblağlar verile
cektir. 

A lnumycı' <la yahudilcrle 
miietulele 

Viyana, 13 a.a. - Devlet komiseri 
Rafelsberger, Volk Zeitung gazetesin-

• de yazdığı bir makalede, perakende ti
caretle bankaların ve nakliyatın tama
men "arileştiğini., toptan ticaretle 
endüstrinin ancak üçte birinin "ari" 
hale konulduğunu ve fakat bunun da 
temmuz ayma kadar yapdacağııp bil-

dirmektedir. 
Makalenin muharriri diyor ki: 

1937 de 146 bin müesseseden 36 bini 
yahudi idi. 

~laetırit1um' tla bir nutuk 

Budapeşte, 13 a.a. - 1mredi kabine 
sinde haııbiye nazırı olan general Eu
gen Ratz, yahudi aleyhtarı ve rasist 
büyük bir nutuk söyliyerek "macar 
hareketinin on emri" ni izah eylemiş
tir. 

Bir Amerikan Noz1rı 
Almonya'ya çatıyor 

Nevyork, 13 a.a. - Amerika Ziraat 
Nazırı Wallace burada söylediği bir 
nutukta Almanya'nm ırkçılık nazari _ 

yelerine şiddetle hücum ederek bu na
zariyelerin ilmi bir sahtekarlık oldu -
~n.u. söylemiş ve Almanya'yı gençli -
ge ılım maskesi arkasında yalan pro
pa.gan~alar yapmakla ve dolayısiyle 
mılletın entellcktüel seviyesini düşür
mekle ittiham eylemiştir. 
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ITÜRKiYE BASINll 

Harp hazırlığı 
VAKİT'tc B. Asım Us; dünyanm 

harbe hazırlanması vaziyetini bahia 
mevzuu ederek diyor ki: 

"Eaki dünyanın her iki ucunda 
birkaç gündenberi §iddctlencn bir 
harp havası esiyor. İngiliz kaynak
larına atfen b ir Paris ıtclgrafı dün ıu 
malumatı veriyordu. 

Almanya hummalı bir askeri ha
zırlığa giripniştir. Hava seferberliği 
yüzde doksan beş tamamlanmıştır. 
tır. Bu memleketin on şubatta hava 
kuvctlcr:i için lazım olan efradı di -
vet etmiş olduğu anlaşılıyor. On beı 
§Ubatta asıl &eferberliği başlıyacak
tır. On sekiz §Ubatta yirmi beşten o
tu zyafına ka·.:far askerlerin silah al
tına çağrllacağı rivayeti vardır. Üç 
marttan altı marta kadar Almanya'
da ıefCTbcrlik nihayete enni§ bulu
nacaktır. O vakit Almanya kendi ta
lepleriyle birlikte İtalyan taleplerini 
de ileri sürecektir. 

Bu haberin doğru veya yanlıs ta
rafları bulunabilir. Fakat gcn~ral 
Franko kuvctlcri önün..\e Bar.selon 
cümhuriyctçileri silindikten aonra l&
panya meselesinin İspanyollar ara
sında bir dahili hnrp olmaktan çıka
rak Berlin - Roma ile Londra - Paria 
araısında siyasi ve askeri bir mücade
le şeklini aldıüı meydan·dadır. Nite
kim §İmdiye kadar ispanya i~nde 
bir dereceye kadar bitaraflıklarını 
muhafaza eden İngilizler general 
Franko kuvetleri Minorka adasını 
İşgal ederken buraya İtalyan kuvet
lerinin girmemesini temin için bir İn
giliz zırhlısiyle harekatı kontrol et
ti. Bundan ııonra Almanya ile halya
nın aeferberlik haberleri geldiği gibi 
Uzak Şarkta japon kuvetleri bir ta -
raftan f ngiltere'nin oradaki strate
jik mevkiini sarsacak, diğer ta
raftan Fransan'nı Hindi Çini müa
temlekesini tehdit altına alacak MI -

rette Hanyan adasını i§gal etti. 
Bun'llan baıka halyan ve Alman 

gazetelerinin netriyatmdaki manza
ra da deği§ti: bilhassa ltalya'nm re&
mi sayılan gazeteleri açıktan açığa 

Fransa'yı tehdit ediyor; ltalya'nm 
henüz mahiyeti ve ıümulü belli ol
mıyan yeni taiepleri kabul edilmez -
ae haııbe gidileceğini açıkça söyle
mekten çekinmiyor. Bu arada gelen 
bazı ajana telgrafları ltalya ile Al
manya şnrka döndükleri takdirde 
Japonya'nın derhal uzak §arktan 
yal"dım etmek Üzere Mançukuo hu
dudunda mühim kuvetler topladığı 
ilave olunuyor. Böylelikle gerek Av
rupa memleketlerindeki, gerek uzak 
§arktaki stratejik hareketler beynel
milel sahada hayati bir ehemiyet a
lıyor. 

Zahir hale göre, İtalya ile Al
manya Münih konferansından evel 
olduğu gibi harb+azrrlanmı§ bir va 
ziyet alarak lngiltere ile Fraııaa'ya 
kar§ı yeni bir takım talepler ileri sü
receklerdir; belki de Avrupa'nın 
hartasını yeni battan çizmek tekli
finde bulunacaklardır. Bu teklif ka
bul edilmediği takdirde işi harbe gö
türeceklerdir. Bu teklifi İngiltere ile 
Fransa kabul etmİ§ olsa bile gene bir 
tarafta harp çıkması ihtimali de yok 
değildir. Zira halya ile Almanya'nm 
İngiltere ile Fransa'dan baıka dev
letlerin hayati menfaatlerine taal
luk eden bazı talepleri olduğu tak
dirde o devletler kendilerini silahla 
müdafaa etmek mecburiyetinde ka
lacaklardır.,, 

Balkan pakti 
konseyinde 
(Başı 1 inci sayfada) 

Amerika cümhurreisi Ruzvelt nezdin. 
de teşebbüslerde bulunulması yolunda 
Norveç hariciye nazırı tarafından yapı 
lan teklife karşı müşterek bir hattı ha 
reket tayini, 

7 - Franko İspanyası meselesinde 
müşterek bir vaziyet alınması, 

A kdt'fıiz t'llzİyf'ti 
8 - Lahey adalet divanına Negelee

ko'nun yerine bir namzet gösterilme -
si. Bu namzedin Politis olması muhte• 
meldir . 

Akdenizde hasıl olan gergin vazi -
yet üzerine Romanya şimdilik bir sü
kunet devresi geçirmektedir. Roman• 
ya hariciye nazırı, Almanya'nın şark
taki sulh arzusundan istifade ederek 
Bükreş'le Berlin arasında gerginlik 
doğuran ihtilaflı meseleleri halletmi
ye muvaffak olmuştur. Almanya ile 
münasebetleri görünüşte iyi olmakla 
beraber Romanya, Macaristan tarafın· 
dan ciddi tehditlere maruz bulundu
ğunu hisseylemektedir. 

B. lUctaksas yarm yoltı 
'"-'ıl..ıyor •1rnanya'nın denizaltı intaatmı ln- Çemberleyn'in yatıştırma siyasetine artacaktır. 

!1 bt~re ile müsavat derecesine çıka- rağmen Münih'tenberi iki devlet a- B l • • a ıl unun yanında içinde her aranı an e•erın bulunacnöı, eski koleksi-
~·· eceği ve "A" tipinde bet kTuva- raaındaki siyasi rekabet §iddetleni- -.. 
d?re sahip olabilcceii bil-dirilmekte- yor. Ve bu rekabetin arkumda de- yonlara müracaatın kabil olacaiı, eski ve yeni bütün eserleri bir arada 
kır. Cerçi Almanya henüz 1935 mu- niz &İlahları da dahil olduğu halde toplıyan büyük ve :.enııin kütüpanelere de ihtiyaç vardır. 
tn •velesinin çizdiii hududu atma- her sahayı f&mil büyük bir mücade- Bu h•r iki ihti.yac:ı birden 11öz önünde tutarak gerekli tedbirleri al
~ Ve .b~ ~hada lqiltere ile re- lenin hazırlıkları aezilmektedir. mıya baılamıı olan Hauua .. Ali Yücel bütün münevverlerin ıükranına 

&U'lfllUt Myılamaz. Fakat A. ~-ESMER halı lcaM1111nı1tır. 1 'l'aıar NABi 

. ~ evyork Tayms gazetesi, bu ten -
kıdın B. İckes'in Klevland'da söyle -
diği nutuktan beri kabine Szası tarafın 
dan Almanya aleyhinde söylenmiş en 
şiddetli nutuk olduğunu kaydediyor . 
Nazırdan sonra B. Jan Mazarik söz 

alarak orta Avrupa 'daki karanlık vazi 
yeti çizmiş ve Sovyetler Birliği ile A
mcrika'nın da iştirak edeceği beyne} -
milel bir .konferansın toplanmasını 
teklif ~tmiftir.. 

Atina, 13 a.a. - Başvekil ve harici
ye nazırı yeni Balkan antantı daimi 
konseyine iştirak etmek üzere, çar· 
şamba akşamı Atina'dan, perşembe ak
şamı da Selanik'ten hareket edecek
tir. General Metaksas yolda bir gün 
Belgrat'ta kalacaktır. 
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Göç ve kolonileşme 

1 ~ Trilmne dcs 1"atioııgazelesiııde ,·azan: 

B azı Avrupa memleket -
lermcıe, bırçok aııcler ge

rek kcndı ııteklerı, gerek ceo
ri olarak ana vatanuırını terıı: 
ederek uza.ıt dıyarıara goı; et
mekte, bu yuzoen bu aııeıcrın 
ckserısı perı;ıan bır hale ve yok 
ı;ulluğa dulimektcdır. Bugun 
Avrupa'yı aıt ust eden bu na • 
dıseler, .Hrezılya hukumetııun 
alnu!i oldugu yenı tcdbırlere 
hususi bır kıymet vermekte -
dırlcr. Brezuya'nın nldıgı yeni 
tedbırler, bırçok gazetelerde a
kısler uyandırmıştır. 

Asıl mev.zubahıs olan ;ıey 
Brezıyla'ya yapılmakta oıan 
~oçlerle, Brezılya'nın koloni -
lelimesı hakkındakı yenı nızam
namelerdır, 

Brezılya hukumetinın eski 
nizamnamesıne gore, Brezılya
ya goç edeceklerın sayısı 1884 
ve 1933 senclerı dahıl olmak u
zere Brezilya'ya, 50 sene ıçınde 
ne kadar muhacır geldı ıse, her 
memleketden, her sene ıçın, an
can bu mıkdarın yuzde ıkisı nıs 
petinde muhacır gelecek, bu 
nispeti geçmıyecektır. Yeni ni
zamnameler goç işinde o kadar 
ıiddetli kayıdler koyamıyor. 

B ir taraftan muhaceret 
komıtesı .:S.UOO kııııyı yer

leştırmege saıatııyetlı oldugu gı 
bı, dıgcr taraıtan da bu komıte 
bazı memıeketleraen muhacır 
ıeımedıgı taktırae onun yerıne 
dıger memıeketıerden munaeır 
kaoul etme~e karar verebılecek 
tir_ 

~rezılya ıle, muhaceret mem 
leketlerı arasında yapılan ıkı ta 
rafl ımuahedelerde, Brezılya·
ya goç edenler, burada z:ıraat
le ugraşaeaklardır. Bunlar ara-
51nda zırat lliÇtleri ile zıraat 
muhendisleri tercih edılecek -
tir. 

Bundan da anlaşılır ki, Bre
zilya, 11irret, haydut, hapisane 
kaçağı gibi gupeli ve zararlı a
damlarla fena kadınları kabul 
etmek istemıyor. Brezilya mu -
hacerctı sıkı kayıtlar altına al
mıyor, hele men etmıyor ve ser 
best bırakırsa buna iktısadi ve 
içtımai ıebeplcr imil oluyor. 
Şunu da ilave edelim ki ko· 

lonıleştirme cemiyetleri, Bre
zilya'ya gelen muhacırleri her 
zaman kontrol eder. Zıraat 
maksadıyle gelen yabancıların 
ziraat! terk ederek zaten mem· 
leket halkının meııgul olduğu 
ve kafı geldıgi diger ıılere 
geçmemesini temin eder • 

K olonilebtirmege gelince 
Burada duşiınülen 3ey, da

hilde ehemmiyetli şekilde bir 
etnik grupunun teşekkul etme· 
mesidir. Asıl tedbirler bu mın
ıakada temcrkuz etmig bulunu-

Henri Lemery 

yor. Hiç bır kolonıleşme mer
kezınde ayni milletten olan ya
bancılar, ora halkının yuzde 25 
mi geçmiyecektır. Keza asıl 
Brçzılyalılar da o mıntakada 
yuzde 30 dan a:;ağı bulunmıya
caktır. 

Muhaceret ve kolonileşme 
meclısi yedı azadan ıbarettir. 
Bu azaları doı;rudan dogruya 
cumhur reisi tayın eder. itti -
hada dahıl devletlerın huku -
metlerı bu meclıse muşahıt 
gonderebilir. Bu muşahıtler 
meclısteki munakaşalara karı&
tıgı halde rey veremezler. 

Berezilya'da en kala:alık ya
bancı goçmenler portekizlıler· 
dır. Hukumet portekizlılerın, 
digerlerıne nazaran artmasını 
tercıh ediyor. . 

Berezilya'nın goç merkezle· 
rinde ilk tah il hep portekızce 
yapılmaktadır. Şunu da igaret 
edelim ki, ziraat mutehassısı o
larak Berezilya'ya gelenler, 
pasaportlarında vızc hakların • 
dan ıstısna gormektedir. İşın a
sıl ehemıyetli tarafı budur. 

M iıctemi bir halde Bre _ 
zı!ya'ya goç eden ya • 

bancıların esas teşkılatı mah • 
ıuz kalmak uzere, federal hu • 
kumet, ıttıhada b3glı devlet • 
lere topragı ışletmelerı ıcap 
ettıgı takdırde sayısı 50 yı geç· 
memek uzere ınuhacır ıdhal et
mclerıne musaade etmı tır. 
Yalnız şu şartla kı, gelecek o -
lan muhacırler aile lıa1i.1de o . 
lacak, her aıle en az uç fertten 
muteşekkil olacak, bunlar d 
çalışabılecek çacda, yanı 18 ıle 
50 yaş arasında olacaklardır. 

Yeni gelenlere her turlu ko
laylıklar gosterılmektedır. Li
manlarda amelelere ış temin e
den bürolar mevcuttur. 

Hi.ıliisa, genış Berezılya top
raklarının baştan başa ışletıl -
mesi ve elden geçirılmesi ıçin 
Berezilya bir mısafirane hiz • 
meti goriıyor. 

Berezılya hukümeti, son goç 
nizamnamesini duzeltmek ı;u • 
retiyle hakikaten medhe şayan 
bir iş görmu:; oldu. 

Almanya 

ve İtalya 

B. Hitler'in asıl düşünce
si, İtalya'ya ancak şarka 
mutlak surette hakim ol· 
duktan sonra kuvetlc mü -

zaheret etmektir. B. Muso
lini, bilakis, haftalardan be
ri onu Ukranya'dan don -
miye ve gayretlerini ilkön
ce garba çevirmiye teşvik 
ediyor. Führer'in 30 son -
kanun günü Rayhştag'd:ı 
soylediği nutuk Roma'nın 

Bcrlin üzerindeki görüşle
rini Berlin'e kabul ettire
mediğini ihsas etmiştir, 
fakat Almanya'.nın İtalya' -
ya ancak pek gevşek biı 
müzaharette bulunduğunu 
değil. Esasen bu gevşeklik 
muvakkattır. İki devlet ni
hayet müşterek müdahale -
!erinin zamanı hususunda 
mutabık kaldıkları zaman 
bu fark edilecektir. 

Führer bizi silahlı bir 
kavgaya doğru değil, 'Yeni 
bir Münih konferansına 
götürmek istiyor. 

L'İllustration'da 
Georges Oudard 

Pirene'nin öte larahnda 

sulh kurulurken 
Pirenelcrin cenubunda 

derhal sulh ve sükun ola
cak. İnsaniyeti şerefsizlen
dirilmiş olan bazı vahşi 
hayvanlar cezalandırıldık

tan sonra uzun bir mütare
ke yapılacaktır. 

Heyecanlar yatıştımı, 

milliyetçi ve kızıl İspanya, 
bizim o korkunç ve şiddet· 
1i iç harbe neden dolayı ka 
rışamadığımızı, karışmak 

istemediğimizi anhyacak
lardır. 
Anlıyacaklardır ki bu 

suretle hareket edişimiz, 

Fas ve Pirene komşu~u
zun lehindedir. 

La Victoire 
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İspanya' da sulh 
Katalonya'da "hükümetçi,, denilen ordunun bozgu

nu bir emrivakidir. Bir yabancı devlet toprağına sı
ğınan bu bir nevi askeri çığ görülmemi§ bir §Ümul 
kespetti. 

Her makul düşünen adam için bundan böyle yal
nız bir türlü siyaset takip edilebilir: şerefli ve insa
ni şartlar dairesinde kabil olduğu kadar süratle sulh 
müzakerelerine girişmek. 

Elliyoruz kı', ihtı'raslarr realitelere galebe çalan 
biizı kimseler, prensip itibariyle, yüksek sesle haykı
racak, Madrid'le Valansiya'nrn "son adama" kadar 
mukavemet edeceğini ve cümlıuriyctçi lspanya'mn 
"muztıffer olacağını .. ilanda ısrnr edeceklerdir. Bar
selona için de bize aym !ieyleri söylemişlerdi. 

Bu tezi en hararetle müdafaa edenler bile aruk hü
kümetçi cephe için bir hayli zamandanberi "zafer" in 
mcvzuubahs olmadığını bilirler. Pekala bilirler ki 
sivil ispanya harbi filen neticelenmiştir. Şu halde, 
beyhude yere daha blnlerce adamın ölmesini, bunca 
ıstrraplar ve sefaletlerden sonra, sadece uzatmak 
zevki için acı maceranm uzamasrnı mı tercı'h ederler? 
Yegane sual budur. 

Esasen, "cümhuriyetçi .. denilen lspanya'nrn sabık 
devlet adamlarımn ekserisi bu mücadelenin nihayet 
bulmasını arzu etmektedirler. B. Azana'ya şu söz at
fediliyor: "Bir hayli zamandır sulha taraftarım ... Bu 
iddianm doğru olduğunu sanıyoruz. Bir sene eve!, 
B. Azana, kısa veya uzun bir zaman içinde mağliıbi
yetin mukadder olduğunu bildiği için Burgos'Ja mü
zakereye giri§ilmesini istiyordu. Onltırrn kabahati, 
kendi menfaatlerini müdafaa için harbe devamı isti
ycn inadcılar karşısında mukavemet göstermemeleri 
ve tam lspanya'da sulhun mümkün olabileceği bir sı
rada Barselona'ya manasız tavsiyelerde bulunan ya
bancı "yoldaş'' /arı dinlemiş olmalarıdrr. 

Fransa ve lngiltere lspanya harbinin bu son saf
Jıasma insani bir hal !iekli vermiye müsait bir mevki
dedirler. Fakat bunun için B. I .. eon Bcrard'rn mü
kemmel misyoniyle başlamış olan temaslar resmi 
bir mahiyet almalı ve Fransa şimdiden, bugün 
lspanya'yı hakiki surette temsil edecek me\•kide o
lan yegane hükiimet nezdine, normal şekiller dahilin
de bir elçi göndermelidir. 

Diplomasi sanatı tam zamanında harekete geçme
sini bilmektir. Bu zaman gelmiştir. lspanyollarla mü
zakere etmemiz lazımgelen bir sürü meseleler hükü
metimizi, bir gün bile kaybetmeden, en yerinde in
sani düşüncelere ve en aşikar menfaatlerimize uygun 
olacak bir karar vermiye davet etmektedir. 

Wladimir d'Ormesson LE FİGARO 

Kollektif 

ltalyaıı göniilliilcri 

çekilecek mi? / 

İtalyan matbuatı, yalnız 
askeri değil, aynı zamanda 
Franko'nun siyasi zaferi 
tam olmadıkça, İtalyan kı
talarının İspanya'dan çe -
kilmiyeceğini yazıyor. Fa
kat Franko için siyasi za
ferin ölçüsü ne olacaktır? 
İşte, lıu sorulmağa değer. 

Ne olursa olsun, eğer bu 
mevzu üzerinde, bir Mil 
!etler arası konuşması o -
lursa, kullanacağımız ke -
lamı biliriz. Biz Fran • 
sa'ya iltica etmiş olan ka
talan ordularını, milletler 
arası hukukunun en doğru 
kaidelerine göre bitaraf 
kıldık. 

Fakat bu meseleyi, Fran 
ko nezdine bir elçi gönder
meden nasıl izah edebili -
riz? 

]our - Echo de Paris 

Almanya Trablus'a 

asker mi yolhyor 

Son günlerde alman as. 
keri kıtalarının cenuba doğ 
ru hareket ettiklerine dair 
haberler alıyoruz.. Bunla -
rın içinde bir tanesi diıyor 
ki: 

İtalyan - Alman hudu
dunda külliyetli alman kı -

taları toplanmaktadır. Bu 
askerlerin hepsi cenubi Al
manya'dan toplanmış değil
dir. Yalnız Avusturya ve 
Bavyera trenleri değil, 

emn~et hayali Prıı!}'.a tr.inler.i de,.-Br4=~ 
ı~-~- ~~~~-ner'e as er taşıma}{ a meş-

B. Daladier senatoda guldür. 
Fransa'nm kuvetini ordu -
sunda, itibarın a, bUtUn 
fransızların birleşmesin • 
de gördüğünü söyliyerek 
kollektif güvenlik doktri -
nini sarih surette reddet -
mektedir. 

Bu doktrinin hatası eve -
ıa bir his olan glivcnliği 
(securit-e) bir vaka olan 
emniyet (surete) ile karış
tırmasıdır. Sonra bugünkü 
şartlar içinde, kollektif bir 
enternasyonal mukavele -
nin sulhun en iyi ve belki 
tek garantisi olacağını san
mak hatadır. 

Fakat bunların içinde en 
mana ısr ir takım alman 
müfrezelerinin Trablusgar
b'a varmış olmasıdır. Son 
haftalar içinde buraya sev
kiyat devam etmiştir. 

Alman ve İtalyan genel 

kurmayları arasında alman 

ve İtalyan askerlerinin iş 

birliği hakkında bir plan 
yapılmış olduğu anlaşıl -
maktadır. Bu sebeple Al
manya, İtalya'nın İspanya, 
ispanyol adaları ve Tunus 
üzerindeki taleplerine yar
dım etmek üzere şimdiden 
hazırlanmaktadır. 
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( __ R_A_o __ v_o __ ) 
TÜRKİYE 

Radyo Difiizyon 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 

SALI 14 - 2 - 1939 
12.30 Proğram. 

12.JS Tiırk halk müziği: Oı -
man pehlivan tanburacı ve 
bayan İrfan. 

13.00 Memelcket saat ayarı 

ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10.14 Muzik (küçük orkest

ra • şef: Necip Aşkın) 
1 - Valther • dans eden kuk
lalar (foks-trot) 2 - Nütz -
lader - bana bir dans daha çal 
sana (Viyana melodiı;i) 3 • 
Johann strauss - bizde vals) 
4 • Lindner - şaka (fantezi) 
5 - Pachernegg • leydi . ha
milton operetinden potpuri. 

18.30 Proğram. 

18.35 Mıizık (çigan, ıerenad
lar ve saire • Pi.) 

19.00 konuşma (Turkiye pos· 
tası) 

19.15 Ti.ırk müziği (ince saz 
faslı - karışık fasıl) 

20.00 Ajans, meteoroloji ha • 
berleri, ziraat borsası (tiyat) 

20. 15 Tür ki müziği Çalanlar: 
Vecihe, Heşat Erer. Cevdet 
kozan, Ruşen kam, Mesut Ce 
mil Okuyanlar: Muzaffer İl
kar, Melek Tokgöz. 1 • Ali a
ga - şehnaz peşrevi. 2 - İbra. 
hım aga - hicaz semai - (&ıil
ler kızarır :ıermile) 3 - Lemi 
hicaz şarkı - (severim her gü 
zeli senden eserdir.) 4 - Yu
suf cfendı hicaz şarkı • (sev
dayı ruhun aşk eline) S • Rı
fat bey hicaz şarkı (sislen -
di hava tarh çemen) 6 - De· 
de efendi hicaz şarkı (şu kar
!jıkı dağda bir yeşil) 7 - şeh· 
naz saz semaisi. 8 - Arataki 
kürdili hicazkar şarkı (Artık 
ne siyah gözlerinın gölgesi) 
9 - Artaki kürdili hicazkar 
şarkı - (Cismin gibi ruhun
da güzel) 10 - Ruşen Ferit 
Kam • Kemence taksimi 11 • 
Ovrik efendi : hicazgar şar
kı (Mestim bu g-:ce). 

21.00 Memleket saat ayarı . 
21.00 "Saz - caz" - Yazanlar : 

Ekrem Reşit ve Cemal Reşit 
- Temsil edenler: İstanbul 
Şehir tiyatrosu artistlerin -
den Hazım Körmükçü, Vas -
fi Zobu ve Bedia Ştatser. 

22.00 Müzik (Radyo orkestra-
' aı Şef : P. Aetorius). 

şefi P. Aetorius) 
1 - F. Mcndelsohn - Bartol 
dy- hebrıldler uvertür 2 L; 
van Beethoven 8 inci senfoni 
fa major. Allegro vivace C 

conbrio Allegretto scherz • 
zando tempo di minuetto Al• 
legro vivace. 3 - Fr. Smet • 
nna - ultava, senfonik şiir 

22.30 müzik (operet kupleleri 
Pi.) 

22,45 miızik - (cazband ı;igan) 
lantoş orkestrası 

23.45.24 son ajans haberleri 
ve yarınki proğr.ım. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER S 
13.5 Luksemburg -18 Bero • 
munster - 21 Brüksel -
21 Roma, Hamburg - 21.30 
Lil, Paris - P.T.T. - 21.SO 
Luksemburg 

ORKESTRA KONSERLERl 
VE SENFONİK KONSER· 
LER : 12Beromünster -
14.lS Frankfurt - 19.30 
Sotokholm, Kopenhag 
19.35 Viyana - 21 London -
Recyonal, Varşova - 21.10 
Prag - 22.10 Brüksel . 

ODA MUSİKİSİ : 18.20 Mil· 
nih - 18.25 Viyana - 18.30 
Breslav - 19.10 Laypzig -
19.40 Beromunster - 21.ıS 
Paris - 21.30 Konigsberg -
21.40 Münib - 22.35 Frank• 
furt 

SOLO KONSERLERİ : ıS 
Frankfurt - 15.20 Laypzig 
- lS.25 Hamburg - 19.45 
Ştutcart - 20.15 Milano -
22.25 Milano. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. 
s.) : 12 Breslav, Hamburg -
13.15 Breslav - 19.15 Mü • 
nih - 22,35 Konigsberg. 

ORG KONSERLERİ VE KO· 
ROLAR : 18.30 Frnnkfurt 
- 20.10 Breslav - 21.15 Be
romunster. 

HAFİF MOZJK- 6.30 Alman 
istasyonları - 8.30 Frank • 
furt, Munıh - 10,30 Ham • 
burs - 12 Alman ıstasyonla • 
rı - 14 Laypzig, Ştutgart -
14.10 Kolonya, Vıyana - ıs 
Derlın - 16 Alman istas -
yonlan-17.10 Viyana -17.30 
Stokholm - 18 Berlın - 19 
Berlın, Konigsberg - 19.30 
Frankfurt - 20.10 Hamburg, 
Laypzig, Ştutgart - 20.15 
Frankfurt - 22.30 Kopenhag 
- 22.35 Ştutgart-24 Frank· 
furt, Konigsberg. 

HALK MUSİKİSİ ; 11.30 
Ştutgart 

DANS Müztöt : 20.30 Ko .. 
lonya - 22 Floransa, Sofya 
- 22.35 Viyana, Sottcns -
23 Floransa, Milano - 23.ıs 
London Recyonal - o.ıs 
Droytvi~ 

i 
: 

Silahlanma yarıtı batlayınca ... muhtelif 

Teıkin politikcuına tedrici ıurette devam edilecektir. - B. Çemberleyn'in nutkundan 
Daily Herald'dan 

Bundan daha tehlikeli bir 
hayal, bir çok devlet adam -
}arımız bunun lehinde ısrar 
etmelerine rağmen bundan 
daha aşikar bir hayal bil -
miyorum. 
Excelsior - Maurice Colrat 

Bu suretle Berlin - Ro -
ma mihveri tam bir askeri 
ittifak halini almış bulunu
yor. 

- Manchester Guardian -

l ................. ~ralar yarı yolda kal~~~~;anne'dan) 

BAL 1 K 

TUTAN 
• 

K E D 1 

SOKAGI 
Y ttrıtn: Yolan Foldes Çevuen. Nasuhı Baydaı 
... 

-85-
Klari gülümsüyor; zira biliyor ki Reymon'un, 

herkes hakkındaki &amimi düıüncesi aıai1 yukarı 
budur. Klari, kendi kendine: ''Ne yapalım, diyor, 

tanınmamıı bir hayvan cinsi telakki edilmekten bu 

elbet daha iyidir." 

xxv 
Gunter Pariı'ten ayrılıyor. Hareketinin akla ge

tirilme.mit hiç bir tarafı yoktur; geçen yaz Ameri
ka'dan gelen müphenı bir tekliften bahsetmiıti. 
Fakat, iıte timdi Amerika Birletik Devletleri ü~i
versitelerinden birine resmen profesör tayin edıl
miıtir. Bileti ile beraber bir parça da para gelmiı
tir. Gunter Anna ile evlenmek isteğini bir daha 

tekrarlıyor. 
- Anna, beni aevmeie çalıtacağmızı vadetmit-

tiniz. Buna muvaffak olup olmadığınızı bilmiyo
rum. Bugün size bir sene evelkinden daha iyisini 

arzerlebilecek vaziyetteyim: Daha emin maddi bir 
mesned, daha parlak içtimai bir hal. Bunların siz
ce ehemiyetli olmadığını sanırım. Sizi ikna ıçın 
bunları delil diye kullanmağa kalkı§lllam. Bunları 
size haber vermiı olmak için aöylüyorwn, ve mak
sadım bundan ibarettir. 

Anna düıünüyor. Şayet, maddi emniyetin ve iç
timai haldeki resanetin bir ehemiyeti varsa - ve 
hususiyle toprak zaman zaman ayaklarınız altın
da sallanırsa ve hadiseler sizi memleketinizden, 
mevkiinizden, hulasa yerlepneğe muvaffak oldu
ğunuz her hangi yerden söküp çıkarırsa - bunun 
ehemiyeti vardır. Diğer taraftan Anna, kendini 
Gunter'in yanında, sadık bir zevce olarak onun si.
yine ve hayatına iıtiri.k ederek yeni dünyaya doğ
ru gitmekte tasavvura muktedir olamıyor. Cun
ter .... İyi adam, zeki adam, fak at hiç bir fantezisi 
olmıyan adam. Onun refakatinde hayat rahat bir 
hayat olabilir ama sıkıcı da olur. 

- Anna, bana cevap vermiyorsunuz? 
- Size ne diyeceğimi bilemiyorwn, Cunter ... Ha-

yatta beni alakalandıran o kadar az şey var ki ... 
Yalnız ailem ve onun gibi buraya aığımnıf olan, pu
sularla muhat bulunan küçük ahbap çevresi ... On
ları bırakıp gidemem, Gunter. 

- Orada batka dostlar edinirıiniz. 
Anna ağır ağır batını aallıyor. 

, - Halbuki siz bundan evet iki defa daha onlar
dan ayrılmıştınız. Bir defa cenup Amerikaama, bir 
defa da Macaristan'a gitmek için, o zaman onları 
pek ala burada bırakıp gitmiıtiniz. 

- Evet, fakat bunu nasıl yapabilmit olduiumu 

timdi anhyamıyorum. 

Anna dudaklarının ucuna gelen sözleri telaffuz kazan olduğunu söylerler. 

etmiyor: "Belki o zaman babamla beraber gitmit - Söylerler, fakat orada boğulup ölenlerden 
olduğum için." Bunları söylemiyor, zira &Öyliyecek bahsetmezler. 

olsa bu sefer kocaıiyle gitmemek istediğini anlat- Fedor yaran ıiıe ıarap daha ısmarlıyor, Halley'e 

mıı olacaktır. bir bardağını ikram ediyor, ve sonra Anna ile bir-
Esasen ıözün ne ehemiyeti vardır ki. Bu bir izah likte döne dolaıa otele dönüyor. Halley üzerind~ 

olamıyacaktır. Bunun izahı da yoktur. ki öte beriyi kaldırıp masayı temizliyor. Ameri-
- Sizi çok seviyorum, Anna. Allah ıunarladık, ka'nın kan itmam olunmuıtur . 

Anna. 
Gunter gitmiıtir. Hafif bir bahar yağmuru yağıyor. Anna ile Pi-

• ya Monika mağazadan çıkarken kapı önünde bu.
Aylar geçmiı ve iıte gene ilkbahar gelmiıtir. 

lutuyorlar. Anna, nezaketle teklif ediyor· Anna mağazaya gidiyor; o usta baıı ile matmazel 
Roz'un emirleri altında çalııan alela.de bir işçi - Eve beraber gidelim. 
kızdır. Ve Anna hazan, hafifçe gülümsiyerek Ame- Piya Monika teklifi kabul ediyor: 

rika'da bir profesörün karısı olabileceğini hatırla- - Bir yere gidip bir kahve veya vermut içelim. 
maktadır. Bir gün bundan Fedor'a bahsediyor ve Şayet vaktiniz varsa. Sizinle biraz konUfmak iater
bu derece kayıtsızlık karıısında onun müteessir o- dim. 

lup hiddetlenmediğini hayretle görüyor. Anna, konuıulacak mevzuun ne olduğunu tayin 
Fedor, düıünceli: edemeyip kuıkulanarak kaılarmı kaldırıyor. İki 
- İyi yaptın, diyor. Ne olıa o adama tahammül genç kız küçük bir kahvehaneye giriyorlar. 

edemezdin. Bizler artık uygunlu adamlardan aa- Küçük bir masa batma geçip oturdukları zaman 
yılmayız. Piya Monika haber veriyor: 

Sonra, asili.ne bir tavır takınıp, isti.hfafkar, ba- - Tekrar görüımek temennisi ile size veda et-
ğırıyor: mek isterdim. 

- Hem, bir hesap ve kitap izdivacı, ne feci ıey! - Tekrar görüımek üzere bana veda etmek mi? 
Anna düıünceaini itiraf ediyor: - Gidiyorum. Size bundan bahsetmemiıtim ... 
- Benim bu nevi kaygılarım yoktur. Eğer onun- Birkaç aydanberi dana öğreniyorum. Mühim bir 

la evlenseydim iyi bir zevce olurdum. Onu pir&ne teY değil, küçük rövü ıahneleri için ne li.zansa o 
bir ideal uğrunda reddetmedim. Fakat fU var ki... kadarcık bir ıey. Birkaç numara. 

- Biliyorum. - Fakat, bunun sebebi ne, Piya? 
Fedor'la konuımanın zevkli taraiı ıudur ki in- - Nanaen raporunda okudum ki cenup Ameri-

aan bütün bunları ona izah mecburiyetinde kal- kaar kabarelerinde yüz bin nu kızı vardır. Bunlar 
maz. Menegetti ile de öyledir. tabii mülteciler. Eh, ne olur, bunlara bir de ltalyaa 

- HalbUki Amerika'nın bütün yabancılan bir- kızı karıtır. Onlarla azıcık rekabet edilmiı olur. 
birine karJflınP. bir halita haline getiren bÜJ.Ük bir (Sonu uar) 
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Zekô nasal ölçülür? 
insana kendi yavrusu hem güzel bazıaı da geri kalır. - Çocuğun boy

gelir, hem de akıllı. Çocuk ne yap- nun•da, göğsünün içinde bezler bu
aa zeki. eseri sayılır. Vakıa hayatta lunmaaı zeki.sının geri kalmasına 
eaaa kaide tekamül olduğun·:la.n her &ebep olur. Burnunda, boğazında 
Yeni neslin bir önceki ne:ıilden ze- vejetasyon, barsaklarında bozukluk 
kiica ileri olması lazım gelir. Fakat da öyle. - Tiroit guddesi iyi işlemi
Çocuklardan bazılarının ya§larına yen çocuk zekaca geride kalır. -
göre zekaca geri kaldıkları da var- Kimisinin fikri çabuk yorulduğu 
drr. Bi gerilik vaktinde anla§ılırsn, için zekası geri kalır. Kimisinde bir 
derecesine göre, düzeltilebilir. O- sini rhastahğı olduğu için, ya pek us
nun için insan kendi çocuğunu ne lu yahut pek yaramaz olmakla bera
kadar akıllı farzetse de, nrada sıra- ber zekası ilerliyemez. 
da zekasının derecesini yoklamak Bunların hepsi tedavi ile düzelir. 
fena olmaz. Zeka yoklamasının pek Geri kalmıı olan zeka ilerletilir. Fa
kolay usulü de vardır. Çocuğun ya- kat bazılarında ne yAapılsa !aydası 
tına göre: olma;.r;. O zaman zekaca gerı kalan 

Uç ya§ındaki çocuğa burnunu, çocuğa dejenere derler. Onların da 
&'Öılerini, ağzını ve daha böyle ko-1 kimisi ~ç y;a~mdaki çocuğun zeka
lay gösterebileceği uzuvlarını sorar- s'.ndan ılerıye geç~~ez . . B~ .d~rece-
81llız. Bir resim göstererek oradaki sıne budalalık denılır. Kunısı uç ya§ 
feyleri aaydırırsınız. Doğru söylüyor ile yedi ya§ .arasındaki çocuğun ze
rnu? Ayrı ayrı iki sayıyı tekrar etti- kas! dcrecesınde ahmak kalır. Biraz 
lirsiniz. Altı heceli bir cümle tekrar daha ileri, yedi ile on iki yaş arasın
ettirirsiniz. Soyadını dn söyliyebi- daki çocuğun zekası derecesine var
lirse maşallah... mı§, orada kalmı§ olursa ona fikirce 

Dört yaşındaki çocuk oğlan mı zayıf derler. 
kız mı bilmelidir. Anahtar, bıçak, 
Para gibi şeyler gösterildiği vakit 
onları da İyice ayırt etmelidir. Bu 
Yaıtaki çocuk üç &ayıyı ayrı ayrı 

tekrar edebilir, iki çizgi·den hangi
ainin daha uzun, hangisinin daha 
kısa olduğunu ayırt eder&e aferin ... 

Beı ya§ına gelince, iki kutudan 
hangisinin daha ağır olduğunu sor
hıalr. Bir dört köşe göstererek onu 
kopye ettirmeli. On heceli bir cüm
leyi tekrar ettirmeli. Bu ya§taki ço
cuk dört tane onluğu kendi kendine 

G . A. 

Amerika' da • 

Büyük deniz 
manevraları 

başhyor 
aayabilmeli, Evde bir iskambil kağıd Vaşington, 13 a.a. - Amerika do -
takımı bulunur da onu iki kısma nanmasmın Panama kanalını müdafaa 
ayırırsa zekası yolunda demektir. için yapılacak manevralara ait hazır -

Altı yaşındaki on kelimelik bir lıkları Küba'da Guantamano üssübah -
cümleyi ayniyle tekrar edebilmeli- risinde dün tam bir mahremiyet için -
dir. iki resmin hangisi daha güzel de bitirilmiştir. Amiral Kalbfus'un 
ayırt edecektir. Etrafında gördüğü kumandası altında bulunan ve taarru· 
§eylerin ne İ§e yaradıklarını söyli- zu ifa edecek olan bu "beyaz" filo bu 
yecektir. Otcki odaya gönderir ve sabah denize açılmıştır. Amiral And -
aynı zamanda ayrı ayn üç iş yap- drews'in kanalı müdafaa ile mükellef 
ınaııını söylersiniz. Bu yaştaki ço- olan "siyah" donanması da harekete 
cuk kaç yaşında oMuğunu düşünme- geçmiştir. Bu donanma beyaz tarafın 
den söyliyecektir. Vakit sabnh mı- Amerika topraklarında bir deniz üssü 
dır, akıam mıdır, onu dürüst söy- tesis etmesine mani olacaktır. Her iki 
liyecektir. tarafın kumanda heyeti diğerinin bü -

Yedi ya§, mektep ya§ı, mühim tün tedbirlerini ve projelerini katiyen 
yaş. Birkaç reşim gösterilerek ek- bilmiyor. Her iki taraf da 3/yn ayn 
ınauennı &oyıcuu ıı. Oıı pcu maf;mı 9ifrclcr kullanacak ve bu şifreleri an
saymalı ve parmaklarının adını söy- cak hakem vazifeSıni gören Amiral 
lebneli, bir müselles ile bir main Bloch açabilecektir. Manevraların bir 
teklini hem ayırt etmeli (ikincisinin kısmında bulunmak istiyen Reisicüm
adını aöyliyemeae de) hem de aynını .hur Ruzvclt ihtimal perşembe günü 
çizmeli. Altı sayıyı ayn tekrar et- Houtson kruvazörüne binecektir. 
meli. Kalabalıkça bir resmin ne ol- Uç hafta sürecek olan bu manev -
duğunu tarif ebneli. Hiç olmazsa ralara 140 harp gemisi ile 600 deniz 
on üç onluğa kadar saymalı... harp tayyaresi iştirak etmektedir. 

Bundan sonra çocuğun zekasmı 
ölçmek artık öğretmeninin işidir. 

İleri ve medeni 

Y eni İran'ın ilerleme hareket
lerini apaçık gösteren üdçe

lerıııe dair biraz malumat vermeli
yiz: 

Pehlevi lran'rnm 936 • 937 senesi 
bütçesi 1.000.016.740 riyali gelir ve 
1.000.008.484 riyali de masraf olmak 
üzere ceman 2.000.025.224 riyaldir. 

Bundan cvelki seneye ait büdçe -
nin gelir fash 1931 senesi büdçesi
nin aşağ ı yukarı iki mislini bulmuş
tur. Bu sene büdçedeki gelir geçen 
seneye nispetle % 25 fazlalık gös -
termektedir. Fakat bu fazlalclc geli
rin o nis pette yükselmesini ve aynı 
zamanda şimdiye kadar büdçcye ko
nulmıyan ve muayyen gelirlerin 
muayyen cihetlere tahsisi şeklinde 
ayrı bir hesap teşkil eden bazı gelir
lerin bu seneki büdçeye idhal edil -
miş olmasından ileri gelmektedir. 
Varidat büdçesinin gümrükler fas -
lında şeker ve çay gümrük resimle
ri maddesinde görülen 150 milyon 
riyal ile masarif büdçesindc bunun 
mukabili olmak üzere yollar ve köp
rül er vezareti faslından şimenrı::rcr 
inşasına yardım maddesindeki 150 
milyon riyallık para bu kabildendir. 
Filhakika, İran hükümeti geçen se
neye kadar ' eker ve çay inhisarları 

varidatını - bu iki madde üzerine 
mevzu istihlak vergisi, bunların ti
caretinden mütchassıl temettü ve it
hal edilen miktarların gümrük res
mi dahil olduğu halde - şimendüfer 
inşasına karşılık olarak hususi bir
kanunla tahsis etmekte bulunmuş -
tur. Zikredilen senede bu gelir de 
büdçcye konulmu~tur. 

V aridat büdçesinin diğer mad

lerinde görülen artışların 

ba\ilıca ları şunla rdır: 

a) Petrol ve benzin üzerine istih
Hik vergisi. 1935-1936 mali yılı için
den bir kanunla ih,das edilen ibu ver
ginin 1936-1937 büdçe senesi için 
tahsis olunan miktarı 55 milyon ri -
yaldir. lran'da yolların yapılması i
le müvazi olarak otomobil nakliyatı 
tamamiyle inkişaf etmiş ve bu inki
şaf nispetinde benzin sarfiyatı da te· 
zayüd etmekte bulunmuştur. 

b) - Vaı:ıidatın hissediler artış 

gösteren diğer bir maddesi de tütün 
inhisarıdır. 1935 senesine kadar tica
reti serbest olan ve hususi fabrikalar 
tarafından temin edilen tütUn imali 
bu seneden sonra inhisara tabi tut -
tulmuştur, Fakat bu inhisar idaresi 
teşekkül etmek devrinde olup husu
si imallere nihayet verilmemiş, yal
nız hiikümet inhisar hakkını fahri -
katardan tahsil ile iktifa etmekte 
bulunmuşhır. Son zamanlarda lazım
gelen tahsisatın meydana getirilme
si kin inhisarın menfaatte mfü~terek 
bir ~ şirket halinde tatbiki imtiyazı 

-ı 
Çocuğun zckasmda gerilik anlarsa 
ailesine haber verir. 

Fakat ondan önce, çocuk daha 
küçük yafta iken yokladığınız vakit 
yaşma göre yapması lazım gelen 
itleri yapamazda zekasında bir ge
rilik olduğunu anlarsanız bunun da
imi olacağına, çocuğun budala ka
lacağına hemen hükmetmemelisi-

Lan tos Orkesterasını 

niz. Çünkü zekada gerilik çok defa 
vücudca bir bozukluktan ileri gelir 
Çocuğu hekime muayene ettirmeniz 
daha iyi olur. 

Kulağı ağır ititen, gözleri bozuk 
olan çocukların zekası geri kalabi
lir. Kekeme çocukların bazıları ya§
larma göre dnlia zeki olurlarsa da 

Dün gece Y enitehir U L U S sineması salonunu dolduran 
müthiş bir kalabalık doya doya alkışladı ... 

Aynı orkestra bugün gündüz ve gece 21 de umuma 

Programa ilave olarak 

BEKARET Lil Dagovaer 

Seanslar 14 - 16 - 18 ve 21 de 

Sabah ucuz matinelerinde ALTIN HARBİ 

Ti: 3923 
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- Bunu önceden neye söylemedin? 

Peki Norviç0 e gidelim. 
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Blis, otomobili birikmiş arabaların 
ve kalabalığın arasından müşkülatla 
çıkararak Niyu Market yolunu tuttu. 
Sonra arabayı durdurarak: 

- Nereye gitmek istediğiniz hak
kında bana bir fikir verebilir misiniz? 
Dedi. 

- Ben hiç bir şey düşünemiyorum. 
Sen neresini teklif edersin? 

- Peki madam Niyu Market yolu
muzun üzerindedir. Londra arkada 
kaldı. Keıubriç, zannedersem, solda
dır. 

Yolcusu, yüzündeki tülü kaldırarak 
Blis'e baktı ve: 

- Sen karar ver! Dedi. 
Blis sordu: 
- Şöyle bir iki saat dolaşmak isti

yor musunuz? 
- Ne söylüyorsun? Ben memleket

te bir iki hafta gez.ip dolaşmak isti
yorum. 

Blis ne diyeceğini şaşırmıştı. Sor
du: 

- Ben de beraber mi? 
- Tabü, tabii. Sen gelmezsen oto-

Yazan: F ilips O penhaym 
mobili kim kullanacak? 

Blis, arkasından gelen bir kamyona 
yol verdikten sonra dedi ki: 

- Madam, şikayet etmek gibi ol
mas:n ama değişecek çamaşırım yok. 
Üzerimdeki paltoyu da siz düşünüp al
dırdınızdı. 

- Sana bunu önceden söylemeli 
i1.iler. Söylemediler. Evli misiniz ? 

- Henüz değilim. 
- En iyisi sen evine, yahut pansi-

yonuna bir telgraf çekip çamaşır is
tetsen. Eğer satın alırsan ben para
sını veririm. Şimdi nereye gideceğiz? 
Neye cigara içmiyor sun? Ben bütün 
şoförleri cigara içer sanırdım. 

- Fakat patronlarını gezdirirken 
nasıl olur. Bununla beraber eğer mü
saade ederseniz. 

Blis cebinden bir cigara paketi çı
karıp bir tanesini yaktı. Kız, kendisi
ne bakıyordu. 

- Peki, teklif edecek hiç bir yer 
bulamadın mı? 

Blis meseleyi ciddiyetle düşündük
ten sonra cevap verdi: 

- Norviç fena olmıyacak; eski bir 
Katedral kasabası .• Oteli de iyidir. 

Blis otomobili gerisi geriye Niyu 
Market'e çevirdikten sonra Norviç yo 
lunu tuttu. 

Kız, bir telgrafhane önünde durma· 
sını ve oradan telgraf çekmesini ken
disine teklif etti am.a Blis başını sal
ladı. 

- Size doğrusunu söyliyeyim mi 
madam, dedi, benim o kadar az çama
şırım var ki haber göndermeğe değ
mez. Eğer benim haftalığıma mahsu
ben biraz para verecek olursanız Nor
viç'e vardığımız zaman kendime öte 
beri alırım. 

- Nasıl istersen. Konuşmamda bir 
mahzur var mı? 

- YoJlar düzgün oldukça hayır. 
- Dün akşam sana biraz kaba mua-

mele ettiğim için kusura bakma. Pek 
heyecanlı bir gecemdi. Bana söyle ba
kayım. adın nedir? Ne zamandanberi 
bu Güneş Otomobil kumpanyasında 

çalışıyorsun ? 
- Adım Ernest Blis'tir. Bir iki ay -

önce bu kumpanyada çalışıyordum. 

Fakat evelce de söylediğim gibi, bana 
yol vermişlerdi. Sebebi de yolda bir 
yolcu almıştım. Bu adam. bana kalp 
bir beş liralık sürmüştü. Sonra dün 
akşam siz şoför bulamayınca ... 

- Çok ala, arabayı gayet iyi kulla
nıyorsun. Şoförlüğe başlıyalı çok ol
du mu? 

- Hayır, önceleri kendi arabamı 
kullanırdım. Yani otomobile meraklı 
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.iranın bütçesi 1 Gô iQin 
İran · 

Yeni 

lran milli bankasının in§a halinde iken alınmı§ bir resmi 

r~:~::~~ .. ~~~~: .. ·ı 
l t 931 senesine göre ! 
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amcrikalı bir kapitaliste verilmiştir. 
Yavaş· yavaş teşkilatını tamamlı -
yan bu inhisar sayesinde gelirin da
ha fazla artacağı tabiidir. 

8 azı gelir maddelerinin kolay

lıkla anlaşılması için aşağı -
daki izahlara lüzum vardır; 

1 - Vasıtalı vergilerin başında 
gelen% 3 vergi arazi vergisinin ye
rine kaim olmuş yeni bir vergidir. 
Evelce mevcut olan arazi vergisinin 
tahsilinde - henüz kadrosunun tama
miyle yapılmamış otmaı:ı, ekil! ~ra
zinin cinsi, kıymeti, verım kabılıye
ti itibariyle tasnif edilmemesi yü -
zündcn - tesadüf edilen güçlükler ve 
bu şartlar altında verginin adilce tar
hının mümkün olmaması dolayısile 
ve köylünün vergi yükünü de bir de
receye kadar hafifletmek gayesiyle 
bu vergi kaldırılarak yerine toprak 
malisullerinin satışı esasında tahsil 
olunmak üzere kıymeti 'ı'1<ı 3 bir ver
gi konulmuştur. 

2 - Yine vasıtalı vergilerden, 
memleket içinde imal ve hariçten it
hal edilen alkollü içkiler ile oyun 
kiiğıtlar.ına ait olmak üzere ayrı bir 
vergi tarh olunmuştur. 

3 - İran'da sayım ve sair hayvan 
vergisi yoktur. Yalnız, istihlak için 
kesilen hayvanlardan vergi alınmak
tadır. Bu da vasıtalı vergilerdendir. 

4 - lran'da yol hakkında da bir 
şahsi rnükellifiyet yoktur. Fakat it
hal ve ihraç maddelerinin nevine gÖ
re değişik olmak üzere yol vergisi 
namı altında bir resim alınmaktadır. 
Bu verginin hasılı gümrük geliri a
rasında gösterilmekle beraber maa
rif, sıhi ye hissesi olarak alınan diğer 
munazm vergilerden ayrı bulunmak
tadır. 

5 - Bundan evelki büdçelerde da
hil olup da sarfedilmiyen ve bu se
ne muvazenesine de devrolunmıyan 
paralar tasarrufattan addolunmak-

idim, demek istiyorum. 
Kız birdenbire emretti: 
- Burada durup ögle yemeğini yi

yelim. 
Blis, eski bir hanın kemerli kapısı 

önünde arabanın frenine bastı. 
Kız arabadan inerken: 
- Rica ederim, ne istersen emret, 

dedi, bir saat sonra tekrar yola çıka
rız. 

Blis, mutfakta iştahlı iştahlı bir ye
mek yedi. .Franses'e bir mektup yaz
dı; birkaç dakika da otomobille uğ
raşt r. 

Tam bir saat sonra genç kadın ha-
zırdı. Hemen hareket ettiler. 
Kız sordu: 
- İyice karnını doyurdun mu? 
- Çok iyi madam, teşekkür ede-

rim. 
- Nerede vedin? 
- Mutfakta yedim. 
Kadm biraz önüne doğru eğilip de

likanlının yüzüne baktı: 
- Mutfakta yemek yemeğe alışık 

mıydın? 

- Nerede olsa yerim. İnsanın kar
nı aç olduktan sonra nerede olursa 
olsun yer. Tek iştah bulunsun. 

- Sen de parasını yarışlarda ve 
kumarda kaybettikten sonra böyle ça
lışıp ekmek parasını çıkarmağa uğra
şan akılsız gençlerden misin? 

- Aşağı yukarı öyle bir şey. Fakat 
girdiğim bir bahis beni bu işlere dü
şürdü. 

- O halde kendinden utanıyorsun 

tadır. 
?lihayet umumi surette denilebi -

lir ki geçen on senede olduğu gibi 
1937 senesinde de görülen hissolu
nan terakki yalnız memleketin ikti-

sadi inkişafı ile vergi miktarlarının 
genişlemiş olmasından değil, bazı 

yeni vergilerin de .hdas edilmesin -

den, vergi nispetlerinin arttırılma -
sından ve aynı zamanda idari ve ma

li teşkilfitın giinden güne, iyice göze 

görünür bir surette, tekamül etmek

te bulunmasından ileri gelmektedir. 

X Bratislava - Slovakya başvekili 
Peskopos Tisso papanın cenaze mera
siminde bulunmak üzere Roma'ya gi
decektir. 

XBrüksel - Parlamento mahfille
rinde dolaşan şayialara göre. B. Jaspar 
kabineyi kurmaktan vazgeçmiştir. 

X Roma - İtalya • Almanya ticaret 
muahedesiyle ekonomik mahiyette bir 
ı.cri mukavelenameler, Chigi sarayın
da imzalanmıştır. 

X Bükrc§- Yeni Yugoslavya bi.i
yük elç is i B . Yovan Dou i it imatna
mesini kırala takdim etmişti:. 

>.. Mo!'kova - So·rıct ier Birliği ile 
Letonya arasında ticari mübadeleleri 
tanzim eden bir anlaşma imzalanmış -
tır. 

X Hamburg - B. Hitler F. kruva -
zörüniin denize indirilmesi törenine 
riyaset etmek üzere burayi1 gelmiştir. 

X Belgrat - Romarıya'nın Yugos -
lavya nezdindeki ilk biiyük elçisi 
Cadere Belgrad'a gelmiştir. 

X Roma - Bir askeri tayyare Bri
esso tayyare meydanında yere düşmüş 
ve pilotla diğer iki ki~i enkaz altından 
ölü olaıak çıkarılmışlardır. 

X Brüksel - Beş kişinin bir ecnebi 
devlet hesabına casusluk yapmakta ol
duklarından dolayı Belçika'nın cenu -
bu şark isinde kain Cincy'de tevkif e -
dilmi oldukları haber verilmektedir. 

X Belgrat - Yeni hariciye nazırı 
Markoviç Berlin'clen gelmiştir. Hari -
ciye nazırı beyanatta bulunmak iste -
memiştir. 

X KieJ - Kiel üniversitesinin cihan 
ekonomisi enstitüsü 14 şubatta teşek· 
külüniin 25 inci yıldönümünü tesit e -
decektir. 

şimdi. 
Blis, dudağının kenarında hafif bir 

gülüşle: 
- Pek o kadar değil, dedi, hikaye

nin hepsini bilmiyorsunuz. 
- Bilmek de istemem. Sen istersen 

cigara içebilirsin. Ben biraz uyku kes
tireceğim. 
Kız dediği gibi yaptı ve Norviç'e 

varmadan uyanmadı. 
Blis Maid Ilead otelinin önünde 

durdu. 
Orada : 
- Bugün otomobile tekrar ihtiva

cınız olacak mı madam? Diye sordu. 
- Hayır 1 Sabahley in saat on bu

çukta gel: o zaman ne istiyeceğimi 
söylerim. Al sana biraz para. Eksik
lerini alırsın. 
Kızın uzattığ ı iki lirayı Blis, ufak 

bir tereddütten sonra aldı. 
- Teşekkür ederim madam, yarın 

sabah tam on otuzda gelirim. 
Blis, pazara gitti; kendine öte beri 

aldı ve akşam yatağına erkenden gi
rerek bütün bir gece dinlendi. 

Ertesi sabah, genç kadının, kahve
altısını bitirmek üzere olduğu kahve 
odasına girdiği zaman kız, dıvardaki 
saate göz attı: Tam on buçuktu. 

- Bravo tam vaktinde geldin dedi. 
Ben hazırım. Arabayı getir; hemen 
hareket edebiliriz. 

Blis emri yerine getirdi. Birkaç sa
niye sonra otelin avlusundan dışarı 

çıkıyorlardı. 

- Şimdi nereye madaml' 

Vilôyetlerde Gazeteciler 
Vilayetlerde çıkan ga;.r;eteleri ha

zan ~a§arak, hazan elem duyarak ve 
ekseriya zevkle okurum. Onlar bir 
nevi adacıklardır ki geniş olmak la
zım gelen muhitlerinin bin bir mese
lesini bir iki mesele haline getirme
nin sırrını keşfetmi§, yahut dokuz 
yüz doksan -dokuzunu bir tarafa bı -
rakıp bir ikisini temcit pilavı gibi da
ima karilerine arzetmeği gazetecilik 
!eriyle telifte kendilerince fayda 
bulmu§ oldukları için sakin goru
nürler. Fakat, bunların CO§tukları da 
olur. O zaman bu sakin adacıklar, 
muhat bulundukları denizde fırtma
lar icat ederler; onlardan esen rüz
garlar bu kadar kuvetlidir. Bu gaze
teler niçin daima öyledirler de vakit 
vakit böyle olurlar? 

Bunun sebebi basittir: bir mer
kezde birden fazla oldukları zaman
dır ki bu fırtınalnrı biribirine ka~r 
koparırlar. Bana hayret ve ıstrrap 

vere-nler de bunlardır. Zevkle oku
duklarım ise kendi başlnrına kalmış 
olanlardır. Berikilerden şikayet et
mek lazım gelse (çünkü hangi tart. 
lar içinde ncşredildiklerini bilmez 
değilim) kıtal arının küçük ve bun
dan dolayı yazılarının okuyanı do
yuramıyacak kadar kifayetsiz oldu
ğundan bahsedebilirim. Ötekilerden 
şikayetim esaslıdır; zira, iki gazete
yi besliyebilen bir merkezin gazete
lerinde sütunlar geniş ve yazılar bol 
olmak iktiza ederken, ve bu, hakika
te de mukarin iken, onlar, geni~ sü
tunlarını kendi aralarındaki derin 
anlnsmaz1ıklarrn sahnesi haline ge-

~ 

tirir ve karilerini tenvir edecek yer-
de okumaktan dahi tenfir edttler. 

Bir merkezde çıkan iki gazete a
rasındaki bu nevi anlaşmazlıklardan 
birini birkaç cündenberi alaka ile 
takip ediyorum. Sanılır ki bu m«
kezin münevverleri bu iki gazeteyi 
birer bayr1ık gibi cUerine almışlar ve 
biribirine bir tnkım kusurlar ve ka
bRhntler isnat etmek için çetin bir 
miisabakaya giriımişlcrdir. Bu gaze
telerden biri makul ve ağır başlı, ö
teki hırçın ve ciddi olmaktan hayli u
zaktll'. Birincinin ikinciyi mağliip et
mesi beklenebilir. Fakat bu galebe 
cereyan etmekte olan mücadelenin 
benim gibi uzak seyircileri nazarm
da tahakkuk edecek, biri diğerini 
tahrikte d evam edeceği için kendile
ri zaferin kime nasip olduğunu fark 
edemiyeceklerdir. 

Bu ıtrkadaılara sekinet ve tem
kin tavsiyesinde bulunmalıyız. Orta
da memleket işleri vardır, ve halk 
kendilerin-elen bunlara dair doğru 
haber, iyi yazı, dürüst tenkit bekle
mektedir. 

Amerikanvari ga2etccilik vilayet
lerimize de sirayet ederse haliıniz 

neye varır? 
Nasuhi Baydar 

Flômanlor kültürel 

muhtariyet istiyorlar 
Brüksel, 13 a.a. - D.N.B. ajansı bil

diriyor: Bazı Flaman şahsiyetleri ve 
teşekkülleri kültürel muhtariyet le • 
hinde mücadele açmışlardır. Tahmin 
edildiğine göre, hükümetten ilk iste -
necek şey Belçika maarif ve mezahip 
bakanlığının biri flaman ve diğeri va
lon olmak üzere iki kısma ayrılması 
olacaktır, 

- Gene sen bir yer düşün de bul. 
Benim kafamda hiç bir plan yok . 

- Deniz tarafından hoşlanır mısı
nız? Yoksa gene böyle eski bir kasa
baya mı gidelim? Eli ile Peterboro 
uzak değildir. Deniz kıyısı isterseniz 
Kromer var. 

- Kromer'e gidelim. 

- Bir saat sürer. 

- Gidelim bakalım, ne biçim bir 
yermiş. Hoşuma giderse bir iki gün 
kalırım. Norviç'ten hiç hoşlanma -
d ım. 

- Affedersiniz madam, buraya gel
menize de ben sebep oldum. 

Bir müddet, ikisi de sustular. Biraz 
sonra kız birdenbire Blis'e dönerek 
dedi ki: 

- Söyliyeyim neden nefret ettiği
ğimi. İnsanlar, genç bir kızın tek başı
na seyahat etmesini akıllarına sığdı • 
raımyorlar. 

Yüzüme hak! Bende macera peşin
de koşmak istiyen bir kız hali var mı? 

Blis başını çevirdi. İlk defa olarak 
müşterisinin gayet giizel bir kadın 
olduğunu farketmişti . Çehresi güzel, 
çizgiler kuvetli, erkek gibi kuvetli 
idi. Koyu siyah gözleri vardı. Bakış
ları cazip ve güzeldi. Blis bu güzel 
kadının çehresini inceden inceye tet
kik ederken tuhaf bir his duyuyordu. 
Sonra nezaketle cevap verdi: 

Asla 1 Hiç de öyle bir haliniz 
yok. 

(Sonu var) 
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Tabiat güzellikleri ve tarih zenginlikleriyle dolu olan 

BOR'DA BİR HAFTA .. 
Yazan: Nurettin ARTAM 

Son bayramın bir hafta kadar süren 
tatilini Nigde'nin Bor kazasında ge -
s-irmiye gittim. Bundan dört sene ka
dar önce yazın trenle istasyonundan 
geçerken her tarafı yemyeşil gördü -
ğüm, yemişlerinin, şaraplarının şöh -
retini duyduğum bu l 050 rakımlı ka
sabayı bu sefer etrafını çevreliyen Ok
çu dağının, Hasan dağının, Torosla -
rrn ve Erciyeş arkalarının karla ör -
tülü dekoru içinde buldum. Sabahle -
yin erkenden Nigde'den otomobille 
kasabaya yaklaşırken sert, serin, fakat 
saglam bir hava yüzümüze vuruyordu. 

- Havası çok güzel 1 
Oralılar ilfive ettiler : 
- Suyu da güzeldir. Bir hayır sa -

hibinin okçu dagından şehre kadar ge
tirttiği Okçu suyu, İstanbul'un iyi 
suları ayarındadır. Borlular bunu hem 
içer, hem de kullanırlar. Pek az yerde 
bu kadar iyi bir suyun bu kadar bol 
oldugu gorülebilir. 

Bundan beş altı sene önce burayı 
gezmiş. tetkik etmiş olan meşhur şe -
hir mütehassısı Profesör Yansen'in şu 
sözlerini kasabalarını bayındırlığa ka
vuşturmak arzusiyle yanan borlular 
ezber biliyor ve tekrarlıyorlar : 

"Bor, bir cennet olabilmek için her 
şartı haizdir: Temiz hava, güzel su, 
imara elverişli bir muhit ... 
Niğde'nin 13 kilometre cenubunda 

bulunan Bor kasabasının on binden 
fazla nüfusu var. Köylerindeki nüfus 
da hesaplanacak olursa bütün kazada 
ya ıyan vatandaşların yekunu 31 bini 
buluyor. 

Biraz tarih : 

Henüz geniş ölçüde kazı yapılma -
mış ve tetkiklerde ileri gidilmemiş ol
makla beraber, Bor'un tarihin eski yıl
larından beri ehcmiyetli bir bölgede 
kurulmuş bir kasaba olduğu şüphesiz
dir. Kasabanın beş kilometre garb ce
nubisinde bulunan "Kemerhisar" kö -
yü Kapadokya'hların meşhur Tiyan:ı 
şehri üzerindedir. Burada tabaka ta -
baka eski devirlere ait eserlere rast 
geliniyor. O zaman şehre su getirmek 
için kalker taşlarından yapılmış su 
kemerlerinden bir kısmı, bugün bile 
hala duruyor. Bir zaman buradan bir 
takım kıymetli tarih eserlerinin alıp 

götürüldüğünü söylüyorlar. İstanbul 
müzesinde "Bor taşı" ismini taşıyan 

kıymetli bir eser, buralarda bulunmuş 
bir Eti heykelinden başka bir şey de -
ğildir. 

Bor sınırları içinde bir Nevruz te -
pesi ve bundan daha büyük bir Efti -
yan tepesi vardır ki bunların sonradan 
suni olarak yapılmış tepeler olduğu 

anlaşılmaktadır. Bunların civarında 
kayadan oyma evlere, suni göllere rast 
geliyorsunuz ki bütün bunlar, asırla -
rın arkasında kalmış kuvetli bir mede 
niyetin bir zaman bur~larda. yaşamış 
olduğunu gösteren delıllerdır. Bu se
beplerle Bor'un etrafını dolaşanla~, 
bir kısmı toprak üstünde duran ve hır 
çoğu da toprak altında kalan bir takım 

.. t '" den ge harabelerin yanından ve us un • 
serler. 

Bor'un ve civarının Oğuz kabile ve 
oymakları tarafından asırlarca işgal 
edilmiş olduğunu anlamak için, bura -
daki koy isimlerini okumak kafi ge -
lir: Saltık, Salmanlı, Kınık, Bayındir, 
Kayı, Bayat, Bulgarcık, Büğdüz, Akin 
v.s. Bunlar, tarihe karışmış olan Oğuz 
köyleridir. 

Bugun, hala, yaşıyan köylerden de 
bir ıkı isım verelım. Çukur kent, Ak -
çakent, Karakapı, Uluviran, Emen, 
Obsar, Çukurkuyu v.s. Bu köylerın ı
çinde de yer yer harabelere rastlamak, 
o harabelerde tarıhin ve Anadolu'da 
en eski medeniyetleri kurmuş büyuk 
bir ırkın sesini duymak mümkündür. 
Mesela Obsar koyünde kayadan oyma 
bedestan vardır, bir çarşı ve bi rtakım 
mermer direkler vardır. Şimdi bu ha -
rabe samanlarla dolu bir halde duru -

yor. ~ • . . 
Anduğu tarafında, Andugu nun ıkı 

saat şimalinde, dagın başında bir ma
nastır harabesi var. Kırkgöz suyu ora
lardan çıkıp aşagıda Gavur ırmağın'ı 
vücuda getiriyor. 

Cukurkuyu kôyünün iki saat kadar 
ga;binde halkın lnsaray diye andığı 
topraga gomıilmüş tarihi bir bina: ge
ne oralarda Yerhan adını alan bir baş
ka harabe var. 
Aynı koyün on kilometre garbinde 

Kule denilen minareden daha yüksek 
bir kule bulundugunu söylediler. Bu 
kule sonradan vıkılmış ve taşları köp
rü yapmakta kullanılmıştır. Kulenin 
bulunduğu yer bir bayındırlık ve me -
deniyet merkezi olacak ki ~tra~ın~a 
zengin eserler ve bir zaman ışletılmış 
metruk hir maden bulunmaktadır. 

Hasan dağı'nın, cenup yüzünde Ağ-

Arkada§ımız. Nurettin Artam Bor kaz.ası erkaniyle bir arada 

Yukarda sağda, Bor hükümet meydanı, ıolda Bor'un umumi görü nÜ§Ü. Aıağıda sağda istaıyon 
bulvarı, &olda elektrik santralı 

ren her vatandaşı sevindiriyor. 1 

Maraş' ta bayındırhk 'Genç subay, bu kitapları toplayıp 
Maarife teberrü etmiş ve merhum Dr. 
Reşit Galip de Maarif Vekilliği zama
nında bu kütüphaneye "Halil Nuri 
bey Kütüphanesi" ismini vermek ka -
dirşinaslığını göstermiştir. Kütüpha_ 
neyi gezdim: muhtelif gruplara ay _ 
rılmış ve başına değerli bir memur ge
tirilmiş olan bu müessese, Bor gençli
ğinin mütalea ihtiyacına cevap ver -
ınektedir. 

Maraı Cttmhuriyet yıllarında 
bir çok yeni eserlere kavuştu 

Bor'da Hümam çayı ve yeni yapılan köprü 

Elel;trih· ı~ığı : 

Bir buçuk seneye yakın bir müddet
tenberi Bor kasabası, elektrik ışığına 

kavuşmuş bulunuyor. Kasabayı gece -
leri ışıklandıran elektrik fabrikasını 

yapan ve bu gün işleten müteşebbis 

bir türk vatandaşıdır. Bu yüzden Bor'
rla radyolar da artmaktadır. 

1'ican•ı t.·c clwnomi lıuJatı : 
Bor'da ziraat bankasından başka iki 

yerli banka var: 1) Tüccar Zürra ban
kası; 2) Esnaf bankası. 

Birisi Ortaköy nahiyeı;inde, birisi 
de Kernerh.isar'da olmak üzere iki ta -
ne ziraat istihsal kooperatifi de kurul 
muştur. Bunların ikisi de Ziraat ban -
kasının kontrolu altındadır. 

Bor cümhuriyet okulundan bir görünüş 

Son ay-tarfmda burada Türkofis 
teşkilatı da vücude getirilmiştir. Bor, 

~ buğday alım merkezi olduğundan bu 
muamele, şimdi bu yeni te§kiUita dev -

Bor istasyon binalarından biri 

ören, eski bir şehir harabesinden baş
ka bir şey değildir. 

Bundan başka Avşaröreni'nde, Ulu
ören'de ve daha başka köylerin civa -
rıda kale, kilise ve saire harabeleri 
ile doludur. Kara..aviran ve Başmakçı 
harabelerinde bir takım eşya ve eski 
meskukat bulunmuştur. 

Kasabanın içinde görülen eski eser
ler, Karaman oğulları tarafından yap_ 
tırılmış cami, imaret, çeşme ve hamam
lardır. Çarşı içinde Sokullu Mehmet 
Pa nın direksiz ve tüm tavanlı bir ca. 

şa • H • 
misi, ve kahyası tavaşı asan aganın 

Çifte hamamı görülüyor. 
Profesör Yanscn'in bunlar içinde 

en fazla begendigi eser, kaya iızc.rı~ıe 
kurulmuş tek kubbeli kale camıs~dır. 

Bu camı, Şeyh llyas ısminde bırısı 
tarafından kurulmuştur. Evliya Çele -
bi bu camiye Gözlüzade camisi diyor. 
Gozlüzade Şeyh İlyas torunlarından 
olduğuna gore eserin kimin tarafından 
vücude getirildigi tamamiyle anlaşı1a
mıyor. Bundan başka eserle:r de var -
dır. 

Hicri 934 tarihinden 1250 tarihine 
kadar tutulmuş olan ve bugün Bor kü
tüphanesinde bulunan mahkeme sicil -
}erine göre osmanlı devleti zamanında 
bu kasaba, oldukça büyük ehemiyet ve 
itibar kazanmıştır. Niğde'den gelip 
kasabanın ortasından geçerek giden 

H .. am rayı kırk elli değirmeni çevi-
um % a·· . k "'h çile ve barut çarklarını on-

rır, u er . kk . 
dürür ve her sene seksen bın. o a 1sı-ah barut bin deveye yükletılerek s-y . . . 
tanbul'a gönderıhrmış. 

Menılchette kiiltiir hayatı re 
llalil rıri Kiitiipanesi : 

- Uç ilk okulumuz var. Bunlarda 

binden fazla çocuğumuz okuyor. Ka -
zamız halkında okuma hevesi fazladır. 
Ne yazık ki bir orta okulumuz yok .. 
Düşününüz, on üç on dört kilometre 
uzaktaki Niğde'ye gönderdiğimiz orta 
okul talebemizin sayısı 120 dir. Bun -
lardan çoğu, sabahları otobüsle gidip 
akşamları dönerler. Aldığımız tedbir -
ler sayesinde bir çocuk gidip gelme 
bu seyahati on kuruşa yapabiliyor. Bu 
masrafı azaltmak için Niğde'de bir 
hnfta kalıp haftada bir buraya gelen 
çocuklar da vardır. Eğer kazamızcla 
bir orta okul kurulsa, o zaman talebe 
sayısını belki yüz elliye kadar da çık -
mış göreceğiz. Maarif Vekaleti, bize 
bir orta okul lôtfetse biz, burada bi -
nasını bile temin ederiz. 

Bunu bir muhabbet esnasında Bor'
un ileri gelenlerinden birisi söyledi. 
Bu samimi ve yerinde temenniyi genç 
ve gayretli Maarif Vekilimize ulaştır
maktan derin bir zevk duyarım. 

Bor'un üç ilk okulunda 1000 çocuk, 
askeri okullarda 31, yüksek okullarda 

23, öğretmen okulunda 11, sanat oku -
tunda 5 borlu talebe okuyor . 

Bo 'un orduya subay ve mekteplere 
.. ğ trmen olarak verdiği bir çok hem-
o re 'd h ·1 •1 • ld ğu gibi Avrupa a ta sı -
şerı erı o u T '" k k"" 1 de de dört genci vardır. ur oy e -
rinde on tane eğitmen vardır ve bun -
lar on köy mektebinde ders vermekte -

dirler. . 
Buradaki kültür müesseselerı ara -

. · N ., · 933 de sında Bınbaşı l Ialıl urı nın 

vücude getirip Maarif Vekaletine terk 
ve teberru ettiği kütüphaneyi ehemi -
yetle kaydetmek isterim. Bir kaza 
merkezinde içinde sekiz bine yakın 
kitap ile hususi idare tarafından yap
tırılmış bir binaya malik bir kütüpha
ne görmek, okuyup yazmaya değer ve-

rolunmuş bulunuyor. Muamele fazla 
olduğundan kasaphane ve bir takım 

cami ve mescitler buğday deposu ha
line getirilmiştir. Buraya en ziyade 
Konya Ereğli'sinden ve Konya'dan 
satılmak üzere ziraat mahsulleri ge -
lecektir. Önlimüzdeki yıllarda bir si -
lo yapılmak tasavvuru da vardır. 

İstasyon caddesi üzerinde Ziraat 
Vekaletinin bir buğday selektör maki -
nesi vardır ki binası köylü tarafından 
yaptırılmıştır. Burada çiftçi. buğdayı
nı parasız eler. Önümüzdeki aylarda 
bir makine daha getirilmesi tasavvur 
halindedir. Yeni getirilecek makine 
Ortaköy nahiyesine konulacaktır. 

Niğde'den gelip Ulukışla'ya giden 
demiryolunun Bor'dan geçmesi kasa
banın iktisadi durumunda inkişaflar 
vücude getirmiştir. Zahire satış mer -
kezinin buraya getirilmesi Aksaray'ın 
da ticaretini burası vasıtasiyle yapma
sı bu inkişafı daha ziyade arttıracak -
tır. 

Soğuk, ayazlı bir havada yapmış ol -
dugum ziyareti, borluların sıcak dost
lugu içinde çok tatlı geçirdim. Genç 
kaymakamdan kaza idaresinin, tecrü -
beli belediye reisinden yapılacak imar 
hareketlerinin, açılacak yolların, de -
ğerli müddeiumumi ve hakimd.en ada: 
let makinesinin, Binbaşı Halıl Nurı 
ile öteki Halk Partisi ve halkevi üye
lerinden içtimai hayatın gerçek hika
yerlerini dinledim. 

Bir gece beni bir akşam toplantısına 
çağırdıkları zaman oraya gelmiş bir 
borlu saz salarak yanık yanık türkü -
ler söylüyordu. Bunların içinde bir ta
nesi içime işledi : 

Bozuldu OTdumuz, şaşkın gl'zel'İm, 
Duştu palam, kaldı sende nazaum, 
Yemen çollcTindc kaldı mezal'lm. 

Yanımda oturan dosta : 

- Osmanlı imparatorluğunun Ye -
men bir sömürgesi idi, dedim, bütün 
imparatorlukların sömürgelerden çı -
kan ordularla dünya fethine çıktıkla
rı sıralarda osmanlı imparatorluğu öz 
çocuklarını Yemen çöllerinde kurban 
etti. 
Osmanlı imparatorluğu, Yemen çöl -

!erinde binlerce mezar bırakarak yı -
kıldı. Anadolu, şimdi en şen meclisle -
rinde bile onların matemini besteliyor. 

Ertesi gün Halkevinde samimi bir 
çay toplantısı yaptılar. Orada yaptığı
mız sohbet esnasında da söz, osmanlı-

Mara§'ın umumi görünü§Ü ve Maraş kurtuluf yıldönümünde 
milli kıya/etli eleler 

Maraş (Hususi) - Bugünlerde 16 
ıncı kurtuluş yılını kutladığımız Ma
raş, Cümhuriyet yıllarında içtimai 
bünyesini derinden değiştiren çeşitli 
eserlere kavuşmuştur. Vitayetimiz her 
yıl yeni ihtiyaçları karşılıyan çeşitli 

eserlere kavuşmaktadır. Bilhassa son 
senelerde yapılan elektrik tesisatı, be
lediye lıinası, asri mezbaha, mezarlık, 
çocuk bahçesi, asri fırın ve parklar 
başarılan işler arasındadır. Hafif yağ
murlarda bile çamurdan geçilmiyen 
caddeler ve yollar parkelenmiş, ve şeb 
re akan sularla kirlenen derenin üzeri 
kapatılarak kanalizasyon haline geti 
rilmiştir. 

Temiz su getirme teşebbüsü de bu
gün yarı yarıya tahakkuk etmiş gibi -
dir. Halkın tatil günlerinde hava ve 
istirahat ihtiyacını temin için parklar 
yapılmış, yeni bir sinema binasının in
şasına ela başlanmıştır. 

Bu imar hareketleri yalnız şehir hu-

caya ve Bor'a intikal edince şöyle ko
nuştuk : 

- Bor, osmanlıcaya bildiğiniz ata 
sözü ile, "Geçti Bor'un pazarı; Sür e
şeği Niğde'ye !,, cümlesi ile girmiştir. 
Çünkü osmanlı kafası bu iki kasaba a
rasında yalnız o iptidai nakil vasıta -
sını düşünebilirdi. Cümhuriyet rejimi 
iı;e ........... . 

Sözün burasında istasyondan kalkan 
trenin sesi duyuldu. 

- Yazın Bor'umuz çok güzel olur; 
Kayabaşı'na filan gideriz. Tekrar bek
leriz ! 

- Tekrar gelmeyi ve daha uzun kal
mayı özliyerek Allahasmarladık. 

dudu içine münhasır değildir. Kazala
ra ve nahiyelere doğru da ilerlemekte
dir. Mesela Efsi.is nahiyesinde park ve 
yollar ve diğer yeni eserler yapılmış -
tır. 

Bölgenin sıhi vaziyeti üzerinde fe " 
na tesirler yapan göl ve bataklık yer
lerin kurutulması teşebbüsleri de ya • 
kında tahakkuk edecek eserler arasın
dadır. Gavurgölü ve bataklığının ku • 
rutulması bölgenin sade sıhi vaziyeti
ni kurtarmakla kalmıyacak kurutulan 
bu saha, hudutsuz derecede mahsul 
temin erlen mümbit bir kayınak haline 

gelecektir. 

Bağcılığı ile büyük bir şöhret ka • 
zanan memleketimizde her yıl yüzler
ce ton üzüm istihsal edilmektedir. Bu
rada kurulacak bir şarap fabrikası hem 

vilayetimiz hemde yurt 
de çok faydalı olacaktır. 

ekonomisin-

Erzincan'ın kurtuluı 

bayramı kutlandı 
Erzincan, 23 (Hususi) - Erzinca

nın Kurtuluş bayramı büyük törenle 

kutlanmıştır. Törene binlerce halk, ta

lebe ve asker iştirak etmiştir. Bayram 
münasebetiyle gündüz ve gece şehriı:· 
muhtelif ıyerlerinde şenlikler yapılmış 
gece halkevinde köylülere çay ve pasta 
ikram edilmiştir • 

_, .. 
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İlkbahar 
Şapl<aları 

_, •..........................................................................•.......• --. . . . . . .. .. . . . . . 
: ilkbahar §apkaları bize ge

rek biçimleri, gerek bunla
rın yapılması için kullanı
lan malzeme bakımından 
birçok sürpriz saklıyor ... 
Düşünün ki, haıır ıapka
ların garnitürleri arasında, 
Sellolan denilen ıellal ka
ğıt bile var! .•• 

.. 

Jt 

Hasır tabiatiyle bu malzeme
nin en bQ.§ında yer almış 
bulunuyor.· Çiçekler, tüy
den pomponlar, grogren 
kurdeleler, hatta ve hatta 
- eskiden alay mevzuu o
lan - küçücük kuılar bile, 
garnitürler araıındadır. 

1 Bahara girerken 
, ......... . .... .. ., ' .. 

Bedbinliği ve cesaretsizliği 
kovup iradeli olunuz 

Birisi "Düny'a erken kalkanlarındır" demiş. Dünya, aynı zamanda ve bil -
hassa, ne istediğini bilen ve hiç bir şeyin kıramıyacağı bir iradeye sahip olan, 
tahteşuurunda bir idce - force gizliyerek onunla yaşayıp onunla hareket e -
den kimselerindir. 

Bir latin muharriri "Bir tek kitap okuyan adamdan korkarım,, demiş. Bir 
tek fikre sahip olan kimseden de çeki,!'lmek lazımdır: bu tek fikirdir ki on -
da daimi ı.urette yaşar ve tahteşuuru ona, bu hedefe asgari gayret ve azami 
muvaffakiyetle varmak için söyletecek kelimeyi, yapılacak jesti, takınıhı.~'.c 
tavrı ilham eder. Buna en büyük misal, Hitler'dir • 

Bir genç kadın tamyorum : Gayet mahçup ve çekingendi. Her gece uyu -
madan önce bir kaç defa kendi kendine "Nefsime güveniyorum" diye tekrar 
etti. Bir kaç ay sonra da güç bir imtihanı kolaylıkla verdi. Halbuki bu imti -
hanın şifahi kısmında, hazırlanmadığı için değil, fakat heyecan ve iradesiz-

• likten konuşamadığı için, muvaffak olamamıştı • 

.. .. .. .. 
• .. .. . .. 
• .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. 

Siyah saten, mercandan ya
pılma küçük mücevherler 
ve saire de ıapkaları süsle
mek için kullanılıyor. Bu 
senenin kuafür modası, en
seyi açıkta bıraktığı ve ba
§ın üzerine bukleler yaptır
mayı ' 'derpiş,, ettiği ıçın, 
yukarda gördüğünüz şap
kaların çoğu öne doğru e
ğilmiş olarak giyilmekte -
Jir . 

~ -......................................... 

Uykusuzluğun 

sebep ve ~releri 
Uykusuzluğun sebepleri muhtelif -

tir: manevi istiraplar, evin içinde ve 
Ya dışındaki ışıklar, hava cereyanla
rı, kuvetli kokular veya koku neşre
den çiçekler, akşam yemeğinin fazla 
Yenilmesi, hazım veya teneffüs ciha
zındaki bozukluklar, yatak odasında
ki havanın çok sıcak olması, şeker, 
Üremi, adali büyük yorgunluklar, di
maği taab, fazla dar pijama veya bir

kaç kat yorgan, motör ve sairenin 
~ıkardıgı anormal gürültüler, yatağın 
fazla sert veya yumuşak olması gibi ... 
Rahat uyumak için, her şeyden önce 
bu -mahzurların idcrilmetıi lazımdır. 

- 1 Fes rengi ve be-
yaz emprime ipek 
krepondan yapıl- :: 
mış l 't. zcl bir öğle ii 
sonu robu. ft 

• 
1 lkbahan 
karşılamağa 
hazırlanırken ... 
Uçmıyan bir kuş, koşmıyan bir tavşan, yüzmiyen bir balık 

casavvur edınız ... l:Su mahlukların serbestce ou hareketıerı 

yapaıuıyacaklarını, ve b~im gibi, her hareketlerine engel olan dar bır 
.. kap" içinde mahpus kaldıklarını dü~ününüz. 

Neticede ne olur? Ku§ uçma kabilıyetini, tavşan koşma, balık da 
yüzme hassasını kaybeder. Makinelere bile, yapacakları ışe göre şekıl 
veriliyor. Tayyareler balık veya ku§ biçiminde olmasalardı, havada 
kolaylıkla hareket edebilirler miydi? 

İnsan vücudunun uzuvları da, insanların eskiden yapmakta olduk
ları hareketlere uygundur: Bacaklarımız koşmak; kollarımız, yakala
mak, atmak ve çalışmak içindir. Hareketsizliğe düştüğümüz gün kü
çülür, büzülür, dümura uğrarız . 

A dalelerimiz, içinde kanın deveran etmekte olduğu binlerce kü
çük kanallardan, damarlardan müteşekkildir. Kan buralarda, 

yaptığımız cehidle mütenaı.ip olarak deveran eder. Bu hareket durun
ca, kanın deveranı da yavaşlar: İhtiyar görünmemizin, iki büklüm ol
mamızın başlıca ~ebebini bunda aramalıyı:d 

Cedlerimiz hayatlarını, yiyeceklerini temin etmek için daimi suret
te harekete mecburdular. Biz aynı vaziy~tte olmadığımıza göre, onla
rın yaptıkları hareketlerin yerine kaim olacak hareketleri bilerek, isti
yerek yapmalıyız. Şurasını da unutmamak lazım ki, medeni hayat bizi 
mütemadiyen hareketsizliğe sevkediyor: yürüyeceğimiz yerde tren 
veya otobüsle dolaşıyoruz. Merdivenleri "ya-
yan" değil; asansörle çıkıyoruz ... 

Yiyeceğimizi temin etmek için yaptığı
mız "'mücadele", tamamen nazari

dir. Her şey ayağımıza geliyor. Vücudumu
zun, yaşamasını temin etmek için yapmıya 
mecbur olduğu hareketler, yerini hareketsizli
ğe terketmi§tir. Harekete geçmek için iki çare 
vardır: Spor ve kültür fiziki.. . 

Kökleşmiş bir fikri burada cerhedelim: 
Spor veya kültür fizik bir lüks değil, bir ihti
yaçtır. ''Vaktim yok" diyeceksiniz. Hiç bir iş 
yapmadan geçirdiğiniz saatleri hiç hesapladı
nız mı? Boşuna geçen bu vaktin onda, yirmi -
de birini bu işe hasretseniz, mesele kalmaz. 

Bu hareketleri, vücudunuzun kusurlarım 
düzeltecek şekilde yaparsanız şüp
hesiz daha iyi olur: Böylelikle ba
caklarınız incelecek, kollarınız ku
vetlenccek, endamınız daha ince, 
daha "çevik" bir manzara alacaktır. 
Bilhssa kadınlar için, kültür fizik 
güzellik ve vücud tenasübünün em
ri altındadır . 

l 
.................................................... , 
Kü~ük tavslyeler 

.................................................... 
Kuru sabunun, taze sabuna göre daha 

kullanışlr olduğunu elbet bilirsi
niz. Ayrrca kuru sabun daha güç 
erir, binaenaleyh daha çok daya -
nır. Mutattan daha fazla miktarda 
sabun alıp rutubetsiz bir yerde ku
ruttuktan sonra, üstten kurularr a
lıp altrna yaş sabun kalıplarrnı ila
ve suretiyle, hem paradan, hem za
mandan tasarruf etmiş olursunuz. 

• 
Ev kadınlarının ekseriya rastladıkla

rı sıkıntılardan biri de, mutfakta
ki yalağrn tıkanmasıdır. Bunun i
çin en basit. çare, eski bir süzgeci 
yalağrn köşesine yerleştirerek kir
li suları bunun içine dökmektir. 
Yemek kırıntıları ve saire gibi, ya
lağı tıkryacak öteberi süzgeçte ka
lır. Su da delikten akıp gider. Süz
geci sonra çöp tenekesine boşalt
mak işten bile değildir . 

• 
Bir şişenin üzerindeki mantarı su 

geçmez hale sokmak ıstıyorsanız 

bunu parafin yağına batırınız. Bu 
suretle mantarın üzerini ve şişenin 
ağzım kaplıyacak olan tabaka, her
hangi bir mayiin dışarıya sızması
na mani olur. 

• 
Robunuzu ütülemeğc vaktiniz yoksa, 

bunu, banyonuzu doldurur ve bo
şaltırken kapı ve pencereleri kapa
dıktan sonra banyo odasrna asınrz. 
Buruşukluklar çabucak kaybolur. 

• 
Yürürken iskarpin/eriniz iki tarafla

rından esneyip açılıyor/arsa, bun -
larrn iç kısmım çok sıcak bir ütü 
ile ütüleyiniz. Derhal kendini çe
kecek olan deri, ilk şeklini alır ve 
iskarpinlerini? ··nrıi gibi olur. 

• 
Rahatsız olduğunuz ve yüzüniizün 

rengi yerinde olmadğı günler bu u
fak "kusur" u gizlemek istiyorsanız 
karışık desenli bir bluz giyiniz ve 
ya fazla renkli, yani "alacalı bula
calı,. bir eşarp takınız. Ahpaplarını
zrn gözleri bu renklere takılacağı i
çin, yüzünüzün rengine pek dikkat 
etmiycceklerdir. 

• 

.... .................. ...... • ı 

İ Bahar İ 
f • • f 
i ıcın... t ""' . • . 

Baharın e$ıgınde J 
sayılirız. 1 ştc sı- i 
ze, fıkır vermek : 
ı~w bır kaç mo - : 
acı. }' ukandan a- i 
~a6ıya cıogru: Bu i 
tay>'vrun nususı • i 
Yutı, ccpıcnnın i 
yuaarıya dogru : 
kıvrılmı$ olması - : 
dır. Onunde ırı, i 
lantc:zı dugmclcr i 
varaıı. lJeı zcmın ! 
uzeı11ıc kırmızı • 
dcscrıJı kumaştan ! 
bır ansambl. Uuğ- i 
meler ve gamı • i 
turıcr kırruızı sc - ı· 
ı~ndıı. - Koyu ye 
şıl kuma$t:Jn ya -
pılınış bır kostuın 

ust kısım daha a- i• 
çık renk kumaş - • 
tan yapıldıgı ıçın ı 
bır ıılc gıbı dur- i 
maktcıhdır - Bu i 
kostunıun busu - i 

: sıyetı de ceple - i i rınde ve kolların- : 
ı dakı ayrı renkten i 
! dekupc parçalar - i 
! dı~ : 
ı : .... ................. ........ 
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Türk 
hakimleri 

(/lafı 1 inci sayfada) 

(Benim!) diyen her milletin hakim
lerine nasip olmıyan bu bapnyı. türk 
hikimi hakladL Hem de, dünyaya ya
yılm akislerle .• 

• Ara11ra, fUDdan buadan ıikayet mi 
duruyonız? 

Bu tikiyetlerin aebebuıi. esaslı au • 
rette ararsak; görcceiiz ki, • butdn 
eberiyetle • 7a bakaız bir dava kaza
mlamadıgmdan yahut ta verilen hü
lrilm Malqdaımadıgındandır. Demek kı 
• büyük ekseriyetiyle - haksızların ve 
akalilann 9ikayetleri 1 

Ukalilann, ulema taslaklarının im -
rendiklerı,- fakat muhakkak ki bilme
dikleri - Amerika, Franaa mahkemele
ri bizimkilerden çalı9kan ve üstün mü
dürler? Ben inanarak söylüyorum ki 
deiildirler. 

Bizimkiler daha ilim mi? 
Daha ilim mi? Bunu bilmiyorum. 

u ı; us 

sahlel 
(Bap l iacl aylada) 

EYeli bltiln hi~eri ıöre
cek •• ıinün ihtipçlarma Wi 
ı••ecek. r.ahat •• tam tertibatlı 
bir tipıtıoclan hatbJabm. ~· 
miz •e imklalarmuz ıenitlecliii, 
ihtiyacıma aıtblı, eabae IMMb· 
mız daha ilerlediii ZUDNI ela i
bideri milli ~ iDta .. 
deriz. 

U-11.--! --L • • .n.a&&CTı .... .,.mm, maattı• 
Mif, pek buit ihtiyaçlardan .. ,.. 
riıini bqılqamadıima tüpbe 
yoktur. Seyimlmin bilini bir ta
rafa bmakına: uhne arkamda 
sa:valb unatkirlarm ne çile çek
tiklerini baclilerinclen dinleyi
niz! BilhaM& Halknimizin faa
liyetleri o kadar artmlfbr ki ..... 
nesinin bir ıece.ini bile ud hiz
metinden a,mnak ciddi bir fe -
dakirbk tetldi etmeldedir. Bir 
trup oJUDlarma ... Wıiı uman 
ise, yalnız ıece delil, sündüz Ye 

14 - 2 - 1939 

ı·"' " "'" " "' ""' "" " " " " " "' "'" " "' " "00 " " "'" ""' " "' "' " " " ""' "00 " "' .., " ... ı 

TM Ollwnffelllerl Yı1111stıı'tll 

latanbul Oni•ereiteai talebelerinin AY111pa'cla bir wHc ..,..hali 
yaptıktan 80DI'& Yunanistan'• uiracbldarmı w dc.t ......ıeket 
OniY .. iteeiyle ıazeteleri tarafından çok dOllıça kaqdancbklana 
m yazmıftdc. Yubrdaıki reaim, tiirk mu...itelilerini Sel&nik'te 
Atatürk'ün doicluiu eYİ ziyaret ettikl-i -ela alUUDqtır. 

(Foto: a.a.) 
Fakat fireaklerin 1'on sena dedikleri 
ve bizde eski tlbiri ile alclısf!llm, yeni
m ile akıl - uglığı veya sat . duyu 
dediiimiz haslet, tiırk hakiminde di • 
ter milletler laikimlerinden çok üı -

ıece, Ye bütün biaa11 unatkir- ------------------------

tündür. 
Bunun t..batına ttızum var mı? Eser, 

lriltOn hqmet ve azametiyle meydan
da delil mi? 

On iki sene önce, bütün anlamiyle, 
tnaanhğın ilk çaflannı yapyan ve ya
ptan hukukiyatımızın yerini gene on 
iki saıedenberi en modern türk ka
nunları almıf değil midir? Ve bunlar: 
tlirk hAkimi tatbik etmiyor mu? Hem 

General Fr-'ıo.,. lui 

lngiltere ve Fransa bugün 
Frankoyu tanıyacak 

de modern medeniyetin icaplarına uy- (Bqı 1 inci sayfada) nln almacafı hakkmda teminat veriJ. 
pn olarak... tatbik etmiyor mu ? zife verilecek ve kendisi, bazı mOspet meslnl latemlftk. 
Şuou bunu bırakalım. .• sağ - duyu, meselelerin halline ve ezcümle Parla M--·•ı........ı L.:!l • .:!--ı +=1' 

hubk denilen; hüküm verme sanatı - lla Barı• ,.,..mda normal milnue- __ .,_ .........., ...... 
ma rllmldOr. betler taietldo ac suretle 911kua ı• B. Çcmberlc711- bu •ualc de f'I ce -

lar emrine teelim etmek icabe-
der. 

Kültür Behnlıl+•+•zın bize, 
küçük, zarif, fabl ........ ki
fi bir....._ b•IHl11 s• imkia
lanm hulm•lrn ....... M p1mri.. 
yeceiini zannediJOl"DL 

F. R. ATAY 

Minorka adası 
Paris'in tasvibile 

i&ğal edildi 
lal - cluyaauz, bilgi 'ft tec:riibe ini lecelinl tablte memur olunacaktır. npla mukabele etmiıtlrı 

UDltta bir anlam değildir. Bu ,..,•Mhetlerin yeniden teaisi. .. _Bu meselede hUkUmetin mesuli- (Bqı I l11t:l •7'114a) 
Tlrk ihdJlHnin en büyWı: ve •rp JPranlro hUldlmetinin Fransa ve Jnıil- yet alması lc:ap edecektir.,, lince, Frama'am bununla aJa.lrMı ola-

lsviçre'de buz 
• 

şampıyonası 

üzerinde hokey 
maçlarında 

Almanya aleyhinde 
tezahürler yapıldı 

Zürila, 13 a.a. - D.N.B. ajana ltilcliriJor: Banda Bil' de 7apı
lan bazda hokey dW.,. •• A.Yıapa fU1pi70Daiarmcla bam nahot 
tezahürler olmufbar. Her iki tehinle de MJirciler, alınanlarla çar
PlfUI bütün takanlara kartı .....,.ti taalaürlerinde llaluıamatlar· 
dır. 

y8nlerinden birini tetkil eden adilet tere tarafmdan birlikte olarak huku- Bu arada söze karıpn muhalefet ti- maz " buna karlflDIYacalrtır. Franu 
alanında tam blr ~ariyle dünya mu • kan tanmmaıı tarzında ve pek yakın deri B. Atlle, bqvekile a,agıdaki sua- yalnız lnciltere ile deiil, lapanya'nm 
vac:ebeakıde bulunuyorsak bunu 111- bir zamanda vukua gelecektir, Franaa li tevcih etmittirı kalkııp11ma çalıpcak her memlcket-
Wmlerimizin bilgilerine imimam eden bükümeti, bu meselede de tngllten .. _ Mademki, bapekil, italyan lu • le anı.,..-ak l.panya"ya ra:-cbmda bu- Bll'cle Almanya • Finlandiya ma- .---------------
...... ferapt, genit zeki ve kavra- hlllriimeti ile tam bir tesanüt halinde taları Frmıko"ya )'U'dım ettikçe Bur- lunıuya buırclK. l.,anya daıı bldm çında. eeyirciler yerlerini terkeclerek. 
,..ıarma borçluyuz. buluıunak umindedlr. p"a muharip hakkını taıumıyacak- biç bir latedlflmis ,oktur. o da bls - Almanya milli lllUIJDI haykırma " 

Vaktiyle, adli müpYir ufatlyle, ad- tu, aynı sebepten dolayı Burım'un elen~ bir fCY 19temlyor_ bqırmalarla •uatunDIJa çahpnqlw-
Hyemlade çal..-n yabancı mlltehaaıa- ln6'lb gaeıe'leı-lnin /lkrl hukukan tannımaamı da reddedecek lapanya'da kımllık dır. 
Judan biU.... birinin, memleketi- . Loııdra, 13 a.a. - Bu Ababki ingi- midir?,. brulamfc mıP Banda bu •lamdan ,aprlan te-
mbden ayrılırken Vekilcte •erdiği lıs psetelerl fU hu1Uslara muhakkak Bqvekil Çeaıberleyn, B. Atlle'~ Londra, 11 ..._ _ Siyasi ingilb zahilrler daha &cnit bir ölçü almlftır. 

l:::::: :~::::~::: :~:::~::::~::::::::ı 
NOBETÇ1E'2ANELER 

rapordaki f11 cUmleyi buraya kaydet• naqriyk 1-laaü1adır: bu auall taluirea aormamı rica etmif- mahfille{inde aöylendiiine göre, ı.. Entemuyonal örf Ye Adetleri. mJaa-
mek çok .-.idi bir teY o1aeak. lı. - , -~• ........ _._. ................ !l!!!ll _ _.._ ... ll!l!l!l-.~;;i;.;.i'9iiıiiilM __ _._.__"'_~-.m-..••ıw..wp;.wı.Mıii•;;i-R;;;r..H1Ml!~ıb~.4f~~l'fıırecs~ı.,..._ ........... ~_~ 

Diyor ki: "Türk bikimi'llin dai an- Franko yu tanımak uzeredırle~. Nihayet B. Henderson, bafvekilin teybinde Franko üzerinde hiç bir taz· şikar bir surette ihlal epen bu hare- Carlll!Dba ~ Yaıi we Ceboci ecHneleri 
layıı " kudretini. ,akaek namuakir- 2. - Karar Lon~r~ ve Pa_rıs tara- vercliii c:cvaplaruı taımin edici mahi- yik yapılmıyac:atır. Bu mahfiller, BIU' ketlerde, klnclaıa nepiyattan reri ~::-'" 1

1 't::: =: :.":;:/:/ 
hlmı. çahtklnblıeı aaimin Çlktığı fından milftereken ıttıhu edılec:ek ve yetta bul11nmenw11 dol&y.ıaiyle. avam goa"un tuanuru ~ile DeB ,_ .. , ,_ Wr ._ inip• matblla- Camarteal Sebat•• Ymiteblr ecan.-t 
kadar ber yerde baiJımak boynuma aynı samanda ilin edilecektir, kamaramda bu hususta umavnt bir tahta çıkanldılı takdirde lapanya it- tmın da dalıli ve tesiri olmuıtur. ACELE lllDAT 
borçtar.• 3. - Bu bru çok ıec:ikmiyec:ektir. mlzalrae J81Mlmnısaı talep eyll,-ce- tihaclr dahiJt 1mbe Jalç iftirik etme· Almanya • lngilteı'e amçı au1ın-

Ttirk adliyealnln b..-0 durumu- llubakkak olmayan bir ~kta vana ğlni bildlrmlfdr. mit oı.n yeni bir otoritenin altında da, seyirciler hattl misk bile ÇÜB!f· Blr 7&ralamna. lılr 1rua, f..aJUe bir 
Tlrk CUmhurreisi aaym lnönünün ° da. tarih meselesidir kı, bu da az Minorlca'ftlll boınbardunaıu tkcrar teeuUs etmiş olacaktır. lardır. laviçre bus hokey federuyo- -..ılk wlaamda aeele imdat latemek 

111J1k lalsmetleri ıeçmiftir. çok u.ıun ve fakat neticesi üzerinde •esele•i Aynı mabfiller, 11u ••retle hareket nu neırettiii hususi bir b81tende hal- =.:-~.io.ı :;.-ae <JZ51l 
BaaJarct.ı buılarmı anmak lstcri.ı: bUtiln pzetelerc nazar~ artık ıüp- 1 , etmekle mlllt letikWla miln• aeJ km ba çirkin bareketleriai takbih e-

lumt la&ıU. bu buausta en çetin mü- hı mevut obmyan hidıaelere bağlı mm ı.o:!.::iriı.9;~::. bir tekilde teyit edilmit olacağını i- dereli:. bu bldiselerin.tekerrilril tak· Lls-1a Telef• N......ı.n 
.._,. Loaa'da bafardı. bulunacaktır. Palma de Majorka"daki inıiJis koma- Jlve eylemektedlrler. dlrlnde, tumawnm akim bJawaı ib-

1'1* adliyesi uırlar süren eaare- lhtlllfiı. tek nokta da. demokrat ı Dnomlainı sırlll•ı l'orma- Bu mahfiller, alıwı matbaatınm tim Hal kqdetmlttk. Y:_~ı?ı:l:.-~~~'i::: 
t:iıaila Loan'da kurtuldu. deyletler ıçin acele etJl!Ckte fayda = ikenlliDorb.S.mm bomber· urabaten ı.,_,a•a balhlm u.,.a- ------------- nu: (2341-2342).-Blektrik .. Ha-. 

o ~*' lqiltere'nin, inat~ı ve olup olmıyacaiıdır. chsna edi.,...iaia .. ftrilea emirlere 11 aleyhinde bulu~dulunu, ~UnkU bu :im '8".:-:::a~<~g.T~ -;.:'.; 
maltw Hariciye Na.sırı Lord Gurzkon. a . Amın kamarannda çok tı1111llfe l9YD bir it»Uisllk. tet- ~~~: lapeak ~ n~L~l tle"rnf da:- f J h D .LLa .A. T .A. 'Y• telefOG aamaraJaru Zinclrlicaml ci,.._ 
tilrk Mldmlal, bilciıizlikle, yançe .. e~- .. vam kamarumcla itÇi partisi li- kil qleditw bildirmek için wyooa- ley__.~~ ta lftlr;a&IY e. te 1 e ı- Q i NHU ft 1 ft lft n: (2645-1050-1111) •• Semanpamıd-
Jilde tlllalwtlcndlrdlği zaman, 1nonu, derleriıu1• B. Hendenon. bqvekil- Hat mabmlar tarafmdua meınaiyet lemiyeceiını kaydetmektedır. ::'•==!· (~~= 
konferw ilnlnde qa&ı yukarı fU den, lnıiltere"aln cmeraJ Franko hü- verildiğini aöylemittir. • Angriff gazetesi, ~ranko'nun zafe- Bu..,..., baubın eeerleri Ohm tabi: <1141>· Birlik tabi ı 
mukabelede 1Nlanmuftu: . kilmetini tanmuyacatı bakkmda temi· I ,, rınden sonra ispanya nm me.ık6r pak (2113). - Çaalawı c8ddeai. Ulaa tabi: 

_ tnıills w .Uttefik devletler hi- nat i•temlftir. r~ da Fran~Luı~ ::'~r. ta ittirik etmesi llzım gelec:ellnl,.. 1 _ Zevt-:ndag"' I <129ı>.-1rtnM'.....Uı ('"7). 
Jdmlerinia mltanke gilnlerinde latan B. Çemberle:rn ıu cnabı vermiı- Dublin. 13 a.a. ':-. r L-,:t' maktadll'. Ancriff9i11 ba ideli_., Lan- J • 1 OtıoMWsln ilk ve cıaa ___ _ 
bul'da verdlldtrl kararları gören türk tir: Franko. hilkUmet!11ı ~ımıya aaı.~ dra"da bil,ek bir eadlte t.nlit etmek· .-
hlkimleri, b&yte de htılriım verilimıit "- Vasiyetin çabuk surette inkipf vermiıur. lıpuıy.a dakı. İrlanda elçı~ı tedlr. Yeni iJlYelerle ikind w Ulat il. da K. d....,. us u.oo 
diye kızardılar " ODiar namına utan- etmekte bulunması sebebiyle, bu temi- Framo hilkUmcti nc.zdıne memur edı- iyi haber aJu Loadra mahfilleri, kati ta1n K. dere'den Ulu iL na 7.15 JUO 
dılar I'' nata vennek benim için imklnaıadır. lecütir. bu tekilde bir teıebbUsU tamamiyle Ulus 11. dan ÇaakQa'n 7.25 2UO 

Bunun üzerine. Gik80ll"a u daha Bununla beraber şunu ıöyliyebllirim lAWd Pllrı - Ciano MllUflll'UI müstakil olmak ietlyen Burgoa hillrii- 2 - Tuna kıyılar ~~·= ı:::.ıı:;.:- !:!: = 
ümla inecelunıtll ki. tngiltere hükiımeti Fransız hUldl- Roma, 11 a.a. -tnpıls bUyOk elçi- metiain ba anmiyle telif etmenin DilmıeD'deD Ulu iL na 7.llO 2UI 

Gene bir gün BUytlk lef lnönU, metiyle ukı tema• halindedir ve bu me si Lord Plrt, ~ Clüci .uayına ci- ltlıs olchıpau bqan etmektedirler. uı. iL dua lteçiör•'• uo 21.00 
Ankara Hukuk Fakulteai obrlanna 1elede fimdiye kadar daha bir karar al- denk kont Cimo ile - IDBdıdet ıö- ------------- En ..la zamanlarmdaa ba- Keçlkea"dea Ulu M. • t.m tuo 
wrdigi söylevde: mıı delildir." ril9111fittür. hpmyol maeleei lserin· 1anma ,..süne l ile bbaltl sfine kadar Y..,.ıa.,a ta- uıu. ada Stllk'• ..., 21.00 

_Türk ulusuna en çok yarapn ... Bunun Unrine B. Henderaon, hü - de cereyan cdeıı ini ılrlltme etrafmda pıt yo u • rilüne Wr '-kit - Y..,.ıa.- &dik'tea Ua iL • 7.00 JUO 
atlardan birisi de hikimliktirl'' ele • ldbnetin politikasında euah bir tadil sıkı bir ketumiyet mulıafua olunmak· :==.r~ ollwı muhtemel ,. içinde Wr ..,.ı.t. ~!:cı~:a ~': ;: ::: 
mitti. . . ,.pılmadan evci parlimentonun reyi- tadır. • ~ebecl' ... Aa. fabLra 7.00 -

Çok yerinde bir goru,ı .. k 'h...t 111111111111111111111111111111111111 FranlcUı l•pan,.'da ""plllllan 3 - Denizaıırı Aa. lalııl. ._ Cebeci"7• -- 17.00 
Sayın türk hikimlcri. Atatür ı u- Y.U ..... r'dm Ulu iL aa 7.llO Jl.00 

Jlllndm bır bafarı ne çıktınız ki bi.ıe K 1 'd h 1 A ı.,elılcüUer Tirlrp .,,allat .-W,.atı- uı..11. daa Yaıilebir'• 7.10 AOO 
.UU ,.ref oldunuz. • .. . ta on ya a ti a Burıoa, l3 u. - lleemt psetealn ma ....... wi olan .. ld- :::r1rı:nc1an4 .. ~~~J'• ~_!! 7

,_·: 
lblnle htlnOyoruz, ve aıze guvenı- .... -.. __.aM bir kl""M ......_ Ulk -L- !I...!--! - ._ ... _..._ P aı --· aa -.---r •-.• •-·... ..._.. ......a ... ., ..u _.. 8abçeli&•l.-deaUlall.aa7.45 --

,_... Mahmut Eaat BOZKURT 1 p ....,. memup bitin polldk pw- ~. u. il. dua Bahçeli EYier'• -- aoo 

Ankara:IZ.Z.
939 çarpı mal'ar o uyor ?-~!!.~ ·=~~~~ 

l!t.....!----' kurtuln•U . mefeuh n ., IM'tedu•. Bu parti" e. u. llqdam'J'le Yenitebir. Jbı1ranır1r. 
~ m ~ (Bqı ı iacl ..,ıada) ecnebi istltıslllA ufnmam11 olan Is • teW''leria .-..ıan U. bmllanD pro- ~~ t;!."::d ::':: C::~ 

CeplıelenJ. ~- panya topraklan halkına, vatanı kalı - prp +.ma faal bir 1arettıl ift1rak et- bela; mt 20 den 21 e bdar her oa dlı-
Srdncan, 13 a.a. - Erzinc:an'ın kur 

talUfUDun 21 inci yıldoniimü bugün 
binlerce ballan ıttirikiyle parlak bir 
feldlde teait edllmittir. 
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Kartejana ve Valenaıya Utmnlarmda- w& .,Jemüteclil'. halli mehkemeler, ba -1w1remten lla .ı-..1 ... -... edmll a.a-ı L.il 1Mtleriae tlbidirler. 
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Ekonomi bakımından 
1938 sene.si • 

Yeni sene gireli bir buçuk aya 
Yaklaşıyor. Geçen seneye ait bütün 
rakkamlar henüz toplanmış olmamak
la beraber bu sene hakkında iktisadi 
b~kımdan bazı umumi mütalealar yü
rutmek mümkündür. 

938 iktisadi bakımdan dünya için 
P_:k iyi bir sene sayılamaz. Filhakika 
eger iktisat tabirinden bahsedilen 
~ddi ihtiyaçların tatmini için yapı-
~.n faaliyet ise bunun en güzel ölçü
~u Untumt istihsal ve ticarettir. Bu 
akırndan dünya, 938 de, 937 de baş

!adığı :zannolunan kati ve umumi re-
aha kavuşamamıştır. Bilalcis birçok 

nıcınleketlerde, 1937 de ve 1938 in ilk 
aylarında devam eden yükselme dur
tnuş ve umumi bir istihsal azalması 
baı göstermiştir. Umumi dünya tica
reti ise 1938 de gerek miktar ve ge
rek kıymet itibariyle düşmüştür. 

Malumdur ki 1929 da Amerika'da 
başltyan buhran sonra da bütün dün
Yayı sarmış ve Ingiltere ile İskandi
navya memleketleri başta olmak üzere 
bir takım memleketler bundan en e
vcı sıyrılarak bilhassa 1933 - 37 sene
lerinde iktisadi yükselmede devam 
etmişlerdir. Fakat Amerika'da 1933-
34 den sonra başlıyan istihsal yüksel
tnesi daha 1937 ortalarında durakla -
tnış ve tekrar bir buhran başladığı 
hissini verecek derecede bir gerilme 
görülmüştür. Tabii Amerika'daki bu 
Vaziyet 1938 de eveli İngiltere'de son
ra da diğer memleketlerde tesirini 
göstermiştir. Bu sebepledir ki 1938 
sonunda istikbal için ümit veren tek 
hadise yeni dünya iktisadi vaziyeti -
nin düzelmeğe meyletmesidir. 

Dünya ekonomisinde 938 de hisse
dilmeğe başhyan gerileme alametleri
ni muhtelif tarzlarda izah edenler 
Yar:dır. Birinci izah tarzı klasik "i.k
tisadi devreler" nazariyesidir. Bu fik 
re göre her memlekette münferiden 
hükmeden ve muhtelif memleketler 
ekonomilerinin birbiri üzerinde tesi
ri yüzünden bütün dünyaya sari olan 
iktisadi devreler vardır. Bir müddet 
kalkınma ve refah devam eder. Fiyat
lar yükselir, İstihsal ve ticaret ar -
tar bu hal çok u:un bir müddet de • 
vam edemez çünkü iktisadi yüksel
ıne hareketi bu yükselişi durduracak 
ve geriletecek hastalıklar mikropla • 
rını da beraber getirir. Ya ani bir pa
nikle veya yavaş yavaş başlıyan ve 
.Şiddetlenen bir buhranla bu hastalık 
kendini gösterir. Fiyatlar düşer, if -
laslar başgösterir, istihsal ve tic;aret 
de azalır. İşte bu nazariyeye tar~ft~r 
olanlar 1938 in dünya için yem hır 
iktisadi devrenin sonu olduğu ve ta
bii sebeplerden dalayı bir gerileme
}>e intizar olunabileceği mütaleasın
dadırlar. 

lktiaadi vaziyet üzerinde siyasi a
millerin müessir olduğunu ileri sü
ren diğer bir mütalea ise şudur: "1938 

büyük bir dünya harbinin önü alın -
dılı sene olmak itibariyle iyi bir se
nedir. Bu sene zarfında görülen ikti
&adi gerileme ise siyasi sebeplerin 

doğurduğu bir neticedir. Binaenaleyh 
iktisaden gerilemeden ıikayet edil -
memeli belki büyük bir felSketin önü 
llındığından dolayı memnun olma -

lıdır." 
Üçüncü bir mütalea ise bu ikisin -

den tamamen ayrılarak iktisadi dar -
lığın siyasi sebeplerden değil belki 

•iYaai karı9ıkhkların iktisadi sebep -
lerden ileri geldiğini ileri sürmekte
dir. 

Uç fikri realitelerle kartılaştıracak 
Olursak hiç birisinin tamamen ve mut 
lale surette doğru olmadığını ve fa -

kat her birinde az çok kuvetli bir ha
lı:ilcat parçası bulunduğunu görürüz. 

H.A.KUYUCAK 
devlet yardnniyle tutunduklarından 
gelen buhranlar bunları ortadan kal -
dırmamakta ve hastalık zail olduktan 
sonra dahi iktısadi bünye de çok za

yıf kalmaktadır. 

Fransa 1930 buhranından sonra he
nüz kendini toplamı§ vaziyette değil
dir. Buna rağmen 1938 deki umumi 
temayül bu memleketi de müteessir 
etmiş ve fevkalade tedbirler mecburi

yeti hasıl olmuştur. 
Siyasi hareketlerin, harplerin ve 

harp korkularının umumi itimadı ve 
istikrarı sarsmak suretiyle iktisadi 
faaliyet ve binnetice iktisadi vaziyet 
üzerinde müessir olduğu da doğru -
dur. Fakat bu amiller daha ziyade kı
sa devrelerde kendilerini göstermek
te ve uzun devreler için fazla mües
sir olmamaktadır. Mesela son Münib 

anlaşmasından evelki bir kaç hafta -
nın gerginliği mali piyasalarda tesi
rini göstermişti fakat harp tehlikesi 
atlatılır, atlatılmaz piyasalar vaziye
te göre normal hale girdiler. 

Üçüncü fikir de atılac;ak bir müta
lea değildir. Bugünkü mevcut harp -
lerin ve siyasi anlaşmazlıkların se -
hepleri arasında en kuvetlilerinin -
ekseriya inkar edilmesine rağmen -
iktisadi amiller olduğuna şüphe yok
tur. Japon - Çin harbi, İtalya'nın ha
beş seferi ve yeni talepleri iktisadi 
inkişaf, ihtiyaç ve arzularının tatmi
ni teşebbüslerinden ibaret olduğu gi
bi önümüzdeki sene şiddetlenmesi 

muhtemel olan İngiliz - Alman ihti
lafının başlıca sebebi de Almanya'nm 
yakın şarkta ve cenubi Amerika'da 
iktisadi nüfuz tesis etmesi ve bu key
fiyetin ingiliı: iktısadi menfaatlerine 
uygun olmasıdır. 

Hülasa etmek lazım gelirse 1938 se
nesi zarfında muhtelif memleketlerin 
iktisadi ihtiyaçlarını menfaatlerine 
en uygun bir şekilde tatmine çalış -
malan siyasi ihtilaflar ve gerginlik 
havası doğurmuş, bu keyfiyet de bil
mukabele iktisadi faaliyet üzerinde 
mües!ir olmu§tur. Devlet müdahele -
sinin devri değişmelerde tam bir tas
fiyeye yer vermemesi ise iktisadi dev 
relerin tabii bir surette birbirini ta -
kip etmesine mani olduğundan dünya 
ekonomisi 1938 i istikrarsız bir hava 
içinde ve g~rilemeğe müstait bir te -
mayülle geçirmiştir. 

1938 de muhtelif memleketlere ve 
muhtelif ekonomi meselelerine ait 
değişmeler ve 1939 daki muhtemel in
kişaflar ayrıca tetkike değer nokta -
lardır. 

Köyciiliik · muamt·lat 
miidiirliiğii 

Mahalli idareler umum müdürlüğü 
köycülük muamelat şubesi müdürlüğü 
ne Sıvas idare heyeti azasından B. Ne
cip Saydam tayin edilmiştir. 

«====================~ 

Ankara Borsası 
13 Şubat 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
Açılı$ F. Karıcınıı F. 

Londra 5.93 5.93 
Nevyork 126.5575 126.5575 
Parıs 3.3525 3.3525 
Mılııno 6.6575 6.6575 
Cenevre 28.6825 28.6825 
Amıterdam 68.0525 68.0525 
Bcrhn 50.7825 50.7825 
Brukscl 21.3725 21.23 
Atına 1.0825 1.0825 
Sof ya 1.56 1.56 
Prag 4.3275 4.3275 

Bazı memleketler faraza İngiltere 
iç.in iktisadi devre fikri oldukça doğ
ru telakki edilebilir .. Çünkü bu mem
leket 1932 den başhyarak beş sene 
hernen hiç ara vermeden bir iktisadi 
kalkınma göstermiştir. Bu sebeple 
lngiltere'de 1937 sonlarına doğru baş 
lıyan gerileme belki tabii bir devre 
değişmesi sayılabilir. Fakat şurası da' 
ınuhakkaktir ki bunda İngiliz ihracat 
Pazarlarının daralması doğrudan doğ
ruya 1937 de Amerika'da başhyan 
buhran da. bilvasıta müessir olmuş -

Madrid 5.93 5.93 
Var50va 23.9025 23.9025 
Budapcşte 24.9675 24.9675 
Bukreş 0.905 0.905 
Bclgrad 2.82 2.82 
Yokohama 34.62 34.62 
Stokholm 30.555 30.!>55 
Moskova 23.8725 23.8725 

t.::SHA.M VE 'J'AHVILA'I 
1933 Türk Borc.ı l. 19.2':5 19.275 

( Peşın) 
1933 Türk Borcu H. 19.25 19.25 

(Peşin) 

1933 Tiırk Borcu 111. 19.25 19.25 
(Peşin) 

1933 İkramiyeli 
Ergani 19.75 19.65 

Esasen umumi harpten beri devlet
lerin iktisadi işlerdeki müdaheleleri 
buhran devrelerinde tabii temizlen • 
nıe ameliyesini geciktirmekte ve hat
ta bazen pek uzamakta olduğundan 
buhranı takip eden senelerin refahı 
da tabii bir kuvete istinad edememek
tedir. Bir tarafta Amerika'nın ve di
ler tarafta Almanya ve ltalya'nm va-• 
ziyetleri buna çok iyi bir misal teş
kil ~er. İktisadi olmıyan işletmeler 

Sıvas - Erzurum 
Hattı ls I. 
Sivas - Erzurum 
Hattı ts. lll. 
Sivas - Erzurum 

19.15 19.15 

19.20 19.10 

Hattı ıs. ıv. 19.125 19.125 
Cümhuriyct Merkez 
Bankası 109.50 109.50 
Anadolu Demir Yollar 
%60 23.70 23.70 

(Peşin) 
Arslan Eski Hisar 
Çimento 9.- 9.-

ı 
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Vakıflar dergisi 
KÖYLERİMİZ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

zırhyacakları teklif mektuplarını en 
geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar vilayet daimi encümen riyase
tine vermeleri veya göndermeleri la
zımdır. Posta gecikmeleri nazarı iti-
bare alınmaz. (330} 10346 

Vakıflar umum müdürlüğü bir kaç 
sene içinde çoğu türk medeniyetinin 
birer şalıeseri sayılacak vakıf binala -
rını tamir ettirmektedir. İhmalin iti -
nasızlığın metruk ve mühmel bıraktı
ğı bir kısım binalar da etrafları açıla
rak, muhitleri için bir ziynet, bir kıy
met haline getirilmektedir. 

Bugün nasıldır? Dün nasıldı? Parke yol yaptınlacak 

Vakıflar umum müdürlüğü, vakıf 
müesseselerinin tarih, içtimaiyat ve 
sanat bakımından ilmi tetkiklerine de 
yol açarak imar hizmetini geniş bir 
kültür hizmeti ile tamamlamaktadır. 
Cümhuriyetin on beşinci yıldönümün
de neşredilen büyük hacimde 160 say
fa türkçe, 32 sayfa fransızca metinle 
311 resim 28 plan ve 10 tabloyu havi 
(Vakıflar dergisi)nin ilk sayısı, bize 
vakıflara ait ilmi çalışmaların ilk un
surlarını vermektedir. Gayri mev
kut olarak neşredileceği bildirilen 
derginin bu sayısında profesör doktor 
Fuat Köprülü "Vakıf müessesesi ve 
vakıf vesikalarının tarihi ehemiyeti" 
başlığı altında ilk makaleyi yazmıştır. 

İkinci makale İstanbul'da fransız 
arkeoloji enstitüsü direktörü Albert 
Gabriel'in "Tarihi türk abidelerinin 
tamiri ve ihyası" başlıklı yazısıdır. Bu 
makaleye ita.ve edilerek kuşe kağıt ü
zerinde neşredilen on dört resimde ta
mir edilmiş ve edilecek vakıf abideler 
gösterilmektedir. 

Dr. Süheyl Ünver'in "Büyük Sel
çuklar imparatorluğu zamanında va -
kıf hastanelerin bir kısmına dair" un
vanlı yedi sayfa tutan yazısına da on 
resim ve kroki ilave edilmiştir. Top
kapı sarayı müzeler müdürü Tahsin 
Uz, "Sultan Ahmet camii'' unvanlı ya
zısında camiin yapılış tarihine temas
tan sonra içindeki yazı ve çini tezyi
natını tetkik etmiştir. Bu mevzu için 
de dergiye on dört resim konulmuş -
tur. Türk ve islam eserleri müzesi di
rektörü Abdülkadir Erdoğan, .. Silivri 
kapıda ''adım İbrahim paşa camii"ni 
beş sayfa içinde izah etmiştir. Dergi
ye bu camie ait yedi resim konulmuş
tur. M. Cevdet'in "Sıvas darüşşifası 
vakfiyesi ve tercemesi" dört sayfa ve 
tıp tarihi enstitüsü dire~ö.rü ~r. ~
Süheyl Ünverin "Fatih kullıyesıne aıt 
diğer mühim bir vesika" adlı yazısı ~a 
yedi sayfa <tutmaktadır. Abdülkadır 
Erdoğan'ın "kuran tercemelerinin dil 
bakımından değerleri" başlıklı beş 
sayfa tutan yazısına on dört resim ve 
mimar A. Saim Ülgen'in "İznik'te türk 
eserleri" adlı on yedi sayfalık etüdü
ne doksan resim ve kroki; gene Dr. 
Süh.eyl'in "İstanbul'un zabtından son
ra türklerdcki tıbbi tekamüle bir ha -
kış" unvanlı on bir sayfalık tetkikine 
on üç resim ilave edilmiştir. 

Güzel Sanatlar Akademisi türk 
tezyini sanatlar şubesi çini. na
kışlar öğretmeni Fcvzullah Dayılgıl
ın "İstanbl camilerinde lale" unvanlı 
sekiz sayfa tutan yazısına 133 şekil -
deki Hile tezyinatını gösteren 10 tablo 
eklenmiştir. Halim Baki Künter, ~: 
Saim Ülgen ile birlikte "Fatih camıı 
hakkında" on üç sayfalık bir etüt ha -
zırlamışlardır. Bu yazı için de dergiye 
71 resim ve 3 plan konulmuştur. Ha -
lim Baki Künter'in "türk vakıfları ve 
vakfiyeler" başli:klı yirmi yedi sayfa
lık geniş tetkiki için de dergide 78 re
sim bulunmaktadır. Profesör Fuat 
Köprülü, vakfa ait tarihi ıstı~ahlar 
meselesi başlıklı yazısında maarıf ke
limesinin oldukça geniş bir izahını 
yapmaktadır. 

Vakıflar dergisinde bir i'ktibaslar 

bir de Bibliyoğrafi kısmı vardır. Bi
rinci kısma '"Azerbaycan vakıfları" ve 
"Orta Asya'da arazi meselelerine dair 
üç vesika" başlıklı ruscadan terceme 
edilmiş iki uzun tetkik konulmuştur. 

Bibliyoğrafi kısmında profesör Dr. 
Fuat Köprülü, Ebulgazı Yulbars Ba
hadur Han namına tanzim edilmiş yar
lığa ait isveçli bir alimin ~erini tah
lil etmektedir. 

Vakıflar dergisinin fransızca kıtı • 
mına ı:uat Köprülü'nün imzasını taşı

yan me.cmuanm baş yazısiyle Albert 
Gabriel'in ve mimar A. Saim Ülgen'in 
gene derginin bu sayısında çıl<an ma
kalelerinin tercemesi konulmuştur. Bu 
dergi ile türk kültürüne vakıflar ~ -
mum müdürlüğü hakikaten büyük hız
metler vadetmektcdir. Gelecek sayı -
ların da aynı kıymette olacağı şüphe-
sizdir. 

••• 
Fatih Mehmet ll. vakfiyeleri - Va

kıflar umum müdürlüğü 344 büyük 
sayfada Fatih Mehmet ll. vakfiyele -
rine ait vesikaları neşretmiştir. Eser
de bu vesikalar tavsif edildikten sonra 
türkçe vakıf vesikasının faksimilcsi, 
türk harflerine çevrilmiş şekli. en -
deks, Eyüp vakfiyesinin faksimilesi, 
tercemesi neşredilmekte ve Eyüp za.
viycsi vakfiıyesinden örnekler veril -
moktedir. Umum müdürlük, arşivinde 
bulunan diğer vakfiyeleri peyderpey 
neşredeceğini bildirmektedir.. 

Y ann nasıl olmalıdır ? 
Konya Valiliğinden : 

Konya - Ankara yolunun O+ 118 -
O t 606 ıncı kilometreleri arasındaki 
488 metrelik kısmın parke döşenmesi 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı
karılmıştır. Keşif bedeli 17437 lira 41 
kuruştur. 

XIX 

.1 H. Reıit TAN KUT 

Sıcak bölge koyunculuğu: 

Uda ve Mardin vilayetlerimizin 
çöle bitişik düzlüklerinde iklimin 
şartlarına göre düzenlenmiş hususi 
bir koyunculuk vardır. Bu hususiyet. 
büyük savaştan sonraki coğrafi in
hiraf ve hududun dalgalı araziye yak
laşması netkesi, daha bariz şekil al -
dı. Buralarda koyunu sütü için besler
ler. Fakat step'e bakarak bahar çok er
ken geldiğinden kasaplık kuzu yetiş
tirmek kolay oluyor. O civar şehirle -
rinin ilkbahar et ihtiyacını bu kuzular 
temin ederse de, yaz ve sonbahar müd
detince yalnız keçi kesilir .• Bunun i
çindir ki bu mıntakada ayrıca bir keçi 
besleme işi de meydan almıştır. Vak
tiyle sürüler çöle doğru daha çok uza
nır ve yayılırdı. Şimdi ise yayılma şe
killeri şu kademelere göredir: 

daha geri olmakla beraber bu ot zen -
ginligi say~inde koyunculuk bir de -
rece daha karlı olımık yolunu tutabi -
lir. Otu bükerek kolanlar haline geti -
rirler. Bunlara bağ denilir. 2S kilo ka
dar çeken bu bağlar üst üste sarılarak 
mahruti şekilde istif edilince mahalli 
tabirle Tayalar vücuda gelir. 

1 - Eksiltme 17-2-939 cuma günü 
saat 15 te vilayet daimi encümeni o
dasında yapılacaktır. 

Sabit ve yarı ziraatçi kücük köy -
ler ilk hareket merkezleridir. Sürüler 
bütün kışı daha cenupta ve şimdiki hu
duda yakın yerlerdC'ki kuyuların veya 
su başlarının etrafında geçirir. Bu su 
başlarına Mardin taraflarında Circip 
adı verilir. Derik, Kızıltepe ve Viran
şehir arasında çok makbul circibler 
var. Bunlar tıpkı Anadolu yaylasının 

çölümsü step"ine yakın yerlerde gör -
düğümüz çıkar - batar sulara benzer. 
Koyun sahipleri çadır ve çergilerini 
circib başına kurarak bütün kış orada 
derbeder bir hayat sürerler. Köylerin
deki sürülmüş ve ekilmiş tarlaları yü
zü üstü ve evleri kapalı bırakılmıştır. 
Yazın köylerde orak işi bitip, harman 
kalkıncıya kadar sürüler de köy(bark) 
mı bulmuş olur. Orada beş o ngiin ka
dar tarlaların yüzünü kemirirler. Ve 
sonra deşt yolu tutulur. O havaliye 
göre deşt Mardin'den başlıyarak, Di -
yaıfuakır ve Ergani ye ka<.lar uzanır. A
şağıdan beri gelen sürüler kademe ka
deme harmanını kaldımıış bir köyden 
diğerine yükseldiği için çiftçi köyler 
hareketlerine mani olmazlar. Çünkü, 
o köylerde zaten yaza ıkahr ziraat yok
tur. Sonbahar bitince aynı yol, aynı ka
demeler gerisin geriye takip edilir. 
Bu tarz, koyunculuğun en iptidai şek
li olmakla beraber toprağın kuveti ve 
köylünün süt mahsulünden yağ ve pey_ 
nir yapma itiyadı köylere has açlığı 
bir dereceye kadar tadil eylemiştir. Bu 
ralarda büyük koyuncu köyleri kur -
mak oldukça müşküldür. Çünkü, mev
siminde Cizreden başlayıp Zevan de
dikleri silsileyi boylıyarak Van gölü
ne kadar yükselen sürülerin yürüyü -
şü yalnız bir tek nizama itaat eder: 
Uygun hava ve mutedil hararet. 

Cizre'den biraz yukarıda yatmış o -
lan bir sürüyü yerinden oynatmak güç 
olmaz. Fakat onları kendi arzuları ol
madan be§ kilometre daha ileriye yü -
rütmek için en meşakkatli tedbirlere 
başvurmak llizım. Koyunun Meteorolo
j ik malfımatı çobanınkinden çok faz -
ladır. O yağını sıkacak hararet derece 
sini ve önünü çamurlıyacak yağmur 

fırtınasını vaktinden evel keşfeder. 
Yürürken çöküp kaldı mı veya yatmış
ken kalkıp yürüdü mü bilmeliyiz ken
di sıhati için en isabetli hareketi yap -
mıştır. 

Soğuk mıntakada tabiatin, kışı kor
kunç olmaktan çıkaran bu IUtfuna kar
şı hazan da telefatı mucip olan aksilik
leri var.Koyun açık ve kurak hava hay 
vanı olduğundan uzun müddet kapalı 
kalamaz. Halbuki soğuk mıntakamızda 
kış daima muntazam ve hesaplı olmaz. 
Biraz fazla sürünce koyunun hem gı
dasını, hem mukavemetini bitirir. 
Soğuk mıntakanın cazip olan tarafı 

yaylalardır. Bunların meş.hurları ve 
yüz binlerce koyun alabilenleri şun -
lardır: Bingöl Şeref ettin, Çavraşi, 
Hamırpet, Erzurum ile Beyazıt arasın
da Aladağ ve nihayet o kadar mühim 
olmamakla beraber Nemrut ve Sipan 
(Suphan). Uzun Hasan zamanında 
Türkmen lehçesiyle Mimbulak adlan
mış olan Bingöl, tabiat güzelliği tabi
at kudretlerinin tecellisi ve ~iir ba -
kımından eşsiz bir yayladır. Oranın 
belli başlı yaylacılarından olan Beri -
tan aşiretinde bir hafta misafir kal -
dun. Milli servet içinde koyunun ne 
demek olduğunu ve ekonomik hare -
ketler arasında koyun beslemenin ka
zanç lehine neler kaydedebileceğini 
tetkik ederken bu yaylaların fizik ve 
moral insan gövdesinde ne kadar mak
bul tesir yapabildiğini de gördüm. 
Soğuk mıntakada koyunculuğun iki 

hedefi vardır: 
ı - Süt almak 
2 -Tüccar malı yetiştirmek. 
Bu mıntaka koyunlarının sütü - kış 

yemi çok olduğu için - hem bol, hem 
yağlıdır. Bu sütlerden yağ çıkarır, 

peynir yaparlar. ..... 
Türkiye'de koyun ön safta bir gıda 

meselesi olduğ halde şimdilik bu gıda
dan yalnız şehirliler faydalanıyor. 

Köylerimizin dişi henüz ete değmi -
yorsa bunun sebebi ikidir: 

ı - Koyun vatanında çok az koyun 
bulunması. 

2 - Koyunun aynı zamanda bir ih -
racat malı olması. 
Yukarıdan beri tarifini yapmağa uğ

raştığım koyun mıntakaları elbetteki 
bugünkü mevcutta çok fazla koyun 
besliyebilir. İçtimai hayatımız koyun
culuğu bu boğacak şekil ve dereceyi 
henüz bulmadL 1ngiltere'de doksan 
milyon koyun beslendiğini düşünür

sek Türkiye'nin yirmi milyonluk ko
yunculuğuna acımamak elden gelmez. 

İhracat malı olmasına gelince, ko -
yun sonuna kadar bu kıymetini muha
faza edecektir. Çünkü, domuz balkan
lardan aşağı geçmez. Ve Akdenizin bi
ze yakın yerleri koyunu daima bizden 
almağa mecburdur. Soğuk ve sıcak 
mıntakalarınıızın koyunculuğuna ge -
lince Şarki Akdenizin milyonlarca 
halk barındıran şehirleri kı;;lık etleri
ni ancak bizim yaylalar~an temin ede
bilir. Çünkü, Arap yarımadasının iç 
koyunculuğu ancak kendine yeter. 
Irak'ta ise kışın sürüler çölden dışa
rıya çıkmazlar. Halbuki kışa yakın ay
larda artık yaylayı bırakan sürüler ka
deme kademe cenuba doğru süzülür. 
Tam kış ağzı Suriye yakınlarındadır. 
Ve Filistin sahillerine kadar bütün 
tüccar ve sanatkar sahil halkının kış
lık etini ancak bu sürüler verebilir. 

Orta Fırat ve Dicle düzlükleriyle, 
f}.ras'ın alçak vadileri ve Hazer kıyı -
larına kadar sıcak ovalar aynı arzuyla 
Bingöl'ün karlı tepesini kastederler. 
Eğer bu yerlerdeki koyunlar tamamiy
lc serbest olsalardı haziranın on be
şinci günü aynı saat, hatta aynı 

dakikada Bingöl'ün başında selam
larlardı. Beş a:.ır evelce Kara ve 
Akkoyunlu türkmenleri koyunlarının 

~!~i~;n\e~::~~~1 ~;~~:1~~abk~iu;!~ : . ı· .. ·········v·i·ia·;~'ti·;;· .. -ı 
lardı. Cenup mıntakamrzın koyuncu - .. 
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luğu bu bakımdan soğuk mıntakamı -
za bağır olduğu için biraz da o mınta- Parke yaptın lacak 
kayı mütalea edelim: 
Soğuk mıntaka koyunculuğu: Konya Valiliğinden : 

Konya hükümet alanının parke dö
şenmesi işi kapalı zari usuliyle açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bede
li (1S808) lira (64) kuru~tur. 

1 - Eksiltme 17-2-939 cuma günü 
saat · ıs te vilayet daimi encümenı 
odasında yapılacaktır . 

2 - Bu işe ait keşif, proje eksilt
me şartnameıoi, genel ve fenni şart

namelerle sair evrakı fenniye Konya 
Nafıa müdürlüğünde görülebilir. Ve 
iki lira mukabilinde istiyenlere gön
derilir. 

3 - Muvakkat teminat (1185) lira 
(6S) kuruştur. 

2 - Bu işe ait keşif, proje ve ek -
siltme şartnamesi, genel ve fenni şart 
nameler ve sair fenni evrak Konya 
Nafıa müdürlüğünde görülebilir ve 
iki lira mukabilinde istiyenlcre gön
derilir. 

3 - Muvakkat teminat 1307 lira 81 
kuruştur. 

4 - Taliplerin bu işi yapabilecek
lerine dair Konya vilayetinden alın -
mış ehliyet vesikasiyle ticaret odası 
vesikalarını haiz olmak şartiyle 2490 
sayılı kanunun tarif ettiği şekilde ha
zırlıyacakları teklif mektuplarını en 
geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar vilayet daimi encümen riyase
tine vermeleri veya göndermeleri la
zınıdır. Posta gecikmeleri nazarı iti-
bare alınmaz. (331) 10347 

Kalörifer tesisôtı 

l&tanbul Nafıa Müdürlüğünden:: 

20-2-939 pazartesi günü saat 1 S te 
1stanbul'da Nafia Müdürlüünde ek -
:.iltme komisyonu odasında 119999.22 
lira keşif bedelli İstanbul yüksek mü
hendis mektebi kalorifer tesisau ve 
kazan dairesi inşaatı kapalı zarf usu
Jiyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık it
leri genel, hususi ve fenni ttartname
leri, proje, keşif hutasasiyle buna mü
teferri diğer evrak (6) lira mukabi -
linde d1!.iresinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (7250) liradır. 
1stekHlerin teklif mektupları ve en 

az bir taahhütte (50.000) liralık bu işe 
benzer iş yaptığına dair idarelerinden 
almış olduğu vesikalara istinaden İs
tanbul vilayetinden eksiltme tarihin
den (8) gün eve] alınmış, ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret odası vesikaları
nı havi kapalı zarflarını 20/2/939 pa
zartesi gUnü saat 14 de kadar Istan • 
bul nafia müdürlüğüne venneleri, 
(56S/320) 103S9 

Motopomp alınacak 
Zonguldak Belediyesinden : 

Belediyemiz itfaiyesi için alınacak 
motopomp 24-2-939 cuma günü saat 
16 da Zonguldak belediyesi Daimi 
encümeni huzurunda ihalesi yapılmak 
üzere tekrar açık eksiltmeye konul -
muştur. 

Muhammen bedel (1800) liradır. 
İsteklilerin şartnamesini almak i · 

çin Zonguldak belediyesin~ ve ihale
ye girmek için de (13S} lıralık mu
vakkat teminat mektup veya makbu
zu ile muayyen gün ve saatte beledi
ye encümenine müracaatları ilan o-
lunur. (482) 10476 

Afiş müsabakası 

lzmir Fuar Komitesinden : 

1939 İzmir Ent-ernasyonal fuarının 
afişleri müsabakaya konmuştur. tzah
nameler komite riyasetinden, Anka
ra ve İstanbul Tlirkofis müdürlükle -
rinden tedarik edilir. Jüri heyeti l• 
tanbul Güzel sanatlar akademisidir. 

(440/483) 10477 

Telefon makinesi 
ah nacak 

İ&tnnbul 
den : 

Telefon Müdürlüğün-

1 - İki bin adet kuşlu kombine te
lefon makinesi kapalı zarfla satın a
lınacaktır. 

2 - Muhammen bedel kırk bin mu
vakkat teminat 3000 lira olup eksilt
mesi 31-3-939 cuma günü saat 16 da 
müdürlük binasındaki sat malına ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi bir lira mukabili~ 
de levazım amirliğinden alınabilir. 

4 - İstekliler muvakkat teminat ve 
kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarf
larını o gün saat ıs e kadar komisyo-
na vermelidirler. (494) 10483 

Bir Baş kôtip allnacak 
Maraş Valiliğinden : 

Bu mm takanın koyunculuğu bir ağıl 
içi ve bir yayla baiiı koyunculuğudur. 
Bu sahada ilk karın yağdığı günden 
ba;;lıyarak, tamamiyle kalktığı güne 
kadar koyun sürülerini ağıllarda tanı
rız: kışın koyunun dışarıya çıkıp ya
yılması kabil değildir. Fakat kalın kar 
tabakası altında çok müsait bin intaş 
vasatı bulan ot ilkbaharla beraber hay
rete değer bir feyz gösterir. Muş, Van, 
llakari,Karakös~, Kam bu u~suz bucak
sız yaylalar ve ovalar alemi ilkbahar 
la bir ot denizi halini alır. Yaylaların 
yamacındaki kadife çayırlar kar gör -
mcdikçe solmaz. Ve oralardaki ot ku
rutulduktan sonra da çayır kuvet ve 
kıymetini muhafaza eder. Soğuk mın
taka koyunculuğunun karlı tarafı işte 
bu ot bolluğudur. Köyler garptaki ko
Y.uncu köylerden çok daha ufak ve çok 

4 - Taliplerin bu işi yapabilecek
lerine dair Konya vilayetinden alın -
ınış ehliyet vesikası ile ticaret odası 
vesikalarını haiz olmak şartiyle 2490 
sayılı kanunun tarif ettiği şekilde ha-

30 lira maaşlı vilayet encümen baş
katipliğine lise derecesinde tahsili o
lup da haremde memuriyeti müsait o
lan taliplerin Şubat 939 sonuna kadar 
kanuni vesikalariyle Maraş vilayetine 
müracaatları. 10486 
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Heyeti Umumiye toplantısı 

Afyon terokkii Servet Bankasından: 
Bankamızın 938 yılı hesap devresi adi içtimaı ile Banka 

Esas Mukavelenamesinin bazı maddelerinin Ticaret ve 
Bankalar kanununa göre tadili için fevkalade içtimaı 11 
mart 939 cumartesi günü saat birde Bankanın bedestan 
yukarısrndaki dairesinde yapılacaktır. 

İçtima fevkalade ve adi olması hasebiyle heyeti umumi
yeye bir hissesi olan da ittirak eder. Esas mukavelenin 
31 inci maddesi mucibince hissedaran sahip oldukları his
se senedatını içtima gününden en az on gün evvel tirket 
müdüriyetine vererek mukabilinde makbuz • ve duhuliye 
almaları lazımdır. 

FEVKALADE IÇTJMA RUZNAMESi 

l - Şirket mukavelesinin birinci maddesindeki (Bele
diyeler hududu dahilindeki bilumum mebaninin ve arsala
rın teminat iraesi mukabilinde merciinden alınacak birin
ci derecede İpotek senedatının bankaya tevdii üzerine ik
razat icra ve hesabı cari açmak ve emvali gayrimenkule iş
tira ve imar ve taksim ve füruht ve mübadele etmek; rehin
li ve imtiyazlı mathibata kaff ei hukuku ile dayin makamı
na kaim olmak suretiyle devir ve ferağ tarikiyle sahip ol
mak ve emvali merhunenin bedeli icar ve iradınrn tahsilini 
havaleten deruhte eylemek hususatını icra etmek) fıkra
sının bankalar kanununa muhalif olması itibariyle tayyına. 

2 - Şirket mukavelesinin 12 inci maddesinin son fıkra
sı olan (Şirketin meclisi idare azalariyle müdiranı şirketin 
mabihil ittigali olan muamelatı şahısları namına yapamaz. 
lar) fıkrasının tayyı ile bunun yerine (Banka idare mecli
si ve idare komitesi reis ve azalarının ve mürakiplerinin 
ve banka adına imza koymağa selahiyetli müdür veya me
murlarının doğrudan doğruya veya müvazaa yoluyla ban
kadan her ne tekilde olursa olsun kredi almaları, Bankaya 
lehlerine olarak kefalet veya teminat verdirmeleri ve ya
hut menfaat rabıtasiyle bağlı oldukları eşhas ve müessese
ler lehine kredi kefalet veya teminat verilmesini temin et
tirmeleri yasaktır) cümlelerinin ilavesine. 

3 - Banka esas mukavelesinin l 7 inci maddesinin so
nuna (Bankalar kanununda yazılı vazifeleri ifa etmek üze
re idare meclisi tarafından ve idare meclisine dahil olan
lar arasından seçilen iki aza ile umumi müdürden mürek· 
kep üç ki§ilik bir idare komitesi intihap edilir. idare mec
lisi idare komitesinin faaliyetini mürakabe etmekle mü
kelleftir. idare meclisi azalarından her biri idare komite
sinden bu komitenin faaliyeti hakkında her türlü malUma
tı istemeğe münasip göreceği her nevi kontrolü yapmağa 
selahiyettardır. İdare komitesi kararları aralarında açık 
bırakılmamak ve satır aralarında çıkıntı olmamak şartiyle 
ticaret kanununun 69 uncu maddesi mucibince tasdik edil
mit bir deftere kayıt edilir. Ve her kararın altı komite re
is ve azaları tarafından imzalanır idare komitesinin itti
fakla verdiği kararlar doğrudan doğruya "ekseriyetle ver
diği kararlar idare meclisinin tasvibinden sonra infaz olu
nur. Herhangi bir içtimaa ittirak edemiyecek surette maze
reti zuhur eden aza yerine idare meclisi tarafından iki ye
dek aza seçilir) Fıkralarının ilavesine. 

4 - Şirket mukavelesinin 40 ıncı maddesinin (Şirketin 
temettüatı safiyyei seneviyyesinden evvela ihtiyat akçesi
ni teıkil etmek üzere o/o 10) ibaresinin (Şirketin senelik 
safi karından Ticaret kanununun 461 inci maddesi muci
brnce ihtiyat akçesi teıkil etmek üzere o/o 5 ve Bankalar 
kanununun 31 inci maddesi mucibince keza c70 5 ki ceman 
o/o 10 teklinde) tadiline. 

5- Şirket mukavelesinin 41 inci maddesi Bankalar ka
nunu hükümlerine uygun olmadığından tamamen kaldırı
larak yerine ( 40 ıncı maddesi mucibince masrafı fevkala
de ve gayri melhuzeye karşılık olarak senelik safi karın 
o/o 10 u nispetinde ayrılan ihtiyat akçesi yekunu şirket ser
mayesinin beıte birine baliğ olduğunda ticaret kanunu
nun 461 inci maddesi mucibince ayrılan o/o 5 in ayrılma
sından ıarfı nazar edilecek yalnız bankalar kanununun 
31 inci maddesi mucibince ayrılan yüzde beş şirket serma
yesinin tamamına müsavi oluncıya kadar tevkif olunacak
tır. Zarar tahakkuk ettiği zaman hu sermayeden mahsup 
edilecek ve fakat mahsup edilen hu miktar gelecek sene
ler karlarından yerine konacaktır. Bu suretle toplanacak 
ihtiyat akçesi bankalar kanununun 26 mcı maddesi muci
bince menkul kıymetlere yatırılır) ibarelerinin konmasına 

SENELlK lÇTlMA RUZNAMESi 

1 - Meclisi idare ve mürakip raporlarının okunması. 
2 - Bilançonun kabulü ve meclisi idarenin ibrası. 
3 - Karın dağıtılmasına karar verilmesi. 
4 - İdare meclisine dört i.za ıeçilmesi ve huzur hakkı

nın tayi·ni. 
5 - Mürakip seçilmesi ve Ücretinin kararla~hrılması. 

(487) 10485 
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Elmah Elektrik T. A. Şirketinden : ~ ----- --- ----- RUZNAME: ' -- -§ Elmalı elektrik türk anonim şirketi heyeti umumiyesinin § 
: toplantı günü 15 mart 1939 saat 9 dadır. -
: 1 - Meclisi idare ve mürakip tarafından verilen rapo- : 
: run okunması. : 
: 2 - Bilanço, kar ve zarar hesaplarının, temettüatın su- : - -: reli tevzii, : 
: 3 - Müddeti münkazi meclisi idare azasiyle mürakibin : 
: tekrar intihabı ve ücretlerinin tayini. : 
: 4 - Sermayenin tenkisi ile müesseselerden teahhüdatı- : 
: nı ifa etmiyenlerin hakkında yapılacak muamele. : 
E S - Belediye, askeriye kıtlasının cereyanı havuzun ik- : 
E mali değirmenlerin istimlaki. 473 : -'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr' 
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Kiralık: 

Kiralrk - 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, 
elektrik ve sulu bir daire. Ti: 3991 
Mahmut Sür'e müracaat: 312 

Kiralık villa - Bahçeli Evlet Ko
operatifinde 5 odalı. Yolu bitmiş 
meydan üzerinde. Kırlara nezareti ka-
milesi. 1900 e telefon 353 

Kiralık - Müstakil odalar ve dai· 
re. Merkezi yerde güzel manzaralı 
güneşli bir daire ve ayrıca odalar. 
Ehven. Selanik Cad. No: 16 360 

Kiralık - Yenişehir'de müstakil 
möbleli bir oda banyo çamaşır ütü ve 
yemek dahil 60 lira. Ulus'ta F rumu-
zuna mektupla müracaat. 402 

Kiralık apartman dairesi - Yeni· 
şehir Atatürk bulvarı temyiz mahke
mesi karşısında 19 numaralı apartma
nın be'.j oda bir holü h:ıv: ikind katı 
ucuz verilecektir. Telefon 1743 403 

Kiralık daıreler - Bakanlıklar kar
şısı Karanfil ve Bilge sokağının kö· 
şesinde tam konforlu 3, 4, 5 odalı. 8 
numaraya müracaat. 406 

Kiralık - Y şehir asfalt Dikmen 
men cad. Ongan Ap. tam konforlu 
daireler. Ucuz fiyat. Müracaat dok 
tor A. Rasim Ti: 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 - Merkezi yerde bir oda: 
konfor güzel manzara müsait şartlar. 
Postane caddesi Mermerci apartmanı 
kapıcısına müracaat. 420 

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, Feyzbapartmam: kıi'to-
riferli geniş 5 oda l 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 

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. 
Tahta kale No: 38 kasap 1hsan'a mü-
racaat. 440 

KİRALIK - Karaoğlan caddesi 
Merkez apartıman, birinci katta cad
deye nazır, geniş, havadar bir oda. A -
partıman kapısınlaki gazeteciden so -
rulması. 453 

KİRALIK - Yüksel Cad. Özenli 
sokak No. 3 te ikinci kat 4 oda, 1 hol. 
konforlu daire. 3. cü kata müracaat. 

456 

Kiralık oda - Çocuk Esirgeme sa
rayı civarında asfalt üzerinde aile ya
nında möble. 20 lira. Hariciye Vek. 
istihbarat odacısına müracaat. 458 

Kiralık - Yenişehir Atatürk bul -
var nda Okmen Ap. No. 8 de bekar
lara elverişli konforlu oda. Ti: 3792 

459 

Kiralık - Dört geniş oda bir hol 
ayrıca bir hizmetçi odası kalorifer vt 

sıcak su hava gazı parke döşeli bir 
daire Yenişehir İsmet lnönü son oto
büs durağı 28 numaralı Apartman 
Kapıcıya müracaat. Telefon: 1722 

461 

Kiralık - Ucuz fiyatla devren ki· 
ralık Atatürk bulvarı Alemdar Ap. 
No: 6 içindekilere müracaat. 463 

Kiralık - Tam teçhizatlı hususi 
banyo helasiyle müstakil oda ayrıca 
çok kullanışlı 3 odalı bir daire. Y. şe
hir 4. cü durak Ataç S. No: 16 ya mil· 
racaat. 464 

Kiralık - Çankaya Cad. No: 49 da 
2 oda müsait fiyat. Odalar tekmil ve
ya ayrı ayrı kiralanır. Müşterek mut
bak banyo kalorifer. Her gün 2 den 
sonra müracaat. 465 

Kiralık - Selanik Cad. No: 6 Arda 
Ap. kaloriferli çok müsait fiyatla da
ireler. Kapıcıya yeya 1965 telefona 
müracaat. 471 

Küçük İlôn Şartlan 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Uç defa için 70 Kuruş 
Dort defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Meseli on 
defa neşredilecek bir ilin 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. 

Küçük ilanların 120 harfi geçmeme
si lazımdır. Bu miktarı geçen ilan
lar ayrıca pul tarifesine tabidir. 

.1 

Kiralık - Yenişehir orman çiftliği 
karşısında Emek Ap. 2 oda banyo 
mutbah su kapıcı dahil 35 lira yan·n· 
daki SUNlŞ mağazasına müracaat. 

Ti: 3659 475 

Satılık: 

Satılık - Cebeci ve Yenişehir'de 
irat getirir apartman ve evler. Bay-
ram Cad. No: 1 Tl: 2406 377 

Satılık - Ankara dahilinde irat ge· 
tirir beton ve ahşap ev ve apartman· 
!ar Tl: 2406 bayram caddesi No: ı e 
müracaat. 380 

S::ıtrlık arsalar - Cebeci, Yenişe · 
hir, Maltepe, Kocatepe, Çankaya as • 
faltında ve istasyon arkasında. Bay· 
ram Cad. No: l Ti: 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 plaka 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 arabası, hayvanları ile 
beraber. Yenişehir Sümer bakkaliyesi 
Ti: 3065 455 

Satılık Otomobil - 936 model az 
kullanılmış. Taksi Ti: 3333 460 

Satılık arsa - Mimar Kemal mek· 
tebi karşısında Yüksel Cad. ve Onuv· 
luk. S. köşesi 23X27 metre. SeJanik 
Cad. 46/ 4 Ti: 3610 a müracaat. 469 

Satı/ık - Dikmen'de Oveç yata· 
ğında 7200 M. murabbaı yer. Selanik 
Cad. 16/4 Ti: 3610 a müracaat edil -
mesi. 470 

Acele satılık arsa - Maltepede jan
darma okulu civarında 644 M2. arsa 
uygun fiyatla verilecek. Ti: 1538 

474 

Satılık - Keçiören'de en iyi mev
kide 15-16 dönüm yer 6-7 odalı kargir 
evi ile ucuz fiyat. K. oğlan Koç Ap. 
No. 4 de müracaat. 476 

Satılık - Çankaya Cad. üzerinde 
asfaltta 35 metre cepheli 5150 M. arsa 
çok kelepir Karaoğlan Koç Ap. 4 
Tl: 2181 477 

Satıltk - Meşrutiyet Cad. Sümer 
bakkaliyesine bitişik büyük irath bi
naya elverişli küçük arsa. Ti: 2181 
Karaoğlan Koç Ap. No: 4 378 

Satılık - Jandarma mektebi yanın
da asfalt üzerinde ve arkada muhte
lif çapta arsalar Ti: 2181 Koç Ap. 
No. 4 479 

iş arıyanlar: 

iş Arıyor - Alman Bayan Steno dak· 
tilo iş arıyor. Ankara Posta kutusu 21 
yazı ile müracaat. 385 

I~ vPrt·nlcr: 

Aramyor - Ev idaresini alaturka 
veya alafranga yemek pişirmesini bi
len bir bayan Ankara No: 428 posta 
kutusuna mektupla müra,caat. 400 

iyi almanca bilen bir mütercim 
aranıyor - Yenişehir AND apartma 
nı 5 numaraya müracaat. Tel: 3073 

412 

Aranıyor: 

Satılık hisse aranryor - Küçük 
bahçeli evler hissesini satmak istiyen 
ler 1538 telefona müracaatları. 404 

Aranıyor - Spor ve yahut kapalı 
25.000 kilometreden fazla yapmamış 

bir otomobil alınacaktır. 3099 tele
fondan 27. Numaraya müracaat. 437 

14. 2. 1939 

Emniyet Sandığı ilônla rı ı 
Taksitli emlôk satışı 

Muhammes 

Semti Cinsi kıymeti 

Şişlide meşrutiyet mahallesinde bli
yükdere (haliskargazi - tramvay) 
caddesinde eski 85, 95 Mu. 93 yeni 
312 314, 316, 318, 320, 320/1 No. lu. 

Dört katta sekiz daireli (da
irelerden birisi üç birisi dört 
altısı beşer odalı) terkos 
elektrik ve üç dairesinde 
banyo tesisatını havi ve tah
tında altı dükkanı müştemil 

kargir bir apartmanın tama-
mı. 27500 

İki katta iki odalı kuyusu ve 
elektriği olan kargir bir evin 

Balatta eski hoca Ali yeni atik Mus
tafapaşa mahallesinde hamam soka -
ğında eski ve yeni 48 No. lı. tamamı. 260 

Uç katta beş odalı iki sofalı 
kuyusu sahrıncı ve elektrik 
tesisatı olan kargir bir evin 

Samatyada eski Hacıkadın yeni Ab
diçelebi mahallesinde eski Çulcuinop 
yeni pulcu sokağında eski 62, 60 ye
ni 60 No. h tamamı. 2200 

Çengelköyünde eski çamlıca yeni Ça
kaldağı sokağında eıki 8 Mü. yeni 
13/ 1 No. h. 

lki buçuk katta beş odalı 
fazla bahçeli kargir bir evin 
tamamı (mesahai sathiycsi 
2208,62 metre murabbaıdır.) 500 

1 - Arttırma 7 mart 939 tarihine düşen salı günü saat 15 te yapılacak 

ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstil:ıde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nispetinde pey 
akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede ae· 
kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8,5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede 
ipoktekli kalır. (886-486) 10478 

Açık artırma suretile satıhk emlôk 
Emlit.k ve Eytam Bankasından : 

Esas Mukadder K. Depozitosu. 

No. Mevkii ve nevi T.L. T.L. 

259 Doğan bey M. İbadullah So. 33 taj numaralı 
harap ev. 292 58,40 

411 Misakı Milli M. eski Nardüşmez, yeni Gözgü 
sokağı 20, 20 A, 20 B taj No. lu hane 5500 1100,00 

5ll Keçiören köyü Güllü Kaya mevkii 3 hissede 
2 hisse bağ yeri (tamamı 2460 M2.) 492.- 98,40 

530 Kızıl elma M. Adliye sarayı arkasında arsa 
16 M2. 240.- 48,00 

528 
198.- 29,60 

1420.- 284,00 

526 Çcıme M. yeni Sorman, eski Kümbet So. 
82 M2. arsa. 144.- 28.80 

527 Başkır M. Söğütlü sokağında 417 M2. arsa. 834.- 166,80 
Yukarda mevkii ve nevi yazılı emlak peşin para ile ve açık arttırma u-

sulü ile satılıktır. • 
İhale 2-3-939 perşembe günü saat onda Bankamız satış komisyonu huzu

runda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve 
iki vesika fotoğrafı ile Bankamız emlak servisine gelmeleri. (492} 10481 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -
1 Kirahk kapah yüzme i - -- -
~ havuzu ve gazino -

--------- --
§Çocuk Esirgeme Kurumundan --• -• ---- ---=: Çocuk Esirgeme kurumu tarafından inta ettirilmiş olan =: 
=: Çocuksarayı caddesinde Sus sinema binası altındaki kapa- = 
=: lı yüzme havuzu gazino ve milttemilah bu işten anlar ta- =: 
5 lipler arasında açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. = 
- ihalesi 28 tubat 939 salı günü saat 15 de Çocuk Esirgeme 5 = Kurumu genel merkezinde yapılacaktır. Görmek ve ıera- =: =: iti öğrenmek istiyenlerin kurum hesap itleri direktörlü- § 
- ğüne müracaat etmeleri. 435 --
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

Türk inkilibının izahı 

(Kemalizm inkılabının pren· 
ıipleri) adlı Dr. Saffet Engin'in 
müstesna eseri bütün Ankara ki
tapçılarına gönderilmittir. Ucuz 
satılmaktadır. 468 

Zo iler 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haa
talanru kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Hakki Aparbmanı No 1 

~11111111111111111111111111111111111111!:. 

: PEK YAKINDA : 
Zayi - 1116 numaralı bisiklet pla· : HALK ve SUS Sinemalarında --kasını kaybettim. Hükmü olmadığı i- : 

lan olunur. : --
------Bir kavuk devrildi 

Harta dairesi mutemedi Mahmut ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllll;:' 
466 Kabad,.yı 

Zayi - Ankara otobüs idaresinden 

aldığım talebe paıomu kaybettim. 

Yeniıini alacaiımdan eskilinin bük-

mü olmadığı ilan olunur. 

Ankara kollej 2. ci smıf talebesinden 
467 Cavit Yüzbir 
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Milli Müdalaa Bakanhğı 
......... 

Muhtelif tezgôh 

· Askert Fabrikaiar 

Kirahk dükônlar 

1 
beynelmilel telsiz blirövesi (P. T. T.) 
den. 

1 3 - Vesik<ıları tam görülen taliple
lere şahıslarına yapılacak tebligat mu
cibince lstanlıul'da ve Ankara'da imti
hana geleceklerdir. 

alınacak 4 - Lisan bilgisi ile seyyar servis 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür bürövesi olanlar tercih edilirler. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
rniayonundan : 

1 - Müteahhit namı hesabına 7adet 
~.uhtelif tezgah ile 3 adet kazancı ör
su açık eksiltme suretiyle satın alına
caktır. 

• 1.iuhammen bedel (7400) lira olup 
ılk teminat miktarı (555) liradır. 

2 - Eksiltmesi 27-2-939 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satınalma ko -
lllisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale günü muay -
Yen saatte ilk teminat ve teklif mek -
tuplarım komisyona vermeleri. 

(398) 10416 

Yün çorap allnocak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

lrıisyonundan : 

1 - Müteahhit namı hesabına 10 bin 
Çift yün çorap açık eksiltme suretiyle 
alınacaktır. Muhammen bedeli 3175 li
ra olup ilk teminat mikdarı (238 lira 
15 kuruştur.) 

2- Eksiltmesi 27-2-939 pazar tes i gü 
nü saat 11 de vekalet satınalma komi~
Yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda 
körülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saate 
ilk teminat mektup veya makbuzlariy
le komisyonda bulunmaları . 

(399) 10417 

Zeytin yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Salın 

'.Alma Komisyonundan: 

1 - Ankara birlik ve müesseseleri 
ihtiyacr için 28000 kilo Z. yağı K. 
ıarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 16.800 lira olup 
muvakkat teminatı 1260 liradır. 

3 - Eksiltmesi 27-2-939 P. ertesi 
günü saat 15 dedir. 
4- Eksiltmeye gireceklerin eksiltme 
günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara LV. amirliği 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(390) 10413 

40 ,000 kilo Pirin~ ah nacak 
'.Ankara Levazım Amirliği Satın 

~Jma Komisyonundan : , 

lüğünden : 

Kırıkkalede bir fırın ile bir so~uk 
hava tertibatını havi kasap dükanı ve 
bir kesim yeri ile beş mağaza müza
yede ile kiraya verilecektir. Şartna -
meyi görmek üzere her gün öğleden 
evvel askeri fabrikalar umum müdür 
lüğü teavün ve sigorta sandığına mü
racaatları ve ihalenin 27 şubat pazar
tesi günü saat 15 te yapılacağı ilan o-
lunur. (481) 10484 

1250 ton demir hurdası ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satınalma Komisyo
nundan: 

3284 sayılı kanun mucibince 1250 
ton demir hurdası Kırıkkale istasyo -
nunda teslim şartiyle beher tonu sart 
namesinde izah edildigi veçhile (22) 
lira (li>) kuruştan satın alınacaktır. 

Şartnameler merkez satınalma ko -
misyonunda bila bedel verilecektir. 
Taliplerin 3 mart 1939 cuma günü akşa 
mına kadar teklif edecekleri demir hur 
dası kadar %7,5 nispetinde teminatla
riyle birlikte şartnameyi kabul ettik
lerine dair kayıt ve saralı.atı havi fi -
yat tekliflerini merkez saınalma ko -
misyona vermeleri. (405) 10496 

..... 
. Devlet Hava Yolları: 

Bir tercüman alınacak 
Devlet Havayolları Umum Mü

dürlüğünden : 
İdar1m1iz kadrosunda açık bulunan 

(200) lira aylık ücretli tercümanlığa 

çok iyi almanca bilen, tayyareciliğe a
it fenni tercümeler yapabilecek bir 
tercüman alınacaktır. 

1 - Mektep şahadetnamesi, 2 - Za
bıta ve adliyeden alınmış hüsnühal 
mazbatası, 3 - Sıhat raporu, 4 - As
kerlik vesikası, 5 - Şimdiye kadar bu
lundukları yerlerden aldıkları bonser
visleri ile birlikte 25-2-939 tarihine ka. 
dar idaremize müracaatları ilan olu -
lunur. (460) 10473 

Müsabaka ile telsiz memuru 

alınacak 

Devlet Havayolları ldare&inden: 

1 - İdarenin herhangi bir yer tel -
siz istasyonlarında istihdam edilmd. 
üzere (4) ve uçucu telsizci olarak u .. 
(2) ki ccman (6) telsiz memuru alına
caktır. Ücret ehliyete göre (90) ila 
(150) lira arasındadır. Uçucular ayrı
ca uçuş ikramiyesi alırlar. 

Müsabaka aşağıki bilgilerden yapı
lacaktır. 

1 - Ankara Garnizon birlik ve mü- Mors muhaberesi (tatbiki) ve bey -
easeseleri için 40,000 kilo pirins; kapa· nelmilel muhabere kaideleri 
lı zarfla eksiltmeye konmuştur. (Meteo kısmı dahil, nazari) 

2 _ Tahmin bedeli 11,000 lira olup Elektrik ve telsiz bilgisi (nazari) 
rnuvakkat teminatı 825 liradır. Coğrafya esas bilgisi (harita muta· 

Jcası ve saire hakkrnda nazari) 
3 - İhalesi 28-2-939 salı günü saat 2 _ İmtihana talip olanların asker-

15 te Ankara Lv. amirliği satınalma liğini yapmış olmaları ve 28 şubat 939 
komisyonunda yapılacaktır. tarihine kadar aşağıdaki vesikaları u-

4 - Ek5iltmeye gireceklerin eksilt mum müdürlüğe göndermeleri lazım -
me günü 2490 sayılı kanunun 2.3 ün- dır. 

cü maddelerinde istenilen belgeleriy- Tam teşekküllü heyeti sıhiye rapo-
le birlikte ihale gün ve saatinden en ru. 
geç bir saat evveline kadar teklif Doğruluk vesikası ve (6) kıta fotoğ
mektuplarmı Ankara Lv. amirl~ği sa-

1 

raf ile nüfus tezkeresi sureti ve en son 
tınalma komisyonuna vermelerı. çalıştığı yerden bonservis, veya varsa 

~490) 10479 

. 
Uçucular için bu bürövenin mevcut 

olması şarttır. (479) 10475 

.. ··:t·Gu·mrük ve in. B. . , 

Elbise ve Palto ve saıre 
o il nacak 

Ankara lnhir.arlar Başmüdürlü
ğünden: 

Baş müdürlüğümüz müstahdimini i
çin 9 takın1 elbise 9 adet palto ve 9 çift 
potin aleni pazarlıkla mubayea edile
cektir. 

2 - Muhammen bedeli: ma kasket 
bir takım ellıise (21) lira bir adet pal
to 15 lira ve bir çift potin 410 kuruş
tur. 

3 - Aleni pazarlık 3·3-939 tarihinde 
saat 15 de baş müdürlüğümüzde top
lanacak komisyonda icra edilecektir. 
Aleni pazarlığa iştirak edeceklerin 
mubayaa edilecek e~yanın mecmuu fi
yatına göre % 7,5 ilk teminat parasiyle 
birlikte komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. 

(453) 10471 

· ' Zira_ı Kombinalar 

Benzin Mübayaası 
Zirai Kombinalar Kurumu Direk· 

törlüğünden : 
1 - Kurumumuz için açrk eksiltme 

usuliyle bin (1000) teneke benzin sa
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 22 şubat 939 çarşamba 
günü saat on beştedir. 

3 - Beher teneke benzinin mu
hammen kıymeti üç yüz yirmi beş ku 
ruş ve muvakkat teminat iki yüz kırk 
dört liradır. 

4 - Şartnamesini görmek i&tiyen
lerin her gün kurumumuza ve istek
lilerin 2490 sayılı kanun mucibince 
istenilen l]elgcleriyle ve teminat ak
çeleriyle eksiltme günü Ziraat veka
letinde meı·kez satınalma komisyonu
na müracaatları ilan olunur. 

(438) 10440 

· · Posta, Telgraf ve Telefon 

Pazarhk ilônı 
Posta, Telgraf Levazım Müdürlü

ğünden : 

24-1-939 tarihinde eksiltmesi yapıla
cağı i15n olunan 75 ton gazovil talip 
çıkmadığından 16 ıubat 939 saat 16 da 
Ankara'da posta tel&raf umum mü -
dürlügü binasındakı satınalma komis
yonunda yapılacak pazarlıkla muba -
yaa olunacaktır. 

Muhammen bedel 9750 lira muvak
kat teminat 731 lira 25 kuruştur. 1s -
teklilerin mesai saati dahilinde her 
gün mezklır komisyona ve lstanbul'
da ayniyat şübesine müracaatla şart
nameleri görmeleri ve pazarlık i~in 
yukarıda yazılı gün ve saatte adı ge
çen komisyonda hazır bulunmaları i-
tan olunur. (306) 10339 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı Muhammen B. Muvakkat. T. 
Kilo Cinsi Ait olduğu BR. Lira Kr. Lira Kr. 

----
80000 S. K.. G. eti Antep. HD. TB. 24000 1800 K. 

230000 Un " ,, 26450 1983 73 .. 
600000 Arpa Antep birlikleri 22500 1687 50 

" 400000 .. .. .. 15000 1125 
" 

450000 K. Ot .. .. 18000 1350 .. 

Eksiltme Ş. T. gün 

zarf 24-2-939 Cuma 
27-2-939 P. ertesi 

27-2-939 ,, 
28-2-939 Salı 
28-2-939 ,, 

saati 

14 
14 
15 
10 
14 

ı - Eksiltmeye konulan mevaddı iaşenin miktarları; muhammen bedelleri; muvakkat teminatları ek
siltmelerinin şekli ve icrası tarih ve saatleri yukarıya yazılmıştır. 

2 - İstekliler şartnamesini her gün Urfa'da tümen satınalma komisyonunda okuyabilir ve komisyon
dan una ait şartname bir lira otuz iki kuruş mukabi tinde ve diğerleri parasız alınabilir. 

3 - Eksiltmeler Urfa'da tümen satınalma komisyonunda yukarda yazılı şekil tarih ve saatlerde yapı
lacaktır. 

4 - Teklif mektupları, eksiltmelerin yukarda yazı 1ı açma saatinden bir saat evveline kadar satınalma 

komisyon reisligine makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra mektuplar kabul edilmez. 
2490 sayılı kanunun 34 . cü maddesine uygun şekilde posta ile gönderilecek teklif mektupları kabul edilir. 

5 - Şartnamenin dördüncü maddesinde istenilen vesikalar muvakkat teminatın konulduğu zan içeri-
line konulacaktır. .(389) 10399 

Bayınd1rhk Bakanhğı 

Sulama işleri 
Nafıa Vekaletinden :. 1 ........ 

Eksiltmiye konulan iş: 

1 - Tarsus'ta Berdan çayı sulama 
şebekesi keşif bedeli ( 180.000) liradır. 

2 - Eksiltme 10-3-939 tarihine rast
lryan cuma günü saat 15 de Nafia Ve
kaleti sular umum müdürlüğü su ek -
siltme komisyonu odasında kapalı .zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri ge 
nel şartnamesi, fenni şartname ve pro
jeleri (9) lira mukabilinde sular u -
mum müdürlüğünden alabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is -
teklilerin (10.250) liralık muvakkat te. 
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla -
cağı günden en az sekiz gün evel elle
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
dilekçe ile nafia vekfiletine müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz etme 
leri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmiye i~ 
tirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la
zundır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. ( 443) 104 70 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
Hukuk fakültesi ikinci kısım inşaat ve 
elcıktrik tesisatıdır. 

Keşif bedeli 783703 lira 93 kuruştur. 
2 - Eksiltme 2-3-939 perşembe günü 

saat 16 da nafia vekaleti yapı işleri ek. 
iltme komisyonu odasında kapalı zarf 
.ısuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 39 lira 19 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdür
lüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmcık için is -
teklilerin (35098) lira 16 kuruşluk mu
vakkat teminat vennelcri ve nafia ve -
kfiletindcn alınmış ehliyet vesikası gös 
termeleri lazımdır. 

Bu vesika için eksiltmenin yapılaca
ğ ı günden en az sekiz gün evel bir is
tida ile i teklilerin nafia vekaletine 
müracaatları ve istidalarına buna ben
zer bir iş yaptıklarını ve bu işi başara
bileceklerini teyit edecek ve.sika iliş
tirmeleri muktazidir. Bu müddet zar
fında vesika taleıbinde bulunmıyanlar 
eksiltmiye giremiyeceklerdir. 

5 - İstekliler mektuplarını ihale 
günü olan 2-3-939 perşembe günü saat 
15 kadar eksiltme komisyonu reisliği
ne makbuz mukabilinde teslim edecek-
lerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. ( 452) 10472 

· Kültür BakanhQı 

Kitap yazma müsabakası 
Maarif Vekaletinden : 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre llk· ~ 
okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları : 
için iki ciltten müte~ekkil bir Yurt
bilgisi kitabı yazılması müsabakaya 
konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 15-2-1939 
dan başlamak ve 15-6-1939 perşembe 
günü akşamı bitmek üzere dört aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar ve
renler 15-3-1939 çarşamba günü akşa
mına kadar bir dilekçe ile Maarif Ve
killiğine müracaat ederek bu müsaba
kaya girecekler ddterine adlarını 
yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kaza -
nan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her 
yıl için bin lira telif hakkı verile
cektir. İkinci çıkan kitap serisini ya
zana bir defaya mahsus olmak üzere 
birincinin müellifine verilenin bir 
yıllığı, üçüncU, dördüncü ve beşinci 
ÇJ«anlara da birer defaya mahsus ol
mak üzere dörder yüz lira mükafat 
verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eser
lerini üçer nüsha olmak üzere maki
ne ile ve kağıtların yalnız birer yü -
züne yazılmış olarak Maarif Vekil -
liği Yayın Direktörlüğüne makbuz 
mukabilinde vermeleri veya gönder
meleri lfizımdır. Kitaba konulacak re
sim ve sairenin asıllarının yalnız 
bu nüshalardan birinde ve yerleri
ne konulmuş olarak bulunmasr kafi 
dir. Müsabakaya basılmış bir kitapla 
girenler de kitabın üç nüshasını ve
recek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser 
müsveddeleriyle birlikte, eserleri ka
ıkabul edildiği takdirde eserlerini i -

lan edilen telif hakkı mukabilinde 
ve her türlü tasarruf hakkından vaz
geçerek Maarif Vekilliğine üç yıllık 
bir devre için terkcttiklerini ve ki -
tabın o devre içindeki her basılışının 
:;on tashihlerini kendileri veya ken
di mesuliyetleri altında tayin edecek
leri diğer bir zat tarafından yapıla
cağını gösterir noterlikten tasdikli bir 
teahhüt senedi vermeleri de liizımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması Iazımge
len pedagojik ve teknik vasıfları gös
teren şartname ile noterliğe tasdik 
ettirilecek teahhüt senedinin formü -
lü Maarif Vekilliği Yayın Direktör -
lüğünden alınabilir. Mektupla isti -
yenlerin bir kuruşluk bir posta pulu
nu da birlikte göndermeleri lazımdır. 

10353 

Kitap yazma müsabakası 
Maarif Vekô.letinden : 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre Ilk -
okullaı ın 4 üncü ve 5 inci sınıfları 

icin iki ciltten müteşekkil bir Tarih 
kltabı yazılması müsabakaya konul -
muştur. 

2 - Müsabaka müddeti 15-2-1939 
dan başlamak ve 30-6-1939 cuma günü 
akşamı bitmek üzere dört buçuk ay
dır. 

3 - Müsabakaya i şt irake karar ve
renler: 31-3-1939 cuma günü akşamı
na kadar bir dilekce ile Maarif Ve -
killiğine müracaat ederek bu müsaba
kaya girecekler defterine adlarını 

yazdırarak bir numara alacaklardır. 
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kara, Sirkec~ ve Samsun veznelerin -
den 425 kuruş mukabilinde alabilir -
ler. 

3 - Eksiltme 27-2-939 cuma günü 
saat ıs de D. D. yolları, yol dairesinde 
toplanacak merkez birinci komisyo -
nunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilcrin teklif rnektuplariyle birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ay
nı gün saat 14 e kadar komi:.yon reisli
ğine tevdi etmiş olmaları lfizımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy -
gun olarak 5500 liralık muvakkat te
minat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

c) Nafia Vekaletinden musaddak eh 
liyet vesikası. 

(Ehliyet vesikası için ihale günün
den en az sekiz gün evel bir istida ile 
Nafia V ekaletine müracaat etmek la -
zırndır.) (336)10387 

Kiremit satışı 
D. D. Yolları ikinci İ§lelme Art

tırma ve Eksiltme Komisyonundan : 

Ankara istasyonu arıkasında idareye 
ait yıkılmakta olan binalardan çıkan 

azami 400 bin adet nısıf mahruti kire
mit 2-3-1939 tarihine rastlıyan pertem.. 
be günii saat 15 de Ankara'da ikinci iş
letme binasında toplanacak komisyol'l
da açık arttırma suretiyle satılacak -
tır. 

4 - Müsabakada birinciliği kaza -
nan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve miiellifiııe her 
yıl için biner lira telif hakkı verile
cektir. !kinci çıkan kitap serisini ya
zana bir defaya mahsus olmak üzere 
birincinin müellifine verilenin bir 
yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
çıkanlara da birer defaya mahsus ol
mak üzere dörder yüz lira mükafat I 
veri lece ktir. 

Muhammen bedeli 1200 liradır. ls -
teklilerin 90 liralık muvakkat teminat 
lariyle kanunun tayin ettiği vesaik i
le birlikte muayyen gün ve saatte ko -
misyona mii racaatları ilan olunur. 

Şartname ve mukavele projeleri ikin 
ci işletme kaleminden parasız olarak 
dağıtılmaktadır. (477) 10474 

An~ara. Belediyesi · 
5 - Müsabakaya gireceklerin eser

lerini üçer nüsha olmak üzere maki
ne ile ve kağıtların yalnız birer yü -
züne yazılmış olarak Maarif Vekil -
!iği Yayın Direktörlüğüne makbuz 
mukabilinde vermeleri veya gönder
meleri lazımdır. Kitaba konulacak re
sim, §ekil, harita vesairenin asılları -
nın yalnız bu nüshalardan birinde ve 
yerlerine konulmuş olarak bulunması 
kafidir. Müsabakaya basılmış bir ki
tapla girenler de kitabın üç nüshası
nı verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser 
müsveddeleriyle birlikte, eserleri ka
kabul edildiği takdirde eserlerini i -
lan edilen telif hakkı mukabilinde 
ve her türlü tasarruf hakkından vaz
geçerek Maarif Vekilliğine üç yıllık 
bir devre için terkettiklerini ve ki -
tabın o devre içindeki her basılışının 
son tashihlerinin kendileri veya ken
di mesuliyetleri altında tayin edecek· 
!eri diğer bir zat tarafından yapıla· 
cağını gösterir noterlikten tastikli bir 
teahhüt senedi vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması Jazımge
len pedagojik ve teknik vasıfları gös
teren şartname ile noterliğe tasdik 
ettirilecek teahhüt senedinin formü -
lü Maarif Vekilliği Yayın Direktör -
li.iğünden alınabilir. Mektupla isti -
yenlerin bir kuruşluk bir posta pulu
nu da birlikte göndermeleri lazımdır. 

10355 

- Demiryolları 

Muhtelif binalar yıkhnlacak 
Devlet Demiryolları ikinci işlet

me Arhrma Ekailtme Komaiyonun
dan: 

Ankara garı karşısında idaremize 
ait binaların (çıkacak malzemesi ida
reye ait) yıktırılması işi açık eksilt
miye cıkarılmıştır. 16-2-939 tarihine 
rastlıyan perşebe giinü saat 15 de i
kinci işletme binasında toplanacak ko 
misyonda ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 980 lira liradır. 
İsteklilerin kanunun tayin ettiği ve
saikle muvakkat teminatı olan 73,50 li
ralık makbuz veya banka mektubunu 
hamilen muayyen gün ve saatte komis 
yonumuza müracaatları ilan olunur. 
Şartnamesi ikinci işletme kalemin-

de görülebilir. (357) 10367 

İstasyon binası 

yaptınlacok 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan: 

Samsun istasyonunda yapılacak is -
tasyon binası inşaatı kapalı zarf usu
liyle ve vahidi fiyat üzerinden yeniden 
eksiltmiye çıkarılmıştır. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 
85.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı Devlet deımiryollarının An 

Solfotdalomin olanacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri ıüzme havuzlarında 

kullanılmak üzere 10 ton solfat Dalo
min alınacağından on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1400 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 105 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen-
lerin her gün yazı i~leri kalemine ve 
isteklilerin de 28-2-939 salı günü saat 
10,30 da 'Belediye encümenine müra-
caatları. ( 493) 10482 

Kazalar -

Harta yaptınlacak 
Simav Belediye&inden : 

2812 lira 50 kuruş muhammen bedel
li Simav kasabasının hali hazır harita
sının alanı işi, şubatın yirmi sekizinci 
salı günü Hat 14 de ihale edilmek üze
re bir ay müddetle ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

lsteklilerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ve şartname -
sinde yazılı evrak ve vesaik lazımele

I riyle birlikte ihale saatinden evet be
l lediye en~ ·· .1enine müracaatla makbuz 

mukabili vermeleri ve bu işe ait şart -
namelerle mukavele projesini görmek 
istiyenlerin İstanbul, İzmir. belediye
leri fen şubesine ve Ankara'da beledi
yeler imar heyeti fen şefliğine müra -
caat etmeleri ilan olunur. 

(329) 10392 

Sahhk fabrika alall 
Çankaya Malmüdürlüğün-.:len: 

Siyasal bilgiler okulu civarındaki 
marangoz fabrikasının morot ve saire
si açık arttırma suretiyle satılıga çı -
karılmıştır. 

Satış günü 25 şubat 939 cumartesi 
saat 14 tür. 

Talip olanların Çankaya malmüdür
lüğüne müracaatları ilan oturiur. 

(402) 10410 

Dizel elekrojen grubu 
Edremit Belediye Reisliğinden : 

J<:;dremit belediyesi elektrik san
tralı için alınacak yeni dizel elekro
jen grupu pazarlık suretiyle eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bede
li 9961 lira muvakkat teminatı 747 li
ra 08 kuruştur. 7 mart 1939 salı günü 
saat 10 da Edremit'te belediye daire
sinde encümen huzurunda ihalesi ya
pılacağından taliplerin müracaatları 

ve buna ait eksiltme, fenni ıartname 
ve pl5nlar İstanbul ve Ankara bele
diyelerinde mevcuttur. İzahat isti
yenlerin mezkur belediyelere müra
caat etmeleri ilan olunur. 

(792/450) 10446 
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Bu Ha ati Bilmeli 
Grip, nezle, enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak ıçın sağlığınızı BIOGENINE 

kan ve derman haplariyle sigortalayınız. 
BIOGENJNE; en birinci kan, kuvvet, ittiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz 

bir devadır. 

BIOGENJNE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek 
her türlü mikropları öldürür. Tatlı bir ittiha temin eder. Sinir ve adaleleri sağlamlaıtırır, 
zekayı yükseltir. Bel gevıekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

BIOGENINE; kullananlar ka'tiyyen kardan. kıştan, soğuktan ve havaların değitmesinden 
müteessir olmazlar. Çünkü vücudu her zaman genç ve dinç bulundurarak hariçten gelecek 
her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede müthit akıbetlerle neticelenen GRlP, nezle, en
floenza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu hastalıklarda·n korunmak için büyükler sabah, 
öğle, aktam birer, sekiz yatından üstün çocuklar yalnız sabah, aktam birer BIOGENINE al
malıdır. Hasta olanların kurtulması için de bu miktar bir misli arttırılmalıdır. Her eczanede 
bulunur. 6069 

T. İŞ BANKASI 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiye planı 

32.000 Lira mükôfat 
Kuralar : 1 Subat, 1 Mayıs, 26 Ağustos 

1 Eylul 1 İkinciteşrin tarihlerinde 

çekilecektr. 

~~ İ kramiyefer: 
1 Adet 2000 Liralık 
5 ,, 
8 ,, 

16 ,, 
60 .. 
95 " 

250 " 

435 

1000 " 
500 ,, 
250 " 
100 ,, 

50 " 
25 ,, 

Lira 2.000 
5.000 .. 
4.000 " 
4.000 " 
6.000 " 
4.750 
6.250 " 

32.000 
: : 

T. iŞ Bankaaına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiı 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiı oluraunuz. 

Esnafın nazarı dikkatine : 

Belediye Reisliğinden : 
Pazarlıksız satıf mecburiyetine dair kanun ahkamına 

aykın hareket fiillerinin tekerrürü teshil edilen aıağıda 
adresi yazılı dükkan cezaen kapatılmıtlır. 

1 - Yenitehir Sıhhat Vekaleti karşısında Özbayrak a
partmanı altrnda Mehmet Özgümüt' e ait "Gündoğdu" bak- 1 
kaliyesi (3) gün müddetle. (491) 10480 

Alokadarlara 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 
Merkezinden: 

.1. 

Adana'da Milli Mensucat Limitet sosyetesi fabrikalarına kayıt 
için müracaat edenlerden 6 dan fazla kardeşi olan çocukların ıı
hi muayeneleri icra edilmpk üzere 27-2-939 tarihinde merkezimi· 
ze müracaatları ilan olunur. 448 

Radyonuzdan en iyi neticeyi 
alabilmek için: 

Basit, Kudretli ve Modern 
lı 

HELİOGEN 
Antenlerini kullanınız. 

ANKARADA: 
her radyo ve elektr ik mağazasın

da satı lmaktadır. 

Kütahya malı namiyle maruf 

Kireç 
Sanayi caddesinde Yabanabatlı a -

_ılartmanında HUSEY1N ORAK 
rı: 201s •anaya caddesinde No: 80 
de Tuglacı HASA ~J.'\~DJ.\: 
Ti: 1446. Bu müesseselere müracaat 
etmeden başka yerden kireç almayı -
nız. Her hususta menfaatiniz vardır. 
Senelerdenlıeri tecrübe edilmiştir. 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartmanı No. 9 D. 5. 415 

ULUS - 20. inci yıl. - No- 6296 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı ıdare eden 
Yazı lşleri Müdürü 

Mı.mtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdiırlı: Ali Rı7a RASKAN 

İc.ra ve İflôs 
Ankara icra Dairesi Gayri Men

kul Satı§ Memurluğundan : 

İpotek olup satışa çıkarılan Ana -
fartalar mahallesi 147 ada 60 parsel 
No. lu ev aşağıdaki şartlar dairesin
de açık artırma ile satışa çıkarılmış
tır. 

EVSAF VE MOŞTEMlLATI: 
19 No. lu kapıdan girildikte ıı:emini 

çimento ve tavan tahta bir hol üze -
rinde sağda tavan ve tabanlı iki oda 
ve solda bir kapı ile yukarı kata çı-

1 

kılır merdiven ve yukarı kata ait he
la ve ayrıca aşağı kata ait bir hela 
vardır. Holün nihayetindeki kapı-tan 
evin arkasındaki avluya çrkıldıkta üs
tü açık bir avlu üzerinde saç ve ki
remit örtiilii odunluk çamaş·rlık. mtıt 
bah ve sağda üstü saç örtülü bir aı 
diye ve avlu içinde yedi adet iiç se
nelik fidan vardır. Evin 17 No. lu ka· 
pısrndan girilip 17 basamak merdiven 
le üst kata çıkıldıkta tabanları tahta 
ve tavanı muşamba bir hol üzerinde 
'iç oda bir mutbah ve mutbağa ka
pısı olan bir ahşap balkon vardır. Ev 
ahşap ve hımıştır. Elektrik tesisatı 

mevcuttur. Heyeti umumiyesine altı 
bin lira kıymet takdir edilmiştir. 
SATIŞ ŞARTLARI: 
1 - Satış peşin para ile olmak ü -

zere 20-3·939 tarihinde müsadif pa -
zartesi günü saat 10-12 ye kadar icra 
dairesi gayrimenkul satış memurlu
gunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukardaki muhammen kıymetin "/r 
7,5 nispetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubu ile ka
nunen teminat olarak kabul edilen 
hazine tahvilleri getirecektir. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak
dir edilen k ·ymctin % 75 ini bulduk
tan ve üç defa nidadan sonra mezkur 
günün 12 inci saatinde en çok artıran 
talibine ihale olunur. 

4 - lşbu tarihteki artırma teklif 
edilen bedeli muhammen kıymetin 

re 75 ini bulmadığı takdirde 4-4-1939 
tarihine müsadif salı günü saat 10·12 
ye kadar yapılacak ikinci artırmada 
en çok artırana ihale edilecektir. 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip verme
di ği takdirde üzerine ihale edilen ta
libi üzerine ihale tarihinden itbaren 
kendisine bedeli ihaleyi teslimi vez
ne eylemesi için yedi giin kadar me
hil verilecektir. lşbu müddet zarfın
da ihale bedeli yatırılmadığı takdir -
de ihale bozulacak ve bu tariht n e
ve en yu'Kse e ı e u unan a ı e 
teklifi veçhile almağa razı olup olma· 
dığı sorulduktan sonra teklif veçhile 
olmağa razı ise ihale farkı bu talipten 
tahsil edilmek üzere bu talibe ihale 
edilecektir. Teklifi veçhile almağa 

razı olmazsa gayrimenkul 15 günlük 
ikinci artırmıya çıkarılacak en çok 
artıran talibe ihale edilecektir. 

6 - Her iki artırmada gayrimen -
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı müşteriye ihale tarihine kadar o
lan müterakim vergi ve dellaliye res
mi satış bedelinden ödenecektir. A
llikadarların gayrimenkul üzerindeki 
hakları ve hususiyle faiz ve masarife 
dair olan iddialarının evrakı miispite· 
!eriyle 20 gün içinde dairemize bil· 
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak 
!arı tapu sicilliyle sabit olmadıkça 
sat ı ş bedelinin paylaşmasından hariç 
tutulacaklardır. 

8 - Artırmrya iştirak edecekler 
1-3-939 tarihinde 38/ 23 No. ile daire
mizde yerinde herkese açık bulunan 
şartnamesini okuyabilirler. 
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Yeni yakacak pazara 
TAKSiTLE SATIŞLARINA 

devam ediyor. Ti: 1475 

5 dakıl(o. Evv.:I ..• 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay. en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GRlPlN almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. 

Aldıktan beş dakika sonra 

UCUZ - TESİRLİ - ZARARSIZ 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız. 7070 

/,::=== SÜMERBANK 
Birleşik Pamuk 1 pi iği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden : 

Pamuk ioliöi satısı . - ~ 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 415 kuruş 

16 " " 480 " 
Nazilli Basma Fabrikası malı 24 
Ereğli Bez Fabrikası malı 24 

,, 

" 

.. 
" 

580 
580 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikaımda: 

1 O balyalık siparişler için 

15 ,, " " 
25 
50 " .. ,, 

" .. 
" 
" 
" 
" 

.. 
" 
" 
" 

575 
570 
565 
560 

" 
" 

" 
" 
,, " 

a a ra m maRtaa . ıpııX" mn Chlikt -

rinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabi
linde ihtiyaçları nispetinde iplik siparişi verecekleri ve 24 numara
dan ince ve muhtelif maksatlara yarıyabilecek pamuk ipliği müs
tehliklerinin de ihtiyaçlarını gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fab-
rikasına sipariş ede\>ilecekleri ilan olunur. 7045 

~========================================;:=======-!,/ 

Bir öğretmen ahnacak 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 
Merkezinden : 
• Ankara' da Çoçuk Esirgeme Kurumunun Çocuk Bahçesi öğret

menliği açıktır. Ücret yüz liradır. Sporla me§gul olmut öğretmen
ler tercihan alınacaktır. lstiyenlerin hal tercümeleriyle Ankara'da 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Merkezine müracaatları.,, 

ANKARA PALAS 
IPAViYONI 

BU AKŞAM 

YENİ NUMARALAR 
BAŞLIYOR 1 
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~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

-------- NACİ u SİNEMALAR 
---- -- YENi ----- --

--sus ----------- ANKARA ----
Her çeşit kırtasiye ve Büro e,yaıı, hendese resim aletleri ve ------E malzemesi, Fotoğraf makineleri, Fotoğraf levazım ve amatör 

§ i~leri. PHİLCO ve KÖRTİNG radyoları ve tamiratı, Ünyon si--= gorta acentalığı (Yangın. Hayat, Otomobil, Kaza) -

---- ----- --------- ------- ------ -------- -- -- -- -- -= == = == - -

Bugün bugece 
Tarihi muazzam eser 

BOSNA - SARAY FACİASI 

Baş Rollerde: 

DlTA PARLO - ERİC 

VON STROHlEM 

Umumi harbı doğuran ve onun 
bütün safahatını canlandıran 

tarihi bir film 

HALK 
Bugiin bu gece 

Misli görülmemiş bir dt-hşet ve 
heyecan kaynağı 

NEVYORKU TİTRETEN 
ADAM 

Seanslar: 

14.30 - 16.30 - 18.30: Gece 21 de 

---Bu gün bu gece 

ROMEO ve JUUET ------Canlandıranlar : --
Norma Sherer - Leslie Howard 
Görenlerin bile tekrar tekrar sey . 

rettikleri ideal bir aşkın 
canlanmış hikayesi 

---
----
---

Seanslar: := 
- 12.15 de UCUZ HALK 12 de ucuz Halk Matinası := 
- • - := Normal seanslar: -

~ PIAn teksiri Hediyelik eıya Taahhüt İşleri ~ ~ •• ., _ .... ::·;:.~;; Gece 21 d• ıçK~::N;:~~~~:Rı 14 -•;;1!:0~~:~~~ 20·30 
da ~ 

E (Mektup adresi P K. 52) (Telgraf adresi (MIHÇI OGLU) Merkez Tl: 12~0) (Şube Ti: 2619) (Kuru- E § .... ;~·~i·~;·~·~~·~:;:"~~;·~~;~"';,',';~~;·~:~;"~~·~:;;;~~~·~:;: .. ~·~~~·;·~·.~;~·;:·;;:;·:;~:;:;; .. ~;;~·;;;:;;":~·;;;;;::"' ~ 
- f l d N 11) (Şubesı Bankalar Cad No 58/2) - - taralmdan ılcincı proaram varyete numara/ arı ve 11y11c11 hokkabazlık hünerle11 DIKK AT : Fıyarlarda ı:am voktur. --: luşu 1920) (Sicilli tıcaret 208) (Merkezi Ana arta arca . o: · · - - " 
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DÜNYANIN ZÜNDAPP Motosikletlerinin geldiğini 
Motosiklet meraklılarına müjdeleriz. 

TÜRKİYE UMUMİ VEKiLİ M. Ye A. HANEF KARDE~LER 
Ankara Poata Cad. Hal kartııı Ti: 3150 En methur 


