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Katalonya son gonlerini yaşıyor 
Frankistlerin Figueras şehrini" 

de işğal ettikleri haber veriliyor 

50.000 kisilik hükümel(i bir 
ordu Fransa'ya ge(mek üzere 
Hükümetçi devlet adamları da 

.i ............................................... . 
Hükümetçi İspanya ordusuna men
sup askerler Fransa'ya akın akın 

ı iltica ediyorlar. A§ağıdaki resim, . 
lspanyol topraklarını terketti ler 1 

bunlardan ikisini gösteriyor: Za • 
vallılar, günlerdenberi ilk defa be

yaz ekmek yiyorlar. 

'Yvlr.arıdaki resimde Ankara mebus intihabı teftiş heyeti emrinde çalışan bürodaki faaliyeti görüyorsunuz. Bu büro dünden itiba -
ren vazifesini bitirmiş ve seçim hakkını haiz olanların isimlerini esas defterlere geçirmiştir. 

Perpinyan, 5 a.a. - Nasyonalistle· 
rin Figeras'a girdikleri hakkında şa
yialar dönmektedir. 

.Terbiye 
İılerimiz 

F.R.ATAY 
• Yeni hükümet programında 
'dikkatdeğer noktalarda·n biri, 
kalite maarifçiliğinde ısrar et
mek olmuştur. Yarım - münev
ver'in zararlanndan, senelerce 
evel, bize şefimiz lamel İnönü 
bahsetti. Biz bir diplomalar ko
leksiyonu yapmak değil, Türki
ye'nin hilen, bulan ve dütünen 
kafasını yeti tirmek istiyoruz. 

Bizim maarif davamız, hiç bir 
memlekettekine benzemez. Tür
kiye' de mektep, yeni milli tekev· 
vünün ocağı ve kaynağıdır. Q. 
nun için kalite ve terbiyeye her 
yerden fazla ehemiyet vermek 
zaruretindeyiz. Eski devirde üm
miler hiç bir zaman iktidara geç
mediler: yurt ve halk ne çekti 
ise, okumuı olanların bilgi ve 
ahlak seviyelerindeki hazin düı
künlükten çekti. Bugün dahi res
ıni ve serbest it kadrolarımızın 
ıstırabı kemiyetsizlikten değil, 
keyfiyetsizlikten olduğuna şüp • 
be yoktur. 

latanbul' da bulunan Maarif 
Vekiline gazetecilerin ilk sual
lerinden biri, gene mesela şu ol
ınuıtur: "- Olgunluk imtihan
larını kaldıracak mısınız?,, 

Bilakis kabiliyet kontrolünü, 
diplomadan sonra dahi, her yeni 
terfi derecesi için devam ettir • 
inek yolundayız. Kolay diploma 
alnıak ve diplomayı mukadder 
bir maaş cüzdanı telakki etmek, 
lnektep gençliğinin bir kısmında 
tedavi edilmek lazımgelen iki 
tehlikeli ziftır. Bir tarafta dev
let hizmet ve ihtisas unsuru arar
ken, öbür tarafta alabildiğine 
bütün serbest hayat, köşe dük • 
kanından son köy tarlasına ka -
dar, yeniçağ adamını istiyor. Li
•elerin kalite meselesi kadar, bü
tiik bir kısım ilk ve orta mektep
leriınizi , serbest hayat ihtiyaçla
rına cevap verecek surette ta
lnaınlamak vaziyetindeyiz. Köy 
"e kasaba mektepleri, köy ve ka
•aba çocuklarını tarladan ve çar
h•dan uzaklaştıran bir tasfiye ci
ın a:ı:ı hizmetini görmüşlerdir. Bu 
! ektepler bilakis tarlaya ve çar
~!a Yeni hayatın ileri hamlesi
d 1 RÖtüreceklerdir. Türk vatan -
d aıı bahçesinde veya dükkanın
k a mesleki gazetesini okuyacak, 
I endisini beynelmilel terakkiler-
~ lernas ettiren mecmuaları takip 

e e~ek, hür ve yaratıcı sayi ile, 
l:b•Yetimizin hakiki bünye inkı
a rnı temin edecektir. 
. Milli kültürün, devlet idaresi

k~n, serbest müesseselerin, dük • 
a_.nın, tarlanın, hulasa, maddi 

;:akevi her türlü istihsalin gözü 
r ınektebindedir. Bu mektebi 

(Sonu 1 inci sayfada) 

ANKARA'DA SEÇİM HAZIRLIGI 

Seçim bürosu dün 
vazifesini bit.irdi 

Se(im hakkınt haiz olanların isimleri defterlere ge(irildi 
;;;..--

Frankist umumi karargahının teb -
liğinde Katalonya cephesinde nasyo
nalistlerin birçok köy ve mevzileri 
işgal ettikleri, sahil bölgesinde Pala
mos yakinine vardıkları, 3.000 kadar 
esir aldıkları, bazı mühimmat fabrika 
ve depolarını, iki hava topu ve üç 
tank ele geçirdikleri bildirilmektedir. 

Gerone sakinleri milliyetperverleri 
fevk ve heyecanla karşılamışlardır. 
Diğer taraftan Katalonya cephe -

sinde dört curtis tayyaresi düşürül
müstür. Nasyonalistler düşman tahşi
datını ve Villajuiga tayyare meydanı
nı bombardıman etmişlerdir. 

Fransa' ya iltica eden 
hükiimetçi tayyarder 

Bordeuax, 5 a.a. - lllats'tan bildi
riliyor: Bu sabah saat 11 de üç hükü
m~t tayyaresi burada karaye. inmiştir. 
Tayyareciler bütün bir nasyonalist 
filosu önünde kaçmağa mecbur kal -
dıklarmı bildirmişlerdir. 

Carcassone, 5 a.a. - On iki avcı 
tayyaresinden müteşekkil iki hükü -
met filosu arızasız olarak Salvaza tay 
yare meydanında karaya inmiştir. Si
vil ve askeri memurlar derhal tayya
re meydanına gitmişlerdir. 

Deniz yoluyla Fransa' ya 
Bu kağıt yığınmı görüp de satılmıyan ve bayi elinde kalan e~~i gaz.et.eler sanmayınız. 
Bunlar ankaralllardan rey hakkını haiz bulu nan yurttaşların ısımlerını taŞ1yan defter -

/erdir, ve bundan Yenişehir semti hariçtir. 

iltica edenler 1 
Port Vendres, 5 a.a. - Bu sabah, Yugos 1 'd k. 

ispanyol hükümet donanmasına men- avya a 1 kabine buhranı 
Büyük Millet Meclisinin intihabı 1 

yenilemek için verdiği karar vilayet -
lere resmen tebliğ edildikten sonra, 
bütün yurtta seçim hazırlıklarına ay • 
m günde başlanmıştı. Alakalı ma -
kamlara bugüne kadar gelen malfima -
ta göre, bütün vilayet, kaza, nahiye 
ve köylerde intihap işlerinin ilk ka -
demesini teşkil eden, rey vermiye hak
kı olan vatandaşların tesbiti muamele
si hemen hemen bitirilmiştir. Yalmz 
bir kaç yerde bu muameleye devam e
dilmektedir. Bu işlerin de nihayet bu
gün yarın sona ereceği muhakkak sa
yılmaktadır. 

Seçimde ikinci vaziyet, tesbit edi -
len isimlerin esas defterlere geçiril -
mesidir. Bu muamele de birçok yerler
de, bu arada Ankara merkeziyle nahi
ye ve köylerinde, diğer kazalarında bi
tirilmiştir. Tam bir muvaffakiyetle 
başarılan bu safhadan sonra, intihap 
kanunu mucibince, teftiş heyetinin def 
terler üzerinde tetkikler yapması la -
zım gelmektedir. 

Şimdi Ankara'da ve biroçk vilayet
lerimizde teftiş heyetleri bu tetkikle
rine başlamış bulunmaktadır. Bu mua
melenin kanuni müddeti zarfında ik -
malini müteakip defterler her yerde 
halkm görüp tetkik edilebileceği ma
hallere asılacaktır. Vatandaşlar def -
terler üzerinde tetkiklerini yapıp bir 
itirazları varsa teftiş heyetine bildi -
receklerdir 

Dün Ankara'da belediye meclisi 
salonunda çalışmakta olan teftiş he -
retine bağlı büroda cetvellerin def -
terlere nakli ve kaydı muamelesini 
yakından takip eden bir arkadaşımız, 
son sayımda 125 bini geçen ankaralı
ların, yeni doğandan başlıyarak en 
yaşlısına kadar nasıl dikkatle t esbit 
edildiğini memnuniyet ve takdirle 
görmüştür. Teftiş heyetinin bugün -
lerde yapmakta olduğu tetkiklerle An 
kara'dan c;ıkarılacak mebus sayısı an
laşılmış olacaktır. 

Safranbolu' da 
Safranbolu, 5 a.a. - Mebus intiha -

bı için icabeden defterler ikmal edil -
miş ve intihap ifleriıne başlanmıştır. 

Macar orta Elçisi 
Moskova'dan aynldı 

sup 8 ve 11 numaralı Vedet'ler bura- ____ ......, _____ ...._. ____________________ _ 

Moskova, 5 a.a. - Macaristanla Sov
yetler Birliği arasında diplomatik mü
nasebetlerin kesilmesi üzerine macar 
orta elçisi B. Jungerth Arnothy ve el
çilik memurları bugün Moskova'dan 
hareket etmişlerdir. 

ya gelmişlerdir. Vapurlarda otuz ka
dar subay ve deniz müsteşarları var
dır. 

Bunların verdikleri beyanata göre, 
ispanyol hükümeti Figueras'ı boşalt
mağa mecbur olmuştur. Çok seri olan 
iki vapurda yakacak kalmadığı için 
Tulon'dan talimat gelinciye kadar bu 

(Sonu 8 inci sayfada) 

1 

............ 1 1 11 ........ 1 1 • 1 .. 11 ... 1111 1 ... 1 1 11~ ... 111 ......... 1 • 1. 1 ............................. 1 ..... 11 ... 

1 Maarif Vekilinin lstanbul' daki tetkikleri 

Maarif Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel İstanbul' da etraflı tet -
kiklerde bulunduktan ve lstanbul'un maarif vaziyeti hakkında 
maarif müdürü B. T evfik'ten geni§ izahat aldıktan sonra dün ak
şam Ankara'ya hareket etmiştir. 
Vekil bu sabah şehrimizde olacak- rl -

1
-----------·---

tır. B. Hasan _ Ali Yücel, iki gün e- stanhul' daki vekillerimiz 
vel de gazetecilere büyük maarif me- Ankara'ya hareket ettiler 
seleleri hakkında beyanat vermiş ve 
yazın toplanacak olan maarif şurasın
da neler konuşulacağını söylemiştir. 
Bu beyanatı dünkü sayımızda vermiş-
tik. Yukardaki resim Maarif Vekili
mizi gazetecilerle konuşurken göster
mektedir. 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Bu ak -
şam lktısat Vekili B. Hüsnü Çakır, 
Ziraat Vekili B. Muhlis Erkmen An
kara'ya hareket ettiler. Haydarpaşa'
-da Vekillerimizi İstanbul Vali ve Be
lediye Reisi Dr. Lutfi Kırdar'la di -
ğer zevat uğurladılar. 

B. Tsvetkoviç istişareler 
yapmağa devam ediyor 
YENİ KABİNE KURULMAK ÜZERE 

Belgrad, 5 a.a. - Aynı zamanda yugoslav radikal birliği par
tisinin buhranı olan kabine buhranı seyrini takip etmektedir. 
Yeni kabineyi teşkile memur edilen ı-

B. Tsvetkoviç bu sabah senato başka- ı . . 
1939 da nı B. Koroşets, radikal birliğinin slo- llkleınn 

ven şefleri, müslümanların şefi B. 
Mehmet Spaho ve diğer bazı şahsiyet
lerle görüşmüş ve öğleden sonra B. 
Stoyadinoviç ile istişare etmiştir. 

Radiktıl birliği l(rupu 
toplanacak 

Bundan başka istifa eden Başvekil 
öğle vakti radikal birliği partisi gru
punu içtimaa davet ederek cuma ge
cesi hadiselerini izah etmiştir. 

B. Tsvetkoviç de partinin Belgrad 
bölgesini içtimaa davet etmiştir. Ye
ni hükümet listesinin bu gece neşre· 
dilmesi beklenmektedir. Buhrana müs 
lüman ve sloven azası tarafından se -
bebiyet verilmiş olan radikal partisi
nin birliğini korumak için gayret 
sarf edilmektedir. 

}'eni k<ıbine bir intikal 
hühii.meti olacak 

Yeni kabinenin radikal birliği aza
sından mürekkep mütecanis bir hükü
met olacağı ve vazifesinin, yeni büt
çeyi meclisten geçirmek ve hırvat me
selesini hal için daha geniş bir kabi
neyi hazırlamak üzere muvakkat ola
cağı zannedilmektedir. 
Bazı şayialaram tersine olarak, 

Zağrep'te bulunan hırvat muhalefeti
nin reisi B. Maçek Belgrad'a davet 
edilmemiştir. 

İngiltere' de 
• • 

yenı seçım 

yapılacak 
Londra, 5 a.a. - Sunday Kronikl 

gazetesine göre B. Çemberleyn umu
mi intihabatın icrası tarihini önümüz 
deki birinci teşrin olarak tespit et -
miştir. 

O zaman Başvekil, şu hususları İ· 
lan edebilecektir: 

Teslihat ve tayyare kuveti itibariy
le İngiltere'nin Almanyaya faikiyeti, 
ticaret sahasındaki kalkınma, bütün 
müdafaa pliinlarının tanzim edilmiş 
olduğu, zirai refahın yeniden temin 
olunduğu, harp halinde cenubi Ame
rika'da iaşe maddelerinin temin edi
leceğinin muhakkak bulunduğu. 

..._...,,,,..........., .......... 
Büyük fatiıt konseyi gizli bir toplan
tı yapmıştır. Toplantmın tafsilatı bi
linmiyorsa da, meclis, lspanya'daki 
frankist zaferinden dolayı memnuni
yetini izhar ebnittir. 

Haberlerimi% 3 üncü •aylada 

~an 
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İnsan ve kültür: 

İspanyol dönüm noktası 
ispanya cümhurreisi Azana, fransız topraklarında bulunuyor. F ran -

co'nun emrindeki orduların Katalonya'daki son işlerini bitirerek Valen -
siya ve Madrid'deki hiikümet mukavemetlerini tasfiyeye girişmeleri, ar
tık bir gün ve saat meselesi sayılabilir. Bu esnada, lsapnya'daki italyan 
kıtaları kumandam ile Roma' da toplanmış olan büyük faşist meclisi, za
ferden dolayı birbirini tebrik ediyor. halyan müdahalesinin bu açık ol • 
duğu kadar müstehzi delilleri önünde, Londra'da hala bir "Ademi Mü
dahale Komitesi"' nin mevcut olduğunu düşünmek; hayat ile mantrk, 
menfaat ile ideal, hesap ile hayal, kuvet ile hak ve aksyon ile laf arasın -
daki mücadelenin bir kere daha kimin ve neyin lehine neticelendiğini, 
ihtiyar ve kös dinlemiş tarih' e şu sıralarda kaydettirse gerektir. 

İspanyol toprakları üzerinde, İspanyol malını, isanpyol kanını ve is -
panyol canını feda etmek suretiyle oynanmış olan politik, ekonomik ve 
ideolojik satranç partisi, bu suretle nihayete ermektedir. "Mat'' mı, 
"'pat'' mı} "Ademi miidahale" ustalarının bütün gayretleri, bir "pat" 
yaratmak pe§indedir. Leon Berard, şu :;ıralarda, Franco'nun hariciye na
zm ile konuşmuş ve bir köprü yıkılırken bir yenisini bir diğer noktada 
karşı yakaya atmış bulunuyor. İngiliz diplomasisine gelince, o kendisi. 
ni, her zamanki "acheval"' şans deneme taktiği ile, daha ilk günlerde, 
Portekiz kanalından temsil ettirdiği gibi, bir müddet sonra, ticari ajan -
lık fikrini ortaya atmak ve bunun bir çok memleketler nezdinde mürev -
vici olmak suretiyle, Franco İspanya'sının kıdemli dostlarından birisi 
sayılmalıdır. O kadar ki, eğer bugün "rnat''ı ''pat"'a çevirmek, yani, e -
ğer F ranco ispanya' sını, harici her türlü tesirlerden temizliyerek sadece 
lspanya'nın ve İspanyol milletinin mümessili kılmak, yani, eğer Fran -
co'nun zaferini bir müşterek İtalyan - İspanyol zaferi halinden çıkararak 
sadece dahili bir İspanyol hareketinin zaferi haline ifrağ etmek henüz 
kabil ise, bu, Jngiltere'nin Franco'nun kıdemli bir dostu olması sayesin -
de kabil olacaktır. 

Demek oluyor ki, "mat"a doğru yürüyenlerin kendilerini ''pat"a dü -
§Ürecek olan hareketlerini beklemek lazımdır. Hakiki satranç oyununda, 
böyle bir hareket, yakın zaferin verdiği serhoşluk yahut yorğun kafanın 
kafi derece kontrollu olmıyan bir kararı yüzünden hasıl olur. Acaba is -
panyol partisinde, böyle bir vaka hadis olacak mı? 

İtalya Franco'ya zaferi temin ettiğini iddia ediyor. Acaba ? Aca -
ha. Hükümetçi ispanya ile onun dostlarının "ademi müdahale" çıkmazı. 
na düşürülmeleri, zaferi aynı nisbette temin etmemiş midir? Sonra, İtal
ya, zaferi temin etti diyelim? Şimdi yahut biraz sonra Franco lspanya'
smm anyacağı yeni şeyler yok mudur? Mesela, istiklal. Mesela, baştan 
başa harap olan memleketi yeni baştan inşa etmek. Çünkü, unutma -
mak lazım ki, harp tannsı ile sulh tannsı ayn ayn kimselerdir! ve aralan, 
daima açıktır! 

Fakat bir de rejim ve ideoloji meselesi var. Birde, bunun incelikleri 
var. Bunlar da, hal ya' nın lehinedir. 

Binaenaleyh, ·•mat" mı, "pat" mı? 
Hem bakın, tam bu sıralarda, Yugoslavya' da pat' adak bir kabine 

~ü§tü 1 Burhan BELGE 

T. C. Ziraat Bankası A. S. 
:ıe:; • 

Memurlar tek.aüt sandığı 

Sermaye 1.820.480 
liraya yükseldi 

3202 numaralı Türkiye Cümhuriye
ti Ziraat Bankası kanununun 55 inci 
maddesi hükmüne göre (Türkiye 
Cümhuriyeti Ziraat Bankası memur
ları tekaüt aandıiı) kurulmuştu. 

Gene aynı kanunun hükümlerine 
göre Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
Bankasiyle Emniyet sandığı muave
net Nndrğından devir alınan serma
ye 1.665.100 lira ve muhtelif alacak
lılar 103.160 lira idi. Bu paranın 
1.287.971 liraaı nakit, 280.050 lirası es
ham ve tahvilit, 167.847 lirası ikrazat 
ve 32.391 lirası muhtelif alacaklılar
dan mürekkep idi. Bu suretle 1 tem
muz 1937 tarihi itibariyle devir alı
nan aktif yekunu 1.786.260 lira idi. 

tekaütlük haklarını muhafaza eden 
576 memura ait bulunan 991.489 lira 
tazminat ile 68 memura borç yazılan 
49.495 lira son yardım parasının ye
kfınu olan 1.040.985 liraya mahıuben 
bu hesap devreıi içinde vuku bulan 
43.210 liralık tahsilat çıkınca 997.480 
liradan ibaret kalmaktadır. 

Sandık ıermayesi, devir alınan 
1.665.100 lira iken memur aylıkların
dan kesilen yüzde beşlerin bunun 
muadili olarak banka ve müesseseler
ce verilen yüzde beşlerden ve tazmi· 
nat tahsilatından toplanan 153.380 li
ra ile birlikte yekun 1.820.480 lirayı 
bulmuıtur. 

Bu hesap devresinin altı ayı içinde 
tediye olunan tekaüt maaşları 26.593 
liraya baliğ olmuştur. İdare heyeti 

ULUS 

İstanbul' da 
inşaat 

faaliyeti 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Geçen 

sene şehrimizde, diğer senelere nis
petle hafif geçen in,aat faaliyetinin 
baharın yaklapnasiyle beraber bu sene 
daha hararetli bir ~kilde başladığı gö 
rülmektedir. Belediyeden istenen in
şaat müsaadelerinin çokluğu, havala
rın düzelmesiyle beraber inşaatın pek 
ziyade fazlalapcağını göstermektedir. 
Yapılan inşaattan şehrin gittikçe top
landığı ve merkezileştiği görülmek -
tedir. Şehir içinde arsalar pek azaldı -
ğından bir takım binaların yıkılarak 

yerlerine büyük binalar yapıldığı ve
ya eski binaların tadil olunarak bugü
nün ihtiyaçlarına uydurulduğu müşa
hede ediliyor. 

Alakadarlar inşaatın oçğalmasma 

başlıca am~l olarak inşaat malzemesi
nin fiyatlarının çok düpüş olmasını 

göstermektedirler. 
Hükümet çimento ve çivi fiyatları· 

nı koyduğu narhlarla haddi asgariye 
indirdiği gibi tuğla fiyatlarında da 
son yıllarda çok tenezzül vukua gelmiş 
tir. Fakat buna mukabil arsa fiyatları, 
bilhassa halkın fazla rağbet gösterdi
ği semtlerde fahiş bir şekilde bulun
maktadır. Arsalar ucuz olsa inşaatın 
daha ziyade çoğalacağından şüphe e
dilmemektedir. ,,. 

İkinci nevi ekmek 
.. . . . 

numunesı ıçın 

hazırlıklar yapılıyor 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Bu haf
ta, belediye ikinci nevi ekmek için ye
niden bir nümune hazırlatacaktır. Bu 
husus için icap eden masrafa karşılık 
olmak üzere belediye iktısat müdür
lüğüne bir miktar tahsisat verilmiştir. 
Evelce de yazıldığı gibi 7,5 kuruşa sa
tılacak olan bu ekmek yüzde yirmi mı 
sır unun<lan, yüzde 80 de yumuşak 

buğday unundan mürekkep olacaktır. 
Yapılacak tecrübenin kati bir netice 
verebilmesi için belC(fiye iktıaat mü
şavere heyetinden iki kişi bu tecrübe
lerde hazır bulunacaklardır. 

İdari teıkllitın 
ge,ırdlği saf hal ar 

Türkiye'de 62 vilayet, 378 
kaza, 994 nahiye var 

Dahiliye Vekaleti, milli hüküme -
tin kuruluşu 920 den 938 e kadar o -
lan seneler içinde idari teşkilatımızın 
geçirdiği safhaları tesbit etmiştir. 

920 de memlekette 15 vilayet, 16 
müstakil liva, 35 merbut liva, 322 ka
za ve 795 .nahiye bulunmakta idi. 921 
de vilayet sayısı aynı kalmış, müsta -
kil 24, merbut liva 30 olmuş kaza sa -
yısı 325 e yiikıelmiş, nahiye sayısı 
784 inmiştir. 

923 de, yani cümhudyetin ilan e -
dildiği sene, livalar kaldırılmıştır. Bu 
sene vilayet sayısı 69 olmuş, kaza sa
yısı gene 325 olarak kalmış, nahiye 
sayısı 784 e inmiştir. 

925 de vilayet sayısı 74 de çıka· 

rılmıftır ki, cümhuriyet tarihinde en 
yüksek vilayet adedi bu senedir. 

929 da nahiyeler teşkilatlı ve teş
kilatsız olarak ikiye ayrıl~n". Bu 
sene içinde idari teşkilatımızın tablo
su şudur: 63 vilayet, 338 kaza, 150 
teşkilatlı, 590 teş.kilatsız nahiye. 

934 de vilayet sayısı 57 ye indiril -
mif, kaza sayısı 3S2 ye çıkarılmıştır. 
Bu sene içinde teşkilatlı nahiye sayı
sı 223; teıkilitıız naıhiye ıayısı 655 
olmuştur. 

Son ıene olan 938 de idari te,ki -
Jatımıznn tablosu şudur: 62 vilayet, 
378 kaza ve 323 ü teşkilatlı, 671 i 
teşkilatsız olarak 994 nahiye. 

Bir ka,ak,ıhk 

hadisesi etrafında 

tahkikat devam ediyor 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Sokoni 

Vakum gaz şirketinin bir vapurunda 
yakalanan kaçak eşya takibatına bu -
gün de devam edildi. Tahkikat evra
kı yarın tekeımnül edecek ve kaçak
çılık yaptıkları aabit olan kumpan
yanın depo müdüriyle gemi müdürü 
ve altı tayfa kaçakçılık muhakemesi
ne verileceklerdir. Bugün hadisenin 

-="...__,. .a. ~ --··· __,,.._._,. ..... ,_ 
ÜDİVefSİfe meydanı a{ılacak mıştır. Cürmümeşhut yapılır yapıl -

İstanbul, 5 (Telefonla) - Şehir 
mütehassısı Prost'un şehir planına 

göre tanzim ol\Jllacak sahaların ön 
planda bulunanların umumi menafi na 
mına istimlakine başlanacaktır. Bu a
rada üniversitenin önündeki meyda -
nm genişletilmesi ve buradan Mar -
mara denizine kadar olan sahanın a -
çılması için Beyazıt'ta İnkılap müze -
sinin önünde bulunmakta olan kırta -
siyeci dükkanlarının kaldırılması icap 
etmektedir. 

Bu dükkanlarm bugünlerde istimla
kine başlanarak kaldırılması için fa -
aliyete geçilecektir. Diğer taraftan 
Aksaray tramvay caddesi genişletile -
cektir. 

ve sandık memurları aylıkları olarak 
tediye olunan meblağlar 8.538 liradan 
ibarettir. Sandığın vadeli vadesiz tev
diatın faizlerinden hasıl olan 41.416 
lira ve muhtelif ikraz faizlerinden 
hatul olan 5.230 lira ile birlikte gelir, 
46.674 lirayı bulmuştur. 

Gelirin yekfinundan ödenmiş olan 
paralar yekunu çıkınca. sandığın bu 
hesap devresi içindeki karı ı 1.542 li
rayı bulmaktadır. 

maz direktör memurları odasına da -
vet etmit, kendilerine 150 lira rüıvet 
mukabilinde bu ifi kapatmalarını ve 
bu ifi idare etmelerini teklif etmiftir. 

Memurlar parayı alarak derhal bir 
zabıt varaka11 yapmışlar ve muhafaza 
batmUdürlUğUne vermitlerdir. Yarın 
mUdUr ve kaptan aynı zamanda rüt -
vet vermek suçundan da muhakeme 
edileceklerdir. Gemideki aramalar bu
gün bitmiıtlr. Sllt, bira hullsası, pis
küvi, ipekli kumaı. viski gibi birçok 
kaçak eşya elde edilmiştir. Kumpan
ya direktörünün ve depo memurları
nın evlerinde yapılan araştırmalarda 
da içkiler, iskambil kağıtları, ecnebi 
sigaraları ele gcçirilmif ve bunların 
şirketin muhtelif vapurlariyle mem -
lekete sokulduğu tesbit edilmittir. 

Bu şirketin kaçakçılık muhakeme -
sinde görülmekte olan bir davası da
ha vardır. 

Ş. KarahiMar Halkevinin 
çalışmaları 

Ş. Karahisar 5 a.a. - llçemiz Halk
evinde ilç kııım olmak ilzere 1 şubat
tan itibaren fransızca kursu, haftada 
bir de usulü ticariyi gösterir bir 
hesap kursu açılmıştır. 
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HAYVAN NESİLLERİNİN İSLAHI 

Memleketin her tarafında 
esash bir sağhk 

mücadelesi yaptırıhyor 
Ziraat Vekaleti veteriner umum müdürlüğü, 1938 senesi içi·nde 

veteriner teşkilatımızın, bilhassa sağlık zabıtası servisinin faali· 
yetine ait enteresan bir rapor hazırlamıttır. 

Milli servetlerimizin batında gelen hayvancılığımızın ilerleme
si ve bir taraftan miktarının artarken diğer taraftan kalitesinin 
ve cinsinin ıslahı yolunda alınan tedbirler bu yolda mühim neti
celer elde edilmit olduğunu göstermektedir. 

Hayvan sağlık zabıtası kanunundaki 
hastalıklardan başka aralarında meme 
gangreni, hazım ve teneffüs cihazları 
parazitleri gibi hastalıklar bulunan 
gekiz hastalığın ihbarı ve mücadelesi 
mecburi kılıınmıştır. 

Türkiye - Irak - Suriye arasmda 
üç taraflı bir veteriner anlaşması ya -
pılmış, tasdik edilmek üzere Kamuta
ıya takdim edilmiştir. Memleketimizin 
en çok hayvan çıkardığı Yunanistan -
la da bir veteriner anlaşması yapılmış
tır. Bu da yüksek kamutaya takdime
dilmek üzeredir. 

Sahiller ve hudut murakabe itle -
rinde Filistin'le olan ihracatımızı ga
ranti altına almak için Mersin'de orta 
tip ve tam teşkilatlı bir tahaffuzhane 
yaptırılmıştır. 

Na'Lband mektepleri ve nalbantlık 
sanatı hakkındaki kanun çıkarılmıştır. 
Bu kanuna aid olan nizamname de ya
pılarak Devlet Şurasına sevkedilmi' -
tir. 

Selimiye'de bir nalband mektebi 
tesisatı yapılmış ve dört devrede yüz 
nalband kursa devam ederek ehliyet -
name verilmiştir. 

Hayvan ve maddeleri ihraçlarına 
ayrılacak kapı ve limanları mente ve 
hinterland hareketlerine ait kesafet 
üniteleri içinde tekrar tespit edilmiş 
ve bu hususta bir nizamnameye bağ -
lanmıştır. 

Ttıünwtrnımeler: 
918 senesi içinde neşir ve ıy.ürürlü

ğe sokulmuş olan talimatnamelerden 
bazıları şunlardır: 

A - Hummayı kulai, aftizasyon ve 
dezenfeksiyon talimatnameleri, demir
yollarıyla nakledilecek hayvanların ~e 
maddelerin tibi olacakları şartlara aıt 
demiryoları baywa bareketled tali -
matnamesi, tngiltere'ye ithal edilecek 
hayvan ve maddelerinin tabi olacakla
rı şartlara ait talimatname, Menin li
manı ve hinterlandı hayvan hareketle
ri talimatnamesinin 3 üncU maddeıini 
değiştiren bir talimatname; p.rk hay
van hareketleri talimatnamesinin A 
paragrafını değiftiren talimatname. 

A.ktif mücadele : 
Koruma muayeneleri kdlDımd& ve 

hudut iç memleket hayvan hareketleri 
murakabesinde 28 vilayette 13.435 
büyük ve 7 54.368 küçük baş aşiret; 

54 vilayette 139.012 büyük, 1.059.518 
küçük baş sürek; 17 vilayette 62 pana
yırda 61.144 büyük ve 38668 küçük 
baş; 43 vilayette 4920 köyde 4.961.606 
büyük ve küçük baş hastalıklar bakı
mından taramadan geçirilmittir. 

Yabancı memleketlere çıkarılan 
500.000 bat hayvan ve ham hayvan 
maddeleri birer birer veteriner teşki -
Iatının elinden geçirilmif ve bunun 
için mevzuat dahilinde sağlık rapor -
ları verilmiştir. 

Koruma atıl.amaları kısmına gelin
ce- İnsan sağlığını da tehdit eden an
troksa karşı 16 vilayette 282 köyde 
14213 büyük v~ 332.942 küçük baş ü
nik aşı tatbikı:na; Bursa mıntakasında
ki uyuz profilaksı olarak 151 köyde 

96620 baş koruma banyosuna tabi tu -
tulmuş ve bu mıntakada yeniden iki 
modern koruma hayuzu inşa edilmiş -
tir. 

Durin hastalığı mücadelesinde 11 
kuvetli mücadele ekipi ile Diyarba -
kır'dan 25316; Mardin'de 49.567; Ur
fada 33887 baJ hayvan muayneeden 
geçirilmiş; 

Adıyaman'da 1959; Beıni'de 2748; 
Kihta'da 398 ki, yekun olarak 5105 
hayvan seriri ve serolojik muayene
den geçirilmittir. 

İnsan sağlığını da tehdit eden ru
am bakımından Bursa'da ilin edilen 
ve 10 veteriner ekibin itşirikiyle ya -
pılan umumi mücadelede 10 kazada ve 
755 köyde 39.943; ba.t hayvan mua
yeneden geçirilm~tir. 

937 de mücadelesi bitirilen Trak
ya ve İstanbul mmtakalarındaki ruam 
mücadelesinin 938 kontrolunda Kırk -
larelinde 15 mevkide 2032; Edirne' de 
13 mevkide 2055; Çanakkale'de 4 
mevkide 226; Tekirdağında 9 mevki
de 527; İstanbul'da 36 mevkide 2207 
hayvan muayeneden geçirilmittir. 

Gene insan sağlığını da tehdit edesı 
tüberküloz için Çubuk - Ankara, Bey
likköprii Eskitehir hattının 20 kilo • 
metre derinliği sahuında 3 mücadele 
ekibi tarafından 168 köyde Çubuk -
Ankara ekipiınde 10.140: Ankara • 
Beylikköprü eki pinde 10.322; Beylik
köprü - Eskişehir ekipinde 22.008 
baş mecburi tüberkillinden geçirilmit 
ve müspet reaksiyonlu 541 başın za -
rarı ortadan kaldırılmıştır. 

Gene Balıkesir'in 3 kazasında 418 
köyde 3840 hayvan aynı muayeneye ti 
bi tutulmuşlardır. 

Uyuz ve daimi mihrak kesafetini 
arzeden Sazak ve Mihalıçzık mınta.k> 
sında 12 mevkide iki ekip tarafmdaıı 
27.538 kilçilk baş ffietbüi'f e11fff-v~ 
korumaya tabi tutulmuşlardır. 

Urfa, Mardin, Diyarbakır ve Bin -
göl vilayetlerinde ıyapılmaya müsaid 
bir karakter alan ve mıntakanm yaban
cı memlekete olan ihraç vaziyetini teh 
dit eden hummayı .kulii için dört ku
vetli ekiple 15 haziran. gM de müca.
dele ilin edilerek 4 ay devam etmiş ve 
._ dött viUlyetin bütün köylerinde 
mevcut çift tırnaklılar birer birer el • 
den geçirilmi9tir. 

Pasif mücadeleye gelince: Arala -
rında hastalık ilan, ihbar veya tarama 
ıerviıi tarafından tesbit edilen mih
raklarda antrakse karşı 406.531; çi -
çeğe 576.880; hunvnayr kıliiye 401 
bin 224; kar.hona 21.186; kanatlıların 
haatalıklarına karfI 22.739 ba, hay -
van aşılantm§ ve ayrıca mücadelesi aft 
ve seroma bağlı olmıyaın ve hayvan 
aaibk zabıtası kanununda dahil kuduz 
ve keçi poaterollozi gibi diğer hasta
lıklarla kanun ve nizamname hüküm -
leri içinde mücadele edilmiştir. 

Sandığın 1937 ilk hesap devresi i· 
çin hazırlanmış olan ve umumi he -
yetin tasvip etmiş olduğu rapora gö
re Türkiye Ziraat Bankasiyle emni· 
yet sandığının ilk teşkilat kadrosun
da tekaüde ıevkedilen 74 emekliye 6 
ay içinde 26.593 lira tediye edilmiş ve 
sonradan maaş tahsisi için müracaat 
edenlerden maa§a müstahak olan 13 
mütekaitle bu gibilerden vefat eden
lerin dul ve yetimlerinden 10 şahsa 
nizamnamenin neşri beklenerek 3.351 
lira avans verilmiştir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Mücadeleler için icap eden tCJbh 
vasıtaları a~i ve seromlar, Pendik, Et
lik bakteriıyoloji enstitülerinde ve veo
teriıner fakilltesi hıfzı11ıhha enstitü -
ıünde hazırlanmış ve tatbiklerden tct
hia için gönderilen marazi maddelerin 
bakteriyolojik ve ıeroloji.k tahlilleri 
bu müe11eselerle İzmir hıfzıssıhha li
boratuvarında yapılmıştır. 

Bilançonun aktifinde tevdiat 
194.877 lira fazlasiyle 1.482.849 lirayı 
bulmuştur. 

Esham ve tahvilat hesabı, devir alı
nan 3077 adet Ergani dahili istikraz 
tahvili ile 2500 hisseden ibaret 220.000 
lira değerinde Cümhuriyet Merkez 
Bankası eshamı bedellerinin yekunu 
olan 280.050 liradan 19 liralık ikrami
ye isabet eden bir tahvil bedeli çık -
tıktan sonra kalanına 31 ilk kanun 
1937 de borsa fiyatına göre lehte ha
ııl olan ve ilerde vuku bulacak fiyat 
düşüklüklerini karşılıyacak bir fon 
olarak muhtelif alacaklılar hesabına 
alınan 28.854 lira fiyat farkından iba
rettir. 

lkrazat kısmı, bir kısım borçlula -
rın taksitlerini ödemeleri dolayısiyle 
167.847 liradan 134.354 liraya düşmUş
tUr. 

Tazminat ve son yardım borçluları 
kısmında, 3202 sayılı kanunun 62 in
ci maddesine göre beyanname vererek 

Yuvarlak rakam 
"ikdam" arkadaşımız bir fıkra

srnda §Öyle diyor: "Anadolu'nun 
100 milyon türkü rahat rahat yaşa· 
tacağını biliriz!,, 

Anadolu'nun acaba neresindei' 
Çöllerinde, bozkırlarrnda, sarp dağ
launda, kayalllr.larında mı? Anado
Ju'nun verimli ve münbit toprakla
rının kilometre - kare hesabını ya
pan kimi' istatistiklere göre, top
rak genişliği ile nüfus kesafeti ara
sındaki nisbet bazı memleketlerden 
çok az görünen, mesel§, Karadeniz 
bölgesinde mütemadi göç olmasının 
sebebi acaba nedir i' 

Rakamlarla uğra§mak, hele böy
le rakamlarla, pek nazik bir iştir. 
"ikdam,, arkadaımuz kendisine bu 
tahmini veren zattan, acaba, münbit 
arazi ve bu arazinin de münbitlik 
kabiliyetini sormuş muduri' 

Bir memleketin nüfus imlr§nları o 
memleketin satıh mesahası ile ileri 
bir memleket nüfus kesafeti arasın
da nispet tesis edilmekle ne aran
mıJtlr, ne de bulunur. Çünlcü bir 
memleket nüfusunu taı ve toprakla 

değil, yetiıtirdiği maddelerle bes
ler. satıh mesahası orta Anadolu'yu 
kırallzklar büyiJklDğünde gösterir: 
halbuki mlltehas.sı.slar orta Anado· 
lu'nun, yağıı, inbat ve sair zaruret
ler diklcate alınarak, hç besleyici 
tarlası olduğunu parmakla sayabi
lirler. 

Böyle yuvarlak tahminler, zirai 
ve iktısadl hakikatlere olduğu ka
dar, milli menlaatleri111ize de zıt· 
tir/ar. 

Uğur -
Frenk ananesine göre 13 raka

mı uiurauzdur. Fakat eier ayın 
13'ü cwnaya ra.tlarsa ondan 90D

ra gelecek 13 hafta için ha:rır ala
meti aayılır, itler iyi gidecektir. 
Ancak bunun t11tmuı için inaenm 

13 üncü ıünü ..bah erkenden bir 
odun p~rçasma elini dokundur
mua lb-. 

Bana böylece söylerler. Fakat 

cloina oldufu daha geçenJ.rde 
anlqılm.,tır. Bir framaz kaı ıu 
hikayeyi anlatıyor: 

- 13 cuma idi. Sabah sabah 
kalktım.Odunu aktundan kapmın 

arkaımda bazırlalJllflmı zaten. 
Daha aaçlanmı düzeltmeden git
tim, oduna elimi dokundurdum. 

Bir aaniye l'eçlnemifti ki kapım 
çalındı, bir elimde odun olduiu 
halele açtan. Nlf&Dlnnm aöndercli
ii on bin franklık çeki de aai eli
me tutuıturdular. 

Görülüyor ki '1>&tıl, hurafe., 
diye olur olmaz 19yleri alaya al
mak her zamuı doiru deiil l 

Namımı abide dikilen boğa 

lngiltere'de Vyominc kaaaba
sında damızlık bir boia namına 
bir &bide dikilmiıttir. Abidenin iia
tünde "Prena Dominik,, ismi yazı
lıdır. Prens Dominik hayatta iken 
boğaya takılan addır. 

BugÜne kadar milyonlarca bo
ğa ölmiiJ, fak at hiç birine abide 

rekzedilmemit olduğuna söre, ak
la aelir: 

Prens Dominik'in hususiyeti 

neydi acaba? . 
Cevap fU: bu damızlık bota 

1200 buzağının babasıdır. 

Daha birçok memleketlerde 
çok çocuklu bahalara mükafat ve

rilmesi için parlamentolar kanun 

maddeleri Üzerinde münakap ha
lindedirler. Münakqayı bitirmiı 
olanlar da altı çocuk babasına, 
yedinci-sini büyütmek ceaaretini 
veremiyecek kadar mütevazKbr. 

Hararet derecesi 
Antalya'da 14 de 

yükseldi 
Dün tehrimizde hava açık geçmit 

rüzgar cenubu garbiden saniyede 3 
metre kadar hızla esmiştir. Günün en 
yükıek suhuneti 11fırın üstün<le bir 
derece olarak kaydedilmiştir. Yurtta 
hava Karadeniz kıyılarında bulutlu, di 
ğer bölgelerde umumiyetle açık geç -
miştir. Rüzg6.rlar orta Anadolu'da u
mumiyetle durgun, diğer bölgelerde 
mütehavvil olmak üzere saniyede en 
çok 7 metre kadar hızla esmi,tir. 

En düşük ıuhuneder 11fırın altın
da Eskitehi'1" ve Erzincanda 11 Kayse
ride 12, Ulukışlada 13, Kırşehir, Bey
,ehir ve Sıvas'ta 14, Erzurum'da 18, 
Kars'ta 22 derecedir. 

En yüksek suhunetler de f zmir'de 
10, Bodrum ve Adana'da 13, Antalya
da 14 derecedir. 
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Sovyet ·Macar münasebetlerinin 
inkitaı 

Macaristan'ın birkaç haft 1 "k . a eve, 
a.ntı omıntem pakta ginn . .. . 

h
.. .. . e61 uzerıne 

eovyet uküınetı, bu devletle . • 
- L-tl • . &ıyaaı 

tnunaaeuıı:: ermı ke&nıegve k • . So arar ver-
mııtir. vyet hükünıetinin bu kara-
rı Budapeıte'de ha 1 
Ç .. nk.. . . yret e kar§ılandı. 

lu ku ~ntikomıntern paktı ilk defa 
o ara . unza eden Almanya ve Ja
l>Onya ıle 80vyetler ara d k" .. 
il be 1 am a ı mu-

aae t er inkıtaa w d v ·b· M ugrama ıgı gı ı, 
1ı:·~ko.va, ltalya'nm da pakta iıtira-

• 1~1·. •ıyaai nıünaaebetlerin keailme
aı ıçın aebep addetmemiıtir. Fakat 
90vyet hüküın t• d" b "l" k 0 J ._._ l e ı, ıye ı ır ı, a-
l""••Ya ve tal h . 1 utild·11 . . ya u pakta gırmek e 
buki ~ erııu. kayhetmemiılerıdir.Hal
va' dak"acarıatan, Litvinof'un Mosko
bi b 

1 
tnacar elçisine söylediği gi

aıt' _ •zı. devletlerin kuvetli tazyiki 
···• rırd"ğ· d rında ın·· 1 ın en, ııovyetlerin naza-

Uatakil olmaktan çıkmııtır. 
Antikom· • 1 duğu .. ıntem pakt, malum o -

nea dUl:ere, ilk defa olarak, 1936 ae-
ın e J . 

•11ıd • aı>oııya ıle Alınanya ara-
zanı a ını~~lanınqtı. Bu iki devlet, o 
fak• an, boyle bir paktı iınzalamak
ihr; .. nıaksatlarını, enternasyonal bir 

• 
1 al tetkilatı addettikleri antiko

~ı~terne kartı alınmıı tedbir §eklin
lte ;zah ebni§lerdi. Pakta ertesi &ene 

a Ya da girdi. 

Gariptir ki komünistliğe kar§ı 
cephe birliği yaptıklarını bildiren 1-
talya ile Almanya, büyÜk devletler 
arasında komünist Rusya'yı ilk önce 
~anıyaıı iki devletti. İngiltere ve 
Aransa Sovyet Ruı;ya aleyhine bir 
1 vrupa bloku teıkil etmeğe çalıttık
larr •ıradadır ki Almanya, nisan 
922 Rapallo muahedesiyle Rusya'

"1 tanıyarak garbi Avrupa'da büyÜk 
heyecan uyandmnı~tı. Gerçi Alman
Ya' da rejim değifmiıtir. Fakat bir
kaç sene evelisine kadar f afİst ltal
ia'.nm ~vyet Rusya ile müna&ebet-
~rı daıma korekt, hatta denilebilir 
~ı samimi olmuıtu. Bu itibarladır ki 
~·tra'nın antikornintern pakta iıti
rakı, o zaman, komüniı;tlik korku
•undaıı ziyade Almanya ile bir İ§ or-

dt~k1 lı.ğı?a girmesi ıeklinde tefsir e
ı nıııtı. 

~aı>oınya'ya gelince; bu devlet de 
antakornintern,pakta irmekle üzeri
ne terettüp den zifeyi daha aykı
~ b~v!ekilde yaptı: Çin'de komü
nıstlıgın yayılmaaına mani olabile-
~k olan yegane kuveti, Çankanek'i 
ımha etmeğe çalıttı. 

ULUS 

D. O N Y A '- H A. B E R L E ··R İ 
.. 4ıa.,. ' :-.. .. 

. -

İTALYA FRANSA'YA TAARRUZ EDERSE .•• Japonya Çin'de mali 

tedbirler alıyor 

İngiltere Fransanın 
yanında yer alacak 

Tokyo, 5 a.a. - Doanei Ajansı bildi -
riyor : 

Mali ve ticari mahfillerde gittikçe i
lerliyen bir fikire göre, Japonya'ya 
Mançuri ve Çin'in iş.gal edilen kısım -
!arma şamil olan yen piyasasından 

Şangh.ay'ın ayrılması icabedecektir. 
Bilhassa mali mahfiller, bu tedbırin, 

orta Çin'in bu büyük limanına muhase
mattan evelki faaliyeti iade edeceği 
kanaatindedirler . Musolini böyle bir tehlikeyi göze alabilir mi 

Tokyo, 5 a .a. - Japon - italyan - al
man cemiyeti komünizmle mücadele -
de menfaati olan bütün Asya milletle
rine mensup delegelerin b ir konferans 
halinde toplanmıya davet edilmesi i -
çin teşebbüste bulunmuştur. Konfe -
ransın 20 eylülde Tokyo'da toplana -
cağı bildirilmektedir. 

İngiliz basınınin tefsirleri 
Londra, 5 a.a. - Büyük pazar gazetelerinin siyasi muharrirle

ri, B. Hitler'in nutkundan aonra artık sözün ltalya'ya ait olduğu 
kanaatindedirler. 

Bu muharrirler, ltalya'mn Ak-, 
deniz havzasında diplomatik ta- •. • • • • 
arnızununvahimneticele~ini_giz Buyuk Faşıst konseyı 
lememekle beraber, bazı amıller 
kendilerine oldukça cesaret ve -

rici -~ahiyette görünttıe:ıctedir. g ,· z ı ı· b ı· r top 1 a n t 1 ya p t 1 
Scmdey Tayms gazetesı, bundan 

böyle Avrupa'nm, hiç olmazsa garp 
Avrupasının, yalnız harptan sakınaca
ğını değil, barıştan da istifade edece
ğini ümit ettiren ciddi sebepler mev -
cut olduğunu bildirmektedir. 

lngütere ve Frantca 
Gazete d~yor ki: 

"Fransa'mn ltalya'ya taarruz et -
miyeceği ve eğer ltalya Fransa'ya hü 
cum ederse İngiltere'nin Fransa'nın 
yanında yer alacağını söylemek bir 
mütearifeyi isbata kalkışmak demek
tir. Musolini böyle bir tehlikeyi gö -
ze almak istiyecek midir? Bu takdirde 
muzafferiyeti ihtimali pek uzak ve 
böyle bir muzafferiyet olduğunu far
zetsek bile bunun faydaları nisbeten 
daha az talihli bir diplomasinin fayda
larından dahi çok az olacaktır. Haki
katte, İtalya, Almanya kati olarak 
kendisiyle birlikte yürümedikçe harbı 
düşünemez. Fakat bu şartlar altında 
bir harbı:n en muhtemel neticesi İtal
ya'mn hakiki iatiklalinin nihayeti de
mek olmıyacak mıdır Almanya'nın 

şimdi dahi hakim ve nafiz bir partö -
ner olduğu doğru olmakla beraber, 1-
talya'nın alman yardımı ile hezimet -
ten kurtulacağı bir harptan sonra, bu 
düşünce daha ziyade hakikat olmıya -
cak mıdır? 

Faşizm gönüllü kuvetleri 

Franko davayı kazanıncıya kadar 

İspanya'da harbi bırakmıyac~klar 
Roma, 5 a.a. - Büyük faşist konseyi bir toplantı yapmıştır. Bü

yük konseyin müzakereleri gizli cereyan ettiği ıçm neşredilen 
tebliğ haricinde elde edilen şey, yalnız Franko'nun kati tam za • 
ferinden önce lejyonerlerin lspanya'yı terketmiyeceklerine dair 
olan resmi malumattır. 

Bu hususta Giornale d'İtalia gazete· 
si şu satırları yazıyor: 

"Kızılların silah ve orduları İs -
panya'da ve tertip eyledikleri ve vakit 
vakit iltica ettikleri ve müzaharet 
gördükleri bitişik topraklarda tama -
men tasfiye edilmedikçe ve her türlü 
diğer haksız müdahalelerden vazge -
çilmedikçe, Franko'nun zaferine tam 
ve emniyetli adı verilemez. Buna bina
en italyan lejyonerleri, İspanyol top -
raklan kızıl askerlerden tamamen te -
mizlenmedikçe, bu toprakları terket -
mi yeceklerdir ." 

Resmi tebliğ 

Fransız Cümhurreiıi B. Löbrön 
bir tören esnaıında 

Fransa' da 

Cümhurreisl 
se~imine · hazırlık 

Faris, 5 a.a. - Bazı gazeteler, hü
kümetle parlamento d ivanları arasın

da hasıl olan bir anlaşma neticesinde 
yeni Reisicümhur intihabatı tarihi -
nin 6 nisan olarak tespit edildiğini 

yazmaları üzerine, Havas muharriri 
Cümh urr eisi intihap edecek olan mil
li meclis riyaseti anayasa iktizasında 
ayan reisinden bu bapta mütenunim 
mallımat rica etmiştir. 

Ayan reisi Janneney, milli mecli
:;in toplanması tarihini Başvekil ile 
m ebusan ve ayan reisleri tespit eyli
yeceğ ini hatırlatmış ve ne kendisinin 
n e de mebusan reisi H eryo'nun bu 
hususta hükümet tarafından henüz 
istimzaç edilmediklerini söylemiştir. 

Fransa'ya sığınan 

hükumetçi devlet 

adamlarının vaziyeti 
Perpinyan, 5 a.a. - B. Azana gece 

Laaillas'ta fransız hududunu geçmiş
tir. Şimdi burada bulunmaktadır. Cüm 
hurreisi siyasi pasaportu aldıktan son· 
ra Paris'e gidecektir. 

Azana ailesi azasına Fransa'ya ka -
dar refakat eden otomobiller saat ye
dide Leh er t-hu s'e muvasalat etmişler
dir. 

Katalonya başkanı B. Kampanys 
ile Bask hükümetinin reisi B. Aguirıre 
siyasi pasaportlarını almışlar ve nere
ye gideceklerini bildirmeden Pcrpin· 
yan'dan ayrılmışlardır. 

-3-

ITÜRKiYE BASINll 

Yeni bir mefhum 
AKŞAM'da Dikkatler sütunun

da bu bn§lıkla çıkan fıkrada muhar
rir diyor ki: 

'' (Koordinasyon) diye yeni bir 
mefhumun hayatımıza girdiğini bir 
müddet evci memnuniyetle haber al
mı1tık. BaıvekaJet nezdinde bu i
sim·.le bir büro açı lıyor, muhtelif de
"·air arasındaki müna&ebatı ayarlı
yacak denildi idi. Vali Lütfi Kırdar 
da, e:seli b ir çatı§ma halinde olan 
belediye ile evkafı bazı hususlarda 
uzlnılırmağa çalı§8cnkn11§: meşeli. 
bunlarlan biri, b ir meydan açarken. 
öbürü de civarda k endine ait binala
rı hale yola sokacakmış . 

Koordinaayon fikrini şimdiye ka
dar iyi hazmetmiş olsaydık, Ata
türk köprüsü yapılırken, iki başında
ki meydanları ve yolları da beraber 
açmamız; Eminönü ve Dolmabahçe 
meydanlarına başlarken buralara ha 
kim camileri ve avlularını da ayru 

zamanda tanzime koyulmamız la
zım gelirdi. Hatta buraların etrafını 
süsliyecek, yeni binaların yükselme
leri için bazı şerait hazırlamamız i
cap ederdi. 

Ümran için çabaladığımız şu sıra
da en ön safla bcnimsiyeceğimiz ve 
her adımı atarken aklımıza getirece 
imiz modern telakkilerin belki de en 
batın-da koordinasyon gelir. 

Büyük İ§lerden en küçüklerine 
kadar bunu istiyoruz: yeni mev&İm 
tarifelrinin imtizaçlı yapılmasına ve 
önümüzdeki yaz zarfında bütün şe
hir içi devlet nakliyatında tek biletle 
seyahat imkanının hazırlanmasına 

kadar ... ,, 

AVRUPA BUHRANINDA BiR 

OMIT SAFHASI 

V AKIT'te B. Asım Us, aon günle~ 
de lngiltere'nin milli müdafaa teşki
litmda yapılan mühim bir değiıikli
ği Lort Shatfild'in getirilmeai müna
&ebetiyle yazdığı bir makalede ıun-
ları yazmaktadır: 

"İngiltere hükümeti tarafın-dan 
alınan bu tedbirler haddi zatında 
mühimdir. Faakt ehcmiyetin derece 
sini takdir etmek için bu tedbirlerin 
Çem berleyn - Musolin mülakatından 
M>nra h p anya dahi\\ haı-bind Fn.n.
kocuların kati galebe neticesine ya.k
laıtıkları bir zamanda alııunaaına 
dikkat etmek lazımdır-

Bununla beraber fransız gazete .. 
Bu aebepledir ki antikomintern 

pakt kombinezonu birçok mahfiJJer
cle §Üphe ve hattiı endiıe uyandır
"-'•thr. Bu vaziyeti emlişe ile telakki 
~~•n devlet yalnız .ovyet Rmya def ıldir. Fransa ve hatta İngiltere de 

Almanya' ya gelince ••• 
Almanya'ya gelince, gazete, harp

tan beri abluka için yapılan gayretle
ri kırmıya muvaffak olduktan sonra 
bu memleketin müstemleke sahasında 
bir sergüzeşti tecrübe etmemesi için 
hiç bir sebep görmemektedir •. 

Büyük faşist konseyi içtimamdan 
eonra gece neşredilen tebliğin metni 
aşağıdadır: 

"Duçe beynelmilel umumi vaziyet 
hakkında izahat vermiştir. Büyük kon 
scy bu beyanatı bir ~ok defalar hara -
retle alkışlamıştır. 

Verilen mah1mata göre, 
mesai nazırı B. Mois Regas 
fransız hududunu geçmiştir. 

İspanya leri vaziyetin vahameti kar§ıaında 
da gece bu te-dbirleri kafi bulmuyorlar. 

•ıan antikomintern pakt kombine
~unun kendilerini istihdaf ettiğin
den tüphe etmiılerdir. 

Bir müddettenberi Polonya'nm ve 

Ç'* - Slovakya'nın bu pakta girme
&İııdeaı bahsediliyordu. Belki de Çek
Slovakya enin·.ie sonunda girmiye 
~ecbur kalacaktır. Esasen bugÜn fi-
eıı totaliter devletlerin nüfuzu al-

lt~ııdadır. Fakat Polonya, komüniat-
ı ... 
h~ın Yaydmaama karfı almmıt ted-
•ı-den ziyade, maksat ve hedefleri 
~~Yyen olmıyan fakat mahiyeti iti-
~rıyle siyasi ittifaktan da daha de

~l\ Ve şümullü olan bir ideoloji blo
-~ll rinnekten çekinmiştir. Binaen
lt eyh Macaristan antikomintern blo-

tlnun dördüncüsü oluyor. 

d ~et Rusya, bu blok hakkın
'll ~kı. ıörüıünü ötedenberi gizleme
ilt~ır. Bu defa Macaristan'ın bloka 
ti~d •iriyle bu noktai nazarı daha 
b1.1 etli bir aurette göstermişse, bu
ç~~ sebebi, böyle bir cereyanın kü
tıı • • devletler arasına yayılmasına 
So •ııı olına.k dÜ§Üncesi olsa gerektir. 
hl "~et Rusya demek istiyor ki bu 
-,._

0
• il Iİrecek olan devlet bizimle ai-

&ı 1'11'- b 1 . . • k ~ 1ıtC6.. -•&ae et erının ın ıtaa ugrı -
da. lrnı heaaplamnh ve kararını on

tl IOtıra vermelidir. 

A. Ş. ESMER 

Radikaller B. Daladiye'ye 

itimat beyan ettiler 
Par· 

fırka,:'· S a.a. - Radikal sosyalist 
ittifa1t~ın lllerkezi siyasi komisyonu, 
ıtıiştir. a aşağıdaki takriri kabul et -

b 
tJ rn~tni s. . . 
aştanıak tyasi encümen, mesaısıne 

Daladiy ~a olduğu şu anda Başvekil 
Jtıadın 1 ~Ye ittifakla ihl5.sk8rane iti
Brzlar1 F Yan ve kendisine bütün fran 
linin _ ransa'nın istikbalini ve idea-

... uaı·h 
bir teaa . 1 ane parıldamasını tam 
Vahdetıen~t.le ve mağlup edilmez bir 
kürsüsünd 11llaye etmeğe partlmento 
dolayı tc en divct ctmit olmasından 

leklı:ür eder. 

Keza şurası da kayda layıktır ki, B. 
Hitler nutkunda ltalya'yı Fransa'ya 
karşı teşciden sakınmıştır. Almanya, 
ancak menfaatlerini takip için tek yo
lun İngiltere ve Fransa ile harp etmek 
olduğuna kanaat getirdiği zaman 1 -
talya'ya silahla müzaharet edecektir." 

Yazı şu suretle bitiyor. 
" Fakat Almanya ingiliz silahlan -

maııını ve çabuk ve nihai bir harp im
kansızlığını göz; önünde tutmayı öğ
renmiş görünmektedir.,, 

Observer gazetesi ise vaziyetin da
ha az basit olduğu kanaatindedir ve 
diyor ki: 

Demokratların geçirecekleri 
imtihan 

" Garp demokrasilerinin, kendile -
rini bekliyen diplomatik imtihan hak
kında hayale kapılmak için kör olma
ları lizımdır. Bu imtihan az veya çok 
zamanda önümüze çıkabilir, fakat 
Muıolini, m!na.lı bir tarzda muhafaza 
ettiği ıükütu bozmak ve nihayet Fran
sa'ya kar' ı isteklerini ortaya koymak 
zamanının geldiğine hükmettiği tak -
dirde bu imtihanı her an empoze ede
bilir. Hitler uzun bir devre için barışa 
inandığını söylediği zaman, şarta bağ
lı bir teminat vermektedir. Teşebbüsü 
her an için Musolini'ye bırakıyor. 

Fransız - İtalyan ihtilafı lngiltere'yi, 
Almanya'yı ve diğer memleketleri doğ 
rudan doğruya daha ziyade alakadar e
dC1\ meselelerden tamamen hariç mü
talea edilemez. Bizi bckliıyen diplo -
matik imtihan çetin ve tehlikeli ola -
caktır." 

Kondor tayyaresinin 
uğradığı kazanın sebebi 

Bertin, 5 a.a. - Manita civarında 
Kondor - foke - vulf deniz tayyaresi 
nin suya düşmesi hakkında yapılan 
resmi araştırmalar nc-ticesinde sabit 
olmuştur ki, bu motörlerden birinin 
Burgusunun düşmesi veya her hangi 
diğer bir teknik kusurdan ileri gelme
miştir Tayyarenin denize düşmesi ben 
zinin tükenmesi netice•idir. 

Duçe'den sonra B. Ciano İtalya·~~ 
politikasının bazı hususi veçhelcrını 
tahlil eylemiştir. Büyük ko_nsey aşa -
ğıdaki iki karar suretini alkışlarla ka-
bul etmiştir: . 

"Büyük faşist konsey B. Hıtler 
tarafından iktıdar mevkiine geçişinin 
altıncı ıyıldönümü münasebetiyle s~y
lenen ve faşist ve nasyonal sosyalıst 
inkılaplarını bağlıyan siyasi ~de~l .ve 
askeri tesanüdle iki memleketın ıstık
balini teyid eden nutkundan dolayı de
rin memnuniyetini ifade eder." 

Gerone'nin ztıptı dolayı.~iyle 
sevinç 

"Gerone'nin işgaliyle bütün Kata -
lonya'nın bundan böyle bolşevik iti -
safından kurtulduğu bir tarihte top -
}anan büyük faşist konseyi kahraman 
ispanyol muharipleriylc lejiyoner~ere 
hararetli selamım gönderir ve faşızın 
gönüllü kuvetlerinin dfıva Frank~'nun 
zafer~yle aıeticeleruneden bu . d~v.a~! 
terketmiyeceklerini herkese bıldırı~. 

Müteakiben Duçe, faşizm muharıp 
kıtalarının yirminci yrldönümünü te -
sit için alınan tedbirleri a~latm?ş ve 
bunun üzerine konsey aşagıdakı ka -
rar suretini kabul etmişti~: , . 

Büyük faşizm konseyı, Du~e ~ın 
teklifi üzerine muhrip kıtaatın yırmın
ci yıldönümü münasebetiyle, sosya~ 
kanunların heyeti umumiyesine yenı 
bir inki)iaf temi nedilmesini kararlaş-
tırır. 

Konsey nihayet, hesap diva.nının 

1937 _ 1938 hesapları hakkmdakı ra -
porunu dinlemiş ve ı_? şubat ~arihin
de tekrar toplanmak uzere dagılmış -

tır." 

Fransız (?ski muluıriplerinin 
bir ktır<ırı 

Lil, 5 a .a. - Droulers eski muha -
ripleri kendilerine bir Roma seyaha -
tinde Duçe tarafından verilen bayrak 
ve nişanı, İtalya'da Fransa'ya karşı ya
pılan mücadele sebebiyle, geri gön · 
dermeyi kararlaştırmışlardır. 

ltalyan istekleri baki 
Paris, S a.a. - Büyük faşizm kon

&eyinin içtimaından aonra nctredilen 

B. Muıolini 
tebliğ geç alındığı için bu sabah gaze
te~erinde t am tafsilat mevzuu teşkil 

edememiştir. 

Roma'dan Jur gazetesine bildirili
yor: 

"B. Ruzvelt'in matbuata olan be -
yanatmdan ve Lord Halifaks'm yarım 
ada matbuatı tarafından çok uzlaştırı
cı olarak karşılanmış bulunan nutkun
dan sonra tebellür eden vaziyet muh -
telif İtalyan şahsiyetlerinin nazarın
da hakikaten sansasyonel bir karar ve
ya vaziyet almayı haklı gösterecek ma
hiyette görünmüyor. MUteaddid tef
sirlere göre, italyan istekleri meselesi 
daima mevcut kalmaktadır ve yC§il 
masaya ancak bütün İspanya Franko 
kıtaları tarafından işgal edildikten 
sonra gelecektir." 

lttıl)·a'ya nota mı rerilec,•k? 
Bayan Tabui, Övr gazetesinde ya -

zıyor-

"Duçe'ınin pazartesi veya salı gü -
nü diplomasi yolu ile büyük devletle -
re bir nevi muhtıra göndererek i:;tek
lerini teşrih etemsine intizar edilmek
tedir. Şüphesiz bu tahminden ibaret -
tir. Fakat dün akşam muhtelif bükü -
met merkezlerinde bunu kaydettik ve 
haberi olduğu gibi veriyoruz." 

Ordr gazetesinde Viver de, gelecek 
hafta bir nota verileceği zannmdadır. 

Muharrir, Roma - Berlin - Tokyo 
müı;ellesinin hümmalı faaliyetini kay -
dediyor ve kati devreye girilmekte 
o~duğu kanaatini gösteriyor ve diyor 
kı: 

"Netice, demokrasilerin totaliter 
devletler karşısında gösterecekleri in
sicam ve azim derecesine bağlı ola -
caktır." 

llitl.er ıUu ... olini'yc iticüıl 
tavsiye ediyor 

Nihayet Popüler gazetesinde Bros -
solet, Roma ve Berlin arasında anlaş -
ınazlığı bildirerek alman kaynağından 
alınan bazı haberleri kaydederek di
yor ki : 

"B. Hitler'in B. Musolini'ye Tunus 
ve Kpn>ika'yı istcmemeği tav&iye et -

Umumiyetle iyi malfunat alan malı 
fillerde, cümhur başkanı B. Azana'nın 
seyahati kendisinin ve umumiyet iti -
bariyle cümhuriyetçi siyasi şahsiyet -
terin Negrin tarafından derpiş edilen 
müdafaaya muzaharet etmcğe amade 
olmadıkları manasına alınmaktadır. 

Bazılarına göre, bu nokta hakkında 
cümhuriyetç ilerle hükümetin diğer 

azası arasında tam bir görüş farkı 
mevcuttur. 

B. Negrin ile hükümet basının Ka 
talonya'dan tayyare ile Valansiya'ya 
hareket ettikleri ısrarla söylenmekte-
dir. 

Son 'lakika 
Paris, 5 a .a . - Ekselsior gazetesine 

son dakikada bildirildiğine göre, B. 
Alvarez Delvayo Fransa'dan Katalon· 
ya'ya dönmüştür. B. Negrin de Kata
lonya'da bulunmaktadır. 

İngiltere' de bir 

sivil müdafaa plônı 

haz1rlandı 
Londra, 5 a .a. - B. Anderson, harp 

halinde derhal tatbik edilebilecek bir 
sivil mi.!dafaa planının hazırlandığını 
bildirmiştir. 

Projenin esasları şunlardır: 
Bütün memleket on iki bölgeye tak

sim olunacak ve harp halinde her böl
ge daha barış halinde tayin edilecek 
olan bir bölge komiserinin kumanda • 
sına verilecektir. Bir harp ihtimaline 
karşı her şey hazır olacak ve :;ivil ve 
askeri makamları daimi temas halinde 
bulunacaklardır. Bununla beraber, ko
miserlerin salahiyeti askert meselele -
re şamil olmıyacaktır. 

mcsi bir itidal eseri olarak gösterili -
yor. Marsilya, Liyon ve Paris'i isteme
meıoini de pekala tavsiye edebilirdi. 
B. Hitlerin, B. Musoliniyi ideale sevk 
vesilesi altında onu Kor6ika'nın gayri 
askeri hale konulmasını ve yahut Tu
nus'taki İtalyanlara ait hakların artıtı -
rılmasını istcmeğe teşvik etmesi ga -
rip olduğu kadar vahimdir. 

Zira, mihverin istek cetveli nihayet 
bu ise, diplomatik müzakere derhal ka
panacaktır_ 

Vakıa Musolini ftalya'nın Akqo
nizde statükoyu muhafaza edeceği
ne ve İspanya' da İmtiyazlı bir mevki 

almak niyetinde bulunmadığına da
ir Çenıberleyn'e &Öz vermiştir. lngi -

liz - İtalyan anlaşmasının tatbik mev. 
kiine korunası bu sayede olmu§tur. 
Rumi Fransız mahafili de Franko'
nun kati zaferinden aonra ltalya'nın 
bu vadini tutacağı ümidini ifade edi
yorlar. Bu vadin tutulmıyacağı ta
hakkuk etmedikçe İngiltere ile f ran 
sa'nın bugünkü itidal ve itimat '&iya
ıetlerini değiıtirmiyeceklerini söy
lüyorlar. Fakat ltalya'da general 
Franko'nun son zaferi ve Bar.selo -
nun zaptı Üzerine yapılan nümayi§. 
ler Akdenizde beklenen buhranın 
akıbetin-den endişe odenlere hak ve
rcek bir tekil almııtır. 

Fransız efkarı umumiycsi İngiliz
lerin mecburi askerlik usulünü ka
bul ve tatbik etmedikçe hava ve de
niz ail&hlanmaaınm arzu edilen tesi
ri husule getirmiyeceği kanaatinde
dir. 

Hakikat halde bu yolda düşünen
ler haksız da değildir: İngiltere bu

gün mecburi askerlik usulünün tat -
bikine karar vermi§ olsa ordu kadro 
larının teıkili ve kara kuvetlerinin 
müessir bir milli müdafaa vasıtas.ı 
haline gelmesi için en aıağı iki, ÜÇ 
aene ister. Eğer bu arada bir harp 
baılıyacak oluna garp hudutların
dan başka cenup ve Pirene hudutla
rından da taarruza maruz kalacak 
olan Fransa yalnız ba§ına nasıl mu
kavemet edebilir? 

lıte aon günlerıde İtalyanlar ile 

alınanların harbe kadar gidecek 

tarzda tuttukları şiddet siyasetine 
bakınca fransızların bu endişeleri 

tabii görülüyordu. Fakat bayram 
günleri içinde Amerika cümhurrciai 
Ruzvelt'in Avrupa'daki demokratik 

cepheye yardım vadeden nutku aiya 
ai vaziyette büyiik bir değifiklik hu
sule getirmiştir. Bu sayede fransız -
lar ile beraber İngilizler de İspanya
da Frankocular cephesinin galebesi 
ile düıtükleri endiıe buhranları i
çinde geniı bir nefea alabilmi§ler
dir.,. 
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Franko'nun zaferi 
karıısında Fransa 

Diplomatik aeyahatlerden 

General Franlıo, yeniden teıkil edilen lspanya'da 
dev adımlariyle yürüyor. "IUzıllar" lcataloğuna ithal 
edilen mülteciler, vatan/arım tekrar bütünliyecekler, 
vatanlarına yeniden yerleıeceklerdir. aonra •.. 

B. Bd - Ayaaya balctllcça lcen. 
dimi her ıun biraz daha B. Cem -
berleyn'e benzetiyoruz. Kanatla -
rım bile çılcmıya başladı. 

Eğer, iltica eden kadrnlarr ve ihtiyarları kabul ede
cek olursak, içlerinde Fransa'ya dönmek istemiyen 
çıkacaktır. O zaman demokrat lngiltere'nin yaptığı 
gibi yüzüne karp kapıyı kapatmak lazım gelecektir. ( Polonya iarilcatürü ) 

Le Matia 

Barselon düşerken 

Mısır hiikllmell bir harp 
filosu yaptırıyor 

Barselon'un düıtüğü, meclisin öğleden sonraki iç
timarndan eve/ haber alrndı. Bu haber, ihtilal salları
nı yeise gark etti. Fakat ihtilalciler silahsız bulunu
yordu. Bu ihtilalciler nazırlar heyetini aıağıya atsa
lardı ne iyi olurdu! Ne fırsat! Yalnız, söylemek li • 
zımdır ki radikallerin ekserisi, ifin nereye varacağı-
nı anlamak istediler. • 

Bu filo iki sene içinde tezgaha konacak 
ve 3,5 milyon sterline malolacaktır. 

Da/adiye, mülteci lspanya'ya bir elçi gönderecek 
midir, işi bunu öğrenmektir. Eğer gönderecekse, o el
çi, kendisine verilecek rolü liyıkiyle ifa edecek de -
ğerde olmalıdır. Yoksa Nally gibi mahkumun birisi
ni görmek büyük bir hata olur. Hele birçok ağır ha
talardan sonra .. 

B ugün Kahire'de, bir 
İngiliz askeri heyeti 

aulunmaktadır. Bu heyet, 
Mısır'ın kara ve deniz ku
~etlerinin organize edilme
ainde yardım etmektedir. 

İngiliz amiralhğı, G. T. 
Filip gemieinin kaptanına, 
bu heyette İngiliz bahriye -
&ini temail etmesi için emir 
.ermiıtir. 

Bu subayın vazifesi, Sü
ftYJ lcanlı ile, Mısır sahil
lerinin müdafasını temin e
decek bir plan yapmaktır. 
Bundan bafka, Mısır için 
bir donanma vücuda getir -
mek ve donanmaya lazım o
lacak mürettebatı vücuda 

bunlardan yapılan iktıntla 
silahlanmanın fazlala§IDUı 
temin edilecektir. 

D onanmaya lüzumlu o-
lan bahriye efradı 

ise, Mısır sahillerinde bol 
bol mevcut olan balıkçılar· 
dan meydana getirilecek
tir. 

Bahriye subaylarına ge-

Hemen bugün hareket edecek olan bir general olma
lı idil 

L'Actio11 lraaçaise 

Fransa'nın birliği 

lince, bunlan yetittirmek Altı günlük münakaıadan sonra, artık parlamento 
için yakında .tskenderiye - meclisinden başka bir ıey istemiyelim. 

de bir bahriye akademisi Daladiye, nutuk söylerken Fransadan ve f ransız 
açılmasına karar verilmi1 • topraklarından bahsederkt!tı, en sağdan en 6ola lcadar 
tir. Bu akademi açıldıktan onu alluılamıyan kalmadı. Alkı§ o kadar uzadı, o ka
sonra Mısır donanmasının dar tekerrür etti ki, o anda mebusan meclisinin ilse -
muhtaç olduğu bahriye su- rinden bir .. rüzgar'' geçti zannettik. 
bayları buradan yetiıtiri -

getirmektir. Flaadeaden Leoa Bl~a Kariaye Va/ladan Duc-
~--:..mlilll.mıllMlalE-._-..___l~e~c~ekti~·r~.::--t:::::t:~~:=;"L::-:-_,..~,_.~~~~~~~~ ...... ..,._.~-~~M•• ..1111 ="d·fee • ~· 

Bundan tka hususi bir ce hatırlatmak lanmdır ki Fransa mevcuttur, bir/ik-11eyi, hafif kruvuörlerden 
mllrekıkep bir donanma ile, 
mayin dökme Ye tarama ge
mileri ve denizaltı gemileri 
inpaı için kap eden ilk 
kredi olarak 1.023.000 Mıaır 
tira.ı ayırmıttır. 

8 u donanma iıki sene 
zarfında tezgahlara 

konacaktır. Ve takriben üç 
milyon 500.000 Mıaır lirası-
• mal olacaktır. 

Hafif kruvazörler, 2.500 
ton ile 3.000 ton arasında o • 
lacaktır. Bu gemilerin se-
yir yarı kuturları büyük ol
mıyac:aktır. Çünkü, bu ge-
miler vazifelerini U.lere ya 
km mahallerde yapacaklar -
dır, ve üslerden uzaklafllll• 
yacaklardır. Bu itibarla bu 
ıeınilerin ağırlrklarmdan 

iıktıut edilecek, binnetice 

mektep daha açılacaktır. tir, parçalanmaz. Yine hatırlatmalıdır ki, Franscyı 
Bu mektep, bahriyeden ib- tf!msil edenler, icap edersi!, lıidiaelerin üzerine çık
tisas için gelenleri kabul masını da bilirlt!r. 
edecektir. 

lskenderiye deniz aka -
demiıinden çıkan subay
lar, lngiltere'ye gidecek, 
ingiliz Home Fleet harp 
gemilerinde ıtaj yapacak
lardır. 

Mısır gemileri, bilhassa 
lngiltere'de inp edilecek
tir. Fakat diğer memleket
lerde de yapılabilecektir. 

Acaba Mısır için yapıla· 

cak gemilerden Franaaya 
ısmarlanan olacak mı ? 
Fransa ki, Mısır kanalını 
kendi parası ile, ve tebli -
keler geçirerek açmııtır. 

Kanalı müdafaa etmeğe 
çok Jayıktır. 

/urnarden 

L'Oeuvre 

Sosyalistlerin vaziyeti 

Sosyalist partisinin garip halini &men ipret et -
mele lazımdır. Bütün münalcaıa/arda en çal: atılgan -

/ık göstf!ren döğüıçülük ve fikir mukavemeti göstf! -
ren bu sosyalist partisidir. Hükümetten ayrılsa mü -
lcemme/ olur, çünkü bükümetin verdiği mftanet ka 
rarını gevpk buluyor. 

Ayni sosyalist partisi, bir milletler arasr konferan
sı açılmasını istiyor. Ôyle bir konferans ki, orada 
Fransa, yolunmuJ tavuğa dönecek! 

Eğer mukavemet etmek istersek, sosyalistlt!rin te
menni ettiği bir konferansta imldıu yok mukavemet 
gösteremeyiz. O kadar belli bir ,ey ki, nerede ise her 
kesin gözünü çıkaracak çünkü o kadar açık ..• 

Le Petit Blen'de11 
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İtalya ve 
Sömürgeler • • 

ııı 

Almanya 
i~in enternasyonal 

ltalya'nın cemilesi ile 
aziuı aurette kolaylqan an f I 
şilusdan sonra fÜphe yok- bir kon erans iDi 
ki Hitler, Mueoliniye tel-
graf çekerek: "'Ben bunu Avustuııya'nın ilhakım 
asla unutroıyacağım" de - takip eden Südet memleke-
m~:i~~t epi Zdman1an beri tinin fethinden dört ay bi
Rayh R'>ma'nm ifrat dere- le geçmeden, Hitler eski 
cedeki tahrikıerine k.:ndi. alman müstemlekeleri ile 
ni az kaptırmışa benziyor. iktısat yapılma imkanlarmı 
Kont Ciano'nun Berlin zi- istemiye başladı. 
yareti geriye alınmış, ha- Şimdi, ufuklarda, bir 
la Almanya'da bulunmakta konferans tasarlanıyor. A-

:!~~şı~~~na;~~l~ayh~,~~: ma bu konferans ister az is-
bulunmuı gibi görünüyor. ter çok olsun, bir milletler
Bazı alman gazetelerinin arası konferans mahiye-tin -
İtalyan siyasetinin reisi, dedir. Konferansta, bu 
bazı dahili siyaset sebebiy- mevzular münaka,a edile -
le ltalya'da kalacaktır. Yi- cektir. Fakat bu, herkes i -
ne bazı alman gazetelerine çin çok güç olacaktır. 
göre ise ,seyahat birkaç -
gün geriy" bırakılmııtır. 

Le Petit ]ourııatdaa 

Madenlerde saklanan 

hazineler 1 
Fransız - ispanyol hudu

dunda şöyle bir şayia do
laf'N'ktadır: Maısanet is
mindeki iapanyol kasaba -
amda bir talk madeni bu
lunmaktadır. Cümhuriyet
çi hükümet, lspanya'mn ne 
kadar kıymetli sanat eser -
leri ve mücevheratı varsa, 
hepsini bu madene sakla -
mıştır. Buraya nakledilen 
mücevherat paha biçilmi -
yecek değerdedir. 

Bu eserler kiliselerin, 
müzelerin, kütüpanelerin 
manastırlarla hususi evle -
rin boşaltılmasından dolayı 
harap olmaması için itina 
edilen eserlerdir. Bunlar a
r ı f -b'ltrFF ··• ı ı 
ressamlarından Murillo, 
Goya, Velasknez ve Greko
nun yağlı boya tablolan bu
lmımaktadır. Maden yeri 
muhafaza altında bulundu
rulmaktadır. 

Berlin nutku, gürültülü 
mukaddime ile başladı, son
ra ihenklefti. Nutuk, Al
manya ile ltalya'nın arann
daki tesanüdün sıkılığın -
dan bahsederek, Roma'yı 

hoşnud etti. Fakat Londra 
ile Paris'e hiç dokunma
dan ... 

Paris - Midi'den 

Fransız - lngiliz 

görüş birliği 

Vaziyet olabildiği kadar 
karanlık, karııık ve tehli
kelidir. Fakat sulh da Av· 
rupa'da izim bir kuveti 
muhafaza etmektedir. Bu 
kuvet İngiltere ve Fran -
sa'dır. Bu kuvet fransız -
ingiliz antantıdır. Bu an -
tant ki, sıkı mutlak, kudret 

~~~= 
kilde silahlı ve mahfuz 
bir antat. 

Bu lif değil, vakıa ve ha
kikattir. 

Le Petit Pırislen'den 

ltalya - Sen istediğin kadar .. asla!,, dt! ... biz meı
ru emellerimizden vaz g~çmiyeceğiz. 

( ltalyan lcarilcatürü ) 

BAL 1 K 
naaebet dütmemit olduiu halde. fakM büyük bir 
gururla: 

aruı pek iyidir. 
- Pek çok çalıııy0rum. Sazan sünde on altı aa

at.Biliyor muaun ki bu müthit bir meauliyeti mucip
tir. Yalnız ortaklarıma kartı maclcli meauliyet de
iil, manevi meıuliyet de. Bu muhitlerde öyle dolan
dırıcılar vardır ki! Sonra, aktörlerle olan münaae
betler! Bu mealeki namualuca icra için ona inaa
nm bütün kalbi ile bailannut olmuı lazımdır. Bu 
iıi bu auretle yapmakta olmam bir talihtir. Ben ha
kikaten yorulmak bilmez bir adaaum. Herkes beni 
harikulade buluyor. 

TUTAN 
K E D İ 

SOKAGI 
Yazan: Yol•• ,Mil .. 
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Lt.an pek teYazula bir hareketle bu mütalea,.. 
ncldeyiro: 

- lkinc:i fihnimi tahakkuk ettirmek üzereyim. 
Tabüdir ki bunun maarafam tamamiyle ben öclemi
yonmı; hayır henüz... Daba aonralan o da olacak. 
Ehemiyetli bir aermayedar grupu benimle beraber
dir. Bundan batka evlendim de. Biliyor mu idin 
bunu? 

- Hayır, latvan, bilmiyordum. 
Dört aenedenberi. 
JatYan CÜzdanuu çıkarıyor Ye Anna'ya 88DÇ ba

baJarm ananevi tavriyle fotojraflar söateriyor: 
- lıte iki kı:aan. 
Alma fotoirafa bakıyorsa da bir teY söremi10r. 

Gözleri acaip aurette bal&DllUfbr. 
- Bu da analan. 
J.nan ona ikinci fototrafiJi söateriJOI', " mü-

- Kayın babam aaildir, di10r. 
Anna: 
- Kann çok güzel, diyor. 
latvan ona doiru etiJerek: 
- Ya sen? Sen de mi miain? HaF, (;yle mi? 

Bana öyle zalimlikler ettindi ki... Neden böyle yap
tıimı hala anlıy•••m Omit ederim ki bana aacbk 
kaldm? 

Anna ülümeiyerek: 
- Bir köpek gibi. 
- Yalan aöylüyonun, küçük kız. Fakat ka,bet-

tiiimiz zamanlan telafi ecleceiiz, deiil mi? 
- Hayır, lanan. 
- O,.le iae hala eakiai sibi inaclcı DUUD? Ne 

yaz•! Halbm aen beni aenrdin, fena çocuk. 
- Seni aeTel'dim. Şimdi bana naaıl olup ta aine

ma ile uiraımaia baıladıinu anlat. 
latvan, fqlun, ona baluyor. 
- Habrlıyor mueun? Paria'te iken de ainema ile 

meıgul oluyordum; unatı orada öirendim .. 
Anna latvan'm heaabma kızarıyor. latvan iki ke

re JuanYil'cİe f'acüranlık etmi,tir. Bu böyle olduju 
halde öyle aaf bir hali var ki! 

- Peki burada naeıl baıladıimı anlat. 
l.tvan maceraanu memnuniyetle anlatıyor. Ma

ruz kaldığı reci cevabı onu hiç müteeaair etmiyor. 
Belki de teklifi pek ciclcli delildi, belki de nezake
ten bu teklifte bul.muttu. Belli ki tutmut olduiu 
mealeiin bikayeai ondan daha tok tehyiç ediyor. 
Sö:alw dudaklarından kolaylıkla akıyor, nbmlar 
panldıyor, mühim rakamlar, metbar ieimlerle mü
terafik nıbmlar ... l.tTaa'• banlarm ilDei ile ele 

Anna, onun bütün aöylediklerinin doğru olahile
ceiini dütünerek çok botlanıyor. Bir takım adam
lar yok mudur ki bazı "sençlik hatıralan,, ndan 
sonra, dedikleri sibi ''faziletin ciddi yolundan,, hiç 
aynlmamqlarclır. Ne kadar nadir oluna olauıı, ni
hayet, çalıflDaiı hakikaten öfrenmit adMDlar ol
mamq mıdır? 

latvan kendi hal tercümeaini bitirdikten eonra 
Anna'yı aorsuya çekiyor. 

- Hepiniz kati olarak memlekete döndünüz 
mü? 

- Yalnız, babamla ben. 
Ve Alma, bu suretle. aileainin vaziyetini izah e

diyor. 
Anna aözlerini ikmal ettikten IOIU"a latvan, dü

fiinceli: 
- Bilir miainiz ki aizler içm yabancı memleket

te kalmak daha doirudur? Burada inaanm hayali 
geniı olmalıdır. Batka yerde aayle seçinmek ka
bildir. Burada fikirler icat etmek lbımdW'. 

Çocuklardan bahaediyorlar. Y ani'nin mühenclia 
" Klari'nin doktor olmak üzere balandaldan 
lanaa'ı qikir ...et• tela~ edi.JOr. BiY,a-
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TURK1YE 
Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu . 

ANKARA Radyosu 
- .. - .. - .. - .. -

DALGA UZUNLUCiU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. P. 

31.70 m. 9465 Kcı./ 20 Kw. 
T.A.Q. 

19.74 m. 15195 KcL/ 20 Kw. 

Ankara 

PAZARTESİ 6-2-39 
12.30 Proğram 
12.35 Türk müziği Pl. 
13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri. 
13.10.14 Müzik (Hafif uvertür

ler ve fanteziler - Pi.) 
18.30 Proğram. 
18.35 Türk müziği halk hava

lan. 
19.00 Konuşma. 

19.15 Türk müziği (Fasıl he· 
yeti: Bestenigar ıaba faslı) 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
berleri, ziraat boraaın (fiyat) 

20.15 Türk müziği (klasik 
proiram) 1 - Osman Giray 
ban - Bayatiaraban peırevi. 
2 - Sadullah aia - bayatiara
ban birinci beste 3 - Sadul -
lah ağa - bayatiaraban ikin -
ci beste 4 - Sadullah aia - ba
yatiraban agır semai S • Re
pt Erer - keman taksimi 6 -
Arif bey - muhayyer şarkı : 
humarı yok 7 - Lemi-bayati -
araban prkı bakasız hüsnün 
8 - Dede efendi - bayati - kar
ııdan yar ııüle ııüle 9 - Lemi 
bayatiaraban prkı - çeımanı 
o mehveşin 10 - Mahmut Ce -
lilettin paşa - karcaar ıarkı 
vahı meyusi 11 - Sadullah a
ia - ba)oatiaraban : yürük se
mai 12 - Etem efendi - baya
tiaraban saz semaisi. 

21.00 memleket saat ayan 
21.00 konuşma. 
21.15 Esham, tahvilat, kambi

yo - nukut borsası (fiyat) 
21.30 Müzik (oda müziği) 

Piyano : Cemal Reıit. 
Keman : Orhan Borar. 
Viola : İzzet Albayrak. 
Cello : Edip Sezan. 
C. M. Von Weber - Pianolu 
kuartet (si bemol major, 
opus 8) 
Allegro. 
14.10 Kolonya - 14.15 Frank
furt - ıs Berlin - 15.30 Ber
lin - 16 Alman istasyonlan -
16.5 Köniıgberg - 18 Berlin-
18.50 Kolonya, Viyana - 19 

Berlin, Breslav - 19.15 Mi; 
nih - 19.30 Frankfurt - 20.ı .. 
Ştutgart - 22.30 Kolon,. 
Ştutgart - 22.40 Hamburı • 
23 Konisıberg - 24 M iınilL 

HALK MUSİKİSİ : 11.3' 
Ştutgart - 23 Bulapeşte (Çİ" 
gan orkeıtrası. 

DANS M0Z1G1 : 14.10 vıyr 
na - 20.10 Münib - 22.20 
Poznan - 22.30 Sofya - 23.JS 
London - Recyonal - 23 Mi
lino, Roma - 23.40 Brüksel 
24 Lüksemburg - 0.25 Droft' 
viç. 
Adaıio (ma non troppa. 
Menuetta (allcıro) 
Finale (Presto) 

22.00 Miızik (kuçük orkes 
ıef : Necip Aıkın) 1 - Şub 
Moment müstakil (fa mi · 
opus 94,N.3) 2 - Neavad 
Lorley ıarkısı üzerine fant., 
tezi. 3 - Nielsen - Maska 
de komik operasından iı 
yol dansları. 4 - Lehar - Li 
bellentanz operetinden pot 
puri. 5 - Mozart - Re maj 

divertimentodan menüet d 
sı. Şumann - 4 üncü senfoni 
nin romansı. 7 - de Miche 
Buseler seranadı. 8 - Jo 
Strauss - şarkı hikiyeleri. 

23.00 Müzik (cuband Pi.) 
23.45.24 Son ajans haberleri 

yarınki proğram • 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER 1 
19 Hamburg - 20 Stokhold 
- 21 Brüksel. Kopenhafl 
London - Recyonal, Roma • 
21.30 Paris. 

ORKESTRA KONSERLERl 
VE SENFONiK KONSER• 
LER : Beromiinatre - 20.ıt 
Laypzig - 20.30 Floran .. 
Kolonya - 21.30 Lil - 22 Var
ıova - 24 Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ : 15.25 Hdt 
burg - 17 Beromünster - 17J 
Stokholm - 22 Paris P.T.'f• 
22.30 Breslav - 22.40 KopeO" 
hag - 23..20 Droytviç. 

SOLO KONSERLERİ : 11 
Könisgberg - 18.20 Münib '" 
19.20 Könisıberı - 21 Mi1'
no - 21.20 Münib - 22.1S 
Stokholm. 

NEFESLİ SAZLAR (Marı •· 
s.) : 6.30 Bresl av - 8.30 Ko
lonya - .21.10 Hamburc - 21.1S 
Stokholm - 22.20 Frankfurt. 

HAFİF MÜZİK : 6.30 KolOll 
ya - 8.30 Frankfurt, KolOll" 
ya, Ştutcart - 10.30 Ham
burg - 12 Alman istasyonla
" - 14 Laypzig, Ştutprt " 

Fransa ile bir harbe girişmek 
atese yanmak demek · 
Fransa'nrn Meç valisi, fransız yüksek harp şurası 

general Giraud beden terbiyesi, askerliğe hazırlık ·ve 
t!ndaht cemiyetleri ledarasyonunda bir nutuk vermiJ
tir. General, nutkunda, harpçı olanlar için muhareb~ 
nin bir ft!liket olacağını söyledJlctt!n sonra §Öyle iM
ve etmiıtir: 

- .. Almanya ile ltalya iyi l1JJ ' 'n ki, Fransa aley• 
binde bir harba .,._.il kendini nare yakmak demelcw.•-= 11ayJemek mecburiyetindeyim ve ben bu lcana
atteyim. Çünkü ben fransız ordusunun Jruvetini bili
yorum. Düşman, Fransanın Belt;ikadan Bale'e kadar o
lan müstahkem ~ddiDi imkanı yok zorlayıp geçemez. 
Benim buna inamm var Yalm~ ıunda bi~ şüphem yolı.
ki, düfllJBn olac.ak kim ise, onua bugüa bizim bava kıı
vetlerimize laik bir bava lcuveti vardır. Ve bu ap a~lı.
trr. 

Dil§man tayyareleri bombardıman ederek, 20,100,1000, 

10,000 ev yıka.bilir. Fakat mtict! haklunda bombardı -
manlar bir zarar vermez. Tayyare zaferi kaza1UDU, top

rak /et etmez. Majı'no hatdnrn arlcasında, istediğimi• 
kadar mukavemet «feriz Binaenaleyh itimat «lillis_ 
f ransız ordusu kuvetlidir. 

- Le ]oarrıel -

Klari'yi çok takdir ediyor. 
- Sana aöyledifimi İJ'İce aklmda tat: 811 çoalk 

ilerliyecektir. 
latvan'm aözleri sittikçe nihai bir mahiyet al1-

yor. Ve timdi ikiei de Pariacleki taıucbklarmclaa 

b&baediyorlar: 
- ihtiyar Barditinof hala yaııyor mu? Halley'

den hiç maliimat aldmız mı? Katrina ne oldu? O. 
nu çok aeverdim. Koc•men bir komünist papacam 
idi ama pek ziyade karakter aahibi idi. Ya o haya
tından bıkmıt Litüanyalı ne halde? Adım unutmu
ıunı .... 

Anna bütün bu auallere cevaplarım Y~. P .. 
ria'teki bütün c:loetlar önlerinde seçil reami yap1-
yorlar; fakat bir iaim vardi!' ki iki.ide henüz telil
fuz etmemitlerdir. 

Jet.an, sanki Aıma'nm düfiincelerine cevap ,... 
riyormut gibi, bqhyor: 

- Bilir miain ki karam çok severim. Pek iyi, -
vimli ve muhabbetli bir kadmclB'. Ne kadar cicldi 
ve aadık olduğunu tasavvur edemenin. Fakat, ha
kikaten aevmİf oldafum bir tek kadm Yardır ... Ha
kikaten, muhakkak aurette .. vdiiim kadm .•. Kim
den bahaetmek ietecliiimi anlarun... Şu küçük İ
talyan kızL . 

Anna yiireiinde bir ukmtı hiuecliyor, pek fazla 
deiil, ancak bir parçacık; aanki bir iman eli ona 
ba•ıyol'DHlf gibi., 

latvan devun ediyor: 
- Zannecleraem o bana dikkat bile etmedi. 

Şimdi keadieinden bahsedebiliriz. Sea eaki bir ar
kadapm Ye beni iatemeclijini de demin aöylecli& 
O.a ..-dim ben. Hila .-W sibi s\iael mi? 

(S- ,,.,, 
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Hükümet programında 
mali unsurlar 

Sa~ı? Refik Saydam: Büyük Millet 
Me~lısınce ittifakla tasvip edilen 
kabıne programında, mali unsur ola
rak şu . ~evzulara temas etmiştir: 
Hakıkı ve samimi manasiyle denk 

büdçe, 

. ~aahhütlere sadakat, tediyelerde 
ıntızam 

lhtiy~çları süratle fakat mali ha· 
kımdan sıkıntısız karşılamak, 

Varidat menbalarınm tanziminde 
i~t~hsaJj ve vatandaşların tediye ka
bılıyctini sıkmamak, 

Vergilerimizi ve bunların tarh ve 
tahsi) usullerini tekamül ettirmek, 

Çiftçi ve köylünün vergi yükünü 
azaıtınak 

İktısat' kaideleri içinde hayatı u-
cuzlatmak, . 

Milli paranın fili istikrarını koru
tnak, 

I>evJetçe verilen maaşla gene dev
letin veya onun müesseselerinin ver
{iiği ücretler arasında teadül yap
tnak. 

B. Refik Saydam daha sözlerinin 
başında kendi kabinesince de gaye, 
Ciirnhuriyet Halk Partisi programını 
tahakkuk ettirmek olduğunu söyle
nıi§tir. Bununla yeni hükümet, prog
ramında temas ettiği her mevzuun 
izahını, milli partinin programında
ki geniş esaslara bırakmış oluyordu. 
Filhakika hükümet programının, si
yasi, iktısadi ve ilmi bütün meselele
ri tek, tek ele alınırsa görülüyor ki 
bunların her biri bugünün ihtiyaçla
rını kavrıyan fakat daima milli par
tinin faaliyeti çerçevesinde kalan iş
lerdir. Bunu Başvekil programının 
sonunda şu cümleler içinde ifade et
lllcktedir. 

"Bütün bu arzettiklerim hükümet,. 
"faaliyetinde göze çarpacak ana hat-,, 
")ardır. Bunların başında millet ha-., 
.. yatınm lüzum gösterdiği bin bir,. 
"mevzu vardır bunları arzederek si-,, 
"zi yoracak değilim. SözUme baıtlar., 
"ken ipret ettiğim gibi biz Cümhu-,, 
.. riyet Halk Partisinin programına., 

"sadık ve onun tahakkukuna çalışan,, 
"in nl rırz." 

Yeni hükümctin programında ana 
hatlarına temas edilen mali mevzula
rın her biri, on beş cümhuriyet yılı
nın başarıları üzerinde kısaca durma
ğa fırsat bulanlar için tekrar izah e
dilmeğe muhtaç değildir. Filhakika 
denk büdçe yeni Türkiye maliyesinin 
bariz bir vasfı olmuştur. Bunu sami
miyet ve şiddetle tatbik ettiğimizden 
tediye ve taahhütlerimizi intizamla 
yaptık ve bu intizam devlet maliyesi
ne kar§ı içeride, dışarıda geniş bir 
emniyet yarattı. Ve böylece yurd 
içinde ve dışında müsait şartlarla bul
duğumuz kredi, memleketin imarına 
yaramaktadır. 

Cümhuriyet, yurddaşın bilgi sevi
yesini yükselttiği kadar birçok um
ran eserleri yarattı. lstihsali yalnız 
tarlada bırakmıyarak geniş bir endüs
triye vücud verdi. Bütün bunlar türk 
vatandaşının ödediği vergiler veya 
gene onun tasarrufiyle elde edilen 
lcredilerle yapılmıştır. Bu vergiler 
daima vatandaşın ödeme kabiliyeti 
hududunda kalmış kredi ise kayna
ğını milli refahtan almıştır. Rejim bu 

~ 

[ Hayatın 

~ ve Filbert'in tiyatro acentası ol
Uklarına hükmetti. Bunlar oyunlar, 

re ·· vuıer, vodviller, komediler, dramlar 
;crtip ve bunlara artist angaje ediyor
i::dı. Blis, bu arada birçok tanıdığı 
• 

1rrılere de rast geldi ve her nedense 
~Sinde bu Montagü'ye karşı nefrete 
a'.nıer bir duygu duymağa başladı . 

ltdenbire kapı açılmıştı. 
<;ocuk, yol gösterdi: 

- llelikanlı, bu tarafa geliniz 1 
~u. ö~·· · d" • g gus geçır ı ve sonra: 
; Peki efendim, diye yürüdü. 

:eu ~ıhane odacısı olan çocuk 
fa~ ın :YlizUne şüpheli lipheli baktı; 

0 t onda hiç bir hareket yoktu. 
ne dğlan aynı patavatsız şekilde sözü-

cvanı etti: 

sık BUtUn işleri de öğleden önceye 
bU ~~ırarnayız ya ı Yarım saate kadar 
n' s Utun müracaatlar artacak. Işi-
ız, derd" . 

tur ınız ne ise çabucak şurada o-
an efendiye anlatınız. 

rrıl~t~lan,. kapıyı açtıktan ı;onra çekil
hur ı. B!ıs, nihayet kendisini bu meş
karı.Patronun karşısında bulmuştu. 

.. ısına b" a ır masa vardı ve bunda 

Yazan: Kemal ÜNAL 
ödemeleri kolaylaştıracak vergi sis
temlerini kabulde sürat ve · cesaret 
göstermiş ve her sistemin daima ileri 
bir merhaleye doğru inkişafını şiar 
edinmiştir. 

Gelir kaynağını zinde ve verimli 
tutmak prensibi içinde çiftçi ve köy
lü yükünün azaltılmasına ötedenberi 
itina gösterilmiştir. Hayatın ucuzla
tılması tedbirleri de milli istihsalin 
verimliliğini temin edeceğinden cüm
huriyet iktısat kaidelerinin salim is
tikametinden ayrılmıyarak bu yolda
ki çalışmalarından daima iyi netice 
almıştır ve almakta devam edecektir. 
Milli paranın fili istikrarı, rejimin 
mali politikasında hem iyi bir netice 
hem de sağlam bir muvaHakiyet un
suru olmuştur. 

Devletin ilctısadi vazifelerindeki bir 
den artışı gerek kendi bünyesinde 
ve gerek ona bağlı müesseselerde bü
yük kemiyette bir ücretli zümre ya
ratmıştır. Ucret geçici hizmetlerin 
karşılığı olduğuna göre devletin de
vamlı faaliyeti içine giren yeni kad
rolar için de maaş disiplininin aynen 
değilse de husuı:;iyetler göz onune 
alınarak tatbik edilmesi lazımdı. Am
me hizmetlerini müsavi ehliyet ve 
gayretle başaranların hakda da birleş
meleri "menfaatlerin kabiliyet ve ça
lışma derecesinde olacağını (1),, söy
liyen Parti programının icabıdır. Hü
kümet programında maaş ve ücret 
baremine temas etmekle gene parti 
prensibinin mevzularından biri ele a
lınmış oldu. 

Milli Şef, "yeni Türkiye'nin sü-., 
"kim, istikrar ve emniyet içinde ça-,, 
"hşmaktan başka , bir arzusu,, olma
dığını söylemişlerdi. Yeni kabine 
programı, yalnız mali mevzular ba
kımından değil bütün şumuliyle 

memlekette bilhassa istikrarlı bir ça
lışmayı kuvetle videtmektedir. lç 
ve dış emniyete ait tedbirler için de 
milli kuvet ve kabiliyetleri11 maddi 
ve manevi bütUn kıymetlerinden i•
tifadeye devam edileceğini görmek
teyiz. 

Refik Saydam hükümetinin bu sağ
lam esaslar içinde tarihi vazifesini 
yaparken Milli Şef'in ve memleketin 
itimadı büyük kuvet ve kendi azası
nın şahısları da muvaffakiyet amili 
olacaktır. 

(1) C.H.P. prolramının be;sinci madde -
sinin 2 inci fıkrası sonu. 

Filistin konferansı 

için hazırlıklar 

Kahire, 5 a.a. - Naşaşibi fırkası a
zasından beş zat başlarında Ragip bey 
Naşaşibi olduğu halde bu sabah tay
yare ile Londra'ya hareket etmişler -
dir. 

Bu zevat, Londra konferansında Fi
Iistin'in mutedil fırkalarını temsil e
deceklerdir. 

Müftünün fırkası, mutedillerin bu 
şekilde temsil edilmelerine muarız ol 
duğundan bu hadisenin yüksek arap 
komitesinin konferansa iştiraki mese
lesini ortaya atıp atmıyacağı suale 
şayan görülmektedir. 

• 
ıçyüzü 

Yazan: Fi.lips Ope;:ıcııaym 

da Franses oturuyordu. Elinde bir 
defter vardı. 

Mr. Montagü'nün siyah saçları ve 
kaıları vardı. 

Hiç şüphesiz yahudi idi. Büyük bir 
itina ve dikkatle giyinmiş, süslenmiş
ti. 

Blis içeriye girince: 
- Delikanlı bu öyle mi? dedi. 
Franses gencin yüzüne bakıp başı-

nı dostça salhyarak onu selSmladı. 
Sonra patronuna dönerek biraz do

nuk: 
- Mr. Blia, size kendisinden bah

settiğim gençtir, dedi. 
Mr. Montogü güldü ve beyaz diş

lerini gösterdi. 
- Mis Kleyton'dan bir tavsiye pek 

büyük bir şeydir: büyük bir şeydir 
şüphesiz, fakat başka şeyler de var. 
Arabayı güzelce kullanabilir misiniz 
delikanlı? 

- Zaten kullanıyorum .. 
Mr. Montagü, kendisini koltuğa 

yerleştirerek dedi ki: 
- Bence otomobile binmenin en 

büyük zevki uzun uzun mesafeleri as
gari maı:;rafla almaktır. Sizi, Mis Kley 

Çin'in nüfus muamması 
M illetler Cemiyetinin neşretmekte olduğu An

nuaire Statistique'de yer yüzündeki nüfus 
miktarının, 1930 da iki milyarı aşmış olduğu göste
rilmiştir. Cenevre müessesesinin, son yıllık istatis
tiğinde, 31 ilkkanun 1936 daki rakamlara istinaden, 
dünyadaki insan mevcudunun 2,115,880,000 kişi 
olduğu tespit edilmiştir. Mamafih, bu rakkam ileri 
sürülürken, tereddütle karşılanan bazı mülahazalar
da kaydedilmiştir. 

Bütün gayretlere rağmen 

Memleketin nüfusu 

Mesela, dünyanın birçok yerlerinde nüfus sayımı 
güvenilmez bir şekilde yapılmış olduğu gibi, bazı 
yerlerde de hemen hemen hiç bir sayım yapılmamış
tır. Bu husus, yalnız medeniyete katılmamış olan yer 
lere ait değildir. Dünyanın en eski medeniyet diyar

kati ve sahih olarak 

tesbit edilmiş değildir 
doğru bir mutalea değildir. C. P. Fi
tzgcrald, ı 935 de neşretmiş olduğu 
bir etüde, 1644 den 1911 yılına ka -
dar şimali çindeki şehirlerin sayısı 
ancak yedide bir, orta çindekilerin 
dokuzda bir, cenubi Çin'deki şehirle
rin ise sadece ellide bir nisbetinde 
çoğaldığını göstermektedir. 

larından olan Çinde 1sadan 23 asır 
evel nüfüs sayımı teşebbüsünde bu
lunulmuş olmasına rağmen, bilhassa 
bu memleket, şimdi bu hususta e -
sash ve doğru bir malfımat aluunası
na engel olmaktadır. 

Y ıllardan beridir ki, Milletler 
cemiyetinin yıllık broşürü, (dış 

Mongolistan da dahil olduğu hal
de) Çinin nüfusnu 450 milyon olarak 
göstermektedir. Çin iç bakanlığının 
1936 daki tahminine göre, Çinin nü
fusu 436,778,000 kişidir. Halbuki, 
1932 de hükümetin resmen ilan etmiş 
olduğu rakam 474,787,386 dır. Dik
kat edilirse, bu iki rakam arasında
ki fark 90k büyüktür. Ancak, coğraf
yacı ve istatistikçilerin hepsi de çin
deki nüfusun 400 milyondan fazla 
olduğunrlı müttefiktirler. 

Supaıı, dünya nüfusu" adında da
ha 1872 de neşrettiği eserinde, çinin 
nüfusunu 447 milyon göstermiştir. 
1896 daki resmi tahmin 426,4 milyon, 

1906 da çin gümrük makamlarının 
yaptığı tahmin ise 438,2 milyondur. 
llmi araştırmalar bakımından, bil

hassa Lossing Buck yapmış olduğu 
tetkikler çOk enteresandır. Bu zat 
tetkiklerinde (1912) aileleri esas tut

muş ve bunu 76,122,562 olarak tes
pit ettikten sonra, beher aile 5,3 ki-

şi hesabiyle 403,449,579 rakkammı el
de etmiştir. 

Ç in nlifusu etrafında yapılan 
tahminler arasındaki büyüık 

farklar dolayısiyle on milyonluk 
bir tolerans kabul edilmektc<lir .. Ma
mafih bu da kafi değildir. Yeniden 
yapılan tetkikler hata derecesinin 
çok daha geniş olduğu ihtimalini ku-

vetlendirmektedir. Çinin nüfusu, 350 
ile 450 milyon arasında oynamakta

dır. yalnız çinin bugünkü nüfusu et
rafında yapılan tahminler değil, nü-

fusun inkişafı da bu hususta büY.ük 
zorluklara çığır açmaktadır. 

ı 
.................................................... ı 

. ı 

Noye Zürher 1 

L~.~~:~~.~-J 
A ncak, Carr - Saunders ve K u

czyski gibi tanınmış müte -
hassısları, bugünkü günde, çindek i 
nüfusun bu kadar çabuk çoğalması-

na imkan olmadığı kanaatindedir. 
Hatta bu iki zat, 1650 ile 1850 arasın- ' 
da Çindeki nüfusun beş misli ço -

ğalmış olduğunu da şüpheli görmek
tedir. Kaldı ki, Avrupa'<la bile 1650 
ile 1930 arasında, yani 280 yıl içinde 
ve husussiyle nüfusun çoğalmasına 

fevkalade elverişli olan bir zamanda 
nüfusu, ancak beş misli çoğalabil -

miştir. 1644 den itibaren hükmran o

lan Mancu sülalesi devrinde, çin, 

fevkalade bir inkişaf ve tekamüle ka-

vuşmu§, 17 inci asırda ise epi uzun 
süren bir sulh devresi geçirmiştir. 
Fakat, çinin nüfusu Avrupa"daki nü
fuı:;tan daha çabuk çoğalmış olduğu 

Gazi köprüsü açıl.yor 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Gazi 

köprüsünün Azapkapı cihetine konu -
lacak dubaların yerleri hazırlanmış ve 
bu tarafa konulacak ?ubalar, ciün ta
rnamiyle yerlerine tal<ılmıştır. Pazar -
tesinden itibaren asfalt aksamına baş
lanacaktır. Unkapam tarafına konan 
dubaların asfalt aksamı da bitmiştir. 

Orta kısma girecek olan dubaların bi

ribirlerine eklenmeleri ve üst kısım -
larmdaki asfaltın yapılması, Balat'taki 
atelyenin önünde yapılacaktır. 

=•111111 Su aktam 21 de llllllh. 

-

8 u mutaleaya göre, 17 inci asır

da çindeki nüfusun 170 mil
yondan dah.a ziyade olduğu anlaş'll
maktadır. 

Bütün bu mülahazalara rağmen, 
birçok kuvetli deliller çindeki erkek 
nüfusunun fevkalade bir hızla çoğal
makta olduğunu göstermektedir. 

Göç.men kabul eden memleket
ler hariç, bütün medeni memleketler

de kadın nüfusu çoğalmakta olduğu 
halde, büyük okyanos havzasında ve 

şarkta 1000 erkeğe, Japonya'da 979, 

Birleşik Amerika'da 976, Avustural -
ya'da 969, Yenizelanda da 959 Asya 

Rusyasında 953, Hindistanda 9%, 

Kanada'da 931 kadın düşmektedir. 

Buna mukabil, ıs Çin vilayetinde 
1000 erkeğe, 828, dokuzunda 806 ve 
altısında da 798 kadın düşüyor. 

Porsuk'ta bir 
genç boğuldu 

Eskişehir (Hususi) - Porsuk su -
yunda ç?k feci bir boğulma hadisesi ol 
muştur. 

Devlet Demiryolları Eskişehir yol 
atölyesi işçilerinden Mehmet atölye -
nin paydoı:; etmesi üzerine evine git -

miştir. Evinde oturduktan sonra et ve 
ekmek almak iızere evinden ayrılmış -
tır. Mehmet, Porsuk suyu kenarını ta-
kiben evine dönerken belediyenin kaz
dırmış olduğu çukur yanında ayağı 

kaymış ve porsuk suyuna düşmüştür. 

Nüfus i,terinde çinin tanınmış : Yenişehir E On dakika ttuyun ortasında çırpınan, 
: Mehmet suyun bataklıklarına gömüle
- rek kaybolmuştur. otoritelerinden sayılan Çanghegşen, : ULUS 1850 deki nüfusu 350 milyon göster- : 

miştir. Diğer taraftan, birçok ku - : Sinemasında 
YENi PROGRAM 

: Porsuk suyu boşaltılmış ve Mehme
: din aranmasına başlanmıştır. Arka ar
- kaya 5 gün porsuk suyunda araştırma
: lar yapılmıştır. 

-vetli deliller, çin nüfusunun 1650 de- : 
ki miktarı 70 milyon olduğuna hü - : Asri batakhaneler 
küm verdirmektedir. Çinin nüfus 
meselesiyle derinden derine meş -

gul olan Valter F. Willcox, bu raka
mı esas olarak ele aldığr bir etütü-

dünde (1930), bu memleketin nüfus 
tekamülünü şu tekilde göstermekte-

dir: 1650 de, 70; ı 750 de, 158; 1800 

de, 232; 1885 de 342 milyon. Willcox 

un fikrine göre, çinin nüfsu, o tarih
ten beri müstakar kalmış, yani zi -
yadeleşmeımiştir. Mamafih, yukarı

daki rakamlara göre, Çin'in nüfusu 
200 yıl içinde (1650-1850) beş misli
ne çıkmıştır. 

- --: D1TA PARLO 
--

: ALBERT PREJAN : 
: Avrupa'daki büyük terzihane- : Fransız harp gemileri 

Merselkebi r' de 
: lerin iç yüzünü ve zavallı kadın- : 
: ların felikete nasıl sürüklendi- : 
:; ğini gösteren hakiki hayat filmi..: 
=y = Oran, 5 a.a. - Fransa'nın Akdeniz 
§ erlerİnİzİ eYelden kapaflnlZ ~ donanmasının külli kuvetleri Mersel-

: B - kebir'e gelmiştir. : ugünkü matinelerde: --
AŞ l Gelen gemiler arasında Algerie, 

: K
2

TAN DAHA KUVETL : Duplaix, Foch kruvazörleri ile Vau-
: 1 , 15 ucuz matinelerde : f Alb 
: KIZIL DERİLiLER : tour, Guepard, Ger a~t, ~tros: - : ı Verdun Vevalmy torpıto muhrıplerı 
,ı111111111Telefon: 39231111111111r göze çarpmaktadır. 

ton'un tavsiyesi 
alacağım. 

üzerine tecrübe için mek yemek üzere götürecek, orada Herifte yüz surat mahkeme duvarı. 

Ben iyi bir patronum Size de bol 
bol para vereceğim. Haftada iki lira. 
Yalnız meteliğine kadar bütün hesap
larınızı yazmalısınız. Ben yüz mil -
lik yolculuğun kaça mal olacağını bi
lirim. Fakat bunu biraz daha ucuza 
mal etmenin keyfi çoktur. İşte benim 
kartım. 

Bunu alıp Ensdel caddesindeki El
Iiman garajına gidiniz. Oradaki oto
mobili gözden geçiriniz ve saat bir
de alıp buraya getiriniz. Işime yara
yıp yaramıyacağınızı adam akıllı an
lamadan size elbise ısmarlamıyaca -
ğım. İstediğiniz oldu mu Mis Kley -
ton? 

Kız, Blis'e bakıp gülümsedi ve aya
ğa kalktı. Fakat Montagü kendisini 
alakoydu ve Bliı:;'e dönerek: 

- İşte böyle dedi, bire kadar epi 
boş vaktiniz olacak, bu bo~ zamanı da 
arabayı parlatmakla geçirirsiniz. 

Ben arabamı daima pırıl pırıl gör-
mek isterim, • 

Montagü, ipek mendili ile parlak 
potinin bir köşeı:;ine konmuş olan to
zu sadi. Sonra: 

- Mis Kleyton, ayrılmayınız, de -
di. yazdıracak bir mektubum dtıha var 
size . Siz de Blis, unutmayınız ki ben 
saati saatine har.:keti sever bir ada -
mım. Si?: öğle yemeğinizi otomobili 
buraya getirmeden önce yerse
niz daha iyi olur. Buradan beni ye -

bckliyecekı;iniz. anladınız mı, tam sa
at birde. 

XVII 
Blis, nefret ede ede yeni işine gir
mişti. Bundan başka bir nokta daha 
canını sıkıyordu. Yanına birçok gü
zelce kadınlar girip çıkan M. Mon
tagü, ahlakça düzgün bir adam değil
di. Bu arada yeni daktilosu da hoşu
na gitmiş, kızın çekingen tavırlarını 
anlamamış olabilirdi. Dışarıda ser
best kaldıkları bir akşam, Blis, Fran
ıes ile bu noktayı ciddiyetle konuş
tu: 

- Buraya bakınız, dedi, bu sabah 
emir almak üzere yazıhaneye girdi
ğim zaman herif, sizin elinizi tutma
ğa çalışıyordu. 

Kız somurttu, ve acı acı dedi ki : 
- Hayatlarını kendileri kazanan 

kızlar, böyle şeylere katlanmak mec
buriyetindedirler. Biz, artık, bunla
ra alışmış gibiyiz. Ne yapalım hayat .. 

Blis, böyle hareketlere müsaade e
demiyeceğini söyledikçe kız daha iç
ten göğüs geçiriyordu. 

Delikanlı dedi ki: 
- Herif münaaebet9izin biri, buna 

şüphem yok. 

Kız yarı alay, yarı ciddi cevap ver
di: 

- Evet, fazla sırnaşık. Benim bir 
erkeği kendimden uzak tutmak husu
ı:;undaki metodlarım hepsini kuUanı
yorum; fakat P.ara etmiyecek gibi. 

- İşte bu türlü herifler bu sayede 
para kazanabilirler. Beni dinliyor mu 
sunuz Franses,bu heriften yakayı 
kurtarmak fena olmıyacak. 

- Fakat biliyor musunuz, bu türlü 
bir iş için günde en aşağı on iki kız 
müracaat ediyor. Başka yerlerde de 
iş yok. Sizin kendinizin de başınızda; 
kendinize kolay kolay iş bulabiliyor 
musunuz? 

- Öyle ise bende işimi bırakır, sü
rünürüm, ne olacak? Fakat bu heri
fin, gözümün önünde size aşıkdaşlık 
etmesine tahammül edemem. Kuzum, 
pazar günU Brayton'a yapılacak se
yahat hakkında ne diyor sunuz? 

Kız, kaçamak yollu bir cevap ver
di: 

- Yanına girdim gireli bu adam, 
her pazar Brayton'a beraber gitmek 
teklifinde bulunur. 

Blis cevap verdi: 
- Brayton, pek ata, fakat eğer oto

mobili ben idare edersem, yol asla o
raya kadar varmıyacaktır. 

Şimdi şöyle bir sinemaya gitmiye 
ne dersiniz? 
Kız başını salladı: 
- Bunun için ne sizin paranız mü

sait, ne benim. Kaldı ki kazancınız 
az, kazandığınızın hiç olmazsa yarısı
nı bankaya yatırmanız lizım gelirken 
beş paranız yok, Onun için daha iyi
si, gider parkta otururuz. 

Parkta tenha bir köşe seçtiler. Ma
yıs ayı geldiği halde hava henüz se-
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Beynelmilel dedikodular 

Elin tcrai ağza siper edilerek mü
tecessis muhatabın kulağına üçüncü 
bir şahıs hakkında mahrem kaydiyle 
fısıldanan en basit ve en ndisinden 
tutunuz da hasedin, kinin veya kay
bedilmi~ menfaatlerin sevkiyle iki 
ve daha çok aileyi, • · cemiyetin 
muhtelif unsurlarını bırıbirine dü
tünnek kastiyle yapılan mürekkep 
ve o nispette korkunç dedikodular -
dan ba~ka b ir de beynelmilel dedi
koduların revaçta olduğunu görüyo
ruz. Bunlara propaganda ve mukabil 
propaganda adı verenler de vardır. 

Fakat, propaganda, nihayet bir mil
letin kendini iyice tanıtmak, taraf
tarlar bulmak, sempati kazanmak. 
gayelerinin meıru olduğunu anlat
mak için herkesçe bilinen veya baş.
kalarınca henüz keşfc-::lilmemiı olan 
her cins vasıtaya baş vurulaııak apa
çık veya gizlice yapılan türlü neşri
yattır. Mukabil propaganda ise bu 
propagandanın tesirlerini önlemek
te faydası olanların aynı yollardan 
giderek giriştikleri mücadeledir. A
§ağıda1 birkaç misalini vereceğim 
neşriyatı propagandanın ve mukabil 
propagandanın bu kısa tarifleriyle 
izah mümkün olmadığı içindir ki 
onlara beynelmilel dedikodular is
mini vermekte kendimi mazur görü
yorum. 

Evet, zamanımız bir de beynelmi
lel dedikodular devri olmakla övü
nebilir. Ve bu dedikodular kadınlar 
hamamında veya mahalle kahvesin
de yapılanlardan pek farklı değil
dir. Lakin bunları icat edenler kim
lerdir? Cihan ölçüsünde sinsi bir 
kavganın amilleri olan en büyük 
devletler!.. Fransa İtalyan zimam
darları, ftalya Fransa ve İngiltere 
devlet adamları, İngiltere Almanya 
ve ltalya'nın iş başında bulunanları, 
Almanya ise muarızlarının hepsi a
leyhinde a:kla gelmedik ifşalarda 

bulunmaktadırlar. Faraza geçenler
de pek tanınmış misafirini kabul e
den bir hükümet reisi, dış bakanlar 
arasında müzakereler devam eder
ken kayak eğlencelerine gittiğini 

bahane ederek ortadan kaybolınuoş.
tur. Fakat, dedikodu şudur: kayak 

eğlencelerini yirmi yaşında, aarıtm 

ve gayet güzel b ir kadın şeklinde ta
savvur etmek lazımdır. Bir ba§ka 
-dedikodu: bir propaganda nazırı. 
birkaç hafta eve) evinden günlerce 
çıkamamı§hr. Nazır rahatsızdır; 

ve hakikaten rahatsızdır; çün
kü fÖhretini arttırmayı :vazife e -
dinmiş olduğu bir çek sinema yıldı
zının kocası, gönderilmiş oldu&"u ae

yahatten birdenbire evine dönerek 
orada rastladığı nazırı ywnrukJa
mı§hr. 

lıte bu nevi dedikodular, şu sıra
da, yalnız ağız·dan ağıza dolaımak
la kalmamakta, gazete sütunlarma 
kadar geçmektedir, hem de vesika 
mahiyetinde kullanılan r~imlerle_ 

- Bu suretle sistemli bir dediko -
du yapanların hedefleri ne olabilir? 

- Devlet adamlarmı, tanrzlaftır -
mı§ olan milletlerinin gözünden dü
§Ürmek! 

- Bu gibi dedikodulardan, ya
panlar lehinde herhangi bir muvaf
f akiyet beklemek doğru mudur? 

( Sonu 7. ı"nci 'Sayfada!) 

rindi. Etrafındaki güzel kokan çiçek
ler rüzgarla biraz kurumuş küçük bir 
göle bakıyorlardı. 

Park Ley'in önlerinde idi. Blis göz 
!erini kapadı. Bir an için ev yığınla
rını gözünün önüne getirdi. İçinde 
lükse, ihtişama bir tahassüs uyandı. 
Oturdukları yer rahat değildi. lkisi 
de ısınmış değildiler. İkisinin de göz
lerini oyalıyacak bir şeyler yoktu. 
Fakat kafasında eski günler canlan
dığı zaman Blis birdenbire bugünkü 
halinden memnun olmuştu. Şimdi i
çinde yepyeni bir şey vardı. Franses'
in elini aldı ve sıkı sıkı tuttu. önle
rinden birçok insanlar gelip geçiyor
du. Biraz ötede heyecanlı adamlar, 
zamanla yıpranmış bir takım doktrin
leri tahta yüzlU dinleyicilerin karşı
sında bağıra bağıra anlatıyorlardı. 
Ötekiler, kendilerine benziyen kimse
lerdi, patronlar ve uşakları, mağaza 
kızları ve onların sevgilileri. Birkaç 
ay önce bütlin bu insanlara karşı ne 
kadar alakasız bakabilirdi, şimdi ise •. 

Kendi arkadaşının yorgun çehresi 
ile yıpranmış elbisesine baktı. Bir an 
için, kendi yanına gelmek şerefine 
nail olmak için can atan o tiyatrocu 
genç kadınları hatırladı ve aradaki te
zadı düşündli, Bu sırada kızın kendi 
eli üzerine basan parmakları onda 
şimdiye kadar asla duymamış ve tat
mamış olduğu tatlı, harikulade duy
gular uyandırdı. 

(Sonu ~·ar) 
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Senin sattlOın yüzükler, 
bil zikler tenekedir 

Fakat kavganın asıl sebebi 
gene bir kadın meselesidir 

AlllatacaiDD bldiae henUz mahke- rine,, diye tly1Uyor1ardı. Belki de 
.. ye dOf11•11d1M bile eli kulqmcla- o ytlsdendir. 
dır. BucOn yarm iki iyi doet arMm- KaYpcı arlradqlar bldiHnin ba
düi kaYpnm gOlOnç teferruatı hl- kiki müiyetlnl bir t6rHl tlylemek 
kimin &ıtlnde •yılıp d8ktılecek. kim- istemiyorlar. Anlat lan bittin kosları
bilfr belki de Ahmet Çiler okka al· nı mahkemeye saklamaktadırlar. 
tma pdecektir. l'abt ,arttnotte, Ahmet Çiler ka-

Knpnm tafailttma teudOfen mut ı.hatli slbidlr. Hareketi e•elt arka
tali oldum. Birkaç sOn sonra durut- datbi1. doetluia. mertliie uycun 
- aflhatmı yasarken mnnuna ya- dUpıltyor. Sonra - eier senin yU
llancr blmıyuınu diye bir kısmını sflklerin tenekedendir dediii doiru 
fimdlden •eriyorum: iee - Dilber'in meslek haysiyetine 

Hldile bir etlence yerinde çılmuf. de dil matmıı demektir. 
Xaym11C11ya afSre eebep, arbdafı Ah- Benim ftbya kulak misafiri oldu
Dt Çiler"ln kendiainln yt\dne baka- lam yerde kuıyumcu bir arbdqma 
rak n etrafmclakilere duyuracak bir imbrem olarak fUD)arı anlatıyordu: 
flldlde aarfettlil mlnaaebetab bir - Mebkemeye 9ereceiim keratayı .. 
clmleclir. CGmle 111: Hani birader unki .. &it de ıu kısı 

- Ben tenin •tblm o bllUikleriın kendin için ayart,, demltlm ıibi yap
.. teneke mallar oldupu bilirim. tı. Ben de bekliyorum kl ımaaya ba-

ULUS 

YURTTAN RESİMLER 

Palrat itin clotruamıu bilenlerin de- yırb bir haberle d8na0n. Bana ""kıs 
diklerine ,are bldlae bu teneke me- beni ae.iyormuı eauen, sana yUs •er 
eelnlnden çılammıftır. Arada bir miyecek ulan bir teY söyleme,, de • 
...., me1elal Yardır. Zaten hanci mes mi? Deli olmak itten delil.. ---------------------------.;._....:...:r;.;.:..:.:.:..;~~~~---_..;.-----... ..... -
polt.llk IMllkemellk lt olda 41a biru Sonra 11 ayar biluilderime, yiı.... ,mca altmdlın ınu..al, W'lpll bir dklerime de &lemin içiade .. teneke,, 
IMddeH ~ renkli tırmıklar çılımla- dedi çıkıt. 
da? TnekkeH delil adliye itlerinden Ya benim nrdilim yUsUk. .. Sonra 
..ı.,...ı.r bUdmlere: tahkik ettik kısa demit iri: 

- O.ine plen iti biru bntık - Bu yibDk ecdadımdall bbmt 
lltll;en derlW laMlmı ara, bulunan, bJmetli bir yadlstrdır. Bayram he-
..... de çe.ne, olun•! Deme - diyesi olılnık eana wrlyorum. Maçla 
Jllitler.. bir hediye ... 

DDlrma tmhkemede a11ıfıı.cak a- Ollr mllaila, lldlrik' l'IUlh? 
-. s6,a lm1amcu Dilher bir el· DZEGE 

1we yerinde bir ima ,enıı ••~ -----------
..... ... pyllbt mecen9mdlm eeld 
._. ... lıloalp8u Allmet Çiler'e de 
-- um lılıbeetmifıııt'I. Birlikte o 
...._. JetÜle ptmlfler. x.,m lıl(ll DIŞ HHHLH 1 
wlllııdıı .. demit ld: X Loa Aııp1- - 'Mehalll ıutle, 

- .... .,..... mlluıip ol-
... ba imla k Bemm • aut 15,40 ta baftf Wr aebele olmut-

-. ...._ ..,. tur Haurat fOktur 
._tiyle. HattA -enm•t dettlre- X -y,ıe-• l'oho ,..... W. 
MJlneD birde nadeft aL -s-r• - I 

Eaki,ehrin methur hediyeliği : Lüle taıı .. 

Avrupa ve Amerikahlar arasında da 
Eskişehir işinin merakhları pek çok 

Lületqı naıd 

çıkanlır, naııl 
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1 FEN ALEMiNDEN HABERLER 1 

Uzun ömürlü olmak 
insanın kendi elindedir 

B a~_ı ~~zik alimleri, uzun ö _ 
murlu olmak, hele ihtiyar

lıkta iztrrap çekmemek için üç 
prensip kabul etmektedir. 

Birinci presip: lnsan çok yaşıya
bileceğine kendisi inanmalıdır. Ya
ni her insanın ihtiyarlıyacağını ka
naat getirmek ve ihtiyarlamayı is -
temek lazımdır. 

_ lkinci prensip: Kıskanç, öfkeli, 
kınci olmaktan kaçınmalı. Maddi ve 
manevi sağlığı.mızın muvazeneli ol
ması için iyi olmalı, ve iyilik yap
malı 

Uçüncü prensip: Olümden kork
lllamahdır. Çünkü hem korku hem 
§Üphc aynı nispette hayatımızı kı
saltır. 

baha bazı biyoloji alimleri ve ta
rihçiler de çok enteresan va.katar 
tespit etmişlerdir. Mesela Finot, 
.. uzun ömrün felsefesi" ismindeki 
eserinde 200 yaşını geçen ihtiyar
lardan bahsetmiştir. Keza meşhur 
ıcyyah Strabon Pencapta 200 sene 
Yaşıyan insanlara tesadüf ettiğini 
•Öyler. Romalı Plin, Bu günkü 
Fransa'da bulunan o zamanki Gal' 
de 3.000.000 insan üzerinde yapı -
lan bir nüfus tahririnde yüz yaşı
nı geçen 170 tane insan sayıldığı
nı yazar. Bu vaziyete göre de 20 
bin insana mukabil bir tane yaşı 
Yüzü geçene tesadüf ediliyor de
mektir 
Yukarıda yazdığımız üç prensi

pi alacağımız bazı insan katagori
leriyle tatbik edelim: 

Hıristiyan dininde aziz diye ta
nınanlardan bazaılarını ele alalım. 
Mesela Meryemin yıgeni Simon 
107 yaşına varmıştır. Nerkis 165 
sene yaşamıştır. Keza Antuvan da 
105 yıl ömür sürmüştür. Pavlo 113 
yaşına kadar çıktığı gibi peskopos 
Albuma da 150 sene yaşamıştır. 

laviçrenin Lüçern şehrinde 1346 
senesinde 186 yaşında bir papas 
ölmüştil. Keza bir macar rahibi de 
185 yıl ya mı tır. 

Misalleri __çoğaltmamak için bu 
azizleI'den bu kadar fazla yaşama
larının sebebini söyliyelim: Bun
larda insanı yiyip bitiren, fena he· 
yecanlar yoktur. Mesela kıskanç -
lık, kin ve garez, endişe veölüm 
korkusu nedir bilmezler. 

Çok yaşıyanları yanlız bu gibi 
hisleri ulvi olanlara inhisar ettir
mek doğru olmaz Haller, fiziyolo
ji unsurları ismindeki eserinde bir 
kaza neticesinde ölen iki ihtiyar
dan bahseder. Bunlardan birisi 152 
diğeri 169 yaşında olarak ölmüş -
tür. Bu l 52 yaşında ölen adam To
ınas adında bir ingilizdi. Bu adam 
kıra] tarafından kendi şerefine ve
rilen bir ziyafette çok yiyip içmiş, 
hazmcdcmiyerek ölmüştü. 

Diğer taraftan 1879 senesinde 
tutulan bir istatistikte Buenso-Ay
res de Brano adında bir zencinin 
150 yaşından fazla olduğu görül
müştür. Keza o zaman, Habeşis

tanda yapılan diğer bir istatistik, 
354 ile 140 yaş arasında3, 126 ile 
135 yaş arasında 18, 115 ile 125 yaş 
arasında 123 ve 105 ile 115 yaş ara
sında da tam 290 ihtiyar bulundu
ğunu göstermiştir. Birleşik Ame
rikada da yüz yaşını aşmış tam 3. 
bin 891 ihtiyar tesbit edilmiştir. 

Rusyada da çok yaşlı ihtiyarlar 
vardır. Meseta çarlık zamanında, 

bundan iki yüz sene evel 168 ya
şında bir ihtiyar vardı. Bu adam 
1709 da Poltava muharebesinde öl
müştür. 

Türkiyede de iki sene evcl ölen 
Zaro 160 yaşını geçmişti. Keza bu
gün Mısırda da 160 yaşına yakla
şan bir ihtiyar vardır. Bu adam Na 
polyonun Mısır seferinde Mısırda 
tnemurluk yapıyordu. 

Y üz yaşını geçenler, eğer ya
şarken, bazı melekelerini 

tahrip edecek derecede arızaya uğ
tarnamışsa, yeniden gençleşirler ve 
bu muhakkaktır. Bu yeni gençlik 
Yep yeni bir mevcudiyet halinde 
tezahür eder. 
Bazı tıp alemleri, bilhassa Hal

ler ve Blander, takriben 80 yaşla
rına doğru insanın üçüncü defa o
larak diş çıkardığını kaydetmiştir. 
liatta doktor Grav, 110 yaşına ge
len bir kadının yeni diş çıkardığı
nı, bcm beyaz olan saçlarının, tek
rar kararmağa başladığını tespit 
~tmiştir. 'umumiyetle erkekler 90 
ıle 107 yaş arasında yeni diş çıkar
maktadır. 

Şimdi insan niçin çok fazla ya-. 
§ayamaz, bunu tetkik edelim. Bu
nun için evela, kıskans;hk, kin ve 

Bunun için 
vardır ki bunu 

belli başlı uç prensip 
şöyle hülasa ederiz ; 

Fena huylu olmamak 
kıskanç, öfkeli olmamak 

1 

..... ~ .... 111 .......... 1111. 111111' ..... '11111 ...... 111111 ......................... 1il111 .............. , 

Alimler bunu nas il izah ediyorlar! 
........................................................................................................ 

hiddet gibi heyecanların uzviyeti
mize ne gibi tesirler yaptığını mu
talea edelim: Biliyorsunuz ki ya -
şamamız, kanımızın devranı ile ka
bildir. 1ştc varlığımızı bu kan dev
ranı idame eder. Yanlız, kan dev
ranı bu vazifesini, mesela ak ci
ğerlerimiz vasıtasiyle kanımıza gi -
ren oksijenler gibi esaslı unsurlar 
sayesinde yapabilir. 

Dikkat etmi~sinizdir: Bazı adam 
lar hiddetlendiği vakit, suratları 

kül gibi ağarır. Niçin? Çünkü uz -
viy:timizde bulunan ve kan devra
nını t<:min eden kanlar hiddetle tı
kanır, kan devranı ağırlaşır veya 
durur. Hatta şiddetli heyecanlar a
kabinde nüzül inmesi de kanalla -
rın heyecan karşısındaki bu hare
ketidir. 
Eğer insan, senelerce bu kötü 

heyecanlara kendisini kaptırırsa 

uzviyet fena şekilde zayıflar. Hüc 
relerin sallanmasından muvazene 
kalmaz. Hastalık insanı çabuk alt 
eder, uzviyet düşer ve nihayeti ö
lümdür. 
Şimdi, bu his ve heyecanlardan 

husule gelen bütün hadiselerin pa
talojik vaziyetini izah etmek la
zımdır. Biyoloji ile uğraşanların 

söylediklerine göre bunun için 
hücre ihtizazı denen yeni nazari -
yeyi bilmek lazımdır. Onlar bu ha
diseyi şöyle izah ediyorlar: Vücu
dumuzda takriben 200 kentilyon 
hücre vardır. Her hücrede, nüve 
dahilinde ancak mikToskopla gö
rülebilecek kadar küçük 48 uzuv 
vardır. Bunlara Kromozom denir. 
Sonra sitoplazma dahilinde kond
riom ismini taşıyan ve son derece 
küçük yüz kadar unsur bulunmak-
tadır. ~ 

Bu kromoz<Sm ve kandriomlar, 
boru şeklinde ipliklerdir .. Bunlar 
mücerrit maddeden yapılmıştır: 

kolesterin, plastin, reçine ve yağ 
gibi. .. Bunların içi bir mayi ile do
dur. Bu mayi serom cinsindedir ve 
elektriği nakildir. 

lştc, kromozom ve kondriom de
nen bu hücre elyafı kanın içinde 
mücerred bir halde sallanırlar, sal
lanırlarken hakiki bir ihtizar dev
resi husule ge"tirirler.Bu elyaf çok 
kısa dalgalı bir elketrik ihtizazı 

silselesi hasıl eder. 
Bu mikroskopik ihtizaz devre

leri, bizi kuşatan elektromanyetik 
dalgaların tesiriyle ihtizar eder. 
Mesela kozmik, atmosferik dalga, 
arz derecesinden hasıl olan dalga
lar hep bu devreyi titretir. 

Daha aşağıda sebeplerini görece
ğiz, eğer bu hücre ihtizazı zayıf
larsa insan hasta olur. Eğer sallan
ma durursa insan ölür. 

Şimdi de şiddetli ve derin he
yecanlar, hücrelerdeki bu ihtizaz
lar üzerinde ne gibi muvazene şe
killeri meydana getiriyor, bunu gö 
relim: Biliyoruz ki sağlık denen 
şey, vücudda mevcud olan bütün 
guddelerin normal şekilde ifrazat 
yapmasiyle mümkündür. Eğer, bu 
guddclerden birisi veya ikisi iyi 
işlemesse, bütün uzviyette muva
zene bozulur. 

Fiziyoloji göstermiştir ki, bü
tün guddeler emri, elektrik ka1:>
losu gibi, "asabı semptii kebır 
den" alır, binaenaleyh bir heye
can, bir keder, aksi bir iş, bilhassa 
kıskançlık ve garez bazı tali sinir
leri felce uğratır, yani cereyan 
kesilir, bu hislerin hepsi "asabı 
sempatii kebire" ulaşır. "Asabı 
sempetii kebir" vazifesini durdu 
rur ve hücrelerdeki maden emlahı
nın işini sekteye uğratır. 

Canlı bir hücre, kendi faali

yetine lazım olan maden 
milhlcrini ihtiva etmesse, normal 
bir şekilde ihtizar edemez. Bina
enaleyh, hayvan ve nebatların ha
yatında madeni milhlcrin ne gibi 

esaslı vazifeler ifa ittiğini görmek 
faideden hali değildir. 

Filhakika vücudumuzdaki kim
yaca nisbeti az olsun çok olsun, kim 
yaca maliım olan 92 maden mev
cuttur. Sonra biliyoruz ki, her u
zuvmuz, her guddemizin bir veya 
birçok hususi ifrazatı vardır. Me
sela karaciğer, safra ifraz eder. 
pangıras ile tiroit guddeleri iki
şer muhtelif madde ifraz ederler. 
cinsi guddeler de hormon ifraz e
der. 

İşte bütün bu ifrazatta muayyen 
nispette kimyanın tanıdığı made
ni unsurlar vardır. Bundan dola
yıdır ki uzviyette yanlız kalsyom, 
demir, silis, fosfor ve sodyom gibi 
fazla miktarda bulunan cisimler 
değil, aynı zamanda bütün maden
lerle şibihmadenler de mevcuttur. 
Bundan başka vücudumuzda altın 
platin ve osmiyom gibi madenler
de vardır. 

Acaba uzviyetimize bu maden 
cevherleri nereden geliyor? diye ak
lımıza bir fikir gelebilir. Sathi o
larak bakacak olursak vücudumu
za bu madenlerin almış olduğumuz 
gıdalar vasıta:.iyle geldiğini görü
rüz. Fakat bu faraziye çürüktür. 
Hakikaten bu günün asri insanı 

gıda olarak pek çok ve pek çeşit 
şeyler yiyor. Faka t yine öyle ka
vimler vardır ki gıdaları pek ba
sittir. Mesela bazı avrupalılara gö
re çinliler pirinçele sıcak sudan 
başka bir şey yiyip içmezler. Zen
ciler ancak kum darısı yer. May
munlar hindistan cevizinden başka 
bir gıda almaz. 

Buna rağmen bütün bu saydık
larımızda vücut teşkilatı mü -
kemmeldir, yine uzviyetlerinde bü 
tün cisimler mevcuttur. Bununla 
beraber itiraf etmek lazımdır ki, 
bu cisimler o kadar çok miktarda 
değildir. Fakat mevcut olması, ma 
denlerin ve cisimlerin münhasıran 
gıdalardan gelmediğini göstenneğc 
kafidir. 
Başka bir misal daha, bir cam ba 

lon içine biraz deniz yosunu ko
yup burada mikrop üretmeğe ça -
lışssak, 37 derecede ve kırk sekiz 
saat zarfında milyarlarca mikrop 
elde ederiz. 

Halbuki yeni mikropların hep
sinde de, kendilerini meydana ge
tiren mikroplardaki gibi aynı de
recede ve aynı nispette maden cev
herleri bulunduğunu görürüz. 

Binaenaleyh, ilk üretmeğe baş
ladığımız zaman mikroplarda mi
ligramın milyarda biri kadar de
mir varsa, kırk sekiz saat zarfında 

bunun bir milyar misli, yani bir 
milgram ağırlığında demir ıney

dana gelir. Pek ala, bu bir milgram 

demir nereden geldi? Halbuki ne 
yosunda, ne de cam balonda demi
rin eseri yoktu. 

Meşhur fizikçi Lakovski, "ınad 

de" adındaki eserinde bu 
bahisleri uzun uzadıya izah etmek 
tedir. Uzviyetimizde mevcut olan 
madenlerin maddeşelerek nasıl mey 
dana geldiğini hem bu eserinde, 
hem de "tabiat ve harikaları" a
dındaki kitabında anlatmaktadır. 

Her madde, haiz olduğu atom 
haddine göre hususi bir inşia gös
rir. mağnezyomun atom adedi 12 
dir, alimünyomun 13, nikelin 28, 
bakırın 29, çinkonun 30, gümüşün 
47, altının 79 dur. 

Cisimlerde atom hepsine göre 
hasıl olan bu inşia saniyenin 117 
de biri kadar az zamanda dünyanın 
etrafına yayılır. Yer yüzünden bu
lunan bütün maden cevherlerin
den çıkan bu inşia, dünyanın nere 
sinde olursa olsun, her canlı uzvi
yete daima tesir yapar. 

Paristen her an için, kolombiya 
altınlarının, Meksikadaki gümüş 
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Terbiye 
İılerimiz 

İstanbul'daki futbol maçları 
(Başı 1 inci sayfada) 

yalnız bir istikamete sevkeden 
ananelerin esaretinden kurtar
mak, devrimize nasip olmalıdır. 
Bir köy mektebindeki çocuğa ne 
olacağını sorduğumuz zaman, 
'' Nahiye müdürü", yahut, 
"- Jandarma zabiti!,, yerine, 
"- Çiftçi!,, cevabını almalıyız. 
Eğitmenler usulünde bize ferah 
veren cihet bu idi. Bu usulü, ma
arifimizin geniş bir kısmına yeni 
inkiıaf esası olarak da telakki 
edebiliriz. 

Galatasaray : 9- Hilôl: l 
3 - 1, Beşiktaş Beykoz T opkapı'yı 

Vefayı 1 - O mağlup ettiler 
İstanbul, 5 a.a. - Bugün Taksim 

st.adyomunda Galatasaray • Hilal ta
kımları karşılaşmışlardır. Gayri fede
re kulüplerin maçlarından sonra ve 
muayyen saatten geç olarak takımlar 
şu kadrolar ile sahaya çıktılar: 

Galatasaray : 
Osman - Lütfi, Adnan - Musa, 

Bedii, Ekrem - Necdet, Süleyman, 
Cemil, Salahattin, Sarafin. 

Hilal : 
Murat - Akif, Muammer - Cev· 

det, Zeynel, Musa/im - Lütfi, Niko, 
Hakkı, Mustafa, Rüstem. 

Hakem: Tarık. 
Oyun Hilal'in bir hücumu ile başla-' 

mıştır. Bu hücumu kesen Galatasaray 
müdafaası topu muhacimlerine geçir
miş ve ilk sarı kırmızı hücumu lehle
rine olan bir firikik vuruşu ile netice
lenmiş fakat Hilal kalecisi bu tehlike
yi bertaraf etmiştir. 

ilk sayı 
Oyunun ilk on dakikası, mütekabil 

hücumlarla geçmiş fakat galatasaray· 
lılar onuncu dakikadan sonra oyunu 
tedrici bir surette Hilal yarı sahasına 
nakletmiye muvaffak olmuşlardır. 15 
inci dakikadan sonra müessir bir haki
miyet tesi seden galatasaraylılar müte 
madi bir surette Hilal müdafaasını 

hırpalamıya başlamışlardır. Bu devam 
1ı akınlar neticesinde 20 inci dakikada 
Sarafin isabetli bir vuruşla birinci ve 
25 inci dakikadar Salfilıattin on sekiz 
pas üzerinden yerden bir şütle ikinci 
golleri yapmışlardır. 

Hitalliler, kuvetli rakiplerinin ha
kim oyunu karşısında kısmen tedafüi 
bir vaziyette kalarak ve biraz da sert 
bir tabiye takip ederek fazla gol yap
tırmamıya çalışmışlardır. Fakat üs
tün oyunu idame ettiren galatasaray
lılar 35 inci dakikada Sarafin'in iki 
müdafii atlatarak yaptığı üçüncü ve 
40 ıncı dakikada Cemil'in b ir şütü ile 
dördüncü gollerini çıkararak devreyi 
4-0 bitirmişlerdir. 

I kinci 'devre 
İkinci devrede oyun gene bir Gala· 

tasaray hücumu ile başlamıştır.Bu hü 
cumu hatalı bir favulle kesmek istiyen 
Hilal müdafiini hakem oyundan çıkar 
mıştır. Bu vaziyet karşısında Hilfil 10 
kişi ile oynamak mecburiyetinde kal
mıştır. Daha ilk dakikadan itibaren 
hakimiyeti tamamen elerine alan ga
latasarayltlar oyunu bir tek kale şek
line sokmuşlardır. Bu suretle on al· 
tıncı daikkada Necdet, beşinci; 22 ind 
dakikada Ekremin bir firikik vuru
şundan gene Necdet altıncı; 26 ıncı 
dakikada Necdetin güzel bir ortalayı
şiyle yedinci bir dakika sonra Sarafin 
sekizinci, 37 inci dakikada da Cemil 
dokuzuncu golleri yapmışlardır. 

43 üncü dakikada hakemin Galata· 
saray aleyhine verdiği penaltıdan hi
lalliler tek sayılarını yapmışlar ve iki 
dakika sonra da oyun 9 - 1 Galatasa -
rayın galibiyetiyle sona ermiştir. 

Şeref Stadında 

Bugün Şeref stadında lik maçları
na devam edildi. Beykoz Topkapı'yı 
3 - 1, Beşiktaş da Vefa·yı 1 - O yen
diler. 

Beykoz - Topkapı takımlarında bir
kaç kişi eksikti. Topkapılılar, ilk da -
kikalarda bir gol yaptılarsa da, be~
kozlular buna iki golle mukabele ettı
ler ve birinci devre bu •netice ile bitti. 

İkinci devrede Beykoz daha hakim 
oynadı ve bir gol daha atarak maçı 
3 -1 kazanmıya muvaffak oldu. 

Beşik~ - Vefa 
Bundan sonra yapılan Beşiktaş - Ve-

madenlerinin, Oral dağalarında bu 
lunan platin cevherlerinin, Riotin
to bakırlarının elektrik ve mikna
tıs mcvcelerini öl§imek mümkün 
olmaktadır. 

Bütün maden cevherleri, canlı 
hücrelen üzerinde ani olarak mad
de haline gelebilmektedir. Yeter
ki hücre ihtizazatı sayesinde bir 
tannaniyet esasını ihtiva etsin. 
Eğer heyecanlar, kin, kıskançlık 

ve fenalık gibi hislere kendimizi 
kaptırırsak uzviyetimizin ihtiva et 
tiği hücrelerdeki maden cevherle
ri muvazeneyi kaybeder, hücre ih
tizazının seyrini kaybeder ve ya
vaşlar, bu yüzden kozmik tesirler 
bize dokunmaz olur. lşte bu yüz
den vaktinden evci ihtiyarlık ge
lir §iatar. 

fa maçında takımlar sahaya şu kadro
larla çıktılar: 

Beşiktaş: 
M. Ali - Hüsnü, Taci - Feyzi, Bü

lent, Hiıseyin - Eşref, Şahap, Suldur, 
Rıdvan, Hayati. 

.,1,._fa: 
Azat - Vah."', Süleyman - Sefer, 

Lütfi, Süleym<tn - Necip, Aptuş, 

Şükrü, Mehmet, Karabet. 
Oyuna beşiktaşlılar başladılar. Fa

kat Vefa müdafaası güzel oynıyarak 
tehlikeleri bertaraf ediyor. Hatta mu· 
hacim hattı da güzel akınlarla Beşik
taş kalesini sıkıştırıyor. 

Beşiktaş bir gol attı ise de ofsayt 
olduğundan sayılmadı ve birinci dev -
re O - O neticelendi • 

İkinci devre de karşılıklı akınlarla 
oynanıyor. Oyun, seri ve zevkli ~lu
yor. İkinci devrenin 26 mcı dakıka
sında kornerden gelen topu, Vefa ka
lecisi fena bir vuruşla kendi kalesine 
soktu. 

Bu gol, vefalıları canlandırdı, fa -
kat Beşiktaş müdafaası bütün akınla
rı kesmiye muvaffak oluyor. 

Neticede Beşiktaş bu rnü!1im maç
tan 1 - O galip çıktı. 

Patinaj 
Zakopane, 5 a.a. - Çiftler arasın

da beynelmilel patinaj müsabakası: 

Baier - Herber çifti - alman - birin
ciliği kazanmıştır. 

Müteakip üç mevki de alman çift
ler tarafından kazanılmı~tır. 

Beşinci, Polonyalılar, altıncı ve ye
dinci, Yugoslavlar, sekizinci ve doku
zuncu da Romanyalılardır. 

• • Bir gün ıçın 

(Başı Sinci sayfada) 

- Onu dedikoduculardan 
lı? 

sorma-

Fakat, hadise fudur ki dedikodu 
afeti beynelmilel aahaya da intikal 
etmiştir. Hi.di&eyi tespit edelim ve 
ibret alalım. 

Esk\ler, "Fateberu ... ,, demezler 
miydi? - N. Baydar 

F. R. ATAY 

B. Leon Berard 
temaslar1na 

devam ediyor 
Burgos, 5 a.a. - Eski fransız bakanı 

Leon Berard dün akşam nasyonalist 
hariciye nazırı General jardana ile gö
rüşmüştür. 

B. Berard mülakattan sonra gazete· 
cilere yaptığı beyanatta, gerek nazır 

tarafından ve gerek nasyonalist İspan
yada gördüğü güzel kabülden dolayı 

çok memnun olduğunu söylemiştir. 

Görüşmede hariciye bakanlığı kül -
tür şubesi direktörü de hazır bulun • 
muştur. 

Berard, bir müddet daha İspanya'da 
kalacağını söylemiştir. 

Pazartesi günü generalle tekrar gö -
rijşecektir. 

I talyan nwlıfillcri luila 
itim.atsız 

Roma, 5 a.a. - Faşist mahafili, fran
sız ayanından B. Berard'm Burgos se
yahatini itimatsızlıkla karşılamakta, 

Fransa'yı iki yüzlülükle ve ltalya'ya 
meydan okumak istemekle itham ey -
lemektedirler. Mamafih ·bu mahfiller, 
B. Berard'm Burgos'ta bulunmasının 
italyanlarla frankistler arasındaki si -
lalı arkada:;;lığı ve Fransa'nın dahili 
harbin bidayetinden beri ittihaz etmiş 
olduğu hattı hareketi unutturmiyaca
ğını beyan etmektedirler. 

Avnıpa'daıı cenu n Ame
rika'ya uçuş 

Sevilla, 5 a.a. - Cenup Amerika'siy
le tecrübe irtibatı uçuşunu yapmakta 

olan üç motörlü İtalyan Savoia tayya -

resi dün Tabla'da tayyare meydanına 
varmıştır. Tayyareciler bu sabah tek· 
rar uçacaklardır. 

1 Muhafız Gücünün Atlı yürüyüşü : 1 

Muhalızgücü sporcuları dünkü yürüyü§te 

Muhafızgü_cü, ?~n bütun üyele~ın-~n 1 Gölcüğe vardığımız ~an .~ evclki 
iştırak ettıgı ( üolcuk yuruyuşunuJ coşkunlukla atlarını gole surerek cf -
muvaffakiyetle bitirdi. .IVı.uhafız alayı sane denen şerefli maziyi bir defa da
karargahı önünde toplanan atlılar, ı.a - ha yaşatmak istiyen bir çok subayı, 
at 9.30 da ba:,kanlarını selamladılar. daha mutedil kalmış arkadaşları güç-
Komutanın : "- Yürüyüş güzerga - lükle çevirdiler. 

hını en s;etin bir arazide seçerek ar - Telsiz binasının temiz salonunda ne 
kadaşlarımın arzularını yerine getir - şe ile iştah ile yemeklerini yiyen atlı
miye çalıştım." sözlerine "Sağol I,, di - lar, saat 14 de at başına koştular; Emir 
ye teşekkür eden kafile, elli kilomet - gölünün kıvrak kıyısını takip ederek 
relik yürüyüşüne başladı. İlk on be;; Mühye vadisine girdik. Geniş vadinin 
kilometredeki, inişler, çıkışlar, yarlar sürülerle dolu tatlı yamaçları milli 
ve hendeklerle dolu arazide atlarımı - şarkılarımızı bizimle beraber söyledi
zın üstünde zevklerin, heyecanın son- ler. 

suzluğunu yaşadık. Mukaddes tarihli Çankaya'yı "Yıl -
Ahlatlı beli aştığımız azman pürüz- dırımlar yaratan bir ırkın çocukla

süz geniş bir düzlükte at başı beraber rıyız !" diye seUimlıyarak dolaşan ka· 
ilerliyen yetmiş atlı, uçmıya yaklaşan file son bir süratli ile Muhafız alayı 
süratin neşCGiylc coştu... garnizonuna girdi. Çok sevdiğimiz pi-

Lekesiz beyaz yerle, bulutsuz gök a- yade subay arkada~larımızla selamla -
rasında temizliğiyle baş döndüren si - şarak ayrıldık. Süvari grupu subayla
hat dolu hava içinde, subaylar Gölcü - rı, başkanın zevkle, emekle tanzim e -
ğe ulaşmakla pek kanmış olmıyacak - dilmiş geniş bahçesinde kendilerine 

lar ··· bir haftalık tatilin son gününde de 
Atın meydanı, bu güzel meydanın bu çok zevkli saatler yaşatan başkanları: 

kadar coşkun atlıyı bulduğu zamanlar nın ikram ettiği mükemmel likörlerı 
zannederim pek azdır. sihatine içerek ayrıldılar. 

Başkan Te.kçe'nin atı ve atlıyı her 
zaman zinde bulunduran temposu ile Cemal Alangoya 
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Silolarımızın kapasitesi 
100.000 tona çıkarılacak 
Hemen ınşasına başlanacak olan 
siloların kapasitesi 35.750 tondur 

Memleket hububatçdığınm istenen 
gayeye varmasını temin için, ana şart 
olarak, silolarımızın kapasitesini ilk 
planda yüz bin tona çıkaracak olan 
bir kanun projesi hazırlarun~ştır. 

ve mısırın, üç senelik vasatisinin, 
Türkiye'de, istihsal, işletme ve tica
ret durumundan yarattığı kıymetle

rin memleketin umumi milli geliri
nin yüzde 28.6 sini teşkil ettiğine da
ir olan etüd çok enteresandır. Yeni kanun projesi ile silolarımı

zın ton yekunu yüz bine çıkarılacak, 
yani mevcudun bir mislinden fazlası
na yükseltilecektir. 

Diğer taraftan alakalı makamlar, 
silolarımızın mevcut kapasitesini 200 
bin tona yükseltecek mühim bir pro
je hazırlamışlardır. Bu programa gö
re silolarımız ihracat, temerküz ve 
tevsi, toplama, sevk kısımlarına ay
rılmakta ayrıca toplama ve stok an
barları yapılmaktadır. 

Bu projeye göre ihracat silolarımı
zın yekun tonajı şu şekilde dağılmak 
üzere 32 bin ton olacaktır: Mersin 
on bin ton, İzmir on bin ton, Samsun 
5 bin ton, Tekirdağ 4, Sirkeci 2, Taş
ucu bin ton. 

Temerküz ve tevsi silolarımızın ye
kOnu 20 bin tondur: Diyarbakır 4, 
Erzurum 4, Fakılı 4, Şefaatli 4, Çe
rikli 4 der bin ton. 

Toplama silolarımız 17 bin tondur: 
Zile üç bin, Kütahya iki bin beş yüz, 
Dinar iki bin, Akşehir iki bin beş 
yüz, Balıkesir iki bin; Denizli iki 
bin beş yüz, Adapazarı iki bin, Çift
lik bin beş yüz ton. . 

İlave suretiyle stok silolarımız on 
bir bin ton olacaktır: Ankara, Kon
ya, Eskişehir, Sivas 2750 er tonluktan 
on bir bin ton .. 

Ambarlar: 
Yekunu 80 bin tonu bulan bu silo

lardan başka, bir de, toplama ve stok 
anbarları yapılacaktır. 

Toplama anbarları Niğde, Sarayö
nü, Malatya, Yahşihan, Ceyhan, A
dana, Havza, Karataş, Çumra, Ilgın, 
Sarıoğlan ikişer bin ton; 

Şarkışla, Burdur, Çay, Ereğli, Ka
raman bin beşer yüz ton; 

Elazığ, Beylikahır, Alpıköv, Kırk
larelı, Uzunköprü, Pehlivanköy, Ba-
baeski, Lüleburgaz, Çorlu, Bor, Çan
kırı, Çardak, Kunduz, Sandıklı, Sin
canköy biner ton. 

Böylelikle toplama anbarlarımızın 
yekıln tonu kırk beş bini bulacaktır. 

Stok anbarlarımız Lapseki iki, Kay 
seri 2, Burnova 2, Muş, Erzincan, U
şak ve Ulukışla biner ton olmak üze
re on bin tondur. 

Böylelikle silolarımız mevcutlarla 
beraber iki yüz bin tonu bularak 
memleketin en mühim davalarından 
birisi halledilmiş olacaktır. 

*** 
Silo komisyonu teknik büro 

reisi, Devlet demiryolları ve liman
ları mebani dairesi eski fen heyeti 
müdürü yüksek mühendis B. lsmail 
Fuad Pekin; bu büyük milli mesele-

. nin _mükemmel izahını yapan şümul
lu hır rapor hazırlamıştır. 

Raporda evela silonun dövizleşti
rilmiş bir tarifi yapılmaktadır: Buğ
day davasını, silodan ayırmıya imkan 
yoktur. Mahsulü kendi ihtiyacından 
fazla olan memleke~ler bu fazlayı dı
şarıya satarlar, ~hracatcı olurlar, ih
racat için siloya lüzum vardır. Mah
sulü kendi ihtiyacına kafi gelmiyen 
memleketler noksanını başkalarından 
temin ederler, ithalat için gene silo
ya ihtiyaç vardır. Ne ihtiyaca mec
bur, ne de ithalata ihtiyacı olan mem
leketler bolluk senelerinden kıtlık 

senelerine buğday saklamıya mecbur
durlar, bu da silosuz olmaz, muayyen 
bir stok bulundurmak ancak silo ile 
mümkündür." 

B. Fuad Pekin mufassal raporunda 
siloyu tarifini şu ;::ümlelcrle bitir
mektedir: 

"Silo, üniversel bir cihazdır. Silo
ya yalnız buğday değil, arpa, mısır, 
çavdar, yulaf ve her türlü yağlı hu
bubat girer. Silo, muayyen ihtiyaçla-ı 
rm yarattığı bir organdır. Uzun bir 
tekamül devresinden sonra basitten 
komplekse geçmiştir. Rasyonalizas
yon ve standardizasyon asrında; in
san kuvetinin, tabiatin verdiği mad
deler ve mahsulün israf edilmemesi 
için çareler aranan bir devirde yaşı
yoruz. Gayemiz her işin ve her şeyin 
en iyisini en ucuza mal etmektir: Si
lo kendi davasını rasyonel bir tarzda 
halletmiştir." 

*** 

Raporun silolarımızın ton yekunu
nun ıki yüz bine çıkarılması hakkın
daki kısmında limanlardaki ihracat 
vaziyetiyle, hububat sevkeden mer
kezlerin nakliyat vaziyetleri mütalea 
edilmektedir. 

Buğday, arpa, çavdar ve yulaf ih
racatımızın dört senelik vasatisi 185 
bin tondur. 185 bin tonluk ihracat 
için vasati 4 devre göre 46 bin tonluk 
siloya ihtiyaç vardır. Bunların yeri
ni limanlardaki hububat sıhi hareket
leri tayin edecektir. 

936 senesinde İstanbul (Galata -
Sirkeci) den 6069; Haydarpaşa' dan 
58.840; Samsun'dan 17.951; Mersin'
den 64.670; İzmir' den 64.17 5; Tekir
dağı'ndan 15.181 ve diğer limanların 
umumundan 64.304 ton hububat ih
raç edilmiştir. İhracat silolarımız, bu 
rakamlara göre hesaplanmıştır. 

Dahili silolara gelince, dörder bin 
tonluk olan Ankara, Eskişehir, Kon
ya ve Sivas'ın buğday ve arpa nak
liyatı Ankara, Eskişehir ve Konya si
lolarının muhakkak genişletilmesini 

icabettirmektedir. Ankara'nın bir se
nelik nakliyatı 18.830; Eskişehir'in 

29.906; Konya'nın 29.031 tondur. Da
hili silolarımız c\a bu nakliyat rakam
larına göre hesa1llanmıştır. 

lki yüz bin tonluk proğramın tat
biki halinde ilk senelerde yapılacak 
olan silolar şunlardır: 

Mersin, İzmir, Samsun 25 bin ton; 
Diyarbakır, Fakılı, Şefaatli, Çerik- J 

li on altı bin ton; Zile, Kütahya, Di
nar, Akşehir, Çiftlik 12.500 ton. 

Gene, ilk senelerde yapılması tek
lif edilen anbarlar da şunlardır: 

Sarayönü, Yahşihan, Karanlık, 

Çumra, Sarıoğlan on bin ton; Şar
kışla, Burdur, Ereğli, Karaman 6000 
ıun; .Deyiııcantr, Çankırı, Kunduz, 
Sandıklı dört bin ton olarak; 

52.500 tonluk silo ve 20.000 tonluk 
anbar. 

Yi.iz bin tonluk proje: 
Hükümetin, anbar ve silolarımızın 

şimdilik ve beliren en zaruri: ihtiyaç
ları karşılamak maksadiyle anbar ve 

silolarımızın yüz bin tona çıkarılma

sı için hazırlamış olduğu projenin 

katileşmesi halinde derhal inşasına 

başlanacak olan silo ve anbarlar şun
lardır: 

Dörder bin tonluk Diyarbakır, Fa
kılı, Şefaatli ve Çerikli siloları; 3000 
tonluk Zile: 2500 tonluk Kütahya; 
2000 tonluk Dinar; 1500 tonluk Çift
lik; 2500 tonluk Akşehir siloları; An
kara, Konya ve Eskişehir silolarına 
2750 er tonluk inşaat iliiveleri yap
mak ... 

Ki böylelikle yeniden inşa edilecek 
silolarımızın yekun tonu 35.7 50 ola
caktır. 

Gene, yüz bin tonluk projenin kati
yeti halinde Ilgın, Yahşihan, Sarıoğ

lan ve Ardıhan'da ikişer bin tonluk 

olmak üzere sekiz bin; Şarkışla, Bur

dur, Çumra ve Karaman'da bin beşer 

yüz olmak üzere 6000 ton; Beyli ka

hır; Çankırı, Çardak, Kunduz, San
dıklı, Sincan, Bor, Sarayönü ve Ereğ
lide l>iner tonluk olarak 9000 tonluk 
anl>ar inşa edilecektir. 
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Elektrik gözü 
Haydutların geldiğini hissedince 
hemen müdafaa tedbiri alıyor 

Bundan birkaç 
hafta ev el N ev
yor k'un büyük 
caddelerinden bi
risinde, muhte
teşem bir mücev
herat mağazası
nın tam karşısın

Yanğın (tkflğını haber veren 
elektrik aletleri de var! 

da "rap" diye bir otomobil durdu. O
tomobilden birkaç adam inerek kar
şı kaldırıma, mücevherat dükkanı
nın önüne atlıyarak süratle geçtiler. 

Adamlardan il. ~ ·· kaldırımın iki 
tarafında, elleri silahlı dikilerek 
halkın o tarafa geçmesine mai olur
ken, birisi mücevherat mağazasının 
camına hızla vurdu, kolunu vitrinin 
içine altınların, elmasların üzeri
ne doğru uzattı. Fakat uzatmasiyle 
adamın çökmesi de bir oldu: Yuka
rıdan giyotin gibi ağır bir satır indi, 
herifin yarısını kesti düşürdü. 

d aydutlar, arkadaşlarının kanlar 
içınde kaldırıma yığıldığını göre
rek, tekrar otomobillerine atladılar, 
arkalarına silah atarak oradan uzak
laştılar. 

Bu vaka o günlerde bütün Nev
york'ta çalkalandı. Sokak ortaların
dan çocuk aşıran, milyonlarca li -
rahk bankaları soyan amerikan gan
gsterlerine aynı zamanda büyük bir 
ibret dersi oldu. 

Mücevherat mağazasında o daki
kada hiç kimse yokken, bu haydu
dun altınların üzerine el uzattığını 
kim gördüü, ve satırı hırsızın üstüne 
kim bıraktı, O zaman sorulan bu su
ale, Amerikan tekniği şu cevabı ver
di: İlimi 

Hakikaten, bugün elektrik hem 
görüyor, hem işitiyor, hem de kırıp 
ve yıkryor. 

İşte haydut mücevherat mağazası
nın kalın vitr\nlni kaarak elini nıU-

cevherat Üzerine götürür götürmez, 
"elektrik gözü" onu görmüş, ve sa
tırı da indirmiştir. Elektrik, insanı, 
uzaktan farketmektedir. İnsanın 
mevcudiyetini, hararetinden anlı

yor, eğer, Nevyork vakası, zifiri ka
ranlıkta yapılmış dahi olsaydı, neti
ce yine aynı olacak, haydudun yine 
bir tarafı uçup gidecekti. 

Amerika'da ıton zamanlarda bü
yük bankalar az soyuluyor, milyon
lar dolusu dolar saklıyan kasalar az 
kırılıyor sa, ne amerikan hükümeti
nin almış olduğu müthiş tedbirlerin 
ne de altınların başında vızıl vı

zıl dolaşan bekçilerin tesiridi. Sade
ce "kase.. bekçisi" denen mükemmel 
elektrik tertibatının verdiği dehşe
tin semeresidir. 
İnsanın neşrettigi harareti uzak

tan hisseden hassas "elektrik gözle
ri" , bir elin muayyen mesafeye ka
dar yakalaştığını derhal farkeder, 
bu el veya kolun üzerine öyle ağır 
bir cisim bırakır ki, o kol mutlaka o 
ağır cismin altında kalır: Çünkü ha
raret o canlı m.ahlUkta baki kaldık
ça, nereye giderse gitsin onu mık
natıs salvermez. Son zamanlarda ya
pılan modern elektrik tertibatının 

bir insan üzerine havale ettiği cisim 
o insan ölüpte cesedi soğuyuncaya 

kadar ondan ayrılmaz. 
İşte bugün ilmin ve tekniğin eseri 

olan bu aletler, ileriliğin öncüsü 
olarak telakki edilmektedir. 

"Elektrik gözü" neden yalnxz bir 
yerde istifade edilemez. Bugün, me-

;j'# 
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sela dünyanın en hızlı ve en büyük 
gemisi olan Nonnandiya vapurunda 
yangına dikkat eder, büyük sergileri 
ziyaret edenleri sayar, otomobilden 
inmeden garaj kapısını açar, işaretli 
lokomotifleri durdurur. Paris'in te
lefon şebekesinde meşhur "dilli sa
ati" bile hep bu tertibatla bülbül gi
bi konuşur durur. 

"Elektriıkten göz" nasıl yapılmış
tır? İncecik bir cam kabarcık, iç ta
rafında, potasyom, rülüdyom, scri

yom gibi müsbet madenlerden yapıl
mış bir tabaka vardır. Kabarcığın i -
çinde bir de küçük bir pencere var
dır. Cam ampulün tam ortasında 

kalkık madeni bir sap vardır. buma
deni sapla tabakanın harici uçları 

birbiriyle birleştirilmiştir. İşte o 
kadar. 

Pencereyi aydınlatırsanız, bu iki 
uçtan elektrik cereyanı geçmeğe 

başlar. Buradaki elektrik cereyanı 

haddizatında pek zayıftır. Fakat i
capederse bu zayıf cereyanı ı.vO mil
yon kerre tevsi edecek tertibat da 
ilave edilebilir. 
Amerikalıların Şikago sergisinin 

işiklarını bir yıldız yaktı. Sinema 
yıldızı zannetmeyin: Bildiğimiz 
gökteki yıldızlardan birisi.. Sema 
burçlarından birisine ait olan Arct
urus ismindeki yıldızı sergiye ko
nulmuş olan bir aletin tam ortasın
dan geçerken, bütün sergi birdenbi -
re nurlanmıştır. 

Nounandiya tranaat.lant.il;lnde bu-

lunan yangın ihbar aletleri de son 
derece enteresandır. Bu da bir cam 
tüptür. İçinde daima bir lamba yan
maktadır. Geminin her tarafında, 

kamaralarda, güvertelerde, anbarlar 
da, makine dairelerinde velhasıl a
teş almak ihtimali olan her yerde 
bulunan ihbar aletlerinin lambaSI 
ateş muvacehetinde birdenbire sö
ner Yanhz sönmekle kalmaz, aynı 
zamanda, lambadan kesif bir duman 
da yükselmiye bir taraftan da kor
na çalmağa başlar. Sesi duyan, du
manı gören yangın mahalline koşar. 
Zaten her yerde hazırlanmış olan 
yangın södürme tulumbalariyle yan
gın o dakikada söndürülür. 

Paris'in altında da ikinci bir Paris 
olduğunu bilirsiniz. Foş caddesinin 
altında Lan bulvarı diye bir bulvar 
vardır. Burası tabii gece gündüz ay
dınlatılmaktadır. Buradaki ışğın az 
veya çok olmasını tanzim edecek bir 
alet vardır. Bu 3.let kendiliğinden 
ve havanın vaziyetine göre buradaki 
elektrik kudretini azaltmakta veya 
çoğaltmaktadır. 

Hava açıkken, ve güneş parlakken 
tünel boyunca her birisi 500 er vat
ltk 240 mahal aydınlatılmaktadır. 
Fakat hava bulanmağa başlarsa, "e
lektrikten göz", enterrüptörleri ka
panır, 12<. aydınlanan mahal 240 dan 
120 ye iner. Eğer hava büsbütün ka
rarırsa, Bunun yarısı daha kapanır, 
60 yer kalır Bunun sebebi nedir bi
lir misiniz? 

Bu tünellerde işli yen trenler saate 
90 kilometre giderler. Tünele girer
ken, tünelden çıkarken yer altı tren 
ve tramvaylarının kondoktörlerinin 
gözleri kamaşır. Bunun önüne geç
mek için, aydınlık vaziyetine göre, 
buna elektrikten gözler tanzim eder. 
Keza Paris'in altındaki caddeler -
den iniş olanlarda da aynı elektrik 
tertibatı imdada koşar. Tramvay
lar inişe doğru gittikçe süratlenerek 
inerken, bu aletler bütün lambaları 
kendiliğinden yakar, ve ko.rne çal
mağa başlar. 

Avrupa'da işliyen işaret trenlerin
de de aynıdır. Trenlerin işaretleri 
üzerine bir ayna konmuştur. Bu ay
nadan, lokomotifteki "elektrik gö
ze" bir ziya gönderilince, lokomotif 
kendiliğinden ve süaratle buharını 
keser, frenleri sıkar. 

Raporda silo inşa politikamız ta
mamen gerçekleştiği zaman, milli e
konominin bundan temin edeceği fay
dala• uzun boylu izah edilmektedir. 
Bilhassa, buğday, arpa, yulaf, çavdar 

lstanbul Tramvay ve Tünel şirketlerinin devir ve teslim muamelesine baş
landığını ve bu iki amme hizmeti müessesesini vekaletin şimdilik muvakkat 
bir kadro ile idare edeceğini yazmıştık. Yukardaki resim devir ve teslim 
muamelelerini bir an cvel bitirmek için Nalra Vekaleti şirketler Başmüfet-

Elektrik gözleri bakın daha neler
de kullanılır: Büyük imala tanelerde 
kağıtların, mensücatın, renklerini 
fabrikanın bacasından çıkan dwna
nın şeffaf veya gayri şeffaf olduğu
nu muayene ve kontrol eder. Fabri
ka dumanının koyu veya açık oluşu ti!ji B. Süruri'nin reisliğinde çalışan,l!'fl. göstermektedir, 
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Katalonya son 
günlerini yaşıyor . NÖBETÇlE~ZANELER 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

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

Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkallide bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın hiban: (1521). - Telefon miira
racaat. şehir: (1023-1024). - Sehirlera
rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
gazı arıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehır anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaralan: Zincirli cami civa
rı: (2645-1050-1196) •• Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yeniııehir. Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323) .• Havuzbaşı. 
Güven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

(1291). - İstanbul taksisi: (3997), 

Otobüslerin ilk ve :on seferleri 

Ulu~ M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 1.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören'c 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulu1:; M. dan Cebeci'ye 7 .00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
~ebeci'den As. tabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-
Y enışehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 
S. pa:ı:arı 'ndan Akköprü'ye. 6.15 
Akköprü'tlen S. pazan'na 7.30 
Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 

17.00 
23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 
!ı U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 

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

kikada; saat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakik-ada bir 
muntazam seferler vardır. 

!ı Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların rlağılış 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 

Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat ( 19) a kadar İstanbul cihet;
nc mektup kabul eder. 

Tren Saatl~ri 
Haydarpa§a'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.SO 
de (Pazartesi. Per
ııembe. Cumartesi 
Toros sürat.) 

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

Diyarbakır hauı : Her aün 9.35 
Zonguldak hatu : Hcrgün 15.00 

halkın umumi ijiyeni ile alakadar 
olduğundan buna sanayi memleket
lerinde çok ehemmiyet verilir. 

Amerika' da bazı garlarda eşya, yu
varlak katlanmış kilimler dahilinde 
nakledilir. Bu garlarda, hamallar, 
bir düğmeye basmakla iktifa eder: 
Elektrik tertibatı bagajı halının i
çine yerlettirilir· halıyı katlar, iğne
ler ve trene nakleder. 

Paris'te çıkan büyük gazetelerde 
de "elektrikten göz" çok hizmetler 
görür. Bunların başlıca vazifesi gün
de milyonlarca basılan gazeteleri 
saymaktır. Gazetelerin yerleştiği 

çuvalları da sayar. Sayıcı aletlerin 
basında duran adam, bir dalgınlıkla 
hata dahi yapsa, korne çalmağa ba)l
lar. 

Büyük Avrupa ve Amerikan fab
rikalarında işçileri tehliklerden kur
tarmak için, keza bu gözlerden isti
fade ediliyor. Makine başında bulu
nan adam, gayriihtiyari bir hareket 
yaparak, dokunulmıyacak bir yere 
elini uzatırsa, "elektrik gözü" bunu 
görür, makine birdenbire durur. 

Bugünün en yeni icatları olan te
levizyon ile sesli sinema da elek -
triki gözünün birer mevhibesidir. 

Sinemada ses, helezoni bir şekilde 
hususi aletlerle yazılmıştır. Ses, şe
killerle renkronize edilmiştir. Film 
gösterilirken arkadan bir li.mba va
sıtasiyle aydınlatılır. Kordela bir 
"göz"ün önünden geçer. Şerit bura
dan geçerken, bir elektrik cereyanı 

verir. Bu cereyan çoğaltılır, salon -
da bulunan hoparlöre gönderilir. 

Amerika'da yeni icat edilen, tıpkı 
insan sesi gibi sesler çıkaran dakti
lo gib~ alet tc hep bu elektrik gözün
den istifade edilerek vücuda getiril
miştir. Şimdi Avrupa'da ve Ameri

ka'da amalar yazılan yazıları mükem 
melen okuyor. Bu okumayı temin 
eden aletler Potoelektre>graf deniyor. 

( ..Jaşr 1 inci sayfada) 

rada 48 saat kalmalarına müsaade e
dilmiştir. 

Diğer taraftan Rosas'tan hükümet
çi orduya mensup 16 subayla buraya 
gelen iki Balansel gümrük tarafın -
dan müsadere edilmi~ ve alman mah
reçli çok mühim miktarda silah çıka
rılmıştır. 

Bauylus-Sur-Mer arazisinde 4.000 
asker Fransa'ya girmek için müsaade 
beklemektedir. Bunları vakti gelince 
Argeles - Sur - Mer temerküz kampı
na sevk için icabeden tertibat alın -
mtştır. 

50.000 asker Fransa'ya 
Uticaya hazırlanıyor 

Perpinyan, 5 a.a. - Cümhuriyetçi 
ordunun ricat etmekte olan 50.000 ka
dar askerinin öğleden sonra Perthus 
mıntakasmda hududa muvasaletleri 
beklenmektedir. 
Fransız ve İspanyol makamlarının 

aktettiği konferans saat 17 de mesa
isini bitirmiştir. Cümhuriyetçi kıta~ 
ların Fransa'ya geçişi aşağıdaki sıra
ya göre olacaktır: 

Evela bütün sivil mülteciler, sonra 
otomobiller daha sonra da kıtalar ge
çecektir. Kıtalar derhal silahtan tec
rit edilecektir. Mitralyözler yolun 
soluna, tüfek ve bomba gibi zati si -
!ahlar da yolun sağına konacaktrr. 

Halen burada tam bir intizam hü -
küm sürmektedir. Büyük caddeden 
muazzam kamyonlar geçmektedir. 1s
panya'da, vaziyetin vahimliğine ve 
milliyetperverlerin yaklaşmasına rağ
men her dakika çoğalan halk sakin 
ve pasif görünmektedir. 

B. Alvarez Delvayo bu sabah hudu
du geçerek la Jonquera'ya doğru git-. 
miş ve bu saate kadar fransız topra
ğına dönmüştür. 

Huduıw. sıkı tedbirler 
Le Boulon, 5 a.a. - Hududun as .. 

keri kontrolü son derece teşdit edil
miştir. Geçen günlerde sivil memur -
lar tarafından verilmiş mürur ruhsa
tiyelerinin bugün askeri memurlar 
tarafından vize edilmesi icap etmek
tedir. Yolların kontrolü takviye edil
miştir. Yollardaki barajlar, yayaları 
ve arabaları her beş kilometrede dur
durmaktadır. Perpinyan ile franszz • 
ispanyol hududu arasındaki mıntaka, 
asker! mıntaka haline gelmiş olup si
viller hususi mürur ruhsatiyesi oı .. 
maksızm bu mmtakada dolaşma.mak
tadır. 

Hava bombardıma.nlan 
Alicante, 5 a.a. - Dün saat 20 de 

19 palma filosu şehir üzerinden uça
rak elli bomba atmışlardır. 5 yaralı 
vardır. İki ev yıkılmış 8 ev hasara uğ
ramıştır. 

Kartajen, 5 a.a. - Beş savoia 1-
gün şehri bombardı.n-n etmiştir. Saat 
sekizde ikisi ingiliz tabiiyetinden 
bahriyeli olmak üzere 40 ölü ve 59 ya-
ralı kaydedilmekte idi. 

Dörtyüz parra t.ablo 
Cenevre' ye gönderilecek 

Paris, 5 a.a. - Pertıhus'ten bildiril
diğine göre İspanyadan altı kamyon 
içinde dört yüz güzel sanat eserinin 
Cenevreye gönderilmek üzere buraya 
getirilmesi bekleniyor. Bunlar Valas .. 
kuez, Murillo ve sairenin tablolarıdır. 

Dün Figueras'ta İspanya başvekili 
Negrin, hariciye nazırı Delvaye ve 
Louvre müzesinin bir direktörü ara .. 
smda yapılan konferans neticesinde 
bu güzel sanat eserlerinin bir millet .. 
ler cemiyeti komisyonuna emanet edil 
mesine karar verilmiştir. 

Saruıt eserleri bombar<lıman 
edildi 

Le Perthus, 5 a.a. - Dün öğleden 
sonra, ispanyol artistik hazinesine ait 
tabloları nakleden kamyonlar Figue· 
ras - Lajonkuera yolu üzerinde bom.o 
bardıman edilmiştir. Tablolara bir za~ 
rar gelip gelmediği henüz meçhuldür. 
Hükümetinin nezdinde teşebbüste bu
lunması için dük d'Elbe'yc bir protes
to telgrafı gönderilmiştir. 

La Jonkuera nazırlar meclisi dün 
hudut yakınında bir köyde toplanmış
tır. Matbuata hiç bir tebliğ verilme -
miştir. 

'"Sonuna luıdar mukavem·Pt" 
Madrid, 5 a.a. - Katalonya hare -

katı hakkında tefsirlerde bulunan mat 
buat, ispanıyol milletinin, felakete rağ 
men mücadele azmini teyid etmekte
dir. 

Demokrat A. B. C. gazetesi diyor 
ki: 

"Bugünlerde olup biten hiç bir şey 
nihai mahiyette değildir. İspanya'run 
hezimetini kabule amade değiliz." 

Bildiğimiz gibi, beyaz üzerine si
yah veya siyah üzerine beyaz yazıl
mış beyazlıklar rnücesem br şekilde, 
yani kabarık veya oyuk şekilde mey
dana gelen harflerin üzerinde elini 
gezdiren ama, parmaklarının teması 
ile ve sürat1e yazıyı okuyor. Fakat 
itiraf etmek lazımdır ki, amalar ü
zerinde yapılan ve gün geçtikçe ye
ni ve çok iyi neticeler alman bu tec
rübeler, henüz laboratuvarlarda ya
pılmaktadır. 

Komünist Mondo Obrero gazetesi 
de: "Her defa daha birleşmiş olarak 
bir tek irade ve enerji bloku halinde 
mukavemet edeceğiz." diyor. 

"Elektrik gözü" gibi bir icadın 

mahsulü olan bu iş, taammüm ettiği 
zaman beşeriyet çok istifade edecek
tir. 

Musolini'nin takdirleri 
Roma, 5 a.a. - Musolini, İspanya

da harbetmekte olan gönüllü İtalyan 
tayyarecilerinin kumandanı Tuğge -
neral Bemescona bir telgraf çekerek 
kendisini İtalyan hava kuvetleri tüm -
generallığma terfi ettirdiğini bildir -
miştir, 
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H 1 K A y E 
Kurnazhğın derecesi 

Bet altı arkadq oturmuş, kadınla
rm kocalarına kartı hıyanetlerinden 
konutuyorduk. İçimizde "aergüzeıt 
kollekaiyonu" namiyle maruf Atıf 
Yalçın biraz düşündükt . . en aonra. 
ti - Sıze dedi, kocasına olan sadaka

yle tanınmıı bir bayanın macerası
nı anlatayım da dinleyin. 

. Necla, sarıtınların göz kamaştırıcı 
atbellerindendi. Apartmana geldiği 
~ aaçtıiı neşe kendine ve bana 
: teıne1 her türlü tehlikeleri unut
IDe rurdu. Kocası bir arkadatına ye
..: davetli oldufu bir alqam o da 
arkacı:•bneyi arzu etmit.kocasına bir 
ail tı.nda yemek yedikten tonra 
mi:ce tıyıtroya gideceklerini söyle
na ,:~d~raberce evden çıkmıılar, ba-

l. 

di~~c; Y8rısına kadar güldük, eğlen
biz: lın saat on bir buçukta onu, 

90ı:: ~Partmanın pek yakınında bir 
kad 1~_inde bıraktıf ı otomobiline 
Çok ar &otürdüm ve evime döndüm, 
Yurt/0rıun olduğum için hemen so
- llın, yattım. Ne kadar uyuduiu
... u b0 1ın· 
r 

1 
1 l}'Orum; telefonun tiddetle 

;rl ınınasiyle birdenbire uyandım. 
.; .. Sen misin Atıf? .. Kocam biti

li Odada uyuduğu için alçak setıle 
konUfuyorum. Pırlanta iğneyi orada 
unutnıuıum. Yarın aabah erken<len 
~~akkak bende olması lizım. Çün
b u,. daha dün .senei devriyem münase-
etiyle onu bana hediye eden kayın

\'~~eıne gidecefiz. Takmazsam sebe
bını soracaklar. Kaybettiğimi söyli
~rnem çünkü kocam tiyatroda arama
ga kalkacak, bir arkadaıımın ailesiy-
1~. t.i.yatroya gittifimi aöylediğime 
buy11k hata ettim. Yalanım meydana 
çıkacak. Mahvolacağım !. .. " 

- FelAket f O halde derhal iğneyi 
getirmeliyim. 

- Derhal olamu. Fakat yarın sa
bah tam saat sekiz buçukta getir. Ka
pıcı bir ıey .oracak olursa üçüncü 
~ttaki ditçiye geldiğini söylenin. 
l~neyi ıüzelce bir kliıcia ur, asan
~anapesinin altına atıver. Beı da-

80nra dönerwin küme bir teY 
=ve ben vakit ıeçirmeden • 

rdeQ lt-yi abran. 
Aacak '"pettt- diyebilecek ..trit bu

labildim ; hem.o telefonu kapattı. O 
geceyi korkunç rüyalarla geçirdim. 
Sabahleyin erkenden kalktım, acele 
ile IWITeaJtı ederken her zamanki gi
bi gazeteye bir göz gezdirdim. Aman 
yarabbi! ... 

Guetıecleld bir bç utır yazı beni 
debfet içinde bıraktı : l'ruıaıs tiyat
rosu, ba artieti madaın .. • •• ın ra
hat.ızlığı yüzünden dün aktamki tem 
tlll erteıi akfama tehir etti ğini ilan 
~rdu. Zavallı Necil f Halbuki o, 
;:'"qama Franıız tiyatroaunda oldu
~'lllıa söylemi9ti. Bu havadis üzerine 
ly Mahmut kar11mın yalanını an

lı>'acaktı. Ne yapmalı idim? Vaziyeti 
--k için sabırsulığım aon dere
Ct}'i buldu. Acaba Necll'nın dediği 
tibl ipeyi uaneörün Jwıapeeinin al
bııa nıı atmalı idim? Telefon tekrar 
~ldı. Necll'nın sesi gayet hafif, fı-
••ldar gibi : . 

- Kocam, diln a1qam tiyatroya git
llıediflmi öfrendi. Guetelerdeki ha
"aclia üzerine inklr da mlnaıızdı. 
lttııdbni cereyana bıraktım. Bunun 
'°nu ne olacak? .. Mahvoldum! Yala
~ sebebini dünyada söyliyemem. 
b: bıa cilmleyi bitirir bitirmez güzel 
ır fikir zihnimde timıek gibi çaktı. 

...._ - '"iğneyi kaybettiğini Bay Mah
--ııt Ciğrecıdi mi? 

... ~ '"Hayır, onu söylemek cesaretini 
-ııtıa kendimde bulamıyorum. 
~ Oh lll f Seni bu mUt kül vui
llu fil kurtaracak iğneyi bende u-
~ olacü. Şimdi ıift geliyorum. 
- Bize mi? Çıldırdın mı? 

le-;:_ l>ur, korkma. Yalnız aöyledik
~"llle dikkat et. Size geldiğim za
~ Bay Mahmut'un yanında bulunbitf' gayret et. Ben söylediklerimi 
)l~~en eonra sen kocana "lıte ti
~ gitmediğime ıebep bu idi.." 

' bin. ~ ... t sonra halime.mümkün olan 
lllJıt l~i ftrerek Necli'nm apartma
\'er.t~ttim, hizmetçiye kartvizitimi 
ifne Bayanın kaybettiii pırlanta 
kiq)l &etirdiğimi söyledim. Bir da
c:aaın loıar, muhtetem bir aalonda. ko
tı karlll hnında oturan Necli ile kar
ı. ka 1'11 idim. Gayet sofukkanlılık
lbeJ ~lan iğnenin ıeklini tarif et
ÇıJcaerını rica ettim. lğneyi cebimden 
le e:ıırken Bay Mahmut memnuniyet
lattı: trlni otuıturarak yanıma yak-

llı~iae na111 teıekkUr edeceğimi bil
baı\ f'U111." Dedi. Fakat birdenbire 
tul' lllinnetle bakan gözleri kısıldı, 
ltttt ~ Y&zu ciddtletti. seei biraz sert-

...:;:•lrat. dedi. A.dreaimizi nereden 
UIU.az? ••• 

- ~ yakaq adresinizi deiU ii-
4' ...... IMaldaiamıı anlatayım. 

Yazan: F irJ eu• Sehaıuaroila 
Dün aktam saat sekiz buçuğa doğru 
Beyoğlu'nda, Fransız tiyatrosunun ö
nünde, içinde iki bayan ve bir bay 
olan lüks bir otomobil görerek biraz 
durakladım. 

Bayanlardan biri otomobili idare 
ediyordu. Zannederim sizdiniz ba
yan . 

Uzaktan görüyordum. Otomobil du 
rur durmaz kapısını açtınız. Çıkar
ken eteklerinize oturduğunuz yerden 
kaldırana pırıl, pırıl bir cisim fırla
dı . 

Yaklaıtım, onu aldım: Pılanta bir 
iğne idi. Hemen vermek için tiyat
roya girdiğim zaman sizi bulam!ldım. 

Bay Mahmut gittikçe sabırsızlanı
yordu. 

- lyi ama adresimizi nereden bul
dunuz? 

- Ben de timdi size onu anlata
cağım. Bu sabah erkenden seyrüsefer 
memuru olan bir arkadaşım vasıtasiy
le zihnimde kalan otomobilinizin nu
marası yardımiyle adresinizi öğren

dim. Ve itte doğruca pırlanta iğne
yi getirdim. 

Ve artık müsaadenizle ben gide
yim. 

Necla'nın solgun yüzüne renk gel
di, geniı, rahat bir nefes aldığını far
kettim. Gitmek için ayağa kalkarken 
telefonda söylediğim gibi kuvetlice 
öksürmem Necli'yı harekete getirdi, 
kalktı kocasına yaklaıırken benden 
öğrendiği cümleyi tekrarladı. 

- İtte Mahmut, timdi tiyatroya 
gitmediğimi saklamamın sebebini an
ladın mı? Sana, annenin bir gün evel 
hediye ettiği iğneyi kaybettiğimi 
söylemek istemedim. Bilsen, bizim 
ev ile arkadaıımın evi ve tiyatro ara
sında kaç defa gittim geldim. 

Bay Mahmut karısından emin, 
memnuniyetle gülerek: 

- Ah, dedi, bilsen tiyatroya git
mediiini öğrendiğim anda ne müthit. 
ne iğrenç dütünceler kartısında kal
dım. Artık yeter ... Bir daha bundan 
bahsetmiyelim. Çünkü çirkin tüphe
ler beni fena halde Uzdil ve timdi ae
nin cibi muOm bir kadm hakkında 
•erdliim fena hilldlml•l tekrar h~ 
tırlamak bile beni muazzep ediyor. 

Ya, i§te arkada§lar, kaybolan pır
lanta iğne, meydana çıkan yalan sa
yeıinde Necli muhikkak bir felaket
ten kurtuldu. 

Ve o hldieeden sonra bir daha ne 
o beni ne de ben onu görebildim. Her 
halde gözü korktuğun<lan bu gibi IU
zmmuz maceralara tıöW>e etmif olma
lı. 

Macaristan' da 

Suykastplırı 

kaqı tedblrler 
Budapeıte, 5 a.a. - Macar tel&raf 

ajansı örfi idare ilinı hakkında ap
ğıdaki tebliği neıretmektedir: 

Adliye nazırı qağıdaki suçlar için 
bütiin macar topraklarında örfi idare 
ilin etmittir. 

l. - Silih ve bomba vasıtasiyle ka
til tefebbU•U. 

~· - Siliha müracaat suretiyle ve 
yahut kanuna aykırı toplantılarla iın 
me nizamına muhalefet, 

3. - Hususi efbasa kartı tiddet 
hareketleri. 

Bu tedbir, Budapette havrası önün
de yapılan suykaat üzerine alınmıt -
tır. 

Bu tedbir hükilmetin bu kabil te -
şebbüs ve hareketlere kartı tiddetle 
harekete kararvermiı olduiunu gös
termektedir. 

İngiltere' de 
yeni bomba 
hôdiseleri 

Liverpul, 5 La. - Di.in ak,am u -
at 23 te Valt.on hapisaneainin dıvarı -
na atılıp patlayan bir bomba dıvarın 

sıvalarının bir kısmını koparmı,.a da 
dıvarda delik açmamıttır. Derhal gön
derilen kuvetli bir poliı müfrezesi, 
fehrin hapisarıe etrafındaki mahalle • 
lerini kuptmqtır. lrlandalıların o.kin 
bulundukları mahallelerde 8 bukın 
yapılmıttır. Maamafi.h polisin bu fa -
aliyetleri netice•iz kalnııttır. 

Şüpheli yangınlar 
Londra, 5 LL - Dün ıece Ka· 

ventri mağazalarında 4 yangın çık -
mıttır. Bu yangınların, yaftlln çıka -
ran bombalar yüzünden vukua gelmif 
oldufu annedllmektectir. 

A.tq •ilratle .&ıdilrlllmüttür. Ha • 
.arat, ehcmi7etabclir. 

ULUS -9-

Nevyork Sergisi, dünyanın en büyük şehridir 
1 

1939 Nevyork sergisinin ilk resmi teblosu, JO nisanda ~rginin resmen açılışı 

dolayısiyle tertip olunacak gali müsameresi esnasmda teşhir olunacaktır. 

ilk plandaki renk renk sergi pavyonlarının arkasından, Nevyork'un gölcleri 

tırmalıyan yülcse/c binaları görülmektedir. 

155 milyona malolmuş olan bu muazzam sergi, tabloda metroları ve cadde -
/eri, demiryollariyle, gayet tafsilatlı olarak görülmektedir. 

Bir dünya sergisi, ve caddesi adı verilen yolun üzerinde, 1,400 ekspozan'ıa 
pavyonları vardır. Ortadalci "Milletler havuzu" nun etrafında Amerika mil• 
Jetleriyle sergiye iıtirl.k eden 62 milletin bayrakları dalgalanacaktır. 
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Türk kemankejleri 
Türkün en eski sporlarından olan 

kemankeşliğe dair basılml§ bir eseri
miz yoktu. Bu eksikliği göz önünde 
tutan sayılı tarih üstadlarımızdan es
bak İstanbul valisi Silleyman Kani 
lrtem, uzun ve yorucu bir çalıpna ne • 
ticeainde çok mükemmel bir kitapla 
bu boılutu doldurdu. 

Kitapta. kemaııke,life dair eekl yaz 
ma eeerler hakkmda malOmat •erit
mekte, sonra, Ok meydanı ve Atıcılar 
Tekyesi, yay ve okun imali suretleri, 
kemankefliğin ıstılahları, usul adabı, 
kabze alınması ve menzil atılması, 
yaycılar ve okçularla menzil atan 
(rekor kıran) mefbur pehlivanlar ve 
menzilleri ve son devirde ok aporu 
hakkında taf•illt verilmektedir. 

içinde birçok veuikin ve menzil 
taflarınaı kopyeleri ve reeimleri de 
bulunan yü.s kırk dört aayfahk eseri 
kitapçılarda bulmak mUmldindür, çün 
kü satıfa çıkarılmııtır. 

Amerika ve Avrupa'da faydalı ve 
sempatik sporlar arasında pek çok 
meraklısı bulunan kemankeıliğin biz
de de Okspor adiyle teais ofünan bir 
kurum tarafından yeniden ibyHına 
çalıtıldıiı tu aırada bu kitap ıçın 
arfedilen hiımnet tam yerinde ve za· 
manında olmuttur. • 

Hem eski ve milli bir spor ıubemiz 
hakkında malUınat vermek, hem de 
bu sporu tepik etmek bakımından 
kıymeti büyük olduiu gibi, göğüı 
kabartıcı milli menkibelerimizi ihtiva 
etmesi dolayısiyle de ayrıca ve zevk
le okunmaia değeri olan bu kitabı sa· 
de spor meraklılarına değil, aynı za· 
manda tarih meraklılarına ve herkese 
de ehemiyetle tavsiye ederiz. 

Bay Süleyman Kini İrtem'i, kütüp
hanemize böyle kıymetlib ir eser ka
zandırdıiından dolayı tebrike pyan 
buluruz. 

Modern Adabı Muaşeret 

Askere, memura, kadına, erkeğe, ta
lebeye yazılmıt 1939 yılının en son, 
en güzel, en tasnifli adlbı muaşeret 
kitabıdır. 

Müellifi Süheyla Muzaffer muaşe
reti &)'fı ayrı kısımlar halinde tetkik 
edip, milli, ferdi, cemi, beynelmilel 
ve idari olmak üzere kitapçıklara tak 
sim etmiştir. 

Herkese lizım bu eser, İnkılip ki
tapevi tarafmdan fevkalide nefis bir 
ıelrllde tabolunmuştur. 

Eserin bUyilklüğilne ve güzelliğine 
rağmen ciltsizin fiyatı 50, ciltlisinin 
fiyatı 75 kurufa satılmaktadır. 

Havacılık ve Spor 

Havacılık ve Spor'un ,uıbatın ilk 
on betine ait 232 sayılı nüshsı çık -
mııptır. 

Senelerden beri üzerinde ısrarla 
durduğumuz ve buıoo hayat divala -
rımız arasına &iren havacılık ideali -
nin bu değerli organı ıon aayıaı ile de 
bize birçok kıymetli yuılar veriyor. 
tik ,-azıda Şakir Huim Er&ökmen 
''Sporumuzda yeni bir devir" bqhkh 
yazısiyle, tilrk gençlerine memleke -
tin her tarafında kurulacak havacılı1r 
tetekküllerinin müjdelerini veriyor . 

KATALONYA'NIN 
EKONOMiK Y AZIYOI 

rasını de unutmamak lizımdır ki, 
normal aulh zamanlarında bile, ek
meklik buğdayın büyük bir kısmını 
Katalonyanın Lcrida vilayeti te -
min etmittir. 
Çoğu tarihi olan sebeplerden do

layı, Katalonya bütün memleketi ve 
bilhassa Baraelon'u lapanyanın en
düstriyel merkezi haline getiren bir 
endüstri kurmuıtur. Cenubi lapan
yadaki madenler, Asturiya w Baıı.k 
memleketlerindeki ağır endüstri 
müstesna, iapanyanın geri kalan ta
raflarında hiç bir bölge katalonya 

K atalonya"nın ikinci bUyUk 
febri uyılan Tarragona'nın 

dilflneai ve dört büyük viliyetteın i
kisinin frankocuların eline geçmes i 
(bu arada Ban;elon da frankonun 
eline geçmi§tir.) bpanya aivil har
bınm sona ermek üzere olduğuna 
kuvetli bir delildir. 

Noye Zürher 
Saytung'tan 

• endüstr isi ile boy ölçebilecek bir 
mevkide d~ğilidr. 

Katalonya. lapanya'nın ekonomik 
bakımdan Avrupayı en ziyade andı
ran, istihsal ve organizasyon bakı
mından da en ilerde bulunan bir 
parçasını tepil etmektedir. Halkı 
çok çahtkan kimselerdir. Bu itibar
la, son hadiselerden sonra, bu mem
leketin ekonomik vaziyeti ve yeni
den kalkınması, yakın bir atide gü
nün ehemmiyetli d!valarından biri 
ol~ğa namzettir. 

Cihan harbından az evet Katalon
yanın sosyal ve dolayıaiyle politik 
davalariyle :Yakından alakası olan 
ekonomik meselelerini hülba etmek 
ve onun asıl mahiyetini söylemek 
lizımgelirae, her feyden evel, bu 
~emleketin mümtaz vasfını teı -
kıl eden ekonomi hayatmdaki te -
nevvüünü tebarüz ettirmek gerek -
tir. İapanya'nın diğer taraflarında 
bu derece tenevvü yoktur. 

Büyük toprak sahiplerinin nisbe
ten az oluşu, garbi Avrupa ve lsviç
rede olduğu gibi, köylüye daha &e
niş bir faaliyet sahası açmaktadır. 
Halbuki, İspanyanın Kaatiliya ve 
Endülüs kısımlarındaki köylü, daha 
ziyade, büyük toprak sahiplerine 
hizmet etmektedir. Katalonya'nın 
cenubundaki Kastellon de laPlana 
vilayetinde, genit ölçüde, limon, 
portakal, mandalin ve cenup memle 
ketlerine has olan meyvalar yeti§-

Derginin ikinci yazısı, çok ente -
reaan bir yıldönilmünde, ,-irmi bir se
ne evelki bir vakayı hatırlatmaktadır: 
Yirmi bir IC'lle evel İmro:ıı: ve Mond -
ros bombardımanında Yavuz'la Midil
li'ye hücum eden dilflnan tayyareleri
le çelik kanatlarımız arasında bir ha -
va mu\Jarebesi olmuttu .•• 

Atina'da çıkan Aeroploia mecmu
aamdan hiç bir mUtalea illve edilme -
den alınan bu yazı, deniz ve hava ta
rihimizin bu unutulmaz hidis~ini, 
yirmi biriınci ıy.ıldönUmünde bize tek -
rar ve bütün bilmediğimiz hakikatle-

riyle hatırlatıyor. Bugün, modern va
sıtalarla ci.hazlanmıt ola1l havacılığı -
mızın, o gün, yarı vasıta ve imkinsuı
lı.Jdara rağmen ne büyük bir kahra -

manldda Yavuzumuzu korumuı ol -
duklarını yabancı bir kalemden anla -

tan bu yazıyı bütün mlk\evverlerimi
ze okumalarını tavıiye ederiz. 

"Oçü~ü yazı dilnya havacılıfırun 
bölümüdür. Bu kıaımda lngiltere'nin 
hava ıilahlanmaama ait rakamlar o -

mektedir. Diğer kısımlarında yapı.
lan ziraatte kemiyetten ziyade kıey
fiyete daha dofrusu defere ehem
miyet verilmektedir. Her teyden 
evel aebze ve huıusiyle turfanda 
sebze, her türlü meyva, badem vece 
viz büyük bir rol oynamaktadır ki, 
genif ölçüde yapılan ietiıhaal ile yal
hz İspanyol pazarlarının ihtiyaç -
ları temin edilmiı olmakla kalma -
makta, Avrupanın ithalat yapan da
ha birçok memleketleri tatmin edil
mektedir. 

Pirene bölgesinde hayvancılık 
ile süt endüstrisi, buranın 

ekonomi hayatında ehemmiyetli bir 
rol oynamaktadır; hususiyle süt en 
düstrisi sivil harpten evel çok mo
dern bir şekle sokulmuıtur. lspan
yadaki süt ve et ihtiyacının büyük 
bir kısmını burası temin etmekte -
dir. Bundan başka, Uzilm ve prap -
ları, kendisine kafi ıelmemekle be
raber balıkçılıfı Gerona bölgesinde
ki mantacılığı Katalonyanın belli 
batlı faaliyet sahalarını tetkil et -
mektedir. 

Sivil harbın son aylarında zaruri 
ihtiyaçların zorlukla temin edile -
bilmit olması, tabii imkansızlıklar -
dan ileri gelmiı değildir. Bunun bel 
li batlı sebebi, seferberlik yüzUn -
den işçi kadrosunun ve mali şebe -
Jcenin bozulmut olmasındadır. Şu-

kuyoruz: Büyük Britanya, bugün ay-1 
da yapmakta olduğu 300 tayyareyi, bu 
eenenin sonunda 700 e çıkaracak ... Fa
kat makale sahibi, pilot binbaıı And
re Langeron yazıaınıın sonunda fU ne
ticeye varıyor: Bu bile bizi tatmin et
miyecektir 1 

Derıginin diğer sayfalarında dünya 
havacılık haberlerini alaka ile okuyo -
ruz. Deniz havacılığı kısmında, tayya
renin tuzlu ıu merlrıde de oynadıiı 
büyük rol, misaller ve bidiaclerle an
latılmaktadır. 

Derginin ıon sayfaları, teknik ba
hislere ayrılmııtır: Yelken uçuşu, 
motönüz uçu9 ve faydaları, model u
çak der•leri .... 

Havacılık ve Spor'u tavaiye ederiz. 

Bir Misafir Geldi 
B. Celilettin Erzin, Uludai'da ge

çen muhayyel bir vakayı canlandıran 
3 perdelik piyesini kitap halinde bu
tırmı,ıır. İatanbul Şehir tiyatrosunun 
repertuvarına alınan bu eseri okunını

ya defer bir kitap olarak okuyucula
rımıza tavsiye ederiz. 

Bu endüstri aruında en ziyade 
tanınmıŞ; ve ziraatte olduğu gibi, 
bu sahada da büyük sermaye sahip
lerine yüz verilmemi§ olan dokuma 
endil•trisidir denildiği gibi, Kata -
lonyanın dokuma endüstrisinde pek 
seyrek olarak, büyük bir scrmay~ 
darlara ra•tlanılmaktadır. 

Esas itibariyle Kaatilya yünü
ne ve su kuvetine dayanan 

Katalonya dokuma endüstrisi, pa -
muklu endUstrisini de faaliyet ıa
haaı içine aldıktan sonra,fevkalade 
mükemmelletmittir. Bu endüetrisi, 
cihan harbı günleri müstesna, ya
bancı memleketlerin rekabetine kar 
tı varhğmı, ancak gümrük sermaye
siyle kuratarabilmiştir. Bu vaziyet 
karıısında, katalonyanın dokuma en 
dilstrisi ispanya pazaralarına bağlı 
kalmıı ve Madrid hükümeti de bu 
hususiyeti, daima bir koz olarak ka
talonyaya karşı kullanmaktan geri 
durmamıttır. 

Diğer endüstri ıubelerin<lc de 
(makine yapı endüstrileri) vaziyet 
aynidir; fakat, maliyet fiyatlarının 
çok yükaek olutu yüzünden, cihan 
pazarlarında rekabet imkinı bulu -
namamıttır. Bu itibarla katalonya 
endüstrisinin biricik pazaramı is
panya tqkil ettiği halde, ziraati, 
ispanyanın ihtiyaçlarını temin et
tikten sonra ihracat bile yapmakta
dır. Endüstri ile ziraatin bir biri i
çine ginnit olması yüzünden. kata· 
lonyadaki itlenmit toprak bolluğu-
na ve yolların kesafetine yalnız ts
panyada değil, belki Akdeniz hav
zasındaki birçok memleketlerde 
seyrek rastlanılmaktadır. 

Bu ekonomik imkanların bolluğu 
bazı mahzurlar yaratm19tır. Endüst 
ri, ispanyanın yoksul kısımlarında
ki insan yığınlar:nı çekmit ve bu
nun neticesinde Katalonyada ve bil 
hassa Barselon'da bir endüstri pro
letaryası ortaya çıkarmıştır. Çok 
geçmeden, bu proletaryanın politi
ka ideolojisi, k ciyHi ve kliçUk ima· 
latanelerde ~:tlrşan halkın ideolojisi 
ile anlaşmıştır. Nihayet Katalonya 
da her ketıçe malUm olan •osyal da
valar ortaya çıkmıttır. Fakat, bu 
divaların kökleri Katalonya'da de
ğil, köylUsü sefalet içinde olan En
dillüı ile Levante'de dir. 

Beher kare kilometreye 175 kip 
dUşen Baraelon bölgesinin nüfus 
kesafetine yalnız tapanyan•n diğer 
böl&elerinde degil, tekmil Akdeniz 
memleketlel\1 arasında pek umda 
ratlanılmaktadır. 
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Balıklar ve deniz 
hayvanları müzesi 
Hastalanan, yaralanan bahklar 

hususi hastanede tedavi görüyorlar 

P aris'te "deniz aşısı" müzesi is
minde bir muze vardır. Bu 

mı.u ... ıım en canlı yerı, Akarvaryom 
dır . .liu akavaryomda, dünyanın en 
nadir deniz hayvanları en kıymetlı 
balıkları bulunur. 

Mini mini havuzlar içinde renga -
renk oynaşan ve kaynaşan balıklar 
arasında bizim görmediğımiz, bilme
diğimiz yüz yirmi cinsten fazla balık 
vardır. 

Beyaz ziya büzmeleri ara:;ında, 

kayaların, balçıkların kavkaaların a
rasında sarı, yeil renkleriyle akavar
yoma bir periler diyarı manzarasını 
verir. İnsan orada, esrarengiz bir a
lem seyreder: 

- Malezya sahillerini, hint okya 
noslarmın mercan adalarını, cenup 
denizlerinin sihirlerini orada tema
§a edebilirsiniz. 

Fakat, akavaryomun bir de öteki 
eeph.esine geçelim. Bu güzel ve na
rin hayvanlar acaba nasıl yaşar? A
lon koylarından buralara kadar ge
tirilmiş şu billur balığı, Cenubi A
merika denizlerinden tutulmuş sarı 
çenber balığı, Antillerin melek ba
lığı bir gün hastalanırsa, yaralanır

sa akvaryomun bu güzel ve kıymetli 
misafirlerine neler yapılır? Bunu 
biç merak ettiniz mi? 

Bunlara her gün bakanlar, bu gü
zel mahluklara o kadar candan ala -
kadar olurlar ki, kırmızı bir balığın 
bir günün sonunda tunç rengini alı
verdiği, yeşil sırtlı bir balığın mor
laşmağa başladığını hisseder etmez 
bir anne titizliği ve isticali ile onu 
csukurlarına gölgeler dolmuş kıyıla
rın arasında nasıl incitmeden çıka
racağım, diye çırpınır. 

Y em yeyemiyen, gözleri donuk
laşan, oynamıyan balıklar 

derhal akaryomdan çıkarır, revire 
götürülür. Akvaryon:ılar~n teş~il.atı 
0 kadar mükemmeldır kı her bırıne 
birer hastane yatağı vazifesi gören 
mUtcalldid küsük hnvuz:1nr ve onla

rın hastahklariyle uğraşan hastaba
kıcılar bile bulundurulur. 

Balrklar da, tıpkı bizim gibi gri
pe yakalanır. Birbirleriyle şaka ya
parken, oynaşırlarken yaralanırlar. 
kavga ederler. 
Faris Akvaryomunun, doktoru,has-
tabakıcı ve operatörü Madam Bes
nard adında genç bir kadındır: A
kvaryom müdürnün karısı. 

Beyaz gömleğiyle, her sabah bü -
ti.in havuzları dolaşır. kayaların, yo
sunların arasında düşünen durgun 
balıkları arar durur. "Billur balığını 
bugün rontgene koyalım", Ültrav~
yole şuaa ihtiyacı var, mantar balıgı
nın karın altında bir şişlik peda ol
muş "Zemr"in dudağı biraz yırtıl -
mış diye herbirinin adını sayarak, 
derdini söyliyerek hepsini işaretler. 

_Jakikaten, klinikde, balığın biri
sini beş dakika ultraviyole şuanının 
karşısına geçirir. Sandık balığının dö 
külmüş pul yerlerine nitratdarjan 
sürer. Nezle olmuş kuş balığını hu
susi bir surette dezenfekteye tabi tu 

ıar. 

Bazan ameliyata da ihtiyaç hasıl 
olur. Kadın mükemmel bir ameli -
yat masası hazırlar. Her nevi aleti 
yanına getirir. Evelce yaz~ış old~
ğu reçeteye göre hazırladıgı çeşıt 
çeşit şişeleri de karşısına sıralar. 

B
alıklara en çok arız olan, ka
dının en çok endişe ve şika

yet ettiği hastalık, parazit hastalık
larıdır. Balıkların o güzel vücudunu 
bir gangren gibi mantar sa~ar. ~~~ 
hastalığa karşı kadının tatbık ettı~ı 
yegane ilaç kuvarç tozudur. Balıga 
arız olan ve her yerini kaplıyan 
mantarın birinci düşmanı kuvarçtır. 

Balıkların hastalıklarının teşhi -
sinde, tedavisınde bu kadının o ka
dar kuvetli bir ihtisası vardır ki, 
hasta balığı daha bir görüşte anlar 
ve derhal tedavi eder. Akvaryomu zi
yaret eden ve bilhassa balıkların 

hastalıkları ve tedavileri hakkında 
kendisinden izahat alan bir gazeteci 
ye: Balıklarda sari hastalıklar da o
lur, demiştir, fakat vakit geçirme
den derhal ötekilerden ayırırım· 
Metilen mavisi içinde yapacakları 
bir banyo ile hastalıklarının hemen 
önune geçiyorum. Mesela şu karnı 

yeşil başı kırmızı, sırtı menekşe ren
gindeki kanarya cinsine bakınız, sır
tındaki dikiş yerini hala görebilir
siniz. Bir kap kovuğundan geçerken 
mi yapmış, yoksa bir deniz kavkaa-
ırna mı kestirdi, arkadaşı mı dişle.1= 
ne oldu bir türlü bilemedim. Bir sa-

bal. suların içinde pullar savrulmak
ta olduğunu gördiım. Eımin olunuz
ki canım yandı. Tutup sırtına okşi
jen damlattun. Bir güzel diktim. Be
reket versin, beni üzmedi, çok uslu
dur. 

- Peki her yaralanan balığın ya
rasını dikermisiniz? 

- Efendim balığa göre yarasına 
göre. Mesela şu ateş adasından gel
me eflatun rengindeki küçüğü gö
rüyorsunuz ya, siz onun öyle sinsi 
sinsi dolaştığına, sersem gibi dur
duğuna bakmayın işte bu balığın 
yarası dikil ımez. Bir kere dikiş 
tutmaz. Sonra, yakalaması o kadar 
güçtür ki. .. Yakalasanız bile mutla
ka elinizde bir yerini yıpratır: Çün
kü o kadar çırpınır. Kıvrım kıvrım 
olur. Dedimya imkanı yok dikiş tut
turamassınız. Bunun için yapacağı
nız şey. yaranın üzerine bol bol ok
sijen veya iyod damlatmaktır. 

8 alıkların midesi de ağırır mı? 
Aman efendim ne söyliyor -

sunuz, zavallıların en korktukları 

şey mide ağrısıdır, diyebilirim. 
Fakat tedavisi çok kolaydır: per

hiz. 
- Perhiz mi dediniz? 
- Evet üç dört gün yoğurttan baş 

ka bir şey vermeyiz. Mide ağrısın
dan bir şey kalmaz. İçlerinde öyle 
oburları vardır ki, ne doymak bilir, 
ne istirahat. Hep yer. Mideleri ba
zan soğuktan da ağırır. Mesela şu 

Koralı'ya bakınız. Bu güzelim bir 
gün müthiş bir soğuk aldı. Marsilya
dan gelirken kurtarmak için aman 
ne zahmet çektim. 
- Siz yalnız balıklarla meşglıl ol
massmız, Akvaryomda yaşıyan diğer 
hayvanlara hep siz bakarsınız değil
mi? 

- Evet, hepsinin hem doktoru, 
hem de hastabaJcıcıs, benim. 
- Peki şu timsahlar en çok nerele
rindeın iztırap çekerler? 

- Ditler\ndcn. Tirn.ahlarda di§ 

ağrısı adeta bir faciadır. Zavallılar 

çok göz yaşı dökerler. Fakat tedavi
leri hemen kabil değil gibidir. Çok 
korkunç şeyler efendim, her şeyden 
evet onları zapdetmek bir mesele .. 

Bağlatıyorum çaresi yok .. Mama
fih içlerinde uslu olanlar ıyok değil. 

Onlar da insanlar gibi, her biri ay
rı tabiatte ve ayrı mizaçta ..• 
Tedavi edeceğim diye akvaryomda 

çok, ama pek çok şeyler öğrendim. 
Evela bütün su hayvanlarını, bil
hassa balıkları tanıdım. Balık pisi
kolojisi çok mühim bir şey. Mesela 
balıklar beni tanıyor desem, inanmaz
sınız. Bir balık iki kere ameliyat ma
sama, daha doğrusu elime düşerse, 

üçüncü sefer o kadar kolaylıkla ~":e: 
liyat yapıyorum ki... Eveıa kendısını 
öldürecek gibi çırpman ve zorlıyan 
hayvan ikinci seferde biraz daha 
yumuşar. Hele üçüncüde ~uzu .gi~i 
olur.Öyle zannediyorum kı, benı bıl
hassa beyaz gömlekten tanıyorlar. ı 

Y alnız şunu söyliyeyim ki, müş
terilerimin çoğu hasta değil, 

yaralılardır. Beni en çok bunlar zi
yaret eder. Bunları, suyun içinde 
oynaşarak güzel güzel, uslu uslu yü
züyor sanmayın. Bazan birbirleriyle 
o kadar kavga ederler ki birbirleri
nin yüzgeçlerini parçalamazlar, a
ğızlarını yırtmazlar, böğürlerini mi 
tırmıklamazlar 1 sırtlarında fena hal
de yaralar açılır. 

Her iklimde yaşıyan balığa göre 
iklim bulmak, muhit yaratmak ayrı 
bir meseledir. Bazıları bizim balık
lara hiç benzemez. Sırt yüzgeçleri 
ilk bakışta görünmez. Fakat ihtiyat
sızlık yapıp avuçlara almak isterse
niz, parmaklarınıza bir dizi dikenin 
çakıldığını acılar arasında hisseder
siniz. Bereket versin birçok balıkla
rı ayırırız. Yoksa sessiz, müdafaaasız 
ve küçükleri hep yara bere içinde 
kalır. 

Yanlız, yaralı balıklar, hastalar
dan daha çabuk, daha kolay tedavi o
luyor. Sonra balıklar, pansumana 
çok dayanıyor. Fakat yaraları geç
tikten bir haftaya varmaz ki yeni
den yara alır. Bakarsınız, ya kulağı 
yırtılmış, ya kuyruğunun yarısı kay
bolmuş ya pulları dökülmüş fakat 
meyus çıkar gelir. Bazıları da yara 
aldıktan sonra kabukların arasından, 
kayaların gölgesinden çıkmazlar. A
ra sıra kuytu yerleri projektörle ara
:-ız. böylelerini bulup tedavi ederiz. 
Çok kavga ediyorlar. V allahi efen
dim, artık ümidimi kestim: Bunları 
bir türlü "medenileştiremiyeceğim" 

ULUS 

Divanı Muhasebat 

Mürakıp muavini 
alı nacak 

Divanı Muhasebat Reisliğinden: 
Divanı Muhasebatta münhal bulu -

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

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

2 - İmtihanda muvaffak olanlara 
30 lira asli maaş verilecektir . 

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

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

4 - Taliplerin askerliğini bitirmiş 
veyahut askerlikleri tecil edilmiş bu
lunması lazımdır. 

5 - İmtihanda muvaffak olanların 
memuriyete mani bir hastalıkları ol -
madtğı heyeti sıhiye raporiyle tespit 
edildikten sonra tayin muameleleri 
yapılacaktır. 

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

7 - İmtihana girmek için 14 şubat 
939 salı günü akşamına kadar nüfus 
hüviyet cüzdanı, tahsil vesikası ve 
memuriyette bulunmuş olanlar için si
cil cüzdanı veya bu mahiyette vesaik 
ile birlikte arzuhalle ve iki kıta vesika 
fotoğrafiyle Divanı Muhasebat zat iş
leri müdürlüğüne müracaat edilmeli
dir. 

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

Bayınd1rhk Bakanhğı 

Mukavele projesi tashihi 
Nafıa Vekaletinden : 
Sivas - Erzurum hattının 388 inci 

kilometresinde yapılacak olan ve 17-Z-
939 tarihinde münakasaya konulan 
120 metre açıklığındaki demir köprü -
nün mukavele projesinin 15, 16, 17 
18 ve 19 uncu sayfaları sehven eksilt
me şartmımesine ve eksiltme şartna -
mesinin 15 inci sayfası da sehven mu
kavele projesine raptedilmiş olduğun
dan işbu eehiv alakadarlara tebliğ ve 
mezkür münakasa evrakını satın alan
ların bu sayfaları yerlerine koymak su 
retiyle vaki sehvi tashih etmeleri ilan 
olunur. (61) 10107 

Basit, muzaaf makas 
saire alınacak 

Nafıa V ek a le tinden : 
11-3-939 cumartesi günü saat 11 de 

Ankarada Nafia V ckaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
27 5980 lira muhammen bedelli 126 adet 
basit 4 adet ingiliz muazzaf makas ile 
3 adet ray inbisat tertibatının kapalı 
zarf usuli ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 

13 lira 80 kuruş bedelle malzeme mü -
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 14789 lira 20 ku
•JŞtur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve şartnamesinde ya -
.:ılı vesaikle birlikte aym gün saat 10 
a kadar mezkfır komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(242) 10273 

Telgraf fincan demiri ahnacak 
Nafıa V ek aletinden : 

13 mart 939 pazartesi günü saat 15 
de Ankara'da Nafıa vekaleti binasın
da malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun
ca ceman 2600 lira muhammen bedel
li Haydarpaşa'da teslim şartiyle 10000 
adet telgraf fincan demirinin açık 
eksiltmesi yap ı lacaktır. 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Eksiltme şartnameEi ve teferruatı 

Ankara'da Nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

isteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir
likte aynı gün saat 15 de komisyonda 
hazır bulunmaları lfzımdır. 

( 247) 10288 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmiye konulan iş: Görü
len lüzuma binaen mukavelenamesi 
feshedilmiş olan Ankara istasyonu 
karşısındaki Gençlik parkı birinci kı
sım inşaat bakiyesidir. 
Keşif bedeli 253464 lira 2 kuruştur. 
2 - Eksiltme: 17 şubat 1939 cuma 

günü saat 15 de Nafia Vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 

açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 

müteferri evrak 12 lira 67 kuruş be -
del mukabilinde yapı işleri umum mü
dürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin 13888 lira 56 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve Nafia 
Vekaletinden alınmış ehliyet vesika
sı göstermeleri Hizımdır. Bu vesika
yı eksiltmenin yapılacağı günden en 
az sekiz gün evel bir istida ile Nafia 
Vekaletine müracaat edilerek alma 
lan muktazidir. 

5 -İstekliler mukavele projesi ve 
merbutatını kabul ettiklerine dair 
imza edilerek bunları diğer istenilen 
vesikalar ile birlikte ikinci maddede 
tayin edilen saatten evel komisyon 
reisine tevdi etmeleri lazımdır. 

(298) 10336 

20 adet demir dosya dolabı 
ah nacak 

Nafıa Vekaletinden : 
17-2-939 cuma giınu saat 10.30 da An

karada Nafia Vekaleti bin~ında mal
zeme müdurlüğü odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunca cem
an 4329.60 lira muhammen bedelli An
karada vekalet binasında teslim şar -
tiyle 20 adet demir dosya dolabının a
çık eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 324,72 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 

Ankarada Nafia Vekaleti malzeme mü 
dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir -
likte aynı gün saat 10,30 da komisyon
da hazır bulunmaları lazımdır. 

(342) 10369 

79 par(a mobilye ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

17-2-939 cuma günü saat 15 de An -
karada Nafia Vekaleti binası içinde 
malzeme müdürlüğü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
3265 - lira muhammen bedelli 79 parça 
mobilyanın kapaJı zarf usuliyle eksilt 
mesi yapılacaktır. 

Ekisltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 244 lira 88 ku -
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve şartnamesinde ya -
zılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 
14 e kadar mezkur komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(351) 10370 

Telgraf masası ve pil dolabı 
ah nacak 

Nafıa Vekaletinden 
22-2-939 çar:şaba günü saat 10,30 da 

Ankara'da Nafıa Vekaleti binasında 

malzeme müdürlüğü odasında topla -
nan malzeme eksiltme komisyonunca 
ceman 3110 lira muhammen bedelli An 
kara garı anbarmda ambalajlı olarak 
teslim şartile 47 adet telgraf masasiyle 
27 adet pil dolabının açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Muv:ıkka teminat 233,25 liradır. 
Eksiltme ~artnamesi ve teferrüatı 

Ankara'da Nafıa Vekaleti malzeme mü 
dürlüğünden parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir -
likte aynı gün saat 10,30 da komisyon
da hazır bulunmaları lazımdır. 

(291) 10385 

Vakıflar 

Kapalı zari usulile bina inıaall 

eksiltme ilini 
Vakıflar Umwn Müdürlüğünden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Ankara'da ikinci Anafartalar 

caddesinde hal karşısında vakıf arsa 
üı-erine olbabdaki projesine göre a
partıman inşaatıdır. 

2 - Bu inşaatın temel kısmı vahidi 
fiyat üzerinden ve mütebaki aksamı 
maamüştemila t götürü olarak yaptırı
lacaktır. 

3 - Keşif bedeli 331411 lira 07 ku -
ruştur. Bunun 57030 lira 13 kuruşu te
mel için 274380 lira 94 kuruşu da diğer 
~ötürü aksamı içindir. 

4 - Bu inşaata ait fenni evrak şun

lardır: 

A. - Fenni ve hususi şartname, 
B - Mukavele projesi ve p rojeye 

bağlı vahidi fiyat cetveli, 
C - Eksiltme şartnamesi, 
D- Proje, 

6 - 2. 1939 

Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

Dördüncü keşide 11 Şu bat 939 dadır 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır 
Bundan başka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 
20,000 ve 10,000 Liralık iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir· 
miş olursunuz. 

5 - Yukarıda yazılı evrak Ankara'
da Vakıflar Umum müdürlüğü inşaat 
müdürlüğünden, İstanbul'da İstanbul 
Vakıflar başmüdürlüğünden, İzmir'de 
İzmir Vakıflar müdürlüğünden 16 li
ra 57 kuruş mukabilinde alınabilir. 

6 - Eksiltme 10.2.939 tarihine rast
lıyan cuma günü saat 14 de Ankara'da 
ikinci vakıf apartımanda Vakıflar U
mum müdürlüğü inşaat müdürlüğün -
de toplanacak komisyonda yapılacak
tır. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin 17006 
lira 44 kuruşluk teminat vermeleri ve 
aşağıda yazılı vesikaları haiz olmaları 
şarttır. 

A - 1939 yılına ait ticaret odası ve
sikası, 

B - hale tarihinden en az sekiz gün 
evel nafıa vekaletinden alınmış ve en 
aşağı 200.000 liralık tek bir bina in~a
atı yapmış ve muvaffak olmuş bulun
duğunu bildiren yapı müteahhitliği 
vesikası, 

8 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat 
yüksek mimar veya yüksek inşaat mü
hendisi olması veya bunlardan biriyle 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi 
birlikte imn etmeleri şarttır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı 
zarfın ihzarında ve teklif mektupları
nın yazılışında ve bu zarfların tevdi
inde veya posta ile gönderilmesinde 
2490 sayılı kanunun 32 33 ve 34 üncü 
maddelerine harfiyen riayet etmeleri 
lazımdır. (120) 10213 

Se1tılk oda 
Vakıflar Umum Müdürlüğün 

den: 
Mildarx 
metre 

Mahallesi Cinsi murabbaı Pafta Ada 
---- - --- -- --
lnkıtap Mescit ve 69 7 45 

bir oda 14 

83 
Muhammen Muvakkat 

Parsel 
kıymeti teminatı 

Lira L ira 

4 ve 26 1000 75 
Yukarda evsafı yazılı vakıf mescit 

ile bitişiğindeki bir odanın mülkiye
ti peşin para ile açık arttırmaya ko
nulmuştur. İhale 8 şubat 939 çaşam
ba günü saat 14 te vakıflar Umum mü 
dürlüğü varidat müdürlüğünde yapı
lacaktır. Almak ve şartlarını öğren -
mek istiyenlerin adı geçen müdürlü-
ğe müracaatları. (210) 10237 

Devlet Orman iılelmesi 

Satılak köknar tomruğu 
Devlet Orman lıletrnesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 
1 - Karabük'te köprü başında is

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

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul -
muş olup hacım kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

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

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

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

ı::::::::: ::::: ::··· '''"'''' '' ,, ''''' '''''' ,,, '' ''' ., Vilôyetler 1 .................................... 
Kapalı zarf usulile 

eksiltme ilanı 
Amasya Belediye Reiıliğinden : 
ı - Amasya belediyesi elektrik sant 

ralına ilaveten konulacak 60-70-80 bey 
girlik buhar lokomobili ve elli kilovat 
amperlik alternatör ve tek levhalı tev
zi tablosu ve bunların teferrüatı ile 
montajları kapalı zarf usuliyle müna -
kasaya konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli on dört bin liradır. 

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

4 - Eksiltme 6 mart 939 tarihine 
müsalif pazartesi günü saat on beşte 

Amasya belediyesinde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat bin elli lira
dır. 

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

Satıhk ağaçlar 
Denizli Or:man Çevirge Müdürlü

ğün-den : 

1 - Denizli vilayetinin Acıpayam 
kazası dahilinde Hüsniye ve Oğlan si
ni devlet onnanlarından (4400) metre 
mikap gayri mamul çam ağacı iki sene
de ormandan kat, imal ve ihraç edil
mek üzere ve kapalı zarf usuliyle art· 
tırmıya çıkarılmıştır. 

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

3 _ Arurma Denizli orman çevirge 
müdürlüğü binası içinde toplanan or· 
man satış komisyonunca yapılacaktır. 

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

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

6 - İstel.lilerin teklif mektupların
da ikinci maddele yazılı saatten bir sa
at eveline kadar Denizli orman çevirge 
müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver 
meleri lazımdır. Şartname ve mukavele 
projesini görmek ve almak istiyenlerin 
Denizli orman çevirge müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan olunur. (259) 

10279 

Bir Elektrik Mühendisi 

ah nacak 
Sam sun Belediyesin·den : 

Şehrimizin 250 lira ücretli elketrik 
mühendis ve işletmemüdürlüğü mün
haldir. Taliplerin vesikalariyle bele-
diyemize müracaatları. (638-339) 

10343 

Memle~el hastanesi yaphnlacak 
Mardin Valiliğinden : 

1 - Mardin'de yeniden yapılaca~ 
olan 25 yataklı memleket hastanesı 

birinci kısım inşaatı 19-1-939 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle ve ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl -
mıştır. 

2 - Keşif bedeli 26016 lira 29 ku
ruştur. 

3 - Eksiltme 7-2-939 tarihinde sa· 
lı günü saat 13 te vilayet encüme -
ninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1951 lira 2Z 
kuruştur. 

5 - İsteklilerin ihale gününden Ja-
akal sekiz gün evel vesikaları almıŞ 

1 
olmaları l~zımdır. E~liyet v~si~~sı 
ibraz etmıyenler eksıltmeye ıştıra1' 
edemezler. 

6 - Evrakı keşfiyeyi görmek ve 
bu hususta daha fazla maliımat almal< 
istiyen taliplerin vilayet encümenirıe 
müracaatları ilan olunur. (695-378) 

10377 
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RESMi İLANLAR 
Milli Müdafaa Bakanhğı 

1 
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad

(A,.......,,.,.....-.,.,..,....,.___,....,....,.__..,....,........,.,.............. delerinde gösterilen vesaikle ve temi-

50 Adel U(UJ gözlüğü ahnacak natiyle birlikte belli gün ve saatinde 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel-

M . M. Vekalet. Satm Alma Ko
mi&yonundan : 

1 -50 adat uçuş gözlüğü açık ek
siltme ile satın alınacaktır. Muham
men bedeli 2000 lira olup ilk teminat 
miktarı 150 liradır. 

2 - Eksiltmesi 23-2-939 perşembe 
günü saat ıs de vekalet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ve şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - isteklilerin belli saatte ilk te
m~nat mektup veya makbuzlariyle ko-
tnısyona gelmeleri (17) 10060 

6 cins boru ahnacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın Al

llıa Komiayonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli l 1355 li

ra olan ve şartnamesinde yazılı bu
lunan altı cins borunun kapalı zarfla 
eksiltmesi 22-2-939 tarihine rastlıyan 
Çarşamba günü saat 14 de vekalet bi
nasında müteşekkil komisyonumuz
da icra edilecektir. 

2 - Şartnamesini almak istiyenle
rin her gün komisyona müracaatları. 

meleri. (287) 10298 

Pamuk (Orap ipliği ahnacak 
M . M. Vekaleti Satın Alma Ko-

miayon\D\dan: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (lSO) yüz elli kuruş olan 
20000 yirmi bin kilo pamuk çorap 
ipliği kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 15 şubat 939 çarşamba 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (2250) iki bin iki 
yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi ( 150) ku
ruş mukabilindP. M.M.V. satın alına 

komisyonundan alınır 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaiklc teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatın
dan en az bir saat evel MM.V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(281) 10306 

Yün çorap ipliği 

alınacak 

mektuplarını ihale saatinden bir sa
at eveline kadar komisyona vermele
ri. (309) 10325 

17 kalem gaz malzemesi ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
24-1-939 tarihinde eksiltmesi yapı

lacağı ilan edilen 17 kalem gaz mal
zemesinin eksiltmesine talip çıkma
dığından 8 şubat 939 çarşamba günü 
saat 10,15 de açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. Hepsine tahmin edi
len fiyatı 600 lira olup liste ve şart
namesi Ko. da görülür. 

Eksiltmiye girecekler 4S liralıkte
minatlariyle eksiltme gün ve saatin

de M. M. V. satınalma Ko. da bulun-
maları. (324) 10361 

2 kalem ecza alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
25-1-939 günü eksiltmesine istekli 

çıkmıyan iki kalem ecza 8 şubat 939 
çarşamba günü saat 10. da M. M. V. 
satınalma Ko. da açık eksiltme sure
tiyle satın alınacaktır. 

İlk teminat 225 lira olup şartname
si Ko. da görülür. 

Eksiltmiye girecekler kanuni temi
natları ile birlikte eksiltme gün ve sa
atinde Ko. da bulunmaları. 

Hepsinin tahmin fiyatı 3000 lira -3 - Eksiltmiye girmek istiyenle
rin belli günde eksiltme saatinden 
bir saat evetine kadar 851 lira 62 ku
ruşluk ilk teminat ve kanuni belgele
rini havi kapalı teklif zarflarını mak
buz mukabilinde komisyon başkanlı
ğına vermeleri. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- dır. (325) 10362 

Pos.tada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (19) 10068 

Adedi devir saati ahnacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyonun

dan: 
l - 16 tane (Deuta Morel) adedi 

devir saati satın alınacaktır. Muham
men bedeli 620 lira 16 kuruş olup ilk 
teminat miktarı 46 lira 52 kuruştur. 

2 - İhalesi 23-2-939 perşembe günü 
-•t 11 de vekalet satın alma komis
yonuncıa yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da g örülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saat
te ilk teminat nıektup veya makbuz
Bariyle komisyonda bulunmaları. 

(45) 10071 

Tavla halatl alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 

1-Beher tanesine tahmin edilen fL 
yatı (19) on dokuz lira olan 20 tane 
tavla halatı açık eksiltme suretiyle mü 
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 13 şubat 939 pazartesi gü 
nü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı 28 yirmi sekiz lıra 
50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M. V. satın alma komisyonun
dan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 s_a-
yılı kanunun ikinci ve üçüncü madde
lerinde gösterilen vesaikle ve temina
tiyle birlikte belli gün ve saatinle M. 
M. V. satın alma komisyonuna gelme-
leri. (282) 10296 

50 adet kasa ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ırıisyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 

(50) adet kasa açık eksiltme suretiy
le münakasaya konulmuştur. 

2 - Beherine (169) lira SO kuruş 

fiyat tahmin edilmiştir. 
3 - tık teminatı (635) lira 63 ku

ru§tur. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz O

larak M. M. V. satın alma komisyo · 
nundan alınır •. 

S - İhalesi 14-şubat-939 sah günü 
9-at on birdedir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
'-Yılı kanunun ikinci ve ücüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
~tiyle birlikte belli gün ve saatinde 

· M:. V. satın alma komisyonuna gel-
ltleıeri. (285) 10297 

Bakır bakra~ ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

nı· 11Yonundan : 
l - Beher tanesine tahmin edi

Jen fiyatı (490) kuruş olan 1000 a
det kapalı bakır bakraç açık eksilt • 
itte suretiyle münakasaya konulmuş
tur. 

. 2 - İhalesi 18-şubat-939 cumarte· 
11 gUnü saat l 1 dedir. 

3 - İlk teminatı (367) lira SO ku • 
rustur. 

1~ - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
o .. rak M.M.V. satın alına komisyo-

misyonundan: 
l - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı (235) iki yüz otuz be§ kuruş o
lan 10.000 on bin kilo yün çorap ipli
ği kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İh!!lesi 16 şubat 939 perşembe 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1762) bin yedi 
yiiz altmış iki lira elli kuruştur. 

4 - Evsaf ve !Jiartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satınalma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle temi -
nat ve teklif mektuplarmı ihale saa
tinden en az bir aaat evci M. M. V. 
aatınalma komisyonuna vermeleri. 

(283) 10307 

e "' gı ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma 

misyonmıdan: 

Ko-

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiatı (92) doksan iki kuruş olan 2SOOO 
yirmi beş bin kilo sade yağı kapalı 

zarf usuliyle münakasaya konulmuş 

tur. 
!halesi 14 şubat 939 sah günü saat 

on dörttedir. 
3 - llk teminatı (1725) bin yedi 

yüz yirmi beş liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satınalma komisyo -
nundan alınır. 

S - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin -
den en az bir saat evel M. M. V. sa
tınalma komiı;yonuna vermeleri. 

(284) 10308 

Çantalık bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan: 

1 Beher metresine tahmin edilen fi. 
atı (102) yüz iki kuruş olan 20.000 
yirmi bin metre arka çantalık bez ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul -
muştur. 

2 - İhalesi 17 şubat 939 cuma günü 
saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1530) bin beş yüz 
otuz liradır. 

4 - Evsaf ve J3rtnamesi bedelsiz o
larak M. M. V. satınalma komisyonun
dan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M. M. V. satın al -
ma komisyonuna vermeleri. 

(286) 10309 

Yol silindiri alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Ahn~ Ko

miayonundan: 
1 - 6 adet dizel motörlü yol silin

diri kapalı zarfla yeniden eksiltmiye 
konulmuştur. Muhammen bedeli 
(43,200) lira olup ilk teminat miktarı 
3240 liradır. 

2 - ihalesi 13-2-939 pazartesi günü 
saat ıs de vekalet satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 216 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunda yazılı ve
saiklc birlikte ilk teminat ve teklif 

Bir mütercim ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Müstefarlı

ğmdan : 
M. M. Vekaleti hava müsteşarlığın -

da ve Ankara'da istihdam edilmek üze
re almanca lisanına hakkiyle vakıf ve 
teknik istilahatını da bilir bir müter -
cim alınacaktır. 

Verilecek aylık ücret yapılacak imti 
han neticesine göre takdir edilmek ü
zere (165) liradan (210) liraya kadar
dır. 

İmtihan günü lS ~u·bat 939 çarşamba 
günü saat onda Ankara'da hava müste
şarlığında yapılacaktır. 

Taliplerin birer istida ile ve ellerin
deki vesikalarla 14 tubat 939 salı günü 
akşamına kadar hava müsteşarlığına 

müracaat etmeleri lazımdır. Bu tarih
ten sonr ki müracaatlar muteber de -
ğildir. 

Almanca lisanından başka ayrıca ya
bancı bir dil bilen terdh edilecektir. 
Taliplerin askerliğini yapınıt olınası, 
yabancı kadınla evli olmaması aağhk 
durumu yerinde olması, her hangi bir 
s~ ile mahkfun !bulunmaması şarttır. 

(372) 10390 

Askert Fabrikalar 

149 Kalem ateıe mukavim 
muhtelif tuğla ve har~lar 

ihalesinin temdit edildiği 
hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 151.l 70) lira 
olan ve 27 .1.939 cuma günü saat 15 te 
kapalı azrfla ihale edileceği evelce i
lan edilmiş olan 149 kalem ateşe mu
kavim muhtelif tuğla ve harçlar bu 
kerrc görülen lüzuma binaen 10 şubat 
939 cuma günü saat ıs te kapalı zarf
la ihale edilecektir. 

İh.ale Ankarada Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü binası içinde topla
nan satınalma komisyonunca yapıla -
caktır. 
Şartname (7) lira (S6) kuruş muka

bilinde Mezkür komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat (8808) 

lira(50) kuruşu havi teklif mektupla
rını mezkur günde saat 14 e kadar ko· 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele • 
rindeki vesaikle mezkOr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (254) 10300 

10 Ton nikel alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komiayo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (30.000) lira o
lan 10 ton Nikel Askeri fabrikalar u -
mum müdürlüğü merkez satınalma ko
misyonunca 27-3-1939 pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname (1) lira (50) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(2250) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 e kadar komisyo 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 

sayılı kanunun 2ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saate komis -
yona müracaatları. (314) 10386 

leye kadar bir dilekçe ile Maarif 
Vekilliğine müracaat ederek bu mü -
sabakaya girecekler defterine adla -
rını yazdırarak bir numara alacaklar-

Kı rı kka le' de yaptlrılacak dı~. _Müsabakada birinciliği kaza

inşaat nan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her 

• F b 'k ı u M'" d'" yıl icin 2SOO lira telif hakkı verile-
Aakerı a Sarı a aAr 1 muınK u. ur- cekttr İkinci rıkan kitap serisini ya-r· -·· M k t n ma omısyo- · " ugu er ez 1 zana bir defaya mahsus olmak üzere 

nundan : . . birincinin müellifine verilenin bir 
Keşif ıbedelı (29.320) lıra olan yuka- _ .. .. .. d'" d" .. b . · 

nda yazılı inşaat askeri fabrikalar u - yıkllıgı, uçudncbu: ord ufncu vehseşınclı 
çıı anlara a ırer e aya ma us o -

mum müdürlüğü merkez satınalma ko- .. b' 
1
• '"k~f t · 

1939 .. ·· t mak uzere ıner ıra mu a a ven -
misyonunca 24-2- cuma gunu saa leceıktir. 
15 de kapalı zarfla ih.ale edilecektir. s _ Müsabakaya gireceklerin eser· 
Şartname (1) lira (47) kuru~ mukabi- lerini üccr nüsha olmak üzere maki
linde komisyondan verilir. ne ile v~ kağıtların yalnız birer yü -

Taliplerin muvakkat teminat olan züne yazılmış olarak Maarif Vekil -
(2199) lirayı havi teklif mektuplarını liği Yayın Direktörlüğüne makbuz 
mezkC\r günde saat 14 de kadar komis - mukabilinde vermeleri veya gönder
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 meleri lazımdır. Kitaba konulacak re
numaralı kanunun2 ve 3. maddelerin - sim ve sairenin asıllarının yalnız 
deki vesaikle muayyen gün ve saatte bu nüshalardan birinde ve yerleri-
komisyona müracaatları. (345) ne konulmuş olarak bulunması kafi 

10388 dir. Müsabakaya basılmış bir kitapla 

6 kalem muhtelif malzeme 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (2186) lira o
lan 6 kalem muhıclif malzeme askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez sa 
tınalma komisyonunca 16-2-1939 per
şembe günü saat 14.30 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan ve,rilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(163) lira (9S) kuruş ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komiı;yona mü -
racaatları. (346) 10389 

Kültür Bakanh{lı 

Kitap yazma müsabakası 
Maarif Vekaletinden : 

1 - 22S9 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre llk
okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları 
için iki ciltten müteşekkil bir Yurt
bilgisi kitabı yazılmaaı 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 defterine 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-

l zana •bir defaya mahsus olmak üzere 
j birincinin müellifine veııilenin bir 
i yıllığı, üsüncü, dördüncü ve beşinci 
Çlkanlara da birer defaya 'mahsus ol
mak üzere dörder yüz lira mükafat 
verilecektir. 

S - 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 Iazımdır. Kitaba konulacak re
sim ve sairenin asıllarının yalnız 
bu nüshalardan birinde ve yerleri
ne konulmus olarak bulunması kafi 
dir. Müsabakaya basılmış bir kitapla 
girenler de kitabın üç nüshasını ve
recek veya göndereceklerdir. 

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

7 - Kitaplarda bulunması lazımge
len pedagojik ve teknik vasıfları gös
teren şartname ile noterliğe tasdik 
ettirilecek teahhiit 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 Vekaletinden : 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikir 
dair olan talimatnameye. göre llko 
kulların her beş sınıfı için beş ciltten 
müte§Ckkil bir okuma kitabı yazılma
sı müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 1-3-1939 
dan başla

0

mak ve 30-12-1939 cumartesi 
günü öğleyin bitmek üzere on aydır 

3 - Müsabakaya iştiralıe karar ve
renler 30 - 9 - 1939 cumartesi günü öğ -

girenler de kitabın üç nüshasını ve
recek 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 mpsuliyetleri altında tayin edecek
leri diğer bir zat tarafından yapıla
cağını gösterir noterlikten tasdikli bir 
teahhüt senedi vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazJmge
len pedagojik ve teknik vasıfları gös
teren şartname ile noterliğe tasdik 
ettirilecek teahhüt senedinin formü -
1ü Maarif Vekilliği Yayın Direktör -
lüğünden alınabilir. Mektupla isti -
yenlerin bir kuruşluk bir posta pulu
nu da birlikte göndermeleri lazımdır. 

10354 

Kitap yazma müsabakası 
Maarif Vekaletinden : 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre llk -
okulların 4 üncü ve S inci sınıfları 

için iki ciltten müteşekkil bir Tarih 
kitabı yazılması müsabakaya konul -
muştur. 

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

3 - Müsabakaya iştirake karar ve
renler; 31-3-1939 cuma günü akşamı
na kadar bir dilekçe ile Maarif Ve -
killiğine müracaat ederek bu müsaba
kaya girecekler defterine adlarını 

yazdırarak bir n.umara alacaklardır. 

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

5 - Müsabakaya gireceklerin eser-
1 

terini üçer nüsha olmak üzere maki 
ne ile ve kağıtların yalnız birer yü · 
züne yazılmış olarak Maarif Vekil 
liği Yayın Direktörlüğüne makbuz 1 

mukabilinde vermeleri veya gönder
meleri lazımdır. Kitaba konulacak re
sim, şekil, 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 
müsveddel~riyle 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
leri diğer bir zat tarafından yapıla
cağını gösterir noterlikten tastikli bir 
teahhüt senedi vermeleri de lazımdır. 

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

10355 

Finans Bakanllğı 

Benzin ahnacak 

Maliye Vekaletinden : 
Tahmin edilen bedeli bin yedi yüz 

elli lira olan on bin litre benzin açık 
eksiltme suretiyle alınacaktır. 

Eksiltme 7-2-939 sah günü saat 15 
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de levazım müdürlüğünde müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün levazım müdür
lüğünde ve İstanbul da Dolmabahçe
de maliye evrakı matbua anbarı me • 
murluğunda görülür. 

Eksiltmeye iştirak etmek istiyen
lerin mezkur gün ve saatte 131 lira 25 
kuruşluk teminatları ve kanuni bel
geleriyle komisyonda hazır bulunma-
ları. ( 185) 10234 

· Demirye>lları ~ ~ 

Meşe travers alınacak 
D. D . Yolları Satm Alma Komia

yonundan : 

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

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

İstasyon binası 

yaptıralacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komie
yonundan : 

Samsun istasyonunda yapılacak is • 
tasyon binası inşaatı kapalı zarf usu
l iyle ve vahidi fiyat üzerinden yeniden 
eksiltmiyc çıkarılmıştır. 

1 - Bu inşaatın muhammen bedeli 
85.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı Devlet demiryollarının An 
kara, Sirkeci ve Samsun veznelerin -
den 42S kuruş mukabilinde alabilir -
ler. 

3 - Eksiltme 27-2-939 cuma günü 
saat 15 de D. D. yolları, yol dairesinde 
toplanacak merkez birinci komisyo -
nunca yapılacaktrr. 

4 - Eksiltmeye girclJilmek için is -
teklilerin teklif mektuplariyle birlik
te aşağı~a yazılı t eminat ve vesaiki ay
nı gün saat 14 e kadar komisyon reisli
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy • 
gun olarak 5SOO liralık muvakkat te
minat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve5ika
lar, 

c) Nafia Vekaletinden musaddak eh 
Jiyet vesikası. 

(Ehliyet vesikası için ihale günün
den en az sekiz gün evci bir istida ile 
Nafia Vekaletine müracaat etmek la -
znndır.) (336) 10387 

Jandarmö· 

22 tüfekci sandığı ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komiayonundan: 

1 - Vasıf ve örneğine uygun ve 
bir çiftine yüz yetmiş dört lira on 
kuruş kıymet takdir edilen 22 
çift tüf1::kçi sandığı 9. 2. 939 perşembe 
günü saat onda açık eksiltme usulü 
ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye gir
mek istiyenlerin 287 lira 27 kuruşluk 
teminat mektup veya vezne makbuzu 
ile şartnamede yazılı belgelerle bir
likte tam vaktinde komisyona baş 

vurmaları. (160) 10200 

En.stltüler ~ 

40 kalem entomoloji 

malzeme alınacak 

Merkez Ziraat Mücadele Enstitü
:.i Direktörlüğün•den : 

Enstitümüz için lüzumu bulunan 
.ahmini kıymeti 900 dokuz yüz lira o
lan 40 kalem entomoloji malzemesi 
çarşamba günü 8-2-939 saat 3 üçte 
merkez ziraat mücadele entitüaünde 
toplanacak satınalma komisyonunda 
pazarlık suretiyle satınalınacaktır. 
Muvakkat teminatı 67, SO liradır. Şart

name enstitü direl t · n · Jen para -
sız olarak verilir. (238) 10270 
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c:=====SÜMERBAN K 
Birleşik Pamuk İpi iği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden : 

Pamuk ipliği satışı 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 415 kuruş 

16 " ,, 480 .. 
Nazilli Basma Fabrikası malı 24 
Ereğli Bez Fabrikası malı 24 

,, .. 
,, .. 580 

580 " ,, 

Y almz Ereğli Bez F ahrikasında: 
10 balyalık siparişler için ,, ,, 575 ,, 
ıs .. ,, ,, ,,_ ,, 570 .. 
25 ,, ,, " .. " 565 .. 
50 ,. ., .. .. " 560 " 
Fiatlarla fabrikada tesFm şartile satılmaktadır. İplik müstehlikle
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 edebilecekleri ilan olunur. 7045 

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

KÜÇÜKlLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık: 

KiRALIK - Yenişehir asfalt üze
rinde Uluçay Ap. 4 oda ucuz fiyatla 
her şeye elverişli. Tl: 3989 249 

Kiralrk - Yenişehir Meşrutiyet 

Cad. eski pazar yeri karşısı Kiçit so
kak 4 No: da 3 oda acele kiralık. Tl: 
3989 250 

Kiralık - Yenişehir yüksel Cad. 
Mimar Kemal e>kulu karşısı okula so
kak No: 8 üst kat 4 oda ve konfor. 
2. ci kata müracaat Tl: 3362 261 

Kiralık - ltalyan Sefaretinin kar
ıısı Ozdemir caddesi 65/3 Tam kon
forlu 3 ve 4 er oda birer salonlu dai
reler çok ehven fiatla içindekilere 
müracaat. 262 

Kiralık - Kavaklrdere Alman se
fareti karşısı N. 61 kargir evin alt 
katı 3 oda 1 hol banyo elektrik su 25 

Küçük İlôn Şartlan 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dör't defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela 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 ilin 120 
harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı
nır. 

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

Kiralık 1 oda - Necati bey mahal
lesi Orhon sokak Aptullah Köklü a-
partmanı No. 1 e müracaat. 351 

Li. Ankara: P.T.T. muhasebe Me. Kiralık - Bahçeli evlerden Çiftlik 
Ahmet. 283 (yolunda 30 No. lusu, 5 oda mutbak 

banyo vesaireyi havi. Tl: 1900 ze mü-
Kiralık - Sıhiye Vekaleti karşısın- racaat. 353 

da Elektrik Şirketine giden llkiz so-
kak No: 3 Dr. Feyzi apartmanı kalo -
rHerli geniş 5 oda 1 hol Tel: 1764 Satılık: 

295 -------

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde
si 1-2 No: lu Kuğu apartmanında 3 
oda 2 bollu daire 7 numaraya müra-
caat. 306 

Kiralık - 3 oda banyo, havagazı, 

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

Kiralık - Aşağı Ayrancı'da veka
letlere yakın muşambalı beş oda bir 
mutfak, banyo, elektrik ve su. Geniş 
bahçeli yeni bir ev. Telefon: 2901 

317 

Kiralık Han - Saıime kadın istas
yonunda 8 daireli han ve hane olarak 
kullanmağa elverişli terkos suyu i-
çinde. Bahçeli. Ti: 1358 325 

Kiralık daireler - Yenişehir Nafıa 
Bakanlığı karşısında otobüs durak 
mahallinde kalorifer ve parke döşe -
meli ve bilumum konforu muhtevi bi
ri dört diğeri beş odalı ve kalorifer
siz ikişer odalı daireler kiralıktır 
Bekçiye müracaat. 329 

Kiralık - Jandarma okulu yanın 
da havadar nazrr yüksek tepe üstün 
de vekaletlere 5 dakika mesafede ye 
ni çok ucuz daireler. İçindekilere 
müracaat. 330 

Kiralrk - İtfaiye meydanı Bay 
İhsan Ap. möbleli, mölblesiz bir oda 
kiralıktır. Daire 3 çe müracaat. 333 

Kiralık daire - 4 oda 1 hol. Çelik-
kale sokak Bilal Akba Ap. 3 No. lu 
daire Tl: 3377 334 

Kiralrk - Hakim manzara bol gü· 
neş ucuz fiyat 1 veya iç içe 2 oda. I
şıklar Cad. Necati B. mahallesi Cevat 
B. Ap. daire 4. 335 

Kiralık oda - Bayanlar için 1 ve
ya 2 oda almanca bilenlere yarı fi . 
yatla verilir. Y. Şehir Meşrutiyet 

Cad. Yeni kalık sokak No: 10 339 

Kiralık oda - Yenişehir" Atatürk 
Bulvarı Orduevi karşısı Sevim apart· 
manı daire 3 e müracaat. 

345 

Kiralık - 3 oda 1 hol ucuz fiyatla 
Havuzbaşı Karanfil sokak Adalar Ap 
No. 10 müracaat 346 

Devren satılık dükkan - Müdafa
ayi Hukuk caddesi Erek apartımanı 
altındaki mahallebici düşkkanı taş. 

raya azimet dolayrsiyle gerek boş O· 

!arak veya mobilyalı devren satılık -
tır. lçindekilere müracaat. 285 

Satılık - Gardrop Eteren yazı ma
kine av tüfenk ve saire. Her gün saat 
8 den 17 ye kadar Zencirli camii oda
ları No: 8 ze müracaat. 320 

Devren satılık dükkan - Sahiple
rinin taşraya gitmesinden. Yenişehir 
Kızılay yanındaki kuru kahve ve ku-
ru yemiş evine müracaat. 324 

lş anyan)ar: 

iş Aranıyor - Alman Bayan Steno 
Daktilo iş arıyor. Ankara posta kutu-
su 21 yazı ile müracaat. 286 

.. Za iler 
Zayi - İstanbul Koca Mustafapa

şa askeri rüştiyesinden 1326 senesin
de aldığım ı 79 numaralı şehadetna
meyi zayi eyledim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan o
lunur. 

Ankara Altındağ mahallesi No. 260 
Hilmi Tanur 350 

DIŞ fABlBl 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün hag. 
tabırını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartmıanı No 1 

...111111111111111111111111111111111111111~ - -
§Markopolonun müthiş~ 
-

Kiralık sıcak oda - Yenişehir Dik· : maceraları : 
men caddesinde Aygün apartım:rn ;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 
altındaki meyvacıya müracaat. 351 

ULUS 

İzmir 
Satış 

İncir ve Üzüm 
Koope,ratifleri 

Tanm 
Birliği 

Taze üzüm suyundan yapılmış 

TAR İS ÜZÜM BAL 1 
Balı, yalnız arı yapmaz, 

TARİŞ de YAP AR. 

TARİS · ÜZÜM BALI 
Fenni bir şekilde üzüm suyundan çıkarılmış ve 

vitaminleri tamamen muhafaza edilmiştir. 

TAR İS ÜZÜM BAL 1 
Sıhhat ve kudret kaynağıdır. 

TAR İS ÜZÜM BAL 1 
Bilhassa çocuklar için en mükemmel bir gıdadır. 
SATIŞ MAGAZASI: 

Ankara Memurlar Kooperatifi 

Posta, T elgrof ve Telefon 

1 ~11111111111111111111111111111111111111!:. 

: Hastalıklı, zaif ve kansız : 
: çocuklar ve gençler için : 

Pul resimleri müsabakası 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

Amerika istiklalinin 150 inci yrldö
nümü hatırası münasebetiyle çıkarıla
cak pullar için biri (konulacak iki port 
re yeri boş bırakılmak şartiyle) ortada 
Amerika hatırasını ve diğeri Türk -
Amerikan bayraklarını ihtiva etmek 
ll't etrafları müzeyyen çerçeveli olmak 

-: Tahsil müessc~ ... -----
: Tıbbi ve pedagojik bir müdüriye-: 
:tin idaresinde, büyük parkı bulu -= 
: nan rahat ve sakin bir mevkide şah-= 
: si tedavi. Yerler mahdut tur. : = Şu adrese müracaat: = 
E Lan·gackergasse 12 Wien, xıx. = - -.., 1111111111111nm1111111111111111111 rr 

üzere iki re•irn ı:nünaka.aaya konul:ınu . ,\~~-~,IMl~ .............. ~~iiıılW• 

tur. 

Resimler en son şubat 939 niha -
yetine kadar Ankarada P. T. T. leva -
zım MD. lüğüne teslim edilecektir. 

Beğenilecek iki resimden her biri i 
çin yüzer lira mükafat verilecektir. 
Muvafık görülmiyenler sahibine iade 
edilecektir. (234) 10269 

220 lon U. demiri ahnacak 

Posta, Telgraf Levazım Müdürlü
ğünden: 

6 - 2 - 1939 

T. c. ZİRAAT BAN KAS{ 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirasr 

Şube ve ajans adedi: 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

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

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,. 500 ., 2.000 
4 

40 
100 
120 
160 

,, 
.. .. .. .. 

250 
100 

50 
<ti 

20 

.. .. .. 
,, 
n 

1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

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

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içi·nde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, l Bfrincikanun, 1 Mart ve 

1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Kömürleri işletmesinden : 
Makine temelleri ve bilumum inşaat plan ve projeleri tersimine muk

tedir iyi ve tecrübeli bir türk Desinatör aranmaktadır. 
Alelumum manike ve su tesisatı hakkında malfünatı olması şarttır. 
Talipler arasında muvafık görülen hemen hizmete alınacak ve Zon -

guldak'ta meccanen ikametgahtan başka (200) liradan aşağı olmamak 
üzere aylık ücret verilecektir. 

Taliplerin muhtasar bir h,al tercümesi kağxdt doldurarak ve kairtta 
icabında ~braz edebileceği vesaika, bonservis ve şahadetnamelerinden 

ve kendisini tanıyan kimselerden (Referanslarından) bahsederek Top-
hane posta kutu'Su 8 adresine mektupla müracaat eylemeleri. 7048 

~ ......................................... .. 
Malatya beı ve iplik fabrikası l. A. Şirketinden : 

Şirketinıiz Adana fabrikası mamulatı 

Kaput bezi Hatları: 

Cinsi Tip No. Genişlik s. 

Çifçi Bezi 2 
Adana S 

90 
90 

Beher top m. 

36 
36 

20 Toptan aşağı siparişlere % 2 zam yaprlır. 

Beher top 

729 
728 

ıııSı"t 

ı - Fabrikamızda imal edilecek te -

lefon hatları takazlan için muktazi ve 

8-1-939 tarihinde kapalı zarfla eksilt -
mesi mukarrer 220 ton u. demiri kati 
ihale 10 şubat 939 cuma günü saat (15) 
de yaprlmak ti.zere pazarlıkla mubayaa 
edilecektir. 

~ .............................................. ,. 
2 - Muhammen bedel 26,400 muvak_ 

kat teminat 1980 liradır. 

3 - Eksiltme mezkur gün ve saatte 

Ankarada P. T. T. U. müdürlük bina
sındaki satmalma komisyonunda icra 
kılınacağından isteklilerin kanuni ve
saik ve teminatı muvakkate mektup ve 
makbuzlariyle birlikte o saatte komis
yonda hazır bulunmaları. 

4 - Şartnameler Ankara' da P. T. T. 

levazım lstanbul'da Kınaciyan hanın
da p. T. T. ayniyat şube müdürlükle-
riden gösterilecektir. (250) 10276 

RİT 
F En güzel tuvalet -=:J ~ sabunudur 297 ~ 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6289 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

MÜHİM BİR TAVSİYE: 
Baı, Diı ve Romatizma ağrılarına, 

Nezle, Grip ve soğuk algınlığına 
karşı tesirini en (abuk gösteren en emin ve kat'i ili( 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

Yeni SİNAMALAR Sus ~ 
---
-- BU GÜN 14.45 = MATİNELERİNDEN İTİBAREN 
- Sinema mevsiminin en muhteşem ve = en muvaffak eserlerinden 

----
----------------------

• 
1 Mavi Til 

Baş Rolde 

Sinema severlerin biricik gözdesi 
ZARAH LEANDER 

Hakiki hayattan alrnmış ihtiraslı 
bir aşk romanı 

SEANSLAR 
- 14.45 - 16.45 - 18.45 -

Gece : 21 de 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

Emsaline nadir rastlanan bir dehşet 
ve heyecan kaynagı 

2 devre 26 kısım tekmili birden 

MOHİKANLARIN 

SONU 
SEANSLAR 

GÜNDÜZ: 14.30 - 17.30 
G E C E : 20.30 da ••.• , 

12.15 de 
UCUZ HALK MATİNESİ 
LEYLAKLAR AÇARKEN 

Jeanette Mc. Donald - Nelson Eddy 

BU GÜN BU GECE 

TALİH YILDIZI 
Baş Rollerde 

Jean Pierre Aumont - Meg Lemonier 

Eğlenceli olduğu kadar da acıklı bir 
mevzu taşıyan bu film seyircilerinde 

çok tatlı hisler yaratacaktır. 

SEANSLAR 
12 de Ucuz Hallı: Matinesi vardır 

Normal Seanslar 
14 - 16 - 18 - Gece : 20.30 da 

Telefon: 3589 

---
YENİ SİNEMA'da her gece filmden evel ANKARA PALAS'ın AVRUPA'dan sureti mahsusada celbettıği artistler 
tarafından ikinci program varyete numara! an ve ayrıca hokkabazlık hünerleri DİKKAT : Fiyatlarda zam yoktur. 

--
--------------
-------------------
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