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General Franko hükiimetcilerin 
sulh teklif ini kabul etmedi 

Hükametin teslim olmasını istiyor ! 
F rankiıtler 4 koldan 

taarruz ediyorlar 
Barselona, 6 a.a. - Frankistler, umumi taarruzları

na dört noktadan devam etmektedirler. 
1 - Şimalde Urgel ve Aragon kuvetleri Berga'dan 

Puigcerda'ya doğru ilerlemektedirler. 
Bu kuvetler, Pigols'u geçmişlerdir, dün öğle vak -

ti fransız hududuna 22 kilometre mesafede bulun -
makta idiler. 

2 - Merkezde Gracio Valino'nun kolordusu, cebri 
yürüyüşle Ripoll'a doğru ilerlemektedir. Mamafih 
kıtaatm bir kısmı, 

Fransayı f asllasız surette 
bir insan dalgası akıyor 

'rankistlerin dört koldan yaptıkları taarruzu gösterir harita 
Olot istikametinde sağa doğru 

( Sonu 10 uncu .aylada ) 

Le Perthus, 6 a.a. - Havas: Saat 7.45 te fransız 
makamları mülteci yığınını henüz hudutta tutmakta 
olan maniaları tamamen açhrmışlardır. İnsan dalga
sı şimdi fasılasız akıyor. Askerlerin adedi gittikçe 
artıyor. Ve bunların arasında şimdi karabinye kıtaa
tiyle ve 

0

hücum kıtalarına mensup bazı küçük zabit
ler de görülüyor. Hudut hattı üzerinde, seyyar mu
hafızlar gelenlerin üzerini süratle arıyor ve silahtan 
tecrit ediyorlar. La Jonquera'ya kadar bütün yol bo

yunca yavaş yavaş hep aynı insan yığını ilerlemekte-

( Sonu 10 uncu •aylada ) 

Ahlak 
düşk·ünleri 

Mahmut Escıt BOZKURT 
Asırlarca, osmanh imparatorluğu

nun, yıllarca meşrutiyetin bahtını el
lerinde tutmuş iki yilzlülerden, eski 
deyimiyle, mürailerden bahsetmek is -
ti yorum. 

Bunlar, cümhuriyetten önceki çağ
larda bol bol yetişen tiplerdi. 

Bu iki yüzlülerin içleri başka, dış
ları gene başka idi. 

Dindar görünürlerdi; dinsizlikte 
etleri yoktu. 

Dotrulutu kendilerinden bafkaama 
mal etmezlerdi; bıraulıkta biricik 
idiler. 

Ahlakı kimseye vermezlerdi; ah
laksızlık örneli idiler. 

!Su dimsfz--.dindarların iç yüzünü; 
,air, (Ruhi Bağdadi) bütün çıplak
hğiyle ortaya koyar. (1) 

Bu bayağı mahliıklar, ellerinde tes
bih, boyunlarında muıhaf, sünnet ü
zere kesilmiş bıyık ve sakallariyle; 
adliye. 5eyhislirn kapılarında dolaşır 
dururlardı. 
Müşteri bulunca, bir beşliğe ha~im 

önünde mulıhafa el basarlar, yalancı 
phitlik yaparlardı. 

Hatta meşrutiyette bile!. 

• Dinsiz dindarlar kahve köşelerinde, 
cami kürsülerinde, halk içinde yap
macık tavırlarla, dinden, ayetten, ha
disten bahsederlerdi. Durmadan ba-

\ Yeni Yugoslav 
kabinesi kuruldu 

Yeni Nazırlar dün yemin ettiler 
Belgrad, 6 a.a. -Avala ajan11 tebliğ ediyor: Yeni Yugoslavya 

kabinesi ıu suretle teıekkül etmiıtir: 

Başvekil ve Dahiliye Nazın: Dra - --
gişa Tsvetkoviç, Müna.kalat Nazırı: Sekiz aylık 
Spaho, Maarif NazırL Çiriç, Nafia Na 
zırı: Mibo Krek, Dcwlet Bakanı: Ca • 
fer Kulenoviç, Harbiye ve Bahriye • tah •ı Ab 
Nazın: Nediç, Devlet Bakanı- Ante vergı 8) Q 
Mastroviç, Devlet Bakanı: Frank Snoj 

arıcıye azın: zi .tzar oviç, 
Adliye Nazırı: Viktor Rujiç, Ticaret 
ve Endüstri Nazırı: Jevrem Totmiç, 
Posta, Telgraf, Telefon Nazırı: Jovan 
Altıparmakoviç, Maden ve Orman Na
zırı: Ljubomir Pantiç, Ziraat Nazırı: 
Nikola Beşliç, Maliye Nazırı: Vojin 
Curitişiç, İçtimai Muavenet Nazırı: 
Miloje Rajakoviç, Beden Terbiyesi 
Nazırı: Curo Çejoviç, Devlet Bakanı: 
Bıcınko Miljuş. 

V reme gazete&i müsadere 
olundu 

Geçen seneye göre 

1. 14 7.51 O lirahk 

bir fazlalık var 
Elde ettiğimiz malumata nazaran 

ikincikanun 939 sonundaki sekiz aylık 
tahsilat miktarı 181.882.858 liradır. 

Bu miktar geçen senenin aynı ay so -
nundaki tahsilata nazaran 1.147.510 
lira fazladır. 

ğırır çağırırlardı. partisi parlamento grupundaki beya -
Herkesi doğruluğa, hakka davet 

Belgrad, 6 a.a. - Vreme gazetesinin 
bugünkü nüshası daha matbaada ikon 
müsadere olunmuştur. Vreme eski 
hükümetin gazetesi idi. Müsadere, es
ki Başvekil Stoyadinoviç'in radikal 

Alina Eı,ımıı bir 
ziyaf el verdi 

ederlerdi. natının neşriıne atfolunmaktadır. 

Fakat hepsi yalandı. 
Yalan söylüyorlardı. 

Kabine aza.u yemin etti 
Zamane ahlakından örnek vermek Belgrad, 6 a.a. - Yeni hükümet a -

iıtiyen İzmirli Mustafa paşa; tari- zası bu 5abah yemin etmişlerdir. Mü -
hinde şunları anlatıyor: teakiben B. Stoyadinoviç Bafvekalet-

"Merhum Salih paşa, Drama Müte
sellimi iken, bir hakim gelip, iptidayr (Sonu 3 üncü sayfada) 

Atina, 6 a.a. - Türkiye elçisi Ruşen 
Eşref Ünaydın ve refikası, bugün el • 
çilik binasında, Başvekil General Me
taksas ve refikası şerefine bir öğle zi· 
yafeti vermiştir. Bu ziyafette Harici
ye Nezareti yüksek memurları ile bazı 
elçiler ve refikaları da hazır bulun -
muştur. 

mülakatında, size lstanbul'dan hediye 
getürmek lazım idi. Lakin ben, müh -
rümü getürdüm, deyu çıkarıp önüne 
vazettiğini yani nasıl ilam isterse -

ı-------················································································ 

iliz itasında tereddüt etmem mealini 
işrap eylediğini merhumu müşarün -
ileyh hiki.yet eylerdi.,, (2) 

Gene Mustafa paşa haber veriyor: 
•Halil Hamid paşaya, bir Hind el

çisi arz muavenet zımnında canibi 
Saltanatı seniyeye beş bin kise vere
bileceklerini ifade eylediğinde, mü
farünileyh hazretleri, o/kadar parayı 
ben dahi verebilirim. Demiştir ki he· 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Cl]"Vardım seheri talt C*l için mescide 
nagih 

Gördüm oturur, halka olup bir nice 
gumrah 

Girmiı kimisi vahdete, almıı ele tesbih 
lier birisinin virdi zebani çııu pcncah c••ı 
Dedim, ne sayarsız, ne alınız ne satarıız? 
IC lala dilinizde ne nebi var ve ne bud 1 

Allah 
Dedi birisi, ıehrimizin hikim vakti 
liayretmek için halka ıelür mescide 

hergih 
İhıanı ya pencah ya çildir fukaraya 
Sabreyle ki demdir gele ol mir felek cah 
~~!diklerini meıcide bildim ne içindir 

u:ı: dôndürup andan dedim ey kavm olun 
. agah 

~~ın sizden irai oldu iıe hakka yakındır 
ıra ki dalllet yoludur tuttuiunuz rah., 

Ruhi Baldadi divanı; S, 76 • 77 

Yeni Afgan Sefiri Cümhurreisimize 
dün itimatnamesini takdim etti 

........ "' 

Kadınlar ve çocuklar kaçarken gök yüzünde tayyare arıyorlar 

lstanbulun temiz,aydınhk 
ve mamur olması için 

Yall Dr. liltfl llrdar 11hlr meclisinde 
aldıiı ve almalı diıindliü tedbirleri anlattı 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Şehir meclisi bugün toplandı. Söz 
alan Vali ve Belediye Reisi Doktor Lutfi Kırdar eveli, Milli Şef' e 
derin minnet ve hürmetlerini arzetti ve kendisine bu güzel şehir
de hizmet etmek imkanını veren hükümete minnetlerini bildirdi. 

Tramvay ve Tünel 
Şirketlerinin 

raşa mukaveleleri 
İstanbul Tramvay ve Tünel şirket

lerinin satın alınması hususunda şir • 
ket murahhaslariyle Nafia Vekaleti • 
miz arasında mutabakat hasıl olduğu
nu ve şirketin satın alınması tekarrür 
ettiğini evelce yazmıştık. Öğrendiği -
mize göre, gene şirket murahhaslariyle 
Nafia Vekaletimiz arasında dünden i
tibaren her iki şirketin raşası hakkın
daki mukavelenin hazırlanmasına baş
lanmıştır. Pek yakında bitirilecekı 
Tramvay ve Tünel şirketleri de Nafia 
Vekaletine geçecektir. 

Gene aynı şirkete ait olan fstan -
bul Havagazı şirketinin satın alınma
müzakerelerine devam edilmektedir. 
Bu da birkaç güne kadar bitirilecektir. 

Çek-Macar 
sınırında 
hcldiseler 

1 
Bugüne kadar şehir işleri üzerinde 

yaptığı tetkiklerin neticelerini ra -
kamlara dayanarak izah eden doktor 
Kırdar, aldığı ve almak tasavvurunda 
olduğu tedbirleri saydı. 

Valinin verdiği izahata göre şehrin 
temizlik işleri için halktan alınan pa
ra 360, sarf edilen para 440 bin lira -
dır. Şehri temiz tutabilmek için her 
sene asgari bu miktar parayı sarfet
miye lüzum vardır. 
Şehrin layikiyle aydınlanabilmesi 

için iki şey lazımdır: tenvirat resim
lerinin arttırılması ve elektrik fiyatla
rının indirilmesi... 
Sokakların asfalt ve parkeye çev-

(Sonu 8. inci sayfada) 

• 

Sayfamız 

İleri ve 
kuvetli 
lran 

F. R. ATAY 
Dost lran'ı içinden tanıyan ,,. 

dost memlekete ait hadiseleri ya
kından takip eden bir emekdq1-
mızın "ileri ve kuvetli İran,, bat
lığı altında topladığımız birkaç 
yazısını, yarından itibaren, "U. 
lus" karilerine sunacağız. lran'. 
da Pahlevi devri, basit bir ikti • 
dar değişimi değil, fakat e.ıri 
müesseseleri değiıtiren, milli ve 
içtimai sukut ve inhitat &milleri
ni tasfiye eden bir yeni kalkın • 
ma çağı olmuftur. Bir inkılap, 
hatti. güzel ve doğru nazariye• 
lerden fazla, fili ve müspet inki
şaf eserlerine iıtinat eder. Halkı 
kazanmak için, maziyi bütün 
mukayeselerde kayıplı çıkarmak 
lazımdır. Türkiye'de böyle ol -
muıtur; lran'da böyle olmakta
dır. 

Pahlevi devri, İran milletini 
siyaıi istiklaline kavuıturdukian 
sonra, bu istiklalin hakiki inan -
caları ola:n fikri, içtimai ve iktı
aadi inkitaflara ehemiyet ver
di. Memlekette emniyeti tesis et
ti. Kara ve demiryolları, fabrika· 
lar, muhtelif itletmeler, ordu ve 
mektep, kurucu ve yapıcı bir zih
niyet, lran'ı, büyük bir hızla, 
garp medeniyeti aleminin unsur
ları arasına kattı. Geri ve zayıf 
lran, daimi bir sulh tehlikesi idi: 
ileri ve kuvetli İran iıe, komtU· 
ları ile asırlık ihtilaflarını halle
derek ve yabancı müdahale ve 
rekabet buhranlarının önüne ıe
çerek, cihan barııına hizmet et
miıtir. 

Destani ve medeni tarihte lran 
milletinin müateuaa bir yeri ol
duğunda hiç kimsenin tüphesi 
yoktu, Pahlevi devri, bu milletin 
eski hayatiyet ve kabiliyetlerinin 
zi.f a uğradığı hakkındaki telik
kileri birkaç sene içinde iflas et
tirmiıtir. inkılap, Türkiye'de ol
duğu gibi, dünkü büyük lran'la 
yarınki büyük lran araamdaki 
karanlrk butlan devrine nihayet 
vermittir. Bu mesut ilerleyit 
manzarasının kıymetini; biz 
türkler kadar, biç bir millet tak
dir edeme]!. ileri ve kuvetli İran, 
Türkiye'nin içinde bulunmakta 
olduğu bölgenin huzur ve emni· 
yeti bakımından, batlıca temi • 
natlardan birini teşkil eder. Da
ima dikkat edilmek lazımdır ki 
harpsonrası buhranlarmın he
men hepsi bu bölgenin uzakla
rında geçiyor: eğer Türkiye ve 
lran, eski tartlar içinde kalınıt 
olsalardı, böyle mi olacaktı? Bu 
cihetten, milletlerimizin kurtulu
şu, bu bölgelerde huzur ve em
niyetin devamı ile alakadar olan
ların menfaati ile birleıiyor ve 
inkıli.plarımızın milli olduğu ka
dar, insani değeri hakkında ehe
miyetli bir miyar vazif eıi ıörü • 
yor. 

[1] N~tayicüJ Yuluat. S, 109 cild, J 

Cümhurreisi lnönü dün saat 16.30 da Riyaseti Cümhur köşkünde yeni 
Afgan Büyük Elçisi Faiz Muhammet Han'ı mutat merasimle kabul buyur
muşlardır. Büyük Elçi itimatnamesini takdim etmiştir. Merasimde Hari
• Velıüi Saraçoğ/u huır bulunaıuşuır. 

Macarlar 

protestoda 

Prag'da 

bulundular 
Mebus intihabı için bütün yurdda hazırlık/ar bitmiş gibidir. Dün toplanan 
Ankara Belediye meclisı· mebus iııtihabı teftiş heyeti kurmağa karar ver
miştir. Yukardaki resim lstanbul'da seçim defterlerinin hazırlanması içi• 

yap_ılan ~aJııaıaJarı gösteriyor. ( lfaberlerimiz 8 inci sayfada) 
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İnsan ve kültür: 

Bir bahse avdet 
Bayraın günlerinde çıkan Kızıl- güzel §ekillerinde tasavvur ederek 

ay'da "Çocuk e•.:iebiyatı,, başhğr al- onu o şekillerinde elde ebniye ça
tında, daha ziyade, çocuğa aile oca - lışmak istidadından geldiğini kısaca 
ğmda eskidenberi verilmekte olan işaret etmek istemiştik. Neşeli ada
terbiyenin, insanda çocuk ruhunu mın, kendi çocuk ruhunu, yaşa, tec
öldürdüğünü anlatmak istemiştim. riibeye ve bütün sıkıntılı maceralara 
Kendisiyle, sonradan konuştuğuın rağmen muhafaza etmiye muvaffak 
bir baba, çocuğu eskiden sıkıp haya- olan adam olduğunu i~ret etmek is
ta bir his posası halinde teslim etme- temiştik. Çocuktaki öğrennıe arzusu, 
mize mukabil, bugün, çocuğu büsbü- çocuk taki tecessüs kabiliyeti, çocuk
tün serbest bıraktığımızı, herhangi taki bir şeyle ken•dini hemen eğlen
bir terbiye iklimi içine alamadığnnı- dirmek hassası, çocuktaki teşebbüs 
zı ve bu yÜzden, bugün yetişmekte o- temayiilü ve buna uymaktaki cüret; 
lan çocuklar.:lan yarın ne nispette bütün bunlar, kötü terbiyede aşrnır, 
faydalı yahut zararlı bir mahsul alı- iyi terbiyede ise, mahiyetlerini mu
nacağmm meçhul bulunduğunu an - hafaza ederek mevzularını hayatın 
lattı. Ve ilk mektep bahsine geçe- başka ve daha reel sahalarında se
rek, burada bir öğretmene bir smıf- çerler. 
ta bazan 60 _ 80 çocuk düştüğüne k b" · • • . 

·· ·· ~ · b ti . . d Çocu ter ıyesı, mektebı, aıleyı, aore, ogretmenan u şar ar LÇın e, ~ • 
çocuklarla ayr' ayr' meşgul olması_ d evleti alakadar eder geniş bir iştir. 
na imkan olamıyacağmı ilave etti. Fakat, çocuktaki çocuk ruhu deyip 

Bu suretle, bizde çocuk terbiyesi- geçtiğimiz psiko-dinamik hassa üze
nin daha ne çetin safhalar arzet- rinde bir vesile ile durup bunun hak
mekte olduğunu, bir de bir babanın kmda bir mütaleada bulunınak, bir 
dilinden dinlemiş olduk. Şu var ki, gazete makalesinin mevzuları ve bir 
biz o yazımızda, bizim "çocuk ru - muharririn salahiyetleri meyanım:la
hu,, dediğimiz şeyin yaşamak, yaşa- dır. 
mayı seV1l1ek, yaşamayı daima daha Burhan BELGE 

SAHİLLERİMİZİN SIHi MÜDAFAASI 

Enternasyonal sıhi anlaşmasının 
hükümlerinin tatbikına başlandı 

Enternasyonal sıhi anlaşmanın tasdiki hakkında hükümetin 
hazırlamış ve Kamutay'ın son toplantılarında tasdik etmit oldu
ğu kanun yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu proje ile hudut ve 
sahillerimizin sıhi müdafaası kuvetlendirilmiştir. 

Veba, kolera, :;arı hwruna gibi bu- 3 üncü madde ile transit gemilerin 
laşıcı insan hastalrklarının deniz ve sıhi kontrolüne dair ayrıca hükümler 
kara yollariyle memleketler arasında konulmuş olduğu gibi anlaşmaya mer
yayılmasına mani olmak için 14 ilk- but lahikamn ilk fıkrasiyle de bu ge -
kanuın 912 tarihinde Paris'te Türkiye milerden alınacak resimler tauih edil
murahhasları da dahil olduğu halde miş olduğundan bahsedilerek 926 ta -
muhtelif devlet mümessilleri tarafıın- rihli sıhi anlaşmanın Montrö anlaş -
dan imza edilmiş olan enternasyonal masınm bununla alakalı bulunan hü -
tsıhiye anla~smın ta.kyiden tasdikı- kümleri mahfuz kalmak ihtirazt kaydı 
ru hükümetimiz Lozan anlaşrnasmm altında tasdikında ne siyasi, ne de hu-
100 üncü maddesinin 7 inci fıkrasiy- kuki bakımlardan bir mahzur olmadı
le teahhüd etmişti. Sonraları görülen ğını bildirmiştir. Bu vaziyete göre, 
lüzum üzerine bazı tadiller ve ilave - yalnızca transit gemilere ait resimler 
ler yapılmak suretiyle bu anlaşma ye- j yüzünden tasdikmı geciktirdiğimiz 

rine 1926 tarihinde gene Paris'te baş- 926 tarihli s ihi anlaşmaya girmemiz 
için hiç bir mani kalmamış demektir. 
Anlaşma : bir esas mukavele ile bir de 
lahikadan ibarettir. Beş bölüm olan 
esas mukavele muhtelif kısım ve fa • 
sıllara ayrılmıştır. Birinci bölüm an
laşmada dikkate alınan bulaşıcı hasta
lıkların haber verme muamelelerini, 
gemilerin hareketleri sırasında liman
larda tatbik edilecek tedbirleri yaban
cı memleketler limanları müdavatına 
konulan tedbirlerin tebliğ muamelele: 
ri, bulaşık limanlardan gelen ticaret 
ve yolcu eşyası hakkında tatbik edi • 
lecek muameleler, bir memleketten 
çıkan muhacirler, veba, kolera. sarı 

humma, lekeli humma ve çiçek hasta
lıklarına karsı konulacak tedbirler hak 
kında hükfunleri ihtiva etmektedir. 
Üçüncü bölüm hacı gemileri, dör -
düncü bölüm Mısır bahriye ve karan
tine meclisi hakkında bazı hükümleri 
ihtiva etmektedir. 

.. _ ........................ -............... ....., 
J Yuvamn saadet ve varlığını i 
i doğuran çocuktur. Çocuğu 1 
İ sev! Yoksul yavruları da ha- ı 
i tırla. Yılda bir lira ver. Ço-
i cuk Kurumuna üye ol! !........ ............................................ ... 

ULUS 

Maarifte 
tayinler 

Berlin'de bulunan talebe müfettişi 
Reşat Tütenk, merkezde kendisine 
vazife verilmek üzere Ankara'ya çağ
rılmış, yerine Vekalet kalemi mahsus 
müdürü Nihat Erkman'ın tayini yük
sek tasvibe arzedi!miştir. Açılan ka -
lemi mahsus müdürlüğüne Gazi Ter -
biye enstitüsü müdür muavinlerinden 
İsmail Hakkı Uludağ ve özel okullar 
müdürlüğüne vekalet müfettişlerin
den Nurettin Polvan, açık olan zat 
işleri müdürlüğüne Haydarpaşa lisesi 
başmuavini İhsan Erkal ve beden ter
biyesi müdürlüğüne Gazi enstitüsü be 
den terbiyesi muallimi Vildan Aşir ta 
yin edilmişlerdir. Münhal olan güzel 
sanatlar umum müdürlüğüne Ankara 
kız Is esi direktörü Su ut Yetkin geti -
rilmiş ve yerine Tezer Taşkıran tayin 
olunmuştur. 

B. Halil Tekin Dahiliye 

Vekôleti hususi kalem 
müdürü oldu 

Açık bulunan Dahiliye Vekaleti 
hususi kalem müdürlüğüne İstanbul 
emniyet müdürlüğü altmcr şube mü -
dürü B. Halil Tekin tayin edilmiştir. 

B. Halil Tekin şehrimize gelmiş ve 
yeni vazifesine başlamıştır. 

Konsolosluklanmıza 

gönderilecek zarflar 
Konsolosluklarımıza gönderilecek 

zarfların üzerine fransızca olarak 

Türkiye Cümhuriyeti koınsolosluğu i
baresi yazılmakla beraber altına da 
gideceği ecnebi şehrin ve oun altına 

da ecnebi hükümetin adlarının muhak 

kak yazılması ve bu suretle vaki yan -
Iışlrkların öaılenmesi alakalı dairelere 
bildirilmiştir. 

Dün hava kapalı geçti 
Dün şehrimizde h ava kapalı geçmiş 

rüzgar garpten saniyede 3 metre hızla 
esmiştir. Günün en düşük ısısı sıfırın 
altında 5, en yüksek ısısı da sıfırın üs
tünde 5 derece olarak kaydedilmiştir. 

Yurtta h.ava Trakya ile Kocaeli'de 
ve orta Anadolu'nun garp kısmiyle Ka 
ra.deniz kıyılarında yağışlı diğer böl -
gelerde bulutlu geçmiştir. 24 saat i -
çinde yalnız Pınarhisar'da yağış ol -
muş ve kare metreye 4 kilogram su bı
rakmıştır. 

Karla örtülü bulunan yerlerde ka -
rın toprak üstündeki kalınlığı Kars ve 
Afyon'da 1, Erzurum'da 2, Kırşehir'
de 3, Sivas'ta 4 ve Uludağ'da 1.70 san -
timetredir. 

Dahiliye Vekôletinde 

Si<il ve Muamelat 
Umum Müdürlüğü 

ıallımıya baıladı 
Dahiliye Vekaletinde memurlar, 

sicil ve muamelat umum müdürlüğü 
teşkili hakkındaki kanun yürürlüğe 
girmiş ve yeni teşkilata göre umum 
müdürlük çalışmalarına başlamıştır. 
Yeni teşkilata göre vilayetler idaresi 
umum müdürlüğü namı; memurlar, 
sicil ve muamelat umum müdürlüğü 
olmakta ve levazım müdürlüğü Veka
let makamına bağlanmakta ve eski teş 
kilatta birinci şube müdürünün uhde
sinde bulunan umum müdür muavin
liği de ayrıca ihdas olunmaktadır. 

Yeni teşkilatta gerek birinci ve 
gerek ikinci şube bürolarının ebemi -
yet ve işleriniın tekasüfüne göre me -
mur kadroları arttırılmıştır. Birinci 
şube gene eskisi gibi zat işleri mua -
melatmı •yapacak ve tahakkul< sicil, 
muamelat ve tahsis olmak üzere dört 
bürodan müteşekkil bulunacaktır. 

!kinci şubede gene eski vilayetler 
idaresi ikinci §Ubesine mevdu idarei 
umumiye işlerini görecek ve iki bü -
rodan mürekkep olacaktır. 

Yeni teşkilii.tta memurlar, sicil ve 
muamelat umum müdürlüğüne teşki
latı Hiğvol un an vilayetler idaresi u -
mum müdürü B. Fazıl Ozelçi, umum 
müdür muavinliğine, viJayetler idare
si birinci şube müdürü ve umum mü
dür muavini B. Halit Akalın, i
kinci şube müdürlüğüne vilayet
ler idaresi ikiınci şube müdürü B. 
Şükrü Alptekin tayin olunmuşlardır. 
Birinci şube müdürlüğü ile yeniden 
ihdas olunan müsteşar muavinliğine 

kimlerin tayin olunacağı henüz tekar -
rür etmemiştir. Yeni teşkilat kanunu
na göre kadroların tekemmülü için 
çalışılmaktadlr. Bu bir iki gün içinde 
teşkilat kadrosu tamamlanmış ola
caktır. 

Adana Belediye 

seçimi yenilenecek 
Adana, 6 (Telefonla) - Adana be -

lediye meclisinin seçimi hakkındaki 

devlet şurası kararı Ankara' dan Ada -
na•ya t:ebliğ edilnıek ü.zeTe<lir .Bu ka -
rarm tebliğinden sonra şimdiki beledi 

ye meclisi ve reisi derhal işten el çe -

kecek ve belediye işleriyle hiç bir ala

kaları kalmıyacaktır. Kanuna göre be
lediyenin tabii azaları olan reis muavi 

ni, doktor, muhasebeci, daimi encümen 

v:azifesini görecektir. Bugün Ankara'

dan verilen malumata göre Dahiliye 
vekaleti dışardan iki aza daha seçe

cek ve bu heyet gene Daıhilio/C vekale
tinin seç~eği blT rc~1:Jdf&&nliğın • 

.da yeni seçimi idare edecektir. Bu he

yet o zamana kadar belediye işlerini 

görecektir. 

Gaz gemisindeki 
kaçakçıhk 

Rüzgarlar, doğu Anadolu'da sakin 

kalmış cenup Anadolu'sunun şark kıs

mında cenuptan saniyede 3, orta Ana
dolu ile Karadeniz kryılarında garp -
ten 5, diğer bölgelerde şimalden en çok 
7 metre hızla e,.c:miştir. 

En düpük 181lar sıfırın altında ol -
mak üzere Sivas'ta 9, Van'da 10, Ulu -
kışla'r-la 11, Kars'ta 15, Erzurum'da 18 
der~cedir. 

En yüksek ısılar da Trabzon'da 9, 
İzmir'de 12, Bodrum'da 13, Antalya'da 
ve Adana'da 14 derecedir. 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Gaz ge
misinde tutulan kaçak eşya hakkında
ki tahkikat bugün tamamlandı. tık 
tahkikatta kaçakçılık yaptıkları tes -
bit edilen depo müdüriyle geminin 
birinci ve ikinci kaptanları, 6 tayfası 
ve kaçakçılara yardım eden depo bek
çisi Üsküdar müddeiumumiliğine "tes
lim edildiler. 

7 - 2 - 1939 

İstanbul mekluplar1 : 

Ekmek fiyatını tesbit eden 
mühim bir unsur: formülde 

işleme masrafı 
İstanbul belediyesinin ekmek fiya

tını tespit eden formülünde ikinci 
unsu:r olarak işleme masraflarına ge
lince; bunlar, vergiler ve kira hariç 
"unun çuvallanması, furuna kadar 
nakli, furunda işlenmesi, ekmek hali
ne geldikten sonra şehir halkına da
ğıtılması,, gibi karışık ve ne tesisat
ları ne de istihsalleri ve sermaye va
ziyetleri birbirine benzemiyen 190 
dan fazla İstanbul furununun her bi
rerine göre, ayrı ayrı değişen şeyler
dir. Vaziyet şöyle hulasa edilebilir: 

1 - Çuvallanmanın ekmek maliye
tine yaptığı tesirleri isabetle tespit 
etmek için eveıa, çuval için ödenen 
sermaye faizi ile çuval amortismanı, 
sonra da, çuvallanma işinin ( doldurw 
ma, dikme, tartma) değirmende tama -
men el ile yapıldığmı düşünmek la
zımdır. Ayrıca; salahiyettar memur
lar, buğday koruma vergisi kaçakçı
lığına karşı tedbir olarak unun yama
lı çuvallar içine konmasını da menet
mişlerdir (1). 

Bir çuval un ise (72 kiloluk) de
ğirmenlerden furunlara 10-12 kuruş 
arasında nakledilebilir. 

2 - Istanbul'da mevcut 190 furun
dan ancak bir kaçı kısmen makine 
ile çalıştı ğı ve hemen hepsi en pahalı 
teshin vas ıtası olan odun ile ısındığı 
için, ucuz bir işleme ve pişirme he
sabı yapmağa evela bu bakımdan im
kan yoktur. Sonra bu furunlarm, is
tihsal vasatileri, semtlere göre 5 - 35 
çuval arasında değiştiği için beledi
ye, işleme ve pişirme masraflarını 

bunların en ucuzuna göre de hesap e
demez. Belediyenin masraf hesabı, 
iyi fena tesisatlar, az veya çok satışlı 
furunlar vasatisine göredir. 

3 - Istanbul furunlarmdan bazıla
rı bulundukları yer müsait olduğu 
için, istihsal ettikleri ekmekleri hiç 
bir mütevassıta hisse ayırmaksızm 
doğrudan doğruya müşterilerine sat
tıkları halde, bir çokları da. tablaka -
ra, bakkala, ayak satıcısına hisse a
yırırlar, kısmen de ayrıca satış teş

kilat~ yaparlar. 
Belediyenin fiyat formülünün, bu 

nevi teşkilata veya hisselere müsait 
olduğunu da nazarı dikkate almak 
lazımdır. 

Kar 
Bu yazıda, tercihan İstanbul bele

diyesinin furunculara ayrıdığr kar 
hissesinden bahsetmiyeceğiz. Yuka
rıda hulasa ettiğimiz sebepler yüzün
den lstanbul'da mevcut 190 furundan 
yüzde 20 kadarı çok iyi, yüzde ,,..
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_,_ ..... geçınebilecek kadar kazanırlar. 

Bu; muayyen bir işe lüzumundan 
fazla say ve sermaye arzının sebep ol
duğu netice olarak da tetkik edilebi
lir. 

Esasen bu yazıda bizim tetkik et
mek istediğimiz mevzu; furuncunun 
az veya çok kazanması değil, ekmek 
fiyatını tespit için kullanılan masraf 

(1) Anlatıldığına göre; furuncular 
veya değirmenciler bir çuval un 
için ödenen buğday koruma ver
gisinden kurtulmak için unları, 

çuvalın ağzındaki mühürü boz
madan başka yerlerine açtıkları 
deliklerden çıkarırlar sonra gene 
aynı yerlerden doldurur ve ya
mar/armış. 

Ya.zan: Neıet Halil ATAY 
formülünün mahiyetini teşhirdir. 

Randıman 
İstanbul belediyesinin fiyat for

mülündeki randıman hesaplarına bir 
çuval undan çıkacak ekmek miktarı 
kadar bu ekmekte bulunacak glüten 
miktarı da müessirdir. Halbuki glü
ten belediyenin arzusuna, hatta de
ğirmencinin veya furuncunun hüsnü 
niyetine göre elde edilebilir bir neti
ce değildir. 

1936 da İstanbul değirmenleri 100 
kilo buğdanyadn 85 kilo un sekmiş
ler ve bunda 10 glüten bulmuşlardı 

(bu tecrübeyi ordu yapmrştır). 1937 
de aynı değirmenler - fazla yağmur
ların tesiriyle - 100 kilo buğdaydan 
76-77 kilo un çekmişler fakat 8 glüten 
bulamamrşlar, mesele şikayetlere se
bep olmuş, Ankara'ya intikal etmiş, 
laboratuvarlarda tahliller yapılmış. 
değirmencilerin furuncuların sucları 
olduğu anlaşılmış belediye isra; et
mekle beraber, mesele de intaç edile -
memiştir. 

.-. 
İki yazıda belediyenin fiyat formü

lüne esas olan dört unsurun mahzur
larınr tebarüz ettirmeğe çalıştık. Şüp
he yok ki söylenecek sözler yalnız 

bunlardan ibaret değildir. Tetkikler
de temas etmeği tercih ettiğimiz nok
talar bile olmuştur. Mesela, Istanbul 
belediyesinin buğdaya % 20 nisbetin
de mısır karıştırma tecrübeleri! 1938 
de Almanya'cla % 7 !talya'da % 10 
mısır karıştırılmıştır. Bu iki memle
ketin buğday istihsal vaziyetini bu 
işle uğraşanlar bilirler. Sonra tecrü
be iyi neticeler bile verse, belediye, 
mısın İstanbul'un hangi değirmenin
de üğütecek, (çünkü hiç bir İstanbul 
değirmeninin teknik vaziyeti buna 
müsait değildir) istihsal ettiği mısı
rın ne miktarını buğdaya karıştıra

cak, geri kalanını ne yapacak ve ni
hayet buğdaya % 20 nisbetinde mıtıır 
karıştırıldığını hangi muntazam t~ 
kilatiyle kontrol edecektir? 

Biz bu yazılarda, evela ve her şey· 
den önce: •• • 

Hiç bir türk ıehrinde ekmek mese
lesinin devletin buğaay siyasetine 
aykırı tedbirlerle hallcdilemiyeceği- 1' 
ne, sonra da; 

Istanbul'da ekmeğin buğday pahah 
olduğu için değil, buğday alım satımr 
düzensiz, üğütme, pişirme masrafları 
yüksek olduğu için pahalı olduğuna 

işaret etmek istedik. 1 bel d" 
Bizim kanar+;~· ' .. o•dnou e l• 

v•-. -·· c:ıctneıc fıyatını ancak devle
tin buğday siyasetini kolaylaştrrack 
tedbirlerle halledebileceğidir. Mese
la; belediye, Ziraat Bankasiyle anla
şarak, buğday maliyetini şehir içinde 
yükselten mütevassıt karlarını, mo
dern tesisatlı bir değirmen - furun 
kumpanyası kurarak ta, üğütme, nak
liye ve işleme masraflarının büyük 
bir kısmını ortadan kalırabilir. Hatı
ra olarak arzedeyim ki; bir ekmek 
fabrikasında bir çuval unun işleme 
masrafı 100, belediyenin kabul ettiği 
fiyat formülünde ise 194 kuruştur. 

Demirspor kongresi 

toplanıyor 

Demirspor Reisliğinden : 

ka bir anlaşma tanzim edilerek muh
telif devletler murahhasları tarafın -
dan imza edilmişti. Bugün birçok hü
kümetler 926 tarihli olan bu mukave
leyi tasdik etmiş olduklarından bizim 
de 1912 tarihli olan mukavele yerine 
926 tarihli son anlaşmaya girmemiz 
muvafık görülmüştür. Esasen enter -
na&yonal sağlık işledyle olan muame. 
lclerimizde, bilhassa sahil sıhiye iş -
!erimizde ötedenberi bu anlaşmada 
yazılı sıhi ve idari hükü1J1ler, kanun 
ve talimatnaımelerimizin hükümleri 
dairesine alınmak suret\.}'le tatbik 
yeri bulmakta ve senelerden beri hu -
dut ve sahillerimizin sıhi müdafaası 
bu mukavelename hükümlerine uygun 
bir şekilde görülmektedir. Bu muka -
veleye iştirakimiz hakkındaki mua -
melenin şimdiye kadar yapılmamış 

olması, anlaşmanın 52 inci maddesinin 
ihtiva ettiği hükümden ileri gelmiş -
tir. 52 inci maddenin ilk fıkrasında 
(hükümetler kendi memleketlerinin 
limanlarında veya sahillerinde dur -
maksızın kara sularından geçen gemi w 
lerin sxht muayenesini yapmıyacak -
lardır.) tarzında bir kayıd vardır. Bu 
maddeye yapılan bir haşiye ile yalnız 
Süveyş, Panama ve Kil kanalları bu 
fıkra hükmünden is tisna edilmiş ol -
duğundan Çanakkale ve Karadeniz bo
ğazlarmdan, sahillerimizde durmamak 
üzere, transit olarak geçen gemilere 
bu fıkra mucibince hiç bir sıhi mua -
mele yapmamaklığımız lazım g elecek
ti ki, bu takdirde bu gemilerden sx
hat resimlerinin de tahsiline imkan 
olmıyacağından bu suretle hudut ve 
sahiller sıhat umum müdürlüğü büt
çesinin en mühim gelir kaynakların -
dan birini teşkil eden transit gemiJc
re ait resimlerden mahrum kalacak ve 
bundan başka bu gemilerde hiç biı 
sıhi muamele yapılamaması yüzünden 
boğazlarm sıhi müdafaası da layıkiy· 
le temin edilemi.yecekti. 
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19-2-1939 pazar günü saat 10 da ku -
lübiimüzün senelik fevkalade koogre
si toplanacağından muhterem azaların 
mezkur günde kulübü teşrifleri ve ni
sabı ekseriyet olmadığı takdirde 26 -
şubat - 1939 tarihinde bir daha topla. -
mlacağı tebliğ olunur. 

Monırö an~masın'dan sonra: 
Bu düşünceler sebebiyle 926 tarihli 

enternasyonal srhi anlaşmayı tasdik 
muamelesine tevessül edilmemişti. 

20 temmuz 936 tarihinde imzalanan 
Montrö anlaşmasında boğazlardan 
transit olarak geçen gemilerin tabi o
lacakları sıhi hükümler ve bu iş için 
vermiye mecbur oldukları resim mese
lesi tanıamiyle halledilmiş bulunmak
tadır. Hariciye Vekilliğimizin bu hu -
susta alman mütaleasıncla, Montrö an 
laşmasınm görüşülmesi sırasında akit. 
terce malUm bulunan anlaşmanın ba -
his mevzuu 52 inci maddesi hükmüne 
muhalif olarak Montrö anlaşmasına 

Hizmetçi pazara 
- Sizi temin ederim madam, bu 

kız üzerinde tereddüt ederek hata
ya düşüyorsunuz. Bir boğa kadar 
kuvetli, bir fare kadar iktısada ri
ayetkardır. Tam size layık .. 

- istemem. Fazla pahalı gelecek 
bana ... Hem efendim ben ne yapaca
ğımı bilirim, karışmayın siz ... 

- Elbette bilirsiniz efendim, 
haddim mi benim size akıl öğret
mek.. VeJakin bana çok sempatik 
göründünüz; size iyi bir "mal,, tak
dim etmek isterim. Bu matmazeli 
tavsiye edişim de bundandır. Ge
lin kaçırmayın şunu ... 

... Muhavere şeklinden de anlaşı
lıyor ki bir pazarlık üzerindeyiz. 
Fakat nerede ve neyin üzerinde 
uyw;ulamadrğınr merak etmez mi
sinizi' Belgrad'da, bir hizmetçi pa
zarında konuşuluyor. 

• Hizmetçi pazarı. .. Bu, bize pek 
yabancı bir adettir. Buna mukabil 
bizim memlekette hayvan pazarları 
vardır. Aracı'lar müşteri kızıştırrr, 

iki tarafın kollarını yakalar, kö
künden koparırcasına sarsa' .... ni
hayet ortadaki zavallı hayvancağı-

z;ı bir safdile mal ederler. 

lnsan üzerinde pazarlık devri 
şöyle dursun, mağazalardaki eşya
ya bile etiket yapıştrrrldığı bir dcw 
virdeyiz. Lakin Belgrad'ın bu eski 
ananesi hala olanca garipliğiyle 
devam etmektedir .. 

Her pazartesi günü bir meydan
da pazar kurulur, boştaki hizmet
çiler gelir, müzayedeye çıkarılır

mış. Mal (!) la müşteri, açık göz 
- ve ekseriya Musevi ümmetinden 
kabzımalların de/aletiyle - yan ya
na getirilir, evirı'lir, çevirilir boşta 
kalmış hizmetçi, hizmetçiye ihtiya
cı olan bir eve mal edilirmiş. 

Bu fıkrayı, pazarm resmiyle bir
likte neşreden bir Fransız mecmu
ası şunu da haber veriyor: 

- Yugoslav ka11unu, bazı haller
de patronların hizmetçiler üzerin
de cismani eza (!)tatbikine de mü-

saade etmektedir. Kanunun ifadesi 
gaytt üstü örtülüdür: dayak atabi
lirler, demek istiyor. - K.Z.G. 

Yılbaşı münasebetiyle dostlar 
arasın-da hediyeler alıp vermek a
deti yavaş yavaş bizde de kökleı
miye baıladı. Faakt hediye deyin
ce mutlaka kıymetli ıeyler hatır
laınamalı; değeri pek basit olmak
la beraber dostluk ifade eden bir 
küçük ınektup bile büyük bir hedi
ye makamına geçebilir. Bu müna
sebetle bir fransız gazetesi, ame
rikalı bir milyarder kadının yılba

şı günlerinde ortaya attığı garip 

bir tebrik şeklini kayde·diyor. 

Bu kadın yılbaşı günü bir on 
dolarlık kağıt üzerine "yılbaşınız 
kutlu olsun,, sözlerin yazmış ve 

bir dostuna göndermiş. Arkada§ı 
bunu alınca: 

- Şu sonradan görmüşe bir 
den vereyim, diye dütnümüş, o 
da bir yirmi dolarhk paranın Üs
tüne ''samimi teşekkür ve tebrik..,i 
ni yazarak mu·kabelede bulun
muş. Fakat bu hareket milyarderi 
fena halde sinirlen•dirmiş. O ka
dar sinirlendirmiş ki kasasından 
bir 50 dolarlık kığıt çıkannış W
tün-e: 

" - Küçük deninize çok teşek
kür ederim. Sizdeki 20'lik tebrik 
kartını bu berikiyle değittinneni
zi rica ederim,, diye yazmış gön
dermiş. Bir 100 dolarlık üzerinde 
aldığı cevap şu : 

"- Bu parayı •da bir hayat bil
gisi kitabı almak için saklıyaamız 
diye gönderiyorum.,, 

Bu tebrikle,me - aövütme hika
yesinin nereye kadar uzayacağını 
tahmin etmek güçtür. Fransız mu
hariri şöyle diyor: 

- Bankanın tediye kabiliyetini 
aşan hadde kadar yükselebilirdi,,. 

Hoş bu türlü hakaretin en yük
sek perdesine maruz kalmak cana 
minnettir ya! 

Müzakere Ruznamesi : 

1 - Senelik faaliyet ra.porlarmıa 

ve hesap vaziyetinin tetkiki 
2 - Heyeti idarenin tebriyesi w 

yeni heyeti idare intihabı. 
3 - Kulüp nizamnamesinin ba.zl 

maddelerinin değiştirilme:;i. 

Roman'ya ile ticaret görüpneleri 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Türkiye

Romanya arasında bir ticaret anlaş -
ması için Romanya'dan iktısat nazır
lığı müşavirlerinden bir heyet Anka
ra'ya gelecektir. 

Dcnizhank'taki lt•tkiklcr 

İstanbul 6 (Telefonla) - Maliye 
ve lktısat Vekaleti müfettişleri De -
nizbank'ın gerek Sat ye binasının sa -
tın alınması, gerek vapur mesel esini 
tetkik ediyorlar. Memur maaşları ve 
kadro üzerindeki tetkikler bitmiş ve 
yeni kadro hazırlanmıya başlamıştır. 
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kar1şanlar 

ve karışmıyanlar 
Katalonya'nm Franko kıtaları 

tarafından iıgali Üzerine artık ls
Panya' daki cümhuriyet hükümeti 
dağılmıı sayılabilir. Gerçi cümhuri
Yet baıvekili Negrin, geçenlerde Pi
~ne dağlarının eteklerinde toplanan 
kortez azalarına hükümetin sonuna 
kadar mukavemet kararını bildiruıi~ 
l>e bu karar da Kortez içtimamda 
bulunabilen ilza tarafmdan tasvip e
'dilınittir. Fakat cünıhurrcisi Azana'
brn Fransa'ya iltica ettiği bildiril
lllfıktediı-. Bu da Franko'yc kar§• 
lruıkaveınet bahsinde cümhurreiai i
~ baıvekil arasında ihtilaf çıktığına 
delil olarak gösterilmektedir. Fran
ko'ya mukavemette devam etmeli 
!rıİı etnıemeli mi? Bu, cevabı sarih o
lan ıu sualden daha az ehemiyetli
dir: Franko'ya karıı mukavemette 
devaırı etmek neticeyi değiıtir~bilir 
ıni? Harekat bu safhaya geldikten 
lonra artık kati olarak söylenebilir 
~i değiıtiremez. O halde Negrin ile 
'.A.ıana arasındaki fikir ihtilafı, mu
kadder olan neticenin derhal kabulü 
ile belki de ağır kan pahasına, azıcık 
tehirini temin noktasına inhisar et
ttıektedir. Tehir edilirse, kazanıla
cak olan kısa müddet zarfmda cüm
htQ-iyetçiler bir §ey elde edebilir mi? 
iletki de Negrin bunu ümit ediyor. 
Çiinkü Baraelona'nın sukutu üzerine 
>'&.Pbğı beyanatta sonuna kadar mu
ka.\ı'enıet kararını dünyaya ilan et
tikten sonra cümhuriyetçilerin §U Üç 
farta bağlı olmak üzere Franko ile 
&.ttlaımıya taraftar oh:luklnrmı da 
hiJdirmi~ti: 

Hükllmetçi Nazırlar 
Fransa'da siyasi 

faaliyet yapmamöh ! 
Fransız gazetelerinin tefsirleri 

Paris, 6 a.a. - Fransız matbuatı bilhassa İspanyol meseleıiyle 
meıgul olmaktadır. 

Figaro'da Dormesson diyor ki: 

1 - lspanya'nm tam istiklali. 
2 - Rejim meselesinin İspanyol 

halkı tarafından verilecek karar ile 
halli. 

3 - Her iki tarafta mücadele e
denler için de umumi af ilanı. 

"Daha şimdiden kabul edemiyece -
ğimiz bir şey varsa o da kaçan ispan
yol devlet adamlarının topraklarımı -
zrn her hangi bir yerinde siyasi faa -
Jiyette bulunmalarıdır. Onlar da mül -
teci vaziyetinde bulunuyorlar, binaen
aleyh o suretle hareket etmeleri 1i -
zımdır. Bu noktada hükümetimizin a
zimkar ve sarsılmaz bir surette hare -
ket etmesini bekliyoruz." 

Jur gazetesi şöyle yazıyor: 
"Fransız hükümeti, Negrin kabi · 

nesinin faaliyetine Fransa toprakla -
rında her hangi bir tarzda olursa ol -
ımn devam etmesine asla müsaade et -
memelidir. Dahiliye Nazırı Sarraut 
dün aksam sorulan bir suale cevaben 
Dahiliye Nezaretinde şöyle demiştir: 

"Fransa mültecileri kabul edecek • 
tir." Fakat istifa etmemiş olan bir hü
kümetin azasını kabul edemez." 

Er Nuvel ise başmakalesinde şöyle 
diyor: 

'.İspanya'ya yardım etmek, ispan -
yol milletine hizmet eylemek onu da
hili muharebelerden kurtararak yaşa -
mauna, münbit topraklarile ~alışkan 
halkının teşkil eylediği emsalsiz ser
vetlerden istifadesine imkan vermek 
değil de nedir?" ' 

Gerçi bunlar makul ve mutedil 1_, 

fartlardır. Fakat Franko, kendisini Hükümetçilcrin muMıvemet 
ınücadeleyi kazannuı telakki etti- azmi 
iinden hiç bir pazarlığa giri~miyece- Jüstis gazetesinde Giınyber de di • 
ği muhakkaktır. Esasen Katalonya yor ki: 
taan-uzundan evet de buna benzer "Daha bitmemiştir. Cümhuriyetçi -
anlatma §artlarını reddetmişti. ltal- ler mağlubiyeti kabul etmiyorlar. Mu
Y!n büyük faıist meclisi de evelki kavemete devam edeceklerdir. Bizzat 
sun venliği karar ile Franko'yu, hiç muarızları bile işin kolayca biteceğini 
bir pazarlığa airipnemiye teıvik et- zannetmiyorlar. Negrin hükümetinin 
mek istemİ§tİr. azmi zayıflamamıştır. Gayretlerine 

Franko'nun za erini artık Fran- öyle bir inad ve imanla devam ediyor 
la a kart olaralıı kabul ettiği içindir ki buna hayret etmemek imkansızdır. 
ki İspanyol fa§İ9t hükümetiyle temas Epok gazetesinde, bilhassa İtalya· 
etmek üzere Leon Berard'ı Bm-gos'a nın sLyıasetini tetkik eden Kerillis şöy 
)'ollamııtrr. Filhakika Fransa için, le yazıyor: 
l>irene dağlarmm cenubundaki "Musolini dün, büyük faı;ist par -
~OIDfU devletin takip edeceği politi- tisinin kongresinde italyan mutaleba
~ayı öğrenmek zamanı gelmiştir. Bu tmdan bahsedecekti. Hiç bir şey söy
devletin iki buçuk &enorlenberi ltal- Iemedi. üç gün içinde ikinci defadır 
)a'dan yardnn gördüğüne şüph4 1'~ dilini yutuyor. Buna iki sebep gös
)oktur. Fakat acaba ltalya'nm, bu terilebilr: R ur.velt'n son tezahürü ve 
)ardıma karıılrk olmak üzere F~~n- Stoyadinoviç'in alman ve ltalyan ta -
lto•dan istiyeceği şeyle; ne ol~~ılır? raftarı hükümetini Belgrat'ta ckvirc.n 
\' e Franko bu italyan ısteklennı tat- ani buhran. 
bıin ebniye ne dereceye kadar yana-
••caktrr? İ§te ispanya meslesinin nı- ltalya lspanya'dan çıkacağa 

Franko zaferi hakkındaki bu yeni na
zariyeniın arkasında neler gizlendiği -
ni merak etmişlerdir.'' 

Ordr gazetesinde gene bu mevzu 
etrafında Vivyer diyor ki: 

"Franko rejimi antında da İspanya
da, ne kadar hafif olursa olsun İtal -
ya aleyhinde muhalefetin sesini biraz
cık yükseltmesi "siyasi zaferin" henüz 
tekemmül etmemi! olduğunun, hem 
de ciddi olarak bize söylenildiğini i -
şitmemiz için kafidir." 

Çek-Macar 
sınırında 
hodiseler 

Budapeşte, 6 a.a. - Yarı resmi M. 
T. 1. ajansı, 20 saat içinde Çek • Slo -
vak askerlerinin Uıngvar mıntakaamda 
macar hudut muhafızları üzerine mit
ralyöz ateşi açm.1' olduklarını bildir -
mektedir. 

Çek-Slovak askerleri, Radvanc te -
pelerine ve Gemy kilisesinin damına 
yerleşmişlerdi. 

Macar askeri ma.kamatı, Çek - Slo
vak hükümeti nezdinck protC6toda 
buluınmuştur. 

Çekler U ngvar, da ıahrik 
yapıyorlarmf.f 

Budape te, 6 a.a. - Ungvar'dan ge • 
len haberlere göre, Macaristan'ın uy
sal vaziyetine rağmen çekler tahrikit
larma devam etmektedir. Çek asker • 
leri Ralvanc köyüne civardaki tepe • 
terden macar hudut muhafızlarına ate, 
açmışlardır. Macar askerleri cumar -
tesi günü saat 14.30 da ve sonra 20 ile 
22 arasında ve dün de saat 19.30 da ve 
13.30 ile 15.30 arasında devamlı mit -
ralyöz ateşine uğramıı;tır. 

Macar kumandanlığı keyfiyeti çek 
kumandanlığı nezdinde tiddetle pro
tmo etmiştir. 

Fransız menfaatleri 

tehdide uğrarsa 

İngiltere 
harekete 

geçecek 
Londra, 6 a.a. - İşçi partisi liderle -

dinden B. Henderson, bugün Avam 
Kamarasında Ba§vekil B. Çemberleyn 
den, B. Bone'nin fransız mebusan mec 
lisindeki son beyanatının ingiliz hü -
kümetinin görüşüne uygun olup al -
madığmı sormuştur. 

Başvekil B. Çembcrleyn, B. Hender
son'un bu sualine aşağıdaki cevabı ver
miştir : 

"-Bana gelen haberlere göre, fran
sız hariciye nazırı B. Bone, 26 sonki
nunda mebusan meclisindeki beyana
tında "iki memleketin de dahil olaca -
ğı bir har ptakdirinde, Fransa'nın bü -
tün kuvetleri nasd İngiltere'nin emri -
ne amade ise, !ngiltere'nin bütün ku -
vetlerinin de Franea'nrn emrine ama -
de olacağını,, bildirmittir. 

Bu beyanat, ingiliz hükümetinin gö. 
rüşüne tam surette muta.bıktır. Şimdi
den istikbalde önümüze çıkabilecek 
her türlü ihtimalleri tafsilatı ile tet • 
kik etmek imkinsızdır. Fakat şurası -
nı sarih surette bildirebilirim: Fran -
sa ile memleketimizi biribirine bağlı -
yan menfaatler tesanüdü o deercedir 
ki Fr-T\sa'nın hayati menfaatlerine, 
nerdcn gelir&e gelsin, yapılacak her 
tehdit, derhal mecburi surette memle -
ketimizin ifbirliğini harekete getire -
cektir. 

~lebuslar beyanatı iyi 
kar~ılııdılıar 

Çeai>erley'in ingiliz - fransız men : 
faat ve hareket tesanüdü hakkındakı 
kati beyanatı Avam Kamarası azası -
nm hemen bütün ekseriyeti tarafın,. -
dan çok iyi bir •urettıe karşılanmıştır. 
Hakikaten, Avam Kamarası büyilk ek
seriyeti İtalyan matbuatının ingiliz 
devlet adamlarmın son nutuklannda 
italyan taleplerine karşı bir müsama. -
hakarlık emareleri bulmaya çalıştıkla.. 
rı bir zamanda her türlü süitefehhüm 
ve yanlış anlamayı ortadan kaldıracak 
böyle kati bir beyanatın lazım olduğu
na kani bulunuyordu. 

Fakat, B. Çembcrleyn'in bu sözleri, 
bilhassa İspanya h~diseleriniın Fran
sa'yı mühim bir stratejik mesele kar
şısında bıraktığı ve yahut bırakabile
ceği bir anda tam manaımı bulmak
tadır. 

Flllsllll'lle lir Ar111 

Londra, 6 a.a. - Sabah gazeteleri, 
bugün açılmakta olan Flistin konfe -
ranaına makaleler tahsis ediyorlar. • 

Taymis gazetesi, Suriye, Flistin, 
ve Amman arasında bir arap federas -
yonu teşkilinden bahsetmektedir. Ba
zı yahudi mahfili de bu projeye iş -
tirak eylemektedir. Ancak yahudiler 
kendileri için de bir milli yurdun pro
jeye konulmasını istiyorlar. 

Deyli Telegraf gazetesi mutedil a
rapların da başlıca meselelerde müf -
tü partisiyle beraber hareket edeceği
kanaatindedir. Araplar yahudi muha
ceretinin beş sene müddetle durdurul
masını ve bu müddetin hitamında da 
ingiliz mandasının kaldırılmasını ta -
lep edeceklerdir. Fakat İngiliz hükü -
meti, Milletler Cemiyetine karşı man
da teahhüdiyle bağlı bulunduğundan 
bu noktai tıazara katiyen iştirak etme· 
mektedir. . 

Bir prote~to rıiinıayişi 
Kudüs, 6 a.a. - D.N.B.: Eski şehir

deki bütün araplar bu sabah, Naşaşi
bi'nin Londra konferansına iştiraki
ni protesto maksadiyle mağazalarnı 
kapatmışlardır. 

Yeni Yugoslav 
kabinesi 

1 

(Başı 1 inci sayfada) 

te vazifeyi B. Tsvetkoviç'e devretmiş
tir. 

Yeni lıii kiimetin hedefi: 
Hırı'atl<ırla ıınla~mak 

Belgrat, 6 a.a. - B. Tsvekoviç dün 
akpm politika gazetesinin bir muhar
ririne demiştir ki : 

" - Yeni hükümet proğramıntn si
yasi kısmı, evelki kabineye verdiği
miz istifa mektubunda sarih bir su
rette gösterilmiştir. 

Beş nazır istifa mektuplarında şöyle 
diyorlardı : 

Bu hükümetin teşekkül tarzı hırvat 
mcsele~nin halline bir manidir." 

Buna binaen, yeni hükümet her şey
den evel tam ve nihai bir Sırp - Hır

vat anlaşmasını hazırlamak için B. 
Maçek ve Hırvat muhalefetiyle temas 
lar tesisine ~alışacak deme_lctir. 

Eski kabinede dahiliye nazırlığına 
Belgrat polis müdürü B. Milan Açi
moviç'in tayini suretiyle tehlikeye 
düşen "salah ve yatışma,, yı hazırla-
mak için dahiliye nazırlığını bizzat 
başvekil deruhte etmi§tir. 

B. Aç.imoviç, geçen cuma günü mec-
hu bu noktadadır. Fransa ile Franko benzemiyor D 
11.taamda yapılan ilk temasm Roma'-
da. bıraktığı intıba İtalyan faşistliği- Övr gazetesinde Bayan Tabui şöy-
ttin bu noktadaki haasa&İyetini göa- le yazıyor: 

Ü o N o L E R liste söylediği nutukta, Hırvat böl
gesinde tenkil hareketine başlıyacağı 
hakkında Stoyadinoviç hükümetine 

terınektedir. Bir Roma telgrafı, Be- "Hatırlarda olduğu üzere ingiliz 
l'a.rd'm Franko hükümetiyle yaptığı ba'vekili Çemberleyn, Franko muzaf
tetnaaın endiıe ile karşılandığını fer olur olmaz italyan kuvetler.inin lts
ltaydettikten sonra diyor ki: panyadan ~ekileceğine dair Musolini-

Hep o zihniyet 
''Maamafih bu mahfiller, Berar- den kati vaid almış olduğunu söyk -

d'nı Burgos'ta bulunmasının İtalyan- mi!ti. Halbuki bugün Musolini Fran
la.rıa Frankistler arasındaki ailidı ko zaferinin bir italyan aiyasi ve as • 
•r-kadaılığı ve Fransa'nm dahili har- keri zaferi olduğunu iddia ediyor. 
hin bidayetındenberi ittihaz etmiı "Giomale d'İtalia" da Virginio Gayda 
ol'<f uğu hattı hareketi unutturmıya- nm kaleminden sezilen bu yeni tema -
Cağını beyan etmektedir.,. yül oldukça heyecan uyandırmıştı. 

Son gelen lntranaageant gautellin.de J. R. Perchal im~ı ve 11Bir 
demiryolu na.ıl aalıip değiftirir7,, boflıklı bir yazı okudum. Buy~ 
"Kalben lransız .olan Suriye'den geçerken,, umumi bCl§lıiını tCl§ıyan bir 
seri arasuıda intiıar etmiftir. Suriye'nin .kalben .kime bailı olduğwıu 
aTQffırmak bize dÜfl"ez, bu, ancak komfU'"uz Suriye halkının bileceği 
ve üzerinde münakOf<l edebileceği bir mevzudur: lakat muharririn, 
bahsettiğim yazı•ında türklüğe dil uuıtan kwtahlığını cevapsız bırak-Bu haber anlatmaktadır ki bir Bazı bUyUk devletlerin mümessilleri 

fr~ız ajanının Burgos'ta bulunma
" bile Roına'yı uabileıtinnektedir. 
Silah arkadaılığı doğru. Fakat aca
~ bu arkadaılığa mukabil Musolini 
l&s>anyol hükümetinden ne istiyecek
tit-? Faıist meclisi geçen gün verdiği 
lt "d. 11.rarda İtalyan kıtalarının, ava 
t;'l'anko lehine halledilinciye kadar,, 
laP•nya topraklarını terkebniyecek
lerini bildirmiıtir. Dnvanm ne za
blan Franko lehine halledilmit ola -
~ağını da halyan gazetecisi Gayda 
12ah etmektedir: "Kızıllnnn &ilah ve 
Orduları Jspanya'da ve bitiıik top
l'•ldarda tamamen tasfiye edilme
dikçe ve her türlü diğer haksız ınü -
dahalelerden vazğeçilmedikçe,Fran
ko'nun zaferine tam ve emniyetli 
•<dı verilemez." 

Bu, lngiltere'nin 1882 aenesinde 
Mısır'ı iıgal etmesi üzerine, ne za
llıan tahliye edeceği sorulduğu za
tnan, iıaayi§ iade edildikten sonra 
l'olundaki cevabını hatırlatmakta
dır. Filhakika lngiltere'ye göre, Mı
•ır'da aaayiı hiç bir zaman iade edi
lenıemiıtir. Franko'nun davayı ka
Zanmıı sayılacağı zaman da bu dava 
kazanıldıkça ileriye doğru atılmak
tadır. 

.. Tarih yapılan yardnnm kartıhğı 
~~erinde fazla ısrar yüzünden hiç 
ır §ey elde edilemediğini, hatta 
~. J'apan devlete karıı bir ı-. 

mamak da hakkunızdır aa:nırım. 
aksiyon husule geldiğini gösteren Senelerdenberi herkesin malumu olan coğrafi ve nya.i bir hakikati 
mi&allerle doludur. Rusya "93,, har- tô mahallin• kadar gitmeden öğrenememİf olan Bay muharrir Suriye'. 
bi?de ~ulgariatan'a muht~iy~t te- de yaptığı seyahat esnaaında hayretler içinde kaldığını söylüyor. Bu 
~~ et~ık~e?' ~nra bu ~evleti hır w~s büyük hayretin aebebi nedir biliyor musunuz? Kendisi &ansız olan Ce
~layetı gı~ı ıdare e~~e çal~ıtı!ı ı- zıire'deki Kamıılı'ya a-itmek ü.,-e gene franaız olan Halep'te trene bin
çm Bulgarıatan P.r~nslıgınd~kı nufu- mi . Fak'1t bütün hat türk to rağından geçiyor ve bu hat üzerinde tür.k 
zunu on be§ aene ıçın tamamıyle kay- f P , N 
betmiıti. jandcırmaları ıxuwaport sor~yorlarmıf.. asıl O~Uf ~~. lransızlar ~u 

Bir de Roma haberinde Franke'- hattı tür.klere bagıtlayıvenmtler? /ffe muharrırın bulun anlamadıaı 
nun "dahili harbin baılangıcından - budur. 
beri Fransa'nın ittihaz etmiı olduğu Bugün memleketinin hayati menlaatlerinin kendi.ine kabil olduğu 
hattı hareketi unutmıyacağmdan,, kadar fazla bitaral ue 4ost milletler k~ayı icap ettirdiği hakika
bahsedilmektedir. Hakikatte bu me- tinden tamamiyle galil olan muharrir, unelerce evci halledilmif bir 
selede ne lngiltere'nin, ne de Fran- meseleyi yeniden kurcalarken ntUıl düfiinmüyor ki Adana'dan Mar
sa'nın unutturma~ . iatiyecekleri bir din'e gitmek istiyen bir türk de a:ynı hattan utilade eder. Ve bu iki tehir 
cihet yoktur. Her ikı devlet de lspan.. bir sömürge değil, istiklaline aon 'Jereu düı.kün asil bir milletin metr~ 
ya'da rejim me;:lea~niw i.p~~yollara pol toprakları dahilindedir. Kırk cuırlık türk topraklarından 11efen ve 
~ır~ıVılarFdrr. ku, ltolgru, ır parredn-ı türkler taralından verilen bir imtiycula Wtıa edilen ve ll.Rln bir türk 
sıpbr. e ran o a ya nm y - • • • . • . -~• .. · ı f k d d" e tarihin bir hattının temaduını teıkıl eden bır demır.,..,..unun nasıl olup da turklere 
mıy e za er azan ı ıy , . •v• d" "h • · • h ·ı · ·· 
çok misallerle doğru olduğunu ispat ait olabıldıgıne aklı crmi.yen adam, u~manca ~· nıyel'İlıı da a ı erı p-
ettiii pren~ip sarsılmaz. Dahili har- türüyor. Kendisine almanca hitap etmlf olan bır türk dcmiryolu memu
bin heyecanı seçtikten sonra ispan- rundan "hayvan, hif olmazsa lransıua konUfQbilirdi,, diye bir mahal
yol milleti, karııanların mı, yoksa le aiziyle bahsediyor. Türk memurunan bir ecnebiye büyük bir garp 
karı§mıyanların mı lspanya'nm is- dili ile hitap etmui ancak neMJket jeıti telôkki edilebilir. Fran•ı~ 
tiklaline daha hünnetkar olduğunu bilmiye hiç de mecbur olmıJHUI bu memuruma.& muharrir cenaplarına 
ve İspanyol milletinin m~v~f~atlerine pek ôla ana diliyle hit'1p edebilirdi. 
daha uygun hareket ettıgını anlıya- Framız muharririnin ymıı•ı bQ§tan bQfa bu neviden hc~yanlarla 
CaktJr. d ,._.J r·• k k • • k k • • ki" Lad d'l L! "f 

J 1 1 d k 1 v o ucıur. ur as erının as etının fe ınc " ar ı uJIQfan ve ucr mu -
ta ya yapr an yar unın artı ıgı . • •v• l k h · k d' "b'l · · •V 

·· • d etm ki b ı terı acuze geve~eloıgıy e onuıan mu arrıre, en ı 11ı ı erının ıgrenç uzerın e ısrar e e u an ayııı 
tacil edebilir. laaliyetlerinden memleketinin neler kaybettiiini anlatmak mümkün 

~~ ESMER oiaaJı.dıl. l'.clfGT NABl 

atfedilen maksatları teyit eder gibi 
görünmüştü.,, 

Romanya mahfilwri 
mutmain oldular 

Bükreş, 6 a.a. - B. Stoyadinoviç'in, 
B.Gafenko'nun Belgrad'ı ziyaretinin a 
kebinde vuku bulan istifası üzerine 
az çok heyecan hisetmiş olan Roman
ya siyasi mahfilleri, yeni başvekilin 
phsiyeti ve eı;ki hariciye nazırı tara· 
frndan yapılan bütün taahhütlerin ta
mamen muteber kalacağı hakkmda 
Belıgrat'tan verilen teminat üzerine 
mutmain olmuşlardır. Bundan başka, 
iki devlet politikasındaki müvazilik, 
hükümetler dışında iki hanedanın bağ 
lan ve naibin şahsi temasları ile te • 
min edilmiş bulunmaktadır. 

Balkan devletleri konferansı, evel
ce te&bit edilmiş olduğu veçhile, 16 
şubatta Bükreş'te aktedilecektir. 

Yeni Hariciye Na:;ırının hayatı 

Belgrad, 6 a.a. - Yeni Haı iciye Na
zırı B. Aleksandr Tsintsar Markoviç 
1889 da Belgrad'da doğmuş, maruf 
bir sırp ailesine mensuptur. Başvekil -
lik yapmış olan babası general Tsin -
tsar Markoviç, 29 mayıs 1903 faciasm 
da Kıral Aleksıındr Obrenoviç ve Kı -
raliçe Dragar ile birlikte ölmüştür. 
Yeni Hariciye Nazırı 1926 da Paris'te 
elçilik müatCJarhğı yapmış, Berlin'e 
gitmeden önce Sofya'da orta elçi ol
mut ve bulgar • yugoslav' yaklaşma -
ılnda mühim bir rol oynamıştır. 

Kabine per§embeye meclis 

lııuuruna çıkacak 

Belgrad, 6 a.a. - Kuvetle tahmin e
dildiğine göre, yeni kabine, önümüz
deki perşembe günü mebusan meclisin 
de beyannamesini okuyacak ve itimat 

lllUIQllllC<:cktis. 
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ITÜRKiYE BASINll 

Yugoslovya'da hükumet 
buhranı 

KURUN'da B. Asun Us, bu hat
lıkla bat yazısında Yugoslavya'daki 
kabine buhranını tetkik ediyor. Yu
goslavya'yı tcıkil eden sırp, hırvat 
ve slovenler üzerinde duran muhar
rir, Stoyadinoviç ve muhe.liflerinin 
politikalarını ayrı ayrı izah ettikten 
aonra diyor ki: 

Stoyadinoviç hükümeti son defa 
yapılan mebus intihabatında da ge -
ne ekseriyeti kazandı. Skopçina mec 
tisinin hemen dörtte üç azası hükü -
mete taraftar olan rnd>uslardan se
çildi. Fakat hükümetin elde ettiği 
bu muvaffakiyette intihap usulünün 
de tesiri vardır. Zira seçilen mebua
ların dörtte üçü hükümet partİ&İne 
mensup okluğu halde muhalifler bir 
liğinin aldığı reylerin miktarı ekseri
yete yakın bir dereceyi buluyordu. 
lntihabattan sonra Stoyadinoviç ye
niden te§kil ettiği kabineye eski da
hiliye nazırı Koro§ets'i almadı. Di
ğer taraftan Stoyadinoviç hırvat li
deri Maçek ile anlaıma kimkanı bu
lunup bulunmadığını tetkik etmek 
üzere bir kere dnha müzakereye gi
ritti. Fakat bu müzakereler de am&o 
li bir netice vermedi. 

Şimdi Belgrat'tan gelen kabine 
istif ası haberi iıte bu hadiselerin 
aon inkiıaf safhalarını tetkil ediyor. 

Stoyadino"İç yerine baıvekalete 
eski dahiliye nazırı Papaz Koro
şets'in yakın dostu olan bir nazrrm 
geçmesi ıunu gösterir ki Yugoslavya 
katolikleri arasında büyilk bir nüfu
zu haiz olan bu zat kabineden açık
ta kaldıktan sonra boı durmamı§, 
Stoyadinoviç'in merkeziyetçi siyuet 
aleyhinde olan kabine azaları ile an
laımııtır. Bu suretle bugünkü buh
ran vukua gelmi~tir. 

Hatırımızda kaldığına göre, IOll 

intihabat propagandaları eanasında 
eski baıvekil Stoyadinoviç istifa e
den hükümetin programını tu cüın -
lede hülasa etmitti: 

''Bir kırat, bir halk, bir deıvlet, 
dahilde ve hariçte sulh." 

Hırvat lideri Maçek'in federa
lizm siyasetine karfı olan bu progra
mın değişeceğini tahmin etmeyiz. 
Ancak Spaho ile Korotets'i menunnı 
edecek dahili bir genişleme politika
sı hatıra gelebilir. Yugoslavya'nm 
Balkan antantı esasına dayanan ha
rici siyasetine gelince, bunda da en 
küçük bir değifiklik olnuyacağmr 
§İmdiden temin edebiliriz. Zft-a Sto
yadinoviç'in siyaset arkadaılan şöy
le dursun, en koyu muhalifleri bile 
harici siyasette kendisinden ayn de
ğildir. Onun içindir ki Stoyadinoviç
in başvekillikten çekilmit okluğa. 
halde gene hariciye nezaretine ~ 
mesi ihtimalinden hah.ediliyor. 

iHBARLAR, iKAZLAR 

AK.ŞAM'm (Dikkatler)~ 
da §U fıkra vardır: 

" Gazetelerde çıkan ıikayetleri, 
temennileri, alakadar makamlaNlan 
bazıları nazarı itibara alıyor, bazıla
rı almıyor. Halbuki bunlarm çoia, 
faydalı ihbarlar, ikazlardır. 

Teftit mevkiinde olan zatların da, 
bunları ayrıca not ederek yahut et
tirerek, zaman zaman: 

- Falanca itin neticesi ne oldu? 
diye ilgili dairelere sualler sormala
rını dileriz; hatta bununla mükellef 
olmalıdırlar. 

Bu aayede nice pürüzler önlene
cektir ! ,, 

Sovyetler birliğindeki 

Macar menfaatlerini 

Japonya koruyacak 
Moskova, 6 a.a. - Dün, bütün elçi

lik memurları ile birlikte, Moskova -
dan hareket eden macar elçisi, macar 
elçiliğinin tasfiyesi işini tamamlama
yı japon büyük elçiliğinden talep ey • 
lemiştir. Bu hadise, Sovyetler Birli • 
ğindeki macar menfaatlerinin himaye
sine Polonya'nın memur edileccğı hak
kındaki şayiaları yalanlamaktadır. Ja
pon büyük elçiliği, macar menfaatleri· 
nin kati surette hi?1'lflyesini başka bir 
memleketin kabul etmesine intizaren 
muvakkat surette bu menfaatleri hi
mayeyi üzerine almııya hazır olduğu • 
nu bildirmiştir. 

B. Attlee hükumeti 

tenkit ediyor 
Londra, 6 a.a. - Muhalefet tşçi Par

tisi Reisi Attlee bugün Mançester'de 
söylediği bir nutukta hükümetin siya
setine tiddetle hücum ederek, yatıştır
mak faaliyetinin bir siyaset değil bir 
mutavaat hattı hareketinden ibaret ol
duj.Mnu söyl~tir. 
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Hitler'in nutku ve 
Fransız gazeteleri 
F ransız umumi efkarı, 

Hitler'in alacağı vazi -
yeti sabırısızlıkla bekliyordu. 
Pek iyi 11imdi ne oldu? Muso -
lini'nin Akdeniz havzıısındakı 
isteklerinden nasıl bahsedildi ? 

Hitler'in nutku, ileri gitmi -
yor. Alman mustemlikelcri u • 
zerine verilmı;ı umumi nizam
ların delilleri, 1 talya'nın impa
ratorluk prog,amı için degerli
dir. 

Hitler ile Musolini arasın -
daki tesanut tam teeyyut et -
mi11tir. Fakat, nutukta bilhassa 
Musolini'nin kati metalibatı -
na ait bir kelime bile yoktur. 
Keza, Akdenız meselelerine te
mas eden bir kelimeye dahi te
aaduf etmiyoruz. 

Bu sukut nasıl izah edilir? Bu 
sükut Çemberleyn'ın Birming
ham'daki nutkunun bir neticesi 
midir? Ben, Hıtler'in, Musoli
ni metalibatını bizzat ona terk 
etmesinden korkuyorum. Ber -
lin konferansını iyi anlamak i -
çin, bir hafta sonra Roma'da 
ıöyleneeek olan nutku bekle • 
mek lazımdır. 

Populaire'den 

H itler M usolini'yi hayre -
te duşurmck istedi ise, 

bu, hazırladığı nutkun nisbi ve 
merama muvafık olan ıtıdalin
dendir. Hıtler mustmıleke me
selesini, malum olan delillere 
baş vurarak değil, dunyanın ik· 
tisadi meselesine bağlıyarak 
ortaya attı. Mustemleke i§ini, 
harp mevzuu yapmadı. 

Hitlcr Paul Elbel'den ilham 
alıruıı gibi görünuyor. Çünku o 
ıu formülü kullanıyordu: "İk
tisadi musahamasızhk sona er
melidir." 

Yalnız iktisadi müsamahasız· 
lığa nihayet vermeli, fakat o -
nun yerine daha fenası kaim 
olmamak 11artiyle. Zira, bu bır 
meseledir. 

Ocuvrc'dcn 

A lman devlet reisi nut -
kunda : "İngiltere ile 

Fransa'dan, eski miıstemleke -
lerimiz hariç, hiç bir toprak 
talebinde bulunmıyoruz. Bu 
müstemleke talebi ise, Alman
ya'yı harbe surukliyemez." Di
ye söylediklerine dikkat et • 
melidir. 

Bu nokta üzerinde Hitler, e
velcc de israr etmişti. Fakat 
ıon nutkunda Reich'ın müs • 
temlcke taleplerini son dere -
ce kuvetle tebarüz ettirdi. Hit
ler bu sahada, Almanya'nın 
haklı olduı.;u bütün delilleri 
tekrar etti. Fakat gene as;ık o
larak işaret etti ki, bu mesele 
si!Aha muracaat ihtiyacını i · 
cap ettirmez. 

Hitler bilakis teyit etti ki, 
alman halkı, İngiltere'ye, A -
merika'ya ve Fransa'ya karljı 
hiç bit kin ve garez beslemi • 
yor. Alman milletinin, diğer 
milletlerle adaveti olmadıgıru 
ve uzun bir sulh ve sukiln dev
rine imanı olduğunu ilave etti. 

Ne olursa olsun, Hitler'in 
nutku, bazılarının ümit ettikle
ri gibi çıkmadı. Keza gene ba
zılarının korktuklan gibi de -
ğil çok iyi çıktl. Çünkü Hitler
in nutku, işbirligi yoluna hiç 
bir engel koymamıııtır. 

Le Tamps'dcn 

Mihverin sağlamlığı nu -
tukla sıırsılmaz bır hal

de kaldı. Fakat Hitler, mu;ıı~e
mel ııergüzeştlere kendısını 
kaptırmaga meyletmemi& gibi 
gorunüyor. Fransa'dan bahse
den bir kaç yerde normal soz
ler vardır. Bu da fransız • al -
man deklarasiyonundan sonra 
olmuştur. 

Nutukta, Fransa ile olduğu 
eibi İngiltere ile işbirligi, ve 
dunya ticaret dairesine i~tirik 
etme.k arzusu seziliyor. 

Hitler harp tahrikçilerine 
karljı ayaklandı, ve uzun bir 
sulha inancı olduğundan bah· 
setti. 

Boyle bir kanaat, sulhr. ida • 
me ettirme niyetiyle muteka -
b!l olmazsa ilie yaramaz. Sul -
ba inanma keyfiyeti, yakında 
Çemberlayn, Daladye ve Bone 

tarafından ııbylencn ııulhcu &öz
lerde, her fırsatla tekrar edil
di durdu. 

Hitler'in nutkundan ııonra, 
daha evel olduğu gibi, J.'ran • 
sa'nın vaziyeti aynı kaldı: 
Hakkından emin, kuvetine da • 
yanmış olan Fransa, milli bir
liğe hiç bir memleketi dokun
durmaz bir haldedir. Her za • 
man okluğu gil.\i, şimdi de, bü
tun iyi niyetli milletler i& bir
liği yapmağa hazırdır. 

Le Petit Parisien'den 

H itler nutkunu, sebebsiz, 
duşiıncesiz ve haksız 

yere goz dikilen fransız top -
raklarına "arkadaşı"run yaptı
ğı tehditleri tahakkuk ettirme
diği gibi, buna te11ebbiıs dahi 
etmedi. 

Berlin nutkunu, fransız top -
raklarına karljı, İtalyan - alman 
tecavüzü için bir i:;aret zanne
denler çoktu. Bunu hep tekrar 
edip durdular. Hele İtalya, bu
nun propagandası için az isti -
cal gc.istermedi. 

Fakat Reich, hiç kimseye, 
bciyle bir teşebbüs yapmafa 
müsaade etmez ve oyun çevir
mez. Diğer tehlikeler bizi ,ö
zetleyip duruyorsa da şimdilik 
bu tehlike tehir edilmi§tir. 
Şimdi bizim için yapılacak 

i11, bu mühlet zarfındaki haf · 
talardan aylardan istifade ede· 
rek dışarıdan gelecek bütun 
tehlikelere karşı fransız halkı
nın mukavemet iradesini yuk • 
seltmektir. 

Le four'dan 

İtalya 
taarruza 

._, 
ugrarsa 

Eğer İtalya bir taarruza 
uğrıyacak olursa Almanya, 
otomatik olarak silaha sa -
rılacaktır. Fakat eğer İtal
ya, aşırı taleplerini tahak
kuk ettirmek için harbe gi
rerse, unutmıyalım ki, fa -
şizmin ölümü, ar.kasından 

nasyonal sosyalizmin ölü
münü de sürükliyecektir. 

Aksi ispat edilinceye 
kadar, hesaplryalım ki 
Reich, Fransa ile İtalya a -
rasındaki siyasi görüşmele
rin normal bir şekle girme
sini temin etmeyi kati ola
rak ümit ediyor. Yoksa na
sıl olur da: "Fakat benim 
uzun bir sulha imanım var
dır.,, diye yazılabilir? 

Bununla beraber, iki o -
toriter devletin birleşmiş 
bir tazyik manevrasınm hi
za bahsedilen intıbaı muha
faza edilmektedir. 

Bizim ne itimadımızı 

sarsıyorlar. ne de bizi ürkü. 
tüyorlar. Kuvetli, müttehit, 
nizamh ve bilhassa hiç bir 
şeyden korkmamıya karar 
vermis bir Fransa vardır. 
Bizim: bu akşamki nutka 
vereceğimiz cevap budur. 

]ournal'den 

Muazzam 
bir kanal 

Le Temps gazetesinin 
Brüksel muhabiri gazete -

BAL 1 K 
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Fransız. İngiliz İş birliği 

İngiliz dış politikasına 
daima esas olacaktır 

Taymis gazetesi, Gayda'nın Giornale d'ltalia gaze
tesinde çkan makalesinden dolayı endişe gösteriyor. 
Bu makale, dahili harp bittikten sonra bütün ita/yan 
gönüllülerinin çekileceklerini derpiş eden İngiliz -
ita/yan anlaşmasına muhalif olarak, şimdi zaferin 
yalnız askeri değil siyasi olması ve kızıl silah ve or
duların lspanya'yı ve komşu memleketleri terketme
leri icabedeceğini bildirmektedir. 

Gazete ilave ediyor: 

"ltalyan gazetelerinin, BB. Çember/ayn ve Hali -
faks'ın geçen hafta söyledikleri nutuklarr tefsir eder
ken, İngiliz nazırlarının ita/yan istekleri hakkındaki 
Fransız görüşüne iştirak etmecliklerini ihsas etmele
ri de Londra'da gittikçe artan bir hayretle karşılan -
maktadır. lngiliz nazırlarının bu istekler üzerinde 
uzun boylu durmamış olmalarından ita/yan gazete
leri muvafakat manasını cıkarıyorlar. Hakikatte in -
giliz politikasında, BB. Çemberlayn ve Halifaks'ın 
Roma seyahatlerinden hemen öner ve hemen sonra 
İngiliz - Fransız tesanüdünün teyidinden beri hiç bir 
değişiklik olmamıştır. lngiliz hükümeti, İtalyanlar 
davalarının hakir olduklarına kani oldukları takdir
de, bunu Fransızlara mantıki şekilde anlatmanın ken
di hükümetlerine terettüp e</eceği kanaatindedir. ln
giliz hükümeti Fransız hükümetinin, son nazırlar iç
tinıarnda sarih bir surette teyit edilmiş olan, tehdit 
ve hakaretler karşısında, bu hakaret ve tehditler ol -
masaydı müzakereye müsait bulunan noktalar hak
krnda dahi hiç bir şeyden vaz geçmemek hususunda
ki azmini tamamen an/atmaktadır. Hakikatte lngil
tere'nin ita/yan istekleri hakkındaki hattı hareketin
de bir istihale olmuşsa, o da Fransız - İngiliz menfaat 
birliğinin eve/kinden daha sarih bir surette ifade 
edilmiş olmasıdır. B. Çemberlayn'in geçen salı günü 
Avam Kamarasında tekrarlamış olduğu veçlıile poli
tikarmzın esasını Sikı Fransız - ingiliz işbirliği teşkil 
etmektedir.,. 

Bazı gazeteler ve bilhassa Financial Times, lspan
ya'da bir İngiliz tavassutu hakkındaki şayiaları kay
da devam ve bütün gazeteler Fransa tarafından mül
tecilere karşı gösterilen güzel kabulü tavsif etmek~ 
tedirler. 

News Chronicle gazetesi başmakalesinde diyor ki: 
"Fransız hükümeti, mağlup Katalonya ordusunun 

silahtan tecrit edilmek şartiyle Fransa'ya girmesine 
müsaade etmekle insanlık hissi ile mütehassis olan 
herkesin minnettarlrğına ve demokratik hisle mutta
sıf olanların da teşekkürlcrine hak kaı:anrm~tır. Bu 
müdafaasız kıtaat, fransız topraklarına girmesine 
müsaade edilmeseydi imha edilmek tehlikesine ma -
ruz bulunuyordu. Fransız hükümeti bu alicenap ka -
rarı ile muazzam bir vazifeyi üzerine almış bulunu -
yor. Fransızlar yükün en ağırım yükleneceklerdir, 
fakat İngilizlerin de bu yükü kaldırabilmesi için 
kendilerine ellerinden gelen yardımı yapmaları /fi. -
zrmdır. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
sine bildiriyor: 

Anvers'le Liyej arasında 
açılmakta olan 2.000 ton -
luk gemilere mahsus Al -
her kanalının inşası bitmek 
üzeredir. 
Kanalın inşasının, evelce 

1941 de ikmal edileceği tah 
min edildiği halde 1939 
mayısında kanal tamamen 
ikmal edilmiş olacaktır. Bu 
muazzam kanala iki milyar 
harcanmış ve işler süratle i
lerletilerek iki senelik bir 
zaman kazanılmıştır. Kana
lın Anvers için olduğu ka
dar, bilhassa Liyej sınai 

havzası için ehemiyeti çok 
büyüktür. 

Bu kanal, Belçika ordu
sunun, arkasında kuvctle 
organize edileceği mühim 
bir su yoludur. 1936 da 
muhtelit askeri bir komis
yon, memleketin şimali şar
ki hududunun müdafaasın
daki f ev kata de ehemiyet -
ten dolayı, kanalın müm -
kün olduğu kadar süratle 
yapılmasım istemişti. 

Kanal seyriscfere hazi -
randa açılacaktır. Resmi 
küşadı temmuzda olacak -
tır. 

XXIII 

Yazan: Yolan Földcs Çevirea: Nasuhı Baydaı 

Anna ile babası üç aydanberi Budapeştededir

ler. Bir pazar günü öğle sonudur, fakat onlar Bet
len sokağmdaki küçük apartmandan bir tarafa kı
mıldanmamaktadırlar, zira mevsimsiz bir yaz yağ
muru sokak kaldırımlarmı dövmektedir. insanı 

gezmeğe davet eden bir hava değildir bu, ve va
kit geçirmek için de onların yapabilecekleri baıka 
bir şey yoktur. Vakıa, Barabaş eski tanıdıklara, vak 
tile görmüş olduğu adamlara, yahut müşterek bir 
dostca isminden bahseıdilmiı olduğunu iıittiği biri
ne (ekseriya Paris'te kazanılmış büyük bir serve
te ait inanılmaz bir hikayede adı geçen ve Bara
baı'a da haya) inkisarını anlatan bir nazarla ba
kılmasına sebep olan birine) tesadüf edeceğinden 
emin olduğu Nefeleç sokağındaki şarapçı dükka
nına gidebilirdi. Fakat onlarla ne konuşacaktı ki? 
Halbuki Barabaş, anane icabı politikaya bayılan 
hakiki bir macardı, ve bir zamanlar, vergiler ve 
hükümet aleyhinde söylenmekten zevk alırdı. Fa
kat §İmdi, bir Budapeşte m eyhanesinde kendini es
ki muhitinde hissedememektedir. O ezeli ittiham
Jar cereyanından birdenbire ayrılmıştır, ve artık, 
nafıa işleri veya iısizlikle mücadele programları 
aleyhinde bir diyeceği yoktur. Bundan başka, leh
çesi ve ifade tarzı da deği§miştir; vatandaıları onu 
anlıyamamaktadırlar. Bu sebeplerle o, akşamın 
perde perde indiği odasından çıkmamakta ve müt
hiş surette sıkılmaktadır. Ev sahibi kadının mutfa
ğında yıkanan bulaııklarm sesi kulaklarına gel
m ektedir. Budapeştede otelde değil, pansiyonlar.ia 
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Anna, ağır ağır, başı ile, onun hala güzel oldu

ğunu tasdik ediyor. 

- Çok güzel. 

- Kızın ne olduğunu söyle bana, yahut iyisi mi, 

aöyleıne. Başka birini seviyorsa bilı;nemeği tercih 

ederim. 

Pariı'tcki dostlardan da bahsedecek taraf kal· 

mamııtır. Bütün söyliyebileceklerini kendiliklerin

den anlatmıılardır. Bir müddet sonra yan yana o

turuyorlar, isteksiz, şundan bundan konuşuyorlar, 

ve sonra, lstvan Anna'nın kahve parasını ödüyor 

ve bir taksi çağırıyor. Betlen sokağında onu kar· 

detçe öperek, tekrar görüşürüz, diyor ve yakında 

mağazaya telefon etmek va·dinde bulunuyor. Fa

kat, bir daha meydana çıkmıyor. 

oturulur. insan daha fazla bir istiklalin tadını tat

tıktan M>nra bu hayat tarzına kolay kolay ahıa-

Almanya ~ark'fa 

filiyata ge~miıtir 
Le Figaro'da Lucien Ro

mier, Almanya'nın garbı 

lafla oyalama politikası ta
kip ederken şarkta filiya
ta geçmiş bulunduğunu 
söyliyerek diyor ki: 

Şarki Avrupa'nın bu az 
çok maskeli ehlileştirilme -
si başlıca üç engelle karşı -
!aşır: Askeri engel, iktx -
sadi engel, sosyal ve kül -
türel engel. 

Askeri engel slav millet
leri kuvetlerinin garp dev
letleri kuvetleriyle ve bil -
hassa Fransa ile danışıklı 
bir surette elbirliği yapma
sıdır. Bu elbirliği her iki 
tarafın biribirinden rnüsta· 
killen silahlanmalarının 

mümkün olması faraziyesi
ne dayanır. İtalya'nın al -
man sistemine iltihakı ve 
Akdeniz'in italyan donan • 
ması tarafından kesilmesi 
gar:bın şarkla olan münaka
lesini çok güçleştirmistir. 
Avusturya maden sanayii • 
nin ilhakı ve Bohemya fab
rikalarında alman kontro -
!unun teessüsü, şarki Av
rupa'yı bitaraf silah satı -
cılarmdan mahrum etmiş -
tir. Geriye Anadolu. Bal -
tık ve Rusya geçitleri ka • 
lır. 

İktısadi engel, şark dev
letlerinin Almanya'nın ih -
tiyaçlarına boyun eğmeyi 

kabul etmemeleri, istihsal
lerini, mübadele sistemle -
rini bu ihtiyaçlara göre 
tanzim etmeyi reddetmele -
ri olurdu. Almanya trampa
dan başka bir şey yapama
dığı müddetçe engel ciddi -
dir. Almanya zahire ve 
ham maddeleri büyük 
miktarlarda ve yüksek fi -
yatlat"la almaktadır, fakat 
bunları kıymetlerini bizzat 
kendisinin tesbit ettiği a -
lınmasx mecburi emtia ile 
ödemektedir. Bu suni şe -
lcilden kurtulmak için, şark 
devletleri garpta, para ile 
ödeyen serbest mahreçler 
ve satıcrlar aramak temayü
lündedirler. 

Yahudi meselesi aym za
manla hem kültürel, hem 
de iktısadidir. Şark millet-
leri yinniınci _oa•• ~---~ 
ticarete istidatsız olan feo-
dal aristokrasilerle köylü 
halk kütlelerinden mürek -
keptiler. Ticaret, kredi, sa
nayi bilhassa yahudilerin 
faaliyetine terkedilmişti. 
Almanya yahudilere aleyh
tar olmadığı müddetçe, şar· 
ki Avrupa'da yahudilerin 
mevkiinden istifade etmiş
tir. Alman mamulatınm 

şarkta seyyar satıcıları ve 
mümessilleri ekseriya ya -

hudilerdi. Hitler ve nazi -
ler yahudilere harp ilan e
dince, vaziyet değişti: Ya
hudilerin bir zamanlar Al • 
manya'nın işine yaramış o
lan vasıtaları ve imkanları 
bu sefer alman ticaret ve 
propagandasına karşı bir 
engel haline geldi. Bu da 
alınanların hiddetini kat -
merleştirdi. 

Almanların geıne iktısa
di ve kültürel bir arzula -
rı da mübadelelerini kabil 
olduğu kadar azaltacak sos 
. yal bünyeler ve "felsefe" 
ler edinmeleridir .... 

Almanya'nm, her şark 
milletinin zayıf tarafların
dan istifade eden tazyikı 

ve siyasi propagandası bil
hassa bu engelleri ortadan 
kaldırmak hedefini güt -
mektedir. Fırsatlar ve şe -
killer değişiyor fakat he -
def her zaman aynıdır: Al
man dostu bir zümrenin ve 
bir hükümetin hakim ol -
masmı temine çalışmak. 

Yardımı 

komşudan 

bckliyelim 
Çek başvekili Rudolf Bernn 

efendilerinden birisinin bir sö
zünü hatırlatarak diyor ki : 
"Eğer, senin evde yangın zu -
hur ederse, civar köyden gelip 
kurtaracaklar diye bekleme, sa
na en yakın komşun gelip yar • 
dım edecektir . ., 

İşte size herkesin istifade 
ile teemmül edece~i hikmet do
lu bir işaret. Marsilyada yangın 
çıktığı zaman, yanmak tehlike
si olan en yakın !jehri, Liyon'u 
imdada çağırmak lazımdır. Son 
zamanlarda buna şahit olduk. 

İşte bunun içindir ki, kol • 
lcktif emniyet sistemi, umumi 
emniyetsizlik sistemi oldu. 
Milletler arası yangınlarını 
söndürmek için yakında itfaiye 
yok değil Fakat, ya iyi cihaz -
!anmamış, yahut da yangın zu • 
bur eder ocaktan çok uzaklar
da bulunuyor. 

Her halde, "en yakın kom
şumuz bize ilk defa yardım e -
der diye bu prensipi kabul e -
der~ek safdillik olur. Çünkü 
öyle kÖtü komşular vardır ki, 
çalmak için yangından istifade 
eder. Hatta, bizzat kendi kom
şusu tarafından ev yakıldığı az 
mı görülmıiştür 7 

Hülasa olarak şu demektir 
ki, fclfı.ketleri ö!!~~~nulliscb~t 
komaul->---" • • tesLs etmek lazımdır. Şu ıtıraz 
kabul etmez bir hakikatti r ; 
Birbirleriyle ehemiyetsiz şey -
!erden kavga edip duran iki 
komşu birbirlerine mütekabil 
olarak tahammül edemez hale 
gelirler. Eğer bunlardan birisi, 
ya son derece mutecaviz ve 
ya deli olursa, o başka, böyle 
olmadığı takdirde birisi dige -
riyle mutlaka iyi geçinmek yo
lunu tutacaktır. Çıinkü buna 
mecburdur. 

Şimdi bu basit kaideye dik
kat edecek olursanız, herkesin 
komşusu iyi olduğu için cihln 
sulhu da temin edilmiş olacak
tır. 
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( RADYO ) 
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu - .. - .. - .. - .. -

DALGA UZUNLUGU 

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

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 
T.A. Q, 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 

Ankara 

SALI: 7..2.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği. - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a

jans, meteoroloji haberleri. 
13.10 - 14 Müzik (küçük or • 

kestra - §ef: Necip Aşkın): 
Varyete programı (Tango -
lar, valsler, fokstrotlar, sai
re). 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (soli ve Heder -

ler - Pl.) 
19.00 Konuşma (Türkiye pos

tası). 
19.15 Türk müziği (ince saz 

faslı: Hicazkar). Safiye To
kay'ın iştirakiyle. 

20.00 Ajanı, meteoroloji ha • 
berleri, ziraat borsası (fi· 
yat). 

20.15 Türk müziği: Okuyan • 
lar: Radife Neydik, Sadi 
Ho11ses. Çalanlar: Vecihe, 
Re11Bt Erer, Cevdet Kozan, 
K . N. Seyhun. 1 - Osman be
yin Seba peşrevi. 2 - Dede
nin - Gi.ış eyle gül bülbiılleri. 
3 - Hüsnü efendi - Çok sür
medi. 4 - Aşık Mustafa ·Bir 
esmere gwnül verdim. 5 - Re
şat Erer - Keman taksimi. 6 
- Sadettin Kaynak - Durup
ta bir bakışın. 7 - Sait efendi 
- Şevkefza ı;az semaisi. 8 -
Sadettin Kaynak - Ela göz
lerine kurban olduğum. 9 • 

Sadettin Kaynak - Batan gun 
kana benziyor. 10 - Refik 
Fersan - Kız bürün de $8lına. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma (Hukuk ilmi 

yayma kurumu). 
21.15 Esham, tahvilat, kambi -

yo - nukut borsası (fiyat), 
21.30 Miızik (radyo orkestrası 

• şef: Praetorius) 1 - Fr. 
Barsan ti: Conserto grosso 
trampet, iki obuva, tembal 
ve yaylı saılar için, op. 3, Nr. 
10, Re majör. Adagio • Al· 

İspanya harbi 

Fransa'ya karşı 

İtalya'nın 

zaferidir 
B. Resto Karlino, İtalya

da İngiltere',ye karşı vazi -
yetin Fransa'ya karşı olan
dan farklı olmasının, bu i
ki memleketin Habeş har -
hından sonraki hareke.tı .. p: 

. b t. h-.·- vımaıarın
nın aş~,,. ld" ~ .. k d ...... ııerı ge ıgını ay et-
tikten sonr~ diyor ki: 

•• Habeş harbı İtalya'nın 
52 millete karşı zaferi idi, 
İspanya harbı ise faşist 1-
talya'nın Fransa'ya karşı 

zaferidir. Ve kaybedilen 
muharebelerin ağır netice
leri olmak 13.zım gelir. Zira 
Korsika, Tunus, Nis, Sa -
voie, Cibuti, Süveyş ka -
nah .... ilh. ismini verdiği -
miz görülecek hesaplar 
mevcuttur. Faris bunu red
detmek için bugün Lond -

Jegro, Largo, Allegro, An -
dantino, Allegro. 2 - joh. 
Chırst. Bach: Senfoni op. 9, 
Nr. 2, mi bemol majör. Al
legro, Aıtdante, Tempo di 
menuetto. 3 - N. Miaskows
ki: Concertino lirico, op. 32, 
No. 3, sol majcir. Allegretto, 
Andante monotono, Allegro 
giocoso. 

22.15 Muzik (Saksofon solo • 
ları: Nihat Esen&in tarafın
dan). 

22.45 Müzik (dans plakları). 
23.45 - 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER.: 
20.10 Berlin - 21 Roma -
21.30 Paris • P. T .T. - 2.2.30 
Ştrazburg. 

OkKESTkA KONSERLERİ 
VE SENFON1K KONSER
LER: 12 Kolonya - 19.40 
Droytviç - Zl Brüksel, Mi
lano - 21.30 Paris - Eyfel • 
kulesi - 22.15 Kolonya -
22.35 Droytviç . 

ODA MUSİKİSİ: 17.15 Mila
no - 18 Beromünster - 2.1 
Ştutgart - 24 Keza. 

SOLO KONSERLERİ: 14.lıO 
Viyana - 15 Frankfurt -
15.20 Laypzig - 15.25 Ham
burg - 18 Keza - 18..20 
Laypzig - 18.55 Beromüns
ter -19 Königsberg -19.lS 
Lnypzig, Kopenhag. 

HAFİF MUZIK: 6.30 Frank
furt, Kolonya - 8.30 Miuuh 
- 10.30 Hamburg - 12 Al
man istasyonları - 14.10 
Breslav, Kolonya - 14.15 
Frankfurt - 15 Berlin - 16 
Alman istasyonları - 18 
Berlin, Breslav - 18.40 
Breslav - 19.15 Münib -
19.30 Frankfurt - 20.10 
Hamburg, Ştutgart - 21.30 
Tuluz - 24 Hamburg. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 
Ştutgart - 18.30 Frankfurt 
- 20.10 Viyana - 22 Buda
peşte (Sigan orkestrası). 

DANS MO'Z1Ct: 14 Laypzic 
- 19 Berlin - 20.10 Kolon
ya, Königsberg - 21.50 Mon
te - Ceneri - 22 Beromünı;
ter, Sofya-22.15 Bruksel-
22.20 Munih - 22.30 Tul~ 
- 22.40 Viyana - Z.'45 Sot -
tens - 23 Floransa, Milano 
- 23.25 London - Recyonal 
- 23.45 Lükscmburg - 0.10 
Droytviç. 

ra'nın tesanüdünü ileri sü
rüyor. Fakat Çemberleyn, 
İtalya tarafından tevessül 
edilen sabırlı teşriki mesai 
eserini, ingiliz milletini ~ 
imparatorluğunu kavgaya 
atmak suretiyle kendi eliy• 
le hiçe indirmek iatiyecek 
midir? İ;;te İngiltere'~ 
sorduğumuz sual DCdwr'.• 

İngiliz Karat ve 

kırali~esinin _sevah~li 
ıngiliz amiralhğı, ingi -

liz kırahnr ve kıraliçesini 
Kanada'ya götürecek olan 
Repulse kruvazörünün tam 
teslihatla müsellah olaca -
ğını bildirmiştir. 

Evelce, kruvazör bu se
yahati yaparken havaya 
karşı silahlarının bir kıs

mının lağvedilmesi düşünü 
lüyordu. Şimdi yeniden, 
kruvazörün kudretinden 
hiç bir şey kaybetmemek 
için hiç bir silahının azal
trlmıyacağı kararlaştınl ; 
mıştır. 

Le Temps'dan 

maz. 
Anna pencerenin önünde ayakta duruyor ve si

cim gibi yağan yağmurun yıkadığı sokağa bakı
yor. Sonra, karanlıklara boğulmuş odaya dönüyor. 
Anna babasının yüzünü göremiyorsa da bir köıeye 
yığılmış vücudunun şeklini farkediyor. 

mi, Kendereı'te geçen çocukluğunun derinlikleri

ne gömülmüş başka bir fey mi? 

- Baba, ben Paris'e dönüyorum. 
Barabaş ürperiyor. O da kendisine söz söyliyen 

yuzu görmüyor. Pencerenin aydınlık müstatili 
içinde kızrnm yalnız hayali teressüm ediyor. Bu ha
yal, bulunduğu yerde kımıldanmaksızın duruyor. 

- Sen, Anna ... Sen mi? Fakat, sen burada çalışı
yoraun. 

- Zararı yok. 

Barabaı, kendi kendine, "acaba benim yüzüm
den mi?" diye düşünüyor. ''Bir türlü iş bulamadı
ğım için mi ? Aylardan beri içim·de gizlediğim söz
leri bu sebeple mi telaffuz ediyor? Yoksa "alınız, 
kızım" dan dolayı mı? Belli ki Anna bura wulle
rine intibak edemiyecek." 

Acayip şey: Memleketlerine avdet etmiş olma
larına rağmen duydukları daüssılanın o derinler
den gelen mmltm dinmemiştir. Belki daüssıla, ilk 
üç günde, sokakları dolaşıp birbirine : "lıte bura
sı Andraşi sokağı. Otobüslere bak. Hatırında mı, 
Paris'e gittiğimiz zaman otobüs yoktu?" dedikleri 
zamanlar mevcudiyetini ihsas etmemişti. 

Sonra, nasıl oduğu anlaşılamadan o mırıltı gene 
başlamıştı. Fakat niçin, Allahnn! işte memleketle
rine dönmüı bulunuyorlar; tekrar kavuşmuş ol
dukları vatanın huzuru kalplerini doldurmuyor? 
Onların hala duymakta oldukları noksan nedir? 
Barabaş düşünüyor: .. Mezotur'mu, acaba?" Ya
hut, daha geriler.de, daha uzaklarda kalmış bir teY 

Anna köy isimlerini tahayyül ebniyor. Burada, 
herkes macarca konuşuyor. Bu çok hot bir ıeydir. 
ilk zamanlarda bu ona garip geliyordu. Paris'te 
macarca söylendiğini işittiği zaman yaptığı gibi 
mütemadiyen arkasına bakıyordu. Burada adi 
fransızcaya tercüme etmeden, doğru dürüst söyle
niyor. Mükemmel. Bununla beraber, ne oluyor? 
Kendilerlni neşesiz, yurtsuz, J\rjantin'deki gibi 
korkunç bir yalnızlık içinde hissediy;orlar. 

Barabaş: 

- Ben de giderim, dedi. 

Anna, cesaret veren bir eda ile: 
- Her halde kendimizi kurtarırız. 
Hemen o gün bir mektup yazdılar. Bayan Ba

rabaş'ın ümidi kırılmış olsa bile cevabından bu an
laşılmamaktadır. Yalnız, onlardan gidip ailelerini 
ziyaret etmelerini rica etmektedir. Onlar da bu 
ricayı yerine getiriyorlar. Mezotur'da geçirilen bu 
iki gün pek hoş bir yenilik oluyor, ve Barabaş gene 
memlekette kalmak arzusuna kapılıyor. Lakin, bu 
işi yapamıyacağını da biliyor; burada hayatını ka
zanmağa muvaffak olamıyacaktır. Onu teshir eden 
çiçeklenmiş olan ağaçlardır. 

Anna'ya izaha başlıyor: 
- Kendi hesabuna iş tutacak ka·dar para ile gel

miş olsaydım, hatta bu takdirde de ... 
Cümlesini tamamlıyamıyor. 
Tren onları alıp götürüyor. İsviçre dağları bu se

fer gene aydınlık ve harikuladedir Karlar parıldı
yor. Çamlar gök yüzüne doğru yükseliyor. Müp
hem arzularm o eski ıstırabı Anna'nın kalbinde bir 

(Sonu var) 
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Hindistanda milli ekonomi 
ve İngilterede akisleri 

H.A.KUYUCAK 
Son g~nlerde İngiltere'de neşrolu -

na~ ~ır resmi rapor ingiliz sanayici
ı:rını pek ziyade alakalandırmış, ade
ta endişeye düşürmüştür. Yirmi se -
nedcnberi Hindıstan, Burma ve Sey
lan'da İngiltere yüksek ticaret komi
serliği vazifesini yapan Sir Thomas 
.Ainscough tarafından hazırlanan bir 
tapor İngiliz ticaretinin Hindistan'da 
kar~ıılaşmakta olduğu büyük müşkil -
leri pek açık bir lisanla ifade etmek -
tc ve zaman geçtikçe daha şiddetle -
ncceği muhakak olan bu müşkülleri.n 
ve tehlikelerin ihracat vaziyetini boz 
nıakta olduğunu söylemektedir. 

ratle inkişaf ettirirken bütün dünya 
henüz eski usullerle ve adetlerle istih
salde bulunmakta idi. Sınaileşmedeki 
bu tekaddüm, esasen zirai bir memle -
ket olan tngiltere'nin kısa bir zaman -
da zenginleşmesini ve nüfusunun art
masını temin etti. İngiltere adeta bü -
tün dünyanın fabrikası oldu. 

On dokuzuncu asrın son seneleriyle 
yirminci asır başlarında Avrupa dev -
Jetlerinde başlıyan sınaileşme hareke
ti ve bilhassa bundan bir ikisinin dün
ve pazarlarında İngiltere ile rekabeti 
İngilizleri daha fazla gayret sarfetmi
ye mecbur etti ve, iddialara göre de, 
1914 harbinin zuhurunda mühim bira
mil oldu. 

Bu rapora göre, umumi harptenberi 
dahili işlerinde derece derece muhta
riyet kazanan Hindistan'da milli sa -
llayi için kuvctli bir cereyan vardır. 
liükümet mübayaatında yerli mallar 
hariçten gelenlere tercih edildiği gi -
bi 1931 buhranı esnasında büdceye 
Varidat temini için konulan yüksek 
gümrük resimleri de memleketteki 
Banayie kuvctli bir himaye temin et
ıtlt!ktedir. 

Hindistan'da inkişafa başhyan sana
yi yalnız istihlak eşyası sanayıi de
ğildir. Belki, gerek yerli ·hükümet a
damlarının ve gerek yerli sanayicile
rin gayesi Hindistan'ı motör, makine, 
elektrik tesisatı, kimyevi maddeler 
ve suni gübreler gibi bir çok mühim 
ttıaddelcr için harice muhtaç olmak -
tan kurtarmaktır. Bu gayeyi tahak -
kuk ettirmek maksadiyle geçen ağus
tosta bu meyanda toplanan bir konfe
rans neticesinde "Bütün Hindistan 
planlama komitesi" namiyle daimi bir 
heyet kurulmuştur. 

İngiliz ticaret komiseri Hindistan'
daki bu hareketleri bir çok noktalar -
dan iyi görmemekte ve İngiltere mat
buatı da, bu hususta yürüttükleri mü
talaalarla, kendisinin fikirlerine i;iti -
rak eylemektedir. 

İngilizlerin iddiasına göre Hindis
tan'ın sanayileşmesi her şeyden evel 
Hindistan hükümetinin büdcesinde 
mühim bir rahne açacaktır. Çünkü 
~cmleket dahilinde sanayi çoğalınca 
ıthalat miktarı ve pek tabii olarak da 
alınan gümrük resmi azalacaktır. Hal
buki Hindistan liükümeti büdcesinin 

nr gUmrtık varidatından temin et
mektedir. 

Sınaileşmeğc karar veren her mem
lekete kartı olduğu gibi Hindistan i -
çin de ortaya atılan ikinci bir iddiaya 
göre ise, burada kurulmakta olan sa -
na.yiilen bir çoğu memleketteki ikti -
sadi şartlara uyguu değildir . 

Hindistan'ın srnaileşmesine karşı 
İngilizler tarafından dermeyan olu -
nan diğer bir mütaleaya göre bu hare· 
ket Hindistan'daki zirai halkla sana
yiciler arasında derin bir menfaat ay
kırılığı doğurmaktadır. Çünkü sanayii 
himaye için kurulan gümrük resimle
ri ithal edilen malların fiatlarını yük
seltmekte olduğu gibi, pek tabii olarak 
ilerde Hindistan'ın zirai mahsulat ih -
racatın.a da sekte verecek ve esasen 
zaruret içinde bulunan köylü tabaka -
srnı bir kat daha müşkül bir vaziyete 
sokacaktır. 

Yalnız Hindistan'ı düşünerek ileri sü
rüldüğü zannedilecek kadar bir taraf
lı olan bu mütalealara bazı ingiliz mah 
filleri İngiltere bakımından da bazı fi
kirler ilave ederek Hindistan bu siya
sete devam edecek olursa her iki taraf 
için de zararlı neticeler hasıl olacağı
nı söylemekte ve esasen lngiltcrc'deki 
iv-izlikte Hindistan'a yapılan ihraca -
tın azalmasının da mühim bir amil ol -
duğunu kaydetmektedirler. 

Harpten ı;onra sınaileşme hareketi 

bütün c;lünyaya sirayet etmiş gibiydi. 

İngiltere galibiyetine rağmen bir çok 

piyasalarda gerilediğini hissediyordu. 

Yeni teşekkül eden devletlerde kuru -

lan ağır sanayi ingiliz ihracat sanayii

ne mühim zararlar ika etti fakat İngil

tere, hiç olmazsa bu sanayii kuracak 

malzemenin ihracında bir pay alabil -

mek maksadiyle tedbirler almakta ge -

cikmedi. Bir taraftan da dominyonları 

nın ve kolonilerinin istihliik kabiliye

tine dayanıyordu. Halbuki son sene -

!erde bunların da yavaş yavaş sınaileş
tiği görülmektedir. Hindistan yalnız 

bir miı>al teşkil eder. Çünkü ı;Üratle 

sınaileşme hareketi her İngiliz domin
yonunda görülen bir keyfiyettir. 

Bu vaziyetten çıkan netice şudur ; 
Önümüzdeki seneler tngiltere'nin ik -
tisadı bünyesinde derin değişiklikler 

görülmesi muhtemeldir. Çünkü dünya 
ya her türlü mamul madde satmak ve 
hemen bütün ihtiyaçlarını da hariçten 
tedarik etmek üzere kurulan ingiliz e
konomisi kısmen olı;un değiştirilme -
dikçe işsizlik azalmıyacaktır. Bugün 
bile İngiltere'de bu yolda alınmış bir 
çok tedbirlere tesadüf olunuyor. Zira -
atin ve ziraat sanayiinin teşviki, bazı 
kolonilere muhacir gönderme teşetı -
bUsleri, bu ara.da sayılabilir r 

'Görülüyor ki, İngiltere, smaileşme
dc önde geldiği için yeni vaziyete uy -
mak ihtiyacını da ilk duyan sınai mcm 
leket olmuştur. Bundan sonra alacağı 
tedbirler bu bakımdan çok alaka çeke-
cektir. 
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Konya'da çıkan "Babalık" arkada
şımızın yazı işleri müdürü B. Afif 
Evren, Ebedi Şef Atatürk'ün ölümün
den cenaze töreninin yapıldığı güne 
kadar, gazet~sinde çıkan makalelerini 
"And" adı altında toplıyarak bir bro
şür halinde neşretmiştir. İnce bir ta
hassüsün ifadesi olan bu yazıları ihti
va eden eseri okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

Fikir Hareketlt>ri 

B. Hüseyin Cahit Yalçm'ın 6 yıl -
dan beri ncşretmekte olduğu Fikir ha
reketleri adında haftalık mecmuanın 

4 şubat tarihli sayısı çıkmıştır. 
Bu nüshada birçok tanınmış imza -

ların değerli makaleleri vardır. 

Pratik Arıcılık 

İnkılap kitapevinin mütehassıs mu
harrirlere hazırlattığı (Ziraat kitap
ları serisi) nin ilk kitabıdır. 

Arıcılık ilminin en son tekamülüne 
göre hazırlanmıştır, eserde gösterilen 
metodlar sayesinde arılardan azami 
istifade etmek kabildir. 

Her ziraatçinin kütüphanesinde ·bu 
kitaptan bulunması tazımdır. 

Nefis bir şekilde basılmıştır. Fiya
tı 50 kuruştur. 

Hindistan, İngiltere ile dominyon · 
larını iktisaden bağlamak için yapılan 
Ottova anlaşmasına nihayet vereceği -
ni 1936 da haber vermişti. Binaenaleyh 
hu anlafDlCl önUmüzdeki mart ayında 
Sona erecektir. Halbuki İngiltere ile 
Yeni anlaşm.a henüz yapılmamış ve 
rtıUzakercsi de pek çetin safhalar ge -
Çİrmiştir. Şu halde Hindistanın da, 
git gide, İngiltere için mühim bir pa -
zar olmaktan çıkacağı tahmin edilebi-
lir. ..1 ı 11111111111111111111111111111 il lll lll !:. 
Diğer cihetten, lngilterc'nin harici : 

ticaret bünyesinde de bazı değişiklik- : 
lcre tesadüf olunmaktadır. Mesela : 
1938 deki umumi ingiliz ihracatı 1936 : 
Ya nisbetle fazla ise de 1937 dekinden : 
65 milyon isteri in kadar azdır. 1929-30 : 
~enelerine nisbetle tngiltcre'de dahili : 
1Btihlak için yapılan istihsal arttığı _ 
h.alde harici piyasalar için yapılan is· : 
tıhsaı azalmıştır. İhracattaki bu azalış : 
unıumi iş hacmi üzerinde tesir etmek - : 
tedir. İşsizlik gösterilen bütün gay · = 
rettcrc ve bilhassa şiddetle artan silah -
lanma faaliyetine rağmen 1937 sonun- : 
danberi yükselmiştir. t 939 başındaki : 
tnukayyet işsiz adedi iki milyona ya - : 

---Yenişehir 
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U[US s 

Londra'nın '' Babıôli ,, caddesi • 
• 

Londra seyrüsefer ve münakala

tının iki şah damarı :;ayılan 
limanla Taymis arasında J:ı'Jeet Street 
adında bir cadde vardır. İngiltere 
umumi efkarı, işte bu caddede ha -
zırlanmakta, cihan tarihi burada ya
zılmakta ve yapılmaktadır. Arala -
rındaki rekabet mücadeleı;i ne ka -
dar büyük olursa olsun, en can ala
cak bir anda, onlar bir tefekkür, ve 
bir dava etrafında bir tek insan gibi 
konu~aktadırlar. 

İngiltere gibi bir memleket için, 
dikkate çok şayan olan bu gönülden 
gelme disiplin, bilhassa Simpson 
meselesinden kendini bütün cihana 
tanıttı. Bir memleketin mukaddera
tı bahis mevzuu olduğu bir anda, 
serbest matbuatın da bütün kudret 
ve kuvetini milli menfaat ve davaya 
tahsis edebileceği realitesi, ideolo
ji çarpışmalarında en kuvetli bir 
silahtır. Zira, gazetelerin otoriter o
larak idare edilmesi yüzünden, asıl 
ciddi ve tehlikeli andan evel yorgun 
düşen ve matbuatına karşı inancını 
kaybeden bir millet, lngilterc'deki 
gibi bir matbuatın irşatlarına daha 
ziyade mütemayildir. 

Fleet Street, yalnız Britanya u -
mumi efkarının seferber edilmeı>i i
cap ettiği zaman değil, cihan umumi 
efkarını seferber etmek icap edince 
de, topyekun harp için muazzam bir 
silahtır. Çünkü, Londra, haberler i
çin enternasyonal büyük bir pazar 
olduğu gibi, dünya telgraf kablosu 
ağının da düğüm noktasıdır. 

H aber yolları dört büyük ajan

sın elinde bulunmaktadır; 

bunlar, Reuters, Press Association, 
Exchange Telegraf Co. Central 
News'dir. 

Bunların arasında, Pres:. Associa
tion ile sıkı bir surette münasebeti 
olan Reuters'in liderlik ettiğine 

şüphe yoktur. Reutcrs ajanı>ı, 1847 
de Paul Jilius adında genç bir ban
ka memuru tarafından Almanya'nın 
Achen şehrinde kurulmu~tur. Maa -
mafih, bir müddet sonra, yani 1851 
de, Reuters, ajans işlerini Londra'
ya nakletmiştir. Cihan harbında, 

Reuters hisselerinin yabancı ser -
mayedarların eline düşmek tehlike
si baş göstermiştir. Bugün olduğu 
gibi, o tarihte de bu ajansın batında 
bulunan Sir Roderick Jonea Reu -
ters'in bütün hisselerini satın alarak, 
müesseseyi bir komandit şirket yap
mıştır. 1925 de yapılan ~irket mu -
kavelesinin hükümlerine göre, Sir 
Roderick öldüğü veya idare meclisi 
reisliğinden çekildiği takdirde, a -
jans, Britanya adalarında çıkan ga
zetelerin müşterek ajansına, yani 
Press Association adındaki ajansa 
otomatik olarak intikal edecektir. 
Reutcrs ajansının yarı hissesi Sir 
Roderiok'in yarısı da formel olarak 
Press Association'undur. 

Sir Roderick'in emrinde, Avrupa 
için merkezi, Londra; imali Afrika, 
Mısır, Sudan ve orta şark için Kahi
re; cenubi ve orta Afrika için, Cape
town; Hindistan, Afganistan ve ci
varı için Bombay; cenubu şarki As
ya için Şanghay; Avusturalya, Ye
ni Zelanda ve büyük okyanus için 
Sidney; şimali ve cenubi Amerika 
ile dünyanın diğer kısımları için 
merkezi Londra'da olan yedi direk
törlük vardır. 

Her memleketin en ehemiyetli a
jansları ile Reuters, uzun müddetli 
mukaveleler yapmıştır. Bu ajansla
rın vermekte oldukları bütün haber
ler, evela, o memlekette bulunan 
Reuters mümcsı;ilinin elinden geç
tikten sonra Londra'ya gelmekte -
dir. Gelen haberler, Fleet Street'te 
yeniden gözden geçirilmekte ve iki 
yoldan tevzi edilmektedir. Birinci 
yoldan Britanya matbuatına, ikin
ci yoldan da Press Association'un 
İngiltere'ye ait seçme haberleriyle 
birlikte, tekrar dünyanın dört buca
ğına sevkedilmektedir. İkinci yol -
dan sevkedilen bu haberler, kısmen 
Re'uters'in kısmen de haberi geti
ren organizasyonun adiyle neşredil
mektedir. 
Diğer taraftan, dünyanın finans 

merkezi sayılan Londra'nın kuveti
ni, kısmen bu organizasyonu elinde 
tutmakta, ona istikamet vermekte
dir: yabancı kambiyo, esham ve tah
villerde Londra'nın yapmakta oldu
ğu spekülasiyon, dünyanın en uzak 
bir yerindeki bir hadiseyi, her han
gi bir piyasa merkezinden evci ha -
ber almakta, ona göre vaziyetini ta· 
yin etmektedir. Fakat, asıl mühim 
olan cihet, yalnız İngiltere matbua
tının değil, yabancı memleketler 
matbuatının da cihan hadiselerini 
görüşleri üzerinde Reuters'in nüfu
zunu geniş ölçüde kullanması, son 
derece tesirli olması keyfiyetidir. 
Bu son nokta etrafında Reuters ile 

otoriter devletledn ajansları ara · 
sında 1933 denberi büyi.ik bir müca
deleye girişilmiştir. O tarihe kadar, 
dünya, Reuters, Havas ve Wolf a
jansları arasında taksim edilmiş, fa-

Fleet Street Bir "Beynelmilel yardım 
birliği,, va rdl. .. Yalnız İngiltere'nin değil, bazen 

bütün dünyanın umumi efkarı 
Londra'daki bu caddeden idare edilir 

İspanya hadiselerine - fakat, fU 
garabete bakınız ki alışkanlrk harbe, 
kıtale, mukatcleye hadise deyip ge
çiveriyoruz - evet, İspanya'ya ait 
cephe tebliğleriyle beraber resimler 
de geliyor. Sonra, aldığımız Avrupa 
gazetelerinde bu bahtsız memleket
te olup bitenleri bütün feciliği ile an
latan muhabir mektuplarını da oku
yoruz. Öğrendiklerimiz karşısında 
reaksiyonumuz ne·dir? Kimimiz 
"vah, vah!,, demekle iktifa ediyo
ruz. Kimimiz, karışmazlık politika
sından Bay Ruzvelt' in son nutkuna 
kadar dikkate alınması lazım gelen 
ne kadar unsur varsa hepsini birer 
birer gözden geçirerek bu kardet 
muharebesinin (?) Avrupa, ve sira
yet tarikiyle, cihan için muhtemel 
neticeleri neler olabileceğini tefsir 
hususunda maharetler gösteriyoruz. 

ı_· ........ · _Nı __ oY ......... ~_ .... _ .. Z_ü_;h __ e_~_., ·_S_· a_y_t_u_ng_' a ....... a_n_ .... __ ı 
kat cenubi Amerika müstesna, daha 
bir çok memleketlerle birlikte uzak 
şark doğrudan doğruya Reuterı;'in 
elinde kalmıştı. Uzak şark ile cenu
bi Amerika sahası, hata münazaalı 
bir mesele olarak ajanslar arasında 
görüşülmektedir. 

R euters'in her memlekette ve 

dünyanın tekmil büyük şe

hirlerinde mümessilleri vardır. Ya
bancı memleketlerde, mesela Paris'
te dört, Berlin'de dört, Roma'da iki, 
Şanghay'da altı, Nevyork'ta da kul
landığı sekiz memuriyle birlikte 
Reuters ajansının maaşlı memur sa
yısı 1.000 kişiyi bulmaktadır. 
Yabancı memleketlerde, (Tayms) 

ile Mançester Gardian gazetelerinin 
ingiliz matbuatını temsil etmekte 
olduğu kanaati vardır. Halbuki, İn
giliz halkının büyük yığını için ne 
"Taym~>'' ın ve ne de "Mançester 
Gardian" rn bir ehemiyeti vardır. 

1785 de kurulmuş olan "Tayms"ın 
tirajı 192.000 olduğu halde, mesela, 
Lord Baeverbrook'un (Deyli Eks
pres) i 2.329.000, işçilerin gazetesi o
lan Deyli Herald 2.000.000 ndan faz
la ve İngiltere'nin en büyük pazar 
gazetesi olan News of the World" i
se 3.750.000 basmaktadır. 

Lö Tan "Nev York Times" (Nü -
yorTaymı;) yahut 1933 yılına kadar 
Frankfurter Saytung'un olduğu gi
bi, Tayms de hususi ell~de bulu
nan, fakat, yarı resmi karakteri o -
lan bir gazetedir; bu gazete, bilhas
sa dış politikada bu yarı resmi ka -
raktcrini göstermektedir ki, onun 
kudret kuveti, yüksek bir tirajda de
ğil, Okuyucu yığınlarına dcargı istik
Uilini muhafaza etmeeindedir. 

T ayms, Lord Northdiff'in ma
li hükümranlığı altında bu -

lunduğu ve onun tarafından mo -
demleştirildiği (1908 - 1922) gün -
lerde hile yüksek kültür standardı -
nı ve politik istiklfilini, (ıhatti biz
zat kendi efendisine karşı bile) mü
dafaa etmiştir. Lord Noı:ıthcliff'in 
ölümünden sonra, bu gazetenin his
se ekseriyeti, "Times"in eski aahip
lerinin çocukları olan binbaşı J. J. 
A-stor ve John Walter tarafından 
satın alınmıştır. Şimdi, beş mute -
met, bu gazetenin ananesini ve poli
tik istiklalini muhafaza etmesi hu -
soslarını nezaretleri altında bulun
durmaktadırlar. Bu mutemetler he -
yeti, İngiltere'nin en büyük hikimi 
olan Oksford rektörü, akademi baş
kanı, eserleri tetkik enstitüsü baş -
kanı, İngiltere devlet bankası idare 
meclisi reislerinden mürekkeptir. 
Hükümet, "Times" gazetesine, di -
ğer gazetelerden evel haberlerini 
vermek suretiyle yardımda bulun -
makta, fakat doğrudan doğruya pa
ra ile müzaharet etmemektedir. Ga
zetenin ekonomik temellerini ilan 
kısmı teşkil etmektedir; bu gazete
deki mali ·ıanlar, diğer gazetedeki
lerden iki misli fazladır. 

Ancak, yukarıda lafı geçen beş 
mutemedin en mühim vazifeleri, 
"Tayms" hisse senetlerinin yeni el
lere devr edilişini sıkı bir surette 
kontrol etmektir. Bu tedbir netice -
sinde "Tayms", ingiliz gazete trös
tünün çok kuvetli olan cazibesinden 
kurtulmaktadır. Tröstleşmeye kar -
şı "Ekonomist" ile "Spectator" da 
aynı tedbirleri almışlardır. 

Britanya matıbuatınrn tröstleşme
si bu asrın başlangıcında ortaya çık
mıştır ki, küçük ve orta halli mües
seseleri yutmak husuı;unda her han
gi bir endüstriden daha korkunç ha
reket etmiştir. Filhakika, Britanya 
matbuatı, i~ alan 80.000 kişiyi, 37 ,5 
milyon İngiliz lirası :;afi geleri ile, 

gemi inşaatı, demir ve çelik cndüstri

risini de geçen en büyük endüstri
lerden biridir. Bu endüstriye muaz

zam sermayeler yatırılmıştır. 

Lord Southwood (Eskiden Mr. ] . 
S. Elias), "Daily Herald"ın hisse 
senetlerinin yüzde 51 ini Odhams 
grupu için 1929 da satın aldığı za -
man, gazetenin tirajı bir milyon -
dan iki milyona çıkarıncaya kadar 
2.000.000 ingiliz lirası harcamış ol -
duğu Fleet Street'te kulaktan kula
ğa fısıldanmaktadır. Tabii, bu dev 
gibi gazetelerin kazandıkları her 
yüz bin okuyucunun arkasında bir 

veya bir çok gazetenin mezarı bu -
lunmaktadır. 

L ondra'daki planlı ekonomi bir
liğinin neşretmiş olduğu 

fevkalade mükemmel bir rapordan, 
Report on the British Presa, publ. 
by P. E. P. 1938. bugün Britanya 
matbuatına hakim olan beş altı ai
leye ait sırrı meydana çıkarmağa 

çalıştık, fakat, bunda tamamiyle 
muvaffak olamadık. Çünkü, Britan
ya gazete endüstrisinde hisse ekse
riyetiyle hakimiyeti ele almak me -
selesi, çok karışık bir davadır. 

Britanyahlar gazeteye çok düş -
kün kimselerdir; her yüz aile, 95 sa
bah gazetesi, 57 akşam gazetesi ve 
130 pazar günü çıkan gazete oku -
maktadır. İngiltere'de her sabah 
13.ooo.ooo nüsha gazete çıkmakta -
dır. Bunun hemen hemen 11 milyo
nu, Lord Beaverbrook'un Daily Ex
press, Lord Rothermere'in Daily 
Mail ile Daily Mirror, Daily Sketch 
ile Dail Despatch, Berry kardeşle -
rin Morning Post, Daily Herald, 
News Chronicle, adındaki gazetele· 
rin payına dü~ektedir. Bu sekiz 
gazete b~ grupun elindedir. 

~yetler birliğinde 
komiserlikler . 

yenı 

Moskova, 6 a.a. - Yüksek sovyet 
divanı, makine imalatı komiserliğini 
üç koıniı>erliğe ayırmıya karar vermiş
tir. Ağır makine, hafif makine ve u -
mumi makine komiserlikleri • 

Viaçeslaf ağır makine komiserliği -
ne, Likaçef orta makine komiserliğine 
ve Par§İn de umumi makine komiser -
liğine tayin edilmişlerdir. 

B. Heryo Cümhurreisliğine 
namzetliğini koymıya<ak 

Paris, 6 a.a. - Meclis başkanı B. 
Heryo, Paris - Soir gazetesi muhar -
ririnin bir sualine cevap vererek Cüm 
hur Başkanlığına namzetliğini koy -
mıyacağını bildirmiştir. MalOmdur ki 
Cümhur Başkanı seçimi ilkbaharda ve 
muhtemel olarak nisan baflangıcmda 
yapılacaktır. 

İskenderun' da serbest gümrük 
mıntıkası 

Adana, 6 (Telefonla) - İskcnde -
run'daki seroest gümrük mıntakasını 
tesbit etmek üzere Ankara'dan gönde
rilecek heyet bu günlerde Hatay fev -
kalade murahhasımız Cevat Açıka -
lın'm reisliğinde lskenderun'a hare -
ket edecektir. 

YaJo"·a onnanlarmcla 
hir yangm . 

İstanbul 6 (Telefonla) - Yalovanın 
Çınarcık nahiyesinde Hasanbaba sırt
ları ormanında yangın çıkmış, 25 dö
nüm kadar yandıktan sonra söndürül
müştür. 

NAKİL 
AFlFE Karaoğlan'daki şapka atel

yesini Yenişehir Atatürk bulvarı Bal
cılar apartmanı 2 numaraya nakletti· 
ğini sayın müşterilerine bildirir. 

Fakat, bilir misiniz ki galip bir 
ordunun silindir gibi çiğneyip geçti
ği köylerde, kasabalarda, tehirlerde 
halkın maruz kalabileceği ıstırapla -
a·a hudut tasavvur edilemez, ve ora
larda yaralılar için bir paket sargı 
bezi, açlar için bir dilim ekmek, ço
cuklar için bir lokma süt kıymeti öl
çülemiyecek kadar nadide §eyler
dir? 

Bu böyledir ama bizlerin, yani 
tek tek şahısların da, mustariplere 
yapabileceğimiz yardımlar yok gi
bidir. Ancak, bilmem hatırlar mısı
nız, milletler cemiyeti kadrosu içiıı -
de birçok devletlerin iştirakiyle vü
cuda gelmiş olan bir "beynelm.ilel 
yardım birliği,, vardır! Bu birlik a
caba neden harekete geçmiyor 1 
Halbuki, 12 temmuz 1927 tarihli bir 
anlatma ile ve milletler cemiyetine 
dahil devletlerin iştirakiyle kurulan 
bu birliğin vazifesi "her türlü afet -
lerden müteessir olanlara yardım 
etmek" ti. Birliğin idare komitesi de, 
umumi mecliste zaman zaman top
lanmaktadır. Ancak niçin toplan
maktadır? Sadece toplanmıt olmak 
için mi? Veya lspanya'daki bakım
sız, aç, sefil yÜz binlerce İnsan yar -
dıma muhtaç mı değil? Yahut, bir
lik "afet,, kelimesini yangm, zelze -
le, sel gibi §eyler addettiği için mu -
harebede böyle bir mahiyet mi gör
müyor? Llı.kin harpten korkunç afet 
akla gelebilir mi? Yokaa bu ihtimal
lerin hiç biri doğru deiil de yalnız 
1927 de bu birliii meydana getirmiş 
olan insani hislerin artık moduı mı 
ıeçmiıtir? Veya karıpnazlık politi
kası devletlerin bu huaueta da mı el
lerini ve kollarmı bağlamaktadır? 
Böyle bir düıünce hiç bir suretle doğ 
ru olamıyacağı için aanılır ki bey
nelmilel yardım birliği kendi.ine 
mensup devletlerle henüz istiıp.rede
dir. Şayet tahminimiz doğru İM bior -
!iğin idare komite.inden rica edelim, 
bu istiıareyi bir an evel bitirsin; U
panya'daki yaralılarm, açlarm, Çllp

lakların daha fazla bekliyecek Ta
k itleri yoktur, ölürler. 

Çin' dekiler de öyle •. - N. BaydH 

Amerika' da ·beyaz 

kaçakçılariyle zehir 

mücadele baıladı 
Nevyork, 6 a.a. - Nevyorklu UY"f -

turucu maddeler tacirlerine kartı mü -
ca.delcsine devam eden hazine nezareti 
ajanları, dün garp mahallesinde ve Ti-
mC6 Squara'da baskınlar yaparak 30 
ki iyi tevkif etmişlerdir. 

Bu harekatı idare etmiş olan binbaşı 
Williams, federal ajanların bir çok u
yuşturucu maddeleri toptancıları ne 
bu maddeleri tevzi edenleri tevkif et
miş olduklarını beyan etmiştir • 

Yeni bir resim sergisi 
Bugün genç ressamlarımızdan B. 

Hakkı Anıl'ın Ankara Halkcvi gale -
risinde resim sergisi açılacaktır. 

Misli bir daha görülmiyecek hadise!... 

NEVYORK SERGİSİ 
Türkiye için ayrılmış 

Mahdut yerler süratle tutulmaktadır. 
Hareket Tarihleri: 

(14 Niıan) Queen Mary - Normandie 
( 5 Temmuz) Manhattan - Bremen 
(14 Temmuz) Transatlantikler ile 

Derhal Kaydolunuz. 

NATTA Acentaları 

Galatasaray 
İstanbul 

ve Ankara'da kayıt ve müracaat yeri Yenişehir 
Ulus Sineması binasında BAY SAİD ÇELEBİ 
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Tarsusll dl lllr 
kiltünewer 

mektep yaptırıyor 
f YURTTAN RESİMLER 'Bir kuyumcu 

Su içiyorum zannile 

Mektep 30 bin liraya ~ıkacak 
ıe Maarif planına uygun olacak 

Geçenlerde Zonguldak'ta Mehmet 
Çelikel adında kültürsever bir zengi
nimiz 100 bin liradan fazla bir para 
harcıyarak gençliğe ve yurda büyük 
ve modern bir lise binası hediye et • 
mişti. 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre 
Tarsus'ta da Sadık Eliyeşil adında 
kültüraever bir vatandaşımız 30 bin li
ra kıymetinde bir mektep binası yap . 
tıracaktır. Bu haberi aynen "Yeni 
Adana" arkadaşımızdan alıyoruz: 

"Sevinçle öğrendiğimize nazaran 
Tarsus çiftçi ve fabrikatörlerinden 
Sadık Eliyeşil büyük bir cadde üze . 
rinde otuz bin lira sarfiyle ve Maarif 
Vekaletinin gösterdiği plan üzerinden 
bir ilkokul binası yaptırmıya teşebbüs 
etmiş ve işe başlanmıştır. 

Sadık Eliyeşil'in bu çok yerinde 
olan maarif severliğini takdir ederiz. 
Adana'mızdaki zenginlere de bunun 
bir ömek olmasını dileriz." 

Mersin halkevi temsil 
kolu . ilifke' de 

Mersin, (Hususi) - Halkevi tem
sil kolu bayramda Silifke'ye giderek 
muvaffak bir temsil vermiştir. 

• 

Kezzap içti 
· Adana, (Hususi) - Şehrimiz ku • 
yumcularıından B. Abidin feci bir ka
za geçirmiştir. Hadise şöyle olmuş • 
tur: . 

Abidin dükkanında işiyle meşgul 

iken susamış. her zaman masası üze -
· rinde bulunan su şişesine elini uzat • 

1 mıştır. Abidin şişeyi alarak ağzına gö-
türmüş ve içmiştir. Fakat ağzına akan 
vakıcı bir mayi ağzını ve dilini bir an
da yakmış ve yara haline getirmiştir. 

Kuyumcu hemen tükürmüş ve elin
deki şişeyi kızgınlıkla yere çarparak 
parçalamıştır. Kuyumcu içtiği şeyin 

kezzap olduğunu anlayıınca yere tükü
rerek ağzını temizlemiye çalışırken 
dükkanda bulunan kardeti Şevki ve 
kalfası Kazım da haykrrmıya başla -
mışlardır. Bu zavallılar da, şişenin 

yere çarpılmasiyle sıçr•ıan kezzapla 
yüzlerinden yaralanmışlardır. Ku • 
yumcu Abidin'in ek gözüne kezzap 
sıçramıştır. Abidin muhakkak bir ö -
lümden kurtulmuştur. 

M ersin' de 

Bayramda Çocuk Esirgeme Kuru -
mu da bir balo vermiştir. Balo sabaha 
kadar neşeli bir hava içinde devam et
mi,tir. 

Gaziantep'te • 
yapılan yenı caddelerden biri 

Bir adam tren altında 
öldü 

Merıin, (Hususi) - Bayram mO
nasebetiyle Tarsus'tan telırimize ge • 

len 1 7 yaşında Emin Sak, cuma güntl 
tekrar Tarsus'a dönmek istemiştic. 

Emiın istasyonda henüz trenin bulun
madığını görünce şimendüfer iskele -
sine giderek denizi seyre dalmıttır. 

Son on bet senede İzmir' de 
Bayındırhk iılerine 

25 milyon lira harcandı 

Vilayet blt19sl 2 .800.000 liradır, bunun 
400 bin llrası turistik yollar lıln har<ana<ak 

Kozak çamlılılarınJan bir görünüı 

İzmir (HUM1ıl) - Son yıllar-, Vilayet büdçesi 
da lzmir'in iman için çok çalı • Vilayet umumi meclisi hazırlıkları 
tılmaktadır. lzmir'de yükselen bitmiş gibidir, vilayet bildçesi 2 mil -
resmi binalarla tahulann yaptır- yon 800 bin liradır. Bu paranın 406.000 
dığı ev ve apartmanlar tebrin ıi- lirası turistik yollar tahsiıatıdır. Vila 
maıını iyiden iyiye deiiftirmit- yetin adi varidat karııhğı 2.400.000 
tir. 1923 denberi ıeçen 15 sene lira olarak teabit edilmittir. 
içinde ıehrin bayındırhiı için Sıhat büdçesinde lzmir'de büyük 
25 milyon lira değerinde İnf&at bir tebhir istasyonu inşası için tahsi • 
yapıldığını söylemek bu İllf&&tm sat ayrılmıştır 
ıenitliği hakkında bir fikir Tere- J' erem pavyonu 
bilir. Tepecik'te bulaşıcı hastalıklar has-

Bu ıene yeniden yapılacak olan tanesinde inp edilen SO yataklı ve -
pl&j, otel, hal ve turistik yollar için rem pavyonu ilivei inpatı sona ermek 

üzeredir. 
de mühim mikdarda para harcanacak-

. Verem mücadele cemiyeti kongre-
tır. lnciraltı plaj ve gazinoıuna aıt ek si önümüzdeki hafta toplanacaktır. 
ailtme ilin edilmiştir. Bu tesisat 70 

Kızılay balo1tıtı 
bin liraya yapılacaktır. Bu inşaat ha • 

İzmir'in en büyük balosu 18 fUbat-
ziran sonuna kadar ikmal edilecektir. ta Kızılay tarafından hükümet kona-

Belediyenin Almanya'ya sipariş ğında verilecektir. 
ettiği yeni otobüs ve trambüsler ge • 
lince bunlardan bir kısmı İzmir - Gü
zelyab • lnciraltı hattına tahaiı olu · 
nacaktır. ileride lnciraltına tramvay 
hattı ferti de dütünülmektedir. 

Denizbank İzmir şubeıi de lnciral
tı'nı ele alDll§tır. Yaz mevsimine ye · 
titmelt üzere 1nciraltı'na küçük bir 
iskele yapılacak, vallJ.lr seferleri İn 
ciraltına kadar uzatılacaktır. Bu hatta 
vapur seferleri yaz günleri sık, diğer 
günler de aralık olacaktır. 

Güzelyalı, Göztepe ve Karantina -
da oturan birçok kimseler Güzelyalı 
hattında tekrar vapur seferleri ihdası 
için Denizbank'a müracaatte bulun -
muflardır. Denizbank İzmir şubesi bu 
müracaatı da tetkik ettirmektedir. 

A ı yarıtlan 

llkbahar at yarışları hazırlıklarına 
şimdiden başlanmııtır. Bu sene yarıt· 
lara martın son haftasında başlan~ası 
muhtemeldir. Vilayet büdçeıine ko
nulan tahsisatla Ödemit ve Bergama
da da at yarışları yapılacaktır. Öde -
miş'teki yarışlar "İlk Kurşun" ibidesi 
civarında ve tören günü yapılacaktır. 
Bergama yarışları da Kermesin yapıl
dığı mayıs içinde yapılacaktır. 

Şehrin ağaçlanma.~ı 

Belediye önümüzdeki mevsimde 
şehrin muhtelif yerlerine mühim mik
tarda ağaç dikecektir. Kültür Park'ın 
kapalı atıt poligonu civarında bir çam 
korulutu yet ittirilecektir. 

lırıcallı kiyi 
Bir köy 

Ankara - İstanbu l yolu 
üzerindeki Sabanca gölü 

manzarası Gölde 14 çeşit bahk var, gölün en derin 
kilometredir 

Gemlik, (Hueusi) - Gemliğe qağı 
yukarı altı kilometre uzakta bulunan 
Karaçalh köyü, bu çevrede hıristiyan 
köylerinin bulunduğu devirlerde bile 
tamamiyle türk köyü olarak kalmıttı. 
Bu köyün selçukilerden Kılıç Asla
n'ın zamanında kurulmut olduğu riva
yet eô""'ektedir. 

. 
yer1 50 metre, sathı 46 

Köy Gemlik k6rf ezlntn garp ~!ma
li kısmında kurulmuttur. Evler ekse

Adapazarı (Hususi) - Ankara latanbul arasında seyahat eden
lerin ıık ıık gördükleri Sapanca gölü, büyük tabii güzelliğin kay· 
naklanndan biridir. Bugün iatifade ed ilmemekle beraber gölün 
etrafmda yeni ve baıit te.isler yapılmakta, aandala binilmekte ve 
halık a-.lanılmaktadır. Gölün bataklık aahalarmm kurutulmaaı 
kararlaıtırılmııtır. 

riyetle deniz kıy..,ında yalı teklinde lleride çenesi için mükemmel bir 
ve kısmen içerdedir. Köy ietillda ta- eğlence ve apro yeri olmap müsait 
rnamen yıkılm19 ve bugünkü haliyle olan bu gölün bir kanalla denize bağ
yeniden teessüs etmittir. Köyde üç lanmuı ötedenberi düşünülen bir 
dersaneli bir okul 140 ev, üç bakkal, mevzudur. Bu gölün lzmit çöküntü 
üç kahve vardır. Köyde çevredeki bü- yerinin bir devamı olduğu halde uzun 
tün köylerde olduğu gibi fırın yoktur. zamanla denizden ayrıldığı samlmak
Köylüler ekmeklerini ev bahçelerine tadır. Etraftan gelen sular ve toprak 
yaptıkları fırınlarda piıirirler. Köy yığınları bu gölü hem doldurmut 
sokakları kısmen kaldırımhdır, köyde hem de zamanla yübeltmittir. Bu -
bet pınar vardır. bu pmarlann blr k.- iÜll 16lün aeviyeai den- M • 
mı bayır Mhlıbl köyUUer tarafmdUı h .... , • • öGldil a=r. 4 
yaptırılaut. yalnıa lrilyUk çarıı suyu - b~g&n de yavat yavat yükselmekte -
nu köylüler getirmi§tir. Sular gayet dır. 

rik edilir ve tstanbul'a getirilirmit
Halbuki bu gemilerin Sakaryada ya -
pılmasının daha uygun olacağı dütü

nülmüş. Nakil işini kolaylaştırmka i

çin Sakaryanın Sapancaya, Sapanca

nın da denize bağlanması dütünül -

müf. 

Bu itin tatbikine ~e 
saııı--s--rwsd"l"fte olduğu gibi bu 

ışe de fesat karıştırılmış, ve halka za

rar vereceği ileri sürülerek bu tefeb

büsten vazgeçilmiştir. 

O sıada makini5t Halil ve manevra
cı Abdurrahman'ın idaresindeki tre -
nin keındisine doğru geldiğini görünce 
diğer tarafa atlamak istemiş fakat geç 
kalınıt olduiundan rampa ile vagon
ların arasında kalarak yaralanmııtır. 

Emin derhal memleket hastanesine 

kaldırılmış ise de kurtulamamış ve ge
ce saat 22 de ölmüştür. 

Bir çocuk 
haşlandı, öldü 

İzmir, (Hususi) - Namazgah'ta 
.
1 

. d _ .. ., aatftcıakı 
aı e evın e otUJaıt 
-- • -.ll(Jtnın iki yaşındaki çocuğu 
mangal üstünde kaynıyan suyu devir

miş ve feci şekilde hqlanmı,tır. Ço • 

cuk hastaneye kaldırılmıf ise de kur • 
tarılamamıştır, hadiseye adliye el • 

koymuftur. 
nefis ve gür olup hepsi dağdan iner. Gölün Sapanca tarafı çok sığdır ve 
Evler ikişer kat üzerine yapılmıştır. sazlıktr. Halbuki karşı sahilleri çok 
Damları kiremitle örtülüdür, ahırlar diktir. Gölün sathı 46 kilometre mu
bazı evlerin dahilinde bazısında da ha rabbaıdır. Bu satıh zaman geçtikçe 
riçte yapılmıştır. Köy çevresinde Nar- daha ziyade artmaktadır. 
lı, Ercuva, Küçük Kumla, Soğuk.su Gölün en genit sahili çark suyu ile 
köyleri vardır. Ercuva ile Soğuksu kö- Derbendüzü denilen yer arasındadır. 
yünde mektep yoktur. Diğerlerinde Ve 16 kilometredir. En dar yeri Kö
üçer deraaneli mektepler vardır. lek deresi ile Dereköy arasında 6 ki-

Edirne'de kır koşuları 
4.000 metre üzerinde yapıldı 

Karaçallı köyünde ahalinin işi çok lometredir. 
çeşitlidir. Bunlann batında, zeytinci- Sapanca eötu genişliğine rağmen 
tik, kozacılık, odunculuk, kayıkçılık çok derin değildir. En derin yeri SO 
gibi esaslı meslekler vardır. Köy sa- metredir. Ortalama derinliği 25 met
hillerinden barbunya, lüfer, uskumru redir. Sapanca gölünün ıuyu tatlıdır. 
ve diğer balıklar çıkarılır. Odunculuk Gölde 16 çeşit balık vardır. Hele sa
ve onun mütemmimi olan kömürcülük zan balıklarının her cinsi gölde yap
çok ileridir. Daha fazla Elmacıkdere, maktadır. 
Zincirlipınar ormanlarından kesilen 
odun ve yakılan kömür kerıdi kayıkla- Evliya Çelebi diyor ki 
rı vasıtasiyle İstanbul pazarlarına Sapanca gölünün denize akıtılması 
sevk olunur. Burada odunculukla be · işi tarihin eski devirlerinden beri dü
raber kayıkçılık da ileri bir sanat ha· 
line gelmittir. Köyde zeytincilik bü· şünülen bir meseledir. Evliye Çelebi 
tün Marmara havzasında olduğu gibi ye göre, lakender lzmit'in ıark tara
birinci derecedeki geçim vasıtaları a · fındaki Sapanca gölünü yararak' lz. 
rasındadır. Bilhassa Karaçallı'nın. mit körfezine akıtmıştır. Sakarya neh 
kaysı ve çelebi zeytinleri pek meş- ri ile Karadeniz ve İzmit körfezi ara
hurdur. sında Kocaeli bir cezire gibi kalmış. 

Oç kahvesi olan Karaçallı köyünde Sonra Bizans tekfuru tekrar kapatmış. 
kahvelerden birinde ihtiyarlar topla- Eğer yine açılsa bir kantar odun beş 
nıp kendi hallerinde konuturlar. Harp akçeye inecekmiı. Ve cümle İzmit ge
menkrbeleri, ve istili hatıraları, çete - mileri Adapazarına yanatıp oraıı bir 
cilik günlerini anlatırlar. Diğer kah - iskele olurmu, ... 
velerde de gençler toplanırlar. Genç· Rivayet mahiyetini geçmiyen bu 
terin bilhassa bu kış günlerindeki top- sözler Sapancayı denize bağlama dü
tant·lan pek zevkli olur. Hepsi uya- şüncesinin ekıikliğini anlatmaktadır. 
pık, denizde gezmit. memleket gör- Osmanlılar zamanında da bu düşünce 
müş insanlardır. Bu delikanlılar kıt etrafında durulmuıtur. Eski zaman -
oldu mu kahvelerde sıra alemleri ter- larda ı..tanbul tersanelerinde yapılan 
tip ederler. Grup grup birisi yağını, gemiler~n tekne ~e güverteleri Sa -

b
. . . karya cıvarındakı ormanlardan teda
ırısı şekerini, birisi ununu getirir, 

yüzük oynarlar. Bir tarafta oyun oy
nanırken diğer tarafta helva basılır, 

çörek yapılır. Yüzük bittikten ve ona 
mahsus oyunlar yapıldıktan sonra iki 
taraf oyun esnasındaki bütün ihtilif

ları unutur sofra bqında helva ve çö-

rek yerler. 
Bu köy halkı temiz, uyanık, biribi

riyle anlaşmıı ve kaynatrnıı. misafire 
dütkün itlerine olduğu kadar zevkle
rine de bağlı insanlardır. - :M. Enver 
BEŞE 

Edirne (Hususi) - Edirne' de yapılmakta olan kır koıuların . 
dan dördüncüsü 4000 metre üzerinde yapılmıı ve müaabaka, spor· 
cularla spor meraklılan tarafından büyük bir alaka ile takip edil
miıtir. 

Bu mesafeyi 15 dakika 48 aa
niyede alan erkek muallim mek
tebinden Cevdet 17 puvanla bi
rinci, aanatlar mektebinden Hü-

aeyin 25 puvanla ikinci ıelmit
lerdir. Gönderdiğim reıim atlet
leri müaabakadan evel bir arad• 
ıöatermektedir. 
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Şapka modelleri 

Yukarda solda: mor renkte fötrden yapılmış ve üst kısmı mimoza ve me
llekJelerle süslenmiş yassı şapka. Sağda: tamamen tülden yaprlmış olan bu 
tolcun rengi muhtelif tonlarla pembeden laciverde kadar değişmektedir. 

Aşağıda solda: Kırmızı bir pompon, mavi ve penbe tüyler ve grogren kur
dele ile süslenmiş penbe fötrden bir şapka. Sağda: siyah, siklamen ve mavi 
fötr parçalarından yapılmış ve dantelden bir fiyong'la süslenmiş şapka. 

Kurdelelerinizi 
temizlemek için ... 

Kı,rdele, çok n8zik bir fCydir · 
Fazla kullanılıp kirlendiği zaman 
bunu naad temizlemek lazım geldi-

ğini biliyor musunuz? 

Kurdeleyi ılık sabunlu suya batır

dıktan sonra, çitilemeksizin hafif 
hafif oğuıturunuz. Kuma§ henüz 
nemli iken, ütü ile kurdele arasına 
bir muslin veya her hangi ince bir 

bez parçası koymak prtiyle, ütüle -
yınız. 

Kurdele çok iyi cinsten ise onu a
pğıdaki mahlfıle batırarak yep yeni 
bir hale koyabilirsiniz. 

Alkol 50 derece 

Bal 
Beyaz sabun 

250 
23 

Gr. 
Gr. 

40 Gr. 

Sonra bir süngerle kurdelanm iki 
tarafını da temizleyiniz. Daha sonra 
da temiz ve soğuk su ile durulayıp, 
gene kurdele nemli iken, sıcak ütü 
ile ütüleyiniz. 

Çamaıırlardaki pas lekelerini çı -
karmak için de bu lekeleri limon su· 
yu ile tuzu biribirine karıştırarak 

Yapacağınız bir mahlfılle siliniz. En 
tesirli çare budur. 

• 

Çanta ve eldiven mode/1eri: yuka
rrda ve ortada gördüğünüz çanta ve 
eldivenler, tayyörlerle giymiye mah
sustur. Aşağıdaki eldivenin iç kısmı 
lacivert, dış kısmı beyaz deridendir. 
Dikişler lacivert renkte ve kalın deri
den yapılmıştrr. 

Havalar her t<J4 

rafra baharr andı

racak kadar güzel 
gidiyor. Onun ıçin 
baharı şimdiden 
kaqılıyabilirsi niz. 
YulcJrnla: açık ma 
vi yünlüden hafif 
bir manto. 

• 

ULUS 

llptk laYslyeler 
Saçlarınızın rengini açmak istiyorsa

nrz, her sabah bunları oksijenli su
ya karıştıracağınız birkaç damla a. 

monyaka batıracağınrz bir frrça 
ile tarayınrz . 

• 
1 

Ketenden yapılmış bir empermeabli 

1 temizlemek için bunu ılık sabunlu 
1 suya batırıp lekeli kısımları çiti-

/edikten sonra bol su ile duru/ayı
nrz. Son defa durulamak için kul
lanacağrnız suya da birkaç damla 
sirke dökmeği ihmal etmeyiniz . 

• 
Podösüeddden yapılmış eldivenleri 

temizlemek için çare : bunlarr eli -
nize giydikten sonra sabunlu su ile 
yıkayrnız ve eldivenlerin kiri gi
dinciye kadar aynr ameliyeyi tek
rarlayınrz. Sonra da eldivenleri ça
buk kurutmak için bir beze sarı
nız. 

• 
Robunuz bazı toplantılar ıçın fazla 

dekolte olabilir. O zaman küçük 
bir bolero veya caketle, renkler a
rasrnda güzel tezadlarr da göz ö
nünde tutarak, bu dekolte/iği gide
rebilirsiniz. 

• 
Eski kadınların kış temizliği, yaz te

mizliği, bayram temizliği gibi sa
yılı temizlik günleri vardı. Ara 
yerde de gündelik temizlikler ya
pılırdı. Bütün bunlardan maksat 
tozla mücadeledir. 

• 
Tozla mücadele için şimdi elde mü

him bir vasrta var: Elektrik aspra
törü ... Fakat bunun her tarafa gi
remediğini dÜ§Ünerek, mobilyele
rin girinti ve çıkrntılarınr temizle
mek için uzun ve sert tüylü bir 
fırça kullanabilirsiniz. 

• 
Kadife kumaşla kaplı mobilyeler hu -

susi bir itinaya muhtaçtrr. Gayet 
kuru kum veya kepeği bu mobil
yclerin üzerine serpip bir saat ka
dar bıraktıktan sonra kumaşı fır
ça/ayınız. Bu suretle yağlı tozlar 
kumaştan kolayca ayrılacaktır. 

• 
Ruj sürmek için, önce bunu yüzünü

zün münasip üç yerine koyup son· 
ra yavaş yavaş yayınız. 

• 
Parkeleri temizlemenin en iyi çaresi 

bunları potasla yıkadıktan sonra 
cilalamaktır. 

Yakası kastor kürküyle süslenmiş 
yünlü kuııuıştan bir maato - redengot 

B irçok kadınlar, çocukları ur 

duktan aonra çirkinleıecek
lerini, ıiımanlıyacaklarını düfiine 
rek çocuk yapmaktan korkarlar. ' 
Btuı ıartlara riayet etmek ıartiyle 
bunun çok yanlq bir :aehap olduğu
nu, Amerika'nın en 11ü:ael ainema ar 
tiatlerinclen Joan Blonclel, bi~t 
nefainde yaptığı tecrübe ile, iabat 
ediyor . 

Seki;s aene müclcletle milyonlarca 
ainema aeyirciainin takdirini ka.aan
mıf olan bu pzel artiatin en .siyade 
tercih ettiği "koatüm", deni:ıı mayo
•u idi. Çünkü, vücudunun çi:ııgileri
ni açarak herkeae tefhİr etmekten 
korkuau yoktu 

Bugün de aynı koatümü tercih e
diyor. Çünkü kalçaları, bel ue 11öğ • 
aünün genifliği o zamandanberi da
ha :ııiyade a:ııalmıftır. Bunu naaıl el
de etti acaba, cliyecekaini.c: O, bir 
kadının kavufabileceği en büyük aa
adete kaVUfmUftur. iki tane "nurto
pu,, gibi çocuiu vardır. 

F alıat, o, birçok kadınlar 1Ii
bi, "artık anne oldum'' di

ye, egae~erden, rejime .,. vücade 
göderilmeai icabeden itinalardan 
UCd 11eçmemİf, bilcikia bunlara yeni 
bir veçhe vermiftir. Reaimlerim~
den de 1IÖreceiiniz ueçhile, bütün 
bunlar onu daha güzelleıtirmiıtir. 

Amerikan artisti, bu güzelliğin 
sırrını şöyle anlatıyor: "Yakında an
ne olacalımı bana aöyleclikleri :ııa
man, rejime baflaclun. Yağlı ye
meklerle tereyqını gıdaların a -
ruınclan kaldırdım. Bir taraftan da 
•ikletimi kontrola bQfladım. Çocu
ğumun doğumuna kadar dokuz kilo 
fipnanlamlftun. Çocuğum cloicluiu 
:ııaman aikleti 3,600 kilo idi. 

D oiumdan Önce her gün, derin 
nefea almak ue bef kilo

metreden aıaiı olmamalı fartiyle 
cu;un )'Ürüyüfler yaptım. Beden ha
reketleri yapmayı ela ihmal etme
dim. Fakat bunlar, birçok "müte
ha .. ıa" ların tavaiye ettikleri gibi, 
pek çaprafık değildi: Yere yatıyor 
ve yirmi bef defa bir •aia, bir aola 
dönüyordum. 

Hamil müddetince kemer tQfıma
yı ihmal etmedim. Bu kemeri, lüzum 
gördükçe, vücuduma uygun 11elecek 
fekilde geni,letiyordum. Ayrıca da 
akıam ue aabah karnıma ve gÖğ•Ü· 
me yağlı bir krem aürmeği ihmal et· 
miyordum. 
Çocuğum dolunca vücuduma yap 

tığım ihtimamların f•klini cleiiftİr· 
dim: 

Birçok kadınlar hamilden aonrcı 
karınlarının büyümeainclen korkar- ı 
lar. Halbuki, yatakta dalti yapabi
lecekleri fU eg:ııerai:ıı, onların kork
tukları bu tehlikeyi kolayca berta
raf edebilir: 

l ki bacağı uzatıp •ai ayağı aol 
ayalı üzerine koyduktan aon

ra, •ağ ayakla aol ayağı mümkün 
olduğu kadar uzağa itmeie çallfır
ken, aol ayakla ela mümkün olcluiu 
kadar mükavemet etmek ue aynı 
hareketi, ayak deiiıtirerek tekrGT
lamak ... 

Y atağm İçine konulmuf yuuarlalı 
bir küçük yaatığı, ayaklarla yalılQf
tırıp uzaklQftırmak. Bu suretle hem 
karın adaleleri ufalır, hem ele ka
rın büyümekten kurtulur. 

D oiumdan üç pn aonra yeni-
den kuvet toplıyabilmek için 

canımın her iatediği ,eyi - çocuiu
ma zarar uermiyecekleri aeçerek -
yedim. Sonra da aabah akfam bil
haaaa ıakaralardan, peynirden ue 
aüclle bir fincan kahveden mürek
kep bir rejim takip ettim. 

Rejimin müaaade ettiği her ,eyi 
yiyerek ue la:ııla hiç bir ,ey yemi.ye
rek, dolumdan iki halta aonra tek
rar normal aikletimi bulclwn. Şimdi 
de çok memnunum. Her kadın, bira:ıı 
:ııalamete katlanarak benim Bibi yap 
•ydı, yer yüaünde anne olmaktan 
korlcan ••lif lcurn lcolırNudı. 
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Kadınları çirkinleştirmez, 
bilokis güzelleştirir, fakat 
bazı şartlara riayet şartile 

Bir güzellik 

mütehassısının 

tavsiyeleri 
Helena Rubinstein, dünyanın en 

meşhur güzellik mütehassıslarrndan 

biridir. Nevyork, Paris, Londra gibi 

en büyük şehirlerde güzellik ensti -
tü/erine ve llıboratuvarlarrna sahip o
lan, serveti - Amerika'da denildiği 
gibi - sekiz rakamla yazılan bu ka
dınrn muvaffaldyetinin başlıca sırrı, 
çalışmıya olan aşkıdır: Helena aşlıla, 
ihtirasla çalışır. Bu yüzden 20 sene· 
denberi kuafürünü değiştirmemiş, fa
kat aynı şehirde bir aydan fazla kal -
mamasına rağmen, iki çocuk annesi 
olmıya imklın bulmuştur. 

Başlıca zevki, kitap olcumalrtır. 
Çünkü o, uykuyu lüzumsuz bir kötü 
adet telakki ediyor. Ara sıra yazı da 
yazar. lşte size, kadınlar için yazdığı 
dört tavsiye: 

1 - Beden ve zihin bakımından her 
türlü meşakkate tahammül etmeğe 
alışrnız. 

2 - Birçok şeylerle alakadar olu
nuz: Fakat bir tek şeyle me1ıul ol
duğunuz zaman, blitüa diüatiaizi o-

Joan Blondel an
ne olmakla bera
ber gene sikletini 
ve vücudunun çiz
gilerini normal ve 
güzel olarak mu
hafazaya muvaffak 
olmuş güzel bir a
merikan artistidir. 
Yukardaki resim
de artisti oğlu Nor 

man'la birlikte sa
lıncakta sallanır · 
ken görüyorsunuz. 
Artist bu resmin -
de gençlik ve ya -
§al1la zevki ile do
lu bir haldedir. 

Yanda ise, artis
tin gene anne ol -
duktan sonra çek
tirdiği bir resmi 
görüyorsunuz . 

Joan Blondel'in 
hamilden sonra tat 
bik ettiği rejim 
kendisine çok iyi 
yaramııtır : boyu 
1.63 metre olduğu
na göre, göğüs tu-
ru 88 santimden 86 
santime, beli 62 
santimden 60 san -
time, kalçaları da 
91 santimden 87 
santime dü,müı -
tür ... 

Limonun 
faziletleri 

Limonda vitaminin her cin•i var -
dır : Suyu A ve C vitaminlerinden ya
na çok zengindir. Ozerindeki beyu 
kabuklarda ise bol miktarda A vitami· 
ni vardır. Şu halde limon sirke yerine 
olduğu kadar serinletici bir içki ola
rak da bol bol kullanılabilir. Limon 
aynı zamanda Skorbüt haatalığma, art 
maya ve romatizmaya kar,ı da mükem
mel bir devadır. Ayrıca cilde tazelik 
verir ve yaraların çabuk kapanmasına 
hizmet eder. Ağızdaki abae ve ülser gi
bi yaralarda, di' etlerinin taharrilfle
rinde, boğaz ve bademcik ağrılarında 
faydası pek büyüktür. Ve nihayet, li· 
mon usaresi eldeki çatlakları çabucak 
i yileıtiri. 

nun üzerinde temerkilz etmesini bi
liniz. 

3 - Çoculclarınrza sakın yüz ver
meyiniz. 

4 - işiniz çok diye, etrafınızı .. 
ran bin türlü güzelliklere karp 1' 
kayt blma7ım~ 
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Çimento istihsalimiz 
300.000 tonu buldu 

40.000 ton Divrik demir cevheri 
Karabük'e gönderilmek üzere hazır 

Miden Tetkik ve.Arama Enatitüıü, 1938 aeneai içinde mldenci
lilimizin iatihaal ve iıleme vaziyeti üzerinde entereaan hir rapor 
lıazırlamqtır. 

~ Evell dünya mldenciliiinin 1938 

Be 1 ed I• ye M · li c: İ ı senesi içinde durumu, bir yıl öncesiy
eC 1s1 le kıyaslanmaktadır. Varılan netice, 

dün toplandı 

Mebus intihabı . teftiş 

heyeti kuruldu 

umumi olarak, istihsal rakamlarında 
bir küçülüıiln mevcut olduğudur. Bu 
na mukabil ise fiat ve stok vaziyeti 
müsait bir safha &östermektedir. Ye-
ni yıl,. dünya midencilifi için daha 
ümitli bir sene olarak girmiştir. 

Türkiye madenciliği ise, 1938 se -
nesinin dünyadaki konjonktüre! ge -

Bolcdiye mec;lisi dün Vali ve Be. rilemesine tabi olmamış ve ihracat, 
lediye Reiai B. Nevaat Tandoğan'ın hemen hemen miden üzerinde, yük
reiaUllnde toplanmıt ve encümenler selmiştir. 
intihabı yapılmıttır. Bundan başka 1938 in yalnıa ilk on aymda t8' ka. 
meb• intihabı teftit heyeti tetkili mürü istihsalimiz 2.191.069; gene ay
bakkında riyaset tezkeresi okunarak nı müddet içinde linyit 107.752; krom 
tasvip edilmittir. Bütçede münakale 171.501; çinkolu kurtun 10.112; zım -
icrası baklandaki tezkere bütçe encü- para 6.092; manyuh: 804; miden su· 
menine havale edilmiş ve celse 10 da- yu 562.163 ton olmuttur. Gene aynı 
ldka tatil edildikten sonra bütçe en- &enenin 11 ayı içinde çimento istih
cilıJıenl derhal toplanarak müzakere- salimiz 255.~2; kükürt i~tihsalimi.z 
de bulunmut ve rnazbatası~ı. hazırlı· 3;808: bor~~ 4.572 tona yilk~.lmit -
yarak umumi heyete vermıştır. Umu- tır. On ~y ıç~nde. 3~3 aandı.k l~l~ ta
mi laeyet de mubatayı taavip etmit· şı; 592 şıge cıva ıstıhsal edılmıştır. 

tirEn son olarak bütçede yazılı 125 Mukayeseler 
lira ücretli ayar memurunun müfret- Bir sene evelki istihsale ait rakam
tiflik kadrosuna nakli hakkındaki ri- larla 1938 in mukayesesinden ıu neti
yuet tezkeresi okunarak kabul edil - celer çıkmaktadır: 1938 in ilk on ayı 
mittir. Belediye meclisi önümüzdeki içinde tat kömürü iatihsalimiz 
panrtem günü toplanacaktır. 2.191.069 tondur. Bir sene evci aynı 

Ankara mebus intihabı teftiş heye- müddete tekabül eden miktar 1960000 
ti ıu aevattan tetekkül etmiştir: ton idi. Linyit kömürü ise 1937 ilk on 

Vehbi Demir, Ziya Arkant, Feyzi ayında 89.689 ton iken 1938 de 107.752 
Kütükçü, İbrahim Ayaşl ., Osman ton olmuıtur. 
Oııtilrk ve lskender Arton. Dünya demir endüstrisinin 1937 so-

lııanbuf da nunda batlayıp takriben 11 ay devam 
latanbul, 6 (Telefonla) - Şehir eden buhranlı devresine raimen Tür

mecllsi bugün daimi encümenin me - kiye krom istihsalitı 1937 yılı on ay
bua intihabı itleriyle uğrqmuına ka- lık ihracatımı.z 155.023 ton iken buse
rar verdi. Encümen valinin reisliğin- ne aynı müddete tekabül eden zaman 
de toplandı. Hazırlanan seçim defter- içinde 171.501 ton olmuıtur. 
lerinin tetkikine bqlandı. 1937 nin ilk on ayında iatihMI edil-

0 d , da mit o1aa ıaou tan ıa_.... yUs4e 
r u 18.88 ine tekabül eden 29.834 tü. Eti-Ordu, 6 a.a. - Mebus intihabına e-

1&1 olan defterlerin tanzimi hitam bank'a: yüzde 41.75 i olan 65.986 ton 
bulınut ve teftit heyetine verilmiştir. Fethiye tirketine; yüzde 23.96 sı olan 

37.859 tonu Türkiye Maadin şirketi
YUôy•derde aeçim hazırlıkları ne ait idi. 1938 in ilk on ayında istih-

biııi sal yekQnu olan 171.501 tondan yüzde 
Dahiliye Veklletine gelen malfuna· 37.28 ine tekabül eden 63.931 ton Eti· 

ta göre yurdun her kötcsinde mebus bank'a aittir. 
aeçimi hazırlıklarına devam edilmek· Krom istlhsalltında kısa bir mazi
tedk. Bütün viliyetlerde intihap def- al olan Etibank, timdiden memleket 
terlerinin hazırlanması bitmit ve def· ihracatında bq mevkii almıı bulun -
terler teftit heyetlerine verilmiftir. maktadır. Bankanın çallfJIUlları, mem 
Teftit heyetleri defterleri t~k.ike bat leket ekonomi81Dde bl\hPMa dıt tica
Jemqlardır. Defterlerin tetkıkı 10 fQ• ret muvazenesinde ~t rol almı
batta eona erecek ve ıı şubatta defter• ya bqlamııtır. . • . 
ler akıya konulacaktır. Defterler 25 Etibank'ı~ Dıvrlk demir ~~enını 
ubatta Mkıdan inmit bulunacaktır. de işletmesı kısa zamana ve bütün ta-

t _ bii zorluklara rağmen istihsale başla-

İstanbul Valisinin 
Şehir Meclisindeki 

beyanatı 
(Başı 1 inci sayfada) 

rilmeıi için 43 milyon liraya ihtiyaç 
•ardır. Bugün belediyenin elinde o
lan para, ancak tamir itine kifi gel-
mektedir. 

KanaHSMyon iti için bugüne kadar 
llarcamın 10 milyon liradır. Daha har
canması lizım gelen miktar 200 mil
yon liradır. Bunun da ancak mal :53: 
hiplerinden alınan resimleri~ temını 
mUmkUndUr. Belediye biit~esınden ay 
rılmasına imkan yoktur. 

lehirde birçok binalara lüzum var
dır: Halke•leri, oteller, şehir gazino
ları, tiyatrolar ve saire... llk ağızda 
iki tehir guinosu ve diğer umumi 
mtleaeselerin kurulmasına yardım 

faydalı olacaktır. 
Merkez halinde bir ikraz müe•ese

ıi kurulacak ve müstahsillere kolay 
ye ucua kredi temin edilecektir. Bu 
hayat pahalılığı ile mücadele yolun
da bir tedbir olacaktır. 

Ucus ekmek meselesi bütün çare 
ye tedbirlere bat vurularak halledile
cektir. Süt iti için fili bir müdahale
ye lüzum •ardır. Süt i•ini serbeet pi
yua ve rekabet mevzuu halinden çı
karmak lazımdır. 
Şehrin sıhati, bütün ihtiyaçları 

kartılıyacak bir sanatoryom kurulma
ımı icap ettirmektedir. Çofu sıht •e 
iyi binalarda olmıyan ilk mektepleri 
modem binalara kavuşturmak için 
bir in!"l programı hazırlanacaktır. 

Belediyenin ıcliri çok azdır. lste
nen ı,ıere baflanabilmesi için eveti 
bu gelirin artması lazımdır. 

Vali w Belediye Reisimiz, hatıra 

mıştır. tık olarak 8840 tonluk bir cev
her yekunu Karabük demir endüstri
si merkezine nakledilmiıtir. 40.000 
tondan fazla bir kısım da Divrik'te 
nakle hazır bir vaziyette depo edil -
mittir. 

Onümüzdeki senede Etibank; Div
rik demir iatihsalltımıaı KarabUk de
mir sanayii merkezimbin letibllk 
miktarını tamamen kaıtılıyacak lılet
me programını tespit etmit Ye mite
akip senelerde mühim miktarda d• 
piyasalara demir cevheri aatııını te -
min edecek tedbirleri almııtır. Bunun 
için yapılacak teşkil ve tcelelerin e
tüdleri bitirilmiştir. 

Belli batlı bir inp vasıtası olan çi
mento iatihsalimiz de aynı nispette 
istihlakimiz artmaktadır : 1937 senesi 
ilk on ayında 136.086 ton olan umumi 
istihsal yekftnu, 1938 yılı on ayında 
255.942 tonu bulmu,tur. Sene yekQnu 
üç y~ bin tona yaklapııtır. lnp ha
linde olan Sıvu fabrikuı da faaliye
te geçtikten sonra bu istihsal rakamı, 
memleketin kuruıu,unun bir ifadesi 
halinde yükselecektir. 

başlıca §U dört kaynaiın ıeldiiini 
söylemittir: 

1 - Belediyenin kanunen alnuya 
seWıiyetli olduğu vergileri iyi ta. 
hakkuk ve tahsil ettirmek; 

2 - ikraz yapmak; 
3 - Halka ağır gelmiyeuk yeni 

bazı eelirler elde etmek; 
4 - Hükümetin yardımını istemek. 
Yeni belediye resimleri kanuniyle 

ve kısmen tirifelerde tldiller yapıla
rak ve yol vergisindeki aksaklığı ıi
dererek temin edilecek yeni gelirle
rin yekttnunun dört milyonu bulaca
ğını söyliyen B. Lutfi Kırdar, satın 
alınan tirketlerin ıelirlerinin beledi
yeye verilmesi halinde biltçenin da -
ha geniı imkinlara malik olacaimı 
aöylemiıtir~ 

ULUS 

Ahlak düıkünleri 
(Bafı 1 inci sayfada) 

sabı hasıra göre iki yilz elli bin altın 
kadar eder!' (3) 
İzmirli Mustafa pata vaktindeki, 

iki yüz elli bin altının, zamanımızda, 
iki buçuk milyon lira ettiği malQm
dur. 

O günkü iki yüz elli bin altının, i,. 
tira kudreti de göz önünde tutulursa, 
bunu, bugün beı milyonla ifade et
mek yanlıı bir hesap olmaz 1. 

Dikkat ediliyor mu? 1. 
Adalet, illmlarla emre konuyor: a

dalet, gelir kaynağı oluyor 1 
Ve üç bq sene milletin iti başın

da bulunanlar, milyonlar savuracak 
bir durumda bulunuyorlar 1 

Ahllk dütkünleri elinde, devlet ve 
millet itleri alınır satılır bir meta 
haline gelmitti 1 

Naima anlatıyor: (4) 
"Rumeli terkerecisi (Tiryaki Kuş

baz) ki, zinde kadıların mansap/arın 
bey edip, fevtinden mahUll namiyle 
satın alan herif varıp zaptettikte, sa
bık derdimend gelip, ben sağım ölme
dim deyu tazallüm ettikte, süphanal
lah masıaman sikadan dört beş müs
lüman fevtini haber verdiler. Hemen 
sağol. Bu kadar zahmet zarar vermez. 
Deyu teselli verip mahlice bir miktar 
akçesin alıp hilifı inha imi§ deyu ib
ka klğıdın verip, IDllhlıllden alan derdi 
mend dahi geldikte, elem çekme, sa
na da bir yer peyda ederiz deyu is
kit edip, birkaç günden sonra birinin 
dahi mansabını ana kaptırıp, tekrar 
haklardı. Kadılar lukarasını devri da
im böyle dolandırıp, cemi mal için 
buna benzer güna gıln şeytanet/er ih· 
tira eylerdi." 

Bu ahlak düşkünlü~ü çaP,larında: 
rüşvet, hırsızlık adeta devlet muaşe
retinde, tabii hak sayılıyordu. 

Halifesinden t! uşağına kadar, he· 
men her devlet memuru, rüşveti, hrr
uzlıiı böyle anlıyordu. 

Fuzuli, "selim verdim, rüşvet de
ğildir diye almadılar," diyor!.. 

Hanya fatihi Yusuf paşa, denizaşı
rı seferlerden dönüşünde; para, kürk 
getirmediğinden, 1 inci 1brahim'in 
huzuruna çıkar çıkmaz boynu vurul
du. 

Koca Gazi, ayak tozunu silmeden 
batını kaybetti .. 

Bu cinayetin faili halifenin kendi
si idi .. 

nında, (Nedim) in o güzellikler ince· 
liği şiirleri arasında, (Nefi) nin (Si • 
hamı Kaza) sında, (Süruri) nin He -
zeliyatında, Sümbül zade Vehbi'nin 
ilah ilah şairlerin divanlarında, eski
liğin iç yUzünU haber veren öyle par
çalara rastlarız ki bunları bugUn ü
zülmeden okumağa imkan var mıdır? 

Meseli (Nedim) in: 
"Cuma namazın• deyu" 
Mıaraiyle bajlıyan, Kaiıthane alem 

lerinde, islimm en mukaddes ibadeti
nin nelere vasıta edildiğini nasıl söy
liycbiliriz? 1. 
Diiıündüm .. 
Şu yazılar arasına hiç değilse, 

(Türk Galip) den bir parça geçire
yim dedim. 

Ta ki hakikatler gizli kalmasın 1 
Fakat, yapamadım. 
Çünkü, bunlardan, zamanenin şahsi 

ahlakiyle ilgili hangi mısramı naklet
sem; cümhuriyet müddeiumumiliğine 
çağrılacağım muhakkaktır 1 

Ve Türk Ceza kanubunca, (adabı 

umumiyeye muhalif hareket) den do
layı cezaland·rılacağım şüphesizdir. 

Cümhuriyetten önceki şahsi ahlAk 
ifadeleri, tezahürleri bugün bir suç! 
Edebiyatiyle. filiyatiyle ve her şeyiy
le bir suç 1 İşte iki çağın ayırdı. 

Gerilere gitme ğe ne hacet? 
imam, muhtar önde, elde fener ve 

sopalar ev basmalar, mahalleleri (Al
lah) adına, ayağa kaldırmalar, daha 
düne kadar görülen ıeyler değil mi 
idi? 

Hangi namuslu bir genç bayan ve ... 
ıstırap çekmeden, tehlikeye düşme

den sokağa çıkabilir, gezinebilirdi? 
Bunların ardı s ıra neler söylen

mez? Ne fuhuşlar ifade edilmez ve 
canlandırılmazdı? 

Bugün bunları, cümhuriyet müd
deiumumisinin eliyle hakim önünde 
hesap vermeden .. 

Suçlu olarak heup vermeden; ve 
cezasını çekmeden kim, hangi namus
lu adam göze kestirebilir? 

işte cümhuriyetten önceki ~hsi 
ahlak ve bunun cümhuriyetten sonra
ki anlamı ... 

• Lafın bağlantısı şudur: 
Bütün bir eskilik tarihini düşünü

yorum. 
Onu, Atatürk ihtilalinin açtığı ye

ni çağdan üstiln bulmuyorum. 

Pardon, daha açık söylemeliyim: 
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Bugün Akdeniz siyasetinde ve Akdeniz 
meselesinin halli üzerinde 

en belli baılı rolü oynıyan 

Süveyş kanall 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

2500 yıllık bir tarihe maliktir 

Bugün kanal ımntakaaını emniyet altında 
bulundurmak ve ona el sürdürmemek İngiliz 

imparatorluğunun bir strateji dlvasıdır 

B
azı kimseler, 
Süveyiı ka

nalının açılı· 
Yazan: 

yundaki bütün 
tehirleri mah -
vecf.ecekmİ! eli -
ye de bir mü-ımı, yaıadı

iımız endüa-
Herman Valke 

trile1111e devrinin bir bulutu ol
duiunu aanıyorlar. Halbuki, 
vaziyet katiyen bu merkezde 
delildir. Kızddeniz'le Akde
nizi biribirine bailamak me ... 
lesi, medeni alemin çok ..ıu 
devirlere varan taaa'YTIU'lann
dan·dır. ilk pratik proje yapıla
lı hemen hemen iki bin bet yÜz 
yıl geçmiı oldutu sibi, Sü .. n 
kanalını qmak için de ilk kaz
ma vurulalı 2480 ~· aepniftir. 

Iaa'dan evel 609 dan 191 ~ima 
kadar hüküm aünnüt olan 26 
ıncı sülaleden Mııır Fravunu 
Mecho, Süveyt kanalı etrafın
da ilk tarihi rolü oynıyan a
damdır. Bu zat, Nil deltaıiyle 
Kızıldenizi biribirine bağla
mak için ilk tetebbüıte bulun
mU§, planlar, projeler ) .Jtır
mıı ve bazı intaata da batla
mııtrr. Fakat, Babil hükümdarı 
Nebukadnezar'ın kendisini in
hizama uğratmaıı, bu büyük 
taaaYYurun gerçeklepesini ge
ciktirmittir. 

talea 1'ir&tmüt 
lerclir • itte bu budalaca 
mütalea , k a a a 1 projesinin 
tatbik aahauna lrıaaulmasını he
men hemen yaram Ull" s•ri bı
rakmııtır. Fakat, Wr müddet 
aonra Meternih aclmcla bir al
man ortaya çıkarak meeeleyi 
tetkike koyulmUJ 'N 184 7 de 
vermiı olduiu bir raporla Ak
deniz'in aeviyeaiyle Kızıldeni
zin aniyeıi arasmcla bir fark 
bulunmadıfı, bu itibarla, naza
ri bakmıdan biç bir engele 
rutlanwlmı,.acafmı t91Pit et
mittir. 

V a:rıiyet ve mesele ha tekle 
girdikten sonra. tirollü "A

loia Negrelli adında bir mühea-

Fakat bu cinayette en büyük rolü; 
onun etrafını çeviren, di,pdarhğı, ah
llkı. doleuluiu kimseye vermiyen 
hl1'Wıs1ar yapm'f!tı .• 

Bu olaç, bir traji-komedidir ki: Na
ima şöyle anlatıyor: (5) 

Atatürk ihtilllinin yirmi yılını, bu- • 
gilll ba uırlat kwrıyan eskililin üs
tünde buluyorum. 

Fakat, bir müddet aonra, bu pro
jeyi, Iran hükümdarı birinci 
Dara tamamlamııtır. Ordula
riyle Tuna'ya kadar dayanan 
ve aerek doiuda aerek batıda
ki malUın ve meçhul ne kadar 
memleket Tar.. hepaini haki
miyeti altına almak pllnile ha
reket eden ba hükümdarın sal
tanab •m•emcla (laa'dan ..el 
486 • 122) Alrıcl...ı.-d .. sa.ey, 
körfezine kadar ilk kanal açıl
mqtır; tabii, kanalm ebadı o 
demn gemilerine göre hesap e
dilmittir. 

dia, kanalm asıl projeaini ba
zırlamlfbr. Fakat, teref taemı 
alan •e humaiyle maazMm bir 
aervet yapan F enlinand Vikont 
dö Lesaeps olmu§tur. Bu zat, 
ikinci bir framız· heyetinin ba
tına geçerek, me.cat plinlarm 
tatbik kabiliyetini derhal tak
dir ._ kıaa bir müddet zMf ... 
da 200 milyon &.nklrk bir ~ 
maye tedarik etmek zekavetini 
gö.termittir. Mamafih, aonaaz 
para ve can iarafiyle PanUD& 
İnfaat tirketini ifli.a ettiren •e 
bir Pan•ma iakandalı ori&J'.a 
çıkaran da tene ~ltftW. 

"Padiıahı llempenah, bostancıba§ı 

Hasan afaya; kaldır pnu dediler. 
Yusuf paşa dahi delir:me: 

Hemen öldür beni .. Ne durursun:' 
Deyu, bostancıbafı ile çekilip git-

tiler. 
Padişahı merhum, veziri merkumu 

boğduktan sonra nadim olup, meyitini 
huzura ıötlJrip mı•lıı merhamet il• 
nou eylediltte: oe .... ı. elma., 
larmısı yanakları van1111. Yuık Oıaa 
ld ltıydıml.-

Dedikleri mDtevatirdir ... 

Bir daha •e bin daha pardon! 
Atatürk çağı, eskilikle mulıcayne e

dilemez ki ondan üstün olduğu ileri 
sürülebilsin ! .. 

Atatürk ihtiialinin bu yönden en 
biiıyük muvaffakiyeti, eski ferdi ahla
kı tasfiye etmesi, onu kökünden ka -
zmıası oldu. 

Mürailik, eski ferdi ahlakı o kadar 
iğrenç bir hale dilfürdü ki bunun en 
doiru vaaf ını iV üncü Murad'ın bü
ytlk leJlaie11au (Y_.) .. 1ı.ses ... 
tlnnlttlr. 

Ankaralı Yahya efendi, bundan o 
kadar tiksinmiş olmalı ki divanında: 

Bu ahlak düşkünleri, bütün bu is- "Mescldde riyapi!jeler etsin kuryayı 
kandallar içinde, seccadeden baş kal- Meyhaneye gel kim, ne riya var, ne 
dırmazlar.. a 1 m ra,. 
Doğruluğu, ahl3kı kimseye vermez- Demekten, hem de dinin en büyük 

ler... milmesaili aıfatiyle nefsini tutama-
Herkesi dinsizTik ve ahlaksızlıkla mııtır. 

suçlandmrlardı. En iirenç yer sayılan meyhaneyi 
Dini ve ahlakı; çeşitli, hayal almaz bile, meteidden ve meacidde toplanan 

rezaletlerine bir kalkan yaparlardı. iki yüaUllerden çok temiz buluyor-
Rahmetli Ziya paşa, pek yerinde: du 1. 
''Ço.t kifileria haçı çıktı airibegal· Şüphe yok ki herkeı dindar olmak-

d ta, ibadet ve taatinde aerbeıttir. e,, 
Demitti. Bu ıerbettl cUmburiyet kanunları -
Bunlar bu cinsten adamlardı. nm hlmayeıl altındadır. 

ahlik Ve bu aerbestl aayıı deler .. 
Bütün bir verimi, böyle bir imre- Fakat bu hüriyet, (sureti haktan 

dütkünlUğU olan nki kültüre görünerek) herkesi dinsiz, ahllksız 
nenlere acıyorum. garmek bakkmı kümeye blıhtetmez. 

Zavallılar!.. __ ,_ Şu içki içiyor, ahltbızdır, bu fÖY· 

• le hareket ediyor, ırs dUtmanıdır, bu 
böyle yapıyor, bilmem nedir; gibi it-

Bunlal', "Allah, Muhammed,, adını tihamlarla tuna buna saldırmak yeni 
dillerinden dütürme.zlerdi. çağın ıeçer akçeal, keter bıçağı deiil-

Herkesi ahllklız gören bu sefiller, dir. Ve olamu. 
herkese ahllk vb eden bu yalancılar, Geçmifln bu kokmuı ahlik ıiıtemi, 
içki dütkUnlilığUnUn, ıra düpnanlığı- ,zamanımıada ruhunu mubafua e~
nın hayale sığmıyanlarını yaparlar· mekle beraber; baıka, yepyeni bir 
dı: Mlbed köfelerinde, saray odala- kisveye bilrilnebillr ki itin asıl kor-
rmda ilih Uih.. kulacak yanı budur. 

Fakat namu vaktini kaçınnular- Bu cibl aarıbıa vlbleri kUrsUle- 1 

dı ı. rinden indirerek cUmhuriyet hlkim-
Cami, mescit saflarında insan için- ~erinin &ıllne ıtırtlklemek, Atatürk 

de ıörünmekten, Tanrı önüne çık- ihtilillne bir aanzdır. 
maktan utanmazl~rdı. • Malanmı E_, BOZKURT 

Kadınlı, erkeklı bu pespayelerı; 
Şair (Nedim) in (Hamamiye) sin

de, 
(Ahmet Rasim) in (Hamamcı Ulfet) 

ve (Puhti Atik) inde, 
Yüz kızartmadan okumak mUmkün 

mil? 
(Bakt) ntn uamet ve hqmetle 

bezenmit şiirleri araamda, ve trp
kı, ayaklarına, çelenkler gibi serpil -
mit asırlar içinde yükselen aıut diva 

(J) lf~ay/cBJ YUirnf. S, 117 cnd "· 
(4) Naima tuibi. S, 4ZI - 421 cild S 
W •.ı,,. Wibi1 S, »I • MfJ. d1d f. 

.. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 
i Haatabldı, ~if Ye kamız E 
S çornıldar Ye ıençler için : - -~ Tahsil müessesesi § - -S Tıbbi ve pedqojik blr müdüriye : 
S tin iıdar•lnıde, bUyUk parkı bulu :
: nan rahat ve sakin bit me•kide ,a' 
: st tedavi. Yerler mahduttur. . 
: Şu adrese müracaat: :: 

1 
: Lanpcıker& .. e 12 Wien, xıx. : 

~11111111111111111111111111111111111111i=' 

K anahlaki aeyriaefer asır
larca liinnüıtür fakat bir 

çok emali sibi. kanal ela a-. 
imparalıorlda·,...~ çö
W..w ıt}Wr.,,.an aonra ar
tık büyük davalara giritmekten 
vaz geçilmiı, emperialilıt men
f aatler unutulmut, yalnız tica
ret, zahmet.iz para kazan
mak, borsacılık ve ıpeldila.. 
yon zihniyeti büküm aürmeie 
baılamıtta'. Ba auretle, ialim
lık Mııır'a bakim oluncaya ve 
araplar fimali Afrika ile ce
nubi A vrupa'71 hakimiyetleri 
altma almcrya kadar, bu muaz
zam eser, çölden esen rüzgar
ların önüne kattığı kumlarla 
dolmuıtur. 

lcatlariyle, ilim ve hikmetleriyle 
Ö'YÜnÜp duran, fakat hakikatte 
insanlığa f aydaaı dokunacak 
birçok §eyleri mahv ve harap 
ebnif olan ortaçai, Siiveyt ka
nalmı ve bu kanala bağlı bulu
lunan imkanları da unutmut
tur. Hatti, gözü önünde kum 
akmda duran Hindi.tan'm de
niz yolunu bulmak için, elinde 
fener, dolaııp durmuttur. Hu
maniıt hikmetlerin hülıriim sür
düiü devir, aube doiru •eya 
Kap bumu dolatılmak ••etiy
le bir deniz yolunun açılmaıı
nı ileri aürmüt, ilkin eski eMl'
lerde bu huausta k&fi derecede 
sarih malUm.at buhmmadıim
clan, çoktan m.wcut olan lna 
yolu farkedememiftir. 
hayet, herkeain bilclm Ye bir
çok dram •• bldiaelerle dola 
olan dewimizin 1ıııanal tarihi 
batlamıfbr. Mllll"a büyik bir 
alika ile bailamnıt olan birin
ci NapolJOD, 1799 da oraya bir 
etiicl heyeti ıöad_..it ft bir 
kanal İDf&lmm imk&nlannı tet
kik ettirmiftir. Heyeti Ntkil e
den ba bü,6k bilaiaaler, 2000 
yıl ..-ld tecrGbelerle tememi
le aylun olmak izwe, böyle 
bir kanalm in,...., imkla ol
madıimı hepit etmitlenliır. 
ya Kızıldeniz Akdeniz'dea 10 
ili ıs metre ... ~kte 
imit, kanal açdmcak olarea, 
Hinci claizleriaiıa ..a.n Alale
niz'• lııiic- ederek lllıhil ... 

Onümibdeld ilım.harcla, kanal 
intaMına baflena lı 80 )'il, blt.ıli 
de 70 ,..ı olacalııbr. Kanal ._. 

hinin en aon f aslmdaki bacfiee. 
lenlen biri de cihan harbinde 

veyt usunun bir
._ç defa hücum hedefi olmat
tur. Şayed seri olarak Ye büyük 
kuvetlerle yapılmıı ol1&yclı, bii
yük bir değer •e ehemiyet ka
zanması ihtimali olan IMa hü
cumlardan, o cünlercle genel
kurmay ıubayı bulunan Kemal 
Atatürk'ün fazla bir feY bek
lememif olmau dikkatıe çok 
§ayandır. 1915 lutmda 4.üncü 
türk onluıu Sina yarımadasına 
ve kanal mmtaka.sma YarDUf

tır; fakat insilizler ba tehdit 
ve tehlikeyi atlatmaia mUYaf
fak olmuılardır. Bugün, kanal 
mıntakaamı emniyet altmcla 
bulundurmak insiliz İmpara· 
t.orluiunun en ehemiyetli bir 
.trateji da•a•ıcl ... 

Falih Rıfkı ATA Y'ın 
Bb sene basılan eserleri 

1 - Zeytindağı 
Yeni iliYelerle ikinci ve 

kati tabı 

2- Tuna kıyıları 
En eaki zamanlanndan bu
ıüne kadar Yusoalavya ta
rihine hir halut - Yusoalav-

,. içinde bir aeyahat. 

3 - Denizaşırı 
Türkçe 1eyahat edebiyatı
nın batlıca eseri olan bu ki
tabın ikinci Ye kati tabı 

n91rolunmuıtur. 

Hepsi Remzi kütüphanesinde 

blllınmıktacbr 
u ucu 
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Memleket hikayeleri -
Köy düğünü 

:Parlak bir sonbahar günü idi.. Köy
de muhtar Mcmi dayının düğünü 
va:dı. Memig dayı oldukça zengindi. 
~glu Ali'ye civar köylerden güzel bir 
~ ız alıyordu . Geçen yaz kızı isteme
ge gitmişler, dört beşi bir yerde, iki 
a.t ve bir hayli davar başlık mukabi
lınde ailesini razı etmişlerdi. Bu yıl 
harman sonunda düğlin yapmağa ka
rar vermişlerdi. 

_Artık harmanlar kalkmış, yaylaya 
ÇıKan sürüler köye dönmüştü. Henüz 
saman yığınlarından arta kalan toz
l~rın uçuştuğu harman yerinde, bü
tun köy halkı toplanmış avurtlarını 
Yırtarcasına şişirerek zurnasını üfli
Y:n ve davulunu oynata oynata çalan 
çı.ngenelerin çıkardığı mUthi§ gilrül
tti arasında gUleşen köy delikanlıla
rını seyrediyorlardı. Kadınlar damla;:U ç~kmı~ uzaktan seyre dalmı~lardı. 
k ltbn bır senelik sessizliği bozan bu 

a a alığa Çocuklar hayran hayran 
bakıyor, sevinslerinden oradan ora
ya koşuşuyorlardı. 
'?ğleden aonra bUyük bir kafile ge

linı almak için civardaki köye doğru 
hareket etti. En önde mütemadiyen 
çalan davul zurna, arkasında ba~ları· 
na renkli mendiller bağlanmı§ iki a
tın çektiği, eaklmlt yayları gıcırdı
yan, soluk aiyah tenteleri beyaza 
dönmilı, biraz: yana mcyletmi§ geli
nin bineceği yaylı, onun arkasında da 
atıua binmi§ köy delikanlıları ilerl i
:>'or, baz:an delikanlılar yoldan ayrı
l•rak yarıılar yapıyorlar, cirit oyna
tıyorlardı. 

Gelinin köyüne varınca, bir takım 
tençlerin elele vererek yolu bağla
dıkları görüldü. Erkek tarafının la
ıırngelen hediyeleri vermesi üzerine 
Yol açıldı. Kafile de gelinin evine 
Yanaştı. Çok beklemediler. Koyu dal
lı, ınor çarşafa bürünmüş, başına be
Yaılar örtmüş gelin, önünde yürüye
rek yüzüne büyük ve süslü bir ayna 
tutan kılavuzunu takip ederek ayrılık 
Çığlık ve ağlamaları arasında, birkaç 
~akın akrabası ile arabaya bindi. Di
&er bir açık arabaya da birkaç yeni 
htak ve kilim. bir sandıkla, kırmızı 
~kırlardan mürekkep çehizi yüklen-

ı. 

h"\' en iden katılan atlılarla büsbütün 
uyüyen kafile daracık köy yolundan 

t«ııyor, delikanlılar at oynatıyor, 
111tndillerini kapıp kaçarak birbirle
~~~e yarenlik ediyorlardı. Gelin alayı 
h~Yük gürültülerle köye geldi. lla-
ıler ve dualarla paralar serpilerek 

&elin müstakbel evine girdi. 
lt Artık akşam da olmuştu. Köy hal
l r harman yerinde toplanmış yaktık
arı büyük ateşin karşısında oynıyan 
~ençleri seyrediyorlardı. Obür köy-
l en gelen davetlilerle köyün ileri ge
ğ~tı.leri Memiş dayının avlusunda dü
ın·n Yemeği yiyorlardr. Vakit ilerle
n ışti. Güveyin gerdeğe girme zama-

ı da geldi. 

b Merniş dayının oğlu ince kaytan 
g 

1
Y1kh ufak yapılr kara yağız bir 

ı_:nçti. Kıyafeti ve ha1i şehirli ile 
ıı;oyJ" d u arasında bocalamakta idi. Cok 
k a u~angaçtı. Bütiln bu kalabalığın 
b~~dısi için toplandığından sıkrlmış 
8 
ır aç. arkadaşiyle kenardan etrafı 
eyredıyordu . Kendisine: 
-Hayd· · D . ı. 

l{" edıkleri zaman bUsbUtiln kızardı. 
k 7un adetine göre, kalabalığın itip 
l'a rnaları ve yumrukları arasında ge-
ın odas:na girdi, 

d r~~1.? akrabalarla davetliler yan-
a 1 oy odasına çekilmiş Memiş da

Yıyı tebrik ediyorlardı. Bir dakika 
~esmeıniıı.t· k' · . ğ ır ı ı mUthış ve acı acı ba-
ırarak alev alev yanan bir ateş yığı-
~ tencereden odaya girdi. Haykıra 

Y ıra oraya buraya şaşkın şaşkın 

N. Tümay 

koşan bu alev yığını nihayet kapıdan 
dışarı fırladı, korkudan birer tarafa 
sinen kalabalık da haykırarak arka
sından koştular. Gürültüyü duyan da
mat da odasından fırlamıştı. 

Biraz sonra bunun gaza bulanark 
tutuşturulmuş zavallı bir kedi oldu
ğu anlaşıldı. Fakat sinirler henüz ya
tışmamıştı ki yeni bir çığlık duyuldu. 

- Gelin kaçırılmış!. 
Gündüzün yorgunluğu ve bu kar

gaşalıkların şaıkınlığı ile birer tarafa 
çekilen köylüler birbirine fısıldıyor
lardı: 

- Aferin Hasan'a ... Yiğit delikan
lı imiş ... Babası, fakir diye krzmı ver
medi ama Hasan güzel yavuklusunu 
aldı kaçtı .. 

Hak kanununun 
• 

erın k vet 
kanunu aldı 1 

B. Löbrön'ün bir nutku 
Faris, 6 a.a. - Dün dlmhuriyet~i 

gazetelerin ziyafetinde bir nutuk söy 
lemiş olan B. Löbrön, ezcümle tÖ}'le 
demiştir : 
"- Karıma karı,ık bir devirde yqı • 

yoruz. Müstakar hiç' bir şey yok. Her 
tarafta tahrikat yapılmakta. Dünya -
nın temellerini teşkil eden eski bey -
nelmilel prensiplerden ve beynelmilel 
kanundan kimsenin haberi yok. Bunla
rın yerine men§ei, bize söylendiğine 
göre, nec:rdinamiun'de ve "tarihin za
ruri tekamülü" olan "milletlerin tabii 
temayülleri" kaim olmuştur. 

Bütün bunları isimleri ile yadetmek 
isterim : 

Hak kanunu yerine kuvct kanunu. 
Demek ki insanlar, hüriyet, adalet ve 
beşeriyet camiasının istiklali için boş
yere mücadele etmi~lerdir. Beyhude 
yere istirap çekmişlerdir öyle mi ? 

Kut'etli olmak lazım 
Bu prensipler, bundan bir kaç sene 

eve! medeniyetimizin esası ve şerefi 

addedildiği halde şimdi bunların or -
tadan kalkmasına şahit olmayı kabul 
etmeli miyiz ? 

Fransa, böyle bir ihtimali kabul e -
demez. Demokrasi esasına müstenit 
kanunlara sadık kalmış memleketlerle 
hem fikir olan ve Atlas Okyanoı>unun 
ötesinden vaki olan davete icabet e -
den Fransa, ma:.:ide sarfedilmii; gay -
retlerin neticelerini muhafaza etmiye 
ve saadeti temin ve umumi sulhu mu -
hafaza edebilecek prensiplerin ancak 
bu prensipler olduğunu bütün dünya -
ya isbat etmiye azmetmiştir .. , 

Reisicümhur, diğer milletlere söz 
anlatabilmek ve onları çekebilmek için 
kuvctli olmak lazım gelmekte olduğu -
nu işaret etmiştir. 

Suriye' de 
kanşıkhklar 

Adana, 6 (Telefonla) - L5zikiye' • 
de silahlı hareketler gene başladı. 
Aynüssüyeda, Sologa köyleri basıldı. 
Bu köylerdeki Sur~yt: jandarmaları 

silahtan tecrit edilerek hudut harici 
edildi. Süriye yüksek komiseri karı -
şıklıkları yatıştırmak Uzere Lazikiye
ye gidecektir. 

ULUS -9-

Türkiye iş Bankasının K. Polis Enstitüsünde 
tasarruf ikramiye keşidesi 70.polis memuru, komiser.ve 
Kazanan talihlilerin isimlerini netrediyoruz 
Türkiye İş Bankasının kumbaralı 

ve kumbarasız küçük cari hesaplar i . 
çin tertip eylediği 1939 ikramiye pli -
nının şubat keşidesi banka umumi 
merkezinde ve noter huzurunda yapıl
mıştır. Bu keşidede kazanan talihli -
terin isimlerini, hesap numaralarını ve 
bulundukları şehirleri sıra ile yazıyo
ruz: 

İzmir'de: Çelik 5302, Luna 14982, 
Leyla 16181, K.amil 1894. 

Diğer şehirlerde: Nazife 1826 (Ba -
lıkeair), Ali 4170 (Bursa), Sait 2064 
(Diyarbakır), Nadir 1270 (Edremit), 
Avni Selçuk 5820 (Giresun), Ri~r 
Fahri 2470 (Trabzon). 

emniyet Amiri, yüksek ve orta 
ihtisas kurslarını bitirdiler 

1000 lira kazanan : Hüsnü 1912 
(Üsküdar). 

500 lira kazananlar: Saliha 29332 
(Ankara), Zehra 16349 (İzmir). 

250 şer lira kazananlar: Re§it 69869 
(İstanbul), Seyfullah 7537 (Adana), 
Ayhan Sami 26Ll (Samsun). 

100 lira kazananlar: 
Ankarada: Osman 31655, Mehmet 

32541, Sabahattin 21483, 
İstanbul' da: Turhan 69692, Mukbil 

65143, Mehmet 1395 (Üsküdar), Marta 
2.024 (Beyoğlu). 

lzmirde: Süruri 15599, Fatma 14358 
Hakkı 21509, 

Diğer ıpehirlerde: Nazif 2487 (Ee
kişehir), Mustafa Yüksel 3408 (Kay
seri), Şemsettin Dişbudak 3228 (Kon
ya), Mari Vusbikyan 2131 (Mersin). 

Ellişer lira kazananlar: 
Ankarada: Hayri 32524, Mihrican 

25652, Hayriye 28081, Refik 11358. 
İstanbul' da: Mustafa 72632, Sü

heyl 31551, Ziya 830 (Galata), Yeı:ane 
31965 (Beyoğlu), Mehmet 3220 (Baye
zit), Hamdi 2321 (Galata). 

Yirmi beşer lira kazananlar : 
Ankara'da: Efser 14790, İbrahim 

25841, Leman 31836, Muzaffer 6006, 
Gürel 33631, Emin 16144, Şahnan 

28412, Seniha 22048. 
1atanbul'da: Hüseyin 9702, Mazlum 

57143, Yorgi 79598, Esat 57136, Lütfi 
82835, Hatice 71736, İbrahim 57017, E
mine 67756, Ayşe 19090, Osman 24526, 
Ziya 11301, Doktor Simon 47233, Na· 
im '8066, rgun 40641, Halil 20312, 
Bahir 1964 (Galata), Semiha 2077 
(Beyoğlu), Kalyopi 1620 (Galata), 
Fani 18798 (Beyoğlu). 

İzmirde: Şakir 5944, Faik 20485, 
Metin Oğuz 11116, Sabite 19445, Va&· ı 
fiye 2842, Yusuf 18277, Dürdane 14452. 

Diğer şehirlerde: Ane 1502 (Af
yon), Mazhar İnanlı 1017 (Akhisar), 
1kbal 1143 (Ayvalık), Mür.el 2276 
(Antalya), Ketami Mecit 176 (Bafra) 
Sudi 1081 (Bergama), Halil İbrahim 
65 (Ceyhan), Sabriye 524 (Edirne) , 
Mustafa 1647 (Erzurum), Abdullah 
1553 (Gaziantep), Cemal Ahmet 168 
(İnebolu), Na7.lı 1533 (Kars), Remzi -
ye Minimini 1743 (Manisa), Muaa 1742 
(Sıvas), İsmail 1296 (Tarsus). 

Halkevinin güzel bir teşebbüsü 
. 

Fotoğraf amatörleri arasında bir 
açıldı mükafatlı müsabaka 

Ankara Polis Enstitüsü, ilk, orta ve yüksek kısımlarından ge -
çen yaz mezun olanlardan başka, bu sene de ilk defa olarak yük
sek ve orta ihtiıaı kurslarım muvaff akiyetle bitiren 70 polis me
mur, komiser ve emniyet amirine diploma vermiştir. tik teşrinin 
batındanberi Polis Enstitüsündeki kurslara devam eden bu me
murların imtihanları, ikinci kanunun ıon iki haftası içinde yapıl
mış ve çok iyi neticeler alınmıştır. 

Polis Enstitüıü yükıek ihtiıaı 
kursu birincisi Baha Vural 

Memurlardan 19 u yük sek, 51 i de 
orta ihtisas kursunu bitirmişlerd ir. 

Bunlardan Antalya başkomiscri B. 

Haha Vu ral yüksek ihtisas kursunun, 

İstanbul polis memurlarından B. İs -

mail Demir de orta ihtisas kursunun 
birincisi olmuşlardır. 

Yüksek ihtisas kursunu bitiren me
murlarımız, y üksek tahsil görmüş ve
yahut polis enst i tüsü yüksek kıı;.ınını 
ikmal etmİ§ olduklarından kendilerine 
emniyet teşkilat1 içinde birinci dere
ceye kadar yükselme yolu açılmış de -
mektir. Orta ihtisas kursunu bitiren • 
ler ise, bir müddet kadroda hizmet gör. 
dükten sonra enstitünün yüksek kıs • 
mrna ve sonra ihtisas kursuna devam e
deceklerdir. 

Tahsillcrinde muvaffakiyet göste -
ren emniyet teşkilatımızın bu değerli 
memurlarına işlerinde muvaffakiyct • 
ler diler ve kendilerini tebrik ederiz. 

Her iki kısımdan mezun olanlar 
şunlardır : 

Emniyet amiri Kemal Glinan (Em. 
U. M.), Ba komiserler: MUmtaz Tunç 
(Seyhan), İbrahim Çankaya (Mardin), 
Baha Vural (Antalya), Şerif Kutluer 
(İstanbul), Nazmi Aksoy (İstanbul), 
lbrahim Yalkut (İstanbul), Fevzi Çe
lik (lıtanbul), Akil Yılmaz (İstanbul), 
Nurettin Tengöz (İstanbul), Halit 

Ankara Halkevi, seri halinde de-j bulunacaktır. Zarfın kapalı olması Çalgı (İ&tanbul), 2, inci s. Mıı . M. Ze-
vam eden güzel ve faydalı teşebbüsle- şarttır. · A Em u M) u .. s M 

k ·· d ·ı f t ğ kı tasoy ( . . . , 3. ncu . u. rinin bir yenisi olarak fotograf amatör 8 - Müsaba aya gon erı en o o • Ş . ·n · sahih' i li d M. efik Barlas (Em. U. M.), 3. üncü 
lerl arasında a~ağıdaki §Artlarla bir rafların negatı erı ın n e n e S. Mu. M. Setahattin Barut (Em. U. 
miisabaka açmt§tır. olmalıdır. Mükafat almak için talep 

Memleketimizde, bllh&Ma Ankara' vukuunda fotoğrafın negatifini gös- M.), Komiser Enver Yanıker (Em. U. 
da ıon aeneler içinde fotolraf merakı termek prttır. M.), Komiser mu. Kadri Erogan (Em. 
çok inkipf etml§tir. zamanımızda fo. 9 - Fotoğrafların gönderileceii en U. M.', 2. inci S. Mu. M. İhsan Özalp 
toğraf aanatrnın yetiıtiği aon merha- son giln 21 !ubattır. Bugünün akpmı- (Em. U. M.), 3. üncil S. Mu. M. Sabri 
le, bu sanatı §<!killeri zapteden baıit na kadar H lkevlnc (Sekreterliğe) Meriç (E m. U. M.) , K omiser Mu. Ad-
bir iı olmaktan tamamen çıkarmıştır. makbuz mukabilinde teslim edilecek· nan Oktay (Em. U. M.), 

Foto~raf, bilhassa yurt güzellikle- tir. Polia memurları: Yusuf Ziya Eren 
rinin en veciz bir iladesi olmuştur. 10 - Teslim tarihinden bir hafta (Ankara), Arif Saygan (Ankara}, Sa-
Bunları yakında• gören ve biten Anka sonra toplanacak jUri fotoğrafları Polis Enstitüsü orta ihtisas it Uran (Ankara), Süleyman Sadık A-
ra Halkevi mUkafatlı bir müsabaka aç- tasnif edecek ve derecelendirccektir. kurıu birinci•i l•mail Demir kar (Ankara), Avni Toçoğlu (Ankara) 

kl k · d b. h k t mış Aamı Akay ('Gümü•hane), İhsan Ata-ma a ço yerın e ır are e yap 11 - Sıraaiyle bet kişiye maktu mü ,.. 
olmaktadır. MUtaba.kanın on beş şartı kafat verilecektir. Birinciye (SO) lira, --------------·--, gün (Ankara), Fevzi Özbölük (Ada· 
şudur': ikinciye (25) lira, üçüncüye (20) Iira, 111

'
11

'
1111 ',.'"''*"''"''"''",.'"'""'''''""I na), Hasan Aras (Ankara), Vehbi Er -

l - Ankara Halkevi bir fotoğraf dördüncüye (l5) lira, beııinciye (lO) A N O A Ç tan (Sivas), Ali Fırtına (Ankara), 
mllaabakeı açmıttır. lira mükafat verilecektir. Mehmet Bozkurt (Ankara), Süleyman 

2 - Bu müaabakaya Ankara'daki a- ... ,,,,,,,,.,,,,,,,,_,,,,,.,,,, ... ,.,,..,.,,,", Era.avat (Ankara}, Seyfettin Aksoy 
12 - 15 mart tarihli Ulus gazeteai NOBETÇl E...:ZANELER t 

matörler ittirak edebilecektir. ile mükafat kazananlar ilan edilecek (Ağrı), İsmail Demir ( 'Btanbul), Os -
3 - Müsabakaya her nevi fotoğraf ve aynı &ün mükafat alan fotof;raflar ~:::~tHi ! ~~~~~~\:~:ı~:~i man DUndar (İ6tanbu1), Abdülbaki 

gönderilebilir. Mevzuu serbesttir. jürinin teşhire layık gördüğü fotof;- Salı : Ankara eczanesi Şahar (İstanbul), Ta18t Alpargun (İa-
4 - Fotoğraflar en aşağı 13 X 18 bo- rafları da Halkevinde teşhir edilecek- Çarııamba : Yeni ve Cebeci eczaneleri tanbul), Zikrullah Tekinalp (İstan -

yunda olacak, teşhir edilecek şekilde . Pel"iembe : Halk ve Sakarya eczaneleri 
kartona Yapııı.mı• bulunacaktır. Fo- tır. CCuumnıaartesı' : Ege ve Cankaya eczaneleri bul), Zeki Doğan (İ6tanbul), K. M. 

% % Sebat ve Yeniliehir eczaneleri 
toğrafların mat veya parlak, krem ve- 13 - Bu sergi bir ay açık kalacak Ziya Çetin (Mardin}, Polis memuru 
ya beyaz olmasında mahzur yoktur. ve herkes tarafından gezilebilecektir. ACELE iMDAT Avni Güler (İzmir) , Polis memuru 

f 14 J"'r' f t ğ fi 'f d Bir yaralanmı, bir kan, fevkallde bir .. (İ • ) p 5 - Herkes arzu ettig~i miktarda o- - u 1 o o ra arı taam ve e- Hikmet Hoşgun zmır , olis memu-l hHtalık vukuunda acele imdat istemek 
tografla müsabakaya iştirak edebilir. rece a anları tespit ettikten aonra ru- için belediyeler haı;taneliine (2257) ru Faik Özel (İzmir), K. M. Abdülga-

B t .. lmış fo muzlu zarfları ar~cak ve aynı Rahı>ın numara lle telefon edilir. İ 
6 - oyanmış ve ro uş yapı • r- % ni Kalkancı ( zmir), K. M. Remzi Soy-
ğ fl ·· bak dah ·ı edilmez- bütün fotoğraflarını toplu olarak teıı- Lüzumlu Telef .. n Numaraları 

to ra ar musa aya 1 
,.. "' &al (İzmir), Polis memurları : Ka~zım 

ler. bir edecek ve altına sahibinin ismini Vangın hibarı: (1521 ) . - Telefon miıra· İ 
7 _ Fotoötafların üzerinde veya fo- koyacaktır. racaat. şehir: (1023-1024). - Şehırlera• Türk Genç ( zmir), Ahmet Demir· 

11 rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava· M ) S · 
toğrafların bulunduğu zarfta hi~ bir 15 - Serginin kapandığı günden i- ga..:ı arıza memurlu{:u: (1846). - Me· el ( arar; • elım Demirci (Sam ·· 
isim ve adres bulunmıyacaktır. Her tibaren bir hafta zarfında sahipleri ta saJeri Şeh.r anbarı : (3705). - Taksı sun), Ahmet Turan Ceran (Sivas), 

f d telefon numaraları: Zincirlicamı civa· 
fotoğrafa bir rumuz konacak ve aynı ra ın an ahnmıyan fotoğrafların za- rı: (l645-t050·1111CI) • • Samanpazarı ci- Kemal Gerçalman (İstanbul) , Ata Bek 
rumuzu taşıyan ayrı bir zarf içind: yiinden hiç bir ,mesuliyet kabul edil- varı: (2806-32511) . - Yenischir. Havu.:- kök (İstanbul), Bekir Sırkı Subaşı. 

· d · 'h d ı mez ba§ı Birım taksi ı (2323). • Havuıbaşı. 
fotoğrafları gon erenın sarı a res · Guven taksi: (3848). Birlik taksı : (Erzurum), Ali Rıza Kaya (Erzurum) 

DIŞ 

X Tokyo - Kuisiu açıklarında 2 
ıubatta batan "63" denizaltı gemiıi 
mürettebatından altı kişinin kurtarıl
mış olduğu bildirilmektedir. Diğer 
81 kişinin ne olduğu bilinmiyor. 

X Bükrcş - Lei'in kıymetten dü
!Ürüleceği hakkında yabancı memle · 
ketlerde dönen ayialar selahiyettar 
kaynaktan tekzip edilmektedir. Na -
zırlar milli döviz kıymetinin mu ha -
fazasında mutabık kalmışlardır. 

X Sevil - Biseo tarafından idare 
edilmekte olan bir İtalyan tayyaresi, 
Bueno11 - Ayres üzerinden uçmu~tur. 
Biseo, Roma - Buenos - Ayreı seferi· 
nin tecrübelerini yapmaktadır. 

X Moskova - Sovyet Rusya ile 
Yemen arasında 1-11-1938 de Sana'da 
aktedilmiş olan dostluk ve ticaret mu 
ahedesi, Yemen kıralı ile B. Litvinof 
arasında mektuplar teaitlıl ıuretiyle 
10 sene için uzatılmıştır, 

X Roma - Alman hücum kıtaatı 
kurmay batkanı B. Viktor Lutze, Ro· 
ma'dan Palermo'ya hareket etmittir. 
Oradan Libya'ya &idecektir. 

x Şanghay - Şumpao eueteııi mu 
harriri ve Çin gazetelerini 1ansür e
den japon memuru Şienva bugün meç 
hul kimseler tarafından öldürülmüıı-

Ankara Borsası 

6 Şubat 1939 fiyatları 

<.a:EKLER 

Londra 
Ncvyork 
Par is 
Millno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brukıel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrld 
Varşova 
Budapeşte 
Bilkreı 
Belarad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Acılı& f1 

5.8925 
125.90 

3.33 
6.625 

28.435 
67.895 
50.535 
21.2625 

1.075 
us 
4.3175 
5.8925 

23.8075 
24.0475 

0.110 
2.82 

34.40 
30.365 
23.77 

Kııpıını$ fi 

5.8925 
125.90 

3.33 
6.625 

28.435 
67.895 
50.535 
21.262!'1 

1.07!'1 
us 
4.3175 
5.8925 

23.8075 
24.9475 

0.90 
2.82 

34,40 
!0.365 
23.77 

E~HAl\1 VE TAHVILA1 
1938 35 ikramiyeli ı 9.40 
1938 %5 hazine tahvili 92.-

tür. 

19.40 
9.2.-

X Vaşington - Maliye nazırı Mor· 
genthau, hazinenin 300 milyonluk bo
no ihraç edeceğini söylemiştir. Bu 
bonoların faizi 7/8 yani yilıde birden 
aşağıdır. 

(2333). - Çankırı caddcsı. Ulus taksi : 
(1291). - İstanbul taksısi: (3997). Dursun Ertürk (Erzurum), Haydaı· 

Otobüslerin ilk ve ~n seferleri GUrtckln (Çoruh), Muhtar Solak (İs· 
Ulu· M. dan K . derc'yc e.4S 23.00 tanbul), Muammer Ural (İstanbul), 
K. dere'den Ulus M. na 7.lS 23.20 Bekir Sami Yalçın (İstanbul), Komi -
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.2~ 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 ser M. Zeki Tınmaz (İstanbul), Polis 
Uluı M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 memurları: Nevzat Arar (İstanbul}, 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Uluı M. dın Kc1;ioren'• 6.00 2l,OO Nurettin Noyan (İstanbul), Mehmet 
Keçiöıen 'den Ulus M. na 6.30 21.30 Denizci (İstanbul), Nuri Pırnacık (İs 
Ulus M. dan lı:tlık'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.oo 21•30 tanbul), Komiser M. Necmettin Avcı 
Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 (İı>tanbul), Polis memurları: Turan 
Cebeci 'den Ulus M. na 7.00 23.00 
'.:;ebccı'den As. fabl.ra 7,00 -.- Tüzün (Malatya), Halil Karaduman 
As. fabl. dan Ccbeci':rc -.- 17.00 (Malatya), Turgut Toprak (Konya), 
'ı'enııehır'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 Z3.00 Ahmet Çolaksoy (İstanbul), Şevket 
S. pazar_ı:ndan Akkoprü'yc 6.15 7.00 Bayrak (Giresun), Ko miser M. Musta-
Akkopru den S, pazarı•na 7.30 9.4!'1 
Bahçelı Evlerden Ulus M. na 7.45 -.- fa Özsayıner (Ankara). 
U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 
§ U. Meydanı'yle l&tasyon aruında her 

beı1 dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır, 
U. Meydanı'yle Yenluhlr. Bakanlık· 
tar. Cebeci. Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki· 
kafta ; aaat 20 den 21 ı kadar bır on da· 

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

~ Akıamları Uluı Mıydanı'ndan Hat 23 
deki ıon aeferlerle bunlarm Uluı me:r· 
danı'na dônüşleri sinemaların rla~ılış · 
saatlerine tlbiditler. 

Poıta Saatleri 
TeahhUtlü saat (18) e kadardır. 
Poıta ıaat (l!I) a kadar İstanbul ciheti. 
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatl"!ri 
Haydarpa3a'ya ı Hır aabab a.20, Her 

Yokıul Çocukların ıağlığı- ı 
na, nüfusun artımına erİfe· 

1 

bilmek yılda bir lira Çocuk 
E•irgeme Kurumuna v~r
mekle tehakkuk edebilir! 

akşam 19.lS ve 111. '.'JO 
de (Pazartesi. Per
şembe. Cumartesi 
Toros surat.) 

Samsun hattına : Heıı:Un 9.35 ( Kııyse· 
ri, Sivas. Amuya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her giln 11.3!1 
Zonguldak hatU : Her'iuı UM 



_,,_ 
uı.:u s 

B. Azana ile Nazırlar 
Fransa'ya iltica ettiler 

• 

Hükumetçiler İspanya'nın merkezinde 
gene mukavemete devam edecekler 
Agullana, 6 a.a. - Cümhuriyetçi hükümet saat 20 de Agullana 

civarında toplanarak Bat vekil Negrin'in merkez ve cenup mınta
kuına derhal hareket etmesine karar vermiıtir. 

Frınsa'yı fastlasıı 

sureHe bir insan 

dallası akıyor 
( .Jaşı ı iDCi sayfada) 

dir. Yolun iki tarafında, iki kilometre 
mesafede, tüfek, mitralyöz, tabanca ve 
diğer silahlarla doludur. Bunlar, ge -
lcnlerin franaız kıtaatı kordonunun 
önüne varmadan attıkları silahlardır 

Muhafızların yalnız yaralı veya ka -
Havas'ın muhabiri İspanya başveki- dınların bulunduğu kamyonlara yol 

li Ncgrin ile diğer bazı •nazırlarla gö- F rankistler dört açmak için müdahale ettikleri görül -
r'ÜflnÜf ve hiıkümetin merkez mınta- mektedir. 
kasına nakli için bütün tedbirlerin a - ko 1 dan taarruz Junquera sakinlerinin ifadesine gO-
lmmıt olduğunu öğrenmiştir. Hükü - re, Figueras'da 5 kilometre mesafede -
metin müstakbel merkezinin neresi o- ediyorlar ki Molons köprüsüne kadar muazzam 
lacağı henüz belli değildir. Bunun Va- bir insan kafilesi uzanmaktadır. Fran-
lansiya olabileceği gibi Kartejana ve (Başı linci sayfada) kist ön müfrezelerinin önünde muha-

'Murcis de olması muhtemeldir. ilerlemektedir. rebe ede ede gayet yavaş bir surette 
Dün öğleden sonra Perpinyan'a gi- 3 - Şarkta Navar'lı iki kol, Flechas çekilen cümhuriyct ordusunun ilk kı

den İspanya hariciye nazırı Delvayo, larla irtibatlarını temin ederek birisi taları ancak bu köprüden itibaren gö
geceleyin yanında maliye nazırı oldu- Olot istikametinde, diğet'i de Piguera rülebilmcktedir. 
ğu halde tekrar lspanya'ya dönmüş- yolu boyunca ilerlemektedir. Hükiimetçi mkerler Fransa'ya 
tür. 4 - Sahil ımntakasında faslılar, ilıicayo lxqladılar 
Hüküm.etçi devlet adamları Palamas'ı iıgal etmi,ıer, Palmas - Perthus, 6 a.a. - Bu sabah saat 4.35 

Fmntıa' da Gerone yolunu keaınitler ve Biabal'a de cümhuriyetçilcre mensup ilk müf -
Perthous, 6 a.a. - İspanya başvc- yaklafmıflardır. reze fransız hududuna gelmiş ve ailib-

kili Ncgrin ile devlet erkanı Hospita- Seo 'd'Urgel ide düıtü ları alındıktan sonra franaız toprakla-
let maarif nazın Balco, adliye nazırı Seo d'Urgel mıntakasında General nna almmıftır. Bu müfreze, asayişi te-
Gonzalcs ve dahiliye nazırı Gomez bu Tcllo'nun kuvetleri hiç bir mukave - mine memur bir süvari bölüğUdür. Bu 
aabah saat 3,45 te 8 otomobille hududu metc maruz kalmadan sis içinde iter • müfrezeyi bir müddet sonra diğerleri 
geçerek fransız topraklarına girmiş - lcmektedirlcr. takiıbe b&§lamı!Jtır. Şimdi İspanyol ... 
lerdir. Otomobillerde kurşun izleri Nasyonalistler bu sabah Sco Ur - kerleri ellerinden silihları almdrktan 
vardı. Otoınobillerin muhafızları hu - gel'c girmitlerdir. Fakat §Chri geçe- sonra fasılasız hududu geçiyorlar. 
dudu geçerken silahlarını bırakmışlar- rek ilerlemcmittir. 26 ıncı cümhuri - Bir hiikiimetçi /ırka 
dır. yet fırkası Puigcerda istikametinde 

Franaa'ya g~miş olan İspanya hü- bütün köprüleri atarak geri çekilme- ricat ediyor 
kömet erkanı mücadeleye devam et- ğe devam ediyor. Puigccrda askeri i- Puigcerda, 6 a.a. - Cüınh4riyetçile-
mek üzere İspanya'nın merkez mınta- dare altında bulunmaktadır. Halk bil- rin 26 ıncı fırkası, Puigcerda istika -
kasına gidecektir. kQncti muhafaza ediyor. metinde yukarı Sagre vadi.sinde mun-

Umumi karargihın bir tebliğinde tazam surette ricat etmektedir. Kara -
Kortezler reisi ~ nasyonalist kuvetlcrin Katalonya cep binyerler, köprüleri berhava etmek au-

Fmmra'ya geldi besinde Bcrga mıntakaaında Gigol, retiyle bu ricati sctrctmektedirlcr 
Perpinyan 6 a.a. _ Kortezler mec- San Komelio, Scrbanola, Brunola, Burada hiç bir kargqalık yoktur. 

Iiai reisi Ma;tincz Barrio hilen bura- Ruid~la ve Klave~ köyleriyle Berga Şalon'a gitmek üzere bin i.&panyol 
da bulunmaktadır. ve Vıch araamdakı mıntakada Borre- mültecisi An'dan Liyon'a gelmiptir. 

Kcndis" il görüten bir Havas mu- ga köyünü ve Gerone mmtakasında Mevkuf fransızlar serbeıt 
babirinc, ~- ~arrio şunları söylemek- da Sanhilarios Akolıi, _Anglct, Villa- bırokılıyor 
le iktifa ctmiftir: na, ~an~ella,. S~~espanı ~e Sa.nt.a ~u- Agullana, 6 a.a. - Hükümct, İspan-

.. Size bir şey aöyliyccek vaziyette g_enıa koy~erını t.fg&l ettıklerını bıl - ya'da hali mevkuf bulunan 30 kadar 
değilim. Bir müddet Fransa'da kal- dımıcktcdır. franeızın tahliyesini cmretmiptir. Bun 
mak niyetindeyim. Maamafih istikbal Figaerm bof(lltılıyor lar derhal Porbou'ya gönderilecekler -
hakkında hiç bir fikrim yoktur. Gene bu tebliğde naayonalistlcrin d" 

ır. 

"Galip geleceğiz!'' ı:alamos'u birkaç ~ilometre _geçtikte- B. Zamoro'nın oğlu mevku/ 
Paria, 6 a.a. Baak hükümet reisi B. rı v~ Sa?ta Pe~da Y~ zaptettıkten son Burgoe, 6 a.a. - Barselon eeirleri a-

Aguirre eski adliye bakanı B trujo i- ra tnndı Paluıbal cıvarmda mubare- rasmda eski cUmhur batJcanı B. Alka
le birlikte saat 8 50 de Perpi~yan'dan be ettikleri ili.ve olunmaktadır. la Zamora'nm bir oğlu da bulunmakta
Paria'e ceİmit1erdir. Lerida villyetinin dallık mmtaka- u ....... Pada'te ...._., Ue ibmet 

Bask hUkUmeti reisi Agu!Tc ne 1an ~ ...ama~ •tıs: 8 
etmekteyken cümburiyet ordusuna ya:-• 

'D--k parlıımcnto grupu •efi Manucl kam .. ıl_cn naayo .. nalıstlcrın ehne duı -
- ca :r ü A k h t.ıı b bah zılmak için Barseton'a gitmittir • 
De• p · • ı olur 

0
, ___ d- muşt r. s erı arcaat u sa zap-

ıruyo, arıa e vası uncu, ... • ,. dev 
hal Buk heyetinin bulunduğu bina. tolunan ~eurgcl ın etrafında am 

T. iŞ BANKASI 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiye planı 

32.000 Lira mükGfat 
Kuralar : 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos 

• 
1 Eylul 1 1 kinciteşrin tarihlerinde 

çekilecektr. 

ikramiyeler: 
1 Adet 2000 Liralı* - 2.000 Lira 

5 ,, 1000 = 5.000 
" ,, 

8 " 
500 " - 4.000 

" 16 " 
250 ,, == 4.000 

" 60 100 " 
1::::: 6.000 " " 95 ,, 50 ,, - 4.750 

" 250 
" 

25 " 
s:: 6.250 ,, - -

435 32.000 

T. iŞ Banluuuuı paTa yatırmakla, yalnu para 6iriktirmİf 
olmaz, Cl)'nl zamanda talihinizi de denemİf olUTmnm. 

Alelade Umumi Heyet 
toplantl d6vetnamesi: 
Halk Bankası Türk Anonim Şirketi 
İdare Meclisinden : 

Halk Bankaıı T. A. Ş. hiuedarlannın toplantııı 10 mart 
1939 cuma ıünü saat 15 te .Ankara'da ltıklar Cad. Saylav
lar aokajındaki binasında yapılacaktır. 

Esas mukavelenamenin 38 nci maddesi mucibince ittiri
ke aelihiyettar olan hiuedarlann toplantı ıününden en az 
on bet sün eYVel Bankamız merkezine müracaat ederek 

,_ dalwlije kal'tl almalan l&zımdır. 
Resmi daire ve hükmi phıiyeti haiz tirket ve müeıaeıe

lerin temıil haklannm uaulen tevıik ve telıbit edilmesi ki
fidir. 

7 - 2 - 1939 

lira (83) kurut ketif bedelli orta tecim 
okulu binasının (19000) liralık kıaını 
kapalı zarf uauliyle eksiltmiye konul
muştur. 

2- Eksiltme 939 yılı tubatın 9 uncu 
pertembe günü saat 11 de nafıa daire
sinde yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işe ait keıifname 
ve sair evrakı görmek üzere nafıa mü• 
dürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksi\tmiye girebilmek için 
(1425) lira mu~kkat teminat vermesi 
ve bu işi yapabileceğine dair ehliyet 
vesikası almak üzere eksiltme güııiln· 
den (8) gün evci villyete müracaat e
dilmesi lizımlır. htiyenler teklif mek
tuplarmı 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat evclinckadar nafıa müdürlüğü. 
ne makbuz mukabilinde vermesi lazım
dır. Posta ile gönderilen teklifleriıı 
dıt tarafı mühür mumu ile iyice ka
panmıt olacaktr. Po.tada olacak ge
cikmeler kabul edilmes. (485/258) 

10278 

Bir Elektrik Mühendisi 
ah nacak 

Samsun Belecli,..u.lea ı 
Şehrimizin 250 lira ücretli elketrik 

mühendis ve iıletmemüdü.rlüğU mün
haldir. Taliplerin veaikalariyle bele
diyemi.ze müracaatları. (~35) 

10343 

Kapah zarf usılile ebiltme ilinı 
İzmir Vilayeti Daimi Enriim · 

den .ı 

Ekailtmeye konulan it: lnciraltı 
plaj yerinde lokanta, guino, .oyuıı • 
ma yerleri ve müteferria.tı iD9U-tı 
Keşif bedeli: (70.388) lira (31) ku

ruıtur 

Bu İfC ait prıtnmıeler YC evrak ap-
ğıda yazılıdır: 

A) Eksiltme şartnameei 
B) Mukaıvelc projesi 
C) Bayındrrlık i.şleri genel şartna • 

mcs.i 
D) Yapı itleri umumi şartnamesi. 

hususi fenni şartname, elektrik ve sı• 
hi tesisatı şartnameleri projlere. 

E) Kcş~f cedveli 
latekliler: Bu evrakı İzmir, Ankara 

lataabul Nafia müdürlüklerinde ıö • 
rüp mceleyc:öilirler. 
Eksiltmenin yaıpılac:aiı tarih cün ve 
saati: 2 mart 939 perfed>e gün.il aaat 
11 de İzmir vilayeti daimi encümenin
de kapalı zarf usuliyle yapılacaktlr· 

Eksiltmeye girebilmek için istekli
lerin: Mühendi8 veya mimar olma&ı •e 
~ ......... on' k' dw!e • jllıki 

mesai eyliyeceğine dair noterlikten 
ıa.dikli bir taahhütname, bu cmi ifle
ri m\IV&ffakioyetle ikmal ettiklerini 

ya ptmitlcr ve orada diğer Bask rica- etmektedır. 
ti ile uzun bir göril§mede bulunmutlar Fi.gueras'm bu sabah tahliyesine 
dır. batl~ndı~~ bildiril~~tedir~. Bundan 

Yabancı gönüllüler de hududu 
geçmiye bafladılar tevsik edecek evrak ile lanir valiliği-

MOZAKERA T RUZNAMESi ne müracaat ederek alacakları ehliyet 

B . Aguirrc ıu beyanatta bulunmut _ tehrın mudafaa edılmıyecegı anlqıl -
tur: maktadır. 

"Katalonya'nın tahliyesi için emi~ FrankUıler Andor hududunda 
verilmittir. Asker intizam dahilinde Bufkos, 6 LL - Radyo hasyonal 
hududu geçmektedir.,, tarafından netredilen tebliğ bullaa-

B. Aguirrc, gazetecilerin bant mü· ama göre, ıeneral Franko orduları, 
zakcreleri hakkında sordukları maltl- Seo d'Urgel'in zaptmdan aoma An
mata kaçamaklı bir harekette buluna- dor cilmhuriyeti hudutlarına varmıt -
rak: lardır. Berga bölgesinde Rpla de Lil-

.. Barıt müzakerelerinden cvelcc de let köyü zaptedilmiştir. Daha şarkta 
sık sık bahaedilmitti., dedikten sonra Ralmerola, Sandaodillo, Sanagüsten 
lllve etmi!tir: ve Elmulk alınmıştır. 

.. Galin geleceğiz!., Gcrone bölgesinde Sarriya Dcfar 
B • .4.2MJR(J Savua' da ve Sarriya Devals zaptolunmuştur. 

Paris. 6 a.a. _ İspanya rcisicümhu- Nihayet sahil bölgesinde Kalongc ve 
nı Azana, saat 18 de yukarı Savua e- Labisbal elde cdilmit ve ileri hare -
yaletindc .. Colognca Soua • Salev"e gel ketlerc devam edilmekte bulunulmuş-
mi9tir. • tur. 

General Franko 
sulha yanaşmıyor! 
" HOKOMET TESLiM OLMALI ! ,, DiYOR 
• 
Paria, 6 a.a. - Epok gazetesi fU ı 

malılmatı vermektedir: B Uo d 
General Franko cümhuriyctçi İs- Be 

panya bqvekili Negrin tarafından ya- • n rar 
pılan sulh teklifine menfi cevap ver· 
mittir. Fnnko bilbaua bir plebisit ya 
pılmumı tazanvnun eden ikinci fık
rayı reddetmif ve mutlak surette bükü 
metin teslim olmasını istemiştir. 

Franko'nu.rı bu ret cevabı İngiltere 
elçisi tarafından cumartesi öğleden 
sonra ispanya hükUmetine bildirilmiş 
tir. Derhal kabine toplanmıt ve bu 
toplantıda yalnız nazırlar değil, cüm
huriyetçi İ9PIJlya'nın bütün ricali de 
hazır bulmımuft\lr. Şiddetli ihtillflar 

Fransa'ya 
döndü· 

İngiltere Franko'ya 
ödünç para verecek 

bat göstermi• ve hllkllmet erkinı ara- Bur:goa, 6 a.L - Burada bulunmak
amda hakiki bir ikilik huıl olmuttur. ta olan franaız devlet adamı Berard, 

Bqvckil Ncgrin ile hariciye nazırı Havas muhabirine yaptığı beyanatta, 
Delvayo teslim olmıya tiddetle muba- icap eden t~almaları .f>. yapmak vekfuz~ine-

• • sız bükümetıne umat verme -
lefet göatermıılerdır. eldig· ini ve binaenaleyh bu bapta 

F b ·· • .:u .. re g 
Delvayo dün ıece ransa ve u, - bir fCY söylemiyeceğini kaydetmit 

Britanya elçileriyle ıörUtmüttür. Bu ve müzakere bahis mev.uu olmadığını 
a&rtipneler hakkında malCımat elde e • ve Franko'nun düfUncelerinden Bone
dilememittir. yi hlberdar ••••IW ........ twih 

Le Pcrthm, 6 a.a. - HaNas: Yaban-
cı gönüllülerin çekilmesi i§iyle met· 

1 - 1938 senesi mbamelatına ait idare mecliıi ve müra- vesikası ve 939 yılına ma.bsua ticaret ~ 
kipler raporlarının okunmaıı, dası veeikaaınm ibrazı llzımdır. 

gul beynelmilel komieyon Azaları bu 
aabalı buraya gclmitle-rdir. Müteaki -

Muvakkat teminat: {~üıı,...r. 
2 - 1938 aeneıi bilinçoıiyle kir ve zarar hesaplarının Tekliıi,... 1 ,.-n: lstcklilerin 2490 

tasdiki ve idare Meclisinin ibrası, ;. -11...--.·,.,,~ .. yasanın 31,32,33 ve 34 üncü mad-ben beynelmilel alaylara meııeup gö -
nUlliller kendileri için huaU8i eurette 
açılan hudut ıeçitlerinden pgmiıye 
bllflamııtlardır. Bunlar arMmda bU • · ... 
hassa Sbndlnavya, alman ve çek091o-

3 - l.tifa eden idare Meclisi izalıime elU 11JJllin Jlrt' " deleri hükümlerine göre tanzim ede -
---- --!Lı·nce lclare M--1!-! - - • ·•111• Azanın - ---ıu ~ cekleri teklif mektuplarını yukarıda he4M'd, <'C ' 

vak gönüllüler vardır . 

5. ci maddede yazılı saatten bir aut ~ 
4 - 1939 yılı murakiplerinin İntihabı ve 1938 murakip vel İzmir vilayeti daimi encümeni bat-

ücretlerinin tayini. 370 kanlığına makbuz mukabilinde veri • 
lecek ve potltada vaki gecikmeler ka -
bul edilmiyccektir. (326-366) 10394 

Bir tekzip 

Perpinyan, 6 a.a. - İspanyol hükü
mcti nezdindeki ingiliz büyük elçisi 
B. Stevenson B. Negrin'in kendisini 
sulh müzakereleri için tavassutta bu -

iki memur aranıyor 
lunmıya memur ettiği hakkındaki ha- ŞERAiT: Türk olmak, muhasebeden anlamak, İngilizce liaa
bcrlcri Royter muhabirine katt suret- nını okuma yazma derecesinde bilmek, yaıı otuzdan yukarı ol
te yalanlamıttır. mamak ve icabında derhal Avrupa'ya hareketine bir manii olma

mak. 

Türk inkllabı Alikadarlar, aıkerlik, tahıil ve it veıikalariyle Uluı Meydanı -
Koçak Han 2 inci Katta. 

(Kemalizm inkılabının prensipleri) WATSON BUSINESS MACHINES TÜRK Ltd Şirketine, Pa-
adlı Dr. Saffet Engin'in müstesna e- zardan mida, her ıün 2 • 7 ye kadar müracaat edebilirler. 
seri bütün Ankara kitapçılarına gön- 369 
derilmiştir. Ucuz satılmaktadır. 364 

:::::;L~~:·:.~:~··~~ .. ::::';;.~~ 1::::::::::::yi·ia;~·tı~·; ........... l 1 ~:~1~:!~,~E:T::!;~:;;::ç::;; 
noa'a Los Monteroa'tan gördüğü güzel _ ............. :: ......... ,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,., ... ,.,_ bu ite girebileceğine dair Aydın vi· 
kabulü tebarüz ettirmiş ve Fransa'ya 

• A- Hu"ku"mel konağı yaptırıl_, .. L liyetinden eh.liyet vesika_ Si alm.ış ol-ne zaman döneceğini bilmediğini ıla awıa 
maıı, 40000 lıra değerındc hır tek ve eylemiştir. 

. • bina yapmıt bulunması ve mütcahhi-
f eni temaslar Aydm Nafıa Ekaıltme Komiayo- din bizzat mühendis veya mimar ol -

Fransız ayan azasından B. Berard, nandan : ması veya bunlardan biriyle müttere-
bugün yeniden hariciye nazırı B. Jar - ı - Eksiltmeye konan iş: 49329 li- ken teklif yapması ve mukaveleyi im
dana ile kısa bir görüpede bulunmuı ra 51 kurut ketif bedelli Nazilli bil - za etmesi lazımdır. 
tur. Bu görüşme sonunda neırcdilen kümet konağı inpatıdır. 
teblig, ezcümle, BB. Berard ve Jarda- 2 - Bu ite ait prtname ve evrak 
na'nın fikir teatisine devam ettiklerini 
ve B. Berard'ın hükümetine lzahat şunlardır: 
vermek üzere Fransa'ya döneceğini A - Kapalı J:arf uauliyle eksiltme 
bildirmektedir. Bcrard, bu görüşmeyi şartnamesi 
müteakip derhal Fransa'ya hareket et - B • Mukavele projesi 
mittir. Politik mahfillerde söylendi- C - Bayındırlık itleri genel prtna-
iine göre, B. Berard, yakında Burgo- mesi, yapı itleri teraiti umumiyeai 
s'a dönecektir. D • Fenni prtııame 

lngllıere Burgoio ödiin~ E • Ketif, metraj cetvelleri 

6 - Teklif mektupları yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa· 
at evveline kadar Nafıa dairesine ge
tirilerek eksiltme komisyonu reisli. 

ğine makbuz mukabilinde verilecek -
tir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet üçüncü maddede yazılı 
saatte gelmit olması ve dıı zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmıt bulun
ması lbımdır. Postada olacak gecik· 

Şose in111tı ilinı 

Erzurum Vilayetinden: 
1 - Trabzon - İran transit yolu -

"'un takriben 48+748 kilometre uzun• 
luğundaki "Seyhbop - İran hududu" 
kısmının tesviye, sınai imalat ve pe 
inpatı birinci eksiltmede yapılan tek 
lifler haddi layık görülmediğinden 
tekrar kapalı zarf uauliyle eksiltmeye 
çıkarılmıttır. 

Ketif bedeli "615841" lira "88" ku• 
ruştur 

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

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak "30" lira "80" kurut 
mukabilinde Karaköse'de Nafıa mü· 
dürlüğünden ve Erzurumda tranait 
yolu ikinci mıntaka batmüdUrlüğün • 
den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için i ... 
teklilerin "28383" lira "67" kurutluk 
muvakkat teminat vermeleri ve Er• 
zurum valiliğinden ahnmıı ehliyet 
vesikası gös.termcleri lazımdır. ..Bd 
vesikanın iıtihsali için ebiltmeniO 
yapılacağı günden en u sekiz gtiıl 
evci bir istida ile isteklilerin Ersu• 
rum valiliğine müracaatları ve istida• 
larına en u bir kalemde iki yib biO 
lira kıymetinde Nafıa inpatı yaptı• 
ğına dair iti yaptıran idarelerden r 
hnmıı vesika ilittirmeleri muktui • 
dir. Bu müddet zarfında vesika talr 
binde bulunmıyanlar eksiltmeye girr 
miyeceklerdir." para vere4'ek F - Resimler 

Londra, 6 a. a. _ tyi maliimat lstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa 
almakta olan bir kaynaktan bil • müdürlüğünde görebilirler. 
dirildiğine ciSre Bay Hodgson, 3 - Eksiltme 13-2-939 puarteai gü 
bazı ai.yMI ve iktiAdı tartlar da. nü saat 15 te Aydın Nafıa müd.ürlü
hilinde İngiltere tarafından Franko'- ğü odaamda yapılacaktır. 

meler kabul edilmez. 10212 5 - !etekliler teklif mektuplarıOI 
ihale cünU olan 6 mart puartesi g6"' 

Okul binası yapt1rılacak nü saat "14" e kadar enntıne k~ 
yonu reislifine makbuz mukabili_. 
teslim edecekleridir. 

Postada olacak gecikmeler aa..a 
edllma. (730-384) 108 

ya bir istikraz teklifinde bulunmak ü- 4 - Ebiltme ka~ı ad uauliyl~ 
zere lspanya'ya ıidecektir. dir. 

Seyhan Nafia Miclürlüiinden: 

1 - Adana'da inp edilecek (66974) 
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Milli Müdafaa Bakanhğı 

Bir torna tezgahı ahnacak 
'M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

tnİ&Jonunda.n : 
l - Bic adet btiyük torna tezgahı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Muha:ı::men bedeli {23.817 lira 
olup ilk tcıuir.at l 786 lira otuz kuru11-
tur.) 

2 - Eksiltmesi 11-2-939 cumartesi 
gilnu saat 12 de Vcki'.ilct satın alma 
komisyonunda yapıfac:ıktır. 

S - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
aa:yıb kanunun 2,3 nı:ıddelerinde ya
%ıh ve::ik<ıkri:ı birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını ibale saatinden 
bir ıaat evcJine kadar komisyona ver-
ttıcleri lazımdır. (5193) 9406 

18 freze tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

ıtıiayonundnn : 
1 - 18 adet freze tezgShı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hanımen bedeli 105.000 lira olup ilk 
teminat miktarı 6500 liradır. 

2 - Eksiltmesi 10-2-939 cuma günü 
•aat 15 de vekalet satmalma komisyo
nuda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 5 lira 25 kuruş mu
kabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 Uncu maddelerinde 
Yazılı vesikalarla birlikte ilk teminat 
Ve teklif mel~tupl:ırını ihale saatin
den bir saat evetine kadar komisyona 
vermeleri lazımdır. (5194) 9407 

Bir adet Freze tezgahı ahnacak 
M. M. V ckd.leti Satm Alma Ko· 

tnisyonundan : 
1 - Bir adet büyük freze tezgahı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli (17.500) lira 
olup ilk teminat miktarı (1312 lira 50 
kuruştur.) 

2 - Eksiltmesi 10-2-939 cuma gi.inü 
saat 11 de vekalet satmalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameei her gUn komiayon
da görUlcbilir. 

4 - lateklilerin 2490 sayılı kanu 
nun 2,3 ünciı maddelerinde yazılı ve
sikalarla birlikte ihale saatından bir 
saat evelioe kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplarını komisyona vermele-
ri (519.'i) 9408 

37 torna teıgihı ahnacak 
M. M. Vekaleti S.hn Alma Ko

misyonundan ,: 
1 - 37 adet torna tezgahı kapalı 

zarfla ekailtmcye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 141.683 lira olup ilk 
teminatı 8334 lira 15 kuruştur. 

2 - Eksiltmeei 11-2-939 cumarteıi 
günü aaat · ı2 de vekalet satınalma ko
nıiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartna.me6i 7 lira 85 kuruş mu
kabilinde alınabilir. 

4 - isteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2,3 üncü ı:mddelerinde yuılı ve
&ikalarla birlikte ilk teminat ve tek
lif m~ktuoJanru ihale saatm<lan bir 
saat eveli;,e kadar komi&yona verme-
leri (5796) 9'109 

36 Çept hbbi ili( ahnacak 

1 teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 eli maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksilune gün ve saatinden 
bir saat evveline kadar teklif mektup
I:ır:nı M. M. V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (5348) 10040 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komis 

yonundan: 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı ( 450) dört yüz elli kuruş olan 
15500 on beş bin beş yüz metre kur
ıuni kaputluk kumaş kapalı zarf usu
liyle mUnnkaaaya konulmuştur. 

2 - !halesi 9 şubat 939 perşembe 
giinil saat on dörttedir. 

3 - llk teminatı (4737) dört bin 
yedi yUz otuz yedi lira 50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve ııartnamesi (350) Uç 
yüz elli kuruf mukabilinde M. M. V. 
satınalma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikince ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle temi -
nat ve teklif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat evel M. M. V. 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

{198) 10227 . 

23 kalem ilaç ve malzeme 

ah nacak 
M . M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

yirmi bin lira olan yirmi üç kalem i
tıiç ve malzeme kaııalı zarfla eksilt
miye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 17 şubat 939 cuma gü 
nü ıaat 15 de Ankarada M. M. V. sa
tınalma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartname listesi komisyonda 
görUlür. tık teminat 1500 liradır. 

yüz yetmiş beş liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi parasız o

larak M. M. V. aatınalma komisyo -
nundan alınabilir. 

5 - gksiltıniye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ilçün<:il mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M. M. V. satmal
ma komisyonuna vermeleri. 

{349) 10364 

500 Pülverizatör ahnacak 
Ziraat Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Kapalı zarf usuliyle hava taz
yikli beş yüz adet sırt pülverizatörü 
satın alınacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 
ı 7.000 lira, muvakkat teminat 1275 li
radır. 

3 - Münakasa müddeti 27-1-939 dan 
itibaren (45) gündür. Münakasa 13· 
3-939 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15 de ziraat vekaleti binasında 
satınalma komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartname, Ankarada ziraat ve
kaleti satınalma komisyonundan, ls
tanbulda ziraat müdürlüğünden para
sız olarak verilir. 

5 - Bu işe taliplerin muvakkat te
minat mektupları veya makbuzları ve 
2490 sayılr kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve tek
lif mektuplarım havi kapalı zarfları
nı münakasa saatinden bir saat ön -
ceye kadar komisyona vermeleri ve 
saat 15 te komisyonda hazır bulunma-
ları. {239) 10319 

. " 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle Ankara Levazım Amirliği 

4 - Eksiltmiye girecekler kanuni 1 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 

birlikte teklif mektuplarını eksiltme ,_.,_..._.._,.,.......,.....,...,.,........,_, ___ _..._.., 
saatinden behemahal bir saat eveline 
kadar M. M. V. satınalma Ko. na ver-
meler. (323) 10360 

Baku sahan alınacak 

Bir mimar aranıyor 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 

Bahkesirde bulunan kolordu ıçm 

M. M. Yeki.Jeti Satın Alına Ko- aylık 200 lira ücretle bir mimara ih-
mi&yonund an : tiyaç vardır. Taliplerin dilekçe, hüs-

1 - Beher taneaine tahmin edilen nühal eshabmdan olduklarına dair i
fiyatr {25) yirmi beş kuru~ olan (100) dare heyetince tasdikli hüsnühal maz
bin yUz bin adet aJ kabı (bakır sahan) batası, mezun oldukları mektebin dip
kapalr zarf usuliyle münakasaya ko- loması, şimdiye kadar bulunduğu hiz
nulmuştur. metlerde almış oldukları bonservis ve 

2 - İhalesi 20 ıubat 939 pazar günü Türk olduklarına dair nüfus tezke -
aaat on birdedir. releriyle birlikte Balıkesir kolordu 

3 - İlk teminatı {1875) bin sekiz ı komutanlığına müracaatları 
____ ,________ (377) 10383 

Un ve Arpa ahnacak 
J\nkara Levaznn Amirliği Satın Alma Komisyonundan r:: 

Muhammen Muvakkat Eksiltme 
Miktarı ait olduğu bedel teminatı Eksiltme nin tarihi saati 

Kilo Cinsi birlik Lira Kr. Lr. Kr. 'ekli 
---- ----- --- - - - ---- ------

600000 Arpa Merkez 
birlikleri 16500 1257 50 K. zarf 15-2-939 çarşamba 10 

200000 Uun Birecik 
HD. TB. 24000 1800 00 ,, ,, ,. 15 

l - Eksiltmeye konulan arpa ve unun miktarları; muhammen belelleri, 
muvakkat teminatları eksiltmelerinin şekli ve icrası tarih ve saatleri yu • 

karıya yazılmı§tır. . .. 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- 2 - Evsaf ve teslim artları gösteren şartnamesini istekhler her gun 
Urfa'da tümen satınalma komisyonunda okuyabilir. Ve komisyondan pa-lllisyonundan : 

1 - Hepmine tahmin edilen fiyatı rasız alınabilir. 
67000 altın~ yedi bin lira olan otuz 3 _ Eksiltmeler Urfa'da tümen satınalma komisyonunda yukarda ya -
altı ÇC4it tıbbi ilaç kapalı zarf usuliy- zılı şekli, tarih ve saatlerde yapılacaktır. . . 
le a.tm alın.acakıtır. Ekailtıne 23 ıu - 4 _ Teklif mektupları eksiltmenin yukarda yazılı açma saatınden bır 
bat 939 perşembe günü saat 11 de M. saat evveline kadar satınalma komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
lııt. V, satın~ Ko. da .Yapılacaktır. verilmig olacaktır. Bu saatten sonra mektuplar kabul edilmez 2490 sayılı 

2 - llk temınat 4600 hra olup gart- k 34 üncü maddesine uygun şekilde posta ile gönderilecek teklif 
llaınesi 335 kuruşa M. M. V. ıatm al- anunun . 
nıa. Ko d 1 mektupları kabul edılmez. 

· 8n: a ınır. • ki k :J 5 Şartnamenin 4 üncü maddesinde bildirilen vesikalar muvakkat te-3 - Elanltmeye gırece er anunı -
2 minatın konulduğu zarf içe.risine konulacaktır. (272) 1032 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
~nkara IAwazım Amirliii Satm Alma Komisyonundan :' 

Miktarı 

Kilo Cinsi 

S. K. G. eti 
Un 
Aıpa 

.. 
K. Ot 

Muhammen B. Muvakkat, T. 

Ait olduğu BR. 

Antep. HD. TB. 

• • 
Ar.tep birlikleri 

.. " .. .. 

Lira Kr. Lira Kr. 

24000 
26450 
22500 

15000 
18000 

1800 
1983 73 
1687 50 
1125 
1350 

Eksiltme Ş. T . gün 

K. zarf 24-2-939 Cuma 
,, 
,, 

" .. 

27-2-939 P. ertesi 
27-2-939 

ZS.2-939 
28-2-939 

.. 
Sah 

,, 

saati 

14 
14 
15 
10 
14' 

· · 'k 1 . h mmen bedelleri· muvakkat teminatları ek· 1 - Eksiltmeye konulan mevaddı ıaşenın mı tar arı, mu a ' 
ıiltmelerinin ıekli ve icrası tarih ve saatleri yukarıya yazılmıştır. . .. 

ı. . · · b ·· u fa' da tümen satınalma komısyonunda okuyabılır ve komisyon -2 - teldıler fartnameıını er gun r . . . 
d · b" l" t ·k · kuru<: mukabilinde ve diğerlerı parasız alınalıılır. an una aıt şartname ır ıra 0 uz 1 1 :ı 1 kil ih t1 d apı-

3 - Eksiltmeler Urfa'da tümen satınalma komisyonunda yukarda ya:.ıı 1 şe tar ve saa er e Y 

lacaktır. . 1. k d t alma 
.. k d 1 saatinden bır saat evve ıne a ar sa ın 4 - Teklif mektupları eksiltmelerın yu ar ayazı ı açma b 1 d"l z 

L • ' • • d ·1 · 1 kt Bu saatten sonra mektuplar k.a u e ı me · ~ocnıayoo reialiğine makbuz mukabılın e ven mış o aca ır. l k b 1 dilir 
1490 uyıb kananun 34 cü maddesine uygun şekilde posta ile gönderilecek teklif mektııp ar~ a uf e. . • 

S - lnrtnamcnüı dö~dü&Kü maddeainde iatenilcıı veaikalar ı:nuva.k~t te::ninatın konuldugt~O;~~ ıçerı· 
• (389) 
ıme 1'on•laci&tır. • 

ı-·~~··~· ... ·;: .. ~·: ............ I 
..................................................... 

Demir boru alınacak 

2 kalem kundura malzemesi ahnacak 
İstanbul Jandarma Satın 

Miktarı 

Kilo Cinsi 

AlmaKomisyonundan : 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. · 

----
llk teminat 

Lira Ku. 

Ankara Orman Fidanlık Müdür-
lüğünden : ıo.ooo 

12.000 
Kösele 
Vaketa 

33000 00 
30000 00 

Ankara orman fidanlığı için 3 par
mak kalınlığında 900 metre demir bo-
ruya talip çıkmadığından 6. 2. 939 ta
rihinden itibaren bir hafta temdit edil
miıtir. Şeraiti gönnek istiyenlerin 
Ankara orman mC$Ul muhasipliğine 
müracaat etmeleri ihale 13. 2. 939 pa
zartesi gilnil saat 16 da yapılacağı ilan 
olunur. (392) 10400 

Kestane kazığı alınacak 

-- --63000 00 4400 00 . 
1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı iki ka-

lem kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmesiyle 22 Şubat 1939 çaf'§amba 
günü saat 15 de Gedikpaşa'daki İlltanbul Jandarma aatınalma komisyonun
ca satın alınacaktır. 

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

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

Ankara Orman Fidanlık Müdür- ------------------------------
lüğün-den : 

Ankara Orman fidanlığı için 3 met
re boyunda 4 santim kutrunda 10.000 
adet kestane kazığı S-2-939 tarihin -
den itibaren 15 gün müddetle müna· 
kasaya konulmuştur. Şeraiti görmek 
istiyenlerin Ankara orman mesul mu
hasipliğine müracaat etmeleri ihale 
22-2·939 çarşamba günü saat 16 da ya· 

Ayakkabı alıngcak 

Yüksek Ziraat EnıtitÜ&Ü Rektörlüğünden : 

1 - Yüksek enatitü talebeleri için apğıda cinsleri gösterilen ayakkabı
ları açık eksiltmiye kanulmuştur. 

2 - Muhammen bedel (3575) ve muvakkat teminat (268,15) liradır. 

pılacağı ilan olunur. (393) 10401 

3 - İhale 14-2-939 salı günü saat 11 de rekt6rlilk binasında miltC§ekkil 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiycnlerin enstitü yurt 
amirliğine müracaatları. (305) 10338 

Cinsi Miktarı Muhammen bedel yekfin tutarı 

·· Demiryolları 
300 Adet mahruti çadn ahnacak 

D .D. YolJarı Satın Alma Komi .. 
yonundan : 

Muhammen bedeli 17400 lira olan 
300 adet mahruti çadır 14-2-939 salı 
günü aaat 15.30 da kapalı zarf usuliy
le Ankara'da idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu i'e girmek istiyenlerin 1305 U
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka -

ra'da malzeme dairesinden, Haydar • 
paşada teıellilm ve ıevk ıefliğinden 

dağıtılacaktır. (268) 10320 

Yay, susla ve saire ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia

yonundan .:. 
M uhaımncn bedeli 38.000 lira olan 

muhtelif vagon ve lokomotiflere ait 
98 kalem yay, susta ve susta kasaları 

24-3-1939 cuma günü saat 15,30 da ka
palı zarf usuliyle Ankara'da idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2850 lira 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay
nı gün saat 14,30 a kadar kamisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameleri 19 Okuruş mukabilinde 
Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktıdır • 

(341) 10393 

Erkek talebe 415 çift 
Kız talebe 34 çift 

Sıhot BakanhOı · · 

150 dona alınacak 
Merkez Hıfzıssıhha Müeaseııeai 

Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Müesseseye c;içek aşısına elve -
rişli 150 adet dana açık eksiltme ile 
22-2-939 ça~ba günü 6aat 11 de aa -
tın alınacaktır. 

2.ı.-Muhammen bedel 4500 lira olup 
muvakkat teminat 337 lira 50 kuru~tur. 

3 -Şartnamoai her gün miletıacse 
mutemedinden parasız temin olunur. 

(367) 10395 

AnJr.aro 8el~diyesi 

Münakasa tehiri 
Ankara Belediye Reiıliğinden: 

Su İ§leri idaresi için alınmasına Jü. 
zum görülen 75 ton aulfat dalemin i
le 20 tüp klur gazının 7-2-939 tarihin
den kapalı zarf usulü ile alınması 

evelce ilan edilmiş ise de görülen lü
zum üzerine bu miktar alınmasından 
vaz geçilmiştir. (394) 10402 

Çam travers ahnacak 
D. D. YoUan Satm Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel, muvakkat teminatiyle miktarları aşağıda hizasında 
yazılı çam traversler her liıte muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
16-2-1939 perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu i~ girmek istiyenlerin liatetıi hizasında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün eksiltme saa -
tinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. I 

Şartnameler 360 kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve Eskiıehir vez • 
nelerinde aatılmaktadır. {311) 

Cinsi ve miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Liste No. Adet Beheri Lira K. 

1 
2 

26000 çam travers 
24000 .. 

300 kuruş 
300 ... 

5150 00 
4850 00 

10358 

8 lira 
7,5 

· Kazalar 

3320 
255 

3575 

Harta yaptınlacak 
Simav Belediyeainden : 

2812 lira 50 kuruı muharruncn bedel
li Simav kasabasının hali hazır harita
sının alanı işi, şubatın yirmi sekizinci 
salı günü saat 14 de ihale edilmek üze
re bir ay müddetle ve kapalı zarf uau
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ve şartname -
sinde yazılı evrak ve vesaik tazımele
riyle birlikte ihale saatinden evci be
lediye encilmenine müracaatla makbuz 
mukabili vermeleri ve ibu işe ait şart -
namelerle mukavele projesini göl".rnek 
istiyenlerin İstanbul, İzmir, belediye
leri fen şubesine ve Ankara'da beledi
yeler imar heyeti fen şefliğine müra • 
caat etmeler i ilan olunur. 

(329) 10392 

· za· ller .- · 
Zayi - lş Bankasındaki 24766 nu

maralı hesabımda kullandığım tatbik 
mühürümü kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eski:;inin hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

Ankara Çakırlar yoku u No. 13 
358 Huriye Erdoğan 

Zayi - İzmir müstahkem mevki 78 
kumandanlığından aldığım terhis tez
keremle İzmir Gazi ilk mektebinden 
aldığım şehadetnamcmi kaybettim. 
Yenilerini alacağımdan eskilerinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

tzmirin Ahmet ağa mahallesi No: 
162 de kayıtlı ve halen Ankara'da Sa
manpazarı üst sokak No: 1 de Şükrü 
oğlu Tahsin Yakalı 359 

Zayi - Türk Ticaret bankasındaki 
211 numaralı hesabımda kullandığım 
tatbik mühürümü kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü ol -
madığı il!n olunur. 
lsmetpaşa uzun yol 31 numarada 

Ahmet OZHAYAT. 365 

Kayın travers alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarları ile cinsleri ve eksiltme gün ve saatleri aşağıda ait 
olduğu listesi hizasında yazılı kayın traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ka
palr nrf uıulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ille girmek istiyenlerin liıtesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika· 
ları ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpa§a, Ankara, İzmir ve E~kişehir'de İdare mağazalarında dağıtıl-
maktadır. {310) 

Liste 
No. sı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Mikdarı ve Cinsi 

Adet 
11025 Kayın makas traversi 

3195 " " • 
6608 Kayın köprü traversı . 

24892 Kayın cari hat traversı 
14280 " ,, 
5929 ,, " 
5880 " ,. 

60410 .. .. 

12771 
26333 
93317 
70000 
38500 
12271 
9289 

.. 
,, 
,, 

" .. 
Kayın dar hat .. .. 

.. .. .. 
" ,, 

-· 

Muhammen 
bedeli 

Beher adedi 
500 Kuruş 
420 
320 
140 
215 
175 
255 
185 

215 
175 
245 
225 
175 
150 
150 

.. 

.. 
,. 
., 

.. 
" .. .. .. .. 

Muvakkat 
teminatı 

4006,25 L. ) 
1006,42 ,, ) 
1585,92 " ) 
2613,66 " ) 
2302,65 .. ) 

778,18 ,, ) 
1124,55 •• ) 
6837,93 .. ) 

2059,32 ,. ) 
3456,21 .. ) 

12681,33 .. ) 
9125,00 ,, ) 
4618,75 .. ) 
1380,49 .. ) 
1045,01 " ) 

Eksiltme 
giln aaati 

15/ 2/ 939 çarşanıba 15,30 

1612/939 perşembe 15,30 

10357 
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Alel~de Umumi Heyet 
toplantı dcıvetnamesi: 

Ankara Halk Sandığı Türk Anonim 
Şirketi İdare Meclisinden: 

Ankara Halk Sandıiı T. A. Ş. hiııedarlannın toplnatııı 
10 mart 1939 cuma günü aaat 16 da Ankara' da ltıldar cad. 
Saylavlar aokağmdaki binaıında yapılacaktır. 

Eau mukavelenamenin 38 nci maddesi mucibince ittira
ke Mlihiyettar olan hiuedarlann toplantı gününden en az 
on bet sün evvel Sandığımız merkeztne müracaat ederek 
duhuliye kartı almalan lazımdır. 
Remıi daire ve hükmi tahıiyeti haiz ıirket ve müeaaese

lerin temıil haklarının uaulen tevıik ve teabit edilmesi ka
fidir. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi 

1 - 1939 aeneıi muamelatına ait idare mecliıi ve müra
kipler raporlarının okunması, 

2 - 1938 aeneıi bilinç09iyle kir ve zarar hesaplarının 
tasdiki ve idare Mecliıinin ibraıı, 
3- 1938 ve 39 yıllan için idare Mecliıi izalarma veri

lecek ücretin tayini, 
4 - 1939 yılı murakiplerinin intihabı ve 1938 murakip 

ücretlerinin tayini. 371 

KOÇOKlLANLAR 
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Klralık: 

Kiralık - Yenitehir Metrutiyet 
Cad. eski pazar yeri karşısı Kiçit so
kak 4 No: da 3 oda acele kiralık. Tl: 
3989 250 • 

Kiralık. - Kavaklıdere Alman se
fareti karımı N. 61 kirgir evin alt 
katı 3 oda 1 hol banyo elektrik su 25 
Li. Ankara: P .T.T. muhasebe Me. 
Ahmet. 283 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti kartısm
da Elektrik Şirketine giden llkiz so
kak No: 3 Dr. Feyzi apartmanı kalo • 
riferli genit 5 oda 1 bol Tel: 1764 

295 

Kiralık. - 3 oda banyo, havagazı, 
elektrik ve sulu bir daire. Tl; 3991 
Mahmut Sür'e müracaat. 312 

Kiralık - Aşağı Ayrancı'da veka
letlere yakın muıambalı bet oda bir 
mutfak, banyo, elektrik ve su. Genit 
büçeli yeni bir ev. Telefon: 2901 

317 

Kiralık. Han - Saime kadın istas
yonunda 8 daireli han ve hane olarak 
kullanmağa elveriıli terkoa suyu i-
çinde. Bahçeli. Ti: 1358 325 

Kiralık. daireler - Yenitehir Nafıa 
Bakanlığı kartısında otobüs durak 
mahallinde kalorifer ve parke döte • 
meli ve bilumum konforu muhtevi bi
ri dört diğeri beş odalı ve kalorifer
siz ikiter odalı daireler kiralıktır 
Bekçiye müracaat. 329 

Kiralılt - Jandarma okulu yanın -
da havadar nazır yüksek tepe üstün
de vekiletlere 5 dakika mesafede ye
ni çok ucuz daireler. lçindek:ilere 
müracaat. 330 

T<iralılr. - itfaiye meydanı · Bay 
Ap. möbleli, mölblesiz bir oda 

. tır. Daire 3 çe müracaat. 333 

Kiralık - Hlldm IDlnzara bol gü
net ucuz fiyat 1 veya iç içe 2 oda. 1-
tıklar Cad. Necati B. mahallesi Cevat 
B. Ap. daire 4. 335 

Kiralık oda - Yenitehir Atattırk 
Bulvarı Orduevi kartısı Sevim apart· 
manı daire 3 e müracaat. 

345 

Küçük İlôn Şartları 
Dört satırlık küçük illnlardan: 

Bir defa için · 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilinlardan her de
fası için 10 kuruı alınır. Meseli on 
defa nqredilecek bir ilin ic;in, 140 
kuruı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala- • 
nndaki boıluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiıtir. Bir küçük ilin 120 
harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuruı alı
nır. 

Küçük illnlann 120 harfi ıeçmeme
si lizımdır. Bu miktan ıec;en illn
lar aynca pul tarifesine tlbidir. 

IC'rabl: Oda - Havuzbatında aile 
yanmda blT bay veya baY'lft l~ln b-
Jöri ferli bir oda. Ti: 3568 366 

Kiralık. oda - Y. Şehir'de aile ya
nında bir bay veya bayana mutbak 
banyo beraber Me9rutiyet Cad. Türe 
sokak Şenyuva Ap. No: 1 aylığı 20 
lira. 368 

Satılık: --
Devren satılık dOkkfn - Müdafa

ayi Hukuk caddeal Brelt apartmwu 
altmclaki mahallebici dilfkklnı tat· 
raya azimet dolayıalyle gerek bot o
larak veya mobilyalı devren satılık-
tır. içindekilere müracaat. 285 

Satılık - Gardrop Eteren yazı ma
kine av tüf enk ve saire. Her gün saat 
8 den 17 ye kadar Zencirli camii oda
ları No: 8 ze müracaat. 320 

Dt!vren satılık. dQklr.in - Sahiple
rinin tafraya gitmesinden. Yenitehir 
Kızılay yanındaki kuru kahve ve ku-
ru yemiı evine müracaat. 324 

Satılık. hane - Kavaklıderede fran
sız Macar ve Yugo.lav sefareti ara· 
sında. Tl: 3843 343 

Satılık Mobilya - Azimet dolayı
siyle müsait fiyatla bir yatak ve ye
mek odası acele satılıktır. T1: 2274 

361 

Kiralık. - 3 oda 1 hol ucuz fiyatla 
Havuzbatı Karanfil sokak Adalar Ap Aranıyor: 
No. 10 müracaat 346 

Kiralık sıcak. oda - Yenitehir Dik
men caddesinde Aygün apartımanı 

altmdaki meyvacıya müracaat. 351 

Kiralık ı oda - Necati bey mahal· 
lesi Orhon sokak Aptullah Köklü a
partmanı No. 1 e müracaat. 352 

Kira/de - Bahçeli evlerden Çiftlik 
yolunda 30 No. lusu, S oda mutbak 
banyo vesaireyi havi. Ti: 1900 ze mü-
racaat. 353 

Kiralık - Sarı kötk kartııı 49 mut
baklı kaloriferli banyolu 3 oda. Oda
lar tekmil veya ayrı ayrı da verilir 
Her ilin 2 den sonra müracaat. 356 

Kiralık Oda - Hususi banyo ve 
helhiyle tamamen müstakil. Yeniıe
hir 4 cil durağa 1 dakika Ataç sokak 
No: 16 da 1. ci kata müracaat. 357 

Kiralık. Daire - En merked bir 
yerde ehven kiralı ıüzet manzaralı 
ıüneıli havadar bir daire ve aynca 
mU.takil odalar. Sellnik Cad No: 16 

360 

Aramyor - Eczanenin temizlik iş 
leri için bir kadın veya erkeğe ihti · 
yaç vardır. Ula meydanı Sakarya ec· 
zanesine müracaat. 367 
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DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
, ............... Pn ..... 
talarma Ubul we tedawi eder. 
A~ S..~ ,.....U s.naf 
Haılda ~ No: 1 

ULUS 

T,, c. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajanı 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 aıağı
daki plana göre ikramiye 'dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 
4 

40 
• 
• 

250 
100 

• .. ı.ooo 

4.000 

• .. .. 
100 ,. SO .. 5.000 ,. 
120 .. ... • 4.800 .. 

160 .. 20 " 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan atağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

==SÜMERBANK 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden : 

Pamuk ipliği satlşı 
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No. Paketi 415 kurut 

16 
" .. 480 .. 

Nazilli Basım Fabrikası malı 24 .. .. 580 • 
BnlU Bu ~malı 24 • • 580 .. 

Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: 
10 balyalık sipariıler için • • 575 • 
15 • .. .. • .. 570 • 
25 .. • .. .. .. 565 .. 
50 .. • .. .. .. .560 • 
Fiatlarla fabrikada teslim prtile satılmaktadır. İplik müstehlikle
rinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabi
linde ihtiyaçları nispetinde iplik sipariti verecekleri ve 24 numara
dan ince ve muhtelif maksatlara yarıyabilecek pamuk ipliği müa
tehliklerinin de ihtiyaçlarını ıene aynı prtlarla yalnuı Ereğli flb-
rikuma slpult edebilecekleri Ula olmıur. 7045 

Esnafın nazarı dikkatine 
Belediye Reisliğinden : 

Pazarlıksız sabf mecburiyetine dair kanun ahkimma 
aykırı hareket fiillerinin tekerrürü teebit edilen qağıda 
adreıleri yazılı dükkanlar cezaen kapatılmıftır. 

1 - Y eniıehir Meırutiyet caddesinde Seyit Mehmet Ya
zırdağ' a ((Recep Akyüz) ait Aydınlık Bakkaliyesi (2) 
gün müddetle. 

2 - Y eniıehir Meırutiyet caddeıinde Kütükçü apartma
nı altında Adil Çınar'a ait bakkal dükkanı (2) gün müd-
detle. (385) 10398 

İstanbul ff•ydarpa'8 haıtanesl tabılr 
röz miıtehassısı ve Gillbane hastanesi 

sabık ıöz baı maawini 

Göz Doktoru 
r=En~e~~d:J lb sabunudur 297 ~ 
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İzmir 
Satış 

İncir ve Üzüm 
Kooperatifleri 

Tarım 
Birliği 

r. 

Taze üzüm suyundan yapıhmt 

TAR İS ÜZÜM BAL 
Balı, yalnız arı yapmaz, 

T ARİS de YAP AR. 

TARİŞ ÜZÜM BALI 
Fenni bir ıekilde üzüm suyundan çıkarılmıt ve 

vitaminleri tamamen muhafaza edilmittir. 

'TAR İS ÜZÜM BAL 1 
Sıhhat ve kudret kaynağıdır. 

TAR İS ÜZÜM BAL 
Bilhaaea çocuklar için en mükemmel bir ııdadrr. 
SATIŞ MACAZASI: 

Ankara Memurlar Kooperatifi 

EREGLi 
Kömürleri işletmesinden : 

Makine temelleri ve bilumum inıaat plan ve projeleri tersimine muk
tedir iyi ve tecrübeli bir türk Desinatör aranmaktadır. 

Alelumum manike ve su tesisatı hakkmda malUınatı olması prttır. 
Talipler araamda muvafık görülen hemen hizmete alınacak ve Zon -

guldak'ta mec:caııen ikm:netgihtan batka (200) liradan qaiı.ol!NllM!k 

üzere aylık ücret verilecektir. 
Taliplerin muhtasar bir hal tercümesi kağıdı doldurarak ve kağıtta 

icabında ibraz edebileceği vesaika, bonservis ve şahadetnamelerinden 
ve kendisini tanıyan kiımelerden (Referanslarından) bahsederek Top
hane posta kutueu 1 .ır..-.. mektupla mıl1nıcut •:ıtl~e a. 

~11111111111111111111 istasyon Silo karınmcla 11111111111111111111"\ ----- -
YENİ YAKACAK PAZARI -------Evlere teslim siparif kabul~:,.P.ll' tr S 

-..,.,....~ ..n an, Sömikok Zonguldak 5 
---~ inğit kömürleri. : 

~ 11111111111~ 

Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

Dördüncü ke.side 11 Şu6ai 939 dacltr 

Biylk lbımlye 50.000 Uradtr 
Bundan hatka 15,000 12,000 10,000 Tiralm i1Eramiyelede 
20,000 ve 10,000 Lirabk iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iıtirik etmqİ ihmal etmeyi. 
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arauna aiar
mit olursunuz. 

SITKI FIRAT .:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 

lluayenehaneslnl S•msan'dan Anka
n'Yll nakletmi•tir. Muayene: Sabab 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası Talas Ap. kat: 1 

U L U 8 - 20. inci :yıl. - No: 6290 

lmtiyu sahibi 
Nmettin Kimil SUNER 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı itleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basnnevi ANKARA 

Matbaa Milditril: Ali Ruıa BASKAN 
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