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Terakki yolunda lran 
Dost ve kardef İran'ın, kudretli W... 
kümdarı S. M. Riza Pehlevi'nin feyis
li idareai altında bafardığı itleri an • 
latan tetkik yazılarmdan birincisi, 
bugün 5 inci aayfamızdadır. 

CÜMHURİYETÇİ ISPANYA'DA SIYASi HAVA DEGİST1 
t • , , 

İspanyol hükümel(ileri sonuna 
kadar dayana<ağa benzemiyor 
Frankistler mukavemet.le 
karşılaşmadan ilerliyorlar 

; 

Askerler kucaklarında çiçeklerle, zaptettikleri !jehirlere alkışlar arasında girerler1'en ..• 

Perpinyan, 7 a.a. - Havas: Sonuna 
kadar mukavemet siyasetinin ciddi ~ 
]arak idamesi mümkün g::zükmüyor. 
İspanyol mahfillerinin verdiği intiba 
şudur ki, mücadelenin merkez mınta-

Yugoslavya' da 
Yeni hükümet 

F. R. ATAY 

D u• • n Fransız senatosunda d ş kasında idamesi hemen hemen kabil 
1 değildir. Kati olan bir şey varsa o da 

------------------.......... ------- merkez mıntakasında bir 1üdafaa na-

pol .lt"ıka mu··zakereleri yapıldı zariyesiteemmül bile edilmiyor. : ';-
keri mahfil de aynı kanaattedir. 

Yugoslav Baıvekili Mösyö Sto
Jadinoviç iıtifa etmittir. Naip 
Prens Pol yeni kabineyi teıkil 
etmek vazifesini, müteaddit de
fa nazırlık eden, radikal birliği 
P&rtiıinin nüfuzlu azasından 
Mösyö Tıvetkoviç'e tevdi etıti. 

Daladiye kabinesi 
itimat reyi aldı 

İspanyol mahfilleri, cümhuriyetçi 
hükümetin lspanya'dan iftirak·ndan
beri siyasi havanın tamamen değiş -
miş olduğunu kabul etmektedir. 
Bazı kimseler, cümhuriyetçi lspan· 

ya'nın merkezi mıntakasının mukave
metinin devam edebilip edemiyeceği
ni suale şayan görmektedirler. Her 
ne pahasına olursa olsun mukavemeti 
iltizam eden bazı zevat, son günlerde T ıvetkoviç kabinesinin iki na· 

zın, Spaho ve Kulenoviç bosna
Ldırlar. Eski hükümette de nazır 
idiler. iki ıloven nazır, Krek ve 
Snoj için de vaziyet böyledir.Ya
mı yeni olan bükümet erkinm
dan Maarif nazm eski mebuaan 
reisi, Hariciye Nazın da meslek
ten yetitmit bir diplomattır. 

Paris, 7 a.a. - Ayan meclisi, harici politika 
•.. mağlüplar kafile halinde Fransa'ya iltica ediyorlar. 

müz~er~eri~ Fransa~a iltica etm~lerdi~ Amele~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bugün öğleden sonra bqlamııtır. fırkaları zimamdarları ile askeri mah-

Komünist Ka,ein ispanya' da İtalyanların ve alma·nlann mü · 
dahalesini bahis m~vzuu eylemit ve fransız - 10vyet paktı lehin • 
de bulunmuıtur. 

fillerin istikametlerini değiştirmiş ol
dukları muhakkaktır. 

Cümhuriyetçi lapanya hükü
meıi var mı, yok mıı? 

HARP CIKARSA 
ltendiai biUı .... Balbn iflerin-
de ............ olap, fimdiki ma-
kamına &erlin elçiliğinden ge
liyor. Daha evel müsteşar ola
ftdı Tirana'cla, Sofya'da, Paris'
te, elçi olarak da gene Sof ya' da 
bulunmuıtur. Yeni Adliye Nazı
n bırvat olup elki Zagrep Bano' • 
au idi. Maliye Nazın devlet !po
t.ek bankasmın müdürüdür. Di
ier nazırlardan biri hırvat, zira
•t, posta vo telgraf ve orman· 
madenler nazırlan dA aı.rptırlar. 

Mösyö Stoyadinoviç'in istifa 
haberi ile beraber, Möıyö Stoya
dinoviç' e muhalefet eden reisler, 
iki eaaalı noktayı tasrih ettiler: 

1 - Mesele, sadece hırvat ih
tilifmı halletmekten ibarettir. 

2 - Yugoslav dıt politikasın
da biç bir deiiıiklik olmıyacak • 
tır. 

Cümhuriyetçi birlik partisine men
ıup Rebel, ispanyol hüıkümetinin faa
iiyetine devam etmek ü:&ere Franea'da 
yerleflneeine IDÜı9Mıde ohmmam•mı 
Jetıem'ftir. 

Dahiliye nazırı B. Sarraut, bu hu -
susta teminat vermi ve ademi müda
ıhale prcnsipin rfay olunaca ını da 
ilave eylemiftir, 

Söz alan B. Bone, son zamanlarda, 
yabancı devlet adamları tarafından 

•öylenen nutuklardan bahsetmiş ve 
müteakiben ezcümle demiştir ki : 

Her ıeyden önce fran8ı:6 
toprak bütünlüğü 

"- Fransa her şeyden evel kendi a
razisini ve kendi imparatorluğunu 
teminat altına almak istemektedir. 

Mamafih F ransa, diplomatik faali -
yetini bu sebepten dolayı yalnız ken
di hudutları dahiline inhiear ettire -
mez. Franaa, dünıyanın diğer mıntaka
larındaki nüfuaundan vazgeçmiyece -
ği gibi büyük devlet rolünün tahdit e
dilmesine de müsaade eyleyemez. 
Fransa, vaziyetin coğrafiyanın ve ta -
rihin her millete hususi nüfuz mın -
takaları vennit olduğunu anlar. Fakat, 
Framıa'nın dünyanm her mıntakaaın -
da müdafaa edeceği menfaatleri ve 
dostlukları vardır. Fransa, tarihi bo -
yunca müteaddit defa kendi menfaat -
]erine yardım eden orta Avrupa ve 
şarki Avrupa'daki dostluklarını ida -
meden farig değildic. Fransa hiç bir 
yerden kendisini çekemiyecektir. Fa -
kat, Franaa aynı zamanda rejim fark -
larını dikkate almaksızın komşu mil
letlerle itimattan mülhem münase
betler idame etmelidir. Fransa her za
man Almanıya ile anla§mak azmını 

(Sonu J üncü sayfada) 

Acı bir kayıp 

Hırvat meselesi, yeni Yugos • 
lavya'nm yirmi ıenelik tarihini 
itıal eder. MalUnıdur ki hırvat
larla ıırplar arasında dil ve kan 
farkı yoktur: fakat kültür ve din 
farkı vardır. Kendi bölgelerin
de hemen hemen bet milyona 
Yakın bir keaaf et teıkil eden hır
•atlar, yeni devletin teıekkülün
denberi, merkeziyet idaresinin 
aleyhinde idiler. Kıral Aleksan
dr'ı parlimento rejimini tadil 
ederek, diktatür kumıağa sevk 
eden ıebep de, bu ihtilaftan do
lan buhranlar olmuıtur. Kıral, 
hırvatlar, slovenler, botnaklar 
~e sırplar arasındaki bütün ayı • 
l'tcı &milleri tasfiye ederek, umu
llıi bir tesviye yapmak ve tam bir 
llıilli vahdet vücuda getirmek fik 
rinde idi. Eğer Manilya f aciaaı 
~bulmamıı olsaydı, kıral ese
rini tamamlıyabilecek mi idi? 
Bu hususta bütün kehanetler fay
daaızdır. 

Yazı İşleri Müdürümüz Mümtaz 
Faik Fenik'in babası Faik Fenik'in 
evelki gece İstanbul'da Kızıltoprak · 
ta'ki evinde vefat ettiğini teessür i
çinde haber aldık. 

Faik Fenik uzun müddet İstanbul

da liman müdürlüğü yapmış, bahriye 
albayı iken tekaüt edilmiş kıymetli 
bir denizci ve faziletli bir askerdi. 
75 yaşındaydı ve zaman zaman haya
tını tehdit eden angine de Poitrine · 
de.n mustaripti. Ani ölümü de bu has
talık yüzünden olmuştur. 

Mebus seçimi 

Defterler ayın 

11 inde asılacak 
Alakalı makam yurdun her tarafın

dan gelen malümata göre, bütün vili
yet ve kazalarda mebua intihabına ka
nuni ehliyeti olan yurttaık :ı iaim
leri eaaa defterlere geçirilmittir. Her 
yerde mebua intihabı tefti' heyetleri 
bu defterler üzerinde tetkiklerine bat· 
lamışlardır. 

Tetkikler ayll'l onuncu günü ak • 
şamına kadar devam edecek ve esas 
defterler ayın 11 inci cumartesi günü 
vatandaşlar tarafından lrOlayhkla gö
rülebilecek mahallere nıbnıf olacak-• tır. 

Londra, 7 a.a. - Royter ajansının 
siyasi muharriri yazıyor: 

Bugün ingili.z mahfillerini, cüm · 
huriyetçi İspanya hlikilmetinin hala 
mevcut olup olmadığı meselesi işgal 
etmektedir. 

Bu mahfillere göre, vaziyet Cilkiai 
gibi olmakla beraber, filen böyle bir 
hükümetin şimdi mevcut olduğunu 
kati olarak söylemek imkansızdır. 
Yabancı gönüllüler hala İspanya· 

dadır. Bunun için Franko'nun tanın
ması meselesinde İngiliz hattı hare
keti değipnemektedir. Böyle bir ta· 
nınma bütün yabancı kıtalar tapan • 
ya'dan çekilmedikçe mümkün değil
dir. 

lngiltere taav11ımta hazır! 
Verilen malUmata göre, Franko bu 

huausta yeni bir talepte bulunmamış
tır. Bundan evelki talepleri de, ispan-

(Sonu 8 incic sayfada) 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İngiltere Fransa'nın . 
yanında yer alacak 

Fransız gazeteleri B. Cemberleyn'in 
beyanatından bu mônayı çıkarıyorlar 

Paris, 7 - a.a. - Fransız gazeteleri, İngiltere Baıvekili Çem
berlayn'in dün avam kamarasında yaptığı beyanatı büyük bir 
alaka ile takip etmektedir. Gazeteler bu beyanatı sulhun m11ba. 
fazaaı yolunda kati sözler suretinde tavsif ediyorlar. 

Pöti Parizyen diyor ki : 

Arap konferansı 
dün Londra' do açıldı 

"Çemberleyn bugüne kadar asla bu 
derece kati bir lisan kullanmamıştı. 
İngiliz yardımı hakkında alenen yapı
lan bu vait yalnız sebebiyet verilme • 
miş bir tecavüze müteallik olmayıp 
her hangi bir tehlike hadisesine de §Cl· 

mildir. Bunun manası çok geniştir. 
Çünkü tehlike daima bizzat harpten 
eve] gelir. Bu demektir ki, ilerde İn • 
giltere yalnız muhasematın başlangı -
cında değil bir harp tehlikesi belirdiği 
anda da Fransanın yanında yer ala • 
caktır . ., 

Almanya Filistin'de bir yahudi 
devleti kurulmasını istemiyor 

Filistin'de Hayfa - Kudüs yolundan geçen petrol borusunu muhafaza 
eden ingiliz askerleri 

Figaro, şöyle yazıyor : 
"Çemberleyn'in Avam Kamara.sın -

daki kati beyanatı franaız hariciye na
zırı Bone'qin mebuaan meclisinde 26 
sonıkanunda yaptığı beyanatı tamam • 
lamaktadır. Fransa ve İngiltere'nin 
karııJrkh taahhütleri bütün dünya ö • 
nünde tesbit edilmiş bulunuyor. Hiç 
bir tereddüde ve şüpheye mahal hı -
rakmıyacak olan böyle bir hareket tar-

(Sonu 7 inci sayfada) 

Avam kamara•ınJalıi nutku 
yük alti.!er uyamlıran 

B. Çanberleyn 

B. Rina Tarhan 

İıtanbul'a gitti 
Gümrük ve İnhisarlar Vekilimiz 

B. Ali Rana Tarhan dün akşamki eb
preale İstanbul'a hareket ve istasıyon

Roma, 
7 

a.a. - Giomale d'İtalia ga- da birçok zevat tarafından uğurlan
zetesi, İspanya'dan gönüllülerin geri 

· mıştır. çekılmesinin aşağıdaki şartlara bağlı 

İtalya gönüllüleri 
geri ~ekecek mi ! 

olacağını yazıyor: 

1 - Nasyonalist İspanya için hali 
bir tehlike teşkil eden Fransa'daki 
"Kızıl" ispanyol tetekküllerinin ta • 
mamen dağıtılması ve silahtan tecri • 

-

di, Belgrad, 7 a.a. - Yeni kabine, bu -
2. - Franaa'da bulunmaları garip gün öğleden sonra ilk toplantısını 

bir vaziyet tC§kil eden "kızıl" ispan •
1 
yapmıştır. 

Yugoslav kabinesi 

ilk toplantısını yaptı 

yol liderlerinin dağıtılması ve tecrit • Hırvat mahfillerinden öğrenildiği· 
leri, ne göre, B. Maçeck, Stoyadirıoviç hü-

Yalnız kıral öldükten sonra, 
diktatör devrinin hırvat davasını 
1"atııtırdığı değil, bilakis kızııtır
~1;.1 ıörülmüıtür. Netekim Y ev
bç ın pek kısa süren tecrübesin
den sonra iktidar mevkiine ge -
len Möıyö Stoyadinoviç, hırvat
lar~ karıı daha uysal bir siyaset 
takıp etmiıtir. Memleketin hır · 
•atlık kısımlarında mümkün ol
duğu kadar hırvat vali ve me • 
111

5 
urlar tercih edilmittir. Mösyö 
toyadinoviç federalizm ile mer

keziyet arasında ortalama bir 

(Sonu 7 İZJCi sayfada) 

ULUS, Fenik ailesinin, reisini kay
betmiş olmaktan mütevellit derin te· 
essürüne samimiyetle ortak olur. 
Merhumun oğulları operatör Hayret
tin'e, arkadaşımız Mümtaz Faik'e, Is
tanbul İktısat Fakültesi talebelerin
den Faruk'a ve diğer kederdide aile 
efradına baş.sağı dileriz. 

Faik Fenik'in cenazesi bugün Kı • 
zıltoprak'ta, Kuyubaşında 12 numara
lı evinden kaldırılarak aile kabrista
nına defnolunacaktır. 

Londra, 7 a.a. - Dün öğleden sonra toplanması lazımgelen İn
giliz - arap konferansı, müftü partisi ile Nqaıibi'nin mutediller 
partisi delegeleri araaındui anlaımazlık yüzünden bugüne bıra-
kılmıılll'. (SOf!U 8 incic sayfada) 

3 - İspanya'daki "Kızıl,. kuvetle- kümeti taTafından hırvat memurlar 
rin kayıtsız ve fartaız teslim olmala - hakkında alınan tedbirlerin ve azille -
rı rin der.hal kaldırılmaaını rica etmiftir. 

4 - İspanya'dan kaldırılan hazine- Bu rica, müzakerelerin başhyabilme • 
lerin ve İspanya bankasına ait altm - si için elzem ,art olarak telakki edil • 
ların iadesi. m~ktedir. 
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İnsan Ye kültür: 
-....----------------------

Göç devirleri 
Tarihtekiler malUın, fakat ne türlü cereyan elmİf oldukları hakkın -

da bir tıkrımız yok. Birbirlerini savaşarak kovarlarmış ve kovduklarının 
yerlerine yorletirlennif. Her halde i.tirap çekmif olacaklar. Her halde, 
yurd'a sevgi, yurd'a hasretten ileyi gelmiş. 

Bakın bugün, gözlerimizin önünde ne göçler oluyor. Bir Çin'i bir Is. 
panya'yı düşünün. Yurdu olduğu, milleti olduğu halde, gelen rejimi ta
rumadıiı için, iİden rejimin fikir eşyaaı arasında peripn kalan politika 
kurbıumu düıünün. 

Kim derdi ki yirminci asırda da böyle pyler olacaktır} Şu 11rada, lı. 
panya'dan F ransa'ya oluk gibi insan boşalıyor. Aileler değil, aile dökün
tüleri halinde. Çünkü babası yahut kardeşi yahut kocası geride kalmı§. 
Geride, fakat nerede} Siperde mi, nehirde mi, sağ mı, yaralı nu, ölü mü} 

Hele babasız yahut anasız kalmq çocuklar .. Vatan ötede kalnut. Heı 
tarafı yıkık, fakat ne de olaa vatan. S.,ka türlü d\ifünüp kendileri gibi 
düıündünnek istiyenlerin elinde, fakat vatan. lki buçuk yıldanberi ce -
hennemden beter, fakat vatan ı • 
~~ çocuk!ar .ne yapacak} .Bq on sene sonra, bunlar ne düşünecek} 

Polıtika nedir kı, neye yarar ki, ne olmak iddiaaındadır ki, bir milleti iki
ye bölüp parçalamak hakkını kendinde görür) Politika, insanlan bahti
yar etmenin formüllerinden biridir. Bu ne azgınlıktır ki, gayesini unut
mut ve kendi kendiaini gaye olarak. ilan etmiıtir}. 

Modern göçler, modem bir fikir kadrosu içinde ve modern mermi 
~urlannın altında, güpegündüz ve gözlerimizin önünde, her gün 
bir bqka 1emtten, her gün bir batka gazab ve taaasub kasugaaırun ö • 
nünde inkipf etmektedir. 

Bu göçlerin içinde bulunan bahtaızlar. kendini kendi çarkına kaptır· 
DUf bir inaanlığın önümüze lime lime düten parçalarıdır. Bunlan yara. 
tan lebepler. 19 29 ela ekonomik gibi gözüken dünya krizini safha safha 
"im eoeyal kriz bir politik kriz ve nihayet buaün bir imani kriz haline 
ko)'mUf olan aebeplerdir. 1939. On yıl içinde. epeyce yol ıökmilfüz. Ve 
belki de aynı meeuliyetliz kafalar. büyük hünerlerini de oyruyacaklar ve 
imanbjı yeni bir cihan harbinin cehennemine sokacaklardır. 

Haftaya yapılacak 

kayak müsabakalar1 
Dağcılık ve Kayakçılık Ajanlığın • 

Burhan BELGE 

Vapurla kaçakçıhk 
yapanlar mahkemeye 

V)!rildi 
dan: latanbul, 7 (Telefonla) - Sokoni 

Ap.ğıcla yazılı tarihlerde Elmada -
iında ikiıi teıvik ve birisi bölge bi -
rinciligi olmak llsere kayak spor mil • 
aabakaları yapılacaktır. 

Bu mtllabakalara iştirak edecek 
aporcaların en ge9 '10-2-939 cuma gtı. 
nü akpmı saat 1 g a kadar ajanlıia ve 
yahut Halkevi ıpor komitesine müra
caat ederek iıimlerini yazdırmaları ll
smıdır. 

1 - 12. 2. 1939 pazar günü (Anka
ra Halkcvl adına ol~ üzere) yapı -
Jacak kar* ·po~ -.v~ saa.ı..UıJerv 

A - Saat 11 de (2) km. liıı,; 

Vakum kumpanyuınm ga• vapurla· 
rından birinde kaçak içki yakalanmış 
tı. Gümrük muhafua tıtldlitı bu hu
ıustaki tahkikat evrakını ikmal etmiş 
•e maznunlar diin aktam Usküdar 
1nüddeiumumiliğine verilmişlerdir. 

Bunlar, kumpanyanm direktörü 
Maktomari, gaz ıilepinin ıuvarisi 
Coıene, dl fer ikl kaptan, tayfa Ange
leoko Ye depo bekçisi İlkender'den 
mürekkep olmak üzere altı kişidir. 
İddiaya ıö• dirneöa' Malctemari, 

tbrablm " tı...n hmhMle llal memu
ra kaçak eşyanın imhası şartiyle 150 B - Saat 1 S de Slalom. 

2 - 19. 2. 1939 pazar günü (Anka- lira. tek_lff etmiştir. 
ra baleti' adana) ıJÇılac:ak ikinci mü- iiJbdıyo kadar vapurda 18 1andık 
kifatlı tefVik müsabakaları: yakalanmıJ, bunların dardUnde 500 

A - Saat g da 6 km. çıkıt; 6 km. liralık 'Viıki, cin ve likör olduğu iÖ
inif, G km. düz olmak il.zere 18 km. rülmllttür. Diler 14 ıaadık henUs a-
yarı mukavemet; çılmamı.ttır. Kumpanyanın Servibur. 

JI - Saat 13 de (2) km. tnlt; nundakı depoıunda da arama yapıl. 
C _ Saat 15 de 8lalom. mıı, •i&•ra ve iıkambil kifıdiyle ba-
l_ 26. 2. 1939 puar sUnU (bölp zı kaçak eıya da buluomuıtur. 

birinciUği) yapılacak resmi ka7akapor 
mHMbabları: 

A-lut9c1afkm. P9t la 
dls. ı laD. lnlı otmlık Usere 11 ima. ya
n 1811Ji1Mmet; 

B - But U de (2) Jan. fnlf; 
C - ._t 14 de 81alom. 
D - .. t ıe da Ankara lndllpleri 

aramda bayrak Jantı. 
4 - Batp birlncllik mUaabakalan

na yalms lnallplerde mukayyet ve H • 
.-,. olan eporcular iftirak edebile -
celdetdlr. , 

S - T~ mlhı+.kalarına türle ta
biiyetinde bulunan herket iftiralı: et -
mefırte eerbeattir. (Boa.bller arzu et -
taı.tl taWlrde mUubüa harlc.i ol -
mü Gsere ıfreblllrler.) 

Halkevinin balosu 
Ankara Halkevi Sosyal Yardam ICo

mitesi her yıl olduiu ıibi tiu :rıl da 
geliri aoıyal yardım komitesinin çabf
masına haaredilmek üzere 18 şubat 

cumartesi akşamı Ankara Halkevinin 
salonlarında bir balo verecektir. Hal -
kevi balo biletlerini satışa çıkannı,tır. 
Her yıl oldufu &iıbi bu yıl da bu balo
nun mükemmel olmaıı için, Ev lazım 
gelen tertibatı almaktadır. 

Giresun belediye reisliği 
Giresun merkez belediye reiıliği

ne Etref Dizdar'ın tayini hakkında 

Giresun belediye meclitıi tarafmdan 
ittiha. oluınan karar taıvip edilerek 
yüksek tasdikten çılmuftır. 

ULUS 

Ye1I Silim 
hazırlıkları ilerliyor 
İıtanbul, 7 (Telefonla) - Dün ilk 

içtimaını ıyapan Şehir meclisi de inti
habat ~lerine temas etmiş ve mebus 
intihabı !çln bir heyeti tefü,tye tef -
kiline lüzum olup olmadığını tetkik 
otmi9tir. 1075> numaralı kamına göre, 
belediye daimi encümeninin icabında 
intihabı mebusan heyeti tef tişiye ft -
&ifesinf de ıörece&i anlaıddı&ından 
encümenin bu vaalf e ile tavaifini ve 
icap edene encümene yeniden iki kişi 
almmaaı husuıu hakkında da vali ve 
belediye reisine salahiyet verilmesini 
kararlafbrmıştır. 

Bu ıuretle heyeti teftltlye vazifesi
ni alan daimi encümen dün aqam vali 
ve belediye reisi Lutfl Kırdar'an riya
setinde toplanmıştır. Düne kadar 
kazalarda hazırlanan defterler, be
lediyeye gönderildiğinden dünkü iç • 
timada bu defterlerin tetkikine bq -
l&Jlnl1'tır. 

Belediyeye gönderilen bu defter • 
ledn birer kopyaları da listeler halin
de hazırlanarak a1'kadar Jraaa ve na
hiyelerde duvarlara asıl~tır. Bu liı
te ve defterlerde intihap hakkını ka -
zanmış bulunan bUtlin vatandaşların 
isimleri kaydedilmif bulunmaktadır. 
İtiraz üzerine yapılacak tetkikat neti
cesinde eğer mUttekl.nln bu hakkı 
herhangi yUıkıek bir heyet ve yahut 
bir mahkeme kararlyle refedilmemlpe 
dethal liıtelere ithal edilecektk. 

Heyeti teftlşlyenin listeler tl%ertn
deki tetkikatı daha bir mUddet devam 
edecektir. Bu tetkikat bittikten son • 
ra ikinci müntehiplerin seçimi işleri· 
le meşgul olunacaktır. O vakte kadar 
ikinci müntehiplerin isimleri de tes • 
bit edilmiş olacaktır. 

Halkevinde 
"Monna Vanna il 

Karadeniz' de 
yapılacak 

modern liman 
--

Çatalatzın'da veya 
Eretli'de kurulacak 
Karadeni.ı'de ilk defa yapılacak olan 

modern limanın, KrqU veya Çatalal
zı lfmlıalarından hanıilerlrün yapıl • 
mMı mUnulp olac:atını tayin etmek U· 
zere Nafıa ve lktllat vektletlerince 
mUteıbua•lardan mUrekkep bir ko • 
misyon tefldl odllmlttıir. I>Un. bu ko -
milyon. lktlut vektletl limanlar u • 
mum müdUril MUflt Necdet Deni.ı1in 
de lttlr&klyle deniz ticaret mUdUrlU • 
IUnde lıhzarl m8h.iyette iılk toplantısı. 
nı ya~tlt', Komllyonda bulunacak 
lktlaM vekaletinin diler baları bu • 
Kin tehrlmiae ıeleceklerinden lcomıls
yon •ıl taplant•ına bucUn bqlrya -
caktır. 

Tercih ıebeplerl 
Karlıdeniade yapılacak ilk modern 

limanın EretH'de veya Çatalat.ıı'nde 
yapılması birinci defa 1930 senesinde 
meydana çıkmıştır. Şimdi in.giliz kre
di8inden iıtifade ediler" limanın in -
paı k\Wei karibeye iclmiştir. Gerek 
Ereğli ıerme Çatalafaı 11.ıeriııde ya
pılm19 bir çok tetkikler •archc. Her i . 
ki tarafın lehine bulunanlar oldutu 
kadar, aleyhinde olanlat da mevcuttur. 

Ereğli, halen, eski ve harap bir men· 
direği bulunan, kömür havzasının en 
mWıim iıkelelerinden biridir. Çatal -
ağıı'nda ise bir liman yoktur. Burada 
mevcut bir derenin doldurulduğu lıih
ki araziyi kazmak ve bir taraftan 200, 
diğer taraftan 800 metrelik dal~akı -
ranlar vllcuda cıtlrilerek ıunl bir 1i -
man yapılmaBı diifllnUlmektedlr. LI • 
manın Çatalağzında yapılmak istenili
tlnln eebtıbi Çatalağaı'nm Karablik'e, 
45 - 50 kiılometre yakın oluşudur. Fil -
hak'ka eier liman :&reali'de yapılırsa 
bir demi.ryolu yapıfarak • Erefli'nin 
Zon.guldak'a raptı icap edeceoktir. 

Mefhu.r belçikalı filowf ve edip 
Maurice Maeterlinc:Jc'in en ~el sah
ne eserlerinden biri olan ve çok oriji
nal vo trajik bir mevzuu hayranhğa 

değer bir ilal\ipla hilcaye eden Monna 
Vauna iılmli piyesi öteden beri halk
evlmlzce sahneye konmak Usere ha • 
zırlanmaktaydı. Genç ve kıymetll ta· 

natkir IW'cilment Bohzad'm rejlae et
tiği ve.içiade bi~ ~~ ~u tcm
.U. Bapn Ercümead BebAıd. senç 
pirlerimizde nMelih Cevdet, Orlian 

Ereğ'liyi Çatalağzı'na tercih ettiren 
ıebeplerin batında yıldız kaf'ayelden 
bapa rUıeıtrı.ra kartı mlhfwı bulun
muı ve çok genı. olmaaıdır. Çatalağ -
zı'nm ise, XarabUk'e yakmhğr, bir 
tercih sebebi olarak addediliyor. -

Anakücağı'nda 
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İ"iğimiz 1111. memlekelfe yetiıfire<eğiz 

Bunun için mühim 
bir kanun hazırlandı 

Her yıl bu yüzden harice verditimiz 
para 870 bin lira tutuyor 

Rize'de çay fidanllkları 
fabrikaları kurulacak 

ve 

Çay, Günlük hayatımıam ururl ihti1açlan araama sinnltt'h'. 
Bu yüzden ithal&t iatatiatiklerinde bu madde her aene biru daha 
büyük ~aka~lar halinde ıöriilmekt~, harice verdilimi• çay para
ıı milhım bır :rekGn tutmaktadır. Bırkaç aenenin ithll nk••m. 
dan elde edilen vuatl neticeye ıöre Türldye':r• :raıbancı ......a.. 
ketlerden ıönderilen Ç&J aenede 973.HO kilodan &falı 411-., 
mektedir. 

Bu ıuretle her yıl memleketimiz· para devlet draat itletmeled JnJruam. 
den çıkan döviz mikdarı 870.000 lira- na aatacaklan yaprak bedeHnden ı."" 
dan fazladır. lilmek ıuretlyle ödettlrilecelrtlr. Öde-

. İhtiyaçlarımızı mUmkUn oldutu mı, bahçeye tohum eJdldill 'le)'• fi _ 
nısbette kendi içimizden temin etmek dan dikildiğinin altmcı ıenesi iptida. 
ana gayelerimizden biridir. Bu mak • sından baılryarak bet aene sonuna Jı:a.. 
Ntla her ıene bir milyon tü.rk lira - dar ailrecektiı'. 
ıına yaklaşan döviıiın tasarrufu ve Çay ziraatine elıverişli yerler halka 
yurdumuzda çay istihaal:i için bir paralQ temlik edilebilecektir. Çay zi~ 
müddet evel tetkiklere batlanmıştı. raatinin tamim ve tanzimi masrafları 
Ziraatçilerin yaptıkları tetkikler neti· için 811 bin lira tahıi• edilecektir. 
c~ılnde Nce ve havaliıihln çay ziraa- Çay yaprafr satıa almak, gay m. 
tıne gayet elve~ -'-"--"-u anln•lmı• rutma fabrikaları kurmak 

d f:da··~ ık ~ . ...,. :ır • çay yapra.ı 
ve ora .a ~y ı ?l tarı teann..-u :. ğmı itletmek ve harman yapıp paket
rar venlmıştlr. Zıraat rnlihendlıtert - '-k ve ıatmak maliyet fiyatll hal
mizin verdill rapora &öre Riıe hava- ka Yit~ l.Uuyevl aUl>re ve~· • 
Iisf nde kurulacak fidanlıklardan, Hin - leri devlet ziraat lJhtrnelerl ıkurU:. 
distan çayı nefasetinde çay elde olu - tarafından yapılacaktır. ~ı-at .. ,iflet _ 
nabilecektir. meleri «urumu halktan .atm alım...1ı< 
Yapılan hesapta, 30 bin dekarlık a- Y•f yaprak ile kuru ?J'Ul ve admyM 

raziye dikilecek çay fldanlarmın, gilbre ve nıualec:e ile yetil gübre to
Türkiye'nin ihtiyacına yetecek mi.k • humunun fiyatları Ziraat Veklletiaoe 
darda mahsul verebileceii anlqılmı.- teablt olunacaktır. 
tır. Gene aynı mıntakada ilç dört i&Y Hari~ten ı•tirilecek çay tobum&ı 
kurutma fabrikası tesiı ed-ilecek ve a- çay kurutma fabrikalarına muktui 
hnan mahsul burada fennf usullerle her türlü makiıne, alit ve edevat ye • 
harman edildikten ıonra satı,a çıka • dekleri gUmrU.k resminden, çay bah • 
rılacaktır. çeleri kurulu9undan itibaren on eene 

Ziraat Vekiletimia .bu münuebetle mUddetle her ttlrHl verrfden, rublM
mUhlm bir kanua proJeai huırlamıı namelerle temHk edilecek çay 1Mıhte • 
ve mUtalealarmı almak Uaere diiır terinin temlik muameleleri w tıelcll 
vekiletlere ıöndermittir. Projenin e· lterl harç, resim •e damp pulundan 
saslarım aşağıya yazıyoruz: muaf olacaktır. 

Çay airaati için elverifli olm y.ı • 
ler için rubaatnamo almadan it y.
~ ...._., ... ._ ..._ ..... 

v~ Adnan Veli karde,ler de ittiralc et
mektedirler. Bu derece elit bir %Umre 
taraf mdan temsil edilecek olan eserin 
büyük bir rağbet göreceğini tlmdlden 
tahmin ediyoruz. Ya,ar Nabi ile Bed
rettiın Tuncel'in milttereken tercüme 
etmi fOldukları bu eserin temıiline 
yarın alqamdan itibaren batlanacaktır. 

bayram hediyeleri Memleketimizin ihtiyarı olan ça • 
ym yetiftirilmeel mabadiyle huır • 

ra hafif para cezaıı alınacaktır. İ.tıilt
ru borçlarını umanmda ödemlyenle. 
rin borçlunun tahsili, t:ablill ......ı 
kanununa 18re yapılacaktır. 

Ankara Halk.evinin 
Foro§raf müsabakası 

An.icara Halkevi Ankara'daki 
amatörler arasında bir fotoğraf 

müsabakası açtı. 

1 - Müsabaka müddeti 1 mar
ta kadardır. 

2 - Birinciye (50)- lir& ikinci
ye (25), lira üçüncüye (20) lira, 
dördüncüye (IS) lira, beıidciye 
( ı o) Ura para mllk.lfatı ft~ile -
cektir. 

3 - Şartları öğrenmek için An· 
kara Halkevine müracaat edilme
lidir. 

Çocuk Bairpm. Kıanamunmı Keçi • lanftUf bulUft&n bu kanun proJeelnln 
ören.de Ana Jıucalıadaki :r.wruların ihtiva ettiği eıulara g~re Karadenls 
da bayramı ten ~eçirme.le~~i dü,Unen rruntakalarında kurulacak çay bahçe • 
yWcıek Milhendıaler Bırhgı tarafın • }erinin Ziraat Veklletlnin talimatı 
dan çocuklara futbol levazımı, top, o- dairesinde kurulmalı ve bakılması 
y~ak, 'eker, çilcollıta, portakal, ~n- mecburi olacaktır. Çay bahçelori aira· 
d~r~ göndererek .çocuklan Hvlndıron at memurlarırun çay zi.raatine clverit
bırlığe Çocuk Eaırgeme Kurumıa ta • Ji ıörecelderi yerler için wrc · · • 
raf111dan tefekldlr oluamütlıdır. ruheaın.a.ler De ~.~~ 

. D Çay büıçeleri kura-
cak olanlara çay tohumu veya fidanı-

Milaaadeılz olarak çay bahçeterfnl 
kimse ıökemfıyecek, •likenler Uç .,. 
kadar haplı edilecektir. 

Ziraat Vekaleti bu Jran'=i t-..= 
tekil haklnnda bir •u--·• 7aı--
caktu. -

DoOum 
patlama oldu 

• Tekirdağ 7 a.a. - Dün akşam üze-
ri Barbaroa nabiyai civarındaki kö -
mür ocaklarından biri çökmüş ve üç 
amele toprak altında kalarak ölmüt -
tllr. 

~· ~~yevi gUbre ve mualeceyl ve. ye Dahiliye Veldletl MemW'tar, .. 
§ll ~ubre tohumunu paraıı.ı nrcbıle- ve muamelat umum mtldUrlUğii ildaci 
cektır. tube mUdUrti B. ŞUkril Alpteldn'la 

Çay bahçelerinin beher dekarı lçln bir çocutu dünyaya pknl9tlr. 

Bir düzeltme 
DüDldl •yımızda g uncu ıayfa· 

mı*k polla emtltüaönUn ihtisas kurs
larını birincilikle bitiren baş komiser 
B. Baha Vural ile poliı memuru B. b
m&il l>emir'iıw roaimlori yanlıtlıkla 
yerini değlttirmittlr. Özilr dileyerek 
düzeltiriz. 

35 liraya kadar bahçe eablplıerine fa· lllkrU Aipteldn'i tebrik eder, Y•. 
inls para ikru edilecektir. Ziraat ru .. .. d"l . 
Bankuı 20 bin dekar çay blııhçeal lN -
ruluncıya kadar bahçe kuf'acaklara bir 
milymı Ura i.lcraz edecektir. Bu para 
her finanı yılı içinde Ziraat Vekileti 
bUdçeılne konulacak tahıiaattan f ai • 
ziyle birlikte ödenecektir. 

Ba~ .ahiplerine para 
ilcru edil.ecele 

B&bç_,e a.hlplerlne iJuu cdllecek 

ya uzwı omur ı erız. 

Dün hltı umumiyetle -cıkll t - Bu mUNl>akalara ~ ede • 
ce1ıı aporcularm; Elmadalmda mu. -
bl1ra1tra baıtanmudan bir uat eni -------------------------------------------------- DUn tehrimbde hava pelıc u bulat. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı lu geçnıiı ~r tbnall f81'klden ... 
balunmaları lbandır. 

7 - .llüubakalara aireceklerin il -
rUllll tayin edecek (kura) her hafta 
cuma günü aqamı saat 19 da Çlalke • 
rinde hakem heyetinin huzurunda çe-

. lrilec~ir. .. 
8 - Bu müsabakaları idare etmek U· 

sere hakem olarak Mülkiye Beden ter
biyesi muallimi Mehmet, Sanatlar ~ek 
tebi beden terbiyeıi muallimi Saim, 
Gui lisesi beden terbi.yeai muallimi 
Fuat Pura. Erkek llseai beden terbi -
yesi muallimi Maqmut. Ticaret lise -
sinde muallim Eaat Demirel, Mühen -
dia Danif, Anadolu Ajanıında Şerif, 
Sümerbaok memurlarından Reşat se • 
çilmiflerdir. 

9 - Bu ıpor hareketlerine seyirci 
olarak i,tirak etmek arzusunda bulu -
nanlar her hafta cuma ıtnn1eri akf8 -
mı ıaat 18 de Halkevinde Ankara ka
yakçıları araunda yapılmakta olan 
toplantılara gelerek- iıimlerini yazdır
malan rica olunur. 

Dahiliyede bir tayin 

Dahiliye Vekaleti Seferberlik mü
dtırlüiilnde açık bulunan ikinci ,ube 
teflliine Vize kaymakamı Eaat Onat 
ln tayini yüksek ı.dika iktiran et· 

miftir· 

Y•kı, ördek we espri 1 
•vawl•r" kelimesinin yanlulau 

devam ediyor. Baıımız1n üzerinde 
yer verdiğimiz bu kelimeyi müda
faa yollu 7udıjım ikinci lılır•yı 
nefrinden iJnce okaduium bir tını
d ık: 

- Aman birader. bu ne ilimlik~ 
demişti. Bu lıkr•yı rabaıetli lbdlof 
görseydi, luskanırdı! 
Yakıl gerçek flimlerden ziyade 

ilim taslaklarının, su katılmamıı 
entellektüellerden lal• yan - ma
nevverlerin cüret ve ceuretle b
nuıtuklarını, yazdıklarım 66rm#J· 
yor değiliz ama, gene alışlıanlılrtaa 
ileri gelmiş bir • bir takıgı ?'~har
rirlerin gönlünü hoş etme"i ıçın es
ki çeşit bir vasfı terkibi kullana
lım/ • hadıinaslılıla dediğim yası· 
1Un flimam ağda.,nz bira sulandır
mak istediğim için dostuma: 

- Peki öyleyse, dedim, şunun 
aonuna bir de ba/i/meveb bir id· 
dia katayım- da aülctedanlar111Uza 
şirinlik malzemesi olsun! 

Eko lıeliınesinia eua kökünün 
sanskrit dilindeki vak olduğu uy· 
durma değildir: fakat bizim vakvak 
kelimesinin, vdvdl.tmak matları-

1Un bundan geldifi, sırf, nO/rt~dan
lua firlnlik malsemesi olsun, diye 
oraya htıl.auıtı. 

Dllaka l'Ofta ile ••len bir lstan
bal .... tesinde c6rd0fim0. bir 
muaavver lltaif"e 61Sre dldlfim ol-

ma,tıu: umııml buptea ISnce •I• 
beyim. umumi ba~pten aonra da 
hadisi tualıadan kullanılan bir 
lııuuı ile doatum PıyatDJ, bu ·vak· 
Vak/anadan, bu ardektea ,ıaraca• 
lı npriyl 'ıbrdı. 

r•bt ba 'rdek de bu hbil .nak
telerin 'ıhrılmaına ae elverif]i 
bir mahlfJktur 1 

- Yağmur yağacak! diyen bira
dama acayip biT ımatılc ailsileai ya
parak: 

- Sen bana ördek diyorsun! de
md istiyen meşhur lıilcfye blıra
ııwuıu bilirsiniz. • T. L 

Gö:ı aeyrerraea t 
Ba:rramm ilk aünü bu aütunda 

çıkan bir fıkrada, lnsiltere'de bir 
otomobil kUUI seçil'... bir luam 
bir söaiincl• ......... bir ..,nıme 
blcbta, ba Jhd• malakeme:r• 
bap11rclata ....... oeoa-obil aalai
hinin OD bia Ura para ceauma 
çarpbnldıtı T&adı idi. Fıkra tu 
netice,• YIU'IJOl'duı "Gözü aeyre
,.nlerfn eline para seçecetine i
............ ; b1I hldiee bu teli.kki,i 
dotru çıkan,ar.,. 

Saqıne itikatlarm ela Çefidi •ar
dır. Galiba gözün M)'l'eme•i ele 
para ıeçecetine delil, eve misafir 
geleceiine delalet eder, derler. 
Para seleceiine iae aol avucun b
pD111&11Ddan hükmolunur. 

Fakat lnıi1tere'deld lıaaa.de 
lusm kaaandıiı dl•adan aonra, 
belki de, ba 1971" .... de para aaij-

decisi olarak telakki edilmi:re bq- Diyede on çok bir metre kadar hısla 
lanır. eemı.tir. En dütllk •ı ••f mn altında 

Bir tanıdıiım diyordu ki: 5, en yilbek ısı da 11frrın ilatilndo 7. 
- Ona ne ıüphe ! Ben edebiyat dereceye kadar yilkselmitti.r. 

adamlar1111ısdan biriaini bilirim; Yurtta Karadenu .kıyılarında hava 
bir gösü 11k uk aeynr ve •abna e- kapalı ve mevzii yağlflt, Kocaeli böl -
lin"e para pçerl 1ıeainde bulutlu, diler böl1ıelerdt1 ek. 

Mütıırelce yıldönilmü l 
aeriyetle açık gitmittir. 24 ıaat için • 
de Karadeniz kıydariyle Trakya. Ko
caeli ve Ege b6lıelerinde knmen de 

Methur İftl'İliz romancıu H. G. • Orta Anadolu1dald mevzii yağışlarıa 
Vellı, "On Mne sonra" batlıiı al- karemetreye bırakbldarı ıu mikdan 
bnda yazdıiı bir makalesinde ..,_ Kocaeli ve Zonguldak'ta 6, Yalova'da 

4, Bandırma'da 3, htanbul Ye İznik -
te 2, Muğla ile Balıkeair'de bir kilo
gramdır. 

rayor: 
"0 tarihte Londra'nm mütare- -

ke yıldönümünü pne kutlayıp 
kutlamıyacaiau da a7f'IC& auale 
layık bulurum.,. 

Acaba, inıiliz edibinin on sene 
aonra yıldöniimünün kutlanıp kut
lanmryacaimı aordufu mütareke 
hangi miitarıekedir 1 

A~ muhabera& 

Karla örtül üyerlerdeki karın kaJm. 
lığı Karı'ta 1, Erzurum'da 2, Afyon -
da 3, 84Dtimetredir. Uludağ'da ise 170 
santimetredir. 

RUzgirlar Karadeniz kıyılarında 
garptan diğer yerlerde umumiyetle 
timal istikametinden ıaniyede en çok 
7 ınetre hızla earnittir. 

Yüıkaek :rarlar Diayrbalar'da 10, 
İzmir'de 12, Adana'da 15, Antalya"da 
17 derecedir. 

Diltük 111lar da ııfırın altında Edir 

Çorum'da B. Nac.i Kökdemir'e 
- Bahaettitinia rakam )'Dlrıbiı
nı yazandan aordam. 811 yası bir 
tercüme imit n eaaa :ranl11 fran
aızıca ulmda imiı. Tercime eden 
arkadatı yamlmrya aeYkeclen 19y, 
ew metne jne._11 o ...... 1 

nede 1, Bolu'da 2, Eakitehir•de 4 Kır
tehir1de 5, Çorum'da 6, Malatya'da 7, 
Erzincan'da 9, Srvaı'ta 10, Erzurum• 
da 15 ve Kan'ta 77 derecedir. 
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Yugoslav hükumetinin 
de§işmesi 

• 
Yaıo.lavya amıam bir kabine 
~anı kartıamcla kalmıttır. Bir~ 
~ .. ~ı~ ~~yadinoviç hükiimetinin 

f ve kıla ıatif a ederek kabineyi de 

ULUS 

DÜNYA HABERLERİ 

B. Ruzıelt'ln ordu endmenlndekl Uzakşark'ta 

beyanatı neırolunacak mı ! Jlddef 11 harpler 
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Fransız - İspanyol 

müzakeresi 
AKŞAM'da, Politika aütununda 

"Franeız - lapanyol müzakeresi,, bat 
lıiı altıncla yazılıyor: ~!aberlerincle aüriklemiıl..dir. Bu 

iıtıfanaa .-..,ini, i.tifa eden Tekil- dl "Katalonya'nın timalindeki yüa 
e':i .. or'aızdar~.kıan mektupta fÖyle ia.ı. Encümen kati .bir karar veremedi ıereyaı e yor bin kitilik İ•p•nyoı orduau kendiaini 

., bir türlü toplayamayıp Fraua hu-
"Hükünıetin bugünkü tetekldil V--in .... on, 7 a.a. - Senato, RuzYelt'in ordu encümenindelci Çun.Jrı.-.~, 7 .... - Çin Ajansı bildi - duduna doğru çekilmektedir. Fraa -tarzı Iur.at 111eaele · · h il" -s •.. ..,. aa hükümeti artık Pirene clailann-

ll.idir." auun a ... ma- beyanatmı bahiı mnzuu etmeluizin toplantııını perıembeye bı • riyor : daki Atlaı Okyunuandan Akcleeiae 
~at fecleralimü, :rqoelaT iç ralmuftı. Muhalif demokratlar müzakereyi açmak iltemiıler Ye Çin•<ten alınan eon haberlere ıöre, kadar uzanan hudut bo:runda ...... 

P?htilıa-.. • eıa-i-tli .....&eai- cümhuriyetçiler de, hasta bulunan Borah'ın ıelmeaine intizareıı Şansl villyetin.in cenubundaki dallık ral Franko hükümetinin,.. lmvetl• 
..ıL r---- ı- ba doku 1 d Çuntiu böl-inde j8PQnlar ~ ~·-~ iala'Ylan deneti, WaT... meYm nmamıı ar ır. •- rinin yerletmelerini tabii sönnekte-
-aa _ bir hezimete uiramııtlardır. Altın '-~!'releri d" uç kolunclaa terekküp ed•: Diğer taraftan, hariciye encümeni RU&a- ır . 
....._, lunatlar ..,. i.lcwem•. Esa • reisi Pittman, askeri hususat zikre- Sarıuhrin kıyalarında Fakat henüz bu hülriimeti ne filen 

::d"-'et lt6,ük hupten _.a im- Dıl-.. lye kı .. lnes·ı dilmemek prtiyle Ruzveıt•in ordu ı·nallfe"re'de yeni ne de hukukan tananıt delildir. 86-
11111 •••n da adı .. 'aırplar, hır- - U encümenindekl beyanatının nqri le- Honglrong, 7 a.a. - Çin Ajansı bil- tün Avrupa'da Franko hiikümetini ;atlar .... Wow&al_,. lurallaiı idi. hin.de bulunmuıtur. diriyor : filen tannnıyan ve Burıoa'a diplo-

•kat •11 dmetin tetkilab .. ola- sanalodan itimat Çin kıtaları Sarı Nehrin §İmal kıy.. para kanunu maıi miimeuil ıöndenni;r.en Sovyet-c.k? C-ı L- ti !-•---•- Vatington, 7 a.a. - Amerika umu- aında dü-nı çevirdikten .onra hü -
1 

b" ı· · ·r- F , b 
L!_ woq11ar, .......,. ar Te ....,......... :r-· er ır ığı ue ranıa dan atka deY-
llllll"llleris..._ mi iclare edilecekler mi efkirı İngiliz Bqvekili Çember - cuma geçmifltr ve dört japon taburu- let kalmamııtır. 
Yok.. bu üç millet ltiribirirr"*' fw- layn'in Avam kamarasındaki beyana- nu dafıtmıflardır. Şimdi Honı-Ho'- Londra, 7 a.a. - Avam Kamarası, • 
d~I& mr ltail .... caldanlır? reyi ıldı tını memnuniyetle kart.lamııtır. dan Şanai.nin cenubuna kadar olan bü- dün ogleJen sonra, Maliye nazırı Sir bpanya, Sovyet Ruayaıında~ çok 
ıt..a ~. Sll'Plan, ....,,.tlan Şurasını da kaydetmek lazımdır ki, tün bölıe düpandan kurtarılmı,ıır. John ~imon tarafından teklif edilen u~ak!9:dır. ~vyet Ruaya kendi ..... 
.._ Wou .a11ı JGlwc+ INr lwaaar Amerika senatosu ordu encümeni, Bununla beraber Taotsin demiryolu - yeni para kanunu projesini kabul et- nıyetı ile ı:••k.~~ar ol-::ıiındanL!r 
~·Ye hu h-dan bir,,...,.... (Baıı 1 inci sayfada) Ruzvelt'in beyanatını ciddi itirazlar- nun doiu ıimal bölge11inde Mnüz bir rniştir. panya•da i mı iyetçi Ü ümeti ... • 

' •• llııilleti - 1 --• Fa ..a_ bulunmaksızın kabul etmitti. Eaa- kaç Japon lntMı bulunmaktadır. Sir John Simon söylediii bir nutuk- ki hiç tanmuyacaktır. Fakat Fraıua-
L_. yara-,ı. ça ıs=.- • ldlrtermiftlr. Fransa, kuvetli ve yeni - "' · · k • · t' "kt 
::" ..... tlar •- ram clefill.-dir. d il~'-' Al , k sen itirazlar da tayyarelerin aatıı tek ta demi,tir ki : nınd_aıa1Y_1k1 ve ab~' ~rı eml nıye 1 ':9 1 L:-
.... Ola aeaedenbwi fecler,lizm için en s ıuuanmı' manya ya arı• line ait olup meselenin esasına taal- ln,,Uıere Çin'e yeni bir "-Bu. kanun projeai hükümlerine ~ 1 • a aa~ utun spany~ ya 0 -

~ 1 _._ __ 1 • • fe oldutu kadar zayıf ve silahsız Alman- ı"k .... ., yanlll'llk .. 1 "lt ba k .. •ında altın ihti _ kım olmak uzere bulunan bır lnaw -'tllaalıtadırlar . ....,.,.n er ıçm - , ka ..a- d d 1 Hik etmiyordu. ·- r- gore, ngı ere P ... • h"'k'' . . kt • t"~a ti....:~--··- __ .. o'--L•- L- yihna" ya. r•ı uc aynı erece e uz atıcı . d' kad ld tin u umebnı tanıma an • •a-
--7~ - --ı- -r-ı- --- - yatı, her hafta, fım ıye ar o ugu .. . • "d" 
~· o elence kil lair mesele delil- a ıyet tqıınıttır.,, Amerika ve demokraailer Londra, 7 a.a. - Şekiai Ajanaı bil - gibi bir onsu 85 ,mnı üzerinden de - goıtermeınne manı ır. 

ar, Ve banlana liı&l•leri olan Papaa •· b l • R · k • d A "k • diriyor : ği•mez bir esasa göre delil, fakat al- Bunun için Daladiye hiikümeti ~~ -- ~=-- Ladar m--L-··-- Franaı:. - al1ftlln m11naae et erı uzvelt'ın te zıbi e, mera anın İngiliz hükilmetinin Çin'e ikinci bir :s d' B 
~·~ ... ,........T"" • ........ ,_ daha •ı"mdı"den· Fransa, lnoiltere veya tının rayiç fiyatı üzerinden takdir ve eaki nazırlardan B. Berar ı uırıo-

1 •- "eli .,_, :s • ikrazda bulunmak taaavvurunda oldu· ' ·· d · F k hm- ·· t' le e it hirlili yapmaata ı · n.saa B. Bone, aon fransrz - alman dckla - diğer herhangi devletle ittifak veya teabit olunacaktır. Bu yeni tedbir, hü- sa ıon erıp ran o uaume r • 
.\lelcaandr'm ölümiiaden soara mer- raayonunun ehemiyetini tebarüz et - mukaveleler aktettiği dütüncesini ğu bildirqiyor. kümetin para politikaemda bahis mev- ilk defa temaı teaiaine tetebbüa et-
~92İ7etçil~ ~i ilırtid.ardan. ~ - tirmif ve mU~eaki.ben fransız- İtalyan ortadan kaldırmağa matuf bulunuyor- Bir ıuikaıı zuu olan mesele, yalnız. haf tal k kıy- mittir. 
ea Stoyacm.o.iç'm tetkıl ettıiı J1I- münaaebetlerınden bahaederek : "Bu . met takdiri )tini, realiteye da.ha ziya· Franaa'nın gayri reami mümeuili 

toelay radı'kal bll'' lifi kombU..-u hus·-ta Fr• ... •• her tu"rlu"' Su"ı"tefeı...s..ı: - du. Selihiyetli mahfillerde ehemıyet· Şanghay, 7 a.a. - Pekin hükümeti- d" · 
... -- .uuu ı k d 1 d ııı. .. b d bö de uydurmaktır.Bunun hemen ken ını timdi Franko'nan vekili aeneral Yor--

...___ .......... -L.._ iclı". Birlı"k iM- -...:-- mü o-"'-~-- .Laldı--L ilı"n Lı",._ bı'r oay- e ay o un u.une gore, un an y . f' b k l ~ ıl-o .. B Ç . . 

...._.. -..... -T _ .. ,.._ ,__.. .,.._ _ ın s • nın ınans a an ıgı m""T'"vırı · ov- gösterecek ilk neticesi, 95 milyon ıngı dana ile mühim görüpnelerde bala-
cla.,,.nryor: Sll'P racl .. I partisi, Pa- retten çekinımiyecektir,. demi9tir. le Amerika ön hatlarının Fransa ve çitang bu sabah beynelmilel bölcede ö- tiz liralık bir dispon.ibilite vücude ge- n•yor. fıpanya'da lulıcmm lnweti ~ 
Paa lt'--........a ... mOND 1rı..-.ı par- tngiltere'de bulundutu mefhumu ıe- ıu ol-ak bulunmu.+ur. Ozerı'nde ~yle ·--L ı k b _,.a __ 86 mil • d ~ •• ,.. r tinncoa; o aca ve u par.uuı • le yerletmi tolan yeni hiikümetin a-:İıi •e Spaho'- Bomah miialiimaa- lıpanya meaeleıl rek Ruzvelt'in gerek Amerika balkı- bir not iinelenmit bulunuyordu: yonu, kambiyo müvuene heeabatma imi bir diifman olarak kalmamau • .a 
ar P&rtiai. ı 1--ı b-L'--da B B nın eberiyetlnin zihnin.de yer etmit- "Sis bir haiaeinia t" tahsie edilecektir. Franaa N-ia o kadar mühimdir. 

iki ·· • "htir f b spanya mese cu ~" • on- tir. Efer İngiltere ve Fransa'nın ku- ·7 

llterkezi;:":';~~ -le~ net, funları söylemi9tir: vetli olmaları Amerika'nın menfaati Amerika Çin'e mali yardımda B. John Simon, hükümetin bu te~- Banan için franaız miimeuili ,-
-•- _ Tk ri almasına sebep olan vakaları ızah hükijmeti tanımazdan e•el ban t• -.ıakla ber..._, 80D aylar içinde "- Hüldimet daima kU1f!DUhk icabı ise bu iki devletin tayyarecı 1 bulunmayacak ederken, muvakkaten tngi1tere'de em- minat almak i.tiy•. Fra1111a marah-
Stoyadiaoriç lriikimetine karp m• - prenaipine sadık kaJmıttır. ispanya - aabaaında sillhlanmalarını tesri et- niyet altına konmut ~nnayenin h..... böyle teminat .....U.C.ktir • 
........ lnl'Yetl..-.kte idi. Bamları mn Pnma • Afrika yolları ilzerinde- mek de bittabi gene onun menfaati Vatington, 7 a.a. - Sellhiyetli mah- seyyal mahiyeti Userlnde wrar etmit Çünkü •eneral Franko lspanya'nıa 
hildlm.tia, otoriter de.letlen t. ki mWıim stratejik mahiyetifli nazarı iiRizuıdır. filler, Amedka hWcUmetinin Çln'de •e efft' paNYI alryor lffk bunu hıde müataldl ve tamam kalacafnu bir-
111&7'i1 edea cbt po1itikumı tenkit • dikkate alarak, her banai bir devletin tic:aNt, smayi " sirutin İnkifafı ip. etmlye de dalma hazır btılunmebyıs.,, _._ clefa .öylemlf· ti. di,... Lzdarı da tahri iıhtirular do- lapanyanm tamamiyetlni ve binnetlce Tayyare ı,.,,... içın taı..ı.. le IDtfPI ollııcü japoll tefebbüelerlne demltt!r. vv-
~sİ71e karp tarafla hirlikte yürü- Franaa'nın emniyetini tıel\4it etmesine V*flncton, 7 a.a. _ B. Runelt tay- ... riıkm •rmay•inia lftirllıılni me • Fakat Franaa daha bqka bir fA1t 
,...... .. Mahalefet nihayet Mildlmet ml8aade edemu. ,... inpatmda tecrllbeler yapıltnMı aedecel.ini İlltM etmektedir. ko7111Ak isti,.-. Bir harp .....-Uunda 
......_. ~ .,..,... •llltm. a ........ _ tta Atla ı mıı,.. ns bin dolarlık lll\Ul• - ltalyan - Sovyet ticaret lapanya•nm Frama'ya karı• bitaraf JllMI-• ....... _.lllllelJ'ledill slbl. JaükUmet, Wr ,..ı.acı um taheisat istemlftlr. Bu tecrübe- M .1. •.1 .. 1.f M rf 1 • 1 kalmaıı hakkında bir beyanw 
~ yeni~ ,....re rmı t.alep et- hüıkümetin fran11z arazisi içinde faa- ter için Sunny Vale - Kaliforniya - OaOYI ... acar o a e ~·s münasebet\eri neıredilmeıine fransrzlar büyilk. 
ınıye ba§ladı. Stoyadinoviç ise, ço- liyetine devamına müsaade etmiıyccek- da hususi bir fabrika yapılacaktır. ~ D...laMdlıJI dölldı.. hemiyet vermektedirler. Yani Fr-.. 
~k-~d • ...._ ct .. letia _. tir. Paranm bir inamı Langteyfield •• - ..... ,. tekrar kurulacak ko'm Almanya .. ltaJ,. ile claima 

_. eratmı em. .lıncı,a k..t.r - Vi . . dakl ab 1 ta _ mittefik kal11UJacalma fl'allt& .. 
yaaaya dei-..-..;....-JL:-: lalWlnli. 1- lnciltere Ye Amerika Blrlefİk cin· • rıınaa • r ~ -.,- BudaPCfte, 7 LL r- Macarai.tan'm da ink mia olmak istiyor. Franko ltu earet-
ki ·· -w--..--.- Jetleriyle münasebetler hiç bir zaman danının tewU için rarfeilecebir. Moskcwa elçiai B. Jungttk - Arnothy. Rcma, 7 a.a.- l 936 . ıtaa ut- le ati e ait ....-.mini Niadit-:..... 

zumre ara.-d•lli illlilll h ,.idi- rıyaıı İtalyan • Sovyet tıcaret müna- fy _ _ - F --.[: 
d ti baslDkil kadar iyi olmmııttır. Fakat War bugün ölleden eonra Budapefte'ye Hbe Jerinıin kr . i hakla da tara tar IOi WllDUJOI'. ranaa -
ele~ e11era...ç.11. • ... _. dallduklar his bir klmH için her- Harp için"° d&mıUftUr. haf~lar sar:e daa; tn.:n ~ r;>n tartta ı•ar ederae yeni ispanya ile 

.. .. ~· St~ad~ ba ...... husl bir tehdit mahiyetini Uis bulun Vllflnctoa. 7 u. - Altı demokrat Elçi pset"°er•, llacaristan'ın Mos bi 
1 

111 i 1yap~L , ...... 1i ere e- Franaa'nm anlqması aiiçtür.,, 
::: :!;•M-_:c.•.!.!~•d 1~19° ... b- ıamnüt8dır. senatör verdikleri bir kanan teklifin- kon elçilitmin kapatıldığına ve halen re tr;n 1 nazar Y e umaı.ıauı r " ya-

ı. - eta - .. d harbi bah · nasırlarına Mosko.a'da ıyakus bir bnçlann kal- kında yeni bir ticaret anlqmuı İma• ANKARA RADYOSU 
nesi mayaama ko..ı •• deYam Mec:eldL Hükümeı lılmaı __., aldı e ye " rıye sına lntlaar edilmektedir 
Fakat bapekD, Çek. ~ıo-..ıc~a'nm ·~,. harp ihtimaline kal'fl "'•kert" deni· mit oldutanu bildirmit ve &Jlll sa- . , . • . VAKl"rte "!taretler''.-... ..... 
&lubetiııden k•di '9 'Ye ... polidr• B. Bone, bililıare politik emniyet· len maddeleri stok etmek selil:ıiyeti- manda, bu elçiliiin kapatılımaımn • <Mornale d haha bu huausta dıyor B. Sadri Er..._, Ankara .... ,.,.. ..... 
aını haklı sört--*ı bir_... Çlk- ten Ye entcTnaayonal it birliğinden Din itasnıı iatemiflerdiır. Bunlar,~~ Scwyetler Birliii ile Macaristan ara- Ju: . lıfı altmda yaadıfı bir makalede Wi 
hfını ümit etti. Ve ı. müaait • ....._ büeetmİf. milletler cemiyetinin ge- kQ~ mad~lerin aatm almmur. ıçın ıında diplomatik mUnnebetlerin inlri- Yeni anlqma eskı ankpmlardan yük radyo İataaJODmnunD Pl"OIMı
ferdea iatifade emu,. karar 9Wdl. çirdlli buhranı tıebarilz ettirmit •e-.. 25 milyon dolarlık tahsisat teklıf et- taa utramı1 oldufu mlnasını ihtiva futa bir ~~b:'deleyi ~erpif .. e~~ir. sanda deterini tahlil eclenk, Anka-

._im 11 11'-Lin...ta ,..pı'-·-. miftir ki: mitlerdir. eylemediğini de lllve etmi,ıir. Sovyet bırhiı İtalya ya müh~ mik- ra radyoaunun cloldurclufg büyük 
"""!i aa _,..,.. , tarda ham madde, yakacak, bılhaua botlufa tebarüz ettirmekte .t. 
~~b~U~~e~~ ~~~~~~~n~----------------------------~~~~~~~~~~~~ldı " 
le mlBa.-.U olmıyan mahalifler Jetler cemiyeti U.rlne istinat ettire- day ve arpa •erecektır. 
lı\ikümet blokuna kartı hirlett:ler. mesdi. Sulh, Anupa'nm ekonamilı: So'Yyet mahfilleri ticari mübadele- "Bir defa müik ldilt1iriinü Tir-
Ellıi llrp kö,.lü, demokrat Ye raclikal organizuyonunu iyile,tlreblldiği tıl9- D u· ' o il o ' l E R nin renede bir milyar Ureti bulacafmı ld,..'deki kırk bin ract,G Mhibi olaa 
P.•rtileri. ZivkoYiç sibi, muhtariyet- pette teeaüs etmit olacaktır. Franu 1 1 zannediyorlar. Halbuki eakl anlqa19 ... yaJ111aktadD'. Her aktam ......ı 
~dir diye Maçek'i hapae atan asker. ıerek bu it için, ıerekse silibları a- zamanında bu rakam 400 milyon liret• ,.üz bin adam kulaklaraı müaik 
'eytjç 8'ibi, kıral A ... aandr cHdGrll- saltma için müzakerelere hurrdır. Fa· ti. zevkine açtıiı sibi izahlar da dinle-
diip zaman, h'll"Yat teröriati diye, kat, aynı zamanda Franaa'mn mlbake Proıokollar im.,Jan'Jı ,.lci1-i muaiki tarihine, edebi ...-.. 
"~k'i ...... tutmak İatiyen politi- re eMln ve etmesin kıwetli olmnı da D · ı . k 1 A b 1 ha 1 . . Roma, 7 a.a - İtalyan - Scwyet e- lerle, ıarbm artık kliaikletmit izi• 
lcac:ı. Netice Stoyadin ... -r.ç için safer lbımdır.,, . 1 1 n 1 U , m es 1 n 1 konomik protokolları, bu akpm kont riyle kartı karııya bırakmaktan. 
~tar. Fakat .... ,_ hlwnla • B. Bone'nin nutkundan sonra reye Clano ile acwyet bttfük elçhl " tlca· Uataca tertip edilen ba islllalar 
~~·~ili kadar parlak olmadı. Ge1'Çİ müracaat olunmut ve Ayan mecliai, hü • evşetm ı· ye ı ı· m ret müııneuili tarafından imzalanmıı- bazan bir MS dek~ içinde ..... 
-ınuaa ıöre. ~-- küçük hir ek- kilmete, 16 reye kartı 210 reyle itim&- tır. hiuetmeden fikirleri nakletmekte-
~i:ret kaaaua .-...., meclUte ka- dını bildirmittir. Bu protokollar. So.yetl"!r Btr•iği dir. 
il' •lueriyeti t...ua eder. Ve StıoJoa. Yeni luırllerin ltahulümlen itibaren batlı,,_.aJr ..,,. yıllarda dalao ile İtalya araatndakı ekonomik ~üna- Bir baÇttk ayda tirk tlinleyicile. 
~ bandaa istifade ed .. k i. . -~· lauıl,.,.,,.lf olan dil inltdaln la,.,.l••İnin M)'l"İni ~.,.,ıatan bir tep- zaah meseleleri halletmekte ve tıcar.et ri, yerli eserler hariç, lbMa Ye Göte 
icopçiaada 370 aauun 300 kaclarau yadino'Yiç'in " dahiliye '"kili Aee- ,... bir ~lama wr~ ,,;, rniidlleffir ltendiıti laU..ttiri70f". mlnMebetlerini tanzim eylemektedır. batta olmak üaen Wr laa~li ..., din-
tıe...ia •-=-ı. Fakat n•leria,..... moftç'in çekilmeleridir. E'Yelc:e Sto- • .ıil --•-.ı l ilratlcır yani M -' olnt tle- ledı"ler. 
lla -L ~-!-L_ • • ,_-:_ f I ,..dinoftç'in alttesinde Wrlefmitol... Şiiplae.u 11 rnu,...a ii...,,...,S • lf .,,.. Clrftlf 
..ı_ :r-m ull' ..-tını -rt• tara a - L • • _.-ı..•ıı·&: M a.-:.. .--.. fildir. AncaJi 6iitiin bunları birer d....,,.. .. ,._..,,, WHM ,._.hd 6a lS OOO 1 k b" Radyonaa L- .---1 ldil..a... laı"mne 
... .z.__. • St ...I!..- • ,. .__ aancıye ...... ···- ... __....,, -.- B L ,, • ·- L- ton u ır - ·- 1;_-

&lllClaD aeçım, oyamavYJÇ m au- Buhr h",.ti itiltariyle ·~en ittile.,.a lıollr.,,,..,,.alıyu. • nare •tut llifimiM ne..r -•- • ti yanmda daha tok olcunlaımuau 
~etiıaclen siyade muhalefetin kUYe~ :'~-~~~den cl&hilire dan&lf oltl..,.,.u upot etmelı pelı "°'-"'"· Biai dil~ flitii.m,,., Alman zırhlısı iıtedilimi• taraft.I ela Yardir. Ban-
...:~ ettiNI. Bilhw hırNdu --L!ıı·Jr.:-: d b eık'I uht..U.. ah- iled.,,.;ai fiirL-f.-~-i- NOhtme.i 6ile, lelı hfı-, plı 6ii1'ill 6ir lardaa bll'lll• • • L-...-:o- dinfe-t-: ;...;n bir liam hakkmdaki arzularını ._.. 1•- e •P 1 .. ,_ ._.. ..... ,,- ..,__ ;,-. ....-

~=.:=- a. .. a1aaı,aca1s,.. yor~er halele ba kri.le c1q ~~ -;:;:.., GfO'I olcwaı ı..Nyed• t..Wdtic .,,...., ilmi-...;~ 7'1- denize indiriliyor =-~-~~~~_::: === 
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Alman sömürgeleri 
Almanya'nrn ileri sürmekte olduğu 

hukuki ve iktisadi i~dialar nelerdir ! 

A lman matbaalarından 
biri, ikinci teşrin -

de, yer yüzündeki sömürge
leri gösteren bir harita ba
l:iıp piyasaya çıkardı. Bu 
haritada, Almanyanın, Ver
say muahedesiyle terket -
mek zorunda kaldığı sö -
sömürgeler kırmızı renkle 
gösterilmiştir. 

Eskiden Vilhelm Alman
yasının malı olan bu top -
raklar, Tago, Kamerun, al -
man cenup garbi Afrikası, 

alman şarki Afrikası alman 
Gineası, Mikroncg adaları 
ve Kiyaçav'dır. Bundan 
başka, ayni haritada alman 
kolonileri'nin bulunduğu 
yerler de gösterilmektedir: 

13 ve 14 üncü asırlarda 

baltık memleketlerine gi -
dip yerleşen alınanlar, 16 
ıncı asırda Venezuela'ya 
göç eden alınanlar, 17 inci 
asırda Tobago, Trinidad ve 
Gambia'ya göç etmiş olan 
alınanlar, Brandenburg 
prensi Friedrich Vilhelm'
in Afrikaya (şimdi altın 
sahili denilen Friedrichs -
burg. Tacearay ve şimdiki 
ispanya sömürgesi Ria de 
Aro civarında Arguin) 17 
inci ve 18 inci asırada gö -
türdüğü alınanlar ve niha -
yet avusturyalıların 18 inci 
asırda Malaban ve Nikobar 
sahillerine gönderdiği al -
mantar. 

U çüncü Ray:hş bugü
ne kadar sadece 

Wilhelm Almanyasına ait 
bulunan eski sömürgeleri 
istemekle iktifa etmiştir. 
Yeni haritaya rağmen, nas
yonal sosyalistlerin, tarihi 
Kolonizasiyon topraklarını 
ve avusturya'dan göç etmiş 
olan almanların teşkil et -
miş oldukları kolonileri de 
istiyeceklerine dair şimdi -
lik ortada alamet yoktur. 

Bugünkü büyük Alman -
ya'nın toprakları 555,000 
kare kilometredir. Cihan 
haııbinde:n evel Almanya' -
nrn elinde bulunan sömür -
geler üç milyon kare kilo -
metreden biraz noksandı. 
ki, bunun 2,7 milyonu Af -
rikada idi. O günlerde bu 
sömürgelerde 13,7 milyon 
insan yaşıyordu. Bunların 
arasında avrupabların sa -
yısı 28,800 idi ve bunun da 
24,000 J almandı. 

Almanya, geçen yıllar i
çinde, daima "mekanı olmı
yan millet" noktainazarını 

gütmüş, fazla nüfus için sö
mürgeye ihtiyacı olduğunu 
ileri sürmüştür. Ancak, ü -
çüncü Rayhş, muazzam bir 
ordu kurduktan ve hususiy
le silahlanmak maksadiyle 
istihsalini son derece geniş. 
lettikten sonra, ileri sürü
len bu iddia ve buhran da 
kıymetini kaybetmiştir. 

Çünkü, Almanya'nın bu -
günkü istihsal faaliyeti kar 
şrsında artık fazla görüle -
cek bir işçi zümresi kalma
mıştır. 

E 

Yazan: Yolan Földes 

B una mukabil, büyük 
bir ölçüyü bulan dö

viz sıkıntısı ve yabancı 
memleketlerden ham mad _ 
de ithal etmek zarureti do
layısiyle, ekonomik buhran 
sömü~g~ talebinde ön plan~ 
geçmıştır. 

Nasyonal sosyalist hükü
meti, kendi memleketinin 
parasiyle ödediği taktirde, 
ham madde ihtiyaçlarının 
büyük bir kısmını sömürge 
lerinden temin edebileceği
ni söylemektedir. 

D ünya harbinden önce 
Almanyanm sömür

gelerle yaptığı dış ticareti
le bugünkü ticaret ara::.ın -
da bir mukayese yapılınca, 
bu tez haklı bir dava inti
bamı vermektedir. 

Almanya'nm, 1911 de ken 
di sömürgeleriyle yaptığı 
ticaret, 93 milyonu bulmuş, 
t.ınu takip eden iki yılda 
da 104 ve 110 milyon altın 
marıka varmıştır. Halbuki, 
bu ticaretin 1935 deki hac -
mi (Kiyavçav hariç) 25 miL 
yon marktan ileri geçme -
miştir. 1911 de, Almanya, 
sömürgelerine 57 milyon al 
tın marklık ihracat yapmış: 
1935 de bu miktar 6 milyon
dan ibaret kalmıştır. 
Almanya'nın 1911 de sö -

mürgelerinden yaptığı it -
haHitı 53 milyonu bulmuş, 
1935 de ise, 19 milyondan i
baret kalmıştır. 

Mamafih, Konjüktür'ü 
çok yüksek olan 1928 yılına 
ait rakkamlar ele alınacak 
olursa, bu deliller kuvetten 
düşmektedir. Almanya'nın 
o yıl içinde eski sömürge -
lerinden ithal etmiş olduğu 
yarı mamul maddelerle ham 
maddelerin değeri, 262 mil
yon markı bulmuştur. Bu 
miktar, tabiatiyle, dünya 
harbinden önceki ithalattan 
çok yüksektir; ancak bu it
halat önceden mark ile ö -
denmiş olduğu halde, şimdi 
döviz vermek zarureti ha -
sıl olmuştur. 

,Yalnız şu da bir hakikat
tir ki, Almanya, ithalatı -
nın ancak sekizde birini sö
mürgelerind n emin ede • 
bilmiştir. 'Geçen yıl, Alman 
ya'nm sömürgelerden yap
tığı ithalatın topu birden 
5,5 milyonu geçmemiştir. 

Üçüncü Rayhş hükümeti, 
nüfus ve ekonomi mesele -
sinin yanrbaşmda bir de 
hukuki büshanr, sömürge 
taleplerinde ileri sürmek -
tedir. 

Resmi tezde Almanya' -
nın sömürgeleri, Vcrsay 
sulh muahedesiyle hakka -
niyet ve ahlaka tamamiyle 
zıt bir şekilde elinden al -
mış olduğu iddia idilmek -
tedir. Buna delil ve sebep 
olarak, cumhurreisi Vilson' 
un 8 son kanun 1918 de söy
lediği kongre nutku göste
rilmektedir. 

Malumdur ki, bu nu -
tukta, meşhur on 

dört maddenin biri olan 
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nevi imrenmiye, ufalmış ve azalmış olmakla be
raber §U suretle ifade edilebilecek bir his.se inkılap 
ediyor: Dağ tepeleri gibi, ağaçların yatadıkları gi· 
bi yaıamak ... 

Fransız hududunu geçmiılerdir. Tren gece ka
ranlıklarında ilerliyor. 

- Sence bunun ehcmiyeti yoktur. Sen gene Ma
caristan'a dönebilirsin. Ben, burada öleceğim 

- Baba, saçmalıyorsun. 
- Biliyorum ki henüz ihtiyar değilim. Elli dört 

yatında bir adam ihtiyar sayılmaz: hiç olmazsa 
buralarda ... Fakat memleketimde, gördün ya, ih
tiyarlamıf olduğumu söylüyorlardı. Bir yere bat 
vurduğum zaman,•Paris'te ya§amamı§ bi!e olsa, 
bir genç aramakta olduklarını anlıyordum ... Her 
ne de olaa .. Elli. dört yat bu ... Daha ne kadar za
man çalıtabilirim? Geni§ düşünelim: On beı sene 

tekmil somurge talepleri -
nin büyük bir hakkaniyet -
le yerine getirileceği mese
lesi teyid edilmişti. Halbu
ki, sulh muahedesinin 119 
uncu maddesiyle, Almanya 
hiç bir tazminat almadan 
ve hatta bu sömürgelerde 
30 ila 100 milyon mark de -
ğerinde olan hususi emlak 
bedellerini bile kurtarama
dan, hepsinden vazgeçmek 
zorunda kalmıştır. Bu mü
nasebetle, Almanya'nın sö
mürkecilik kabiliyeti olma
dığı söylenmiş ve bilhassa 
sömürgelerini, stratejik ga
yelerde kullanmak istediği, 
yerlilerden ordu teşkil et -
mek niyetinde olduğu iddi
a edilmiştir. 

Noye Zürher Saytung 

Yolan haberler 

fabrikası 

B. Hitler'in "uzun bir 
sulh devresine" inandığını 
söyliyen nutku yalan ha -
berler fabrikasına ağır bir 
darıbe indirmiştir. Münih -
ten sonra ifla; eden fahri -
ka iki ay önce kapılarını 
tekrar açmış; eski kadrosu
nu yeniden teşkil etmiş, ma 
mullerini yeniden istihsale 
başlamış ve karlı işler yap
mıya koyulmuştu. 

Bu fabrika üst üste iki üç 
gizli muahede ortaya atmış, 
iki üç kısmi seferberlik i -
tan etmiş, birçok asker tah· 
,.-itleri tahayyül etmiş ve 
daha geçen hafta hiç yok -
tan Belçika ile Hollanda 
arasında askeri bir ittifak 
imal etmişti. 

Fabrika, mahreçlerini 
genişleterek hem ithalat 
hem de ihracat üzerinde ça. 
hşmış ve bazı ciddi müşte -
riler de kazanmıştı. Lond -
ra'nın en büyük gazetelerin 
den Paris muhabirine iti -
mat ederek, İspanyol mese
lesinin en gergin safhasın
da "fransız matbuatından 
ralnız kU ük bir k.unnının 

Ispanya'da karışmazhğa ta 
raftar olduğunu,, yazma • 
mış sonra B. Bonnet'nin B. 
Daladier'nin arzusu hilafı· 
na Paris gazetecilerine 
."İtalya'nın uzlaşmazlığını 
teşvik edecek mahiyette" 
beyanatta bulunduğundan 

bahsetmemiş miydi? Böy -
lece ingiliz halkiyle birlik
te fransız halkı da aldanı-
yor ve her memleketin harp 
arayıcılarına silah verili -
yordu. 

Yalan fabrikası hiç şüp. 
hesiz şimdi büyük bir buh
ran geçirecektir. Fakat ce-
sareti kırılmryacaktrr, Çün 
kil yalan asla yorulmamış -
tır. Onu durdurmak için 
hükümetin fabrikayı işgal 
etmesi icap ederdi. Halbu
ki artık fabrikalar işgal e
dilmiyor. 

Le Figaro 

B. H itler'in nutkunda 

Muayyen bir tehdit ve muayyen bir teskin 
mahir bir ıekilde öl~ülenmiılir 

Şansöliye Bitler nutkunun harici kısmında iki e
saslı (ve oldukça tezadlt) maksada tabi olmuştur. Bir 
yandan yeni taleplerde bulunmak, alman "dinamizm" 
inin soluk almasına meydan vermemek; sömürge me
selesini fakat pek umumi bir zeminde ve ekonomik 
safhası üzerinde durarak ortaya koymak; bununla 
beraber taleplerini kafi derece kuvet/e işittirmek, ta 
ki "duymuş devletler" meselenin ciddi olduğuna ka
naat getirsinler ... Diğer taraftan, kendi hayati men
faatleri mevzuu bahis olmadıkça maceralara atrlmı
ya hiç de hevesli olmıyan alman milletini teskin et
mek. Onun içindir ki Şansöliye Bitler kendini sulh 
şampiyonu olarak göstermiştir. "Uzun bir sulh dev
rine inanıyorum" demiştir .... Fakat hemen bu sulha 
karşı bulanık bir tahrikçiler aleminin faaliyette bu
lunduğunu ilaveye istical etmiştir. lşte Almanya'yı 
silahlanmasını kuvetlendirmiye sevkeden de budur! .. 

Bu suretle muayyen bir tehdit ve muayyen bir 
teskin mahir bir şekilde ölçülcnmiştir. Esasen biz bu 
muvazenenin Alman - ltalyan politikasının realite
sine tekabül ettiğini sanıyoruz. ldeolojik sahada, B. 
Hitler iki rejimin tesanüdünü methetmiştir. imdi bu 
tesanüd mevcuttur. Bu "mihver" in hakiki ve yegane 
özüdür. Siyasi sahada, Almanya'nrn mütaleaları çok 
daha ihtiyatlulır. B. Hitler tasrih etmiştir ki Alman
ya, ltalya'ya karşı bir harp açıldığı takdirde ona 
müzaheret edecektir. Fakat ltalya'yı kendinden 
başka! Tehdit eden olmadığına ve ideolojik harpler de 
ancak hayal sahasında mümkün olabileceğine göre, 
ne kadar samimi olursa olsun bu yolda bir taahhüt 
bir hayli farazi olur ... Hatta nutkun ltalya'ya dair o
lan lrkrasrnda tebarüz ettirilmiye değer bir cümle 
vardır: 

"İtalya hayati menfaatleri için Habeşistan'da kah
ramanca harbederken Almanya bir dost sıfatiyle o
nun yanındaydı. 1938 de Faşist İtalya bize bu dostlu
ğu geniş ölçüde iade etti." 

Yani, bu metne inanmak lazım gelirse, Almanya 
kendini ltalya'ya karşı borcunu ödemiş saymakla 
kalmıyor, fakat 1935 de ortağı için yapmış olduğu 

şeyin ltalya'nın 1938 de kendisinin yapmasına mü
saade ettiği şeylerden üstün olduğu kanaatindedir .. 

Şansliyö'nün nutkunun en dikkate değer tarafla
rından biri de şudur ki Führer ilk defa olarak Al
m nya'nın i t~••dl ü~lllklorinde.a ve bunu1Lortaya 

koyduğu sıkıntılı davalardan bahsetmiştir. B. Hit
ler'e. itirazen denilebilir ki bu vaziyet münhasıran 

üçüncü Rayh'ın görülmemiş müsrifliğinden ve içine 
gömüldüğü muazzam borçlardan ileri gelmektedir. 
Düşünün ki altı yıl içinde Almanya iki nesil zarfın
da yaptığından fazla masrafa girmiştir! .. Geriye şu 
kalır ki, Führer, meseleyi ortaya korken hiç şüphe
siz siyasetini (bilhassa lngiltere'ye karşı) muayyen 
bir istikamete sevketmiye çalışmıştır. Mabadini mü
§alıcde etmek enteresan olacaktır. 

Bu nutuk, daha söylenmeden önce, bütün dünya
da görülmemiş bir surette propaganda edildi. Herke
sin endişelerine bakılacak olursa sanı.ı Konff§acak o-
lan göklerin yıldırım/arıydı. inanılmaz safdilliğimiz 
diktatörlüklerin gerdikleri her propaganda ağına bi

zi düşürüyor .. Almanya §Üphesiz pek büyük bir dev

lettir, ltalya da böyledir. Fakat Fransa, lngiltere, 

Birleşik Amerika da pek büyük devletlerdir ve B. 

Chamberlain, Daladier veya Ruzvelt'in söyledikleri 

en aşağı BB. Bitler ve Musolini'nin söyledikleri ka-

dar ehemiyetlidir. 
- Le Figaro'dan -

B. Ruzvell'in beyanah 

karıısmda Alman 

basmımn tefsirleri 
Berliner Börsen Saytung 

ta Kari Megerle B. Ruz -
velt'in beyanatının Fransa
da yaptığı akis hakkında 

tefsiratta bulunarak bu 
beyanatı velveleli alkış -
larla karşılryan bir kısım 

fransız matbuatının B. 
Ruzvelt'in tekzibini ehe -
miyetsiz göstermiş oldu -
ğunu kaydederek diyor ki: 

"Bu gazeteler şüphesiz 
B. Ruzvelt'in kendilerine 
verdiği vazifeyi yanı tota
liter memleketlere karşı 

Amerika'nm ilk müdafaa 
hattını ve demokrat mem -
leketlerin ilk kalesini teş -
kil etmek vazifesini ıyı 
komşuluğa tercih etmekte
dirler. 

Fransa kendi hudutları • 
nr "hudutların başka dev _ 
Jetler içine nakli'' - Çek -
Slovakya ve Avusturya 
mevzuu bahistir - politika
siyle pek fena bir tecrübe 
yapmıştır. Bu politika 
fransız hudutlarını hiç de 
emin bir vaziyete sokma -
mıştır. B. Beneş ve Şuşnig 
Fransa ve İngiltere için ne 
idiler ise bu iki memleket 
de Ruzvelt'lerin Amerika -
sr için o olmak icap eder. 
Bereket versin ki Ameri -
ka'nrn muharebe meydanı -
na birkaç bin kilometre u
zak bulunmak gibi büyük 
bir imtiyazı vardır. Fran -
sa'nın Almanya'ya karşı 

uzlasma ve dostluk po1iti -
kası ise, B. Ruzvelt'in a -

vanslarr fransa jçin ente -
resan olmamak ve hatta tch 
likeli olmak icap eder. İyi 
komşuluk prensipi demok
rat devletlerin totaliter 
memleketlere karşı ileri 
karakolu olmak vazifesiy -

le telif edilemez. Şükret - • 

meli ki bütün fransız mat

buatı aynı fikirde değil • 
dir." 

Yahudiler 

arasmda 

ikilik mi ? 

Haaretz ismindeki yahudi 
gazetesi son zamanlarda yahu
di iç politikasında vahim ihti -
laflardan bahsetmekte idi, şim
di de "dahili tethi~" den bah -
setmektedir. 

8 - 2 - 1939 

( __ R_A_o __ Y _o_J 
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

- .. - .. - .. - .. -
DALGA UZUNLUÖU 

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 

ÇARŞAMBA 8-2-939 
12.30 Proğram. 
12.35 Türk miıziği - Pl. 
13.00 Memleket ı;aat ayarı, 

ajans, meteoroloji haberleri, 
13.10.14 Riyaset cumhur ban -

dosu (\cf İhsan Künçer) 
1 - Teike - eski dostlar 
(marş) 2 - Maquis - guze
lim (vals) 3 - Suppe - Viya
natla sabah, öğle üstü ve ak
şam (uvertür) 4 - Leroux 
flüt varobua için fante:.d S 
Verdi - maskeli balo opera -
sından potpuri. 

18.30 Proğram. 
18.35 Müzik (keman solo: En

ver Kapelman) Keman resi -
tali : Enver Kapelman 1 -
Langer - &eybold - Ninecik 
(Landler) 2 - D'ambros!o 
küçük şarkı (canzbantta) op
us 6 3 - Lalo ispanyol sen -
fonisinin andantesi 4 - Cho
pin - Milstein - gece müziği 
(Nocturne) do dicz. minör. 

19.00 Konuşma, 
19.15 Turk müziği (fasıl he -

yeti: Sultaniyegih faslı) 
20.00 Ajans, meteoroloji ha -

berleri, ziraat borsası (fiyat) 
20.15 Türk müziği 

Okuyanlar: Mustafa Çağlar, 
Safiye Tokay Çalanlar: Cev
det çağla, Refik Fersan, Fa -
hirc Fersan, Eşref Kadri. l-
011~an bey - Şetaraban peş -
rcvı 2 - "l'ıtnhuri Faize - Ba
dia vuo;lnt ic;ilsın, l{iizım 
Uz - Gam seni terketmez!!co 
4 - Şemsettin Ziya - Ey gon
ca açıl 5 - Refik Fersan -
Tanbur taksimi. 6 - Bimen 

şen - giıl olsam. 7 - saz sema -
isi. 8 - Refik Fersan - Rast 

şarkr - yaktı cihanı ateşin.9 
Ali Galip bey - suzinak şar -
kı - her lahza seni eörmek 
için. 10 - Aziz efendi - ye -
gah saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı 
21.00 Konuşma (mizah saati) 
21.20 Esham, tahvilat, kambi -

yo - nukut borsası (fiyat) 
21.30 Temsil (bir vaka) Ya -

zan-Ekrem Reşit. Söyliyen: 
Neşet Berküren. 

22.00 .Muzik (küçük orkestra• 
şef Necip Aşkin) ı - Zıeh• 
rer - "Der schatzmeister" 
operetinin vasleri. 2 - St • 
olz - Viyana'da ilk bahar 3 -
Lincke - darılma! (fantezi) 
4 - Lincke - kapri (serenad) 
5 - Linckc · olimpiyadlar • 
da (marş) 6 - Kalmann • 
Kontes Mariça operetindeJI 
potpuri. 7 - Johann strausS 
şen Viyana (vals) 

23.00 Müzik (cazband Pl.) 
23.45.24 Son ajans haberleri 

ve yarınki proğram. 

At.•rupa 

OPERA VE OPERETLER S 
19.30 Budapeşte - 21 Mila
no - 21.10 Kolonya. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER• 
LER : 16 Kolonya - ıs.ıs 
J1amburg-19.10 Kolonya -
20.10 Viyana - 20.15 Frank• 
furt - 20.30 Berlin - 20.35 
Monte Ceneri, Sottens -
21.15 Droytviç - 21.30 Briik 
sel, Strnzburg - 22.15 Flo • 
ransa. 

ODA MUSİKİSİ : 20 Milino 
- 21.30 Ştütgart - 22.20 
Layprig. 

SOLO KONSERLERİ : ı.S 
Berlin - 15.25 Hamburg -
17 Berlin- 17.10 Kolonya -
18 Königsberg - 18.20 Bres • 
lnv, Münih, Viyana - lf 
Ştütgart - 20,10 Berlin, Var• 
şova. 

N EFESL1 SAZLAR (Marş ~ 
ıs.) : 6.30 Breslav - 8.30 Ke
za - 12 Alman istasyonları 
- 19.45 Ştütgart - 20.10 
Breslav - 22.40 Königsberg. 

ORG KONSERLERİ VE KO• 
ROLAR : 17.15 Roma - 22 
Brüksel. 

HAFİF MÜZİK : 6.30 Kolon• 
ya - 8.30 Frankfurt, Münib 
- 10.30 Hamburg - 12 Mü • 
nlh, Ştütcart - 14 Laypzif 
- 14.10 Kolonya - 14.15 
Frankfurt, Münih - 15.30 
Berlin, Viyana - 16 Alman 
l'ın.t.,.vonları - 16.5 Königs -
berg- 17 .Beromünster -
18 Berlin - l!t Keza - 20.10 
Laypzig. Ştütgart - :zo '5 Vl 
yana - 22.40 Viyana - 2~ 
Frankfurt. 

HALK MUSiKİSİ: 11.30 Ştüt 
gart - 18.30 Frankfurt . 

DANS MÜZİÖİ : 19.30 Frank· 
furt - 22 Sof ya - 22.5 Lem· 
berg - 22.15 Stokholm, Vil
na - 22.20 Sottens - 22.30 
Breslav, Ştütgart, Budapeşte 
VarflOva - 23 Budapeşte, 
Floransa - 23.25 London • 
Recyonal - 24 Lüksemburır. 
Faris - 0.10 Droytviç. 

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

Buz üzerinJ e patinaj yan§t 
(Amerikan kariktürü) 

.. .. . .. .. 
-• • .. .. .. .. 

Bu gazeteye göre, &on za -
manlarda yahudilere karşı ya -
pılan bütün intikam ve tcthiş 
suykastleri gene ynhudiler ta -
rafından yapılmıştır. ···;··························································· 

mi? O çağda, memlekete dönüp bir kulübecik sa
tın alarak kaygısız ya§ıyabilecek kadar para bi
riktirebilir miyim? 

hadisenin mümkün bulunduğu Fransa'yı unubna.k 
temayülündedirler. Fransa'yı unutuyorlar, çünkü 
- ora·da yaşadıkları halde - bütün kıyasları ken
di memleketlerinin hayatına taalluk etmektedir; 
ve memleketleri de bu bakım·dan ispanya, ve he
mn bütün diğer memleketler gibidir • 

veli yordu. 
- Demek ki hastalığımla alakalanıyorsunuz, 

yavrum? Bun-dan dolayı size ne kadar müte~kkir 
olduğumu bilir misiniz? Bana memleketinizdeki 
maceralarımzı, ve, eğer kabilse orada hayatın çir
kin ve zevksiz olduğunu da, ve oraya alı§amadığı
nızı da anlatınız ... Zira burada bizim tek tesellimiz 
budur. 

- Elbette. 

- Kimbilir ... Belki. Memlekette ya§amanın tek 
§ekli de bu olsa gerek. Yabancı memleketlerde ih
tiyarlar açlıktan ölmezler; onların ıendikalarınca 

bağlanmı§ aylıkları vardır. 

- Ya biz, baba? Biz üçümüz? Yani o vakte ka
dar milyonlar kazanını§ olacaktır. 

- Bu sözlerini Tanrı ititsinl Siz, hepiniz iyi ço
cuklarsınız, Anna; hatta §U Klari bacaksızı bile. 

- Hepimizin en iyisi o olup olmadığını dütünü
rüm. 

- Bunu hazan ben de düıünürüm, fakat hiç bi
rinizden bir ıikayetfm yoktur. Ben batka babalar 
gibi değilim; çocuklarımın merhameti ıayesinde 
ya§amaktan korkmam. lnıan yabancı memleketler
de birbirine muhtaçtır. Fakat... Yalnız yabancı 
memleketlerde, Anna. 

Anna, bütün bunları bir an düıünüyor. Baraba§ 
son hükmünü veriyor: 

- Bunun içindir ki burada öleceğimi sanıyorum. 
Paris'te onları birkaç ufak tefek ıürpriz bekli

yor. Mesela, Maura meydanda yoktur. Onlar bunu 
Amerika'dan dönÜ§te Paria'te bulmuılardı; Maca
ristan'dan dönüılerinde artık orada değildir. An
latılan muhafazakarlar İspanyol seçimlerinde ka
zanmıılardır, ve Maura da bunun üzerine memle
ketine gitm.iıtir. Fakat Alvarez gelip eski yerini 
almamııtır. Ne iıitilmemi§ §ey! Dünyada bir mem
leket var mıdır ki bütün vatanda§ları aynı zaman
da orada meskun bulunsun? 

Bunlar, içinde ya§amakta oldukları ve böyle bir 

Hulasa, Maura memleketine avdet ebnif, ve pek 
muhtemeldir ki bütün servetini de eline geçirmit
tir; zira Bardiıinof'a üç bin ve Katrina'ya bet bin 
frankla birlikte gayet hisli mektuplar da yazarak 
kendisine etmiş oldukları iyiliklerden dolayı ~ük
ranlarını bildirmiştir. (Tabiidir ki bu esnada Ma
ura'nm iki sene sonra tekrar meydana çıkıp Üç se
ne sonra gene kaybolacağını hiç kimse tahmin e
dememektedir. Bazı memleketler birbirinden faz
la gayret göstermktedir. ispanya ise pek fazla gay 
ret ebnektedir. Esasen Maura da eski arkadaıları 
arasında görünmiyecektir; çünkü o zaman parası 
olacak ve gidip Biyariç'e yerleşecektir.) 

Başka, ve bundan daha az zevkli bir sürpriz de 

Menegetti'nin, vakıa pek ağır değil, yani hastane

ye götürülecek kadar değil, fakat ancak yürüye
bilecek kadar romatizmadan mu:ıtarip olduğudur. 
Adamcağız, §ayet vakit vakit bara inecek olursa 
iki bastona dayanarak ve Katrina gibi seke ıeke 
yürüyerek, inmektedir. 

' Anna bunu haber alır almaz Menegetti'nin ya-
nına koıuyor. Piya Monika ölüm halinde olsa bu 
kadar tehalük göstermezdi. 

- Bu sabah geldik, ve iıte, mösyö Menegetti, 
kartınız dayım. Rahatsız mısınız? Daha az rahat&ı:ı 
olmanız için acaba ne yapılabilir? 

Kara gözler esmer dar çehrede hala gülümsü. 
yor, fakat onları timdi acayip kırıtıklıklar çerçe-

Anna kıs kıs gülüyor. 

- Eh' öyle ise, mösyö Menegetti, dediğiniz he
men hemen doğru. 

- Bravo! Bütün bunları anlatınız bana. Görü
yorsunuz ya; ağrılarımı daha ıim·diden azalttınız. 

- Öyle ise... Bunun böyle olup olmadığını pek 
bilmiyorwn. Yavaş yavaş sizi anlıyorum, mösyö 
Menegetti. Siz, anlatacağım hikayeyi dinliyecek, 
hatta omı tasvip edecek, fakat canınız sıkılıp bu 
hikayede bir tek kelimenin bile doğru olmadığını 
ve insanın yalnız vatanında yaııyabileceğini dü

şüneceksiniz. 

- Siz kızlar, ne akıllı şeylersiniz! Korkunç bir 
ıey. Kızım da böyle. Bana diyor ki, vatan devam
lılıktır. Şu hale göre şimdilik bura·da veya baıka 
bir yerde olmanın ehemiyeti yoktur. Hiç bir mem
leket onun için vatan değildir, fakat burada sabır
la yaşamağa devam edersek, o zaman belki za
manla ... Bütün bunlar bir ikdam ve tahammül me
selesidir, diyor. 

Menegetti inliyor, çünkü kımıldanmııtır. Sonra, 
gene gülümsemeğe başlıyor. Devam ediyor: 

- Düıünüyorum ki aizleri memlekette bırakma
lı i'ilik. Öksüz yurdları pek o kadar fena değildir. 
Aynı ya§tan ve aynı ırktan birçok çocuk bir araya 
toplanınca... (Sonu var) 
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i HAYAT ve SIHAT İleri ve medeni İran · 1 
'-. ............. .,.. ........................................................................................ --1 • • 

N~üfus siyasetine alaka 
verir mi? 

lran'ın yolları ve 
Ulua'ta )ıazılnrımı okumak zah-j Alkole relince, onun bu iıte lla-

tnetinc katlanan bir z t gazeteye bah ti p k büyüktür, en büyük auç
gön..ierdiği mektubunda "memleket lu odur. Çok alkol kullanan bazı 
nüfus siyas tini n y kından ali.ka- memleketlerdeki hekimlerin &Özleri
dar ettHii ıüph siz bulunan tenasül ne bakılıra kudret&izlik daima al
kudrctinin,, azalmasına karıı çare- kolden ileri gelir. Az alkol kullanan 
ler hakkında bir yazı rica ediyor... memleketlerde ondan hiç içmiyen-

liman laaliyetleri 
Bu b h ·n hev alileri bulunduiu· leNic de kudrebizlik bulunduğuna 

nu gelen mektuplard n anladığım göre bu sözün mübalagah olduğu 
h ide bunun nüfus iy tiııi uzak- oüphcıiz olmakla beraber, her yerde 
tan bile aliı!uıdar cd c iini, doğru- kudretaizliiin en büyük sebebi al-
u, hahnm g tinn di~imden ıim- kol olduğunu inkar etmek de kabil 

diye k dar bunu yazmaktan çekin- de ildir. ilkin buna insan biraz §ata
mio, h tta h vcslil rd n birine, ya- bilir. 
tak odası rarı gazct de fat edil- Çünkü alkol az miktarda olunca, 
mez, diye cevap venniothn ... Bu me- hele tarap içindeki hafif alkol iıuıa-

lcnin nüfus ıiyas tini alakadar e- nın kudr tini arttırır. Arada •ırada 
d in gen büyÜk kanaatim yok- içilen ıampanya oarabaının verdiği 
tur, kendilerinde o kudretin hiç de kudret m burdur. Alkolün bu türlü 
azalmadıiı p k çok kimselerin iaraf tesirin·den de zevk alanlar ona daha 
ettikleri yahut yarı yolda ekerek ziyad rnğbet gösterit·ler. Tesirini 
•aktind biçemedikleri nesillerin ya- arttırmak için İçtikleri alkolün mik
nmda, nihayet birkaç kiıinin kudret- tarmı da arttırırlar. F cıkat alkolün 
mli~i olsa olsa kendilerinin tahai miktarı çoğaldıkça tesiri aksine oJur. 
siyasetlerini, bazılarmm da aile dir- llk zamanlarda tehyiç etti~i kudreti 
lifini alakadar tıe g rektir. Bu gittikçe azaltır ve nihayet büsbütün 
kudretsizlik, ber ket versin, memle- söndürür. Alkol esasından uyu§turu
ket nüfus siyasetini alakadat' edecek cu bir maddedir. Uyu§turucu mad
derecede yayılmıı değildir. delerin hcpııi tesirlerini böyle yapar-

Bununla berebcr bu seferki atı- lar: ilkin uyandırırlar, sonra uyu
km diplomatlığı pek hoıuma gitti. turlar. 
Mektubun-da döktüğü tatlı dille, o Alkolün kudretsizliğe sebep olma
kudretsizliği gidcrm k çarelerini öi 11 yalnnı k ndilerini unutacak k=.·dar 
N'ftmenin de ''içtimai bir vazife,, ol- çok içenlere mahsus değildir. Ak
Cluğunu yazması en ~nunda beni de ~amdan aktama i§tah açmak, neşe
kandırdr. lenmek için birkaç kadeh içenlerde 

Yalnız, pcıin söyliyeyim ki, kud- de kudretsizliğe sebep olduğu pek 
retsizlikten şikayet edenlerin böyle çoktur. Kudretaizlikten §ikayot eden 
cazcte yazılarmı okuyarak dertleri- alkol içiyorsa, her teYden önce, al
ne hemen çare bulmalarma imkan kolü kesmelidir. Az bile içiyorsa §İ
:yoktur. Çünkü her tikayetçide kud - ki.yetin aebcbi alkol olmasmda çok 
rehizliğin neticesi bir Önıek olsa da, ihtimal vardır ... 
eebepleri batka baıkadır. Hekimlik- Tenasül hormonunun zaten az ol
te temel kaide de her derdin sebebi- ması, yahut sonra·dan azalması da 
ni arayıp bulnrak, o sebebi ortadan kudrellizliğ bir sebeptir. Ancak, o 
kaldnmakla tedavi etmektir. Her- vakit iıtah zaten hiç veya pek az ol
kesin İ§ine gelebilecek ilaçları ancak duğundan bu türlü kudretsizlikten 
gazetelerin daha ilerideki uyfalar- şikayet eden olmaz: hadnn aiaları 
üa görülen ilanlar yazabilirler. Be- gibi, yahut pek ihtiyarla!' ıibi ... 
nim burada aöyliyebileceklerim kud- Bir de, her ıoyden çabuk müteea-
retaizliğin yalnız sebepleridir. air olan ıinirlilerde, nöraateniklerde 

Bir kere, tenasül cihnzmm nor- kudretsizlik vardır. Bu türlü.sünün 
mal şekilde olm1U11aaı, tabii, kudret- pek de tuhaf cilveleri olur. Kim.isi 
aiz1ik verir. Fakat ibu türlü kudret- yalnız eıine ıkarır kudretsiz olur da 
sizler kendi Jiallerini bilirler ve çoğu odı and ... Bazr ren · çük bir "rül
§i,kayetçi olmaz. olsa da derdini bir tüd n ürker... Yeni evlenenlerde 
op .... t<Wc anlahnıya :gider. - Mur- "düi{ümlü,, kalmrya sebep pek çok 
Clar llik haat hğrnm kudretsizliğe defa sinirlilikten relen kudretaizlik 
sel>ep ol-duğu romanlara ve tiyatro- korkusudur. O zaman ainirl ri teda
lara kadar girmiştir. Bunların en vi ettirerek onlal'I kuvetlendinnek, 
me§huru tabea hastalığıdır. Bu has- kollkuyu kaybetmek zaruri olur. 
talıklarda da kudretsizlik ikinci de- G. A. 
recede bir alamet olduğundan pek 

Dost ve komşu 1ran'ı yakından 
tanımalıyız: çünkü bunda hepimiz 
için ancak fayda vardır. Eveli, 1-
ran'ın yollarından bahsetmeliyiz. 

İddia edilir ki eski iranhl~r dün
ya yilzUnde ilk genig yolları açan 
millettir. Ve bu iddia hakikatten 
uzak olmamak Uizımdır: son zaman
larda tran'ın bazı taraflarında ya
pılan kazılar milattan iki bin sene 
evet açılmıt y<>lların izlerini mey
dana çıkarmıgtrr. Fakat, zamanın 
ve tUrlU ıebeplerin yavaı1 yavag in
hitata dU§UtıdUğU yollar, bilhassa 
Kaçar hanedanı devrinde, baknmız 
kalmıgtır. 

Ancak 9unu kaydetmek lazımdır 
ki tran'ın yüksek yaylalarında top
rak çakıllı olduğu, terkibinde his
sedilir nispette kaolin bulunduğu 

ve iklim de kurak olduğu için yol
ların çoğu toprak te viyesinden i
baretse de bunlardan kervanlar ko
laylıkla gider gelir ve hatta müte
madt dimir ve ihtimam sayesinde 
bunlardan en ağır nakil vasıtaları 

da geçer. Bununla beraber, umumi 
harpten evet ve ıonra, ruslar ve in
gilizler tarafından yeni ıiıtem yol
lar yapılmıştır. 

Rıza Şah Pehlevi'nin azmi ve 
kudretli idaresi yeni lran'da esaslı 
bir yol politikası tesisine imkan 
vermiştir. İlk önce Pehlevi - Kaz
vin-Hcmedan, Kertmenşah - Hankın 
yolları muntazam şekilde inşa olun
muştur. 

Mühim yollarda kuvetli su cere
yanları üzerinde yapılmış olan köp
rüler kamilen betondandır. Ancak 
birkaç yol müstesna olmak üzere 
her yerde menfez yerine sulara yo
lun UstUnde cereyan verecek bir 
uıul tatbik edilmiştir. İklimin ku
raklığı bu tar.zda in§a edilmi9 olan 
lran yollıtrından bugünkü nakil va-
11talarınm kolaylıkla gesmcıinc 
müsaittir ve her istikamette muva· 
salayı temin etmektedir. 

A - Tahran - Kazvin - Reıt -
Pehlevt yolu: 

Muntazam bir osedir. Uzerinde
ki köprUler taş ve betondur. Her 
tUrlU nakil v ıtalarının gcsmesine 
mUsait ve uzunluğu takriben 379 ki
lometredir. 

..11111111111Yenişehir1111111111'-- --d· •hemiy tsiz kalır. - Şeker hasta
lığmda da ku<il .. ~tsizlik hastalığın 
ba,Iıca alametlerinden biri sayılır. 
Fakat kanda lüzumundan fazla şe
ker hulunmasmm yaptığı marifetle -
rin yanmda kudretsizlik gene ehe
miyetsiz kaldığı gibi, %aten şeker 
lıastalarınm hepsi d kudretsiz ol
mazlar. 

-Satın alman ~irkctlerin le el· : ULUS s 

Kokain, morfin kullananlarda da 
kudretsizlik olduğu şüphesizdir. Bu
nu aşkm kendi verdiği zevkten baş
ka bir türlü keyfe yer vermiye ta
hammül edememesine hamledenler 
çok tütün içmenin de kudretsizliğe 
aebep olacağını iddia ederler. Onla
rm iddiaları fence İspat edileme
mekle beraber büsbütün yabana atı
lacak bir söz değildir. 

2!!±! 

Hayatın 

Blis: 
- Manasız bir dünya, dedi. 
Kız cevap vardi: 
- Manasız degil, hain, merhamet

ıiz bir dünya l 
- Ni~in? 

- Şu Londra'ya kız kardeşlerime 
bir yardımım, bir hayrım dokunur di
ye gelmiştim. Fakat biliyorsunuz bir 
§ey yapabildigim yok. 

Blis rica etti; 
- Çok rica ederim, bana onlardan 

bahsediniz. Şimdiye kadar onları ko
nuştugunuzu duymamıştım. Adları 
nedir? 

Kızın gözleri çok yumuşaktı. 
- Onlardan uzun uzadıya bahsede

mem, dedi, bu bahis, bana cok acı ge
liyor. Annemiz öldiiğü za~an her üç 
kardeşin haftalık gelirimiz bir lira 
kadardı. En küçüğümüz olan Rut'un 
fevkalade güzel bir sesi var. Fakat 
~ers. aldırıp bunu inkişaf ettirmeğe 
ımkan bulamıyoruz. Bir senecik ol
sun, Dresden'e gidebilseydi l Fakat 
b"t"' b u un unları konuşmaktan ne çıka-
c~k? Elzi narin bir kızdır; elinden 
hır şey gelmez. Bir müddet heP. be-

----Sinemaıında lüm i~i devam ediyor : -1 t.anbul, 7 {Telefonla) - Tramvay : 
ve TUnel girketl rinin devir ve teıel- = Asri batakhaneler -

----- -lüm muamelesine diln de abahtan ak·E _ DİT A p ARLO _: 
gama kadar devam edilmittir. Kasa 
mevcudunun tesellümü bitmiş, banka· E ALBERT PREJAN E 
daki hesapların tetkikiyle malzeme - : Bu haftanın en beğenilen filmi. : 
nin te ellUmUne başlanmıttır. Şimdi § 12,15 Ucuz matinelerde : 
Metro hanı tesellUm edilecektir. : KIZIL DERiLiLER : 

-;-----------------------------~----------------~-

NAKİL 
AFlFE Karaoğlan'daki şapka atel

yeıini Yeni§ehir Atatürk bulvarı Bal
cılar apartmanı 2 numaraya nakletti
ğini sayın miltterilerinc bildirir. 

e 

ıçyüzü ~ 
38--=:!) 

Yazan: Filip• Openhaym 

raber yaşamağa uğraştık. Fakat pa
ra o kadar az, yapacak iş o kadar yok
tu ki nihayet ellerine geçen küçük 
para ile onları geçinmeğe bıraktım; 
lıen de burada çalışmağa geldim. On
lara birçok yardımlarda bulunmak is
terdim. Fakat para biriktirmek ve 
göndermek ne mümkün! Zaman za
man Mr. Mastersi bıraktığım için 
çılgınlığıma hükmedeceğim geliyor. 

Blis: 
- Fena adam değildi belki, fakat 

size bir koca olamazdı. 

- -: Yarın akşam 21 de -

Altln harbi ---- ------ -
: Baştan baıa renkli : 
: milyonluk film. : 
":91111111111 Telefon: 39231111111111 i=' 

rilyorsunuz l dedi. 
- Hayır, hiç de öyle değil; gele

cek sene daha bu mevsim gelmeden 
evleneceğiz ve kız karde§lerinize de 
her türlü yardımlarda bulunacağız. 

- Mutfak sobaları satarak mı, yok
sa şoförlükle mi? 

- Bekleyin görürsüniiz. 
Franses, omuzlarını silkti ve biraz 

bezgin bir tavırla gülümsedi. 
- Evet, dedi, lıekliyeceğim; bütün 

akılsız cinsim gibi bekliyeceğim ve 
hayatın yanı başımdan geçip gittiği
ni göreceğim. 

O akşam, birbirlerine allah ısmarla
dık diyecekleri zaman kız, uzun za
man muhafaza ettiği süklıtunu: 

- Mister Blis ... diye bozdu. 
Blis: 
- Ernest, diye tashih etti. 
- Peki, Ernest, Mister Montagü'ye 

ben önümüzdeki pazar günü beraber 
Kız acı acı güldü: bir otomobil yolculuğu yapmak iı;in 
- O halde bana layık olacak bir söz verdim. 

kocayı işaret edebilir misiniz? Blis sustu. 
Delikanlı cüretle: Kız sözüne devam etti: 
- Ben, dedi, size tayık olacak bir - Fakat Brayton'a gitmiyeceğim. 

tek koca varsa o da, hiç şüphesiz, be- Allah belasını versin, hiç bir yere de 
nim. gitmek istemiyorum, nefret ediyo-

Kız, bir an için ıustu. Şimdi rüzgar rum. Fakat bUsbütün herifi reddetmiş 
serinliği azalmıştı, çiçeklerin kokusu obaydım, bunun neticesi ne olacağı
burunlarına daha şiddetle geliyordu. nı biliyordum. lşimi kaybedecektim. 
Uzak caddelerin uğultusu bir musi- Halbuki bu işi de elimden kaçırmak 
ki halini almıştı. Kızın üzüntülü du- istemiyorum. Kendisine öğle yeme
daklarında soluk bir gülümseyiş, ğinden sonra şehir dışında bir yerde 
beliriyordu: bir çay içmeğe gidebileceğimi söyle-

- Hayatı ne kadar toz P.embe gö- rım. 

Kereç vadisinde Çakus yolund.ın bir görünüş 

B - Tahran - Bender ·ah yolu; 
Tahrnn'ı Hazer denizine bağlı

yan bu yol en iyi yollardan biridir. 
Üzerindeki köprüler (35) tonilato
ya mukavemet edecek şekilde ya
pılmı tır. Uzunluğu 389 kilometre 
kadardır. 

C - Benderşah - Mesedser - Deh
no - Re t - Pehlevi yolu: 

Hazer denizi boyunca uzanan bu 
yol üzerinde her türlü vasıtaların 

geçmesine imkan verecek tarzda ve 
köprüleri beton olarak yapılmıştır. 
Çok gU1:el bir yoldur, tulü 314 ki
lometredir. 

D - Tahran - Calus yolu: 
Tahran'ı Hazer denizine bağlıyan 

en kısa ve iyi yol olup çok arızalı 
araziden g çtiğinden kışın bazı kı
sımları k panır. Bu mahzurun önü
ne geçilmek Uzere yolun kapanan 
kısmında 2 kilometrelik bir ttinel 
inşa edilmektedir; yol 210 kilomet-

redir. 
E - Tahran - Kum - Isfahan -

Şiraz - Buşehir yolu: 
Bu yol lran'ın en eski yolların

dan biridir. Tahran'dan lsfahan'a 
kadar olan kısmı düz araziden ge
çer. Bu yolda bulunan köprüJcr 
mahdut ve tulleri az olduğundan 
her mevsimde her türlü vasıtaların 
geçmesin,e müsaittir. Isfahan - Şi
raz kısmı y.eniden tamir edilmiş ve 
gayet muntazam bir hale getiril
miştir. Şiraz - Buşehir kısmı ise 
arızalı araziden geçmektedir. Yol 
gayet sağlam ve muntazam bir şe
kilde yapılmıttır; 1678 kilometre 
kadardır. 

F - Tahran - Meşhed yolu: 

Bu yol Tuzlu gölUn imalind·en 
geçerek Af anistan' iden en kes
tirme ve lran'ın en e ki yoludur; 
geçtiği arazinin % 90 nı çöl oldu-

(Sonu 10 uncu saylads) 

Miıli bir daha görülmiyecek hi.diae !... 

NEVYORK SERGiSİ 
Türkiye için ayrılmış 

Mahdut yerler süratle tutulmaktadır. 
Hareket Tarihleri: 

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

Derhal Kaydolunuz. 

NATTA Acentalan 
Galatasaray 
İstanbul 

ve Ankara'da kayıt ve müracaat yeri Yeni§ehir 
Ulus Sineması binasında BAY SAİD ÇELEBİ 

Blis homurdandı; 
- Pek ala, dedi, ben de sana göz 

kulak olmak için orada bulunacağım. 
Sonra öfkeli ve gazablı ilave etti: 
- Şu Montagü denilen herif, oyun 

etmeğe falan kalkışırsa vay haline 1 

XVIII 

Ertesi pazar günü saat iki buçukta 
aldığı emre göre Blis mister Monta
gü'yü Prens lokantasından aldı. Mis
~e~ Montagü beraber yemek yediği 
ıkı kadının elinden yakasını güç bela 
kurtararak otomobilin bir kö;?ct1ine o
turdu. Ağzında kalın bir sigara, elin
de ince ince ve zarif bir kağıda sa
rılmış bir paket ve çehresinde Blis'in 
nefret ettiği kendisinden hoşnud bir 
giilümseyiş vardı: 

- Vellington Strit'e, Strand'a doğ
ru çek 1 Diye emretti. 

Franses orada bekliyordu. Onu da 
alıp hareket ettikten sonra Blis 
Montagü'nün kıza bir takım serzen~ 
!erde bulunduğunu duydu: 

- Fakat aziz kız, her gün yazıha
neye gelirken giydiğiniz bu esvaplar
dan başka, daha iyi elbiseniz yok mu 
idi? 

- Şimdiki halde, maalesef, daha iyi 
si yok, Biliyorsunuz ki uzunca bir 
zaman işsiz kaldım. Eğer sizinle bir
likte bu kıyafette gitmemi münasip 
görmezseniz .... 

Montagü kızın sözünü yarıda kes
ti: 

- Susunuz, öyle şeyler söylemeyi-

niz, dedi, fakat bu işi de halledelim. 
Şöyle güzel ve şık bir kostüm, ne der
siniz? Sonra biraz da çiçek? 

Bunları söyledikten sonra elindeki 
paketi açtı; içinden güller ve ba:ika 
çiçeklerden yapılmış bir buket çıktı. 
Ondan sonra öndeki camı indirdi. 
Blis, bundan sonra konuşulanları, ar
tık, işidemiyordu. Otomobil dört si
lindirli eski bir Napye idi. Fakat ma
kinesine güvenilebilirdi. .Fakat Lon
dra'dan kırk elli mil uzaklaştıktan 
sonra Blis güçlük çekmeğe ba tadı. 
Dört defa makinedeki bozuklukları 
düzeltmek zorunda kalmıştı. Saat ye
diyi biraz geçe Niyu Forest'de de bir 
otelde idiler. Bir müddet sonra mis
ter Montagü ağzında yeni yanmıli bir 
cigara olduğu halde dışarıya çıktı. 

- Blis, otomobil ne alemde? Diye 
sordu. 

- Her şey yolunda, makinenin bir 
teli bozukmuş: onu düzelttim, tamam 
oldu. Şimdi adamakıllı işler artık. 
Sizi iki saatte şehre götürebilirim. 

Montagü'nün zihni bu sırada bir 
şeyle meşgul gibi idi. Biraz sonra 
Blis'i tenha sokaklardan birisine çek
ti ve: 

- Delikanlı, dedi, bir altın kazan
mak ister misin? 

Blis'in çehresinde acayip bir ifade 
belirmişti. Montagü sözünde devam 
etti: 

- Tam bir lira; büyük bir müka
fat. Hem de taş atıp kolunu yoracak 
değilsin. Bunun karşılığında yapaca-

-5-

Yalnız Edebiyat Ekademisi mi! 
Anket, çcğda9 gazeteciliğin en 

güzel icatlarından biridir; muayyen 
bir i,, bir me le, bir dava hakkında 
bir çok kitilerin ne düıündüklerini 
meydana çıkarmakla k lmnz, o işin, 
o mes lenin v o davanın nasıl bir hal 
çaresi istediğini ı.ie alak laların göz
leri önüne koy bilir. Marifet, gaze
tecinin dikkatd ğ r m s l leri keşf
etmesind dir. Aktam'ın d biyat a -
kademisi ve debi mükafatlar tesisi
ne dair açtığı nk ti, k ndi hesabı
ma bu n vi mesel l rd n • yryorwn. 

Bir ilmin en ıallıhiyctli mümes.
sillerini bir yerde topl yıp bütün da
ğınık çahtmnları orada temerküz 
ettirmek, ve diğer tar ftnn, aynı ga
ye uğrum:la aarfolun n tahsi gayret
leri mükafatlandırmak o ilmin iler
lemesine mi, gerilem sine mi sebep 
olur? Snnırım ki, akademi bahis 
mevzuu olunca, harek t noktası bu 
sual olm k gerektir. 

Avrupa kültürünün te saüsünde 
akademil rin oynamıt oldukları rol 
münak şa edilcmiyecek kadar va
zıhtır. Fransa, Belçika, ispanya, ln
gilt re, ltalya, Polonya, Rusya, la
v ç v diğer müterakki m mleket
lerdc ak d miler ilmin hakimiyetini 
kurmak hususunda en hayırlı vazi
feyi görmüşlerdir ve görmektedirler. 
Müıtakb 1 edebiyat v tarih akade -
milcrimi:ıdn nüvesi olmak Üzere te.t
kil edilmiş olan dil v t rih cemiyet
lerinin mevcut bulundukları şu bir -
kaç sene içinde dilimize ve tarihimi• 
ze büyük hizmetler ifa etmi;, olduk
larını kim inkar edebilir? 

Akademi ·denilince - belki Oau
det, France, Caillavet gibi müellifle
rin romanlarını v tiy trolarmı oku
yup seyrettiğimiz ve academicien 
kelimesini ediplerin ismi altmda 
gönniye alıttığunız için klunıza 
derhal edebiyat g lme.ktedir. Halbu
ki akademiyi bir kili olarak dikkate 
almak mecburiyetindeyiz. Yalnız di
limİJı: ve edebiyatımız mı iılenmiye 
muhtaçtır? 

En eskisi ve en yenisi oldukları 
için, bu mün &ebctle, iki akademiyi 
ömek tutabiliriz: Fransız ve 1talyan 
akademileri... Bunlard n birincisi 
1637 d ve diğ ri 1929 da t kil e
dilmiştir. Fr nsa lnstitut'aü namı al
tında, biliriz ki, b f kademi çahoır: 
franaız ak d miai; güz 1 sanatlar a-

demisi; t rih v d biy lak de -
misi; fünun akad misi; moral 'l"C 

fels fi ilimler k d misi. ltalya aka
demisi iae fizik, m tematik ve ta.bii 
ilimler; edebiyat; moral ve tarihi 
ilimi r; güz 1 aanatlar kaaımlarm
dan mürekkeptir. 

Akaod mik çalıpnaları mümkün 
kılacak g nit bir t kkül; akademi 
işte bunu kla getirmek icap edeT. 

Bizde akad mi t kil edilmeli mi
dir, edilmemeli midir; teşkili kabil 
midir, delil midir; ak demi az.ası o

lacak kudrette adamlnrınıı:c var mı
dır, yok mu-dur? Meselenin bu taraf
larını eaatıından ayırdıktan aonra 
münaka§ tm kte daha çok fayda 
bulunduğu knn atind yim.- N.Bay
dar ................................. " ................. ! 

Yıldn bir lira verip Çocuk E -
sirgeme Kurumuna üye olursan 
yoksul yavruların ağlığını ve ı 

.... :.~~::~~.:::~ ... ::~.~~~ .. ~ .... 
ğm iş şu: Makineyi tekrar işletemi
yeceksin. 

Blis, patronunun yilzilne baktı. 

Hayretler içinde kalmıştı. Mister 
Montagü gözünü kırptı ve sesini fı
sıltı haline indirerek dedi ki: 

- En yakın istasyon Uç mil uzak
tadır; son tren de yarım saat sonra 
kalkacak. Köyde kira ile tutulacak 
hiç bir otomobil yok. Sen bir saat da
ha otomobilin tamiri ile meşgul ol; 
yahut meşgul olur gibi görün. Ondan 
sonra içeriye gel ve bana makineyi 
tamir edemediğini, yedek bir alete !U
zum olduğunu, bunun için de Lon
dra'ya telgraf çekmek lazım geldiğini 
söyle. 

Blis, maksadı anlamıştı. O zaman 
gözlerini Montagü'den indirerek ye
re dikti. Titriyordu. Kendini tutabil
mek için kuvetli bir mücadeleye gi
rişmişti. Mister Montagü kisesinden 
parlak bir altın çıkardı; 

- Bu, dedi, senin şimdiye kadar en 
kolay kazandığın para olacaktır. Yal
nız dediklerimi harfi harfine dikkat
le yap. Tam bir saat sonra içerideki 
odanın kapısını vur ve içeriye gire· 
rek söylediğim haberi getir. Aynı za
manda ben yemeği ısmarlamış bulunu
rum. Buradan hareket etmemiz im
kansız gösterilecek, anlaşıldı mı? 

Herif, bunları söyledikten sonra 
çekilip gitti. Blis bir müddet soğuk 
kanlılığını muhafaza etti. Sonra Mis
ter Montagü öte tarafta köy otelinin 

(Sonu var) 
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................................................................................................ ..... (" .................................. .. . . ....................... *"' !Bayramiç kazasına bağh 
16 köyde yeni mektepler 

yapıldı 

1 YURl-TAN RESİMLER f 

Bayramiç, (Hu -
: susi) - Kazamız 
1 köylerinin ç o ğ u 

mektebe kavuş -
muş bulunmakta -
dır. Türkmenli, Ev 
ciler ve Gölcük köy 
!erinde beşer sınıf
lı birer m e k t e p 
yaptırılmıştır. Ge
ne kazamıza bağlı 

Yahşeli, Ağaçköy, 

Pınarbaşı, Yiğitler, 

Çavuşlu, Gedik, Ku 
marlar, Muratlar 
ve Bahadırlı köyle. 
rine de üçer sınıflı 
mektep yaptırıl -
mıştır. Bu suretle 
kısa bir zamanda 
kazamız köyleri 12 
mektebe birden ka
vuşmuştur. 

Hükümetin yap -
tırdığı bu yeni ve 
modern mektep bi
nalarından başka, 

Sa ç a k 1 ı, Pıtreli, 
Çırpılar ve Külcü
ler köylerinde de 
halk tarafından ü -
çer sınıflı mektep-............................. 

Kastamonu civarında bir köy kulübesi 1 
Saçaklr köyünde bir 

mektebin temi!li 

........ ~~:~!~~~~· ........ . 

Adana' da kültür müesseseleri 

Mektepler talebe artışiyle 
mütenasip olarak çoğalıyor 

Adana kız enstitüsü ve Mirzaçelebi köyünde yapılan 
yeni ve modern mektep 

Adana (Hususi) - Vilayetimizde büyük ölçüde bir kültür ha
reketi vardır. Her sene kabaran taleb~ yekunu yeni mekteplerin 
açılmasını icap ettirmektedir. Talebe kesafetini karıılamak üze
re, maarif müdürlüğü dört senelik bir program hazırlamış bulun -
maktadır. 

Vilayetlerde yeni açılacak mektep- yapılacak, yeni dersaneler ilave olu -
!erden başka bir de eğitmen kur~u a - nacaktır. 

çılacaktır. 

Şehrimizde iki lise, bir ticaret lise -
ai, iki kısımlı bir enstitü, bir muallim 
mektebi ve iki orta mektep olmak üze
re yedi tane orta tedrisat müessesesi 
vardır. 

Bunların 169 muatlimi, 3745 talebe
si vardır. 

Geçen yıl merkez ilk mekteplerinin 

mezun sayısı 1213 dür. Bunlardan an -

cak yedi yüzü orta tedrisat okullarına 

kaydedilmiştir. İlk mektebi bitiren ço
cukların bir kısmı orta tahsile muhte

lif sebeplerle devam edememiştir. Me
zunların ancak yüzde altmışı orta mek 
teplere girebilmişlerdir. 

Önümüzdeki yıl bilhassa erkek li
sesi ile orta okullar, ihtiyacı karşıhya

IDlyacak bir halde bulunuyor. Bunun 
~n erkek lisesine bir pavyon ilave e -
dilecek, orta okul binalarında tadilat 

İlk tedrisat çalışmalarına gelince : 
İhtiyaç karşısında bu kadronun da ge· 
nişletilmesi lazımdır. Bunun kuvetli 
bir delili şu rakamlardır : 

Adana köylerinde okuma çağında bu 
lunan çocuklarımızın sayısı 3 7 569 
dur. Bunun ancak 7743 ü okumakta • 
dır. Şehirde okuma çağında olanların 
sa}'lsı 15115 dir. Bunun 10881 i oku -
maktadır. Şu hale göre, köylerimizde 
okuma nisbeti yüzde 20, şehirde yüzde 
66 dır. 

İlk okulların 938 - 939 ders yılında, 
geçen seneye nazaran 
1085 talebesi artmıştır. 
771. 

merkezlerde 
Köyle:de de 

Bu artışa göre, Adana her yıl sekizer 
dersaneli iki okul yaptırmak, ve öğret
men kadrosuna 18 er öğretmen ilave et 
mek lüzumu karşısrndadır. Bu ihtiyaç
farın karşılanması için icap eden ted
birler alınacaktır. - T ANGÜNER 

Çankır1 bölgesinde hayvancılık isleri ı~;.I:!~~~~"'::~.:'1.:'!:ş.:~~~.~~ 
...:> Saçaklı koyu halkı mevcut mek -

vi 1 ôyete mühim f oyda la r temin ed ·ıyo r ~e~~e~i;~~~:1i::i~:t~;~~~~a~i~;~~i~~ 
la ve hukumet, partı, kultur mumessıl-
lerinin hüzurlariyle bir okul binası • 
nın temelini atmışlardır. Çankırı, (Husu -

si) - Çankırı zi -
rai bir bölge oldu -
ğu kadar hayvan 
yetiştirmeyede çok 
müsaittir. Vilaye -
tin hemen her ta -
rafında hayvan ye_ 
tiştirilmekte v e 

1 
bundan hayli isti -
fade edilmekte -
d.İ.1'. 

938 sayımına gö -
re vilayette 185.0Sl 
koyun ve 259.264 
tiftik keçisi ve 
6215 kıl keçisi var
dır. Bunlardan 400 
bin kilo tiftik ve 
300 bin kilo yün a -
lınmıştır. 

Çankırı köylüsü 
hayvancılığa ehe -
miyet vermekte • 
dir. Hayvan mikta
rı her yıl biraz da -
ha artmaktadır. Bu 
artış koyun ve ke -

çiden daha çok diğer hayvanlarda gö
rülmektedir. 

Son yılda manda ( 136.42) yi bulmuş 
sığır ( 106.27 7) ye çıkmıştır. 

Orta nahiyesi mrntakasında sürü 
halinde at yetiştirilmektedir. Bu da 
937 yılında (7265) adedine varmıştır. 

Köylünün her türlü ihtiyaçlarını 

karşıhyan bu haıyvanların sayısı 

(570.496) dır. 

Vilayetin iktısadiyatında çok mü -
him rol oynıyan hayvancılık şüphesiz
dir ki ıslaha muhtaçtır. Damızlık bo -
ğa tevzii büyük bir istek halindedir. 
Koyun ve keçilere arız olarak ve sürü
lerce hayvanın ölümünü intaç eden 
şarbon, kelebek hastalıklarıyla müca -
dele edilmektedir. 

Bugün piyasalarda tiftik, yapağı. 

yün Çankırı'ya büyük bir servet te -

min etmektedir. 

Son yıl içerisinde sığır, koyun, 
ke<ji ve bunlardan tiftik, yün, deri vi
layetin yegane ihracatı olmuştur. An
kara'ya, Zonguldak'a 1stanbul'a İzmi
re sevkedilen bu mallar 937 yılında ya
pılan bir istatistiğe nazaran aylık mik
tar şudur: 

(27.337) muhtelif hayvan, (90811) 
kilo yün, tiftik, bağırsak, sucuk, 
( 4009) adet hayvan derileri ihraç e -
dilmiştir. 

Bu suretle vilayete 310.400 lira 
girmiştir. 

ÇankıTI'da bir manda ve srğrr .sürüsü ve keçiler 

Programlı ve disiplinli bir çalışma 

sayesinde ğelecek yıllarda bu ihraç 
maddeleri birkaç misline çıkacaktır. - lzmir fuvarındaki büyük havuza belediye kuğular getirtmittir. Bu 
Kadri Korman • kuğular, havuza bir yenilik ve güzellik vermekte·dir. 

938 de kursa iştirak eden Eğitmen
ler idaresinde 1 7 kültür yuvasında bir 
çok köylerin yavruları toplnarak oku
yup, yazmrya başlamışlardır. 

Bununla beraber civar köylerin ço
cuklarını okutmak üzere de Gölcük 
nahiye merkezinde bir "yatı evi" nin 
inşası bitmek üzeredir. 

Erzincan - Erzurum 
yolunda bir yolcu 
kamyonu devrildi 

""''zıncan, (Hususi) - Erzurum • 
Erzincan yolu üzerinde ve Fırat ke -
narındaki Sansa deresinde Erzurum' -
dan gelmekte olan posta kamyonu dev 
rilmi!i ve yolculardan bir kişi yaralan
mıştır. Hadise şöyle olmuştur: 

Posta kamyonu içinde 25 ıyolcu ile 
virajı dönerken yollar karlı olduğu i
çin kamyonun orka tekerleği kaymıt 
ve kamyon devrilmiştir. Sansa dere • 
sinin korkunç uçurumuna yuvarlan -
mak tehlikesine maruz kalan kamyon. 
iyi bir tesadüf eseri olarak büyük bir 
taşa çarpmış ve 25 yolcu muhakkak 
bir ölüm tehlikesinden kurtulmuştur. 
Yolcular arasında bulunan Avukat 
Hakkı Akın başından hafif şekilde ya
ralanmıştır. Diğer yolculara bir fey 
olmamı tır. 

Konya'da llalkcvi gc<'clf>ri 

Konya. (Hususi) - Halkevi hafta
nın perşembe akşamlarını Halkevi ge
cesi, onbeş günde bir pazartesi akşam
larını da köylü gecesi olarak tesbit et
miştir. Bu gecelerin neşeli ve alakalı 
geçmesi için hazırlıklara başlanmış • 
tır. 

Bundan başka teınsil kolu da ayda 
bir temsil verecektir. 

Muğla'da bir cinayet 

Muğla. (Hususi) - Hamdi ve Ke -
mal adında iki genç boyacı bayram 
münasebetiyle çok şık giyinmişler, yi
yip içip eğlenmişlerdir, Hamdi ve Ke
mal görüntişte çok iyi arkada~tırlar. 

Fakat ikisi de Ayşe adında bir kadını 

sevmektedirler ve içi n için biribirle -
rine kin beslemektedirler. O gün kah
vede otururken 50 kuruş yüzünden a
ralarında kavga çıkmış, ikisi de bı • 
çaklarını çekerek göğüs göğüse bı -
çaklaşmışlardır. Hamdi aldığı yarala
rın tesiriyle ölmüştür. Kemal de ağır 
yaralı olarak hastaneye kaldırılmştır. 
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Nevyork •ergiıindeki devlet pavyonunun içinden bir görünü§ 

1939 NEVYOK DON·YA 
SERGiSiNDE TÜRKiYE 

1939 Nevyork dünya sergisine, her türlü iddiala
riyle bütün dünya milletleri gidiyor. İngilizler t:ım 
kompozisyonlu bir yolcu treni, İskandinav memle
ketlerinden biri, eğer rakamı yanlış okumamış isem. 
bin kişilik bir koro getireceklermiş. Ötekilerinin ne
ler getirecekleri tahmin edilebilir. 1939 Nevyork 
dünya sergisi Avrupa'da yapılan sergilerin hepsin
den başka olacak. Sergi için sarfedilen para Amerika 
ölçüsüne göredir. Nevyork belediyesi, tek başına, 
sergi için 150 milyon dolar ödemektedir. 

Türk sitesi, Türk sivil 
mimarisinin şaheseridir 

Ya biz? İddia ve rakam bolluğu karşısında başı 
dönenler, memleketinin temsil kabiliyeti hakkında 
doğru tahmin yapamıyanlar, biraz da gecikmenin se
bep olduğu tereddütlere kendilerini kaptıranlar, ay

Pavyonumuz tam 
gününde açılacaktır 

lardanberi kendi kendilerine bu su
ali soruyorlar; ya biz? Nevyork'a 
ne götürüyoruz? Tarih mi, rakam 
ıni, dava mı? Ve nasıl? 

Muhterem karilerim bu yazıda, 
kaynağı hiç şüphesiz, büyük milli 
şeref endişesi olan, bu sualllerinin 
cevabını bulacaklardır. 

939 evyork dünya sergisin-
de Tilrkiye'nin, biri mer

kezde ve dunya devletleri arasında 
resmi bir pavyonu, diğeri serginin 
en büyük caddelerinden biri üze
rinde ve plilnı beynelmilel sergi 
heyeti tarafından çok begenilen ve 
serginin biricik güzel binası diye 
anlatılan büyük bir sitesi vardır. 

Devlet pavyonu; bu pavyon sergi 
ziyaretçilerine milli türk coğrafya
sını, türk coğrafyasının tarihi de
viı terini ve mili türk devetinin, 
Teşkiatı Esasiyesine dayanan siya
si ve sosyal karakterini verecektir. 

Pavyonun önünde, 4,60 metre 
yüksekliğinde ve göge doğru kal
dırılmış elleri üzerinde eti güneşini 
tutan tunç bir heykel vardır. Bu 
heykel milli türk coğrafyasında 
en eski medeniyet devrini temsil 
ettiği için buraya konmuştur. Pav
yon (bir numaralı resimde görüle
ceği üzere) biri alt diğeri üst kat 
denen ve ikisi birbirinden, geniş 
bir koridor ve büyük bir sahanlık 
ile ayrılan büyük bir holdür. 

Holün zemininde ve ortasında, 
boğazlan temsil eden, renkli akar 
bir su ve suyun .nenbaında ayağının 
birini Asya, diğerini Avrupa top
rağına basan ve iki kıtayı birbirine 
kendisiyle bağlıyan dinç bir Tür
kiye sembolü vardır. Birinci katın 
dıvarlarma Türkiye'nin siyasi, eko
nomik, sosyal, kültürel inkişafları
nı oldukları gibi veren fotoğrafi
ler, ikinci katın dıvarlarına da sağ
dan itibaren vasati altışar metre 
yüksekliğinde milli türk coğrafya
sının tarihi devirlerine, Etilere, 
Bizansa kadar Egelilere Latinlere, 
son~a Selçuklulara, Osmanlılara ve 
nihayet milli türk devletine ait bü
yük panolar konmuştur. Bu pano
lardan sağ taraftaki dördü Ata
türk'den önceki devirlere, sol taraf
daki dördü de Atatürk'e ve ondan 
sonraki devre aittir. lki devrin a
rasında ve zemindeki Türkiye sem
bolünün tam karşısında, kıristal 
büyük üst cephede, Atatürk'ün ka
lıbı burada yapılmış ve Amerika'da 
şeffaf bir maddeden döktürülmüş 
1,70 yüksekliğinde bir başı, bu ba
şın Üstünde de, Atatürk dövizlerin
den birinin İngilizce tercümesi 
vardır: 

Yurdda sulh, cihanda sulh. 
Devlet pavyonunda her tarihi 

pano, müzede mütehassıs bir heyet 
tarafından ayrılan ve o tarihi dev
-~in kültür ve med~niyet seviyesini 

munakaşasız veren tarihi eserlerle 

Hükümetimizin Nevyork belediyesine hediye edeceği çeşme 
(/kinci planda: Site binası) 

y~~--ı 

Neıet Atay J 
.............................................. 
tevsik edilmiştir. Pavyonda Türk 
Teşkilatı Esasiyesinin ve Türki
ye'nin, sulh ve demokrasi idealini, 
siyasi ve sosyal karekterini veren 
dövizler için Ebedi Şef Atatürk'ün 
ve Milli Şef lnönü'nün nutukların
dan iı;tifade edilmiştir. 

B u bakımdan, 1939 Nevyork 
dünya sergisinde türk dev

let pavyonunun büyük bir aiaka 
uyand:racağı iddia edilebilir. İzah 
edelim: 

1 - Türkiye coğrafyası, dünya
nın en eski medeniyetler coğrafya
sıdır. 

2 - Türkiye bütün dünyanın ge
çirdiği siyasi, iktrsadi, sosyal buh
ranlardan bütün dünya devletleri 

kadar müteessir olmuş, hatta umu
mi harpte bir de batma tehlikesi ge
çirmiş, fakat ne demokrasi, ne de 
sulh idealinden ayrılmamıştır. 

3 - Türkiye beynelmilel mahi
yette olan meselelerini hal ıçın, 
milletlerin aklı selimine ve millet
ler teşriki mesaisine inanmış, iki 
hayati meselesini - Boğazlar ve 
Hatay - dünya milletlerinin kana
atlerini kazanmak suretiyle hallet
miştir. 

4 - Bütün dünyada ittifaklar 
sisteminin iflas ettiği, hiç bir dev
letin birden fazla müttefik edine
mediği beynelmilel büyük keşme
keş devrinde, Türkiye; harici siya-

setini, kendisinin candan düşmanı 
telcikki edilen şarklı ve garpli kom
şulariyle yaptığı parlak bir ittifak 
sistemine istinat ettirmiştir. Bütün 
dünyada, Türkiye kadar yalnız çok 
dostu değil, çok müttefiki olan bir 
memleket de yoktur. 

5 - Türkiye, harp sonrası sene
lerini, hiç bir devletin toprağına 

göz dikmediği, hiç bir devletle ara
sında ihtilfıfh bir mesele bırakma
dığı icin, milli sayi milli cemiyetin 
medeni inkişaf davasında teksif et
mi~tir. 

6 - Ve nihayet Türkiye, kadın 
erkek türk vatandaşlarının hüriyet 
ve insanlık haklarını hiç bir sebep 
ve suretle tahdide çalışmıyan bir 
memlekettir. 

Sergi heyeti, türk devlet pavyo
nunda, milli türk cemiyetinin bü
tün bu ileri inkişaf hamlelerini, 
modern bir teknikle tebarüz ettire
ceği için, türk devlet pavyonu 1939 
Nevyork dünya sergisinde rakipsiz 
kalacaktır diyoruz. 

S iteye gelince: Evela bina, 
mimari bakımından türk 

sitesi, türk sivil mimarisinin bir 
şaheseridir, denilebilir. Planı mem
leketimizde hemen hemen yegane 
otorite sayılan, Güzel Sanatlar A
kademisi, türk mimarisi profesörü 

Sedat Eldem yapmış ve salahiyettar 
ji,iri tarafından beğenilmiştir. Bina
nın iç ve dışında kullanılan bütün 
tezyin motifleri; tavanlar, saçaklar, 
pencereler, kemerler, renkler, çini
ler, sebiller, çeşmeler, parmaklıklar 
hepsi Topkapı sarayından veya di
ğer tarihi eserlerden aynen kopye 
edilmiş, hiç bir yerde türk inşa ve 

tezyin karekterinin değiştirilmesi-

ne müsamaha edilmemiştir. Sitenin 
biri ticari, diğeri kültürel teşhirle
re tahsis edilen iki kısmı vardır. 

Ticari kısmı, esas binadan ko
lonatlı, havuzlu, servili büyükçe bir 
avlu ayırır. Karşı tarafında, gene 
türk çarşısını veren kolonatlar, ve 
bunların arasında, milli he~ nevi 
iştirakleri temsil eden Sümerbank, 
bunun yanında, kendi mamullerini 
satan İnhisarlar, binaya bitişik bir 
pavyonda da, Türkiye'nin yeraltı 
servetlerini temsil eden Etibank 
yerleşmişlerdir. 

Her üç mili müessesenin sergiye 
iştirak için yaptıkları hazırlıklar, 
en güç beğenenleri, ve en geç karar 
verenleri tatmin edecek kadar mü
kemmeldir. Ticari :;ergide, biri ih
raç edebileceğimiz, diğeri memle
ketimizde yapıldıkları ve yetiştik
leri için gurur duyabileceğimiz iki 
nevi ticari mal teşhir edilecektir. 

Birinci kısmın en mühimleri ma
denlerimiz, bazı ham maddeleri
miz, ikinci kısım ise, sınai zirai her 
türlü milli mahstıllerimizdir.Mesela 
Kızılaym, kız sanat mektebinin, ka
dınları esirgeme derneğinin bütün 
benzerleri arasında en mütekamili 
telakki edilen elişleri ile, gümüş, 
altın işçiliğimiz, kumaştan, konser
veye, buğdaydan afyona kadar her 
türlü sınai ve zirai mamullerimiz 
ve mahsullerimizdir. (Bu kısımda 
Türkiye'nin keyif verici maddeler 
satışına karşı aldığı tedbirler de 
tebarüz ettirilecektir.) Sergi heye
tine nümune olarak gönderilen bu 
maddeler o kadar çok, bir çokları 
(bilhassa el ile yapılanları) o ka
dar ucuz ve bazıları o kadar kusur
suz denecek kadar mükemmeldir 
ki, eğer istihsal rakamları da Ame
rika ölçüsüne göre olsaydı, tacirle
rimizi ve sanayicilerimizi Ameri
ka'ya yapacakları, büyük mikyasta 
ihracat için ümitlendirebilirdi. 

Böyle bile olmasa, istihsal azlı

ğı büyük mikyaı;ta ihracata imkan 
bile vermese, türk sitesinin ticari 
kısmı en az, Amerikalarılara ve ser
giyi görmek için Amerika'ya gele
cek Avrupalılara, Asyalılara, Afri
kalılara ilah. Türkiye'nin zengin 
coğrafyası ve türk milletinin büyük 
hayat enerjisi hakkında, tam bir 
kanaat verebilecektir. 

K ültürel teşhirler, sitenin iki 
katlı binasında yapılacaktır. 

Bu binanın birinci katı ranseynman 
ve turizme, ikinci katı Türkiye'de 
kıymet olan her şeye; tarihe, sana
ta, mimariye, sosyal terakkilere, 
büyük türk inkılabına tahsis edil-

miş ve iki katta materiyel olarak; 
müze eşyaları başta olmak üzere, 
memlekette mevcut, yazı resim, 
madde bütün eşyalardan, münevver
lerin kafalarında bulunan bilgiler
den, vekaletlerin arşivlerinden is
tifade edilmiştir. 

Sergi heyetinin sitede bütün 
dünyaya anlatmak istediği şey ~u
dur: 

Türkiye tarihi, parlak bir mede
niyetler tarihidir. Türkler medeni
yete ve insanlığın inkişafına hiz
met etmi§lerdir. Türkiye, sayini 
büyük insani inkişaf idealinde tek
sif etmiş bir memlekettir. Türkiye 
güzeldir. Tabiatı zengin, tarihi zen
gin, yeraltı v~ yer üstü zengin bir 
memlekettir. 

Türk sitesinin bütün diğerleri a
rasında şahsiyetini tebarüz ettiren 
iki hususiyeti de şudur: 

1 - Sitenin muhtelif yerlerine 
Amerika'da henüz tanınmamış ve 
Amerika müzelerinden hiç birine 
henüz girmemiş, kıymetli tarihi e
serlerin alçıdan yapılmış mulajları 
konacak ve maddi kıymetleri bir 
kaç kilo alçıdan ibaret olan bu mu
lajlar, sergi kapandıktan sonra türk 
kültürünün Amerika kültürüne bir 
hediyesi olarak Amerika müzeleri
ne ve Amerika üniversitelerine ve
rilecektir. 

2 - Türkiye sergi münasebetiy
le, Nevyork belediyesine bir çeşme 
hediye etmektedir. (2 numaralı re
sim) Bu çeşmenin bütün bronz ak
samı ve içine konacak musanna ha
vuz lstanbul'da yaptırılmaktadır. 
Çeşmenin bütün teferruatı, İstan
bul'daki tarihi çeşmelerden alın
mıştır. En basit parçasının bile bü
yük bir sanat kıymeti vardır. Bu
nun da planını Mimar Sedad Eldem 
yapmıştır. Sergi bittikten sonra 
Nevyork belediyesi sergi sahasını 
büyük bir park haline koyacak ve 
türk çeşmesi bu suretle Türkiye'nin 
1939 sergi:.ine iştirakinin bir hatı
rası olarak bu parkın en mutena bir 
yerinde ebediyen kalacaktır. 

S ergi hakkında bana bu mallı-
matı veren heyet reisi Ve

dat Tör'den, biri sergi hazırlıkla
rının bitip bitmediğine, diğeri he
yetin Nevyork'a göndereceği me
mur kadrosuna ait iki sual daha 
sordum. Aldığım cevaplar şunlar
dır: 

1 - Sergi tam gününde açılacak
tır. Gecikme hic bir sebep ve suret
le bahis mevzuu olamaz. 

2 - Resmi devlet komiseri, mü-

Yugoslavya' da 
yeni hükümet 

(~aşı 1 inci sayfada) 

şekil bulmağa teşebbüs etti. Boş
naklar ve slovenlerle birleşip, 
Yugoslavya radikal birliği parti
sini kurdu ve Çekoslovakya ha -
disesinin, kendi dı§ politikasın
daki. isabeti teyit etmiş olmasına 
istinat ederek, bu parti ile seçi
me gitti. Seçim sırasında iki mü
him tezahür olmuştur: biri, ne
ticede yüzde 48 e karşı 52 gibi 
pek· hafif bir ekseriyet elde 
edilmi§ olmasıdır. İkincisi, hır
vat muhalefetinin eski sırp va
tanperver ve milliyetperverleri 
arasında kendisine müttefikl~r 
bulmasıdır. Gerçi ana yasa, 
velev pek küçük de olsa, se
çimde ekseriyet kazanan tara
fa İskopçina'da kahir bir ekse
riyet temin etmekte ve bu su
retle kuvetli bir teşrii istikrara 
imkan vermekte idi. Fakat bu 
hal, hemen hemen yarıyarıya bö
lünmüş olan memleketin içinde
ki buhranı teskin etmeğe ~üphe
siz kafi gelemezdi. Stoyadinoviç 
hükümeti, hırvatlarla uzlaşmak 
yolları arıyacak, hiç bir çare bu
lunmazsa, kendi davasını kuvet
le yürütmeie mecbur kalacaktı. 
Mösyö Stoyadinoviç' e müzaha
ret eden liderler, bu politikanın 
ne müspet, ne de menfi yoldan 
muvaffak olamıyacağına kanaat 
etmiş olacaklar ki kendisinden 
ayrıldılar ve Naip Prens Pol'e 
Yugoslavya tarihinin başlıca dö
nüm noktasında, daha neticeli 
ve hakiki telakki ettikleri bir is
tikamet aramak fırsatını verdi -
ler. 

Eski Başvekil Mösyö Stoyadi
noviç, dost ve müttefik memleke
tin pek buhranlı senelerinde ik
tidar mevkiinde bulunmuştur. 
Kendisi yalnız yüksek bir vatan
perver değil, aynı zamanda bey
nelmilel ölçüde bir devlet ve po
litika adamı şahsiyeti ile.tebarüz 
etmiştir. Yugoslavya Orta Avru
pa ve Balkanlar muvazenesinde 
birinci sınıf ehemiyette bir ku -
vet unsurudur. Stoyadinoviç 
devri, ona, sulhun ve Yugos
lavya'nın hakiki menfaatlerine 
en uygun faa iyet istikamet eri 
vermiştir. Balkan antantı onun 
hükümeti zamanında daha fazla 
kuvetlenmiştir. 

Bugün dahi iktidar mevkiine 
geçmiş olanlar, bu politikada, 
hem kendisinin emekdaşları idi
ler; hem de bu politikanın bü -
tün esaslarına, tam kanaatleri i
le, sadıktırlar. Bizi alaka<lar e
den tek nokta, Yugosla vya'nın 
kudretinden ve istikrarından i
barettir. Dahili işleri hakkında 
herhangi kararı ve tedbiri almak, 
doğrudan doğruya dost ve müt
tefik devletin selahiyet ve mesu
liyet makamlarına aittir. Buma
kamların en başında, müstesna 
basiret ve nüfuzu ile, Naip Prens 
Pol bulunuyor. Hiç şüphe yoktur 
ki onun yüksek murakabesi al
tında, şimdiki hükümeti teşkil 
eden mümtaz şahsiyetlerle sırp 
ve hırvat vatanperverleri, Yu
goslavya idaresinde ancak kud
ret ve istikrar amili olabilecek 
tedbirleri bulmakta müşkülat 
çekmiyecekler, dost ve müttefik 
devlet, şimdiye kadar olduğu gi
bi, bundan böyle de Akdeniz, 
Orta Avrupa ve Balkanlar'daki 
esaslı tarihi vazifesini görmekte 
devam edecektir. 

F. R. ATAY 

Kont Ciano'nun 

Varşova ve Berlin 
ziyaretleri 

Berlin, a.a. - İyi rnalUmat almak 
ta olan rna_hafilde beyan edildiğine gö
re Kont Cıano, bu ayın 23 ünde Roma'
dan ayrılacak, 25 şubatta Varşova'da 
ve ihtimal 28 inde Berlin'de buluna -
caktır. 

zenin, Sümerbank'ın, Etibank'ın, 
İnhisarların mesul memurlariyle, 
inşaatla alakadar fen memurları 
ha~~ç. heyetin Nevyork'a göndere
cegı memur adedi, beş altı kişiden 
ibarettir. Sergi için Nevyork'da 
Türkofis teşkilatında çalışan arka
daşlardan, bir de Amerika'da tah
silde bulunan türk gençlerinden is
tifade edeceğiz. Bunun için '\laka
dar vekaletlerden müsaade alınmış
tır. 
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Harp ~ıkarsa 
. 
lngillere fransa'nın 

yanında yer alacak 
(Başı ı inci sayfada) 

zı sulh davasına hizmet etmekten ha
li kalamaz.,. 

Artık §ii11lıe kcılnuıdı 
Maten gazetct>İ, Çemberleyn'in bu 

beyanatının fevkalade mühim olduğu_ 
nu hususiyle ki fran ız - İtalyan ger -
ginliginin başındanberi İngiltere'nin 
ilk defa olarak vaziyet aldığını yazı
yor. 

Popüler gazetesi de şöyle diyor : 
"Artık hiç şüphe kalmamıştır. Bun

dan böyle Fransa'da hiç bir ferd İn -
giltere'nin Fransa'ya .karşı hattı hare
ketinden şüphe edemez ve yanı bir 
teslimiyet hadisesini haklı gösteremez 
Çemberleyn, şimdiden herkese cevap 
vermiştir . ., 

lngiltcre Frarısa'ya ordu 
gifoderebilir mi? 

Londra, 7 a.a. - Taymis'in askeri 
muharriri bir harp takdirinde Fransa'
ya ingiliz ordusu gönderilmesinin 
güçlüklerini tetkik ederek diyor ki : 

"Deniz aşırı bir yere gönderilecek 
ordunun ehemiyetj, lngiltere'nin harp 
filosunun kudretini a'Zaltmaksızın o 
ordunun emrine tahsis edeceği gemile
rin adedine bağlıdır. İngiltere•nin ka-
ra ordusunu donanması zararına ola -
rak kuvetlendirmek bir çılgınlıktır. "' 
Bugün hava müdafaası İnkiltere için 
fevkalade c-hemiyetli olduğundan bu -
nu da, karaya yapacağı bir harp için 
zayıf düşüremez. 

Nihayet, modern orduların taarruz 
kudretinin bağlı bulunduğu mühim
mat ve mayimahruk nakliyatının ma
ruz bulunduğu tclılikeler bugün deh
şetli surette artmıştır. Fransa'da bir 
İngiliz ordusunun bulundurulması ha
linde ise bu tehlikeler bir kat daha ar
tacaktır. ,, 

ltal;rwı iste/deri ne olOClık? 
Roma, 7 a.a. - Ciornale d'ltalia di -

yor kı : 
''Taymis'lerin, fransız - ingiliz men

faat birliğini tebarüz ettirmek için te
vessül ettikleri hareket tarzı italyan 
mutalibatının nazarı itibare alınmıya
cağı manasını mı vermek lazımdtt ? 
Eğer bu böyle ise, demek ki italyan -
ların haklı istekleri Çemberleyn•in 
siyasetine esas olan adilane sulhtan 
hariç tutulacaktır. Halbu ki İngiltere 
hükümeti pekfila bilir ki, faşist İtal
ya isteklerini ileni sürmekten geri kal
mıyacaktır. Ve Fransa da bilmelidir ki 
italyan kuvetleri İspanya'da Franko -
nun nihai zaferine kadar kalacaklar -
dır ... 

Bir alman •razetesinin tefsirleri 

Berlin, 7 a.a. - "İngiliz kuvetleri
nin Fransa•nm emrine verilmesi,, hak
kındaki beyanatından bahseden Ko
respondans Diplomatik ezcümle diyor 
ki: 

"Bu beyanat, Fransız - İngiliz mü
nasebetlerini bilen bir kimseyi hayre
te düşürmıyecektir. İngiltere'nin, bu 
münasebetlerin mahiyeti nazarı dikka
te alınınca. Fransa'nın "hayati mese
leler" i ciddi surette tehdide maruz 
kaldığı zaman bu memleketi kendi ha
line terketmesini bekliyemez. Fakat 
Fransa'rla bu hayati meseleler hakkın
daki fikirler bir müddet çok farklı ol
muştur. Mesela fransız halk cephesi, 
bir Sovyet İspanyası ihdasının halk 
cephesi ve binnetice Fransa için ha
yati bir mesele olduğunu bildirecek: 
kadar ileri gitmiştir.,, 

Hükumetçiler 

Fransa'da siyasi 

faaliyet yapmıyacaklcır 
Collonges - Sous - Saleve, 7 a.a. -

B. Azana, dün ailesi ile beraber oto
mobille buraya gelmiştir. Mumaileyh, 
derhal Paris'e gitmek niyetinde ol -
duğunu söylemiştir. Kendisi orada 
İspanya sefarethanesinde ikamet ede
cektir. 

B. Azana namına söz 'SÖylemeğe se
lfilıiyetli bir zat, gazetecilere şu be -
yanatta bulunmuştur: 
"- İspanya hükümeti, asla Fransa 

toprağında yerleşmek niyetinde de -
ğildir. Hükümetin Fransa'da vazife 
ifa edemiyeceğini, Fransa'dan İspan
ya işlerini idare edemiyeccğimizi ga
yet iyi biliyoruz. 

Fransa'nın bu bapta hiç bir endişe
ye kapılmasına mahal yoktur ... 

Cümhuriyet hükümeti erkanı ara -
sında görüş ayrılığı mevcut olup ol
madığı suretinde sorulan bir suale 
bu zat, şu cevabı vermiştir: 
"- İşte bu kabil meseleler, Fran

sa toprağında münakaşa edilemez, 
herkes B. Azana·nın sı.ı1hu tesis içan 
çalışmakta olduğunu biliyor ... 
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Frankistler mukavemette 
karşılaşmadan ilerliyorlar 

uı:us 

ı:::::::::::::~~~~~~~:::::~?.~~i~~~~::::::::::::::ı 
.. Davarlar lihnaları yediler mi 1 

Hediye diyorki : 

Ben dokunmıya kıymazdıın 
onlar hatır habr kemirdiler 

Fakat ilim harcını kencliai ödedi 
Bunlar ya baba oğuldur, yahud da da, aarıtm &il&el bir kucaiudı. O da 

aralarmda mühim bir yq farkı bulu- gördüklerini ft duyduklarını, kilfUr
nan tıd kardef.. Biri on on bet ya~ leri kelime bekelime tekrar ederek 
larmda ya var ya yok, öteki 35 inde anlattı. ltonuıurken öyle masam ve 
oldutunu aöyUlyor. Birbirlerine btuı- •anki cesayı kendi•i yiyecekmiı ıibi 
ziyorlar. çekinıen bir hali nrdı kL.. Hildıiı, 

Hem bu ciheti derinleıdrmekte Elma'nın jandarmaya verdiği ifadeye 
fayda yok ki... Şu dakikada iki•i de baktı: 

suçlu mevkiindedirler. Hediye'nin - Fa.kat kızım, dedi, sen vaktiyle 
bahçesine davar ulmaktan, sarat ver- bafka türlü ifaC:le vermipin. Bir teY 
mekten, Hediye davarları bahçeden görmedim, duJlllRdmı ben demi19in. 
çıkarmak iateyince sövüp uymaktan Ku .q.lıcublJetle ft da.acı Hedi-

8- 2 - 1939 

Arap konferansı 
don Londra'da açlldı 

Almanya Filistin'de bir yahudi 
devleti kurulmasını istemiyor 

mahkemeye çairılmıtlardır. ye'nin 7Usilne kotkuyl& baktıktan Arap konl•raa:nnda Suudi Arablstlb Arap koiJJl•ra-.ıla J'emea bliklJ,_. 
Hediye anlatıyor: aonra: mümessili Emir Faysal tini, Vellabt teııull etmektedir. 

,.,.,...,. geldikten ıoara ilk o11ca1: sc>rba bqıada. 

(B.,, ı illCJ uy/ada) 
,ol tıopraldarmın btlyilk bir kıamnun 
P'rankiat iRali altında bulunduiu e
taaına dayaumaktadır. 

Tavueuta ıelince, tnıiltere hükil
meti bu huıU1ta iki tarafın emrine 
Amadedir. Bu tavuaıat çok muhtemel 
olarak, Minorka adasının, meselenin 
kan dökWmeden halli mümkün olur
-. Pranko tarafından iyaline tatbik 

- Bahçe daha yeni yeni yqermiye - Evet ama hikim bey, dedi, o za-
bqlamıttı. Uhnalaruna çocuklaran. manki ifademi ben 11ermemi1tim ki ... 
1ibl bakar, ösenlp dururdum. Bir sibı Bu banlll!' )tenilıa. ~dır, jandanna
baktım ki bir aUrtl koyun llıeçl, be- ya dediklslmi ._ a8ylldL 
nlnl yaprqma dokunmaya kıyamadı- Hediye • acıe lthıııılf ı uJantı içinde 
ğım o nueninim mahaullerimi habr dinledi. Eliyle, ayaliyle ulbl hue
habr kemirip dururlar. Debledim kit- keller yapıyor, ve fakat yilrinde1d 

(Başı l iaci aylada) 
Bu toplantıda, Filistin arapları, in

ciliz hükümeti ııaümeaaillerlne kendi 
ıörüflerini bilclirecek1erdir'. 

l lci konf eram açıl.tlı 

pılmaaını intaç e1mİftlr. Ba mitingler 
hinci müıallman cemiyetinin batlranı 
B. Jimalı tarafmıdan idare edilmİftk. 
mu.temleke nuırı B. llakdonald'a 
bintliılerin arap divasma aempatileri
nl gCS.tenn binlerce teleraf çekilmif
tif'. 

edilecelmtir. 
Londra'da zannedildiiine göre, ge

neral Franko bu adayı italyan kıtaa
tınm yardımına müracaat edilmebi

]edim gitmediler. Bunun berine acı tebeeeUmü de bir ttlrlü bırakmak Y1Wllrlak mua konferanaı, bu aa
yerden fındık( 1) büyüklü4ünde bir niyetinde görünmüyordu. Eama'ya bah açılmııtır. Hakikat baWe iki kon 
tat aldım, aavu~dum. Tam bu aırada hıtımh hışımlı baktı ve: ferans açılmııtır: bir taraf1llA 'ı.cu- Mıaır' da.ki anıp komJl.e.üain 
İsmail göründü, yanında da bu Meh- - Bu da burada yalan söylüyor, de- tere ile garp memleketleri aruiDda, 6U l.efebbü.aü. 
met... di, doğrusu jandarmaya söyledikleri- diğer taraftan İngiltere ile yahudi Kahire, 7 a.a. _ ••ır'daki Pi.Hatin 

lunail'i görünce: dir, memleketleri arasında. kom' i :-ıu • .__ --....k t-z-arap ıtes ........... ttr-. etuuu 
- .Amanın cörinü HYeyim, kulun Oçüncü phk, Haaan yalnız koyun- B. Çemberlayn, hitaıbeainde ezcüm- Fiı.i•tin'de çıkardığı ııorlukı.ra tn • 

kurbanın olayım İ91D&il efendi, ne di- l&rı bahçede dolaıfırken görmilf. lle- le -xyle demittir: :..ıı d'1..1..-......1 

aln ip niyetindedir. 

Jliilleci alcuu dnaın ediyor 
Latıour de Caroll, 7 a.a. - Ruikcer -

da IDIDtakaauun tabli.ye9i yavq yavq 
dwam ecli.yor. Kadmlar ve çocuklar bı 
nıs istirahat ettirildikten eonra dahUe 
aevkcdilmitlerdir. iki yiU miliain ai -
ı.la1uı allDID'f ve bln bef yils yaralı 
da hutanc arabaları ile Livia'dan ıel· 
miftir. Bu yaralıların bir çokları aan&· 
nnlidir. Livia ve Pu~cerda'da daha i
ki bin yaralı nrdu. İliç kalmadıiı.ı
dan bu yaralılar orada tcdari edilini -

..ıı-. 1ar .__._ --'d d ..ıı:- r giltere hülriimetinin yenlıUen ı-.u. • ye bu uavar ı -çeye .- m euuu. riainden pek haberi yok. Huan'm ·~ Şlmd11ıi mütküllta &kiline bir 
O da bana: bu ma16matı btdiaenln teD'Yiri bakı- bal çare9i bulmak fı!in "'isimi• i..ı..ir- ni çekmittir. 

ı i · d ld d d' L-- dan k · d An--L :s ., .. ... Komite, fnıilis memurları tarafın-- Y ettım e aa nn. e ı, ~m- mm pe ıte yarayamaz 1• ~ liği yapmak lütfunda buluaeı mem -
d il b 'lmi k w d ka dan alman bir allril fiddetli tedbirleri larım dua ile doyuracak eğ im ya; bilerek veya ı yere aızın an • leketler murahhaslarını aelimlarım. 

·1 bulm ı 1 •-L ·ı d 1 bi -- d h · · saydıktan eonra, hAdi•eler ve bunlarm yeıı uı ar yer er wıuı ... çır ı ı r - uruflDUlm çe r•ını Müzakereler, tam, serbest ve açık o-
Ben tekrar kendiaine: d hal d ğ · t · · d · H d d · k · tekerrürüne mini olunması için alın -er e ıı ırıv~r ı. aan e ı ı; lacaktır. ln.giltere, Fili•tin'de sulhun maaı icap edecek tedbirler bakıkmda 
- Ne olur bunları çıkartıver, de- - Yoldan geçıyordum. Baktım kı aüratle teeasillı etmeaini arsu ve te- tahkikatta bulunmak üzere bk komia-

ylnce de tlatüme vardı, Beni bir ya- AU'nln blbç•inde mallar dolatıp du- -• edecelinl Umlt etmektedk. yon t-... ilini teklif etmektedir. 
na itti. Dövdü. Demediğini de ıoma- rur. Hedlye'cle orMa... Yuiyetia ttnlyetlerini nuuı iti- ....- , ... 
dı. IWdm bMtt .. l ıarinen bu çlim- 1-ıe aJalıım, *811 ftktlmbi ..ıı Komite aynı zamandaı Pili.tin'ue 

- Ya bu ktlçük? Bu ne yaptı sap? leyi tablUe ı.ıo;atda: bldJeelere thclla " mGtekabil nok- tiddet hareketlerine nıiha)'et nrilme. 
,or. _o da emmi9i ıibi (uılqılıyor ki •-'-"' ı.a....1 .. 1 WL tal lar .. _L •ine, 8000 mahpuun eeıbe9t bırakıl• 

- ~ .._., nuar ı W&dir etmele pyret e- --ma -e yahudi muhac:eretinin önll-küçilk Mehmet büyük tunail'in yeie- - Bedi~~ delinı... ~ . .. . . • Bu uıbdı eaat yarımdan itibaren iı -
penyol topçmu da framu hududuna ni imit) hakaretler etti; ebime ecda- - RaD.i AU'la$p diyordun. Mıaır heyetinin tefi prem AbdGl _ ne ~eçı!meame çal~arı ıçın Lon • 

~~:n::r'ttr ettt tın.inden de clivacı- - .. Alı •• erkelidir. main,- Bqnldle ...., Yererek P'Uia- dsa dakı arap deleıelenne de teıtcraf 
uker ıe o r. n arına ıMl••lfal ft ~ 
ları alındıktan eoııra buradan Uç ki - lan ziyandır. aittir l muallak meselelerin doetane bir ıu _ -------------
lometnı içerde bul~ kamplara ıön- Hadise Ankara'nın yakın bir kö- HMlq •aJWa allah ne .farkı ftl1IUI rette ballolunacalmı Umit etmekte 
milmİflerdil'. yünde. daha dolnmY bir banliyöaUDde taald. der llJal -..ı ..u.4ıkta oldulunu be,.a Mmittir. 

Çocuklar bile tayyarel•ria hr•~tım geçmiıti Ye üç tane de phidi vardL IOIU'&: 
8.000 ulcer laudMida 1Jeçd talılp edlyorla Sıra ile phitler dinlendiler. Bir tane- - All'nin olacak efendim dedL a. .41,,.,.ya blr yaluıdl de1'1etl 

Cerb9re, 7 a.a. -Takriben eekb bin ıi, 16 yqmdald Oıner dedi ki: diye'de büçenin efendisinin malı ol- L----'-- -- -L.:;:ı 
muharip Portl>ou'dan hududu ıeçerek larma iltica etmeei bekleniyor. _ Ben c-i· .. .ır.acınm dil>indey- "'"""""'8111G ran ues .. 

..... • -. dutunu, ancak kendlal ile efendiıi •· 
fnmıa topraklarına ıirmittir. Pigu • E•irlerin mübıldel.eıi için dim. Olup biteni gördüm. Bu kadm rumcla fark olmadılı için kendisinin BerJVı, 7 a.a. -ltordiplomtik ve ya-
enııa'tan lahile doiru çekilmekte olan ,.,.bbi.Uler koyunları tqladı: de tayılacalmı a8yledi. Halbuki it bmcı pseıtecller prefine tertip edi -
....._ 4a pım.l beldeniy«. Son P..-pignan, 7 a.a. _ t.panya'daki - Boynu kopuıcalarm lahibi ola- itten. çoktan ıeçmlttl. len bir bbu1 relminde n~uk a6yliyen 
abliin lilberlere ilSrt, Lftııter Modesto Bweelued, cıHmluuiyetçi İspanya cak herif, ıel de ben NDa blyol ı&- Niçin mi? itte karar: Al&ed Rouaberk w,...ı ..,a • 
lataları mukavemete dWllD etmekte - ile Prankiat lepanya arasmda eairle • tereyim diye llmail'l çalırdı. &mail u- takltl -'-• .ıı.a '-•b ilimin ~ ..._ .., 181Jlıtl 
clir. bet ytb kadar kamyon hudau ~ rin mUıbadeleei malcqdiyle bir itillf ıellnce de ona kllflr etti. .,...,~ ....- ..-:rete -. ald...., t il dlırlı t'ı '-•mite -
miftir. vUc:ude ıetidlmeei zanmda dCln btltlkl - llelııiDed'• ele bir .. , .a,wı mi? B .._ .. ~ mumcereti maele • 

Tarlalarda bile mü.lıeciler ıUn mGteaddlt te,ebb881erde bllhm • - Neler deme& kil rWe 'Y1lkua Plmlt 1"al-4upadml llae ı- etmiftir. B. Roeenberc, Pi-
°"'"'Yor muıtur. Clmburlyetıcl htUdlmet. bu • - N~ dedi. çocuium? w Hediye'nin açtığı divanın sükutuna, lhtln'de bir yahudi devletinin kunıl. 

Le Boaloa, 7 a.a. - Büıtin hudut Cin llleden llOllr& Peı1ıbm'e gelmıMi Küçük phıt ~olay ~~lay ~cısa alm- hakaret ve aövme aabit olmadığından masının şiddetle aleyhinde bulWllDUf 
mmtMuı ile Ruuiyyoın on11, ıenit beklaılien aı,..r mallpmları tal ve.. mıyacak ağır agır küfilrlerı kolayca- ıuçlularm beraetine, 10 lira tutan ve bu meseleye, ancak Hlzumwıdan, 
bir mllteciler bmpı haline ıelmiftlr. Hm Praw'ya aevketmeyi tallbbtlt ey - cık aaydı, döktü. Ona ne? Bafkuınm ilim harcının da davacı Hediye' den fazla araziye lahip bulunan demokra-
lllhecller, anbarlarda, antnpolarda. itmektedir. · söylediğini naklediyordu. Hem doğru alınmama... -1ler tarafından bir h-1 ıuceti verile -
"llrin eondurmalanDda ye batta ı... Hükümel(l tayyareler •?yliy~ceğine dair yemin de vermi~ Hediye bir ptkınbia ufradı. Me- bileceğini taariıh etmiftir. B. Roaen -
laJanta ot11fmakt8dular. llGbim mik - al nda tı. Elçı~e ~e?l olmazM . denl kanunun gtlzel bir hükmünden berg, 'Gilyan, Jladtııpekar'ı ileri ei1r • 
._. ulrer ye jandarma kuveti, mmta· nemret. ıı 

1 
Pelerınlı sıyah çarpfmın altındakı gafil olduiu için bu beraete pek akıl müttür. R09enberg'e göre, Alman.ya ve 

lrannl ber tarafı;nı nesaret iltmda bu- ~loua, 7 a.a. - Pranaız toprak •İ ellerini phit konu.ıurken ik.i~e birde erdiremedlii besbelliydi. Fakat artık orta .Avrupa yahuclileri J>uralarda 
hmclurma1ata ve •ilam bir baraj ri _ rına mmekte olan lapanyol tayyareler dıprı çıkararak bır takım ıtıraf ha- mahkebıe ..ıonunda a cak i i de tahtit olunlbiUr. Fakat her halde her 
cade getirmek için k6prllleri mullafa _ Tulua'a '" Pranlrual tayyare mey • reketleri yapan Hediye'ye aoruldu: kabnaımıtı Y pa f baqi bir yabudi devletinin kurulmuı 
fam ktedir danlarmda toplanmütadll'. Bunlann - Ne dersin bu phidin ifade9ine? · mevzuu bahW olmamalıdır. 

etme · wni le mUrettel>atı kamplara ,enderllecektir. _Yalan ... Yalan aayleyor. Diva~ı ıibi ıelen bir adam di~mı 
Biuat h11dut, tam Y ~ıktır. 111• • phit, Eema ıene ldlçUk bir kaybettı~n Hnra U.telik 10 hrayı 

Otlmrllk memmları, efbau ait aUib • B. Nesrin lıpanya'da ~cı eminaiz dinlenecek bir I- ödemeie mabkOm olur da mahkeme-
Jan arattırmak '" mUudere etmekle Perpi.pıan, 7 a.a. - B. Negrin'in çocu Y ça den oaaıl çıJmraa, Hediye da öylece 
iktifa ediyotlar. llWteciler fev~e Frama'ya geçmit oldufu hakkında çıkb, ptti. - KEZEGE 

Hindütan' da temlıürler 
Londra, 7 LL - Royter Ajanaı bil

dir'>'or : 
Hincl•tan mlialGmanlarınm Pilia -

Falih Rıfkı ATA Y'ın 
Bu sene budan eserleri 

Yeni illvelerle ikinci w 
kati tabı 

2- Tuna kıyılan 
En ealô •manlarmdan ha
IÜDe kadar Yupala.,a ta
rilaine bir bakq - Yqoelay. 

ya içinde bir ..,.bat. 

3 - Denizaıırı 
Tflrkçe HJ&hat edebiyatı· 
nm bqbca eaeri olan ba ki· 
tabın ikinci Ye kati tabı 

neırohmnnqtm. 

Hepsi Remıl Ulplll•sllde 
,orgunluldarma rajmen adıl teraıt dUn çıkan f&yialann hi1lf ma olarak, Olot'un ~ ikl kilometre cenuf;lıP-la 
m.beten iyidir • ispanyol hUkUmeti reiainlu balen la - Lu Plan• saptıolunmu•tur. Olot, J 

Baetan.ıer yanı1ı dol puya'dabulundutunhududabiı"bç dilfman tarafından tahliye ec111me1rte- Fransa'da grevcilerin 
tin konferans.na •ôaterdikled al&ka; \._ I 
bütün Hindwtan'da tezahüratlar ya - ..,,, ____________ _,,_ 

" kilometre meu.fede bir nde ikamet dir. Pranldıt kuvetler, Oerone balre- J 
Aakeıl mutiJahlar, mültecilerin ia • eyledili teyit olunmaktadır. ainde, Slerra Anner ile San 'lergo · · 

fiWal e.nine pt~ır. t-le geçirmitlftdlr. Sahil boyunca iler- hepsi affolunmıyor 
8--elcr, yaralılarla doludur. Fa - B. /on Berard Fraıuaya döndü. liyen kıtalar, Rolu k8rfeslne yakla!-

kaı sala• bMtabklar pek azdır. Bin Hendaye, 7 a.a. - Burgoa'tan gelen mıılardır. . Parla, 7 a.a. - EyUU ırevi üaerine 
wpan~ milial, bu ubah Prankiat ta- B. Leon Berard, bu ...oab Jnldudu ge - Umuml kararıllnn bildlrdiilne mahkOm edilen ırevci amele hakkın . 
paayayı ihtiyar ettiklerinden derhal çerek Saint-bean-de-Lu.z'a liareket et- gCSre, ~lot dUpnUftUr. Rlpol dtlpe,k da affı umumi ilinı etrafında yaı»Ian 
bmUI trenle Hendaye'ye aevkedil - mittir. iizeredır. Prankiltkuvetler Flguraa a mün.kerelerin sonunda, mebuaan mec 
mitlerdir. Salamanka, 7 a.a. - Umuml karar- on yedi kilometre kadar yaklapnıflar- liai, tam ve otc:iımatik umumt af pren -

HGldimet memurları. 1<1-n zamanlar • -'"'ua bir teblllinde DMyonaliıtlerin dır. aipinl rededtmlt ve hWribnetin itimat 
da muhı.llf ıayy&re meydanlarına in - •-
mit olan i9pmyol tayyarelerini Tulua' Katalonya cıepbelinde mlbim bir ller- Tamauı ı.tebbü.ai .,. me1eleai yaptılı bqı iatianal&rı havi 

leme yaphldarau bildlrmektedir. bir af bnunu prenalpini 247 reye kar 
•kert tayyare meydanında toplamıya Gerone cepb..tnde nuyonaliat bat• ııaJyan bcuını tı 344 rey ile bbul etmittir. Kabul o-
karar ftl'IDitlerdir · tı Rioter'in aol aahlllnden birbç kilo- Roma, 7 a.a. - BOtUn Roma pze- lunan projeye ,ere, fW harekette bu-

Bunlarm mürettebatı tahfit kamp • metre öteye kadar varm11tır. Sahil mm teleri, lnıiltere ve Frana'nın aon an- lunanlar, aftan istifade edemiyecek -
Jarma aevkedilecektir. takasında da hat bu nehrin •I sahilini da lapanya'da iki tarafın arasını bul- terdir. 

Altın yülclii arabalar ta~ip etmektedir. mak için yaptıkları ıayretlerle meı-
Pran1dıt kuvetler, bUtUn Katalon- gul olmaktadır. -------------

Perpinyan, 7 a.a. - Dün ıece lapan- ya cephesinde ileri hareketlerine de- Popolo dl Roma diyor ki ı 
ya'daa kaçanların qyalarmı taflY&n vam etmektedir.Haddi zatında bu, mu- .. Leon Berard'ın Burıoe'taki me -
arabalar atMmda içinde bir kaç yü barebeden siyade bir -.mideme hare- murlyeti ile batlıyan ve ıeneral Pran
bln lncilb llr•ı luymetiede çubuk al- ketidlr. Zira, cffltman, artık çok az bir ko'yu aferinin aemerelerlnden mah
tm ve ıDmilfU muhteri 11 arlba yaka- mukavemet göstermektedir. Kınıetkr, rum bırakmayı istihdaf eden bu manev 
l•nm•ır· Bu arabaları MYkedenler bu 11 .. ı...:ftdaya ,tn-..U • <'tte ve F.~- renin en .. kUçilt muvaffakl,.et ihtimali 
altın ve ıümtifi1n ispanya bmıkuma a- len bu fehrin cenubanda1ri dallar tut yoktur. Pireoe hudutlarma erifen ve 
k olchıpna aöylemiflerdir. Banlar••- mut ba1unmaktadır. Rlodf bölgesinde, diipnanlumm \ıarlçle btltiln muvua
lla Wr auaret altına alınmJtlardır. FranklMler, Ripoll • Vich n Ripoli - taamı keeen ıeneral Pranko şimt"l btr 

•.ooo 1a.,...,.,ı •kerinln basGa htceerda pelerini lrnmltlmHr. Ri- mlltareke akdine yeya eallı mllzüere-

D(I fABIBJ 

M. AZIZ TUNÇ ,._._ ........... ..... .. _ ................ .... 
44&,eS..,. ,_. ....... 

...... Apul - ... 1 
Pııilcerda'claa plerek f~• toprak• poll mubaura edilmit buluamal.ıadlr. lerlne pip,e bpılm.,.aktır.. .. _________ .. 

1 Bolu'da çiçek seri yapıldı 1 
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Çiçekler 
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A N D A Ç .................................................... 
NÖBETÇi E~ZANELER 

: lstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara ec:ıanesi 

• 

1 KÖYLE 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

.. sa~.ahr~. ~la~a karanlığı bitip ne 
fı~~~r~:~>utun ıhtişamiyle ufuklardan 
t .en, Jernıen onu ilk defa ma
em elbıseleri içinde go·· .. t .. N 

Yatan: Andre Birabo 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarııamba 
Per§embe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Eııe ve Çankaya eczaneleri 
Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

Bugün nasıldır, dün as ldı, 
yarın nasıl olmalıdır ? 

lens . . . rmuş u. e-
e ıçıne bır sevgi düşmüştü Fa 

:at o anda ı . · -
ev enmeyı aklrndan bile r;eçirmedi. 

Vakıa karısından a r l 
k b . y ı mıştı fakat 
arısı ır tiırlü b . ' . 

du. oşanmak ıstemıyor-

Aşkın hudud ı 
§ekle girmed u 0 1?az. Bazan hiç bir 
verir en de ınsanı mesud edi-

Kalpten k lb 
te bu iki k a ~ Y.ol vardır, derler. İş· 
na d 

albı bırleştiren yolun ke-
rın a çağı 1 çek) _•yan ar şarıldamağa, çi-

ba 
1 
er açmaga, bülbüller şak:mağa 

V ş am~ştı. Bir an geldi ki Jermen'le 
alantın k d"l . . le 1 . ' en ı erını saran aşkın a-
v erıyle tutuştular: Ne nişanlanmak 

akıllarına ld' . 
Vaı . ge ı, ne nıkahlanmak ... 

antın bir gün J ermen'e: 
S -b Sevgilim, dedi, ben her halde 

en ragar' . . . ka 1 a gıtmelıyım, ama mutla-

.. Senbragar, Valantin'in dog· dug-u, 
buyüd'' ... 
ta ugu, evlendiği yerdi, hatta ko-
aiJsı ?~ orada ölmüştü. Bundan başka , 

esı ıle mal mülk nesi varsa, hep 
Senbragar'd 'd ' a ı ı. 

d - .Bizim bir ev, bağ meselesi var
ı 1

' dıye devam etti. Gideyim de şun-
g~~ı bir yoluna koyayım. Zaten iki üc 
Uııl"k ~ 

Ilı" u bir iş. Hem de dolayısiyle gez 
bi 

1 ~. olurum. Senin otomobile biner, 
va:~kte güzel güzel gideriz. Tulon'a 
la ık mı, ben yalnız başıma trene at
gi~ rrı. Sen de doğruca Senbragar'a 

Aer Büyük Otel'c inersin. 
rı drtık seninle her gün deniz k.cna
d n a, pazar yerinde, futbol sahasın-
~· Pasta salonunda, hulasa istcdiği

ınız Yerde buluşuruz. Kimden rekine· 

gelecekti. Bekledi. Bekledi ... Akşam
lara kadar bekledi. Fakat ne çiçek 
geldi, ne de bir şey ... 

c -· ]; 
y~g~z? Sonra ... Ayıp da değil. Görmü-
d '"~.~~. nıı, bütün Parisliler sahillere 
~ 0 ulunce birbirleriyle nasıl can ci
~er ahbap oluveriyorlar? Lakin, ne 

Fakat nasıl olur? Hayret edilecek 
şey! J ermen çiçekçiden aldığı karan
fili ne yapacak? Otel odasını mı süs· 
Iüyecek? İmkanı yok. Ke9disi çiçeği 
ne yapsın? Oy le ise kimin için aldı? 

e olsa orası memleketim sayılır. Baş
ka Yere benzemez, bildik çoktur. Dost 
var, düşman var, elalcmin diline dü
;ersek iyi olmaz. Hele oranın insan
d~rı pek dedikoducu şeylerdir. Şim-
ıden tenbih edeyim de, orada benim· 

le konuşurken biraz temkinli ol. A
~_rk olduğunu pek belli etme. Orada 
uç gün kalır, ben trene, sen otomo
b~le atlanz. ehirden öyle otuz kırk 
kılometre açıldık mı, ben trenden iner 
gene senin otomobile gelirim. Olmaz 
mı şekerim? 

Valantin, gönlünün en ince telle
rinden birinin koptuğunu hissetti. 
Gece uyuyamadı. Sabahlara kadar fU 
sözleri tekrar etti durdu: 

- Beni seviyor. Evet eminim ki 
beni çok seviyor. Fakat ... 

Velhasıl orada az, fakat uz eğlene
ceklerdi. Nctekim düşündükleri gibi 
Yaptılar. 

Jermcn saat beşte Büyük Otcl'c in
di. Eşyalarını bıraktıktan sonra 1ahil 
l'olunu boyladı. Orada sıra sıra bir 
~ok mağazalar vardı. Sözleştikleri 
Yerde Valantin'c rastladı. Selamlaştı
lar. Bir iki söz attılar. Yani birbirle
rine gözleriyle: "Seni seviyorum." 
dediler. 

Ertesi gün oldu, J ermen gene dı· 
§arı çıktı. Valantin'i balık pazarında 
&Ördü. lstakoz pazarlığı yapıyordu. 
Cenç kadına yanaştı. Selam verdi, 
elini sıktı, etrafına bakındığı zaman 
belki on çift göz kendilerine bakıyor
du. Onun için o gün, yalnız o kadarla 
kaldı. 

Ertesi gün oldu. Valantin'i bu sefer 
rastahanenin taraçasında gördü. Şöy
e §apkasının ucuna dokunarak kim

seye belli etmeden onu selamladı. lş
te 0 kadar. 

baha ertesı gün Jcrmcn futbol sa· 
~sına gitti. Orada buluştular. Genç 
J dın bir iki kelime söylemek için 
ernıcn'i biraz alıkoydu: 

b - Sevgilim, dedi, şu işten artık 
•ktırn 1 Hani şu bağ meselesi var ya, 
~~dı da uzadı. Bu kadar süreceğini 
ii 1~ ~ ümit etmemiştim. Sana "en çok 
~ günde hallederim" demiştim değil 

~lı? lialbuki daha bir hafta uzayaca
ga benziyor. Ne dersin? 
le lialbuki bir hafta değil, bu iş sene
t tcc uzasa, gene bitmiyecekti. Va
tı~ntin sinirleniyordu. Oyle ya, birisi
( 

1 Sev, onu her gün gönlünde yaşat, 

1 altat yalnız bir iki kere seiamlaşmak
~ kal.! lşte bu olacak şey değildi. 
guaYdı üç gün çekilir, fakat dördüncü 

n? ... 

ğ liakikaten dördüncü gün sıkılma
t'~ başladı. Hele beşinci gün büsbü
ı:~1.tahammül cdilemiyccek kadar u-

Öfk O~ beş gün geçti ama, Valantin de 
oesındcn adeta tükendi. 

ç k ~ beşinci gündü. Valantin bir çi
Ce Çı dükkanının önünden geçiyordu. 
t arndan içeriye tesadüfen bir göz a-
0;~ca, i~eride J crmen'i far keder gibi 
t ~ Bır an duraklayıp bir daha bak
e;·İnd:et,. hakikaten Jermen'di. Hatta 
d bır demet de karanfil tutuyor
du. VaJantin gUIUmsiycrck yoluna 

evam ett' k 
alrnı 1 ve endi kendine: "Çiçek 
nazi~· dernek bana gönderecek. Çok 
y çocuk. Fakat gönderirse iyi 
aprnıyacak" Di d" .. k . geldi ş· : ye uşunere cvıne 

dak'k ınıdı bcklıyccekti. Çünkü beş 
1 

aya kalmaz o güzel demet eline 

Valantin, bu sözleri her tekrarlayı· 
şında, gönlünün daha fazla kanadığı· 
nr hissediyordu. 

Ertesi gün oldu. Valantin, pasta 
salonunun bir köşesinde bekledi. Bu· 
radan hem pa ta anenin her tarafı 
görülüyordu, hem de karşıki çiçekçi 
dükkanının kapısı ... 

Valantin pastahanede oldukça sı
kıldı. Çünkü çok sıcaktı. Bundan baş
ka öyle sinek de vardı ki... Bununla 
beraber bu vaziyetten zevk duyuyor
du. A11k uğruna nelere katlanılmaz
dı? Çok geçmeden Jermen otomobili 
ile göründü. Çiçekçi dükkanının önün
de otomobilini durdurdu. !çeriye gir· 
di. Oradan bir kucak gülle çıktı. Tek
rar otomobiline bindi ve uzakla~tı. 

Valantin büsbütün hiddetlenmişti. 
Öfkesinden dudaklarını koparacak 
gibi ıssırıyordu. Şimdi J ermen'i nasıl 
takip edebilirdi? Altında otomobili 
vardı. Hem de çok uzaklaşmıştı. Yal
nız bir çare vardı; onu başka bir oto
mobille takip etmek ... 
Düşündü, nihayet çiftliğin kamyo

neti ile onun arkasına takılmağa ka· 
rar verdi. 

Ertesi gün, J ermen gene otomobi
liyle çiçekçinin önünde durdu. Bu 
defa da elinde bir saksı ortanca ile 
dükkandan çıktı. 

Valantin artrk kanaat getirmişti: 
Jcrmen birisine aşık olmuş, fakat ki
me? Valantin ne yapıp ya:>acak, sev
diği hangi kadınsa onu mutlaka öğ
renecekti. 

]ermen otomobiline bindi. Valan
tin kamyonetle onu biraz uzaktan ta
kip etti, Bir hayli gittikten sonra ön
deki otomobil şehirden ayrıldı. Ka
dın: "Sevdiği kadın her halde kenar 
villalardan birisinde oturuyor." diye 
düşündü. Biraz daha gittikten sonra 
öndeki otomobil ağırlaştı ve durdu. 

Valantin hayretinden nerede ise 
bağıracaktı: Çünkü otomobil bir me
zarlığın önünde durmuştu. O da kam
yonetini durdurdu ve Jermen'in ne 
yapacağını gözetlemeğe ba ladı. 

J ermen çiçek saksısını otomobilden 
kucaklıyarak aldı ve mezarın arasına 
doğru daldı. Genç kadın onu yavaşça 
takip ediyordu. Mezarlık, gayet gü
zel, bir çiçek bahçeı>i halinde, deni
zin ta kıyısında idi. Beyaz martılar, 
dalgaların üzerinden süzülerek kaya
lıklara ve mezar taşlarının üzerine ko 
nuyordu. 

Genç kadın, servilerin arasından 
hep Jermen'e bakıyordu. O, mezarla
rın arasında yapayalnızdı. Ağır ağır 
yürüdü, bir mezarın önünde durdu. 
Kucağından ortanca saksısını indirdi. 
Mezarın kenarına çömeldi. Kollarını 
stvayarak mezarın üstünde taş, çalı, 

çöp gibi ne varsa hepsini topladı. Bir 
çukura attı, yabani otlan kopardı, bir 
kova dolusu su getirip mezarın üs
tünü ve etrafını bir güzel suladı. 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hu.tanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 
Yangın hibarı: (1521 ). - Telefon mura

racaat. şehir: (1023-1024). - Şehirlera
rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
ııazı irıza memurluğu: ( 1846). - Me
saıeri Şeh.r anbarı: (3705). - Taksı 
telefon numaraları: Zincirlicami civa· 
rı: (2645-1050·1196). • Samanpaznı ci· 
varı: (2806-3259). • Yeni~ehir. Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323), - Havuzbaşı. 
Gıiven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333) •• Çankırı caddesı. Ulus taksi: 

(1291 ). - htanbul taksi&i: (3997). 

Otobüslerin ilk ve ;ou seferleri 
Ulu• M. dan K. dere'ye 6 .45 23.00 
K. dere'den Ulus M, na 7.l!i 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M . na 7.10 23.20 
Ulu& M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulu& M . na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçıoren'e 6.00 21.00 
Keçıoren'den Ulua M. na 6.30 21.30 
U1uı; M. dan Etlık'e 6.30 Zl.OU 
Etlık'ten Ulus M. na 7.00 <ıl.30 

Ulus M dan Cebecı'yc 7.00 23.00 
Cebccı'den Utuıı M. na 7.00 23.00 
'..:ebccı den As. ıabl.ra 7.00 -.-
As. la.hl. dan Cebecı've -.- 17.00 
Yenışehır'den Ulu• M. na 7.00 23.00 
Uluı M. dan Yenıııchır'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ııdan Akkopru'ye 6.15 7.00 
Akkoprıi'dcn S. pazan'na 7.30 9.45 
Bahçelı Evlerden Ulus M. na 7.45 -.-

U. M. dan Bahçeli Evler'e - .- 20.00 

§ U. Meydanı'yle istasyon arasında her 
beş dakt:Cada bir ıefer olup tren za
manları seferler daha aıktır. 

xv. 

1- Koyuncu köyler: 
Sayın okurlarımdan gördüğüm teş -

vik üzerine, muvakkaten bıraktıgım 
köylerimiz hakkındaki seri yazıma ye
niden başlıyorum. Bu defa da - evelce 
olduğu gi.bi - işin nazariyatına gir • 
mektcn kabil olduğu kadar çekinecek 
ve yalnız gördüklerimi ve görüşleri -
mc dayanan kanaatlerimi yazmağa ö
nem vereceğim . 

H. Reıit TANKUT 
racak delillerim var: İşte Cümhuri • 
yetin her sahadaki feyzi, işte asla iler
lememiş olan küçük Anadolu köyleri. 

Vaktiyle ben bir yerde kaymakam -
dım. Kaı.a genişçe olduğu için bana 
dişili erkekli on üç baş damızlık ve to
humluk sığır gönderdiler. Talimatına 
uyilrak bunları köylere sattım. Evela 
bunlar o kadar büyük cüsseli idiler ki 
sığdtracak ahır bulmak zor oldu. Son
ra açlık grevine karar verdiler. Çünkü 
zavallılara sade saman veriyorduk. Bir 
güp birisi ayağa kalkmak istemiş, yu
lara asılınca behni (ağaçtan yapılmış 
duvara bağlı yemlik)i duvarla beraber 
aşağı almış. Görülüyor ki ahır ile hay
van aynı çapta olmazsa ya inek ölü -
yor, ya ahır yıkılıyor. İnekler bu bo -
ğalardan kaçtılar. Tahammül edip çift 
leşenleri üç ay sonra döl attı. Ve niha
yet bir senede hepsi ölüp gitti. Eğer 
bu küçük köyler kuruluş bakımından 
hiç olmazsa Trakyadaki köylerimiz gi 
bi olsaydı şimdiye kadar bütün hay -
vanları cins ve cüsse değiştirmiş ola -
caktı. 

!ki gün cvel koymu!l olduğu karan
fil demeti solmuştu, onu da çukura 
attı. Bir gün evci getirdiği gülleri 
ısladı. Yeni getirdiği ortancayı bin 
itina ile mezarın baş ucuna yerleştir
di. 

U. Meydanı"yle Yenııchır. Bakanlık· 
lar. Cebecı, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki· 
kada; saat 20 den 21 e kGdar her on da· 

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

il Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Uluı mey
danı'na doniişleri 10inemaların tlağılıır 
saatlerine tabidirler. 

Köy, hangi istihsal tarzında olursa 
olsun köydür. Onun bir asgari, bir a -
zami hacmi, bir kurulma tarzı, bir ça
lışma sistemi ve nihayet bir de korun
ma, esirgenme ihtiyacı vardır. Türkiye 
de koyuncu köylerin de dağılış ve kuru 
luş şekilleri, tabii olmaktan uzak bu -
lunuyor. Bir taraftan planlı takip, di
~er taraftan ziraatçi köylerin gelişi gü 
zel dağılıp yerleşmesi bu koyuncu 
köyleri tabiat imkanları karşısında a· 
ciz bıraktığı için hayatları ittıratsız -
lığa ve kazançları kesada uğramış bu
luyor. Koyuncu ziraat hayatını izaha 
girişmezden cvel arzetmem lazımdır 

ki istihsalin hangi şeklindeki olursa 
olsun köy evi bizce henüz bir muam -
madır. Onun iç manasını _bilmem bel· 
ki de dış görünüşü basitten daha ba -
sit olduğu için olacak - okumak cihe
tine az kimseler ehemmiyet verdi. On
ların da tamamiyle o'kuyabildiklerini 
iddia etmek hatalı olur. Çünkü köylü
nün en büyük ve mukaddes hüneri 
kendi hüviyetini, hayatının içyüzünü 
saklıyabilmck hüneridir. Çiftçinin sa
de hayatında ve çiftçi damının içinde 
kendini bize tanıtmıyan sırrı öğrene
bilmek için tek bir çare var, çiftçi ha
yatına intibak. Fakat itiraf etmeliyim 
ki bu intibak o kadar kolay olmaz. Bu
nun için sabır, tahammül, ve uzun za
man lazım. 

Geçen yaz Trakyada dolaştım. Ora
da köyler ve köy evleri, kalkınma şart
larını az çok haiz bulunuyor. Onun i· 
çindir ki devlet idare makinesinin ala
kasr, feyzini köy evinin içine kadar 
sokabilmiş ve teknik emek nispeten 
mutlu ve zengin neticeler elde edebil
miştir. Orada insanlar daha iyi giyin
miş. hayvan daha canlı ve cüsseli, ço
cuk daha parlak bakışlı ve zekidir. Mu 
ratlı tohum temizleme istasyonunda 
rastladıı1ım bir köylü; "bire altı alt -
yordum, tohumu temizledikten sonra 
sekiz aldım. Bu yıl daha temiz tohum
dan bire on alacağımı umuyorum" de
di. Dikkat ettim, gözlerinde işini he
saphyabilen bir kavramın ve istikbali 
aydınlatan bir güvenin ışığı vardı. Te
miz tohumlarını dört tekerlekli bir a
rabaya yükletti ve modulladığı öküz
leri yeşil ve kuru yemlerin her iki çe
şidi ile gıdalanmış semiz, iri ve kuvet· 
li hayvanlardı. Umumi Müfettiş Ge -
neral Kazım Dirik'ten rica ettim, beni 
bu çiftçinin köyüne götürdü. Yolda 
kurumuş sahaların yer yer y~illcnen 
sırtını seyrediyorduk. Köylerde dam
ların sazları yerlerini kiremitlere ter
kediyorlardı. Yalınayak ve yamalı çok 
azdı. Evlerin dışı kadar içi de temiz -
di. Ev bahçelerinde ağaç, sebze ve çi
çek görülüyordu. Islah edilmiş cins ta
vukları, hatta bazı evlerde arıları bile 
vardı. Ev kadını erkek azmini canlı 

tutacak, yorgunluğunu giderecek, ço
cuklnra b:ıkacak, ev idaresini kaştara
cak meziyetler sahibi olmuştu. Bu köy 
lü aile bu kıymetini, bu köylerle mc,
gul devlet müesseseleri bu başarıları
nı işte köyün büyüklüğüne, bu kuru -
luş şekillerine borçludur. Ve ziraat 
tekniğinin arkaladığı iktisadi tedbir
ler servet hareketlerini ve milli kül -
tür. milli bütünlüğünü ancak bu tip 
köylerde halkedebilir. 

O sırada Valantin yavaş yavaş ona 
doğru yaklaşıyordu. Fakat birdenbire 
genç kadının dudaklarından bir çığ
lık fırladı: 

- Ay 1 Kocamın mezarı 1 
]ermen birdenbire geriye döndü: 
- Anladın mr şimdi, sevgilim? De-

di. Anlamadı isen izah edeyim. Bir 
gün ben tesadüfen bu mezarlığa gir
miştim. Kocanın mezarı gözüme iliş
ti. Oteki mezarların üstünde çiçekler 
açmış, yalnız bu mezar bakımsız bir 
haldeydi. Etraf mı yabant otlar sar
mış, il tünü solgun yapraklar kapla· 
mıştr. 

Ne olurdu buraya gelir gelmez bu 
mezarlığa uğrasan da, kocanın meza -
rına çiçekler dikı;eydin 1 Bu mezarı 

bu halde görünce, doğrusu ya, çok ga· 
ripsedim, çok müteessir oldum, ken
di kendime: "Bu mezarın önünden 
geçenler, Valantin için acaba ne dü
şünürler?" dedim. İstedim ki senin 
için hiç kötü bir §ey düııünmesinler, 
sana hep hürmet etsinler. Her şey
den evci ben, senin takdir edilmeni 
i•tiyorum, çünkü seni seviyorum. 

Ve •.. Kims.elcrc göstermeden koca
nın mezarı:na çiçekler dikiyorum. 

Prens Nikola için 

dini ayin yapılacak 
Atina, 7 a.a. - Müteveffa prens 

Nikola'nın isiirahatı ruhu için yapı
lacak ayinde bulunmak üzere, kızları 
prenses Marina de Kent, Romanya 
prensesi Olga, Kontes Elizabcth de 
Thuringe buraya gelmitlcr ve istas -
yonda kıra] ikinci George, prens Ni
kola'nın dul karısı prenses Helen ve 
saray yüksek erkanı tarafından kar -
şılanmışlardır. 

Ankara Borsası 

7 Şubat 1939 Fiyatları. 

ÇEKLER 
A1;ılı~ F Kapanış F 

Londra 5.89 5.89 
Nevyork 125.6725 125.6725 
Par is 3.3275 3.3275 
Milano 6.6125 6.6125 
Cenevre 28.4125 28.4125 
Amsterdam 68.79 68.79 
Beri in !i0.4275 50.4275 
Brüksel 21.23 21.23 
Atina 1.075 1.075 
Sof ya ı.ss ı.ss 
Prag 4.31 4.31 
Madrid 5.89 5.89 
Varşova 23.74 23.74 
Budapeşte 24.9375 24.9375 
Bukre~ 0.90 0 .90 
Belgrad 2.8175 2.8175 
'iokohama 34.3850 34.3850 
Stokholm 30.3525 30.3525 
Moskova 23.74 23.74 

ESi IAM VE TAHVlLA 'f 
1933 İkramiyeli 
greani 19.65 19.65 
Siv11 - Erzurum 
Hattı İ&tikraıı I. 19.15 19.075 
Sivas - Err.urum 
Hattr İstikrarı ili. 19.15 19.15 
1934 %5 Hazine 
Tahvili 44.- 4-4.-
Anadolu Demiryolu 
Mümeı;sili 37.50 37.50 

~ 
(Peşin) 

Poıta Saatleri 

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

Tren Saatleri 

Haydarpaııa'ya : 

Samsun hattına : 

Diyarbakır hattı 
Zonguldak hattı 

Her aabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
ııembe. Curnartesı 
Toroa ııürat.) 
Hcreun 9.35 (Kayse
ri, Sivas. Amasya bu 
hat üzerin:ledir.) 

: Her gün 9.35 
: Herg\ın 15.00 

! 
................................... ~ 

BI BLİYOGRAFYA .................................................... 
M. T. A. nın son sayısı 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
tarafından üç ayda bir ne§redilmekte 
olan M.T.A. dergisinin ikincikanun 
939 sayısı çıkmııtır. 

Her sayısında neşriyat ve tab ba
kımından enteresan yenilikler veren 
dergi, dördüncü yılının ilk nushası
nın baş sayfalarını Ebedi Şefimizin 
fani hayata vedalarına hasretmiştir: 
Siyah bir zemin üzerinde, Atatürk 
için konuşmuş olan bütün dünyanın 
en unutulmaz ve dövi.ılc:jmiş sözleri
ni buluyoruz, 

Bundan sonra arkasında bıraktrğı 
mcsud ve hür Türkiye'yi temsil eden 
parlak meşale ziyasının huzmeleri al
tında Ebedi Şcf'in en güzel büstü
nün renkli bir resmi ve köşede şu 
cümle: Fani vücudu aramızdan ayrıl
dı. 10. 11. 1938. Çok itina ile ve ince 
zevkle basılmış olan Ebedi Şef'in bu 
güzel resmi, bir hatıra olarak sakla
nacak kıymettedir. 

tık yazı, 1938 de dünya madencili
ği ve memleket madenciliğini tetkik 
ediyor. Bu yazının sonunda çıkan 
netice, bazı maden fiyat ve istihsal

lerinin dünya pazarlarındaki vaziyet
lerine rağmen sağlam esaslara daya-

nan toprak altı politikamızın daima 
müsbet inkişaflar kaydettiğidir. 

Etüdler kısmında Kromitlerin kim
yevi tahlillerine ait etüdlerle çinko
nun Koliumfevrcsiy mahliılü vasıta
siyle potansiyomctrik titrasyonu ve 
kullanma tarzı yazıları vardır. 

Dökümantasyon kısmında en kıy
metli maden cevherlerimizdcn olan 
Krom için enternasyonal bir araştır
ma yazısı, dünya elmas istihsali, Sov
yet topraklarında yeraltı serveti, A
merika'da yeni usul kömür temizlen
mesi yazıları vardır. Dergi bu ya -
zılardan en mühimlerinin fransızca 
ve almancasını da ne~rctmi§tir. 

Dünya maden haberleri kısmında 
hemen hemen bütün cevherlerin son 
senedeki vaziyetlerini mukayeseli o
larak okuyoruz. istatistik fiyat ve 
grafiklerde bu durumlar canlı olarak 
gösterilmektedir. 

Dünyadaki benzerleri arasında en 
mükemmel ve örnek tutulan neşri
yattan biri olan M.T.A, yı bütün ala
kalılara tavsiye ederiz;. 

M isanthrope köylü, kendine yakla
şan her fertte ikinci bir şahsiyet daha 
görür. Onun için köyliı olmıyan her
kes efendidir, Ve efendiler daima iki 
suratlı ve çift kimselerdir. Bu efendi 
ne kadar kibar, mütevazi ve feragatli 
olursa olsun onun bir ikincisi daha var 
ki, o, aldatır, alır, soyar, can yakar, t 
kir veya hiç olmana alay eder. Fakat 
bunu yalnız bize mahsus sanmıyalım. 
Avrupa'da da çoktanberi sosyologları 
meşgul edip duran çiftçi hayatının ıs
lahı gayreti henüz köylü evine hak -
kiyle nüfuz edebilmiş değildir. 

Belçika'da ziraatin onursal genel di
rektörü B. P. Vıt,y10t çiftçi hayatının 
ıslahı meselesini tetkik ederken bu gö
rü~ümüzü aynen tekrarlar. Bu zatın 

1904 te şimali Amcrika'da Toronto'da 
rastladığı ziraat nazırı M. James ken
disine şu önemli ve dikkate değer söz
lari söylemiştir: 

..İlmin tatbikatından, önce şehirler, 
sonra endüstri fakat en sonra ziraat 
faydalandı. Alimler toprağı, taprağı 
b~liyen maddeleri, nebatı, ehli hay -
vanları tetkik ettiler ve istihsal arttı. 

Fakat muahharen büyük bir keşif yap
tılar. Bu keşif ~u idi: Tarlada bir çift
çi var. Yine daha sonra tarlada bir de 
çiftçi kadın ve bir çiftçi aile bulundu
ğunu da öğrendiler, Ve böylece gör -
düler ki çiftçi istismarının sıklet mer
kezi ne tarlada, ne ahırda, ne de ma -
kine hangarındadır. Bu, bizzat çiftçi
nin evindedir. Eğer çiftçi aile ile, o -
nun hayat şartlariyle, fikri ve manevi 
kuvetinin geli imi ile ilgilenmek iste· 
nilirse bundan ilmi manada ziraat ve 
umumi manada medeniyet kat'i olarak 
faydalanacaktır." 

Amerikalı M. James'in sözleri ho -
'uma gitmekle beraber ben, ne sosya
liı;t telakkilerden, ne hakimiyetı 

tekniğe bırakan makineci teknokrat • 
!ardan mülhem olacağım. Çünkü mev
zuum, çığırından zorla ve kahırla çı -
karılmış bir nüfus yerleşimi ile, çok 
geriye gitmiş ve tabii olmaktan uzak
laş.mı~ bir köy hayatıdır. Bu köyler 
geride kalmak ve geriye doğru yuvar· 
!anmak için kafi gelen kaç sebep ve 
şart varsa hepsini toplamış bulunuyor
lar. Memleketin ilim ve teknik adam
ları bir taraftan tarlayı, ahır ve maki
ne hangarını ıslah ederkeın bir taraf -
tan da köy ve köy evi kuruluşlarının 
ıslahına esaslı olarak el koymak kud -
ret ve imkanına sahip olamazlarsa bü
yük ve şuurlu gayretleri daima tek ta· 
raflı neticeye bağlanır.Yani köy evi -
nin içini aydınlatan bir çare, köylü -
nün kararına etli, tatlı ve sebzeli gıda 
aktaracak bir tertip, köylünün kafa • 
snnı işler hale getirecek bir muhit ha
zırlanmadıkça bütün gayretler yalnız 
ehirlere, şehirimsi kasabalara, büyük 

çiftliklere ve büyük ölçüde yapılan 
vaı;ıfh ziraate inhisar edecek ve yine 
köylü olduğu yerde mıhlanıp kalacak
tır. Fakat bu ccı;ur iddiayı haklı çıka-

DIS HABERLER 1 

X Londr:ı - Baroda mehracesi 
Gaekvar, Bombay'da 65 yaşında vefat 
etmiştir. Baroda mehracesi, bütün 
Hindistan'ın üçüncü derecede zengin 
prensi idi. 

X Bükrcş - Hariciye nazırı B. 
Gafenko, mart ayı içinde B. Bek ile 
görüşmek üzere Varşova'ya gidecek
tir. 

X Roma - Vatikan, 1942 Roma ev
rensel sergisine iştirak edeceğinden 
İtalyan hükümetini resmen haberdar 
eylemiştir. 

X Roma - İtalyan ordusun'daki 
bütün yahudi subay ve askerlerle fa
şist milis teşkilfitına dahil yahudile -
rin derhal ihracı hakkındaki kanun 
resmi gazetede intişar etmiştir. 

X Berlin - Propaganda ofisi şef
leri propaganda bakanlığında bir kon 
ferans akdetmişler ve doktor Göb
bels siyasi vaziyet hakkında bir nu -
tuk söylemiştir. 

İngiltere' de yeni 

bomba hôdiseleri 
Lonclra, 7 a.a. - Bu sabah Stepney 

amelesi elektrik fabrikas nda birkac 
infilak vuku bulmuştur. ~ 

Polis gece bir İrlandalının evinde 
mühim miktarda mühimmat bulmuş
tur. 

Keza polis yeni ara tırmalar neti -
cesinde iki kişi tevkif etmiştir. 

New Castle'den bildirildigine gö
re, elektrik ve mühimmat fabrikala -
rının muhafızları takviye edilmiştir. 
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Ge~ell seneki dünya patinaj §ampiyonası ikincisi İngiliz Megan Taylor 

Buzda 

Enternasyonal 
devam 

St. Moritz, 6 a.a. - Salı günü burada 1 
başlıyan enternasyonal sürat müsaba
kalarında, 500 metrelik müsabakada 
Korg 42 saniyede birinci gelmiştir. İ
kinciliği 42.4 saniyede Engestanger 
kazanmıştır. 42.7 saniye ile Ballang -
rud üçüncü olmuştur. 

patinaj 

müsabakalar 
ediyor 

Denizbank Umum 

M üdürü yeniden 

izahat verdi 

1stanpul, (Husus'i) - Denizbank 

. 
l leri ve medeni 

İran 
(Başı Sinci sayfada) 

ğundan arızası ve meyilleri gayet 
azdır. Son zamanlarda mükemmel 
surette tamir ve ıslah edilerek ga
yet muntazam bir hale getirilmiş
tir. Boyu 920 kilometre kadardır. 

G - Maku - Tebriz - Tahran 
yolu: 

Bu yol tran'da mevcut yolların 
en eskisidir ; Süveyş kanalının açı
lışına kadar Asya ile Avrupa'nın 
en mühim ticari yolunu teşkil et
mekte idi. 1916 senesinde ruslar 
lran'ı isgal ettikleri :zaman bu yo
lu rslah ve tamir etmişlerdir. Şose 
halinde yapılmıştır. üzerindeki 
köprülerden her türlü nakil vasıta
ları geçebilir. Şehinşah Hazretle
rinin Türkiye'yi :ziyaretleri müna
sebetiyle hükümet tarafından tamir 
edilerek mükemmel bir şose haline 
ifrağ olunmuştur. Çolı karlı hava
larda bu yolun Tebriz ile Miyaneç 
arasındaki kısmı bir müddet kapa. 
nırsa da bu, işaret ettiğimiz gibi 
ancak karın bu mmtakada çok faz. 
la yağışından ileri gelmekterlir. 878 
kilometre olup 626 kilometresi 
Tahran - Tebriz ve 252 kilometrPsi 
Tebriz ile hudut arasındadır. 

H - Tebriz • Meyan Duap · Sav
çıblak . Mane yolu· 

Azerbaycan'ı Irak'a bağlıyan 360 
kilometrelik, iyi ve muntazam bir 
şosedir. 

Iran dahilindeki bu başlıca yol
lar üzerinde otobüs ve kamyon ser
visleri mevcut değil ise de Toros 
ekspresi ile giden ve gelen yolcu
ların miktarına göre haftada birkaç 
gün (İran, Tur) şirketinin otomo
bil ve otobüsleri muntazam servis· 
ler yaparak her türlü suhulet Vt' 

istirahatı temin eylemektedirler. 

l.Jiman faaliyeti 
İran'ın şimalde Hazer denizi ve 

Culfa - Batum şimendifer hattı va
sıtasiyle vaki ihracat ve ithalatı ile 
Basra körfezinden, memleketimiz
den ve Irak'tan geçen transit yol
ları ile vaki ithalat ve ihracat hare
ketleri arasında mukayeseye medar 
olacak rakamlar 1936 senesi istatis
tiklerine göre aşağıda gösterilmiş
tir: 

Hazer denizi limanları ile Culfa
Batum hattında 1936 seneı;i zarfın
da ithal ve ihraç edilen eşya: 

İhracat İthaHit 

Öğleden sonra yapılan müsabakalar
da 1500 metrelik sürat müsabakasında 
Stoksrud, 2 da. 20.5 sa. birinci, Bal -
langrud 2 da. 22 saniyede ikinci, En -
gernstangen 2 da. 22.6 saniyede üçün
cü olmuştur • 

memurlarının vaziyeti hakkında ileri Hazer donl:ai 

geri yazılan yazılar alakadarlar ara - Ton 69.648 241.479 limanlarından 
sında endişeli bir hava yaratmaktadır. 28.130 15.910 Culfa hattında 

Riga'da yapılan mii:mbcılwfor 

Riga, 7 a.a. - 15 bin seyircinin dol
durduğu şehir stadında Avrupa pati -

naj sürat şampiyonasına devam edil
miştir. Havanın mülayim gitmesi üze -

Tine buz yumuşamış olduğundan alı -

nan neticeler evelki güne nisbetle bi -
raz düşkündür • 

Denizbank kadrosunun hakiki va -
ziyeti hakkında yapılmakta olan tet -
kiklerin bittiği doğru değildir. Bazı 

memurların da açığa çıkarılacağı hak
kında söylenmiş olan sözlerin haki -
kate uygun olmadığı anlaşılmaktadır. 
Dlin kendisiyle konuşan gazetecilere 
Denizbank umum müdür vekili B. Yu· 
suf Ziya Erzin kısaca şunları söyle -
miştir: 

1500 metre ': "- Bazı gazeteler kadronun üzerin 
1 - Norveçli Mathisson, 3 da. 6.9 sa. de yapılmakta olan tetkiklerin bitiril

miş olduğunu yazmaktadır. 
2 - Finlandiyalı Lammis 3 da. 7 .7 sa. 

3 - Letonyalı Bersinch ve Bite 3 
da. 1 sani. 

4- Norveçli Johanson 3 da. 6 sani · 
ye. 

5 - Finlandiyalı Wasenins 3 da. 9 
ıaniye. 

Müsabakaların umumi tasnifi : 

1 - Bersinchen 160.583 puvanla. 

2 - Mathissen 163.167 puvanla. 

Bu husustaki tetkikler henüz ik • 
mal edilmemiştir. Bazı memurların a

çıkta kaldığı veya kalacağı hakkında 
söylenmekte olan sözler de doğru de -
ğildir. Bu hususta alınmış bir karar 
yoktur. Kadronun hakiki vaziyeti bir 
haftaya kadar tespit edilerek Vekale
te gönderilecektir. Ben de bundan 
sonra bazı izahat vermek üzere An -
kara'ya gideceğim.'' 

3 - Johnson, Wasenins 163.867 pu- Sirkeci meydanı imar ediliyor 
vanla. 

İta lya' da kanunlar 

islah ed lecek 
Roma, 7 a.a. - Musolini, "Harp ve 

bitaraflık zamanlarına ait yeni hu -

kuk" istişare komisyonunun ilk top
lantısında söylediği nutukta harp za

manına ait yeni bir kanun tanzimi lü
zumunu izah etmiş, enternasyonal hu

kukun bilhassa tayyarelerin icadın -
dan sonra hükümsüz kaldığını ve 1-
talya'nın pek yakında hiç bir memle

kette olmıyan bir kanuna sahip ola

cağını beyan etmiştir. Musolini ceza 
kanunu ile askeri kanunları da ıslah 
edeceğini ilave ettikten sonra komis
yonun mesaisini şahsen kendisinin 
kontrol edeceğini bildirerek sözleri
ne nihayet vermiştir. 

Bu daimi komisyon senato azasın
dan Amedeo Giannin'in riyaseti altın
da ve milli müdafaa nezaretleriyle 
diğer idarelerin teşriki mesaisiyle 
çalışacaktır. 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Nafia 

Vekaleti dokuzuncu işletme müdürlü
ğü Sirkeci garı civarında yapmakta 
olduğu bayındırlık işlerine devam et -

mektedir. Son olarak da istasyon mey
danının tesviye, tanzim ve parkelen -
mesiyle kanalizasyon inşaatı münaka

saya çıkarılmıştır. Yakında bu iş te 
bitirilerek Sirkeci meydanı güzel bir 
hale konmuş olacaktır. 

Meksika petrollanmn 

istimlaki meselesi 

Nevyork, 7 a.a. - Nevyork Taymis 

gazetesine göre, Meksika hükümeti 
istimlak edilen petrol istihsaJatının 

yüzde kırkının ve azami istihlake 

hasrını ve geri kalan yüzde altmışı 

üzerinden yüzde yirmi hususi vergi 
alınmasını Vaşington hükümetine tek 
lif ~miştir. 

Gazete Vaşington'un bu teklifi ka
bul etmesinin pek az muhtemel ol · 
duğunu bildiriyor, 

97.778 257.080 

Şimal yollarından vuku bulan it· 
halat ve ihracat arasında görülen 
fark ithalat emtiasiyle ihracat emti
ası arasındaki izafi ağırlık farkından 
ve Almanya, İngiltere ve şimal mem
leketleri gibi yerlerden lran'a vu -
ku bulan ithalatın bu limanlardan ve 
!ran'dan bu memleketlere olan ihra
catın da kısmen Basra körfezi, Sü -
veyş kanalı vasıtasiyle yapılmakta 
olmasından ileri gelmektedir. 

Basra körfezi limanlarında vuku 
bulan ihracat ve ithalat 

İhracat 
Ton 6.597.670 

İthalat 
339.069 

Bu iki rakkam arasındaki büyük 
fark petrol ihracatından hasıl ol
maktadır. 

fran'ın (Anglo • İraniyen) İngi
liz şirketi tarafından işletilmekte 
olan cenup petrol madenlerinden 
1936 senesinde istihsal edilen ham 
petrol yedi milyon tonu aşmakta ve 
bunun 6.286.696 tonilatosu ecnebi 
memleketlere ihraç edilmiştir. 
Kermanşah - Kasrişirin • Hanikin 

transit yolundan vuku bulan ithalat 
ve ihracat ise: 

İhracat 
Ton 11.013 

İthalat 
6.973 

İran'ın şimali garbi mıntakasının 

Irak üzerinden ve Erbil • Musul 
tarikiyle Suriye'ye bağlıyan Ravan
doz transit yolu da varsa da bundan 
hemen hemen istifade edilmemek
tedir. Esas itibariyle Tebriz ve Ri -
zaiye mıntakalarını faydalandırabi
lecek olan bu yol İskenderun lima · 
nına 1800 kilometre mesafede olma
sı ve iki yabancı memleketten geç
mesi dolayısi yle ticari hareket için 
külfetli bulunmaktadır. 

Sıhiye tayinleri 
Akhisar hükümet doktoru Hilmi 

Tamtürk'ün terfian Urfa s ::ıat ve iç
timai muavenet müdürlü: ii~c, Gönen 
hükümet tabibi Dr. C. Baysun'un ter
fian Erzincan sıhat ve içtimai mua -
venet müdürlüğüne tayinleri ve Rize 
sıhat ve içtimai muavenet müdürü Dr. 
Vehap Önemli, kanuni terfi müldeti
ni doldurduğu için dördüncü sınıftan 
üçüncü sınıfa terfii yüksek tasdika ik
tiran etmiştir. 

Demiryolları 

Meşe travers allnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Muhammen bedeli 228.000 lira olan 
60.000 adet meşe cari hat traversi ka
palı zarf usuliyle 20-2-939 pazartesi 
günü saat 16 da Sirkecide 9 işletme bi 
nasında eksiltme komisyonu tarafın
dan satın alınacaktır. İsteklilerin ka
nuni vesika ve 12650 liralık muvak -
kat teminat ve tekliflerini ihtiva ede
cek olan kapalı zarflarını eksiltme 
saatinden bir saat eveline kadar ko -
misyona vermeleri lazımdır. Şartna -
meler l140 kuruş mukabilinde Anka· 
ra, İzmir ve Sirkeci veznelerinden ve-
rilmektedir. (646-362) 10379 

Lokomotif deposu 

yapt.ıralacak 

Sekizinci İşletme Müdürlüğün
den: 

Denizli istasyonunda yaptırılacak 4 

makinalık bir lokomatif deposiyle bu
na ait su ve elektrik tesisatı vahidi fi
yat üzerinden kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

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

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve
sair evrakr devlet dcmiryoları İzmir, 
Ankara, Sirkeci veznelerinden 17 5 
kuruş mukabilinde alabilir. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek i5in is -
teklilerin teklif mektuplariyle birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ay
ni gün saat (10) a kadar komisyon reis 
liğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

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

b) bu kanunun tayin ettiği vesika -
tar. 

İsteklilerin bu işe muadil bir iş yap
tığını mübeyyin ibraz edeceği bir se -
sika ehliyet vesikası yerine kabul olu-
nacaktır. (359-298) 10403 

[:::::::::Y.i'iö;~tı~;---ı ''' ' '"'"""''"'""'_ı 
Proje münakasası 

Kayseri Vilayetinden : 

Bünyan civarından çıkan ve Beyde
ğirmeni civarında Kızzlırınağa dökü
len Sarımsaklı suyunun 100 kilomet
relik kısmının etüt edilmiş ve fenni 
keşfinin tanzim işine mevcut şartna
me mucibince eksiltmeye konulmu§ 
ve bedeli keşfi iki bin liradan ibaret 
bulunmuş ehliyeti 16-2-939 perşembe 
günü icra kılınacağından taliplerin 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakka
te akçeleriyle birlikte Kayseri Vila
yet makamına müracaatları ilan olu-
nur. 19356 

Sose tômiri 
Çanakkale Encümeni Daimisin

den: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Geli · 

bolu · Keşan yolunun 12 + 000 • 

48+ 040 kilometreleri arasında üç par 

çadan müteşekkil ve 7349 metre 
tulünde şose tamiratı esasiyesidir. 
Keşif bedeli 20069 lira 6 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev -
rak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 

C • Bayındırlık işleri genel şartna
mesi 

D - Tesviyei türabiye şose ve kar
gir inşaata dair fenni şartname 

E • Hususi şartname 

F - Keşif cetveli, metraj cetveli, 
fiat bordrosu 

G • Malzeme grafiği. 

Istiyenler bu şartnameleri ve evra 
kı Çanakkale Nafıa Müdürlüğüno 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 16-2-939 perşembe günü 
saat 15 te vilayet makamında topla
nan daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için istekli
lerin 1505 lira 12 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve gününden niha
yet 8 gün evveline kadar vilayet ma
kamına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye vesikasını ibraz etmeleri ve 
938 yılına ait ticaret odası vesikasını 
ibraz etmeleri lazımdır. (647-363) 

10374 
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Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : . 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemlerinin 10 şubat 939 dan 31 mayıs 
nihayetine kadar aşağıda gösterildiği üzere 6 grupta ayrı ayrı, ve hizala
rında gösterilen şekilde bir kısmı kapalı zarfla, bir kısmı da açık eksilt
me,ye konulmuştur. 

2 - İhaleler her grup hizasında yazılı gün ve saatlerde Yüksek Ziraat 
Enstitüsü rektörlük binasında müteşekkil komisyon tarafından yapıla· 

caktır. 

3 - Muvakkat teminat% 7,5 dur. 

4 - Teminatlar ihale saatinden bir saat evetine kadar komisyona teslim 
edilecektir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 
Talebe Yurt amirliğine müracaatları. 10271 

Muhammen İhale günü 
C1NS1 Miktarı fiyatı Kr. Teminatı ve saati 

Ekmek 45000 Kilo 9,75 330 9. 2. 939 per
şembe gunu 
saat 10 da a
çık eksiltme 

Sadeyağı 

Zeytinyağı 

Zeytin tanesi 

4000 
2000 

750 

2000 
8000 

.. .. .. 

.. 
,, 

1000 ,, 

110 
60 
40 

442,50 9. 2. 939 per
şembe günü 
saat 11 de ka
palı zarf 

Dana eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Karaciğer 

Paça 
2500 Takım 
1200 Adet 

40 
37,5 

100 
27,5 

2 

412,50 9. 2. 939 per
şembe gunu 
saat 12 de ka· 
palı zarf 

Uskumru 
Torik 
Tavuk 
Hindi 
Yumurta 

Kesme şeker 

Toz şeker 

Kuru fasulya 

Un 

Makarna 

Şehriye 

Ararot 

Çay 
Kekik 

Mercimek 

Bulgur 
Ceviz içi 

Fındık 

Fıstık 

• Sirke 
Limon tuzu 
Tarçın 

Karabiber 
Kırmızı biber 
Salça 
Sabun 
Tuz 
Buğday 

Nohut 
Kuru üzüm 
Tahin 

Tahin helvası 
Pekmez 
Reçel 
Börülce 
Turşu 

Barbunya 
İncir 

Patates 
Ebegömeci 
Yeşil salata ve marul 
Bal kabağı 
Ispanak 
Pırasa 

Lahana 
Kereviz 
Havuç 

2000 Kilo 
1000 Adet 
2500 •• 
1000 

20000 
.. .. 

2500 Kilo 

7000 ,, 

2000 

2000 

2000 

100 

100 

80 

25 

500 
1000 

400 

300 

100 

1000 
50 

25 

100 
100 

1000 
1000 
1500 
500 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
2600 
1000 
1000 
2000 
1000 

" 
•• 
,, 
,, 
,, 
.. 
,, 
.. .. 
H 

,. 
.. 
,, 
.. 
.. .. .. .. .. 
,, 
,, .. ... 
.. 
.. 
.. .. 
,, 
,, 

4000 •• 
500 ,, 

7000 Adet 
1000 Kilo 
200(. .. 
2000 
3000 " .. 
2000 ,, 
2000 .. 

50 
70 
55 

130 
2 

32 

28 

12 

15 

26 

26 

50 

380 

60 

15 

11 

50 
110 
220 

12 
110 

150 

110 
30 
30 
42 

6,5 
15 
15 
30 
35 

35 
15 
40 
?.O 
30 
12 
20 

8 
15 

5 
10 
15 
10 
8 

358,65 9. 2. 939 per
şembe gunu 
saat 14 de a
çık eksiltme 

727 ,40 9. 2. 939 per

şembe günü 
saat t .'i de ka
palı zarf 

Limon 
Dereotu 

10000 Adet 
1000 Demet 

17 
8 
5 
2 
2 

430 lira 9. 2. ')39 per
şembe günil 
saat 16 da ka
palı zarf 

Maydanoz 
Ayva 
Elma 
Portakal (80) lik 
Soğan 

Hıyar 

Taze bakla 
Bezelye 
Enginar 
Sar•msak 
Salamura yaprak 
Taze yaprak 
Karnı bahar 

2000 " 
1000 Kilo 
2000 " 

10000 Adet 
4000 Kilo 
1000 Adet 
1000 Kilo 
1ooc ,, 
200C ,, 

10(. 
500 

lOOv 
1500 

" 
•• 
•• 
" 

Kazdlar , 
Sahhk fabrika alah 

Çankaya Malmüdürlüğün·den: 

Siyasal bilgiler okulu civarındaki 

marangoz fabrikasmın morot ve saire

si açık arttırma suretiyle satılıga çı -
karılmıştır. 

Satış günü 25 şubat 939 cumartesi 

saat 14 tür. 

Talip olanların Çankaya malmüdür
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

(402) 10410 

15 
25 

6 
7 
5 

15 
ıo 

25 
25 
25 
20 
20 
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Vakıflar 
: .. ................................................. . 
Bir vaiz a ranıyor 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Ankarada mülhakadan Abdülhadi 

vakfından Abdülhadi camiinde açık 
bulunan cuma vaizliği için 28-2-939 tıı 

rihine müsadif salı günü saat 2 de mU 

sabaka imtihanı icra edileceğindet1 

talip olanların vakıflar umum müdür, 
lüğüne istida ile müracaat etmeleri ve 
imtihan için de mezkur gün ve saatte 
Ankara merkez mi.iftülüğüne gelmele-
ri ilan olunur. (387) 10406 
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RESMi İLANLAR 
Kınkkale'de yaptırılacak 
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Askeri Fıtbrikalar Ummn Müdür-

Bayınd1rlik Bakanlığı 

Demir köprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 .- Malatya vilayetinde Arapkir-Er
z~ncan yolu üzerinde (Kozluk) ve Er
zıncan ·ı Hiyetinde yine ayni yolda 
(Şırzı) köprülerinin demir olarak ye
niden inşaatı (71.800) lira keşif bedeli 
üzerinden kapalı zarf usuliyle müna
kasaya çrkarılmıştır. 

2 - Münakasa 13-3-939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 15 de Nafia 
'!. ekaJetinde şose ve köprüler reisli -
gı odasında yapılacaktır. 

3 - Münakasa şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (360) kuruş mu
kabilinde şose ve köprüler reisliğin -
den alınabilir. 

4 - Eksiltmiye ancak demir inşaat
ta ihtisası olan ve şimdiye kadar bu gi
bi köprüler yaptığını ispat eden fab -
rikalar veya bir teahhütte en az elli bin 
liralık toprak işlerinden gayri bir in
şaatı teahhüt ederek iyi bir surette ik
rnal ettiğini ispat edenler girebilece -
ğinden isteklilerin eksiltme tarihin
den en az 8 gün evel bir istida ile Na
fia vekaletine müracaat ve bu evsafı 
haiz olduğunu ispat ederek alacağı eh
ıiyet vesikasını göstermeleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin ticaret odası vesi -
kasiyle (4840) liralık muvakkat t emi -
natlarını havi olarak 2490 sayılı ka
nunun tarifatı dairesinde hazırlıyacak 
ları kapalı zarflarını ikinci maddede 
yazılı vakitten bir saat evetine kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi -
linde vermeleri muktezidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilnıez. (220) 10268 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmiye konulan iş: Görü
len lüzuma binaen mukavelenamesi 
feshedilmiş olan Ankara iı;tasyonu 
karşısındaki Gençlik parkı birinci kı
sım inşaat bakiyesidir. 

Keşif bedeli 253464 lira 2 kuruştur. 
2 - Eksiltme : 17 şubat 1939 cuma 

günü saat 15 de Nafia Vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 12 lira 67 kuruş be -
del mukabilinde yapı işleri umum mü
dürlüğünden alınabilir. 

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

5 -lstek:liler mukavele projesi ve 
merbutatını kabul ettiklerine dair 
imza edilerek bunları diğer istenilen 
vesikalar ile birlikte ikinci maddede 
tayin edilen saatten evel komisyon 
reisine tevd:i etmeleri lazımdır. 

(298) 10336 

Sıhat Bakanhoı 

Serem şişeleri alınacak 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

Satın Alma Komisyon Reisliğinden: 

1 - Merkez hıfzıssıhha müessesesi 
için ycna mamulatı beş, on ve yirmi 
litrelik serom şişeleri 11. 2. 939 cumar 
tesi günü saat on birde açık eksiltme i
le satın alınacaktır 

2 - Muhammen bedel 3700 lira olup 
muvakkat teıminatı 277 lira 50 kuruş
tur. 

3 - Şartnamesi her gün müessese 
tnutemedind'Cn parasız tedarik edilir. 

(277) 10294 

Muhtelif gazete ve 

mecmualar alınacak 
S Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
atın Alma Komisyonundan : 

1 - Müesse namına abone kaydı su
retiyle tedarik edilecek gazete ve mec
~ual~r şartnamede yapılan tadilat do
~Yısıyle yeniden 27-2-939 pazartesi gü 
nu aaat 11 de ihalesi yapılmak üzere 
a!Sık eksilt:miye konulmuştur. 

nı 2 -kMuhammen bedel 1307 lira ve 
uva kat t • . 
3 _ ıemınat 97 hra 25 kuruştur. 

ıız . Şartname ve liste her kün para-
rnileaseaıc baş katipliğinden alınır. 

(395) 10409 

1 1 Milli Müdafaa Bakanlığı·: ·ı 
İdrofil pamuk ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
mir.yonun·dan : 

ten sonraki müracaatlar muteber de -
ğildir. 

Almanca lisanından başka ayrıca ya
bancı bir dil bilen tercih edilecektir. 
Taliplerin askerli ğ ini yapmış olması, 
yabancı kadınla evli olmaması sağlık 
durumu yerinde olması, her hangi bir 
suç ile mahkfım bulunmarnası şarttır. 

(372) 10390 

lüğü Merkez Sah.n Alma Komisyo- Kiralık: 
nundan : 

Keşif bedeli (29.320) lira olan yuka
rıda yazılı inşaat askeri fabrikalar u -
mum müdürlüğü merkez satınalma ko
misyonunca 24-2-1939 cuma günü saat 
15 de kapa1ı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (1) lira (47) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. 

Kiralık - Kavaklıdere Alman se
fareti karıısı N. 61 kargir evin alt 
katı 3 oda 1 hol banyo elektrik su 25 
Li. Ankara: P.T.T. muhasebe Me. 
Ahme~ 2~ 

Kiralik - Sıhiye Vekaleti karşısın
da Elektrik Şirketine giden İlkiz so
kak No: 3 Dr. :Feyzi apartmanı kalo -
riferli geniş 5 oda 1 hol Tel: 1764 

Küçük İlôn Şartlan 
Dört 11atırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üc; defa için 70 Kuruıı 
Dort defa için 80 Kurue 

l - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
otuz altı bin beş yüz lira olan yirmi 
beş bin kilo ldrofil pamuk 27 şubat 1 
939 pazartesi günü saat 11 de kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. .. 

2 - llk teminat 2737 lira 50 ku -

Ankara ·L~;~~~~ Amirliği.] 
1000 ~iff kundura alınacak 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(2199) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar kom is -
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun2 ve 3. maddelerin -
deki vesaiklc muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (345) 

295 

Kiralık - 3 oda banyo, havagazı, 
elektrik ve sulu bir daire. Ti: 3991 
Mahmut Sür'e mü racaat. 312 

Devamlı kücük ilanlardan her de
fa sı i~in 10 kuruş alınır. Mesela on 
defa ncşredılecek bir illin için, 140 
kuruıı alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala
nndaki boşluklar müstesna, 30 harf 
ıt ibar edilmietir. Bir küçiik illin 120 
harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuruş alı
nır. 

ruş olup şartnamesi 183 kuruşa M.M. 
V. satın alma Ko. dan alınır. · 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılt belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemehal bir saat evveli
ne kadar M. M. V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (5347) 10039 

Sarğı bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

mir.yonundan : 
1 --: H~psine tahmin edilen fiya

tı 39 bın !ıra olan 180 bin ikiyüz met
re murabbaında üç yüz bin adet sargı 
bezi kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 24 şubat 939 cuma 
günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satınalma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 2925 lira olup şart 
namesi 195 kuruşa M. M. V. satınal
ma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatinden behemahal bir saat eve
iine kadar Ankarada M. M. V. satın-
alma Ko. na vermeleri (46 10081 

Kırpma makinası 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma 

misyonundan: 
Ko-

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
1350 lira olan 50 adet beygir ve sığır -
ları kırpmağa mahsus kırpma makina
sı 13-şubat 939 pazartesi günü saat 10 
da Ankarada M. M. V. satınalma Ko. 
da açık eksiltme suretiyle satınalına
caktır. 

2 -İlk teminat 101 lira 25 kuruş o
lup şartnamesi ve numunesi her gün 
öğleden sonra komisyonda görülür. 

3 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
teminatlaları ile birlikte eksiltme gün 
ve saatinde komisyonda bulunmaları . 

(288) 10310 

Bir mütercim ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Müsteşarlı

ğından : 
M. M. Vekaleti hava müsteşarlığın -

da ve Ankara' da istihdam edilmek üze
re almanca lisanına hakkiyle vakıf ve 
teknik istilahatını da bilir bir müter -
cim alınacaktır. 

Verilecek aylık ücret yapılacak imti 
han neticesine göre takdir edilmek Ü· 

zere (165) liradan (210) liraya kadar
dır. 

İmtihan günü 15 şubat 939 çarşamba 
günü saat onda Ankara'da hava müste
şarlığında yapılacaktır. 

Taliplerin birer istida ile ve ellerin
deki vesikalarla 14 şubat 939 salı günü 
akşamına kadar hava müsteşarlığına 

•nüracaat etmeleri lazımdır. Bu tarih-

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

10388 

6 kalem muhtelif malzeme 
ah nacak 

Kiralık - Aşağı Ayrancı'da veka
letlere yakın muşambalı beş oda bir 
mutfak, banyo, elektrik ve su. Geniş 
bahçeli yeni bir ev. Telefon: 2901 

317 

Kiralrk Ilan - Saime kadın istas-

Küçiık ilanların 120 harfi geçmeme
si lazımdır. Bu miktarı geçen ilin· 
lor ayrıca pul tarifesine tabidir. 

balkonlu mükemmel bir daire. Yeni
şehir - Atatürk Bulvarı - Tuna Apt. 
Tel. 3628 • 375 

7000 çift kundura kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin bede
li 30450 lira ilk teminat 2283 lira 75 
kuruştur. Eksiltmesi 9 şubat 939 per
şembe günü saat 10 da Erzurum'da 
As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tek
lif mektupları belli saatten bir saat 
evveline kadar komisyon başkanına 
verilmi:i veya posta ile gönderilmiş 
bulunacaktır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. (262) 10280 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- yonunda 8 daireli han ve hane olarak 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo· kullanmağa elverişli terkos suyu i· 

Kiralık - 4 oda, geniş salon, tam 
konfor, parke döşeli, bahçe ortası 
müstakil bir kat. Uygun fiyat. Yeni
şehir SeUinik caddesi 47 No: üst ka
ta müracaat. Tel : 3364 378 

nundan : çinde. Bahçeli. Ti: 1358 325 

Bulgur ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisonundan : 

Alayın senelik ihtiyacı olan 28500 
kilo bulgur teklif edilen fiyat gali gö
rüldüğünden: 

1 - Yeniden 28500 kilo bulgur ek
siltmiye konulmuştur. 

2-Tahmin beleli 2850 lira olup mu. 
vakkat teminatı 203 lira 75 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 10. 2. 939 cuma günü 
saat 14 tedir. 

4 - EksiJtmiye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat evetine kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Amasya alay satın al
ma komisyonuna vermeleri. (275) 

10293 

Zeytin tanesi alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komir.yonundan : 
2000 kilo ze:Ytin tanesi pazarlıkla 

alınacaktır. 

Taliplerin teminatlariyle birlikte 
9-2-939 perşembe günü saat 11 ae An
kara levazım amirliği satınalma 

komisyonuna gelmeleri. (391) 10408 

Askeri Fabrikalar 

Tahmin edilen bedeli (2186) lira o
lan 6 kalem muhtelif malzeme askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez sa 
tınalma komisyonunca 16-2-1939 per
şembe günü saat 14.30 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(rn3) lira (95) kuruş ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü -
racaatları. (34'6) 10389 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Pazarhk ilanı 
Poşta, Telgraf Levazım Müdürlü

ğünden : 
24-1-939 tarihinde eksiltmesi yapıla
cağı ilan olunan 75 ton gazovil talip 
çıkmadığından 16 şubat 939 saat 16 da 
Ankara'da posta telgraf umum mü -
dürlüğü binasındaki satınalma komis
yontında yapılacak pazarlıkla muba -
yaa olunacaktır. 

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

55 adet bisiklet ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 
10 Ton nikel olanacak 1-Taaıhhüdünifaedilmemesinden 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (30.000) lira o
lan 10 ton Nikel Askeri fabrikalar u -

kati ihalesi 24 şııbat 939 cuma günü sa
at on be.şte yapılmak üzere (55) adet 
bisiklet pazarlıkla tnübayaa edilecek
tir. 

2 - Muhammen bedel (3850) mu -
vakkat teminat (288,75) liradır. 

mum müdürlüğü merkez satınalma ko- 3- Pazarlık, Ankara'da P. T. T. U. 
misyonunca 27-3-1939 pazartesi günü müdürlük binasındaki satın alma ko -
saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecek- misyonunda yaplacaktır. 
tir. Şartname (1) lira (50) kuruş mu- 4 - İstekliler kanuni ve!;aik ve te -

Kiralık daireler - Yenişehir Naha 
Bakanlığı karşısında otobüs durak 
mahallinde kalorifer ve parke döşe -
meli ve bilumum konforu muhtevi bi
ri dört diğeri beş odalı ve kalorifer
siz ikişer odalı daireler kiralıktır 

Bekçiye müracaat. 329 

Kiralık - Jandarma okulu yanın· 
da havadar nazır yüksek tepe üstün
de vekaletlere 5 dakika mesafede ye· 
ni çok ucuz dair eler. lçindekilere 
müracaat. 330 

Kiralık oda - Yenişehir Atatürk 
Bulvarı Orduevi karşısı Sevim apart
manı daire 3 e müracaat. 

345 

Kiralrk - 3 oda 1 hol ucuz fiyatla 
Havuzbaşı Karanfil sokak Adalar Ap. 
No. 10 müracaat 346 

Kiralık - Yenişehir asfalt üzerin
de Uluçay Ap. 4 oda ucuz fiyatla her 
şeye elverişli. Tl: 3989 249 

Kira/Ik sıcak oda - Yenişehir Dik-
men caddesinde Aygün apartımanı 

altındaki meyvacıya müracaat. 351 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad. 
desi 1-2 No: lu Kuğu apartmanı 3 o
da 2 hol 7 numaralı dair eye müraca· 
at. 379 

Kiralık oda - Bol güneş g üzel 
manzara Işık lar caddesi yüksek Ap. 
kat 3 No: 8 e müracaat. 383 

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

Satılık: 

Devren satı/Ik dükkan - Müdafa
ayi Hukuk caddesi Erek apartımanı 
altındaki mahallebici düşkkfinı taş· 

raya azimet dolayısiyle gerek bot o
larak veya mobilyalı devren satılık· 
tır. İçindekilere müracaat. 285 

Satılık - Gardrop Eteren yazıma
kine av tüfenk ve &aire. Her gün saat 
8 den 17 ye kadar Zencirli camii oda
ları No: 8 ze müracaat. 320 

Kiralık 1 oda - Necati bey mahal- Satılık hane - Kavaklıderede frarr 
lesi Orhon sokak Aptullah Köklü a- sız Macar ve Yugoslav sefareti ara-
partmanı No. 1 e müracaat. 352 sında. Tl: 3843 343 

Kira/ık - Bahçeli evlerden Çifttik Satılık Mobilya - Azimet dolayı-
yolunda 30 No. lusu, 5 oda mutbak siyle müsait fiyatla bir yatak ve ye
banyo vesaireyi havi. Tl: 1900 ze mü- mek odası acele satılıktır. Th 2274 
racaat. 353 361 

Kiralık - Sarı köşk karşısı 49 mut
baklı kaloriferli banyolu 3 oda. Oda· 
lar tekmil veya ayrı ayrı da verilir. 
Her gün 2 den sonra müracaat. 356 

Kiralık Oda - Hususi banyo ve 
hcliisiy1e tamamen müstakil. Yenişe
hir 4 cü durağa 1 dakika Ataç sokak 
No: 16 da ı. ci kata müracaat. 357 

Satılık - Cebeci ve Yenişehir'de 
irat getirir apartman ve evler. Bay-
ram Cad. N o: 1 Tl: 2406 377 

Satılık - Ankara dahilinde irat ge
tirir beton ve ahşap ev ve apartman
lar Tl: 2406 bayram caddei;i No: 1 e 
müracaat. 380 

Satılrk arsalar - C•bccf, Yenişe -
bir, Maltepe, Kocatepe, Çankaya as. 
faltında ve istasyon arkasında. Bay-
ram Cad. No: 1 TI: 2406 383 

Kiralık Daire - En merkezi bir 
yerde ehven kiralı güzel manzaralı 
güneşli havadar bir daire ve ayrıca 
müstakil odalar. Setanik Cad. No: 16 

360 
Ucuz satılık arazi - Yenişehirin 

çok yakınında muhtelif mevkilerde 
Kira Irk Oda - Havuzbaşında aile 5 dönümden 40 dönüme kadar. Me. 

yanında bir bay veya bayan için ka- murlar kooperatifinde Nihat Gök'e 
löriferli bir oda. Tl: 3568 366 müracaat. 386 

kabilinde komisyondan verilir. minat mektubu ile birlikte mezkur gün 
Taliplerin muvakkat teminat olan ve saatte komisyona müracaat edecek- Kiralık oda - Y. Şehir'de aile ya-

(2250) lirayı havi teklif mektuplarını lerdir. nında bir bay veya bayana mutbak 
.Aranıyor: 

k(ı · d d k · o 5 ş banyo beraber Me•rutiyet Cad. Türe mez ır gun e saat 14 e ka ar omısy - artnameler her gün Ankara'da k k Y 

na vermclcri ve kendilerinin de 2490 P. T. T. levazım, 1stanbul'da Kınacı- 5? a Şenyuva Ap. No: 1 aylığı 20 
sayılı kanunun 2ve 3. maddelerindeki 

1 

yan hanında P. T. T. ayniyat şübe mü- lıra. 368 
vesaikle mezkur gün ve saate komis - dürlüğünde görülebilir. / Kiralık - Beş oda bir hol. Kalori-
yona müracaatları. (314) 10386 (373) 10404 ferli, velıolitten geçmiş sıcak sulu, 

Aranryor - Eczanenin temizlik it
leri için bir kadın veya erkeğe ihtl -
yaç vardır. Ulus meydanı Sakarya ec-
zanesine müracaat. 367 

l~ anyanlar: 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 30 - 1 - 1939 vaziyeti 
iş Arıyor - Alman Bayan Steno dak
tilo iş arıyor. Ankara Posta kutusu 21 
yazı ile müracaat. 385 

AKTiF: 
Kasa : 

ALTIN: Safi kiloıram 17.159,986 
BANKNOT ••••••••••••••• • 
UFAKLIK .• , ••••••••• • • •, 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası •.•••••••••••• • • 

Hariçteki Muhabirler : 
AL TIN: Safi kilogram 9.054,614 

Altına tahvili kabil Serbest dovizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliriı 
bakiyeleri ••••••••• - ••••• 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6·8 inci maddelerine tev -
fikan hazine tarafından vaki tediyat. 

Senedat Cüzdanı : 
TİCARİ SENEDAT •• •,,,, •, 

Eıham ve Tahvilat Cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

\ - kariılığı Esham ve Tahvilat (lti -
bari kıymetle) , ........••••• • 

8 - Serbest esham ve tahvilat ••••• • 

Avanslar: 
Altın ve Döviz üzerine ••••• , • • • • 
Tahvil it üzerine. , , , • , 1 ,. • 1 , • ı ı • 

Hiuedarlar 
Muhtelif 

LtRA 
24.136.893,11 
11.433.684,-
1.194.869,48 

438.655,-

12.736.038,33 
9.S39,38 

10.037.403,53 

158.748.563,-

16.285.632,-

85.166.214,02 

40.914.088,39 
7.543.044,27 

241.159,61 
7.897.877,75 

Yekim 

LlRA 

36.765.4-46,59 

438.655,-

22. 782.981 ,24 

142.462.931,-

85.166.214,02 

48.457.132,66 

8.139.037,36 
4.500.000,-

10.592.694,22 

359.305.092,09 

PASiF: 
Sermaye 

ihtiyat Akçesi 

Adi ve fevkalade .•••••••••••• 
Hususi ....•••••••••••• 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye .•• 
Kanunun 6·8 inci maddelerine tev -
fikan hazine tarafından vaki tediyat .. 

Deruhte edi, evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ili -
veten tedavüle vazedilen ...••••. 
Reeskont mukabili iliveten ted. vazd. 

Türk Liraıı Mevduatı : 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler ..••• 
Dicer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri . •••••••• • •••••• 

Muhtelif: 

LİRA 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

16.285.632,-

142.462.931,-

19.000.000,-
37.000.000,-

4.625,89 

23.309.366,88 

Yekun 

L'lRA 

15.000.000,-

8.712.234,11 

198.462.931 .-
21.220.179,62 

23.313.992,77 
92.595. 7 54,59 

359.305.092,09 

1 temmuz 1938 tarihinden itibaren:lskonto haddi% 4 altın üzerine evans % 3 

iş Arıyor - Tecrübeli bir muhasip 
devamlı veya .günde bir iki saat çalı • 
ş~ilir. P. K. 68 Bay Ziya'ya müraca -
at. 387 

Za iler ·· 
Zayi - 330 yılında İstanbul lmali

tı Harbiye İdadi dördüncü sınıfından 

aldığım Tasdiknameyi zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin hük -
mü kalmadığı itan olunur. 

Etlik merkez Laboratuvarları me -
murlarından Sami Betin 381 

Z ayi - ''Cemal Feke'' imzalı tatbik

li maa~ mühürümü kaybettim. Yeni -
::.ini yazdıracağımdan eskisinin hil -
kümsüz olduğunu ilan ederim. 

374 Mütekait Cemal Feke 

Zayi - 1331 senesinde Ankara Zi
raat mektebinden almış olduğum ıe

hadetnamemi zayi ettim. Yenisini ala

cağımdan eskisinin hükmü olmadığı
nı ilan ederim. 

Devlet Ziraat ltlctmeleri kurumu 

Cenup çiftlikleri müdürü 

384 Sırrı Türkmen 
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Diş Doktoru diyor ki • 
• 

.,İyi bir diş macununda, diş etlerine muzır 
tesirleri olmıyan antiseptik bir madde bulun
malı. Asıl dişleri temizleyici madde, mineleri 
sıyırmıyacak şekilde hazırlanmış olmalı. lçin
de hlimız olmadıktan başka ağızdaki hamızları 
temizlemek üzere kalevi maddeler ihtiva et
meli ve nihayet koku ve le.z.zeti nefis olma
lıdır . ., 

İŞte Radyo/in Budur ! 
Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

RADYO 

Palto alınacak 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Cinsi Adet 
Sivil palto 165 

Beherinin fiyatı 
Lira Kuruş 

20 00 

Temin~tı 
Lira Kuruş 

248 00 
İhale günü 

24-2-939 tarih cuma günü saat 15 
Yukarda cin ve miktarı yazılı palto açık eksiltmeye konmuştur. İstekli

lerin göst erilen gün ve saatte Emniyet Müdürlüğünde toplanacak komisyona 
gelmeleri. (388) 10407 

Aakaro Belediyesi - -· 

Kiralık dükôn 
Ankara Belediyesinden : 

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

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

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
lerin h er gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 24-2-1939 cuma günü 
aut 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. (404) 10412 

2 adet imdadı sıhhi otomobili 
ah nacak 

Ankara Bel diyesinden : 
1 - Ankara belediyesi için son mo

del ik i adet imdadı sıhi otomobili alı
nacaktır. 

2 - Bu arabalar benzinle işler her 
türlü fenni ve srbi şartları haiz ve has
tayı aarsmryarak nakil edecek evsafa 

T. i 

1 malik birisi bir diğeri iki yataklı o
l.ar.aktır. 

3 - Firmaların kendi arabalarına ait 
evsaf ve şartları ve bedellerini ve tes
lim şekillerini bildirir tekliflerini ni -
ha yet 15-3-939 nihayetine kadar beledi
ye encümenine göndermeleri. 

(386) 10405 

Elbiselik kumaş 
alınacak 

Siyasal Bilgi! r O ulu Satın 1-
ma Komisyonundan: 

Siyasal Bilgiler okulu talebesi için 
950-1025 metro yerli elbiselik kumaş 
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konul
muştur. Eksiltmesi 9 şubat 1939 per
şembe günü saat 15 de Ankara mek • 
tepler muhasebeciliğinde yapılacak • 
t ır. Tahmin edilen fiyat beher metre 
için 7 liradır. tık teminat 717 lira 50 
kuruştur. Kumaş nümuneleri ve şart
namesi her gün Siyasal Bilgiler oku
lunda görülebilir. Teklif mektupları 

9 şubat perşembe günü saat 14 buçu
ğa kadar mektepler muhasebeciliğin
de satınalma komisyonu reisliğine ve 
rilmiş olmalıdır. (219) 10250 

s 
1 9 3 9 

,Küçük cari hesaplar ikramiye plôn• 

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

1 Eylul 1 i kinciteşrin tarihlerinde 

çekilecektr. 

•~ İkramiyeler; 
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 " 

1000 ,, - 5.000 
" 

8 ,, 500 " - 4.000 ,, 
16 ,, 250 ,, - 4.000 " 
60 

" 
100 " - 6.000 " 

95 50 = 4.750 ,, 
" " 250 25 ,, - 6.250 " ,, 

435 32.000 

T. iŞ Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmif 
olmaz , aynı zamanda talihinizi de d encmif olursunuz. 

ULUS 8 - 2 - 1939 

T. c. ZİRAAT BA 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

1( 

Zirai ve ticari her nevi banka muameJeJeri 

sı 

Çü nkü ASPİRİN .senele r
d e nberi her t ürl ü soğukaf

gın lı k larına ve ağrıla ra karşı 
t~iri şaşmaz b ir ilaç olduğunu 

isba t etmişt ir. 

A S P İ R İ N in tes ir inden 

olmak için lü tfe n 9 mar· 
dikka t ed· · r.::.D 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
ın ı z .. -

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 " 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 n 100 .. 4.000 .. 
• 100 .. 50 .. 5.000 .. 

120 .. 4t .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 " 

Türk Hava Kurumu 

büyük piyangosu 

DlKKA T: Hesaplarındaki parala r bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
faz lasiy)e verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, ı Birincikanun, ı Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Dördüncü keşide 11 Şubat 939 dadır 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır Benzin ve petrol f İyatları 
Belediye Reisliğinden: Bundan baıka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 

20,000 ve 10,000 Liralık iki adet mükafat vardır. lktısat Vekaletince benzin ve petrol fiyatlarında yapılan 
tenzilat dolayısiyle bu ma ddelerin aıağıda gösterilen fi
yatlar dahilinde satılması lazım geldiği ilan olunur. ( 403) Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi

niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir· 
miş olursunuz. 

Yeni Fi. Eski Fi. 
Kr. Kr. 

Hafifli~ ;-
0
f!--. a~ •• h~, a_K0~-.~'-,!-nd~. _, __ Vi 1 ôyet İdare 

-~ (O•lnı) ılz l lncllıbllec•• •• H k 
Petrol (Büyük ç ift teneke) 
Petrol (Küçük teneke) 
Açık petrolün litresi 
Benzin (Büyük çift teneke) 
Benzin litresi 

595 
92 
19.50 

635 
17.70 

610 
94 
20 

650 
17.70 

- balına ne dı hiçbir tazyik JOk. eyetı• ara rı 
-~ tur. 8w h'91l1r. •OtudUllUZU 
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Küta hya malı namiy)e maruf 

Kireç 
Sanayi caddesinde Yabanabatlı a -

partmanında HÜSEYİN ORAK 
Tl: 2078 sanayi caddesinde No: 80 
de Tuğlacı H ASA N BAL DUDAK 
T l : 1446. Bu müesseselere müracaat 
etmeden başka yerden kireç almayı -
nız. Her hususta menfaat iniz vardır. 
Senelerdenberi t ecrübe edilmiştir. 
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U L U S - 20. inci yıl. - No: 6291 

i mtiyaz sahibi 
Nure ttin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baaımevi ANKARA 

Matbaa M ildürii: Ali Rrza BASKAN 

sından : 
Ayaş kaza ına tabi Kökler köyün

de maden suyu aramak üzere Ali Re
şat namına verilen 18.5.935 tarih ve 
1/24 sayılı ruhsatnamenin meriyet 
müddeti içinde ihales ine teşebbüs e
dilmediğinden maadin nizamnamesi
nin 22 inci maddesine t evfikan mez
kur ruhsatnamenin iptal edi ld iği ilan 
olunur. 373 

1111111 Acele bir daktilo aranıyor 111111, -- -: Hususi bir müessesede çalışacak olan bayanın gayet çabuk yaz- : - -: ması ve dikte alabilmesi şart olup ecnebi lisanlardan birine vuku~ : 

~ fu şayanı arzudur. Taliplerin Posta kutuu 67 ye bildirilmesi. 376 § 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~11111111111111 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 

- ------- HALİL 
- -

NACİ MIHÇIOGLU 
---------- ANKARA ----- -: Her çeşit kırtasiye ve Büro eşyasr, hendese resim aletleri ve malzemesi, Fotoğraf makineleri, Fotıoğ- : - -: raf levazım ve amatör işleri. PHİLCO ve KÖRTİNG radyoları ve tamiratı, Onyon sigorta accntalığı : - -: (Yangın, Hayat, Otomobil, Kaza) : 

: Plan teksiri Hediyelik eşya Taahhüt i şleri = 
: (Mektup adresi P . K. 52) (Telgraf adresi (MIHÇI OÖLU) Merkez Tl: 1230) (Şube Ti: 2619) (Kuru- : -: lu u 1920) (Sicilli t icaret 208) (Merkezi Anafartalar cad. No: 11) (Şubesi Bankalar Cad. No. 58/2) -
.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

~ Yeni SİNAMALAR Sus ~ 
§ BU GÜN BU GECE HA L K BU GECE 20.30 DA =-= = Bu senenin en muvaffak eserlerinden Ma rkopolo' n un =--
- M . T·ık· RU GECE 21 T>E = avı 1 1 Türkçe sözlü ve şarkllı = 
~ Baş Rollerde Markopolo'nun Müthiş maceraları § = ZARAH LEANDER M h Türkçe sözlü ve şarkılı = 
- Pııul Horbigcr - Villy Birgcl Üt İc: maceraları Baı Rolde: Garry Coopcr := = Kocas ıtaralından ihmal edilen ıenç ve :ti = = çok güzel bir icadının hayatını tasvir Baı; Rolde : Garry Cooper GONDOZ :: = eden levkalide bir eser 12 Ucuz Halk Matine inde ve := = GONDUZ 14.30 • 17.30 Matinelerinde 14 - 16 - 18 Normal Matinelerde := = İLAVETEN sondcfoolarak TALl' H YILDIZI := = E N YENt Fox J URNAL Mohikanlann sonu §@ 
- . Baş Rollerde ::= := S E A N S L A R 2 Devre 26 Kısım Tekmili Birden J~an Pıcrrc Aumont _ Meg Lcmonicr :::: = -14.45 - 16.45 - 18.45 - 12.15 ele Ucuz Halk Matinesi -

§ - - - - ~':e.:.. ~ d_: _____ - _ .:EYLA~~~AÇAR~E~ - - - - - - _ ::_e~~:~S~ ___ - §§ = YEN İ S1N~~A.'da her gece filmden eve! ANKARA PALAS'm AVRUPA'dan sureti mtıhsusada cclbcttiği artistler ::= 
_ tarafından ıkıncı program varyete numara} arı ve ayrıca hokkabazlık hünerleri DlKK AT : Fiyatlarda zam yoktur. :::: 

- --::ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
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