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AOIMIZ ANDIMl'ZDIR. 

Çok heyecanlı ve meraklı bir 
polia romanına bqlıyoruz 
Okuyucularımız bu romanı 

büyük bir merakla takip 
edeceklerdir 

Korsika'da 
ltalya r ya karsı sıkı ve ciddi 
tedbirler allnması isleniyor 
Korsika'daki komitelerin kararları 

Bastia, - Korsika - 19 a.a. - İtalya tarafından ya-r-= ___________ .... ~"""""""-""'~~ 
pılan talepler üzerine burada teşekkül eden hareket 1 -. 
ve müdafaa komiteleri Korsika'da faaliyette bulu · 
nan İtalyan ajanlarının sıkı b.r nezaret altına alınma
aına dair bazı karar suretleri kabul etmiılerdir. 

Bu karar suretleri ile alınması istenilen tedbirler 

ıunlardır: 
1. - Muhacereti tahdit için sıkı bir kontrol tesisi, 
2. - Mevcut askeri kıtaların derhal takviyesiyle 

adada yeni hava üsleri ihdas edilmesi, 
3. - Fransa aleyhindeki hücumlara nihayet veril

mesi için Roma nezdinde tetebbüsatta bulunulması, 
4. - Kadrosu zayıf olan hususi polis servisinin 

takviyesi, 
S. - Muvra ismindeki italyan gazetesinin kapa-

tılması, · 
6. - Adanın nafıa ve inpat itleriyle idari iılerinde 

çahpn İtalyanların uzaklattırılması, 
7. - Adada oturan italyanların nezaret altına alın

ması ve füpbeli eıhasın derhal tardedilmesi .. 

Tunua'ta bir lcqiat ıeli teulril edildi 
Paris, 19 a.a. - Tunus'ta fransız poliei, Cavdo 

!aminde bir İtalyan faıist tefini tevkif etmittir. Bu 
adam ırklar arumda düfJIWllık uyandırmak cllnnll 
ile maznundus. 

Çemberlayn ue Lo'rd Hal.ilalu Pari•'e böyle 
lırhnalı bir havada gitmiflerdir 

izmit'te 
kurulan 

fabrikalar 
Ankara, 19 a.a. -lzmit'teki ka
iıt fabrikaamm tevaüne ait in
taat ikmal e.!ilmit ve makinele
rin montajına baılanmııtır. ln
t• halinde olan aellüloz fabri
kası da önümüzdeki aiuatoıta 
itlemiye baılıyacaktır. Diier ta
raftan Sümer Bankm lzmit'te 
kurmakta olduiu Kaolin fabri-
kaaınm da bir iki aya kadar fa
aliyete geçmesi beklenmekte
dir. 
Aldıjiımız maliımata nazaran 
lzmit'te teaiıi mukarrer klor 
fabrikasının yakmda temeli ar 
tılacaktır. Almanya'ya aipariı 
edilmit olan makineler yola çı
karılmııtır. 

' Çatalağzında 

kurulan fabrikalar 
Ankara, 19 a.a. - Çatalağzı'nda ku • 

rulacaık olan hanuzı kibrit ve super 
fosfalt fabrikaları için tayin edilen 
sahada mühendislerimiz tarafından 
tetkikat yapılmaktadır. 

tnpat projeleri ha.zırlanmıı ve ma -
kineler siparit edilmittir. 

B. Menemen<lollu 
ıe heyetimiz dün 

Ebedi ~ef'imiz l~ln İran metlislnde tezahür 

i ran meclis reisinin İ1utku 
dün Kamutav'da okundu 

Kamutay dün B . 
Refet Canıtez'in 

reisliğinde toplan -
mış ve riyaset ma
kamı, Ebedi Şef'i -
miz Atatürk'ün ö -
tümü dolayısiyle 

t r an meclisinde, 
meclis reisinin söy 
lediği nutkun ter -
cümesi geldiğini 

bildirerek bu ter . 
cümeyi okuttur -
muştur. 

Dost ve müttefik 
iki memleket ara -
sında yakın ve sa -
mimi alakanın can
lı bir vesikası ma • 
hiyetinde o 1 a -
r ak söylendiği s ı
rada ULUS su· 
tunlarında aynen 
netrettigimiz bu 
nutuk, Kamutay'· 
ın alkıtları arasın -
da okunmuı . ve 
Türk - lran dost -
luğunun yeni bir 
tezahürüne vesile 
olmuştur. 

Kamutayın dün gö
rüftü'ü diğer mad
delere ait müzake -
re safhalarını 8 in
ci aayfamızda bu -
lacaksınız. 

lran Şehinfalamın Tiirlıiye'yi ziyareti emcuımle 
Atatürlt'le beraber alınmq bir resmi 

Böyle bir 
Jct:vamız 
»nlıb!r! 

Çemberleyn niçin Berlln'e harekeleHI Roma. Berlin mihveri 
ve Tuna devletleri 

~<:)l'l'llJCJ~~fJrJL__jCJLJ~~.l.~f..J~Ll~~'.__i":marld.ı;;;~~k~kr;e;di~y;e~u~t~m;u~ka;;v:d~e;yi~un~· 1 ... IWlı~K._aııı'illıı .. lllllClıılıl .... lll .. lll .... -..~,,.... ........ 
lamak üzere Dıt Bakanlık Umumi ki- ont iano mihvere, Yugoslavyayı 
tibi B. Numan Menemencioğlu'nun re-

Atina'da dil mütebanıalan • ialiğindekiheyetimizdUnakJamBer- da yakınlaştırmağa çalışı-yor 
aramda bir münakata çıkıyor: lnglliz bacvekili avam kamarasında line gitmek üzere lstanbul'a hareket 
Yunan liaanmı yabancı kelime- f etmiı ve Ankara gannda uğurlanmış-
lerden tasfiye etmek! Münakata tır. 

d h ' 1 d b' · b k d' d · llf'k 1 Heyetimiz, B. Menemencioğlu'nun i:::Ui =ca~::n er ;:na ~: 1 unu Ye en 1 il po 1 asını an atıyor reialiğinde Ziraat Bankası Umum mü-
nancaaından daha temiz ve saf dür muaviniBB. Cezmi Erçin, Finans 

d Bakanlığı na:Cit itleri umum müdürü 
olduiu iddia.mı ortaya atıyor. Londra, 19 a.a. - Avam Kamaruın a dıt politika hakkındaki Celil Sait Siren, Türkofis reis muavin-

Bizim de bir dil davamız oldu- müzakere eanuında mebua Deton tarafından "Avam Kamaruı- !erinden Celil ve Dzı Bakanlık umumi 
iu için, doat memleket müte- nm hükümetin dıt politikasına katiyen itimadı olmadığına,, dair kitipliği hususi kalem müdürü Cev • 
bauıalannın böyle bir tasfiye olan bir takririyle açılmıftır. detten müteıekkildir. 
meaeleainde ne dütündiiklerini B. Çemberlayn söz alarak iıçi par----------------------------
öjrenmekte ve takip etmekte tiıinin bafka bir dıt politika teklif 
herbanai aazetemiz bir fayda edecek vaziyette olmadığını ve altın 
tuavvur edebilir. Hayır, bir ar- politikasının İngiltereyi aynı zaman-

h be da Japonya, Almanya, İtalya ve Ge • 
bdqmuz her neclenae, bu a • neral Franko ile harbe ıürükliyecek 
ri bqka türlü kullanmak gayre- mahiyette olduğunu kaydettikten son 
tine dütmüıtür. S. R. E. imzalı ra demittir ki: 
yazının birinci aayf ada yer tutan "- Hüklimetin politikası akim kal
iri harfli baılıiına dikkat ediniz: dığı takdirde baıka bir po1itika ta -
" Arhlr bu dôua halleJilmelülir. kibini ilk önce ben teklif ederim. tn
lstanbul, yabanca. bir dilin en la- giltere, gayretlerime devam etmekli
.U. lıonuplduğu merlra ola- ğimi arzu ediyor." 
mazi,, Müteakiben B. Çemberlayn geçen 

Hemen aöyliyelim ki Türkiye salı günü yabancı gazetecilerin önün-

k b' b' de yaptığı beyanata bazı umumi mü
nımluğu ile balledece ıç ır liha.zalar ilave edeceğini söyledikten 
meselemiz yoktur. Onlarla ve ıonra sözlerine ıu suretle devam ey
bütün ekalliyetlerle münasebet - !emiştir: 
!erimiz aarib ve dürüsttür. Tür- ••-Çok tükür dünyanın büyük bir 
kiye' de berkesin hakkını kanun kısmında huzur ve intizam caridir ve 
\ayin eder. Kanunlarımız in- bu kısımdan bahaetmiye lüzum yok
kılip ve milliyetperverlik pren- tur. 
aiplerimizin zıddına, bize cebre- Amerika'ya gelince, ingiliz - ame
dilmemiıtir: onların temin ettiği rikan ticaret anlapnaaının akdinden 
haklardan iatif ade eden tahıa ve sonra herhangi bir endiıeye mahal 
zümrelere kartı da herhangi bir verecek ne zorluk ne de ihtilaf mev
tazyik yapılmaaım gene kanun- cut değildir. 
lanmız meneder. Buna mukabil, Avrupa'da ve Uzak 

Doğu'da bazı zorluklar mevcuttur, 
Kaldı ki bir türk muharriri, fakat Fransa ile İngiltere arumdaki 

kendi dillerini aerbeatçe konu • münasebetler mükemmel olmakta ber
f&ll bir milyondan fazla ırkdqı- devamdır. 
nın Balkan memleketlerinde ya- Akdeniz meselesinde, itiraf etme

"İtalyanın tabii emelleri!,, 
Stefani ajansına göre 

İtalya daha münasip fırsatta 
bu iıi resmen ortaya atacak! 

Roma. 19 a.a. -
Muaolini, saat 9.30 
da yeni tipte bir 
elektrik treni ile 
Roma'ya dönmüı
tür. Tren saatte 
163 kilometre ıür
atle Napoli ile Ro
ma arasındaki me
safeyi bir buçuk 
ıaatte katetmittir. 
Seyahat eınaaında 
Musolini makiniı
tin yanında dura
rak katarın ıevk 

iletlerinin itleme
si yle alakadar ol 
muıtur. 

Pariı, 19 a.a. -
f&IDakta olduğunu naaıl unutabi- lidir ki, lspanya'da mücadele daima Stefani ajanıının 
lir? Unutmut olmuının bir aebe- devamlıdır ve hitamını haber verecek muhabiri bildiri • 
bi vardır: çünkü Balkan anlan- alr ipret de yoktur. 
tı aulbunun en büyük kazançla. Yabancı müdafaa mahsQı bir suret
rından biri, Balkan Yanmada- te azaltılmııtır. 
aında ekalliyet kavgalarına ni • Fakat, ispanyol topraklarında ya -

hancı krtaat ve yabancı teknik kadro 
bayet vermiı olmaaıdır. Henüz mevcut bulundukça, İspanyol mesele-
antant izaaı olmıyan ve kendiai i- sinin katl surette halli baprılacaktır. 
le yakın dostluk münaaebetlerirt-
de bulunduğumuz Bulgariatan'm 
Maarif Nazırnıa, türk mekteple
rinde yeni alfabe ile tedriaat yap
tırdığı için gene bu aütunlarda 

( Soarı 8. iaci sayfada) 

Roma' ya niçin gidiyor? 
B. Çemberlayn Roma'daki ikameti 

esnasında bu meseleyi ne dereceye 
kadar yoluna koymak mümkün olaca-

(Soarı J OaciJ sapada) 

yor: 
Siyul Paris mah

fillerinde, Karbo-
nia'da ıöylediği 

nutukta Musolini
nin harici ıiyaset 
meıelelerine ve bil
haua franıız • ital

Fakat Fransız hariciye nazarı 

Bone'de ltalya'ya bir karış toprak 

diyor 
. 

veremeyız 

yan münasebetle • F H • . "zl • 
rine doğrudan do~ - ran&m ancı ye azırmın 80 en 

g 4 .. .. yf ___ .... d 
ruya telmihte bu_ uncu 88 &UUMaa ır -
lunmadığı keyfiyetine ipret edilmek- ı Bununla berar nutkun italyan ı 
tedir. ( Soarı J. aııca :sapada) 

BudtıPefle'yi ziyarete giden Kont Ciano'nun ailesiyle bera,,_ 
almmq bir rami 

Belırad, 19 a.a. - ltalya Hariciye Nazın Kont Ciano, Buda. 
peflet}-e ıitmek üzere Yuıoalavya topraklanndan seçerken dün 
akpm aaat 23 te Y q99lavya Batvekili Stoyadrnoviç'ten hararet
li bir .selim telırafı almıfbr. 
Kont Ciano'ya Yuaoalavya

nm bii hududundan öbür hudu
duna ljaclar lfttÇifİade Drave Va• 
liai refakat etmittir. 

Bu~ette, L9 a.a. - Kont Ciano, 

meçhul askerin mezarına bir çelenk 
koymuttur. İtalyan nazırı, bundan aon
ra macar ~vekili ve hariciye nuır1-
nı ziyaret etmittir. 

(Sona 8 inci u7lad•) 

Büyük Kurultay 
•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 111 

Cümhuriyet Halk Partisi Büyük 
Kurultayının fevkalade toplantısı 
26/12/938 
( 10) da 

Pazartesi günü 
Büyük Millet 

saat 
Meclisi 

binasında yapılacaktır. 
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Human·zm'e nasıl 
gidebiliriz 

töreni ait fil 

Sirp Agop 11eıarlılı 

B. Üstündağ 
hakkında 

Frengi 
tedavisi 

Eskimi,, yıpranmıı paralar 
nasıl detiıtirilecek 

Mdılmm malGımta nuaran Zon· F-... Balranbtı _.. alt..,. pjilWJf •97• k- u,iata * 
plda;k. Kutamomı, Tobt. Sıv-. Si- rUlllf k1iat par.ıar..m. .. ,.._. tekli hakk•da Oıjmlgiyet 
nop, Ordu ve Giresun viliyetlerinhı Ma .. Be•uliJC• Wırlikte .._. ••••._ ...Wt ...-,tir. a.. ....ıan ~ 
bir bum kazalarmda faaliyette bulu- _.,_.... 

B . h ti d . nan frengi mücadele heyetleri eon ay • 
azı cı e er en lüzum, zarfında 9547 kiti muayene etmiı.. UHl"lnde teri ye •ıra numaraları Ye 1 Komiayon huı anamda herhanli 

ba . . 22.745 huta tedavi etmiflerdlr. bankanın imnle•ı bulanan her bak- bir meeelede ihtıli:f çılıı:tıgı ta.kdırde 
%1 Clhetlerden de meni Bunlarm tedavisi için bir.ay .arfm- not ldrlenmif dahi olsa renkleri belli yuı ile Umum Müdürluk kararma 

da 851 cram neoulvenan ve ull:ralail ve yazıları okunaklı olmak prtiyle arsedilerek almacak talimata ıöre 
muhakeme karGrl verildi müıtahzaratı, 30.447 gram blsmUt mU. çerçeve içinde eblğl olmadıkça ge - hareket olunataktır. 

tahurı. f.,062 ıram civa milhi miiltab- çecektir. Komia1ona havale edilen itlerin en 
Devlet IUıuı umumi heyetinin a- zarı, 2M el• -rbellili ve il.MI pam Yuıları kolaybkla o~ pç bir hafta lçlade aedcelendiril

ki lstanbal vallai B. Mabittln Uatün • potaayam lyoclür urfedilmlftlr. derecede klrlenmlı burUflDUf, yallan- mit n verllea lwwlar• bu müddet 
dai b•ldanda İatanbul otobfla iti bak- Gene aon aıy iç.inde 235 b.atanm te- llPlo rencl uçmu1o )'mUmt. ylftllmıı wf ıada deliıtlnne cllelerlae c&a • 
'kında vermit oıduiu lümlau muhake- dami ikmal edilerek kayıdarı •ilimnit veya parçalanmıt banknotlar aplı - derilmek ilsere poetaya verilmlt ol• 
me karanmn doayuı hemls tanyis tir. daki prtlar dahilinde yedekleriyle maı ilamı plecıkdr. 
mahkemeeine c6nderllmemltdr. Bunlardan bapa mtlcedele ~ dejqdrilecektir. Yeailerl7le clellttirmek 111reti71e 

Stlrp Acop mezarbp h•kkmda B. tının l&boratllftl'larmda 4936 kan mua. •) Banknot blr parçadan ibaret Ye tabiplerinden alınma bulmodarm her 
Muhittin 'OıtOndat Ye arkadqlarma yene edl1mlt vıe 9522 eelolojik te....W çerp" ~indeki utlu ebilmemlt ol- Ud tarafı llerkea ....... tmrafmda 
ait DeYlet 16raaı mWldye dalrnlniıı yapılmıt .ır. duğu halde en u bir seri ve bir ııra yelmuak bir tarzda imal ettirilerek 
karan dBD iç Balranhia tebUI edilmit- Mevcut taraoıJ heyetlerinden blriei ııumarau açıkça okunabilmelE prtiy- ıubtler• ve mubab\rlere IÖJlderilea 
tir. MWkiye dalrnl Stırp Acop mesar- Kan'a ballı A1'dlllan kasalı, diieri le tam bedeli mukabilinde deiittirl- "iptal" ,,_...iyle " ubit milrek • 
biz itlnd• B. Muhittin Uettlndal mk· Kiltahya'ya ı.atıı Domaniç Mhlyeslni lecektir. bplede cWilttbml ......tarları ta• 
landa buı cephelerden libumu muba- tarama euretiylıe muayeneden geçir- b) Bankont bir parçadan ibaret ol- rafmdan damplamıcaktır.. Bu damp 
keme, bur cephelerden de meni mu• mlftir. dutu ve S•11tte içindeki .. tbuıda ek- ile birltkte deiitfirllen banlrontlarm 
hakeme aran vermlftlr. •ili bulundup takdirde delittlrile. tueriıae mnamele lbUn6 _. ... 

. Ueulden olduiu veçbile meni mu • bilmek için lki nri •eya iki ura nu- bir tarib clampa1 burlmcalmr. Ancak 
hakeme kararlan da llbuınu llQlbake- l•I 11"8 Slhl 111111 marumm " ,.&ut seri Ye aıra numa· ıerek iptal n prek tarih dampla-
me karalan Pbl iç Bakanbta bUdiril.. ralarındmı biriyle imsalardan birinin rmın banlmotlann 11ra w Mrl nuam-
mlftlr. tç BMan1dr lbumu muhake • ......... ylılyehrl tamim olarak ba parça ilserlnde bu. ralarlyle lıma1anm bomuyacü -... 
... kararım bet ıUn ·~· ltlras ede- ------ ---'- .... ,_ ... lıınmMı .. acıksa olnanabiJmni !hım da ... ,,_DUi dildrat edilecektir. 
bilmek O.ere mi ftli llublttln Ue • ~-~-w latm aı-- ...._ olacalmr. Deilttlrllebllmek için annaa .... 
tUndal'• teblil edeceıktk 'ledlyilerlmboe ltletllmektt ola .. •• nm bubotlarm cteıı.- tuta- 1ara anma obMıdılı ,artUm .... 

Dil taraftan babe aıdıı-m- &6- firketlerlnln ..._,nlarlyle olan mil n tlslnctl IDIMldede iuh edilen ita- notlar IW ini -- delildrme ...,. 
re _a: e dalreeinln ~ mub*eme wbatnu, Wad " malt YUl,etleriııl barit aauHlntlıı tatbiki ile hesap edi· nedarlul tarafmdM iptal tc1iJ11tık ararJY!. .. melCleler Dmet Ş6ruı tetkik lslA Nafa Vekllettnde bir ko- lecektlr. (Yırtdmıt banknotlar mullte- ltpllU Wr MJe pdrlldlkte ._. 
umumi heyetinde de mOAkere oluna- adqoa tıııldd'l ~· llaltye Ve- lif Pil'~ ayrılmıt olmadıkp. bir aahiplerine prl Terllecelltir. 
caktlr klletlllden bir mlfettltln de dlıbU h- pll'p ..,.ı.cütır. Dcliltirme PleJeriDc ibras ecUle9 

• laclulu bu......,_ .... tatbik.. •) ~ banknotun muhte- banknotlar araamda mtelerl bahlQ. 
• ....___ A--•p •---L-•a ...itti dllnıııelrte 01-• wlfeledal dl tetlıılk Uf pupJalaa &Jllı banknota ait ol- dulu tüdirde keyfiyet ukkmda 11 .. 
....... uaa U1lllUJlll e- e....... clllla •llllld•lı tüıdinte "b" fıkr• eulen bir sabıt tutulara1c Abte ,,...... 

Daldll7enln 1939 kalem 
tablolu 

iç Bakanlık, idare Amirlerimizle 
diler dabillJe IDllDUl'larma ait 1939 
iadem tılblonnun huırhlma batla -
~-

Barem kanununun 

.-.,_ ..._..,_.. nıpol' llllda 1Ullı flll'tlan ıfre deliftirile- not CUmhuriyet Mfktcleimmı.Pllfm 
V«Ml•IP aı- _... cektlr. teYcll oJ'"'w .. tır • 
.ı. Çeıpft 1t1D4e ıblll bulanan ban- Bunda -.ı. ttlı1llt eclllen ı rshr 
....,.ıİııııiiııi....,._.._~..-..... --..... aotlum dellfme tutanı.... bplr- ..... mc1a toplaauall lrQıt puaJana 

... a,rı .,... tabetdrlhmt .... " iptal ....... .._ .... iptal ..,..., 

..., ıt ........ ,.u. ~ .....,. ..... .-ıı ........ b\lklbn.,.. Yal'• bil....., .- "Kabarr ı.r. tataö u. 
edilmek nrttl,ıe lllalıdaJd _,. Jha ,.lı ....ıar C\imlıurly9t Ker• 
dahilinde hesap olunacaktır. lru .+umca ta)'hı 0Jan1eli Wr 

a) Beher hanenin yarı.mı seçen -• ,...ıan 1aer' ......... .,.. 
eksiklik için banknot delerinin :vüs· ammada tatbik ol~ w o _.._ 

Dün hava kapah gerti de b~rı ek;-Wik ıaı olarak lndtr1ıe- IOllta mert,.. dellifda• ..... 
y c:ektır. namesi ~ ~ 

llbrhmsdc baY& .kapalı ıeçmi• b) Her hanenhı içine te1adtlf eden 
rilsslz' fimald• ..m,.de 1 lllltN 1mım blnbot •tlaı bidtlk lawlve lmbet 
la amfttlt. Bn dllttlk m Z en ,-... eden 'laednıaı'dan •Jrı 'ft mile.tll om 
~ ıda g de•---~· lafak heuba katılacaktır. 

llllllllllllllllllllltllllllllllllllllltllllltlllltlllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltl 111 
taralanla Wr "" .... i ...... 
• ........ çak.- ilalillfm ...... 
.. ..... itiliyor __ , 

Kirw tw .an Ddl7' ..... 

~· Bcieton .. llrhul. farelerle ..a. 
....... itla ............. ~ ... ..,. ............. ... ................. , 



20. 12 - 1938 

DIŞ POLİTİKA 1 

İtalya - Macaristan 
İtalya hariciye vekili Kont Çiya

llo, naip Horti tarafından vuku bu
lan davet üzerine Budapeşte'yi ziya
ret etmeğe gitmiştir. Giornale d'lta
lia gazete&i, bu ziyaret münasebe
tiyle yaz.dığı bir makalede bu seya
hatin bir ' 'dostluk tezahürü olarak 
telakki edilmesi lazım geldiğini ve 
~cak bu münasebetle Kont Çiyano'
b\bı, macar iç ve dış politikuiyle a -
laJcadar mesele~er hakkında müza -
kerelerde bulunacağmı kaydetınit
tir.,, 

Kont Çiyano tarafmdan yapılan 
~ ziyaretin mahiyet ve ıümulü hak
kında ltalya gazetesinin yazdıkları 
doğrudur, Macaristan ile İtalya ara
•nıdaki dostluk harp sonraaı devri· 
ilin en eski siyaşi dostlukları arasın
da &ayılır. İtalya, Avusturya'yı da 
beraber alarak Fransa'nın nüfuzu 
•ltmda bulunan küçük antant dev
letlerine karşı orta Avru.pa'da mu
\ı'aı:ene teminine ç41ışmııtı. 

Bundan başka Avusturya'nm is
likl.ilini korumakta ltalya için Al
trıanya'yı Brener' den uzakta tutmak 
tibi büyük istifade vardı. Fakat o 
2a.ına.ndanberi orta Avrupa'nın siya
ı1 vaziyeti çok büyük bir inkılap ge
çirmiştir. Romanya protokolunu teş
kil eden devletlerden biri olan Avus
hırya, Almanya'ya iltihak etıniJ. Kü
çük antant da~ ılmıf. En ehemiyetli 
'Uzuvlarından biri de parçalanmıf
br. Bugün orta Avrupa'ya hakim o
lıı.n tek bir kuvet vardır: Büyük Al
t!ıanya. 

Fakat İtalya, bu tümullü inkıla
bın her safhaaında egki dostuna yar
dıın etmekten kaçnımamııtır. Çe
koslovakya parçalanırken macar e
kalliyetlerinin haklarını ileri süren, 
Münih'te bu hakkı tanıtan ve nihayet 
:Viyana'da karara ..>ağlıyarak Mac.a
t-istan'a Slovakya'nın ve Rütenya'nm 
cenup kısımlarını temin eden ltalya 
olmU§tur. 

Rütenya'nın tamamını temin ede
tnemişae, bu, bu uğurda çalıpnıt ~l
mamasından değil , Almanya'nın tıd
detli mukavemetine maruz kalma
&ındandır. Macariatan da bunu bili: 
yor. Binaenaleyh İtalya hakkındakl 
tükran hiasi bu yüzden azalmıf d~ 
iildir. Fakat fU da muhakkaktır ki, 
orta Avrupa'nm yeni istihalesi için
de artık İtalya esk i ltalya değildir. 
Macariatan'm Rütenya'yı tamam o
k"i.ltm-!Ta."JNY-~iye İtalyan dostluğu 

. d .. h .. _. düpneaıe-
•ıne aebep e fUP eaı.1., - • - ,,-
lıi muvazene içindeki vaziyetini an
Jayıtından ileri gelmektedir. Sözün 
a.çığı §udur ki Alı:nanya artık o~a 
Avrupa'nın diktatörü-dür: . Macarı.~
t.a.n bu vaziyeti takdir ettığınden bu
yük komşusiyle iyi münasebet idame 
etmeğe hususi bir itina göstermekte
dir. Bu sebepledir ki Macaristan, 
Rütenya meselesindeki noktai naza
rını kabul etmediği halde Almanya
ya gücenmemiş, daha doğrusu gü
cendiğini belli etmemi§ ve Viyana 
kararma boyun eğmiştir. Görülüyor 
ki Macariatan, Polonya gibi hareket 
etmekten çekinerek, Almanya'yı i
dare etmek aiyasetini takip etmekte

dir. 
Viyana kararcnın tatbikinden 

aonra Macaristan hariciye vekili 
Kanıya istifa etmit ve yerine Kont 
Csaki geçmiştir. Bu değitınenin h~
gusi bir siyasi manası yoktur. Yetm~ş 
yaşını geçmiş olan Kanya, ~s8:sen bır 
nıüddettenberi çekilmek ıstıyordu. 
Bu kararını tatbik etmek üzere iken 
çekoslovak buhranı geldi. çattı. Ve 
başvekil lmredi, Macaristan için ha
yati olan bir buhran içinde Kanya'
yı bırakmak istemedi. Fakat bu ~uh
l"an Kanya'yı büsbütün yord~. Bı~~
enaleyh Vjyana kararı tatbık ~~ıl.ır 
edilmez lmredi hariciye vekılınm , , . . 
ısrarına mukavemet edememıttır. 
Antlus'tan ve Münih'ten eve~i z~
manlarda macar hariciye vekıllen
nin iktidara geçtikten sonra ilk zi
yar~tlerini Roma'ya yapmaları tabii 
idi. Fakat bu devir artık arkada .ka~ 
mııtır. Binaenaleyh Kont Csakı, sı
yaset icabı, her paytahttan evel, Ber. 
lin'i ziyaret etmeği kararlaştırmış
tır. Bununla beraber, bu ziyaretten 
evel ltalya hariciye vekili ile de gö
rü~ek lüzumunu hisaettiğinden 
Kont Çiyano naip tarafında~ M.a<=:8-
l"İstan' a avlanmıya davet edılınıştır. 
Macaristan, ltalya'nın da yardımiy
le milli emellerinin büyük bir kısmı
nı elde etmiştir. Fakat macarların 
nazarında milli dava henüz tama
men halledilmiş değildir. Bundan 
aonraki hedeflere vasıl olmak ümidi 
var mıdır? varsa hangi yol üzerinde 
yürünecek? A 

Bu bahiste Almanya o derece katı 
rol oynıyabilir ki, yeni macar harici
ye vekilinin, Berlin'i ziyaretinden e
vel pek samimi münar.ebette bulun
duğu devletin hariciye vekili ile baı
haşa görüşmek istemesi tabiidir. 

A. Ş. ESMER 
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Macaristanın dış politikası 
ve Roma - Berlin mihveri 

Macar Hariciye Nazırı " Macaristan bu 
mihverin kuvetinden korkmamah ! ,, diyor 
Budapeşte, 19 a.a. - Macar ajansı bildiriyor: Hariciye Nazırı 

Kont Çaky mebusluk için namzetliğini koyduğu Ozd seçim mın
takası müntehipleri önünde bir nutuk söylemit ve Macaristan'ın 
1919 senesinde11ıberi takip ettiği dış politikasının tarihçesini yap
tıktan sonra ezcümle demiştir ki: 

_ Macar harici politikasının umu -ı 

m1 hatları değişmemiş bir halde de -ıA 'd 
vam ediy~r. Macar hüküm~~inin hiris- v r U p a a 
tiyan, etnık ve sosyal polıtıkası, Ma -
caristan'a otomatik surette Roma -
Berlin mihveri devletlerinin yanı ha -
şmda mevki edinmiştir. Macaristan, 
mihverin kuvetli tesirinden korkma -
malıdır. Zira macar milleti, binlerce 
senelik ananesi ile, eğer bir dakika 
dahi istiklaline karşı olan sarsılmaz 
imanını kaybederse, macar kelimesini 
taşımıya layik değildir. Mihver, Ma -
caristan'ı, milletler için bir felaket o
lan bolşevizmden uzak tutacaktrr. 
Roma - Berlin mihveri ile, aynı za -
manda, ekonomik istikrar elde edile -
bilinecek ve kuvetli bir Macaristan ku
rulabilecektir. 

Ben, bizzat Hitler'in ve Musolini'
nin ağzından, kuvetli ve büyük bir 
Macaristan'ın Berlin ve Roma men -
faatlerine uygun olduğunu dinledim. 

Macaristan, Polonya ile olan ana -
nevi dostluğunu da derinleştirmekte -
dir. 
Diğer komşu memleketlerle normal 

münasebetler tesisi için de gayretler 
sarf edilmiştir. Macaristan, kendisini 
y·eniden kuvetli hisseylediğindenberi, 
komşularına daha kolaylıkla dost eli -
ni uzatabilmiştir. Bu gayretler, bazı 
komşularla muvaffak olmuş, bazıları 
ile olmamıştır. Fakat bunda mesuli -
yet Maoaristan'a raci değildir. 

Kont Çaky bundan sonra ekalliyet
ler meselesine temas etmiş ve demiş -
tir ki : 

Hükümet, ekalliyetlerin rahatı için 
elinden geleni yapmıya azmetmiş bu
lunmaktadır. E~it.llU'ı~t1Mtııcçe ve ek -
t.\!liyctin aleyhine haklar istemedikçe, 
hUkümetin himayesinden emin olabi -
lirler. Fakat eğer bunlar Macaristan 
aleyhine olarak kendi memleketlerine 
iltihak politikasını takibe başlarlarsa, 
devletin kuvetli elini omuzlarında his
sedeceklerdir. 

Etnik prensibin galebesi k!it1yen 
Macaristan'ın aleyhinde değildir. Bil
akis, Macaristan, Münih konferansı -
nı ve yukarı Macaristan'm ana vatana 
ilhakını, ' .ı prensibin galebesine med
yundur. Bir gün gelecek ki Münih 
konferansı, tarihte bir dönüm noktası 
olarak telakki edilecektir.,, 

Cemil Mardam 

soğuk 
dalgası 

Paris, 19 a.a. - Şimdiye kadar nis
beten iyi giden havalardan sonra he
men bütün Avrupa'ya antisiklon gel
miş ve şimal ve şark rüzgarlarının te
siriyle kuvetli bir soğuk hüküm sür
meğe başlamıştır. Ingiltere de dahil 
olmak üzere bütün Avrupa, kalın bir 
kar tabakası altmdadır. Hararet Pa-
ris'te nakıs sekiz, Berlin'de gene na
kıs sekiz, orta Avrupa'nın ve Polon
ya'nın dağlık mıntakalarında nakıs 

yirmiden aşağıdadır. Ingiltere'de so
ğuk, on senedenberi görülmemiş bir 
derecededir. Soğuk ve çok şiddetli 

fırtına dolayısiyle dün İngiltere ile 
Avrupa arasında irtibat hemen he -
men tamarniyle inkıtaa uğramıştır. 

Almanyadan 
İsviçreye 
bir ihtar 

Berlin, 19 a .a. - Völkicher Beo -
hn .... h ,. .. _...,..,,..+ • 'lr-i - 1 , _ _ .:..- , • 

vıçretye atagıô"a"kı ıiıtarda bulunmak -
tadır : 

"İsviçre bitaraf bir devlet olarak 
kalmak istiyorsa, Almanya aleyhinde
ki tahrikata ve propagandaya nihayet 
vermelidir. !sviçre'de Avusturya'nın 
ve südetler mıntakasının ilhakından 
senra Almanya'nın dahili siyasetine 
karşı tahammül edilmez bir propagan
da yapxlmaktadır. Memleketin alman 
taraftarı olan bütün elemanlarına ezi
ye t ve kanun harici muamele etmek 
ve Almanya'ya karşı tahrikatta bu -
lunmakla İsviçre'nin bitaraflığını ta
mamiyle ihlal ettiğini kendisine katı 
surette hatırlatırız.,, 

Filistin' de İngiltere 

lehinde nümayiıler 
Kudüs, 19 a.a. - Hebron şehrinin 

cenubunda kain Yatta kasabasında 
üç bin arap İngiltere'ye ve kırala sa -
dakatlerini bildiren büyük bir nüma -
yiş tertip etmişlerdir. Tezahürata iş -
tirak edenler arasında 60.000 kişiyi 
temsil eden bir şeyh de bulunmakta 
idi. 
Nümayişçiler Filistin'de asayişi ia

de ettiği için İngiltere hükümetine 
teşekkür etmişlerdir. 

İngiltere ıalisi Oconor, ingiliz or -
dusunun asileri tedip etmek için bü
tün gayretiyle çalışacağını ve arapla
rm da orduya muavenet edeceğini ü -
.mit ettiğini söylemiş~ir. --
, İngiltere'nin Çin'e 

yapacağı ikraz 
Londra, 19 a.a. - Hemen bütün 

gazeteler, ilk planda olarak, İngiltere
nin Çin hükümetine vereceği istikraz -
dan bahsetmektedir. 

Times gazetesi, ihracatın genişle -
tilmesi hakkındaki son kanun çerçeve
si dahilinde yapıfan ve Mareşal Çan -
kayşek'in yardım talebine bir cevap 
teşkil eden bu ilk istikrazı, daha di -
ğerlerinin de takip eyliyeceğini kay -
detmektedir. 

. 
Sabık ispanya 

Kırahnın vaziyeti 
Burgos, 19 a.a. - Sal~hiyettar mah

filler, esk: hü.kümdara vatandaşlık 
haklarının ve emlakinin iade edilme
si hakkında Franko tarafından veri -
len kararın bazı ecnebi gazetelerince 
sureti tefsirine itiraz etmekte ve bu 
tefsirlerin mahsus bir maksatla yapıl
dığını i lave eylemektedirler. Aynı 

mahfiller, bu karar ile harbin sevk vıe 
idareci arasında bir ınünaaebet olma-
~·&----·~----.._ .. __ 

Almanya' da hükümetin 

vaziyet elliği kalolik emlaki 
Berlin, 19 a.a. - Resmi gazete, lağ 

vedilmiş olan bazı katolik teşekkütı.e -
rine ait emlake vaziyet edildiğini yaz
maktadır. Bu tedbir 1933 senl!sinde 
neşredilen ve millet ve devlet için mu
zir olan teşekküllere ait emlake vazi
yet edilmesini derpiş eden bir karar -
nameye uygundur ve vaziyet edilen 
emlak İrmtraut ismindeki katolik te
şe.kkülüne aittir. 
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Çemberleyn niçin 
Roma'ya gidiyor? 

(Başı 1 inci sayfada) 
ğını bilemediğini, fakat hükümetin 
politik prensiplerinden katiyen inhi
raf etmiyeceğini, esasen İspanyol me
selesinin kati hallinin daima bizzat 
İspanyollara ait bir iş olduğunu söy
lemiş ve demiştir ki: 

Roma'ya, muayyen bir programla 
veya yeni bir hususi anlaşma için git
miyoruz. Roma'ya İtalya hükümetiy
le müşterek alaka arzeden bütün me
seleler hakkında noktai nazar teatisi 
için gidiyoruz. 

Roma'ya, iki noktai nazarı anlamıya 
gayret karşılıklı münasebetleri islah 
arzusu ile gidiyoruz, şahsi temasla 
karsdıklı itimadı arttırmaya ve bu su
retl.e de Avrupa tesanüdünü ve bilhas
sa Akdeniz'de milletler arasındaki i -
ti.matlı tekrar tesise hizmet etmek is -
tiyoruz. 

Almanya i'le miinasebeıler 
B. Çemberleyn bundan sonra Al -

manya'dan bahsederek, Münih anlaş -
masında Almanya ile münasebetlerin 
kendi arzu ettiği gibi tesbit edilmiş 

olduğunu söylemiş ve sözlerine şu su
retle devam eylemiştir : 

"-Harpten beri geçen yirmi yıl zar
fında, alman milleti hakkında pek ma
hirane bir şekilde muamele yapılma • 
dığınr gördük, nihayet bu milletin bü
yük vasıf ve meziyetlerini teslim et -
tik ve Almanya'nın Avrupa medeni -
yetinin teşriki mesaisi lüzumunu an -
ladık. Almanya'nın inkişafını asla 
zorlaştırmak istemiyoruz. Bu kuvetli 
ve hayatiyet dolu milletin diğer mil -
letlerle işbirliği etmesine muvaffak o
lamazsak, Avrupa'da hiç bir sahada 
ne barış ne de terakki mümkün olacak
tır. İngiliz milleti İngiltere ile AI -
manya'nm, Avrupa ailesinin diğer 

milletleriyle birlikte, harp tehlikeleri
ni bertaraf etmek yolunu bulmalarını 
arzu etmektedir. Bu suretle dünyanın 
diğer milletlerinin de kanaatlerini i -
fade etmiş olduğunu zannediyorum . 

İngiltere, diğerleri de kendi emni
yet menfaatlerini göz önünde tutarak 
aynı surette hareket etmeleri şartiy -
le, silahlanmayı tahdide daima hazır -
dır. Fakat diğer milletler gece gün -
düz silahlanınıya devam ettikleri 

müddetçe İngiltere de aynı şeyi ya • 
pacaktır. 

Çin'e yardım 
Başvekil müteakiben Amerika'nın 

Çin'e yaptığı ihracat kredisinden bah
sederek İngiltere'nin de Çin'e olan ih
racatı kolaylaştırmak istediğini ve bu 
meselenin ihracat garantisi hakkın • 
daki kanun Avam Kamarası tarafın· 
dan kabul edilir edilmez tetkik edile
ceğini bildirmiştir. 

Sözlerini, politikasını değiştirmiye
ceğini söyliyerek bitiren B. Çember -
leyn demiştir ki : 
"- Bununla beraber bu politikanın 

hedefi yalnız İngiltere'nin gayretle -
riyle elde edilemez. Fakat bu hedefe 
varamazsam dahi, bunu tecrülbe etmit 
olınanın yerinde olduğunu söyliyebi -
lirim Çünkü öteki şık muhakkak bir 
harptir.,, 

Çemberleyn' in poUıikası 
devam ederse •.• 

Londra, 19 a.a. - B. Çemberleyn•
den sonra muhalefet lideri B. Senkler 
söz alarak B. Çemberleyn şimdiki po -
litikasına devam ettiği takdirde harp
ten sakınılamıyacağını bildirmiş, Çin 
hükümetine kredi verilmesini tasvip 
ederek ingiliz dış politikasında .bir de
ğişiklik vuku undan önce İngiltere' de 
milli birli ğin imkansız olacağını iddia 
eylemiştir. 

Müteakiben muhafazakar mebuslar
dan B. Guentin Hoog B. Çemberleyn'• 
in politikasını şiddetle müdafaa et -
miştir. 

Göring de o sırada Romcida 
olmıyacak 

Londra, 19 a.a. - Bazı İngiliz ga -
zetelerinin istihbaratı hilafına olarak 
resmi mahfillerde beyan olunduğuna 
göre, Çemberleyn ile Lort Halifaks'
ın Roma'yı ziyaretleri esnasında Ma -
reşal Göring'in de Roma'ya gitmesi 
mevzuu bahis olmamıştır. Bu bapta a
demi maliimat beyan olunmamakta -
dır. 

Keza Çemberleyn'in Roma'<lan av
detinde Hitleri de ziyaret etmek fik
rinde olmadığı ehemiyetle kaydedil -
mektedir. 

"İtalyanın tabii emelleri!,, 
(Başı 1.inci sayfada ) ! "İtalyan milletinin tabii arzuları 

n:~l~~tinin .. k~~ .. olursa olsun herke~in hakkındaki neşriyatı şimdilik kili g~ 
yuzune'. gozun~ kırpmadan bakmaga rülmüştür. Filhakika, bu neşriyat, is
muktedır oldugunu k;aydeden kısmı, tenilen günde alevin parlak bir tarzda 
~usolini'.nin. ltalya'~m tabii emelle- ortaya çıkması için ocağı lüzumu ka
rın~en hıç bı: fedak_.arhkt~ bulu.nma- dar ateşli tutmaktır. Alevin parlıyaca
mag.a az~e~mış olduguna bır delil ad- ğı arzu edilen gün, her halde, Çem
dedılmelıdır. berleyn ve Lort Halifaks'ın Roma'yt 

Musolini'nin daha münasip bir fır- ziyaretinin arifesi olacaktır. 
satta bu meseleyi resmen ortaya ata- Ekselsiyor gazetesi, başyazısında di 
cağı söylenmektedir. yor ki: 

Taymis gazetesi, İtalyan talepleri 
hakkında bir anlaşmaya varılması ve 
İngiltere'nin bu hususta tavassutta 
bulunması imkanlarından bahseder -
ken Çemberlayn'in Roma seyahati es
nasında bu meselenin görüşüleceğini 
ihsas etmek istediği aşikardır. Müfrit 

Kahire' den geçti 
Kahire, 19 a.a. - Paris'ten Suriye'

ye dönmekte olan Suriye başvekili Ce
mil Mardam, İskenderiye'de kırat Fa
ruk tarafından hususi surette kabul o
lunmuştur. 

D o Ü N o L E R sağ cenaha ve sol cenaha mensup fran
srz gazeteleri daha şimdiden Çember
leyn'i bir "Akdeniz Münih'i,, yani İn-

Hitler' in Musolini'ye nasihat ettiği 
tahmin edilebi'lir. Diğer taraftan İtal
yan poltikasmm iç yüzünü bilenler ve 
yahut bildiklerini zannedenler, fransız 
aleyhtarı cereyanın Musolini'den baş
ka birisi tarafından arzu edildiğini ve 
körüklendiğini söylemektedir. İngiliz 
gazetelerinin aldıkları malfunata da 
bakılırsa İtalya, arıaziden ziyade hukuk 
ıstemektedir. Bu t ahfif edilmiş şeklin
de dahi, italyan talepleri, bizim mülki 
tamamiyetimizi ve Akdenizdeki ser
bestiyi alakadar ettiği nisbette kabul 
edilemez şeylerdir. Fransa'da bunlara 
karşı mukavemet, çok sarih ve umumi
dir. Çekoslovak meıselesinde fransız 

efkarı arasında ihtilaf vardı. Bu mese
lede bütün fransız efkarı müttehittir. 

Suriye başvekili kırala Suriye hü
kümetinin :am'ı ziyaret etmek ıçın 

vaki da vetiyesini vermiş ve kıral da 
bu daveti kabul etmiştir. 

Moçek Yugoslavya 

birliği lehinde 
Belgrad, 19 a.a. - Hırvat partisi rei

si Maçek diln kalabahk bir halk küt • 
lesi önünde ve bir çok zevat da hazır 
bulunduğu halde "Yarım asırlık hırvat 
sanatı sergisini açmıştır. Siyasi ma -,, . ~ 

hafilin kanaatine göre, hırvat mılletı 
Maçek'in idaresi altında Karacorce -
viç hanedanının riyaset edeceği Yu -
goslavya birliği lehinde karekete ka -
rar vermiş bulunuyor. Dünkü mera -
sim ancak bu suretle tefsir edilmek -

tedir. 

General Antonesko 

vazifeden affedildi 
Bükreş, 19 a.a. - Rador Ajansının 

bildirdiğine göre, üçüncü kolordu ku· 
mandana general Antonesko sadece 
vazifesinden affedilmiştir. 

General A ntonesko hakkında yaban
cı memleketlerde dolaşan şayialar ka
tiyen esassızdır. 

Edebiyatçı ve dünya 
Geçenlerde bir Fransız ga%etesi edebiyatçılar arasında açtığı bir an

kele mevzu olarak sanatın belki günümüz; için en ehemiyetli meselesini 
intihap etmi§ti. Soruyordu: Edebiyatçı bugün siyase'1e a~akadar olmalı 
mıdır? Cevaplarda tam bir İttifak görülmediğini söylemiye hacet yok
tur. Çünkü sual nihayet bi.r tamperaman meselesine temas ediyordu. 
Sanatkarların dünya hadiselerine ve gürültülerine kulaklarını tıkıya
rak kendi z;engin iç aleminde ya§amasını tavsiye edenler yanında, in
sanlık, tarihinin en müıkül anlannı ya§adığı bir sırada sanatkarın on
dan habersiz görünerek yalnız kendi rüyaları arasında ya§amasını hod
binlik telakki edenler Je vardı. 

Bir muharrir §U cevabı veriyordu: uEğer siyasetle alakadar olmak
tan part-ilerin mônaau: .ııandalya kavgalarına iştirak etmelerini kasde
diyoraam;z, bir edebiyatçı için böyle bir alaka istiklalini kaybetmek 
demek olacağı için tavsiye edilemez. Fakat, edebiyatçının etrafında ge
çen hadueleri dikkatle takip ederek bir görü§ sahibi olmıya çalışması
na ihtiyaç vardır. Aksi takdirde sanatı insani karaktere malik ol~mı
yacaktır.'' · 

Ezeli "Fildişi Kule" meselen ..• Tarih, sanatkarın Fildişi kulesi ~çin
de rüyalarının dilini dinlemesinde mahzur olmıyan zamanlar kaydet• 
miştir. Fakat sanatkarın içinde YCl§adığı dünyayı ve insanları tanımıya 
hacet görmeden yalnız kendi iç alemin de yaşamıya kalkııması haki
katen zamanımızda herkese bahşedilemiyecek bir lüks haline gelmiş
tir. Maddi mücadelelerin en çetini içinde, mütemadiyen sinirlerini har
cıyarak yaşannya mecbur olan bugünün adamı, artık yalnız rüya ve 
masalla a&.1unamr,yor. Sanata rağbet göstermek için orada kendini., zih· 
nini işgal eden büyük meseleleri aramcmnı ona çok görmemeliyiz;. Bu
günün sanatkarı inıanlar arasında insanca bir mevki elde edebilmek 
için görüş ve Fikir sahibi olmak mecburiyetindedir. Onu cemiyete arka
sını dönerek kendi •ıcak rüyaları içinde ycı§amaktan menetmiye kim
senin hakkı yoktur. Bu rüyaların mahsulü olan bir sanata karşı etrafın 
alcikası~lığından ıikci~t etmiye de onun hakkı olmadığı gibi. . 

Yaıar NABi 

giltere'nin ve bilhassa Fransa'nın yeni 
bir hezimetini hazırlamak üzere Ro
ma'ya gitmek istemekle itham etmek
tedirler. 

Pöti Jurnal gazetesi, Çemberlayn 
ile Halifaks'm Roma'ya yapacakları 
seyahatin fransız - İngiliz dostluğun

nun mehenk taşı mesabesinde olaca
ğını kaydetmekte ve ingiliz nazırları
nın italyan taleplerine Fransa'nın 

yaptığı gibi kati bir "hayır,, cevabiy
le mukabele edeceklerini ümit ettiği
ni ilave eylemetkedir. 

iUusolini nutuk söylerken lıalk 
Korsika, 1'unu.s diye bağırdı 

P.aris, 19 a.a. - Bu sabahki Paris 
gazteleri, Musolini'nin Carbonia'daki 
nutkunda italyan taleplerini mevzuu 
bahis etmesi h adisesi üzerine tefsirler 
yürütmektedir. 

Figaro'nun Roma muhabiri yazı
yor : 

Musolini'nin bu nutku ile İtalyan 
gazetelerinin neşriyatı arasında büyük 
bir tezat vardır . Mamafih, Musolini'
nin nutku esnasında da halk, "Tunus, 
Korsika,, diye bağırmışlardır. 

Filhakika, Musolini için, resmi bir 
nutukta italyan taleplerinden bahset
mesi çok zor olurdu. Eğer Musolini, bu 
şıkkı ihtiyar etseydi, kendisine her 
türlü pazarlık kapısını kapıyacak ve 
diğer taraftan, asıl buhran, henüz Mu
solini' nin arzu etmediği bir saatte baş
lıyacaktı. 

Fransa'nın istedikleri 
Övr gazetesi, başmakalesinde diyor 

ki: 

İtalyan taleplerine karşı, bizim de 
taleplerimiz vardır. Bunların başında, 
İtalya ile Pirenelerde müşterek bir hu
duda malik olmamak ve garbi Akde
nizde deniz yollarımız üzerinde ital
yan faaliyet kaynakları ile karşıla~a 
mak gelmektedir. Musolini, bir kere 
daha, Karbonia'da bu mcse•lelere temas 
etmek istememiştir. Her halde bu da
ha iyidir. 

Popüler diyor ki: 

Musolini, Karbonia'daki nutkunda 
Tunus ve Korsika hakkındaki italyan 
taleplerinden hiç bahs.etmemcği daha 
doğru bulmtt§tUr, J ;ıhakika bu tarzda 
hareket etmek suretiyle Musolini, ne 
tezahürler aleyhinde bulunmuş, ne de 
italY.an taleplerinden herhangi bir ten
zilat yapmıştır. Bu meseleyi tamamiyle 
meskut geçen M usolini, aynı zamanda 
yabancı memleketlerde de belki bir 
şüphe uyandırabileceğini düşünmüş ve 
B. Çemberleyn'in Roma'yı ziyaretin-

Tabii arzular den cayması ihtimalinin de önüne geç 
· Jurnal gazetes inin Roma muhabiri miştir. Mamafih, bu sükuttan herhan-

şunları bildiriyor: gi bir netice çıkarmak için şimdilik 
İtalyan gazeteleri. Y.C radyolarının vakit daha çok erkcndi,f. 
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Fransız parlamentosunda 
Dış politika konuşmaları 

• Bone diyor ki • 
111111111111111111111111111111111111111111111111111 

italya'ya bir karış 
toprak veremeyiz ! 

Franıız Dış Bakanı B. Jorj Bone'nin parlamentoda dış ai
yaaet hakkında sorulan suallere verdiği cevapları Pari -
Suar şöyle kaydediyor: 

iT Al~YA'NIN TAl ... EPl ... ERI 
B. BONE - Almanya'nın ltalya'yı 

tqvik etmiş olduğunu sanmıyo
rum. 
Kont Ciano İtalyan meclisinde 
yapılan tezahürler hususunda 
mesuliyet kabul etmemiştir. 
Bütün İtalyan kampanyasının Ci. 
buti ve Süven'te tatmin edil
memekten ba§ka maksadı bu
lunmaması mümkündür. 
İtalya ile Tunus ve Koraika hu
susunda müzakereye girişmek 
imkanı yoktur. İtalya'ya bir ka
rış toprak verecek değiliz: Ziya
reti esnasında bunu B. fon Rib
bentrop'a söyledik. 

SUAL - Alman bakanından İtalya
nın talepleri karşısında Alman
ya'nın <lurumu hususunda ga
ranti istenildi mi? 

B. BONE - B. fon Ribbentrop şu ce
vabı verdi: Roma - Berlin mihve
ri bütün sağlamlığını muhafaza 
etmektedir, fakat Almanya'nın 
Akdeniz.de doğrudan doğruya 
menfaatleri yoktur .. 

SUAL - lngiltere'nin vaziyeti ne
dir? 

B. BONE - İngiltere'nin bize karıı 
hukuki angajmanı yoktur: Fakat 
Lort Pört, lngiliz • ltalyan anlaş
masının Akdeniz statüsüne isti· 
nat ettiğini hatırlatmıya gitmiı -
tir ve B. Çemberleyn son nut
kunda Franaız. İngiliz tesanüdü
nün muahedelerden daha kuvet· 
li olduğunu belirtmittir. 

FRANSIZ - ALMAN 
BEYA.NNAJUESI 
B. BONE - imza fon Rat meselesi 

dolayııiyle gecikmittir. 
lngiltere (daha 16 ilkteırindenbe 
ri) günü gününe vaziyetten ha
berdar edilmiıtir: İngiltere ta· 
mamiyle taavip ediyordu. 
Sovyetler Birliği, Belçika ve Po
lonya'ya da haber verilmişti. 
Matbuat anlaıması bahse mevzu 
olmamııtır. 

SUAL - Beyannamenin üçüncü pa
ragrafının tam ıümulü nedir? 
Ruıya ve Polonya ile muahedele
rimiz ne oluyor? Bunlar Fransız 
- Alman beyannamesiyle naaıl 
hemahenk olabilirler? 

B. BONE - Üçündl paragraf ancak 
iatiıareler gözetir: bizi kati au
rette yalnız muahedelerimi:ı. bağ 
lar. Franıa'nın hakları ve mü
kellefiyetleri eakisinin aynıdır. 

VKRANl'A MESEJ.,E I 

ve tehlikeli görmektedirler. 
Polonya ile Rusya 'nın Ukranya 
Üzerine yapılacak bir harekete 
ne miktar kuvetle karşı koyacak
larını bilmek lazımdır. 
Romanya ve Yugoslavya bugün
kü politikamızı tasvip ettiklerini 
bildiriyorlar. 

M EMEL M ESEJ.,ESI 
B. BONE - Inr;iltere ile birlikte Al

manya'ya müracaatta bulunduk. 

lSPANlrA 
B. BONE - Hali.. karışmazlık komi

tesi safhaıın·da bulunuyoruz: 
Yabancı gönüllülerin çekiliıi ta· 
mamlanmadıkça muhariplik hak 
kı verilmiyecektir. 
Tezimiz ingili:ı. bakanlığınca ka
bul edilmİ§tir. 

UZAK ŞARK 
B. BONE - Fransız hükümeti İngil

tere ile Birle§ik Devletleri Prens 

Konoye'nin ilan ettiği projeleri 

protesto etmek için müşterek bir 

teıebbüse davet etmişti. 
Yang-Tse nehri üzerinde seyrÜ· 

sefer için müşterek bir teşebbüs 

yapılmıştır. Bu teşebbüs 25 $On 

teşrinde tekrarlanmıştır: Japon

ya'nın cevabı kaçamaklıdır. 

Konsolosluk raporları japonlar 

tarafından işgal edilen mıntaka

larda bütün beyazlara karşı düı-
manca daVTanddığını anlatıyor: 
Onun için müıterek bir tqebbüa
le müdahale etmek lazımdır. 

YAHUDi MVLTECILER 
B.BONE - Franaa'da bugün 200.000 

mülteci vardır, bunun 40.000 i 
yahudidir; bwıların tabiiyet re

jimleri: Hariciye Vekaletinin 

transit vizesi, ve Dahiliye Veka

letinin ikamet vi;ı;esidir • 

Kati bir teklif İngiltere ve Al

manya muadil miktarda almayı 

kabul ettikleri takdirde sömür

gelere 5 ila 10.000 mülteci alma. 

ğa hazırız. 

Amerikan müsteşarı B. Summer· 
V el "muhaceret kanununun tes· 

bit ettiği rakamlardan fazla ka· 

bul edemeyiz. Yalnız ikamet ve 
m"üsaa·delerini genişletebiliriz.,, 

diyor. 

B. BONE - Fikir danııtığımız Sov
yetler Birliği ve Polonya bazı 
matbuat münakaplarını ifratla 

İngiltere muhtP.lif dominyon ve 
kolonilerde tahkikat yapıyor. '\

vusturaıya 15.000 mülteci kabul 
edebilir. 

Moskova - ~imal kutbu 
Amerika u~uıu kahramana 

Çkalov'un 
cenaze 
töreni 

Moskova, 19 a.a. - Dün saat ıs te 
büyük tayyareci Çkalov'un cenaze 
töreni yapılmıştır. 

Çkalov'un tabutunun üç gün sendi
kalar sarayındaki büyük salonda teş
hiri esnasında Moskova halkından yüz 
binlerce kişi ve ayrıca hemen bütün 
sovyet şehirleri mümessileri, büyük 
tayyareciye son hürmet vazifesini ifa 
etmiştir. Ceset, eve!ki akşam yakıl -
mış ve külü bir vazoya konulmuştur. 

Dün, şiddetli soğuğa rağmen, Kı -
zıl meydanı ve civarındaki sokakları 
yüz binlerce halk doldurmuş bulunu
yordu. Saat 14.45 te Stalin ve Molo
tov ile parti ve hükümetin diğer ri
cali, vazoyu sendika sarayından Kızıl 
meydana getirmişlerdir. Burada, hü
kümet namına Sovyetlcr Birliği halk 
komiserleri reis muavini Bulganin, 
partinin Moskoıı,a mıntakası sekrete
ri Çerbakov ve ölünün yaptığı büyük 
hava seferlerindeki arkadaşı Baydu -
kov birer nutuk söylemiş ve mütea
kiben, Stalin, Molotov, Kaganoviç, 
Voroşilov, Katinin, Andreev ve Çcr
bakov tarafından kaldırılan vazo. ma
tem marşları calınır ve toplar selfim a
tışı yaparken: kaldırılarak Kremlin -
in dıvarına götürülmüş ve orada ha
zırlanan yere vazedilmiştir. Bu esna
da, bombardıman ve avcı tayyareleri 
filoları uçmuş, üç hafif tayyare de 
meydan üzerinden çok alçaktan geç
miştir. 

Çkalov'un ölümü dolayısiyle bütün 
Sovyetler Birliğinde matem tezahür
leri yapılmıştır. Bu ölüm, bütün dün
yada derin teessür ve akisler uyan -
dırmış ve dünya tayyarecilik alemi -
nin mümtaz şahsiyetlerinden, ezcüm
le Amerika Birleşik devletleri aske
ri hava kuvetleri şefi general Arnold 
ile meşhur kutup kaşifi amiral Byrd
den samimi taziye telgrafları gelmiş

tir. 

Moskova - Şimal kutbu - Amerika 
uçuşu kahramanının ölümü karşısın
da Moskova'daki büyük elçiler ve el
çiler hariciye halk komiserine ve a
taşemiliterler de müdafaa halk komi
serine taziyede bulunmuşlardır. 

MeJhul suçlar kanunundan 

alman neticeler teshil olunuyor 
Meşhut suçların muhakeme usulü

ne dair kanunla ağır cezayı mucip 

suçların da meşhut suçlar kanunun~ 

göre muhakeme edilmesi hakkındakı 
kanunun tatbikına geçileliden beri ta

kip edilmiş olan suçların tesbiti karar-

laşmıştır. 

Adliye Bakanlığı, bu suçların milc
dariyle neticelerini ve bunlardan taki
bi, kanuni sebeplere binaen umumi u
sul hükümlerine bıraktlmış olanlarla 
ademi takip kararı verilenlerin mikda
rını cümhuriyet müddeiumumilikle -
rinden istemiştir. Müddeiumumilikler 
bu hususta birer cetvel hazırlıyarak en 
geç ikincikanunun ilk haftasına ka~ar 
Adliye Bakanlığına göndereceklerdır. 

B Al IK 
- Belki de izdivactan evel adam ortadan kaybo· 

lur. 

TUTAN 

K E D İ 

Viviyan cevap vermeğe tenezzül etmiyerek ba-

ğırdı: 

- Bende üçlü var. 
Anna Gretl'e izah etti: 

- Şüpheıiz onun yerini tutabilecek olan birini 
tanıyorum da ... Belki o aeninle arkadaş olur. İyi bir 
aile kızıdır; babası eıki İtalyan nazırlarındandır ... 

Gretl, yüzünü buruşturarak: 

ı- .... ·M~hk~~·~ ..... R~~~·~~~·i"i~;; ............... , 
ı........ ............................................................................................... . 

İKİ NİŞANLI ARASINDA ••• 

Delikanlı günlerce Fidanlıkta 
nişanlısına sarkıntılık etmiş 

Şüphe kötü şeydir vesselam ... 
Bundan üç ay evci tanışmış iki ayı laf atıveririm. Sesimi de başkalaştırı

evel de nişanlanmışlardı. Aileleri ça- rım, beni tanımaz ... Bakalım cevap ve
bucak dost oluverdiler. Geceleri biri- recek mi? Verecekse ne verecek? 
birlerine misafirliğe gidiyor, gündüz- Bu parlak fikir sabahlara kadar Sa
leri gençler buluşarak istikballerine cid'i uyutmuyor. Ertesi günü, işini 
ait etraflı planlar çiziyor, projeler ya- gücünü bırakıp gece düşündüklerini 
pıyorlar. tatbikc"l koyuluyor. Elbisesini, palto -

lşin hüiasası, samimi bir nişanlılık sunu, şapkasını değiştirdikten sonra 
hayatı ... Eğer bir aksilik çıkmaz, ey- Fi<lanlık'a gidiyor ve tam Ferhunde -
yam müsait giderse baharda bir çatı· nin geçecegi saatlerde bir ağacın ka -
nın altında toplanmağa karar vermiş ranhğını siper alıp bekliyor. Derken, 
bulunuyorlar. Sacit'le Ferhunde biri- uzaktan Ferhunde'yi tanıyor: 
birlerine hoş görünmek, yekdiğerini Tam Ferhunde hizasına gelince, 
memnun etmek için ne yapacaklarını mümkün olduğu kadar sesini kalınlaş
bilmiyorlar. Erkek para arttırıyor, kız tırmağa çalışarak: 
evde yeni marifetler öğreniyor. - Küçük hanım, diyor, eve doğru 

Bir gün Ferhunde annesine: mu? 
_ Anne, diyor, ben filan mektebe Ferlıun<le bu lafı adeta hiç duyma· 

gitmek istiyorum. Orada kızlara tur- mış gibi yoluna devam ediyor. Halbu
lü sanatlar öğretiyorlarmış. Gitsem ki duymamış olmasına imkan yok. 
mi? Sacit: 

Boyan Halise - Fcrhunde'nin an- - Elbette işitti, diye düşünüyor 
nesi - düşünüyor, bu işi kocasına açı· kendi kendine, ve cevap vermedi. De
yor: mek ki iyi ... Fakat kendi kendisini de, 

_ Git elbette kızım, diyorları bir nedense hala tatmin edilmiş sayamı -
kaç ay sonra hayırlısiyle bir ev hanı- yor. Ertesi gün aynı tecrübeyi bir da
mı olacaksın. Yemek pişirmesini, ça - ha tekrar ediyor ve bu sefer: 
maşır yıkamasını, elbise ütülemesini - Bendenizi refakatinize kabul... 
kitaptan öğrensen fena mı olur. diye başlıyan malUm klişe halindeki 

Derken sıkı bir tahsil hayatı başlı- tiradı okuyor. Ferhunde'den gene ce
yor. Sabahları erkenden gidiliyor, ak· vap yok; kız, dönüp bakmıyor bile .. 
şamları muayyen saatte eve dönüyor. Ama gel gelim nişanlının içine bir 
Mektepte öğretilen işler evde tatbik kere kurt düştü. Ondan kurtulmak 
ediliyor ve mesela mutfakta tencere· mümkün mü? 
nin kenarına yayılan bir kara deftere Şüphe feci şeydir, dilerim tanrıdan 
göre çorbalar pişiriliyor, börekler a· bu derde kimse yakalanmasın .. 
c;ılıyor. (Ama yeniyor mu, yenmiyor Sacit üçüncü günü: 
mu burasını öğrenemedim.) - Sizi ilk gördüğüm gündenberi... 

Ferhunde"nin evi ön Cebeci tarafla· Diye başlıyor, dördüncü günü: 
rındadır ve filan mektepten dönerken - Eğer acize hala cevap vermiye -
evine gitmek için en kestirme yol olan cek olursanız ... Diye hafif yollu tehdi
Fidanlık'ın ortasından geç.en yolu ter- de girişiyor. Fakat nafile, Ferhunde'yi 
cih ediyor. döndürüp baktıramıyor bile ... 

Fakat malfim ya, akşamlar erken o- Yalnıız, Ferhunde'nin bu ciddiyeti i-
luyor, ortalık erkence kararıveriyor. çindeki şüpheyi bertaraf edeceği yer
Binaenaleyh Ferhunde'nin geçtiği sa- de, adeta, onu kudurtuyor. Ve adeta 
atlerde Fidanlık yolu, bir insan, hele Ferhunde, Sacid'in indinde namusun
gen.ç bir ku.: üzerinde çe•itli tüpheler dan cidden endişe etmek iktiza eden 
toplanmasına müsaittir. Ama Ferhun- bir nişanlı haline geliyor. Kendi ken -
de ağır ba)Jlr, çidd~, .rnii• clcl•p v .. i ia•• uı ..... ._ 11 • • --~ .. .,",. 

lik parmağı yüzüklü olduğu için o ta- Tecrübeler, o kadar ilen gfü .... _ 1.: 

raklarda bezi yok; sağına soluna bak- Ferhunde'yi adam akıllı sinirlendiri -
madan sabahları filan mektebe ve ak- yor. Faraza Sacit, sözleri mütemadi -
şamları ön Cebeci taraflarındaki evi- yen cevapsız kalınca, bir akşam, ni -
ne daima kazasız belasız gidip gelebil- şanhsmın namuslu olup olmadığını 
mektedir. ( !) anlamak için, ufak tefek dirsek 

Gelelim Sacid'e ... Ferhunde hakkın· sarkıntılıklarına başlıyor. Bu sefer ar
daki temiz duyguları ve ona karşı fi kaya doğru sert bir bakış ve hılzı a · 
zamandanberi duyagelmekte olduğu dımlar ... Fakat bu kadarcık reaksiyon 
tam itimat hislerinin kılına halel gel- Sacid'i tatminden gene uzak kalıyor. 
memiş olmakla beraber bir gün kendi Nihayet son tecrübeye karar veri -
kendisine şöyle düşünüyor: yor Sacit ... 

- İyi, güzel ... Filan mektebe git - 'Gene bir ağacın gölgesine sığınıyor 
mesi elbetteki muvafıktır. Yalnız o sa-

ve Ferhunde tam hizasına geldiği za
atlerde o karanlık yollardan geçmesi ... man ag-acın altından fırlayıp, kaplan 

Haniden sonra sağa sola ni!}Clnhsı-
çevikliğiyle üzerine atılıyor onun ... 

nın ahlakı hakkında sualler soruyor. Derken bağırmasına mahal kalmadan 
Aldığı cevaplar gayet mükemmeldir. Ferhunde kendisini Fidanlık'ın içeri -

Fakat Sacid'in içine bir kurt düş -· taraflarında buluyor. 
müyor deg- il.. Bir kac; gün kuruntu. ı -

h Sacit hala düşünmektedir: Acaba 
dnde kıvranıp durduktan sonra nı a-
~ namuslu mu? Bakalım ne yapacak şim-
yet kararını veriyor: 

l __ R A_o_v_o_J 
TÜRKİYE .RADYO DİFfJZYON 

TÜRKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

POSTALARI 

Dalga uzunluğu : 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m . 15195 Kes./ 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

( Türkiye Saatile ) 

Ankara: 

Sah 20-12-38 
12.30 Muzik (opera parçaları) - 13.oO 

aaat ayan ve haberler. - 13.10 Turk 
müziği (Türkçe şarkılar) 13.40.14 Müzik 
(Fanfar - PJ) - 18.00 Türk muzigi (İnce 
ı;az faslı) - 18.45 Konuşma (Hukuk ılmi' 
ni yayma kurumu) - 19.00 Müzik (hafif 
müzik - Pl) - 19.15 saat ayarı ve haber• 
ler. - 19.25 Müzik (lıdcrler • Pl) - 19.40 
Temsil (bir dram - oglumun yemişleri) -
20.00 Müzik (Radyo orkestrası - şef: Ha• 
san Ferit Alnar.) - l - Brandcnburi 
konsertosu No. 3 sol major (J. S. Bah) -
2 - Saraydan kız kaçırma operası - uver• 
tür (W. A. Mozart) - 3 - Ifijcnya Aulit 
den operası uvertur (Ch. Gluk) - 4 - Sie• 
gfried - İdili - (R. Vagner) - 21.00 saat 
ayarı ve para, kambiyo ve toprak mahsul• 
leri borsası - 21.10 Türk müziği (halk 
müziği ve oyun havaları ve muhtelif şar• 
kılar) - 22.00 konuşma (Türkiye posta• 
sı) Z2.15 muzik (küçuk orkestra) - 1 • 
An Alle (Marten Uhl) - 2 - Fransız as
keri marşı (Sent Sacns) - 3 - No valzet 
(Çaykovski) - 4 - Prelüd (Rahmani• 
nof) - 5 • Marta - uvertür - (Flotov) -
6 - Rcveri cnterromk • entermeza - (Çay• 
kovski) - 7 • Esmeraldc - pas dcs Bohem• 
ien No. 2 (Drigo) - 8 - Bcrsoz - (Grctc• 
haninov) - 9 - Spaniş Tanzc (Moskov• 
ski) - 23.15 Müzik (cazband) - 23.45.24 
- son haberler ve yarınki proğram. 

Avrupa: 

NOEL MfJZ1Ct: 17.20 Berlin - ıs. ıs 
Viyana - 18.20 Munih - 19 Berlin - 20.10 
Layp.dg - 21.30 Strasburg 

U.l:"!!.ı<A VE OPE~ETLER : 12 Munıb 
- 14 Laypzig - 16 Keza - 19.30 Budapeş• 
tc - 20 Hamburg - 20.10 Könıgsberg -
20.30 Floransa - 21.45 Lıiksenburg. 

ORKESTxA KONSERLER! V ~ SEN· 
FONlK KONSEHLER : 12 Kolonya - 16 
Konigsberg - 18.15 Stokholm - 19.25 
Droytviç - 20.10 Doyc;land Zender - 20.30 
Stokholm -21 Millino - 22.35 Ştutgart. 

ODA MUSİKİSİ : 21.15 Paris. 
SOLO KONSJ:o:RLERİ : 15 Frankfurt 

- 15.25 Hamburg - 16.30 Varşova - 17.30 
Stokholm - 18 Hnmburg - 18.15 Doyçland 
Zender - 18.20 Konigsbcrg - 18.30 Frank· 
furt - 19 Hnmburg - 19.5 Paris P.T.T. -
21 Roma 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v,s.) : 16 

Frankfurt. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAR : 

18.20 Breslav - 21.10 Sarbrük - 21.30 
Beronıünster - 22.10 Milano. 
RAFİF MÜZİK : 6.30 Alman istasyon -

lan - 8.30 Frankfurt, Münib - 10.30 Ham
burg - 12 Frankfurd, Hamburg - 13.15 
Münib - 14 Ştütgart - 14.10 Viyana -
14.15 Munih - 15 Berlin - 15.30 Keza -
16 Alman istasyonları - 16.15 Münib -
19.15 Breslav - 20.10 Ştütgart - 20.15 
Frankfurt - 22.20 Münib - Z2.30 Ham • 
burg - 24 Frankfurt • 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Ştlitgart -
15.15 Doyçland Zcnder - 19 Konigsberc, 
Viyana - 22.45 Budapeıte t~ı ... - _ _.__ -
tra!lı). : 20.30 Kolonya - 2'2 
MÔnie'CeıiC'lı';hlıfya - 22.15 Belgrad -
22.30 Floransa - 22.35 Königsberg - Z3 
Roma - 22.25 London - Reeyonal - 25 
Droytviç. 

vaveylayı koparıyor: 

- Can kurtaran yok mu, imdat! Di
ye bağırıyor. 

Fidanlık"ın bekçileri bereket versin 
yakındaymış. Derhal koşuşuyorlar. İ
ki genci ağaçların arasından çıkarıp 
önlerine katıyorlar: 

- Buyurun merkeze bakalım 1 
Sacit, hiç aklına gelmemiş olan bu 

akibetten şaşkın bir halde, fakat yüzü
nü göstermemek için başını yerden 
kaldırmadan, bekçilere yalvarıp ya -
karıyor: 

- Aman, diyor, etmeyin eylcmeyiıı 
bir çocukluktur oldu, bırakın beni.. 

- Yarın akşam, diyor, kılığımı kı- di belli olur. 
1 Ferhunde tabii, ağzı tazyikten kur-

yafetimı değiştirir, bir ağacın a tına 

Fakat, sesinden nişanlısını tanıya -
mamış. Tabii onun olacağını da aklı -

<Sonu 5. inci sayfada ) k tulur kurtulmaz yapacağını yapıyor, gizlenir, Ferhunde oradan geçer en 

kendi yapmak istemekte ve kimseye itimat etme· 

mektedir. 
- Giriniz! , 

B L .. · 'in kapısını tak tak vuran Gretl e ayan usıyen . 
aksi bir aes böyle cevap verıyor. . . 

N ? Yen"ı bir manken mı? Evet, bır man· - ev~. . 
k oruz. ltalyan mı? Muhakkak kı çok es-
end~rıy d y•l mı"? Ne onu görme·diniz bile, öyle 

mer ır, egı · ' d y•ı 
mi? Gidip görünüz. Nazır kızı mı? Bu fena egı ; 
hal ve taVTın ehemiyeti vardır. Bana bunu gene ha-

Çocukların takdiri ana ve babalarmınkinden 
emin olmak hakikaten gariptir. Çocuklar Istvan'a 
itimat etmiyorlar, halbuki iki büyük ona bayrh)IC>l'
lar. 

Klari ona gizlemediği bir iatikr&hla m-..mele 
ediyor. Yani aoğuk ve uzak duruyor. Daha doğru
au ilk zamanlarda vaziyet budur. Daha aooralan 
Klari Istvan'ın kendiıini güldürüp eğlendinneeine 
lütfen müaaadekar davran~or, ve Yani istekııi:di

ğine rağmen onun ıakalariyle alakalanıyor. 

SOKAGI 
- ltalyan kızı mı? Ben İtalyanları sevmem. Kaç 

tırlatınız. .. .. 1 G l 
I A "l Gretl gene salona dondu er. ret §te nna ı e . • 

Zira, teslim etmek gerektir ki lıtvan'm zuh. 
rundanberi hayatı daha eğlencelidir. Meaela, Ba
rabaş'lar Pariı'in bu bin çehreli büyiik §ehrİn ~ 
men hiç bir tarafını bilmiyorlar. Onu ne kadar az 
tanımıt olduklarını ancak timdi anlıyorlar. Gün
leri aayıaı mahdut birkaç nokta araaında geçerdi • 
Barabaı Sentonore sokağındaki kürkçü dükkanı
na gider ve gelir akıamleyin de Senjak sokağma 
giderdi. 

Yazan. Yolan Foldefi Çevııen . Nasuhı IJaydaı 

-33-

_ Madmazel Viviyan'ın ay sonunda bizi terk e

deceğinin doğru olup olmadığını sormak istemiı-

tiın. . . . 
_ Bundan sana ne? Onun yerıne mı geçmek ıa-

• ? Kalçaların fazla geni§, ve yüzünde de çil 
tıyorsun · 

var. b"l b ki k · · 
d . Margörit cevap ı e e eme aızın, Böyle ıyen • • _ 

. kaınbil oynamakta olan kızları çagırdı: • . 
ıs v· . y ba .. ında çıkmakta hala nrar e-

- Hey ıvı, a .. . ? 
? O macera gene devam edıyor mu. 

diyor musun . . k mbillerden kaldırmıyarak 
Viviyan ba§ını ıs a 

P veriyor: · 1 1 ceva d ediyor Benım e ev en • 
S ğlam evaın · . 

- apa s~ k bulmu§ olmam bu kadar ına-
mek istiyen bır erke . ? 

nılmıyacak bir ~e! ?11 
• w d §U sözler dökülüver-

Kızlardan bırının agzın an 

yaşında bu kız? •• 
- Benimle yaııt; on yedisinde. 
Gretl, soğuk soğuk: 
- Bebek! Dedi. Gel gi•delim, Jaklin'e söyliye

lim. 

Anna, bahsetmekte olduğu kızı ilk önce kendi 
görmek İstediğini niyet ediyoraa da Gretl aalonun 
kapısmı çoktan açmıştır. Bayan Jaklin gelmiı ve i
ki satıcı kız onun mantosunu mütelaşi hareketlerle 
aırtından çıkarmaktadır. 

- Bayan Jaklin, şu gördüğünüz küçük kız Vi
viyan'ın yerine geçebilecek bir manken tanıyor
muş. Bir İtalyan nazırının kızı imiı. Ya.but bu çe
ıit bir şey .... 

Bayan Jaklin: 
- Hım! Diyor. Bayan Lüsiyen'in baıka bir kim

seye söz verip vermediğini bilmiyorum. Dün bir 
kız müracaat etti. En iyisi kendisine sormaktır. 

Jaklin, bütün bunlardan haberdar olmak lazım 
geldiği halde Lüsiyen'in gizlice hareket etmesi gü
lünç bulduğu merkezinde olan fikrini itmam etmi
yor. Manken seçmekte Lüaiyen'den aal&.hi.yetli ol
duğunu da söylemiyor. Fakat, bu kadın her ıeyi 

Anna'ya atölyenin kapısına kadar refakat ed~yor. 
Kü ük Macar kızı bir an eşikle tevekkuf edıyor. 

N 
ç 1 b" Jaklin'in gümüş saçlarına ,ve aon· azar arı ır an y .. 

.. 1" Lüıiyen'in çalışmakta oldugu buro-
ra, cam goz u · d Gretl di 
nun kapısına temas edip nihayet evın e . . • 

y l kontes Margörit üzerinde dınlenıyor. ye çagırı an . . • . 
Atölyeye giderken ''Ah, Katrina!'' dıye ıçını çe· 

kiyor. 
Gretl bu sözleri İ§İtince onun çıldırdığını sanmış 

olmalrdır. 
x 

lıtvan artık Barabaı'lardan ayrılmıyor. Evine 
ancak uyumak üzere dönmektedir. Amerikalılt· 
rın teıia ettikleri ocaklardan birinde barınmakta, 
her gün dolandırıcılık devrine çıkmakta ve geri 
kalan zamanmı da Balak - Tutan - Kedi sokağın
da geçirmektedir. 

Bazan aabahları gelerek Bayan Barabaş tara· 
fından memnuniyetle karşılanmakta, ona eğlendi
rici hikayeler ve memleket hatıraları naklederek 
patatea soymakta> gevezeliği ile ona güldürmek

tedir. 

Bayan Barabaş Sentantuan sokağındaki pazar 
yerinden, ve bazan, Rivoli caddesindeki büyük bir 
mağazadan Öteberi alırdı. Anna, Şanzelize'deki 
terzihaneden • başka hemen hiç bir yere gitmezdi. 
Çocuklar mektebe gider ve Lükaemburg bahçesin
de gezinirlerdi. Şimdi hepai, Paris'in daha ziyade 
dikkate layık manzaraları bulunduğunu keıfedi

yorlar. Akşam olunca Pigal meydanında binlerce 
elektrik reklamı yanıyor; Opera'nın önünde bet 
sıra otomobil caddeyi dolduruyor ve aonsuz bir 
nehir gibi akıyor; Mayyo kapııı civarında mölon 
ıapkalı kadın ve erkek zarif aüvariler her pazar 
aabahı at koşturuyor (latvan bunlarm hafta içi• 
de de böyle dolaştıklaTını temin ediyor, ve bunun, 

~bq aileei ü&erinde bi1'tk bir teeiri oluyOI"). 
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Grip ne demektir? 
Onun ne demek olduğunu bilmi- leke görüldüğünü haber verdiler. 

yen yok gibidir. Herkes ya gençli- Demek ki Ruayalı hoca gene haklı 
ğinde, ya aonradan, bir kere, birkaç çıktı. Bereket versin ki bu aeferki 
kere onun pençesine düımüt ve in- leke pek küçük olduğundan birkaç 
aana çektirdiği ağrıların tesiriyle gün içinde kaybolmuı. Onun ıçm 
hastalığa da, mikrobuna da haylice grip haatahğınm da bu aefer uzun 
lanet etmiıtir. Bu yıl gene grip haa- aürmiyeceiini umut edebiliriz. 
talığına tutuldunuzaa, yahut tutu- Grip hastalığının birdenbire gel
lursanız ona gene istediğiniz kadar mesi insana ondan korunmak ıçın 
lanet ederainiz, fakat grip kelimesi- vakit bırakmazsa da pek çokların
nin ne demek olduğunu bilmeniz da çabuk da geçmesi onun biraz i
fazia olmaz: Bu haatalıktan ko- yilik tarafıdır. Büyük muharebe ao
runmak neden mümkün olmadığını, nundaki salgında olduğu gibi arada 
hem de mahsua tedaviai ve aııaı ni- sıTada haylice terbiyesizlik etmekle 
çin bulunmadığını aize biraz öğre- beraber, bu hastalığa pek de büyilk 
tir. fenalık isnat edilemez. Birdenbire 

Grip aahnda, hiç haber verme- gelir, insanı mecalsiz bırakır, fakat 
den, birdenbire ve her defasında çabuk da geçer. Onun için grip has· 
baıka türlü olarak gelit demek- talığı aaırlardanberi her yerde bi
tir. Bu kelime hastalığa ad takıldı- raz da alay mevzuu olmuıtur. In
iı zaman _ pek eaki, 1770 yılında aanı birkaç gün evinde istirahat et
- türkçeye çevrilmiı olsaydı ona, tiren, fakat korkulu da olmayan, bir 
ıüpheaiz gece yatısı misafiri derler- haatalık pek de can aık!cı bir teY 
di. Bizdeki gece yatısı misafirleri sayılamaz... Onun bu iyilik tarafı, 
de - grip hastalığı gibi - biç ha- her tarafta olduğu gibi, vaktiyle 
ber vermeden, birdenbire ve her bizde de takdir edilmiı olacak ki, 
defaamda baıka türlü gelirler. Yal- o zamanki adı ile enflüenza hasta
nız arada bir fark vardır: Grip ke- lığının pek çoğaldığı bir mevsimde. 
limeainin aalmda gelenin çabuk git- gazetelerden birinde bu hastalığı auç 
meai minaaı da vardır. Halbuki ge- ]arından dolayı mahkemeye gönde
ce yatm miaafirlerinin grip kadar rildiğinin - tabii pek eğlenceli -
çabuk gidecekleri her zaman bili- bir hikayesini okuduğumu hatırlı-
nemez. yorum. 

Grip kelimeai aalında böyle biraz Böyle alay mevzuu teıkil etmek 
da eğlenceli bir terim olduğu halde, iyiliğine karşılık, bir fenalığı bir
hastalığın inaana somurtkanlık ver- denbire gelmekle beraber en tid
meainden dolayı, sonradan suratı a- detli halini biraz aonraya bırakma
aık adamların haline erip denilmit- sıdıT. Onun için inaan grip hastalığı
tir. Bu da o kelimenin türkçeye ge• na tutulduğu halde, bunu bayağı 
ce ya.tuı misafiri diye çevrilmesine bir nezle sanarak, itini gücünü bı
hak verdirir: grip gibi haberaiz 1relen rakmaz. Hem hastalığını baıkaları
miaafirlerin karııamda ev aahibinin nan yayar, hem de kendisini daha 
auratı tabii olarak aaıhr. ziyade yorar. Hele amirleri ve bey-

Bu haatalıia grip adı takıldığı ni yorgun olanlarda çok defa ateıi
vakit her tarafta beğenilerek kabul de artırmadığı için, ilk günleri i~ 
edildiği halde ltalyanların o za- bırakılmayınca, daha büyük yor· 
manlarda fransızlarla araları açık ol gunluia aebep olur. 
duğundan grip terimini beğenmemiş Onun için gTİp aalgını hafif bile 
ler ve haatalığın ainirler üzerine olsa inaan vücudunda kırıklık, yor
çok tesir etmesinden dolayı - tesir gunluk duyunca hemen iatirahat et
manaama olan - influenza kelime- mekte ihmal etmemelidir. Bu mev
aini tercih etmiılerdir. Bizde de he- simde hiasedilen kırıklık gTip haa
kimler grip kelimeaini daha Üatün talığınm gelmit olduğunu haber ve
tutuncıya kadar halk araamda ona rir, çünkü onun tefrih devri denilen 
enflüenza diyenler vardı .• Fakat bir kuluçka müddetinin üç saate kadar 
çoğu da paçavra haatalıiı demeaini indiği vardır. 

İspanya sivil harbi 
ü(ün<ü kışa giriyor 

Birinci sakin geçmişti 

İkinci kışta hükümetçiler 
Teruel şehrini geri aldılar 

Üçüncü kışta neler olacak? 
l apanya'ya kış geç gelir. Sir

ras dağlarının çıplak sırtla
rını ikinciteşrinde kar kaplamakta 
olmasına rağmen, güneşli geçen 
birçok günler aoğuku az hissetttir
mektedir. Noel gelince, eksenya 
havada da değ işiklikler olur; yük
sek yaylada kar fırtınaları, sahil 
boyunda sıs ve yağmurlar başlar. 

Harbin ilk yılında, kış, bütün 
cepheleri sükünet içinde bulmuştu ; 

şubatta, Malaga cephesiyle, Mad
rid'in şark ve cenubi şarki cephe. 
}erinde muharebeler başlamıştı. 

lkinci kış seferinde, cümhuriyet
çi İspanya orduları, Teruel'i zap
tetmiş, kar ve şiddetli bir kış için
de inkişaf eden bu muharabelerden 
sonra, ilkbaharda Frankocular Ak
deniz kıyılarına varmışlardı. 

lspanya harbinin üçüncü yı lında, 
kış, gene bütün cepheleri sükunet 
içinde bulmuştur. Yüz gün devam 
ettikten sonra, Ebro dirseğindeki 

muharebeler Frankocularm lehine 
neticelenmiştir. Her iki taraf da 
ordularının en mükemmel un&urla
rını Gandesa tepelerinde kaybet
mişlerdir. lki hasmın bu muhare
beler esnasında harcadıkları cep
hane o kadar çoktur ki, harp en
düstrisi aylarca çalışmış olsa, de
poları yeniden doldurmağa kudre
ti yetmez. 

Bugün General Franko'nun va
ziyeti, 26 temmuzdaki vaziyetinden 

farks ızdır. O günlC'rde, General 

F ranko, Valansiya'ya doğru iler
lemekte olan italyan lc jiyonerleri 
ku~ı~u, !JlQ.~ 
rindeki taarruzu durdurmuş ve bü
yük zayiata mukabil mahalli bir 
muvaffakiyeti ifade eden bir çığı-
ra 11pmııtı. 

Günün politik 
meseleleri 

Noye Zürher Saytung'clan 

le cephane ve diğer harp levazımı

nı temin etmekte güçlük çekme· 
miştir. Merkez hükümetiyle Kata· 
lonya hUkümeti ve partiler arasın
daki politik gerginlik devam et
mektedir; fakat buna rağmen, bU
tUn bu gerginliklerin şiddeti bü
yük bir muvaffakiyetle hafifletil
mektedir. 

B 
araelon'un dış politika va
ziyeti, gittikçe tecride 

doğru yaklaşmaktadır. Negrin hü· 
kümetinin eylülde geçirdiği buh
ran, bu hükümetin, enternasyonal 
kargaşalıklardan beklediği şeylerin 
boşa çıktıgını isbat etti; şimdi o 
zamandanberi başlanan milli poli
tikanın da bir tesir yapamadı ğı an
latılıyor. Yabancı gönUllillerin ge
ri çekilmesi keyfiyeti Cenevre'de 
ılık bir duş tesiri yaptı; fakat ka
rıımazlık komitesinin tavrını hiç 
değiıtirmedi. 

Ekonomik zaruretlerden dolayı 
Burgos hükümeti nezdine ajan 
g öndermekle Belçika hükümetinin 
takip ettiği politika, karışmazlık 

komitesinden ger i çekilmeği istih
daf etmektedi r. Bu jest şunu gös
termektedir ki. Barselon ve Valan-

-- •• eu e n er ı •• 

dilmeğe başlamııtır. Yabancı mü
şahitlerin raporlarına göre, Mad
rid ve Barselon'daki yurtlarına 
dönmek, orada kalmıı çoluk çocu
ğuna kavuşmak emeliyle yaııyan 

yüz binlerce kitinin ve dolay11iyle 
halkın üzerindeki ruh tazyiki git
tikçe ağırlatmaktadır. Buna rağ

men halkın, nihai zafere büyük bir 
itimadı vardır. Ebro muharebele
rinden sonra ordunun eaaılı bir su
rette tensik ve 11lahına lüzum ha
sıl olmuıtur. Eıkiden timal orduıu 
adını taııyan grup, Ebre nehrinin 
ağziyle fransız hududu arasındaki 
cephe kısmını üzerine alacak olan 
bir Katalonya orduıu ve bir de 
Madrid ile Akdeniz ara11ndaki ha
rekatı üzerine alacak olan Lövan 
ordusu namiyle ikiye ayrılacaktır. 
Merkezde ve Endillilı'deki ordu
larda da bir değitiklik yapılacağı
na dair henüz bir rivayet yoktur. 

N egrin hüklimeti, hasım ta
rafın yakında taarruz ha

reketlerinde bulunacağını göz ö
nünde tutmakta olduğuna fÜphe 
yoktur. Frankocuların, ordu ve 
cephane vuiyeti müaaade eder et
mez, taarruzlarını tekrarlayacakla
rı anla9rlıyor. Bu yeni taarruzlara 
dair tahminler çok muhteliftir; her 
iki lspanya'yı biribirinden ayıran 
ve 1500 kilometreyi bulan hat üze
rinde birçok noktaların bu taarruz
lara sahne olacaiı söyleniyor. Yal
nız gura11nı unutmamalıdır ki, 
Frankocular, harbin ilk gUnlerin
de olduju aibi. baemıa ::t."' x• ba,, o.. ·11- 1 ..... 

tercih edemi. Doiruau, bu da pek istirahat zamanında aıcak ıeyler
hakhdır, grip inıanı paçavra gibi den bol bol içersınız. Burnunuza 
dermanaız bırakır... antiaeptik yailardan d~~ 
mrm;.~ ı, vakıa, hiç bekle- d~J?.İL.H9"1raÇTai-dan pek aakınma
lir. Fakat Moako<ra·oJni-'nfllll ıvn= hamız. Bunlar ateıi düıürürler, fa
lerini tetkik eden Çirevaki profeaö- kat ainirlerinizi de pek ziyade yo
re aorarıanız onun geliti hiç te ha- rarlar. Bir de kendi kendinize müa
berai:a değildir: Her defa geliıi, hil ilacı almaktan aakınmalıaınız. 
çoialmaaı bizim dünyamızın güneı- Onu almca haatahim vahim olma- u çUncU harp yılının kıtında, 
deki lekelerden birinin karıraında aına yol açılmıt olur. Ate19 kartı • iki taraf lspanya'ıının el-
bulunduğu zamana tesadüf eder. ilacı da, müahil ilacını da ancak he· terinde bulundurdukları arazi va-

rer hUkUmet bulunmakta olduğu 

tezi, bugün arftık ehemiyetini kay
betmiştir. Karışmazlık politikası , 

bir prenıip olarak, anlaşmazlığın, 
Avrupa'nın diğer kısımlarına da 
ıirayet etmeainin önüne muvaffa
kiyetle geçmektedir; fakat, haki
katte, ekonamik ve askerlik vazi
yetleri icabı her iki lapanya'ya da 

imkin dahilinde olan her türlü it

halitı kolaylattırmıştır. 

k11ımların1 kolayca 1eçemlyece1c
lerdir. Cilmhuriyetçiler, buıUn de 

bUyUk ölçUde bir taarruıa geçecek 

kudrette deiildirler ama, en mü
kemmel müdafaanın daima muka

bil taarruz ve hücumda bulunmak
la mümkün olduiunu artık anla
mıılardır. Geçen yıl baıhyan büyilk güne§ le- k" · . ı·· ·· ·· ziyeti, geren yazın baılangıcında-

keainin bu yıl aonunda artık geçmit ımınız, uzum gorurae, reçeteyle ll 
ki vaziyetin hemen hemen aynıdir. 

olduğuna hiikmederekn, birkaç gün yazar. Ancak, kuvet niıbeti aynı değildir. 
oluyor, gazeteler güneıte yeni bir G. A. CUmhuriyetçi bpanyol orduıunda 

ASKERLİK BAHiSLERi 

Havaya karşı müdafaa 
toplarının 

lüzum ve ehemmiyeti !" ...................................................................................................... ! 
Le Temps gazetesinden ........................................................................................................ 

Hava m•afaaaı, muhakkak ki, her 
feyden önce, düıman hava kuvet
lerine kendi vaaıtalariyle muka • 
bele ederek onun taarruz kudreti
ni kırabilen tayyarelere istinat e -
der Tayyareler bombardımanlar
la düımanın hava meydanlarını, 

depolarını, tayyare fabrikalarını 

tahrip ederek, halk üzerinde mia
liyle mukabele tehdidini taııya -
rak, hava müdafaaaının eaaa un · 
aurunu teıkil ederler. 

f" akat ne kadar büyilk bir kuvet ol
aa da, tayyareler memleketin ha
vaya karıı müdafaaaını tek baıı
ne temin edemez ; bu miayonu 
tam bir aurette ifa için iki lüzum
lu kaliteden mahrumdur: Anilik 
ve akaiyonun devamlılıtı. Bu ek -
aikliiin mahzurları malUnıdur: 
Düımanm bombardıman tayyare
leri, onlara karıı havalandırılan 
avcı filolariyle karıılaııncaya ka
dar yÜz kilometre kadar ... meaafe 
katedebilirler ve bundan aonra da 
düıman filoları uzun faaılalar de
vamınca istifade edebilecekleri 
zayıf noktalar bulabilirler. Diğer 
taraftan bombardıman filoları 
ekaeriya kapalı havalardan iati -
fade eder ve tam hedeflerinin ci-

varında bulutlar araaından aıyrı
hrlar. Gene ekaeriya hava muha · 
rebeainden kurtulmak için çok al
çaktan uçarlar. Bu itibarla avcı 
tayyarelerinin kuvetli fakat de . 
vamlı olamayan akaiyonunun, yer
den en yükaek irtifalara kadar 
ateıten bir baraj vücuda getire -
rek derhal ve devamlı bir aurette 
müdahalede bulunan bir ailahla 
tamamlanma•• lazımdır: H. K. 
M. (Havaya kartı müdafaa). 

Bu ailahın teairi münakaıa sötür
mez. Daha bijyük harp eanaaında, 
vaaıtaları henuz ilk tecrübeler 
devreainde olmaaına rafmen, dik
kate dejer neticeler elde etmiı -
tir. Hava kuvetleri kumandanı se
neral VOD Hoepner'e söre uns 
aon kanunundan ilk teırine kadar 
alman H. K . M. i 748 tayyare, iti
laf devletlerinin hava toplan da 
545 tayyare düıürmüıtür. O za • 
mantar bir tayyareye iaabet vaki 
olma•• için vaaati 4000 obüae ih
tiyaç vardı; busün toplarda ol -
duğu kadar bunların atıı idare 
tertibatında yapılan terakkiler ve 
aeri atıflı küçük kalibreli toplann 
icadı, havaya kartı müdafaa si -
lihmı, tayyareler için, siiratlerinin 

diıiplin ve manevra kabiliyeti tilp
beıiz ki artmııtır. Buna mukabil, 
memleketin iate vaziyeti, kendini 
orduda hi11ettirecek derocede kö
tületmiı olduğu intibamı vermek
tedir. Diğer taraftan, ıon iki yıl 

içinde merkeziyetten ayrılmıı olan 
harp endilıtriıi, takayyiltlere rai
men gedikleri olan ablokadan isti
fade ederek ham madde tedarik et
mek im.kanını bulmuı ve bu ıuret-

artmaaına ratmen eakiainden da • 
ha tehlikeli bir hale setirmiıtir. 
lapanya harbı bunu iapat etmit • 
tir: Hava kuvetleri ciddi bir hava 
müdafaa ailihiyle karıılalJDadıiı 
müddetçe alçaktan boınbardı • 
manlar ve mitralyöz ateıleri kara 
harplarının muvaffakiyetinde ku
vetle amil olmuıtur. Buna muka . 
bil tayyareler organize bir topçu 
kuvetiyle karıılaıınca uiradıiı 
kayıplar yükaeklere doiru onu 
çekilmeye icbar etti. Bu yüzden
dir ki, bombardımanlar busün 
4000 le 5500 metre yükaeklikten 
yapılmaktadır. Bu da atııın iaa
beti üzerinde fena teair yapmak -
tadır. 

Bir A vnıpa harbında, keyfiyet ve 
kemmiyetce daha yükaek vaaıta
lara ve iyi talim görmüı kadrola
ra m. ·:k olan H. K. M. çok daha 
yÜkaek neticeler alacak ve tayya
relere kartı ekaeriya kıymeti ia -
tihfaf edilen bir mani teıkil ede -
cektir. Meaela dakikada 180 ahı 
yapan küçük kalibreli altı toptan 
mürekkep bir bataryanın ateı ke
aafeti göz önüne setirilain: Bir 
dakikada, 1500 metreye kadar 
teairini göateren 1000 obüs 200 
metrelik bir cepheyi çelik yağmu
runa tutmaktadır. Müdafaa edi
lecek merkezlerde iaabetle yer -
leıtirilecek bu neviden bir kaç ba
tarya grupunun yaratacaiı bava 
barajlarınm ~udreti kolayca tah
min edilebilir. Dakikada 500 atıı 

Franko'ya muharip hakkının ta
nınmaaı için, Ingiltere, ve Fransa'
mn Italya ile görüşmeğe yanaşma
maıı, umumi politikalarının icabı
dır: yokaa Negrin hükümetine kar
tı bir alikaıızhk hilküm ailrmeğe 
batladıiı hakikati değişmiş değil
dir. 

Franko hpanya'aında bazı e

hemiyetli maddelerin krt
hiı i1k defa olarak bu yıl hisse-

1apan yeni toplar tamamlanıp or· ı 
duya airdiii zaman bu teairin ne 
kadar artacai• da aıkiardır. Bu 
auretle küçWI kalibreli toplar al • 
çaktan UÇUflara ve kapalı hava -
larla küçuk hedeflerin icap ettir
diği alçaktan bombardımanlara 
kartı en lüzı.ınlu ailah haline cel
mektedir. Bu silah ordularm teç -
hizinde olduiu kadar memleket 
topraklarının müdaf aaaı huauawı
da da geniı ölçüde yer almalıdır. 

D ifer taraftan, 11rtını fran

ıı.ı hududuna dayamıı olan 
Baraelon orduıu, P'ranko için en 
tehlikeli huımdır. ÇUnkU, P'ranko 
katt ve ni}\at neticeyi almak için 
Valanıiya'ya yUklendili dakikada, 
Baraelon orduıu var lcuvetiyle onu 
arkadan vuracaktır. Bundan dola
yı, Franko, Ebro muharebelerine 
kadar takip etmiı oldutu plinı bı
rakarak Barıelon üzerine yüklenir· 
se, hiç pfmamalıdır. Mamafih, 
Baraelon ile franaa araaındaki mu
vaaalayı keımek teıebbilıil bu kıt 
mevaiminde akim kalmağa mab
kClmdur. 

Mahkeme 
röportajları 
( Baıı 4 üncü sayfada) 

na bile ıetirmemiı olan Ferhunde bek
çilere : 

- Sakın h .. , diyor, bırakırsanız si
zi şikayet ederim. Gelin eveli bizim 
şuraW:ki evımize ugrayıp babama da 
haber vereyim beklemesinler beni ... 

Orta ve yükaek irtifalara tesir bakı
mından ı. K. M., mermi çıkıt aü
rati, plifonu, patlayıf hacmi bü -
yümüt daha kuvetli topların mey
dana getirilmesiyle büyük bir te
rakki elde etmiıtir; tayyarelerin 
artan ailratlerine rağmen aalvola
rın iaabetini ıalah eden yeni dinle
me ve atııı idare cihazları bu te
rakkiyi tamamlamaktadır. Şimdi 
6000 metre irtif aa kadar bir tay
yareye isabet temin etmek için 
artık 4000 obüa deiil belki bunun 
yarıaı ka•. selecektir. Daha yuka
nlarda filolar umumiyetle uçut, 
hedeflerin sörülmeai ve bombar
dımanlarm icraaı için büyük müt
küllere maruzdurlar. 

Bir kelime ile modern H. K . M. teai
ri kati olan bir ailahtır; bu ailah 
hava kuvetlerinin elzem tamam· 
layıcıaıdır ve dÜJID&n tayyarele -
rine taarruz kudretlerini azaltan 
büyÜk zayiat verdirmek auretiy -
le batta onun y•ini bile tutabi -
lir. 

Ve bekçilere bu sefer kendisi yal -
varıyor: 

- Allah aşkına, diyor, götürün bu 
küstah adamı merkeze .. GUnlerdenbe -
ri bana rahat yüzü göstermiyor, yol • 
dan geçeme.t etti beni... Mahkemeye 
vereceğim kendisini •. 

Fidanlık'ın kapısından çıkıyorlar, 
Ferhunde'lerin evi uzaktan görülü -
yor. Sacid'in yolda firara tetebbüsü 
bekçileri büsbütün kızdırıyor. 

Derken, ışığın altına geliyorlar. 
Ferhunde, kendiıini uzun zamandan -
beri bizar eden bu küstahın kim oldu
ğunu merak ediyor. Yan gözle ona ba
kıyor ve delikanlının gözü yerde, ı-li 
yüzünde olmasına rağmen tanımakta 
müşkülat çekmiyor. 

Sacit !, ni9anh11; hani martta da ev
leneceklerdi ... 

••• 
Erteai gün Ferhunıde'lerin ...mden, 

hizmetçinin elinde bir paket sıkıyoc. 

Şöhret yolları 

- Bu harikulade eaer ancak Fi
diaa'ın, Prakaitel'in, yahut bunlarm 
yetiıtirmeai büyük bir aanatkirın o
aeri olabilir! 

Franaa'da Sentetiyen'in bir kö
yünde, bir çiftçinin aa.banma takılan 
bir Venüa heykelini tetkik eden mü· 
teha•aular derhal yukarıdaki hükmü 
vennitlerdi. 

Hemen bir buçuk ,iki a;rdanberi 
bütün aanat muhitleri bu mühim da
va ile me11uldürler. Mühim dava; 
çünkü aalen İtalyan olan tanmmamıt 
bir heykeltraı, mütehaaualann ka
rarı anlatıldıktan sonra ortaya çlka
rak alakalılara fU hiki.ye)'i aolat
mııtır: 

- Fidiaa'a veya Prak.itel'e atfet
tiiiniz bu eaerin yarahctaı benim 
Heykeli 1936 da ikmal ettim. Sonra 
kolunu, bacaimı ve burnunu kıra
rak kardeılerimden birinin yardımı 
ile götürdüm, bulunduiu talsam tar
laaına gömdüm. Heykel orada tam 
iki yüz gün toprak altmda kaldıktan 
sonra, tahmin etmit olduğum sibi. 
nihayet k•ıledildi. Bu auretle hare
ketten makaadun meçhul kUan ....-. 
tımı herkeae iabat etmekti. 

Bu iddiaya kim inanır? Fihaki, 
senç heykeltrata kimae inıaND9!!\lt. 
ve herkea, yani binlerce ve binlerce 
meraklı, bu yaz, "talsam tarı... Ve
nüa''ünü birkaç frank da ödi:rerek. 
aeyre kOflllUftur. Rivayete bakılına 
otomobillerine binip Etra'ya (hey
kelin bulunmuı olduiu köye) kotan
lar öyle azametli bir kalabalık tetkil 
etmiıtir ki emniyet tetkilatı muhto
mel kazaların önünü almak üzere 
hususi tedbirler ittihaz etJDİttİr. 

Fakat, heykeltrq iddiaamda ..-ar 
etınit ve nihayet veaikalarma birer 
birer meydana çrkarmııtır: 

- lıte kırdığım kol ,bacak, ba
run. lıte ilk modeli döktüğüm kalıp. 
Bugün ancak admı ve polonyalı ol
duğunu hatırladığım ve, modellik 
etmek üzere karıımda sünlerce a
yakta durdurduium genç kızı ela 
Liyon'da bulabilirsiniz. 

Bu vesikalar karıısında en müte
redditler bile nihayet baıLannı kal
dırıp eaerin aahibine bakmak •• b11 
aanat h&rikaaını halketmiı olanı hay
ret ve takdirle dinlemek ....,...tin
de kalmıılardır. 

Sanat acaip .. ydir; fakat töhret 
.. _....,._ Saaatt- ıa---. oı- -
lar tAret1 eaaat ...... tarı aaclık .. 
nattan haberdar olduklan zehabm • 
da bulunanlar da ekMriya yuulr
lar. 

Franaua Kramoneze ıöhrete ıö
türen yolu böyle bulmuıturı Şalıam 
tarlaaı V enüa'ü l 

Kramoneze'nin iddiaaı tahakkuk .. 
dince, bu aefer de, otomobi~lerine 
atlayanlar ona kotacaklar, Vınan 
köyünün bu nevi tahaına münhuır 
aanatkarı karııaında poae ederek 
he:rkellerini yaptıracaklar, nemi 
müe ... Mler ona rellllİ fA}ıaiyetl..m 
eaki ve :reni methurlarm he:rkelleri
ni ıipariı edeceklerdir. Ve Kramo
neae de meramına erİflDİh maral, 
methur ve elbette aenıin olmut ola
caktır. 

Gölıed• kalmıt olan aanatklrm 
bulduiu töhret yolu iıt• b.ıur. Şöh
ret afettir, deriz; lakin tanınmak İ· 
çin daha hansi yollara aapanlar var
dır 1 bunları düıünerek senç aanat
karın baıvunnuı olduiu çareyi mef" 
ru aayahm. 

Müatakbelin bu töhreti bir tek 
meçhul ile hayalimde bir Rocl• eba
dı alarak büyüyor: Kramonese, aca
ba bet aene, on Mne ..,.... talsam 
tarlaaı Venüa'ü k ratında ... rler VÜ· 
cuda getirmeğe mi devam edecek, 
yokaa töhretine ve halkın töbrete İ -
zafe ettiği kudrete aığınarak gÖll mü 
boyıyacak? 

Zira ıöhretler ek..-iya t&:ri töb
retlerdir. 

Hakikat nerede? - N .Baydar 

Uluırmak bataklığının 

kurutulması 
Konya'nın Aksaray kazaıı merko • 

zinden geçerek gelişi güzel etrafa ya
yılan ve civar köylü için aıtma kayna
ğı olan Uluırmak bataklığının kuru
tulması için ırmagın mecrasından Tuz 
gölüne kadar 10 bin metreye yakın bir 
mesafede kanal açılmıt ve bu auretle 
bin hektarlık bir bataklık tamamen 
kurutulmuıtur. 

Dolaşa dolaşa Sacit'in evinde karar kı
lıyor. İçinde neler var biliyor muıu • 
nuz ? 

Geçen bayramdan gelen bir kutu te
ker, bir kaç mektup ve nişan yüzüğü_. 
Şimdi kız, mahkemeye vercceğinı, 

deyip duruyormut·· Verirse ayrıca ko
DUfuruz. - K.EZEGE 



YURTTAN RESİMLER 

Tarsus köylerinde yazhk bağ evleri 

Vakıflar idaresi Adana' da 
otel ve binalar yapbracak 

Bu iş için 500 bin lira harcanacak 
Adana, (Huauıl) - Vakıflar idaresi tarafmdan. ~rimizde 

yaptırılacak inpat için hazırlıklara bqlanmıtbr. Bu •t ıçın vakıf
lar idaresi mütehauıs mimarı ve inpat müdürü tehrimize selmit
lerdir bu zatlar yapılacak inpatın plinlan ikmal eclilinciye ka
dar t~hrimizde kalacaklardır. Vakıflar idaresinin yapacjı bina
lar ıunlardır: 
Fransız pavyonu ile Atatürk parkı kadaatroca ilgili itleri bitirilmit Ol"ll 

arasındaki ana üserine on bir tane yakında inşaata bqlanac:aktır. 

modem tarzda ve etrafı bahçeli ev 
yapılacaktır. • 

Eski postane yanındaki harap ha -
nın anası üzerine bir bina inta edi -
lecek ve bunun alt kısmı dükkin, ga
zino, üst kısmı da bekar odaları ola
caktır. 

Hükümet civarındaki MemitP•ta 
camii karıııında bulunan dükkinlar 
tama.men yıktırılacak ve burada alt kıe 
mı yazıhanelere ayrılacak üstünde 

İzmir'de grip 
-

Mekteplerle 
sinemaların tatili 

istendi 
vakıflar idaresinin müdüriyet evi ve İzmir, (Hususi) - Şehıimbde criıP. 
memurlara mahsus evler inp edile- salgın halindedir. Hemen her evde bİıl: 
cektir. kaç haata vardu. 

Kız lisesi karıısında Efgan tekkesi lzmir'de grip haatmıığımn ..ıc-
denilen bina tamamen yıktırılacak 1 bir halde oldulu berkeeçe töylenm• 
yerine dört modern apartman yapıla- tedir. 
caktır. Kültür direktörlilğil tarafından teh-

Abidinpap caddesinde Kapatpqa rimıi.zdeki biitün okullarda yapılan tee
vakfından olan harap ev ve dükkinla - kikatta mevcut talebeden yibde 25 i
nn yerinde modem bir apartıman ya- nin okullarda bulunmadılalan, bunıa 
pılacaktır. sebebi de hastalık olduğu anlaplmlf • 
Kalekapısında Ulucami ocağının o- tır. Vaziyet, bu itibarla mühim gö • 

turduğu mescitle civarındaki dükkan rülmektedir. 
lar yıktırılarak alt kısmı kahve, lo - Hastalık vaziyeti sebebiyle tebri -
kanta ve aaireye tahsis edilecek olan mizde aWradar bir mabm, bu vzaiyeti 
büyük bir bina inp edilecektir. Bu Sıhat vt İçtimai Muavenet Vekaletine 
binanı!1 Uat ~ı~ı otel olacaktır. bildirerek İzmir fehrindeki mekteple• 

Bu ınpat ıçın vakıflar umum mil- rin ve grip butalığmm en mDbhn al • 
dürlüğü. b~t yüz bin lira tabaiut ka- rayet vautaaı olan umumı top1antıl 
bul etmıttır · yerlerinin on gün müddetle kapeb1 • 

lnta edilecek yerlerin belediye ve ması müsoadeaini istemittir. Mektep -

Gaziantep'te her çefit mahsul 
yetiıtirilnıektedir Antep'te 

6ir~e 

Portakal, Çukurova'nın baş 
mahsulleri arasına giriyor 

terle birlikte sinemalann da on giin 
kaptılacağı tahmin ediliyor. 

Bir çocuk 
Bolazı11 •dine tı._.ı 

Boğuldu 

~~ ... ~~··-ks.ellıor 
hirka~ sene sonrı ağaı adedi bir nıilyu11u buluyor 

İzmir, (Huıuat) - Şehrimisde feci 
bir bidi11e olmut bir )'&fında Gillfel& 
admda19'r~,.._bo,... 
larak ölmUttik. Hadiae f\ldur: 

lldııı •lik'te ~!-.l·ötururkea 
"""'"ıi~i r:nrııv ...... • • 
kapı çaunıiııt. bduı mıufır kartıla • 

Adlna. (Huauat) 
- Almanya. Çu -
kurova bölgeaın -
den mühim mik -
tarda portakal çek
miye bafladı. Ge -
çen rekolteden ya
pılan ihracat eaki 
y ı 1 1 a r a niM>et
le fazla olduiu eibi 
yeni mahaul ibra -
catı da çok daha 
fada olacaktır. Bir 
~ alman firmala
rı daha timdiden 
portakal al
mıya bafladılar. 

Çukurova'da na -
renciyecilik yıldaıı 
yıla bariz bir inki -
taf ıöatermekte -
dir. Elde edilen 
rakamlar pek mem
nuniyet verici bir 
derecededir. 

mak üzere çocuğunu yere bırakarak 
diprıya çıkmıttır. Bu e1Dada çocuk 
yerde bulduğu kestaneyi ıizma at -
mıt ve yutmak i•temittir. Fakat keata
ne zavallı yavrunun botuma tıaran -
mııtır. 

Miufir karp1am iti uzun ıtlrmüt 
olacak ki, Zeynep misafirleriyle bir -
likte odaya girdiği zaman çocuiwa 
moı mor bir hale geldiiini, atamdan 
köpükler çıkmakta olduiunu görmüt 
ve haykırmıya batlamıttır. Kadın der
hal Tilkilik eczaneaiııe kOflllUf, dok • 
tor bulamadığı için çocuğu alarak 
memleket hastanesine götürmüttür. 
Zavallı yavru hutanedeki bütün çal•• 
malara rağmen kurtarılamamıttır. 

Şibin Karahisar 

köylerinde telef on 

Portakalcılık da. 
burada diğer mah -
suller gibi ohemi -
yetli bir gelir kay
nacı haline geldi. 
Ovadaki narenci -
ye ajaçlarmm ade- . 
dl 598.000 dir. Bu rakam önümüzdekı 
yıllarda 700.000 olacaktır. Mütehuaıs
ların tahminlerine göre önümüsdeki 
Uç dört aene içinde bir milyon ağaç 

N elia portalıallanmmlan birlıagı 

ş. Karahiaar, 19 a.a. - Karahiaar • 
Alucra yolu üzerinde Balcana, Top• 
çu, Karagevzit köylerinde telefon ku
rulınuf, Balcana karakoluna ballan • 
mıttır. Telefon hattı Karahiaar ,ehri 
arumda bulunan Yumruc:ak tq kara
koluna kadar temdit edilmit ft bu bat 
jandarma kumandanlılı pyretiyle Sa 
phrine kavu9turulmuıtur. 

milyonu bulacağı sanılmaktadır. Bir.--------------------------
ağaçtan ugarl vasati olarak elde edi-

COmburiyet idareti drat ı..talık. kurulmuttur. 
larla çok allkadar olmut. bunun ıçln Eyi el k1 land a... ı..ı 

meyva vermit olacaktır. 

len para 12 liradır. Şu hale pre Çu -
kmova portakalcılığı her yıl memle
kete 12.009.000 lira bırakacaktır. 

.u&,.tte im mücadele tefkilatı br- Dl av paanı.... yet ...... 
pur ren mıntakaya pamuk ekme mUuade-

Adana'da portalral yetittiren büyük 
mmtalralarm 19tihul yeJıriUılarına bir 

Dahili iatihlik miktarı bu rakamlar -
dan çıktıktan sonra ihracat ifinden u
garl bet milyoa lira kazanılacaktır. E-
1&1en bucUn yapılan ihracattan elde e
dilen kir üç buçuk milyon lirayı bu -

-;,.11t•larm talAhı, her sene mahaul li~e birlikte iki aenede (200) bin kl
nrmeai için fenni tetkiklerde bulu • ! ,_..k tohumu par•u nrilmlt. 
DIJ1mü Uzere bir f mtrk istuyonu a-

ıh &talim: 
Aüna'da 8.740.000 portalral, Kosan'

da 5.304.400 portakal, Karaiulı'da 
13.800, Kadirli'de 525,000, Ceyhan'da 
11,500, Oemımiye'de 4,034.000, Dört -
yol'da 57.500.000, Babge'de 18.400 por -

luyor. - T ANG'ONER 
çıJmıttır. 
Meyvı aiaçlarmı ialih ve viliyetin 

fidan ihtiyacını temin için tesis edi
len viliyet fidanlıiı bet senede halka 
5117 atılı, 34.000 qıaız. meyva •e 
20.482 ıU. ağacı dağıtmıftır. 

Kö lünün kredi ihtiyacmı uğla 
mü ~in viliyet dahil~e bet kredi 

t 'f' eıı!ılmıt ve .sırut banka-koopera ı ı -~ . ) 1• 
ımdan ayrıca çiftçiye (3 mılyon ıra 
dalıtılmıttır. . . 

alD Antep'te yetipn ve bırıcik 
,,:.ec~ m11ır olan deli tü!ün~eri 
)(111rdald yabancı tirke!l~r~n ınhııa-

dan kurtarmak •e ekıc .. ıne daha 
r~ kazanç temin etmek gayesiyle bu 
::..e bir deli tütün tarım ve ut~ k°: 
opradfi. bir de tütün ihracat bırliiı 

Bir çocuk denize dDıtü ta1ra1kicem.a76.231.100 portabl ye Bir araba Seyhan'a 
ttpnektectır. 

bmlr, (H...a) - Karpyaka va - Bu r•lmmlır aeçea )'llın rekoltesi- JUVGrlandı 
pur ilkel"'nde bir kua olmuftur. An- ne aittir. 931 maba1lll daba •erimli ve Adana, (Hueusl) - Mehmed'in ida-
neaiyle bi.rllkte lamr'e &itmek ilsere kalite itibariyle 4aba li'sel oldupna realndeld anıba Dilberler Sekiıl ilse -
.,. __ --ı.. ........ ıare IOll relEoltecıea "-la büyü bir .... _ .... ~ _, ... _ -'der...._ a_.._ Sey --rT- 1'appr -•lrln4en Sur va- H temln...U'-..a.& -•~......._ .... _ ~ && ,,. .... - a• arn ~ 

ıe r ... --•· -· hml'a ;yınarı..m,tır. Boplmak Uze -puruna binen dctkm ,..ıarmc1a Cemil Bu yıl rekoltal ao.000.000 dan f.u - • lan ~ ba- 'andarmala-
admda bir çoc\1k ftplllt.a ltkeleye ladır r 0 ana 1 " ,,. ·- J 
çıkarken denlse ~. lmneelnln B.; lmdatllia if8cle ettill mlna nmu tarafmdm kurtanlmıftır. 
yanında bulunan bu çocuk. mucbe ka- bU~2oo.ooo fidan ülla dikUmlt _ yetil Mr liadm 
bilinclen kurtulmufhll'. Çocıaır. derhal tir. Bu fidanlardM bqlra muhtelif ~ (H...t) - 11.-.. bal-
sabıUıca baataneye ıönıderilmlt. mua- cine portMal fidanlarmdmı tecrilbe l- h Yarma nabiyelinde cııtuwı Baya A
yene ettirlmjı ve aJmen te6ldede çfn 20.GOO t8fte dikllmiftlr. üye XIClk adında~ ktdm Haft Ku-
bayatı b:dilrd.wp;ıı. Dört t.ea 1ıl IOGra •tas aclcdilüal>ir EmlNll' 180 .......... 

Giilciilük. PIJ'•icılık ••sil aanayii lsparta'da her sene biras daha 
iakitaf etmektedir. Yukanclaki ....-, laparta sülJ'aiı falnikumm .._ 
............ 11 ... 



-
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'Aı>raptida f(>k tiJdetli bir lıq hülıüm sürmektedir. Son ııelen telıırallar, Polonya'da aahunetin 
..fırın alhnda 35 e diiftüfünii bildiriyorlar. Yuluadaki reftın, Bavyera'da karla örtiilii 

güzel bir peyizajı gödermekteJir. 

•uakbel harp canlı malalükların hepsi için ölüm tehlikeleri 
fafıyor. Onan için bu lilin ga.z ma,Jıai taluncuını mazur görmeli! 

Fon Ribbentrop'un lrannz - alman deklarcuyonunu imzalamak üzere Paria'e yaptıf! .an HYalwa
tin aki.leri elan devam ediyor. Yukardaki raim, alman hariciye nazu:ını, lransız m~hul aakeri

nin mezarına çelenk koyduktan sonra hamsi deftere imza atarken göstermelıtulir. 

Fillerin birf(Jlt itler yapacafını hatırınıza getirebilirsiniz. Fakat bir filin çamura saplanmq Wr 
otomobili lturtarJıfını görmiif miydiniz? 

140 harp gemisi ve 600 tayyare, Amerika'da büyük deniz,,...._ 
ralarına iftiriik edecektir. Yulıardalıi raimde: Rana

tayyare ııemisi 
l 

Alman donanmasının tayyare taıımıya ma"-• ilk ııemm olan 
"Gral Zeppelin" 8 illtkanun tarihinde Hamburg'da B. Hitler'in · 

huzuriyle denize indirilmiıtir. 

•imari daima teltamiile dofru giden ııiizel sanatlardan birülir. Yulıardalıi maltet • Münih'teki 
olman sanat sergisinde tqhir edilmekte ol"'! •1Yiihelt A""!'ern!': binama aif!i~· Baoyera'~a Him 

a' de ~lllCtllı olan bu 6ina, 11elecelı naillae alman munaruı Wkuwla fikir: rwecelıtir. 

Tqjıir •anatında yenililıler: Arhrma ve yerli malı ha/tasında Anlttaa'tla bir aoW wsisi ııllrıniit
tült. Bu ruim de Almanya'da bir seyyar sergiyi gö.ıermeldetlir. llıi otomobil ..,.....,. lienarları 

luıldınlaralc .,;;c,,,la 11elirilen a.tii lıtıpalı lruriMa laer tiirlii .,,. teı/air etlilq.,.. 
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Yeni Slovakya 
meclisini se~li 

Böyle bir 
davamız 
yoktur! 

Kamutayda münakaşalı bir celse 

Halk hemen kômilen 
seçime iştirôk etti 

Prag, 19 a .a. - Yeni Slovak devleti 
dün bizzat kendi meclisini intihap et
miştir. Böyle bir hadiseye tarihte ilk 
defa olarak tesadüf edilmektedir. Or
tada 100 namzetlik tek liste vardı. 
namzetler arasında Slovakya'daki al -
man ekalliyetini t emsil eden Nasyo -
nal - Sosyalistler de bulunmakta idi. 

(Başı 1. inci sayfada) 

teşekkür etmittik. Aynı arkada
şımız, yunan T rakyası halkı
nın kulağı türkçe i9itmeğe ta
hammül edemediği gibi bir ha
vadis almış olsaydı, ne diyecek-

Mübadil, gayri mübadil ve muhacirlere 
verilen gayri menkuller üzerinde 

müruru zaman kaç senedir? 

Müntehipbrden aym zamanda Slo
vakyil'mn çekoslovak federasyonuna 
g= : mesine taraftar olup olmadıkları 
da sorulmakta idi. 

t '? 1 • 

Hayır, bu ithalat tovinizmi 
ile memleketimizde yaııyan türk 
vatandaşlarının sükWı ve rahat
larını selbetmekten zevk ara
mıyalım. Biz ne ekaUiyetleri 
temsil etmek, ne de - şartları bi
zimkine asla henzemiyen bazı 
memleketlerde olduğu gibi - tas-

Dün hararetli müzakerelere yol açan bu meseleyi 
bir de Adi iye Encümeni tetkik edecek 

Bratislava'da neşredilen bir tebliğ
de halkın he.;nen kamilen intihabata 
iştirak "'ttiği ve reylerin yüzde 90 ın -
dan faz'l:ısının Hlinska'nın slovak po
pülist partisi lehinde olması beklen -
digıni kaydetmektedir • 

fiyecilik yapmak ihtiyacında ve 
davasında değiliz. 

İstanbul rumluğunun gazete, 
mektep ve müesseseleri cümhu -
riyet rejimine karşı vazifelerini 
dürüstlükle yapmaktadırlar. Pek 
yakında uğradığımız milli acıya, 
İstanbul nımluğu tam bir kalp 
hassaslığı ile iştirak etmiştir. 

Çinliler yeni 
bir zafer 

kazandılar! 
~unki?~· l~ a.a. - Kuvangtung eya

ıc:ınde ıkıncı defa olarak japonlarm 
elıne geçen Poklo şehrini Çin kuvet -
leri yeni bir mukabil taarruzla tekrar 
ele geçirmişlerdir. Japonlar Tiençin 
mmtakasında Lofaoşang istikametin
de rücat etmektedir. 

Çin kıtaatı Hoşan ile Kulao arasın
da da garp neh: i boyunca cereyan e -
den şiddetli bir muharebe neticesin -
de a~.azi kazanmıya muvaffak olmuş 
ve dun Şangşa dağlarında iki mühim 
mevkii ele geçirmiştir. 

Çin niluıi zuf erden emin 

. Kveişov, 19 a.a. - Askeri şura re-
ıs m · · _ uavını general Fengyusiang yap -
tıgı beyanatta Çin'in nihai azferin -
den emin olduğunu söylemiş ve ilk 
safta harbeden Çin ordusunun mevcu
dunu bildirmemekle beraber bu mec -
cudun muazzam olduğunu, mühim Çin 
ku~etlerinin japon ordusunun geri -
lerı~de çete harbı yapmıya hazır bir 
v':'Zıye~e getirildiğini ve nihayet mü
hım Çın kuvetlerinin de ciddi bir as -
keri talim ve teribiye görmekte olduk
larını kaydeylemiştir. 
.G~eral sözlerine şöyle devam et -

mıştır: 

.. _ Bazı cahil kimseler Hankov ve 
Kanton'un sükutundan sonra Çin or -
d~ların~n infisah edeceğini zannet -
n:ışlC:dı. Hakikat şunu isbat etmiştir 
kı, yuksek kumanda heyetinin büyük 
b.ir .~tina ile hazırladığı ve idare et -
tı rucat sayesinde Çin ordusu eh . _ . . emı 

ye~ız z~yıata uğramış ve ecnebi mü -
şahıtlerın de hayretini mucip old ğ .. ç· u u 
uzere ın orduları değil yalnız m" _ 
dafaa kabiliyetlerini bir çok nokt~ _ 
larda tecavüze dahi geçmişlerdir.,, 

Roma - Berlin 
mihveri 

(Başı l incı sayfada) 

Devlet naibi_ llorti, İtalya hariciye 
nazırı ko?t Cıano'y~ öğle yemeğine 
davet etmış ve kendısiyle yarım saat 
görüşmüştür. 

Başvekil bu akşam nazır şerefine bir 
ziyafet verecektir. 

Yugoslavya - Macaristan 
Roma, 19 a.a. - Kont Ciano'nun 

Budapeşte seyahati hakkında İtalyan 
siyasi mahaiilinde kaydolunduguna 
göre, egt:r Macaristan Berlin Roma 
mihverine olan dostluğuna Yugoslav
yayı da teşmil ederse bu, büyük bir 
memnuniyet uyandıracaktır. Kont Ci
ano'nun bu yolda Macaristana dostça 
tavsiyelerde bulunacağ ı zannolunu -

yor. 
$ ... * 

Roma, 19 a.a. - Hariciye nazır_ı 
Kont Ciano'nuo Budapeşte. sey~atı 
halkında "Vo ce d 'ltalia" dıyor kı: 

K t Ci· no'nun 3udapeş.ede macar 
on • d 

1 daınlariyle yapacagı ostane dev et a . . . 
" l "kat ' una havzas ı sıyasetının t c -mu a ~ . . .1 1 · 

kamülü yolunda yenı bır ı er eyış a -
dımıdır. Macaristan Tuna ha~z.':6.ında 

d n iyetinio müdafılıgı hu· 
Avrupa me e : · k 
susund'4ki asırdide vazifesını te rar 

ele almış bulunuyor · . . 
• , . t " Berlın - Ro-

Macarıstan ıı sıyase ı . . 
1 "d" e ıs ınat ey c 

ma mihverinin tesanu un . . • kültUr 
mektedir. Binaenaleyh, sıyas ı,_ ' 

d Macarıstan ın ve ekonomı sahaların a • . 
Almanya ve İtalya ile daha ~ı~ı bır ış 
b. J 'ğı"nde bulunması bcklenılır. . 
ır ı d bır 
Tuna havzasında ve Balkanla r a 

istikrar unsuru olan dost Yugoslavya-

Büyük Cümhurreisimiz geçen
lerde Kastamonu' da vermiş oldu
ğu nutukta Türkiye vatandaşlığı
nın mes'ut halini "huzur ve istik
rar,. kelimeleri ile ifade etti: te
meli kanun himayesi ve hak em
niyeti olan bu huzur ve istikrar
dan kimsenin mahrum olmasını, 
şüphesiz, o makaleyi yazan arka
daşımız ve derceden gazete de 
düşünmüyor. Fakat herhangi bir 
haberin üstümüzdeki ani aksüla
melini, bir matbuat hüriyeti re
jiminin gazetecisinde bulunması 
lazımgelen yüksek mesuliyet his
si ile mürakahe etsek daha doğ
ru olur. 

F. R. ATAY 

Elektrik Tramvay ve Tünel 

Şirkerleri Umumi Heyet 

foplanhsı 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Tram

vay ve Tünel şirketleriyle tasfiye ha
lindeki Elektrik şirketinin umumi 
heyetleri bugün Metro hanında top -
Janmışlardrr. Elektrik şirketi toplan
tısına Halit Ziya Upkhgil riyaset 
etti ve toplantı epi münakaşalı olmuş

tur. Ruzname mucibince tasfiye he -
yeti hazırlanan intikal bilançosunu 
umumi heyete arzetmiş ve bunun tas
dikini istemiştir. idare meclisi azala
rı buna itiraz etmişler, ticaret kanu
nuna göre umumi heyete arzedilecek 
bilançonun yalnız tasfiye heyeti ta -
rafından değil, idare meclisiyle müş
tereken yapılması 13.zımgeldiğini söy
lemişler ve bilançonun reddini iste
mişlerdir. Bu itiraz üzerine gürültü
lü münakaşalar olmuş, fakat heyeti 
umumiye idare meclisinin ı_nuhale_fe
tine rağmen bilançoyu tasdık et~ı~ -
tir. ldare meclisi azaları bu tasdıkın 
kanunsuz olduğunu ileri sürerek mah 
kemeye müracaat edeceklerdir. 

Dolmabah~e' deki facia 
etrafında tahkikat 

İstanbul Cümhuriyet müddeiumu
mi!iğinin Dolmabahçe'de 11 vatanda -
şın ezilmesiyle neticelenen facia hak -
kında yapmış olduğu tahkikat etrafın
da şehrimize malumat gelmiştir. tstan 
bul cümhuriyet müddeiumumiliği Bah 
çeye istiabından fazla halkın girmesi 
mesl.esini .tamamen idari mahiyette te
l~kkı et~ş ve müddeiumumilikçe ta -
k~?e de~er bir vaziyet görmemiştir. 
Cumhunyet müddeiumumiliği, tahki • 
kata ait dosyayı İstanbul vilayeti 
makamına vermiştir. İç Bakanltk tara· 
fı~.dan. gön~erilen mülkiye ve polis 
mufettışlen tahkikatları sırasında bu 
dosyayı da tetkik edecklerdir. 

Kömürden boğulanlar 
lstanbul, 19 (Telefonla) - Beyoğ

lunda Yenişehirde Mustafa ile karı
s~ odalarına mangal koyarak çocukla
rıyle beraber yatmışlar; fakat karı 
~oca s~balıa kadar mangalın çıkardı
gı zebırden zehirlenerek ölmüşlerdir. 
Ay.nı yatakta yatan iki aylık çocuk
larıyle 13 yaşındaki diğer bir çocuğu 
ölümden kurtulmuşlardır. 

da her halde bu esere iştirak edecek
tir. 

Macaristanın, bolşevikliğe karıı mü 
cadele hususundaki alman ve İtalyan 
prensiplerine ve keza Almanya'nın ve 
1talya'nın milletler cemiyetine karşı O· 

lan vaziyetine uyg un bir hattı hareket 
ittihaz etmesi kadar tabii bir şey ola
maz. 

Kamutay dün B. Refet Camtez'in 
reisliğinde toplanmış, İran meclis rei
si tarafından Ebedi Şefimiz Atatür -
k'ün ölümü dolayısiyle İran meclisin
de söylenen nutkun tercümesinin o -
kunmasından sonra Devlet Şurası ka
nununun, geçen celseden kalan 47 in
ci maddesinden itibaren müzakeresine 
devam etmiştir. Projenin 60 maddesi 
de kabul edilmiş, yalnız encümene gi
den maddeler gelmediğinden layiha -
nm reye konulması, bu maddelerin 
gelmesine bırakılmıştır. 

Kaçakçılıktan başka inhisar suçla -
rından doğan para cezalarından vazge
çilebilmesine izin verilmesine dair olan 
proje ile, mübadil ve tefviz işlerinin 
kati tasfiyesi ve intacı hakkındaki 

1771 sayılı kanuna ek proje ve askeri 
mülki tekaüt kanununun bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına dair o
lan projelerin müzakere ve kabulünden 
sonra, mübadil, gayri mübadil, muha -
cir ve saireye kanunlarına tevfikan ve
ya adiyen tahsis olunan gayri menkul 
emvalin tapuya raptına dair olan 1331 
sayılı kanunun 9 uncu maddesinin tef
siri hakkındaki bir hükümet tezkeresi 
dolayı.siyle bütçe encümeninin hazırla
mış olduğu mazbatanın müzakeresine 
başlanmıştır. 

Meselenin nıalıiyeti: 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekale

ti, mübadillere istihkakları mukabilin
de 488 sayılı kanun mucibince verilen 
gayri menkuller üzerindeki hazine 
hakkının 1331 sayılı kanunun 9 uncu 
maddesinde gösterilen salahiyete mün
hasır bulunduğunu ve bu maddede tes
bit edilen beş sene müddet geçtiği için 
haksız mal tefviz edenler hakkında 

bugün hiç bir şey yapılmasına imkan 
olmadığını ileri sürmekte ve 840 nu -
IT\Clralı kamutay kararının bu noktayı 

teyit ettiğini ilave etmektedir. 
Maliye Vekilliği ise, 1331 sayılı 

kanunun 9 uncu maddesinde beş sene
lik müddet geçtikten sonra hazinenin 
istirdad ve iptal hususundaki hakkının 
ne müruru zamana uğnyacağına, ne 
de sukut edeceğine dair bir kayıt ve 
delalet olmadığını, 840 numaralı kara.. 
rın ise istihkaksız kimselere adi iskan 
derecesinden fazla verilen mallara ta -
alluk ettiği kanaatinde idi. 

Hükümet, iki Ve~let arasında bu 
maddeye ait görüş ayrılığından dolayı, 
meclisten meselenin tefsir yoluyla hal
lini istemiştir. 

Encümenlerin mütaleaları: 
Meseleyi, dahiliye, sıhat, maliye ve 

bütçe encümenleri tetkik etmişti. Da -
biliye encümeni ''1331 sayılı kanunun 
neşri tarihinde türk medeni kanunu 
hükümleri mevcut olmasına rağmen 
bu kanunun 9 uncu maddesiyle başka 
bir müruru zaman haddi kabul edil -
mesine ve 840 sayılı kararla da bu 
müddetin müruru zaman müddeti ol -
duğu tasrih edildiği gibi bu kabil me -
selelerin ortadan kaldırılması arzusu 
göstcrılmiş olmasına ve 1771 sayılı 
kanunun da aynı maksatla tedvin edil
mesine binaen 1331 sayılı kanunun 9 
uncu maddesinin başka suretle tefsire 
mütehammil" bulmuyordu. Sıhat ve 
maliye encümenleri de aynı neticeye 
varıyorlardı. 

Bütçe encümeni ise, mazbatasında 
meseleyi uzun boylu izah ederek 
'' ... 9 uncu maddedeki beş senelik müd
detin Maliye Vekaletince mütalea edi
len şekilde umumi hükümler haricin
de istisnai olarak Dahiliye Vekfiletine 
verilen bir salahiyetin devam edeceği 
zamanı göstermekte olup bu müddetin 
hakkı iskat eden hususi bir müruru 
zaman müddeti olmadığına ve bu ci
het kanun ibaresinden anlaşılmakta 
bulunmasına binaen bu yolda muame
le ifası'' lazım geleceği neticesine va
r~ordu. Böylelikle bütçe encümeni 
dığer encümenlerin neticelerinden ay~ 
nlmış oluyordu. 

Dalı ili ye encümeninin tezi: 

Söz alan. dahiliye encümeni rapor -
törü B. Şükrü Yaşın (Çanakkale) Da_ 
biliye encümeninin mC<leni kanunun 
meri bulunduğu bir zamanda yürürlü
ğe girmi§ olan 1331 sayılı hususi ka _ 
nunla ayrıca 5 sene gibi bir müddetin 
dercolunmasınr, bu müddetin hita • 
mından sonra artık bu meseleler hak -
kında takibat yapılmamasına bir delil 
kşkil ettiğini söylemiş ve böylelikle 

hususi bir müruru zaman haddi telakki 
edildiğine işaret ederek demiştir ki: 

''- Onun için biz de Sıhat ve İç -
timai muavenet Vekaletinin görüşüne 
iştirak ettik. Ve 1331 sayılı kanunun 
9 uncu maddesinde zikrolunan müd -
deti kabul ederek bu müddet içerisin
de takibat neticesine göre muamele o
lunması neticesine vardık." 

/Jii.tçc encümeninin 
tezine gelince ••• 

Bütçe encümeni raportörü Raif 
Karadeniz (Trabzon) Mübadil, gayri 
mübadil, muhacir ve sairelere mallar 
verilirken bazılarının ibraz ettikleri 
teahhütname ve vesikaların yanlış, 

sahte ve hakikate uymadığının meyda
na çıktığım söyliye-rek dedi ki: 

''- 1331 sayılı kanunun ve bu mü
naka~ mevzuunu teşkil eden beş se -
nelik ~üddetin hakkı iskat eden bir 
müddet olduğu kabul buyurulacak o
lursa, bu takdirde bu gibi sahte vesi -
kalarla, hakikat olmıyan beyanlarla a
lınan mallar için hazinenin nefine hiç 
bir muameleye girişilmiyecektir. Çün -
kü o tarihten beş seneden fazla bir za
man geçmiş bulunacaktır. İşte bu tef -
sirin tesiri ve hayata tatbiki bakımın
dan şümulü bundan ibarettir. 

Burada hazine hukuku vardır. Ha
zine hukuku demek, türk milletinin 
müşterek emvali demektir. Bütün bu 
malların tek şahıslara şu veya bu şe -
kilde tefviz edilmiş olması ve onun a
ranmaması, bütün türk milletinin müş
terek emvaline karşt bir haksızlıktır. 

Paramızla aldığımız bir mal için bile 
medeni kanun on, yirmi senelik müru
ru zaman hakkı kabul ederken, esaslı 
bir kayda istinat etmeden şunun bu -
nun şehadetiyle hazineden mal almış 
olanlara artık sizden katiyen dava e -
dilemez, bu itleri kapatalım, müsama -
ha yapahm dernek hak ve adalet ba'lu-

mmdan aykırı bir yola gitmek de -
mektir/' 

Maliye encümeninin 
göriişii i.tee ••• 

Bütün encümenlerin hazinenin hak
lan üzerinde aynı hassasiyetle dur
duklarını .söyledi: "Fakat, dedi, Mese
le yeni bir kanun yapmak meselesi de
ğildir. Bugün yaptığımız şey, yalnız 
bir tefsirdir. Bugün, tesis edilmiş bir 
hükmün neticesinin nereye kadar va -
rabileceğini ve şümulünü anlanuya ça
lışıyoruz. Meseleyi objektif olarak 
mütalea mecburiyetindeyiz.'' 

1331 numaralı kanunun 9 uncu mad
desinin ve 848 numaralı kararın izahı
nı yapan B. Emin Draman, sözlerini 
şöyle bitirdi: 

"- Bu kanun, bu işlerin uzun 
müddet tasfiye komisyonunda bekle -
meksizin hakların verilmesi için çıka
rılmıştır. Bu itibarla maliye encümeni
miz de, dahiliye ve sıhat encümenleri 
gibi aynı neticeye varmıştır. Bu iti -
barla bu encümenlerin görüşünün dik
kate alınmasını teklif ederim." 

Dairelerin müfettişler vasıtasiyle 
daima teftiş edildiğini ve devlet teşki
Hitmın gafiller elinde olmadığını söy
liyen Mehmet Somer (Kütahya) bir 
adam bir mal alarak onun sahibi ol -
duktan sonra devletin onun kefili ol
duğunu anlattı. Vaktiyle Kütahya'da 
iskan edilmiş olan muhacirlerin elin
den evlerinin ve mülklerinin böyle bir 
ihbarla alındığını söyliyen hatip, de -
diki: 

"-Bu müruru zamandır ve bu ka
nun müruru zaman için çıkarılmıştır, 

Başka çare yoktur. Bunları tekrar u -
mumi hükümlere bırakırsak uzayıp gi
decektir.'' 

Bir tapu ile tasarruf edilen gayri 
menkulün devletin bu hakkı tanıdığı -
nın vesikası olduğunu söyliyen B. Ali 
Riza Türel (Konya) meseleyi hukuk 
bakunından izah ederek dedi ki: 

" ... Bu itibarla beş senelik müru -
ru zamanın istihdaf ettiği hükümler -
den anladığımız maksat, umumi hü -
kümler dahilinde kısa bir tasfiye mak
sadiyle. ve bildiğimiz dava hakkını is
kat eden bir müruru zaman mahiyetin
de düşiinmek zarureti vardır. (Çok 
doğru sesleri). 

llıı i~ hususi lıükümlerle 
lıallcdilm iştir: 
. Mü~adele işlerinin son serpintile -

rıyle ugraşıldığını söyliyen B. Galip 
Pekel (Tokat) bu işlerin tamamiyle 
hususi hükümlerle halledilmiş bir me
sele olduğunu, birçok mübadillerin 

memleketlerindeki gayri menkulleri 
tapuya raptetmemiş bulunduklarını 

anlatarak dedi ki: 
"- Bu işin başında ben de iki bu

çuk sene bulundum. Ne kadar karışık 
bir iş olduğunu bilirm. Vakıa olan ih -
barlar üzerine yapılan tahkikler için 
sarfedilen emekleri ve verilen paraları 
hesap etmiştim. Bir de ihbar neticesin
de elde edilen ma11arı hesap etmiştim. 
Gördüm ki bu fark, hiç bir zaman ha
zinenin lehine olmamıştır. 

Eğer bu maddedeki beş senelik 
müddeti müruru zaman diye kabul e -
dersek artık senelerden beri uzayıp 
g iden mübadil işini kapayıp altına 
da iki hat çekmiş oluruz. Eğer müba -
dele işi bununla bitmiyor, ahkamı u -
m\Imiye bundan sonra da cari olacak
tır, dersek birçok vatandaşlar musta -
rip olacaklardır.'' 

Raif Karadeniz'in cevabı: 
Kendisinin bu işleri idare eden a -

damların dürüstlüğüne emin olduğu -
nu kaydeden bütçe eno;:ümeni raportö
rü B. Raif Karadeniz, 488 sayılı kanu
nun dördüncü maddesinin aynen 1331 
sayılı kanunun dokuzuncu maddesinin 
yerini tuttuğunu söyliyerek bu madde 
leri okudu: ''Ve dedi. 1331 sayılı ka -
unun 9 uncu maddesinin konulmasmın 
sebebi hazinenin hukukunu korumak -
tır. Kanunun bünyesi budur." 

Dahilye Vekaletinin emri üzerine 
birçok iptal muamelelerinin yapıldığı
na işaret eden hatip sözlerini şöyle bi
tirdi: 

"-'Görülüyor ki bu iş karışıktır. 
Bütün bu mübadil ve harikzedeleri 
tazyik edici bir iştir. Uzun zamandan
beri sürüp gitmektedir. Bu hakikaten 
bir kanun mevzuudur. Bizden isteni -
len buradaki beş senelik müddetin ne
den ibaret olduğudur. Buradaki mucip 
se4>eplere g8re bu ~ senelik müddet 
tamamiyle idareye verilmiş olan bir 
salahiyet tir.'' 

488 numaralI kanunun değiştiril -
mesinin sebeplerini anlatan B. Emin 
Draman (Yozgat) hükümetin 1331 nu 
maralı kanunu kati bir tasfiye için çı
kardığını izah eıderk üç encümenin 
görüşünün kabul edilmesini istedi. 

Maddeye verilmek istenen mana -
nın ana yasaya muhalif olduğu hak : 
kındaki kanaatini tekrarhyan B. Alı 
Riza Türel (Konya) bir tapunun Da
hilye Vekaletinin işan üzerine değil, 
ancak mahkemelerce verilecek karar 
üzerine iptal edilebileceği noktasında 
ısrar etti. Devlet Şiırasınm vekalet ta
rafından yapılmış olan bu gibi iptal 
muamelelerini iptal ettiğini hatırlata
rak: ''Hakikat budur, dedi. Kanunun 
o maddesinin maksadı da budur, böy
le olmak Hizımdır, başka türlü düşün -
mek ve başka türlü yapmak teşkilatı 
esasiye kanununa muhalif olur." 

Raif Karadeniz sordu: 
"- Teşkilatı esasiyenin hangi mad

desine? 
Ve yeniden söz alarak şu izahatı 

vardi: 
" - Teşkilatı esasiye kanununda 

tapu kayrtlarını ancak mahkeme nam
ları bozar, diye bir hüküm yoktur. Bu 
hüküm yalnız medeni kanunda vardır. 
Teşkilatı e.sasiye kanunu, türklerin 
hakkı muhteremdir. Bu hak katiyen 
kendilerinden nezedilemez, der. Fakat 
haksız olarak hazineden mal almış o -
lantan malı geri alındı ğı zaman teski
Hitı esasiye kanununa muhalif hareket 
mi etmiş oluruz ?'' 

/lir milyon lira masraf: 
"Hükümetin eline tapu verdiği ada· 

mm kanunsuz mal aldığı iddia edilebi
lir mi?'' diye soran B. Mehmet Somer, 
(Kütahya) bu işlerin zannedildiği ka
dar suiistimal ile malul olmadığını, 
bu işlerle Lozan anlaşması icabı en -
ternasyonal bir komisyonun alakadar 
kılındığını, devletin bir milyon liraya 
yakın masraf yaptığını, tasfiye ve 
temlik kanunlariyle bu işleri bitirdi -
ğini anlatarak dedi ki: 

"- Rica ederim, bu iş bitmiştir. 
Bunun devamına lüzum yoktur. Bu iş
ler üzerinde lüzumundan fazla tetkik -
ler yapılmıştır. Ve zannedildiği gibi 
suiistimal edilmediğine kanat hasıl ol
duktan sonra muhtelit mübadele ko • 
misyonu memleketten çıkarılmak su -
retiyle hükümeti bir milyon lira mas -
raftan kurtarmıştır. (doğru sesleri). 

l 'iiz. ene sonra ... 
Bu mübadele işlerinden bıkıp usa-
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Valdebağı sanatoryomu 

açıhyor 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Maarif 

Vekaleti sıhat teşkilat şefi Doktor Ce-
15.l Ataman Valdebağında yapılmakta 
olan sanatoryomun inşaatı biten kıs
mını açmak üzere 1stanbul'a gelmiş ve 
şunları söylemiştir: 

''-Maarif Vekaleti hastalığı ağır
laşmış ve verem karhasr açılmış yahut 
ta ani olarak karşılaşılan vakalar için 
mevcuda ilaveten VaJdebağında 120 
yataklı bir sanatoryom yaptırmıya ka
rar verdi. Bu sanatoryomun 50 yatak
lı kısmı bitmiştir. Yarın açılacaktır. 70 
yataklık kısmı sene içinde ikmal edi -
lecektir ve önümüzdeki Cümhuriyet 
bayramında açı:lacaktır.'' 

B. Celal Ataman İstanbul'daki orta 
tedrisat müesseselerinin srhi vaziyeti 
hakkında şunları söylemiştir: 

"- Bu müessesf'lerde bugüne ka -
dar hiç bir salgın hastalık vakası ihbaT 
edilmemiştir. Vilayet hudutları içinde 
20 ağır trahom vakasr tesbit edilmiş ve 
bunların tedavisine başlanmı§tır . ., 

İstanbul'da tifo yok 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Sdıaıt 

müdürü şehrin $1hi vaziyeti hakkında 
bugün şunları söylemiştir: 

"- Evelki sene yaptığımız geniş 
mikyasta tifo aşısının iyi neticelerini 
görüyoruz. Şehirde bugünlerde tesa -
düf edilen nadir tifo vakaları geçen 
.senelerin aynı mevsimdeki vaziyetine 
nazaran yok denecek kadar azdır. Bu
nunla beraber tifoya karşı icap eden 
tedbirlerle mü<:adele edilmektedir." 

Tekirdağ' da soğ•ıklar 
Tekirdağ, 19 a.a. - Bir haftadanbe

ri Tekirdağ ve havalisinde şiddetli bir 
soğuk vardır. Bugün bütün Tekirdağ 
mıntakasına kar yağmıştır. 

Frenleri bozuk tramvaylar 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Beledi

ye fen heyeti frenleri bozuk tramvay 
arabalarını tetkik ediyor. Şimdiye 

kadar iki arabanın frenlerinin bozuk 
olduğu tcsbit edilmiştir. 

Samsun'da maçlar 
Samsun, 19 a.a. - İdman bir incilik .. 

leri birinci devre galipler i lbugün kar
şılaştılar. Tokat - Trabzon maçında 

4 e karşı 8 ile Trabzon takımı, Samsun 
maçında ikiye dört Samsun takımı ga
liptir. Trabzon - Samsun maçı yarın 
yapılacaktır. 

Ma\;aı i:>ıuu'Ja yahudiler 

için kanun çıkarılıyor 
Budapeşte, 19 a.a. - Yakında yah~ 

diler hakkında bir kanun çıkarılacağl 
kuvctle tahmin edilmektedir. Bu ka .. 
nuna göre, büyük babalarından en a ~ 
l,\<lğı bir tanesi hiristiyan olanlar ve 
ı ltlinunusani 1938 tarihinden evel hi.
ristiyanlığı kabul etmiş bulunanlar.. 
yahudi addedilmiyecektir. Entellek ~ 
tüel işlerde yahudilerin nisbcti, işd 
göre, yüzde 7 ila yüzde 20 ye indirile
cektir. Ekonomik hayatta da nisbct, 
yüzde 7 ile yüzde 20 arasında tehalüf 
edecektir. 

Hatfoe gazetesine beyanatta bulu " 
nan yahudilik kanununun raportörü 
mebus Nakkai yahudi meselesinin hal
li için ceman 8 milyon yahudinin ya -
şadığı balkan memleketleriyle Maca
ristan ve P olonya arasında bir itil5f 
aktcdilerek esasın kabul edilmesini 
istemektedir. 

Avrupa'da bulunan yahudilerin 
hicret etmelerine mukabil ecnebi 
memleketlc.rde, bilhassa şimali ve ce
nubi Amerika'da bulunan milyonlar -
ca avrupalının memleketlerine avdet 
etmesi .. 

nıldığını söyliyen Ziya Gevher Etili 
(Çanakkale) dedi ki: 

"-"'\ ... Fakat bütçe encümeninin 
memlekete bundan daha güzel bir şey 
hazırlamasına imkan yoktur. Neden 
korkuyoruz? Bir kimse haksız bir mal 
almışsa bu devlet ve millet isterse yüz 
sene sonra onu arar ve alır. Ne malUm 
bir baraka mukabilinde apartmanlar a
lınmamıştr. Vardrr arkadaşlar, bunla
rı geriye alacağız .(Bravo sesleri) 

Aynı mütalaada bulunan General 
Şefik Türsan (Denizli) dedi ki: 

"- Herkes hususi olarak bilir ki, 
mübad~erden hiç bir şeyi olmıyan -
lardan köşkler alan vardır. Hükümet 
bunun meşru olmadığını anlarsa ne -
den geri almasın? (doğru, doğru ses
leri). 

Adliye Enciimenine: 

Riyaset makamı, bu hususta birçok 
takrirler verilmiş oldu gunıı lıildi rdı: 

''- Evela meselenin adliye encü -
menine gitmesi hakkındaki teklifi re -
yinize arzedeceğim." 

Ve takrir ka bul edildi. Meseleyi b ir 
de adliye encümeni tetki k edecek tir. 

Kamutay yarın saat 15 de topla -
nacaktır. 
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Nöbetçi Eczaneler 

Bir yllbaşı gecesinin esrarı Pazar : Sebat •e Yeniıehir Ecz.leri 
Pazartesi : İstanbul Eczanesi 
Salı - Merkez Eczaneıi 
Carıamba : Ankara Eczanesi 
Per&embe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 

GÜZEL TURİZM KÖŞESİ .. 
Yazan: W. T. Winton Çeviren: F. Zahir Törümküney Cuma : Halk ve Sakarya Eczanelerı 

Korrans, Londra polisinin en kıy -ı Madam Mollison, gece yarısına iki 
metli dedektiflerinden biriydi. dakika kala salonun ışıklarının sön -

Gizli polis teşkilatının tanınmış şe- dürülecegini ve tam on ikide tekrar e
fi Taylor, onu gülümsiycrek karşıla- lektriklerin yanacağını anlatarak, bu 
dı: esnada incilerinin çalınmasından 

Cumartesi : E&e ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama, bir kaza. fevkalade biı 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için beledıyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

- Gel bakalım, dedi. Seni çok mü - korktuğunu dedektife söyledi. 
hlm bir iş için çağırttım. Zanneder - Korrans, güzel kadına teminat ver- Lüzumlu Telefon Numaralan 

Güzel Hatay 
sem gene Vili Ketton ile uğraşacağız. di: Yangın ıhbarı: (1521). - Telefon mura· } nsana gülen koyu nefti-mor 
Bu sabah aldıgwım malfunata nazaran - Hiç merak etmeyiniz madam, de- caat. şehir: 0023-ıo24 >. · Sehirlerara- dağları, yeşil-mavi denizi, 

11: (23'1-2342) - El"ktrik •~ Hava. 
Nevyork'u terkederek buraya gelmiş. di. Ben lazım gelen tertibatı aldım. rıaz.ı irıza memurlugu: 0846). _ Me- kesif ormanları, rümrüt münbit o-

- Vili Ketton, şimdi burada mı?... t;alonda kendisine her hususta gü - aajeri Sehir anban: (3705). - Taksı vaları, akar suları ve şelileleri ile 
'y,. • telefon numaraları: Zincırlicamı civa. - .c.vet azizim. Sizin eski dostunuz vendiğim bır memurum da vardır. 1 - rı: (2645_1050_1Hi6). _ Samanpaıarı ci- tabiatin bütün güzelliklerini küçü-

bir türlü Londra'dan vaz geçemiyor. şıklar söndügü zaman yanınızda bulu- varı: (2806-3259). - Ycniıehir. Havuz- etik bir sahada toplamış olan bu 
Verilen haberlere bakılırsa, bizi bir nacağız. Kimse, bu esnada size sokul- başı Bizim taksi: (2323). • Havuzbası. mustakil türk ülkesi, dört bin yıl -

Guven taksi: t 3848), - Birlik taksi: 
haylı uğraştıracaga benziyor. Yalnız, mak cüretini gösteremez. (2333), . Çankırı caddeaı. Ulua taksi: lık tarihi, harabeleri ve yeraltı ha-
bu sefer çok dikkatli davranmamız la- Gece yarısına üc dakika vardı. Bü - (1291 ), • latanbul tal:siai: (3997) zinelerinin zenginligi ile dünyanın 
.zım. Biliyorsunuz ya, geçen sene o tün davetliler masalarının etrafına di- en calibi dikkat ve en mühim tu -

Otobüslerin ilk ve meşhur hırsızlık vakasında yakasını zildiler. Ellerine şampanya kadehleri- rizm köşelerinden birini teşkil e -
elimize geçirdiğimiz halde aleyhinde ni aldılar. Yeni seneye neşe içinde gir- son seter 1 eri der. 
kafi ve kuvetli deliller bulamadığımız meğe hazırlandılar. Vili Ketton, sa - Sabah Aksam Modern manasında tesisat yapıl-
için mahkemeden beraet kararı almq- lonun bir köşesindeki amerikan yarın tık Son dığı gün, §imalden cenuba doğru bi-
tı. Bizimle de haklı olarak alay etmiş- önünde duruyordu. Şampanya kadehi- Ulus M dan K. dere', e ·~~=~ ~~~~~ ribirini kovalıyarak giden ddağ s_il: 
ti. Binaenaleyh, şımdi göziımuzu don ni eline almış, mütebessim bakışlarla K. dere'den Ulus M. na 7.15 Z3.20 sileleri arasında birer renk enızı 
açıp, tekrar çırkın bir vazıyete duş güzel kadınları süzüyordu. olan ovaları ve hepsi birıbirinden 

d M . Ulus M. daıı Çankaya' ya 7 2!ı Z3 oo 
mcmcğe gayret edeceğiz. Ma am ollıson, yıl başı ağacının Cankaya'dan Ulus M ,na 7:10 23:20 güzel olan asi şehirleri ile Hatay 

Korrans, dişlerini gıcırdattı: önünde yer almıştı. İki tarafında Kor- İsveç'ten Yunanistan'a ve Kafkas-

ı.--ra·;~~";"""'"""'"l 

f Ihsan Cemal 
1 Karabur11k 
.................................................... : 

manzaradan bir şeyin eksileceğini 
düşünürüm. 

Antakya'dan denize kadar yukarı, 
orta ve aşağı Kuseyir, zeytinlikleri, 
bağ ve bahçeleri ile başlı başına bir 
şiirdir. 

Süveydiye, bahçeli kasabalara ör
nek teşkil edecek küçük bir mü -
cevherdir. 

- Alay etmek nasıl olurmuş, ben o- rans ile diğer sivil memur bulunuyor- g:~:n:!;'dcı:: .Yı~11m~~·~a ~·~~ ~:~~ ya'dan İspanya'ya kadar gördüğüm 
na. g<>ateririm. }ardı. · en pitoresk turizm ülkeleri arasın- H atay·ın, bilhassa Antakya'nın 

Polis şefi sözı.ine devam etti: Elektrikler söndü, Salonu zifiri ka- Ulus M. dan Keçıoren'e 6.00 zı.oo da müstesna bir yer almakla kalmı- ihtişamlı tarihinden ve bir 
Kec;ıoren'dcn Ulus M. na 6 30 21.30 - Hakkında yaptırdıgım küçük bır ranlık kapladı. Tam bu sırada boğuk · yacak, termometrenin yazın 10 de- çok noktalarının stratejik fevkala-

tahkikat neticesınde, Sesil otelınde bir çığlık koptu. Sonra ağır bir cismin Uluı M. dan Etlık'e 6.30 21.00 receye düştügü dağ bölgelerinin ya- de ehemiyetinden bahsetmek bu ya-
lüks bir daire kiraladıgını oğrendım. yere yuvarlanmasından mütevellit bir Etlik'ten Ulus M. na 7.oo 21.30 nı başında hararetin kışın 15 santi - zının mevzuu haricindedir. 
Hem o kadar ces~r hareket ediyor kı, gürültü işitildi. Aynı dakikada ınce Ulua M dan Cebecı'ye 1.00 23.00 graddan aşağı düşmediği 13.tif sa - Enteresan sitlcri, tabii güzellik _ 
otele başka bır isim vermege bile lü - bir kadın sesinin çığlığı yükseldi: Cebeci'den Ulus M. na 7.0o 23.08 hilleriyle ideal bir kış ve yaz is - leri gibı tarihi abideleri, harabele-
zum gormemış. Kendi ismını yazdır · - İncilerim!... İnciler imi çaldılar!.. r:ebecı'den As. tabi.re tasyonları memleketi olacaktır. - 7.00 -.- ri, toprakaltı hazineleri de saymak-
mı9. Işıklar yandı. Madam Mollison, pe- /\.~fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 Burada, dünyanın başka tarafla - la tükenmez: Etiler, Asuriler, par.,,-

Korrans, sabırsızlıkla sordu: ri,an bir halde yılbaşı ağacının önün- 'r'enişehır'den Ulus M. na 7.oo rından farklı olarak, denizden bir lar, İakenderler, yunanlılar, arap-
-Pek ala, bunları anladık. Bana ve- de duruyordu. İki tarafında bekliyen Ulus M. dan Yenışehir'e 7.10 ~~:: kaç yüz metre yükselmek serin ve lar, osmanlılar, haçlılar, ilh hep bu-

receğiniz vazıfe nedir? dedektifler hayretle biri birlerinin saf havayı bulmak için kafidir. Yük- radan germi .. lerdir ., onun 
1
• .,

1
·n bu 

S. pazarından Akkoprü'ye 6.15 7 00 r- "' :s 
Tayıor, kaşlarını çattı: w. rüzlerine bakıyorlardı. Salonda müt - Akkopru'den s. ııazarı'na 7.30 9:45 seldikçe yazdan sonbahara geçer ve topraklarda bir Ç<>k medeniyetlerin 
- Dur, acele etme. Sana verecegım hi• bir panik kopmuştu. Korrans, da - bin metreyi çok aıan tepelerde de enkazı üatüste mevzu bulunmakta_ 

vazife fevkalide ehemiyetlidir. Bunu vetlilerin dehşet içinde toplandıkları Bahçeli Evlerden M.na 7.45 -.- kıtı bulursunuz. d 
A Ulus M.dan Bahçelı Evlere.-.- Z0.00 ır. 

~enden başka kimse becereme=. me- tarafa dogvru yürüdü. Yerde yüzü ko- Hatay'ın çe•n.elerinden akan su- t 
r-· skenderun'un yanıbaşındaki Mir-

rikalı mılyarderlerden Mollison da yun bir adam yatıyordu. Gögv sünün ~ U. Meydanı'yle istasyon arasında her lar birer ırmak gibi çağlar: İlkba -
1 b d k <l b r Yanduı (Myriande) ilim alemim 

genç ve ı...\ızel karısiyle bırlikte Sesı üstünden kan sızıyordu. Dedektif e • et a nca a ır ıe er olup tren za- harda binbi.r renkle süslü kır ve tar-., mantarı ıeierler d'lba aıktır. derin bir surette meşgul etmekte -
ot~line inmişler .Yani Vili Ketton'un ğildi. Cesede dikkatle baktı. Vili Ket- laların kışın kuruyan otlarında bile dir. Adım başında antik harabelere, 
bulunduğu otelde oturuyorlar. Molli - ton'du. Dikkatle muayene etti. Tam U. Meydanı'yle Yeni•ehir, Bakanlık· başka bir hayatiyet vardır. portı'klere ,sur, ,...to, kale, akedu"k-

"k b' lar, Cebeci. Samanpazarı araamda ıaat k k k d r-
&on, yılbaşı münasebetiyle büyu ır kalbine bir şiş saplanmıştı. Etrafına 8 den 20 ye kadar vaaati her bce daki· Tabitı görecl! ve sevece a ar lere ve mağaralara tesadüf edeni -
suvare veriyor. Dört yüz kişi davet et- bakındı. Cinayetin işlenmesinde vası. kada; aaat 20 den Zl e kadar her on da· kültürcü olanların Hatay'ı gördük- niz: İskenderun'da Katoni bah"'e _ 

· · · k'k t kıkada; aaat 7 den 8 eve 21 den 23 e k lmamasına im :ı miş. Davetlılcrin lıstesını tet ı e - ta olarak kullanılan şişten eser yoktu. kadar her 15, 20 ve 30 ~kada bir ten sonra ona aşı o - sindeki sitadel, Sarı - Seki şatosu, 
tim. Vili Ketton'un da davetliler ara- Cesedin başında toplanan davetlileri muntuam seferler vardır. kin yoktur. İskenderun körfezi, 

Şalan kale, Pagras şatosu, Demirel 
aında bulundugunu hayretle gördüm. birer, birer gözden gedrdi. Caninin Arsuz kıyıları, Süveydiye plajı ne K . k . Ev • B " :ı Akeamları Ulua Meydanı'ndan aut 23 . f şatosu, useyır alesı, grı ut -
Mollison, ailesi bu korkunç serseriy- bunların arasında bulunmadıgv ına ka - deki aon seferlerle bunların Ulus mey- kadar güzelse, gözün bır tara tan · suk, Boz Höyük vestıjleri, Gündüz-
le vapurda tanışmışlar. Zavallılar, he- naat getirdi. dam'na donuşleri sinemaların daiılıı taraftan Krbrıs'a ve diğer taraftan . 

· ı ı saatlerine tabidirler. F , k d d lü nekropolu, Antakya kalesı, De-
rifin kibar tavırlarına, şık kostüm e - Korrans, tekrar noel agv acının yanı- Toroslara ve ırata a ar uzan ı-

M . mir - kapı Mağara - Kilisesi, Sü -
rine aldanmışlar. Madam ollıson, na döndü. Ağacın her taraf mı muaye- Posta Saatleri ğı yüksek tepeler o derece muhte -

· · b' k ·1 veydiye tünel - kanalı, Atık kalesi, 
auvare gecesı, kıyrnetı ır aç mı yon ne etti. Buraya kimsenin ssa~k:l~a~nma~~s~ı:-J_.~~~~~~~~~lli!Klliıılıı!9-•1-::-m~d~ir~.~~~~~~~~~~~=--~=~l7ı~~rl:~~~·-- - • 
Ş~l,~~!. aşan inci gerdanlığını takmak- na imkan yoktu. Su haldl-a.ı. so ulmak oc m ne, diğer taarftan Amık gölüne doğ- nu ır ı, u tan Se im zamanında 

• v-·---~aı, e:üzel ka - p.- , .. - __ .... r ymına yapılmıt camiler, Süleyman zama -
dını bu arzusundan v~ ... ~...-- fırsatını nasıl bulmuştu? Bu sual de _ ru muvazi olarak kayan sırtların 
vaffak olamayınca bize müracaat etti. dektifın zihnini kurcaladı. Birden T r c n Saatleri teşkil ettiği muazzam hörgüçler en nında yapılmış hanlar, çarşılar, ro -
Her hangi bir hırsızlık ihtimalinde~ gözleri parladı. Salonda biraz evel i9- Haydarpap'ya : Her aabah 8.20. Her vahti tabiat güzellikleridir. malılardan kalma boz.:lmamıt yol -
korktuğunu söyliyerek,. balo . geccsı }enen cinayet herkesi heyecana düşür- aktaır. 19.15 ve 19.50 Harbiye (Defne) şelalelerinde, lar, çok eski hamamlar, ilh ...... . 
karıaınm muhafazasını rıca ettı. müştü. Hir kimse sükunetinı· muhafa- de (Pazartesi, Per- suyun düştügvü yerden yükselen 

· k " ıembe. Cumartcai 
- Madam Mollison'u, ıkaz etse · za ederek olduğu yerde kalamamıştı. Toroı ıürat.) zerreler hararetin gölgede kırk de-

Kendisine Vili Ketton'un kim olduğu- Davetlilerden birinin kanlar içinde • Samaun hattına : Herıün 9.35 (Ka)'&c· receye kadar çrktığı yaz günlerin -
1 1 k 1 az ri. Sıvaa, Amaaya bu 

nu an atsak, mese e a m · d yerde yatması herke.aten ziyade, hat uzeriodedir.) de insaan başka bir dünyada bulu:ı-
Polis şefi şiddetle başını salla 1.: ev sahibi olmak sıfatiyle madam Mol- Diyarbakır hattı : Herııin 9.35 duğu hissini vermektedir. · 
- Hayır 1 Bu doğru olmaz, dedı. O li&<>n'un alaka göstermesini icap etti • Zonıuldak hattı : • ı5.oo Kaynakları Kızıldağ'la Gavur. 

zaman Vili Ketton'u baloya kabul et- rirdi. Halbuki,· gen" kadın yerinden Kürd ve Musa dag"larının eteklerin-
.. k"'l b. "' G ü n d e I i k : miyeceklcr. Bu sefer daha muş u ır kıpırdamamıştı bile. Korrans, hisset- de bulunan coşkun suların üzerindt 

vaziyetle ko:.rşılatmamız ihtimali var. tirmeden genç kadını tetkik etmeğe Hicri _ 1357 Rumi _ 
1354 

ve nazlı bir civan gibi büküle bükü-
Bu azılı haydut baloda kendisinin bu- başladı. Kadın, gözlerini noel ağacının Şevval: 28 Birincikanun: 7 le Süveydiye'de denize kavuşan A-
lunamıyacağını anlayınca, kendi ye - üıtündeki küçük ve 'ık bir yaldızlı S. D. S. D. si'nin kıyılarında dünyanın en gü • 
rine usta ve bizim tanımadığımız a - kutudan ayıramıyordu. Guneş : 7 20 Akıam: 16 43 zel yemişlerini veren, en güzel çi • 
damlarından birini gönderecek. Hem Korrans, çevik bir hareketle, ağacın çeklerini yetiştiren bahçeler başlı 
mabadma erişecek, hem de pençe - dallarından birine asılı duran kutuyu başına bir alemdir. ,;:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 
mizden kurtulacak. Onun, suvarede aldı. Açtı. Kutunun içinden çalındığı Kızıldağ ve Ordu ormanları, gök - -- Ankara Borsası --- -- --bulunması bizim için daha iyidir. iddia edilen inciler çıktı. yüzünü yerden ayıran kesif nefti 

Korrans, başını eğdi. Polis şefinin Bundan sonra meselenin esrarını bulııtlardır. -- -- -- 19 llkkanun 1938 fiyatları -- -- --fikrini tasdik etti : -;:özmek pek kolay oldu. Sisli ve bilhassa yağmurlu bir ge-
- Haklısınız. Bu şekil daha muva - Cinayet ileti olarak kullanılan şiş, ceden sonra Soğukoluk sırtların --- -- ~:EKi.ER -- -- -- -fık. mösyö Mollison'un odasında bulundu. dan İskenderun bir inci gibi görü-

••* - Arılıs F Kapanış F -- -- -Milyarcierin, frağının üzerindeki taze lür. Körfez kırmızı, yeşil ve mavi 
Korrans, balo gecesi erkenden Sesil kan lekeleri cinayetin, kimin tarafın - renklerden yapılmış muhteşem bir - -- -- Londra 5.88 5.88 -- -- Nevyork -oteline gitti. Otelin büyük salonları. dan işlendiğini bariz bir surette gös tablodur. 

Londra'nın kibar ve zengin insanla - teriyordu. 
riyle dolmuştu. Korrans, kusursuz Mösyö Mollison, derhal tevkif edi 
frağınm içinde bir dedektiften ziya- ]erek tahkikata başlandı. 1 ahkıkat ne
de tecrübeli ve zarif bir diplomata ticesinde: 
benziyordu. Madam Mollison, onu in
ce bir nezaketle karşıladı. 

Salonun bir köfcsinde hemen, he -
men tavana kadar yükselen bir çama
ğacı rengarenk ampullerle süslenmiş
ti. Ağacın üzeri davetliler için hazır
lanan kıymetli yılbaıı hediyeleriyle 
donatılmıştı. 

Ortalıkta yalnız madam Mollison 
dolaşıyor ve misafirlerini ağırlamak 
için oradan oraya koşuyordu. Kocası 
görünürlerde yoktu. Zeki kadın, bu 
garip vaziyetin dedektifin gözünden 
kaçmadığını gorünce utanarak izah 
etti: 

- Kocam öğleden sonra eski arka
daşlarından birine rastlamıf. Biraz 
fazla içmişler. Akşam üzeri müthit 
sarho§ olarak otele döndü. Bu halde 
misafirlerin karşısına çıkamıyacağı i
çin hemen yattı. Bir iki saat içinde a
yılarak, salona inceğini ümit ederim. 
Ben de onun eksikliğini belli etme -
mcğe uğraşıyorum. 

Misafirlerin arasında gayet şık ve 
zarif tavırlı orta yaşlı bir erkek Kor
ranı'ın gözüne çarptı. Biraz dikkatli 
bakınca bunun Vili Ketton'dan başka 
bir kimse olmadığını anladı. Vili, sa -
londa mağrur bir eda ile dolaşıyor ve 
hiç bir grupa iltihak etmiyordu. 

Mösyö Mollison'un, bütün ıervetını 
Nevyork'ta, hona oyunlarında batıı

dığı, ellerinde karısının ınci getdan -
lığından bafka bir teylerı kaimadıgı 
ve gerdanlığın hırsızlığa karşı ıki mil
yon dolara sigortalı bulundugu anıa -
şıldı. 

Mollison polise verdiği ifadesinde: 
- Ne yapayım, dedi. <;.:aresizlik ıçın

de kaldım. Vaziyeti ıslah edebilmek ı
çin, gerdanlıgı çalınmış olarak gös -
terip sigorta parasını almağı düşün
düm. Vapurda Vili Ketton ile tanıt
tım. Pilinımın muvaffakiyetle tatbi
kında bu adamdan istifade edeceğimı 
ümit ettim. Kendisine Londra'da ve -
receğim yılbaşı suvaresinde bulunma
sını teklif ettim. Beş bin dolar muka
bilinde bu işi kabul etti. Suvarede Vi
li Kettoo gibi, şöhreti dünyaca tanın -
mıt bir hırsızın bulunması, incilerin 
çalındığı hakkında herkese kati bir 
kanaat verecekti. Aynı zamanda Vili 
için de bir tehlike mevzuubahis olmı -
yacaktı. Çünkü, incilerin onun tara -
fmdan çalındığını isbata imkan yok -
tu. Fakat, işin iç yüzü hiç de hesap et
tiğim gibi çıkmadı. Vili Ketton, bu 
mühim sırrımı öğrenince beni tazyika 
ve kendisine yarmı milyon dolar ver -

- 125.66 125.6b -- -- Parıs 3.3125 -- 3.3125 -- -- Mı lana 6.615 6.615 -- -- Cenevre 28.455 -- 28.45!> -- -- Amster<lam 68.30:.!5 68.3025 -- -- Berlın -- 50.4625 50.4b25 --- liruksel 21.1750 21.1750 -- -- Ati na -- 1.072!> 1.0725 --- Sof ya 1.5475 1.5475 -- -- k'rag 4.3125 4.3125 -- -- Madrid 5.88 5.88 -- -- Varşova 23.8250 23.8250 -- -- Budapeşte 24.7575 24.7575 -- -- Bükreı; 0.90 0.90 -- -- Belgrad 2.8125 -- 2.8125 -- Yokohama -- 34.3275 34.3275 -- Stokholm -- 30.2725 30.2725 -- Moıkova -- 23.7375 23.7375 -- -- -- ESHAM VE TAHViLAT --- -- -- -- 1933 Turk Borcu I. -- 19.175 19.175 -- 1933 ikramiyeli --- -- Ergani 19.40 19.40 -- -- Siva& - Erzurum -- -Hattı İs. III. 19.10 19.15 -- -- 1938 35 İkramiyeli -- 19.30 19.30 -- C. Merkez Bankası 112.25 -- 112.25 --'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

mediğim takdirde hadiseden polisi 
haberdar edeceğini söyliyerek tehdit 
etme'e başladı. Ne yapacağımı, nasıl 
hareket edeceğimi şa9ırdım. Uykusuz 
geçen gecelerimde hep bu heriften na
sıl yakamı kurtaracağımı dü9ündüm. 
Nihayet kararımı verdim. Bu azılı 
hayduttan kurtulabilmekliğim için o
nu öldürmem lizımdı. Sonunu biliyor
sunus. Karanmı tatbik ettim. 

B u '·üçük yazıda o güzel An -
takya0dan nasıl bahsedebili . 

ıın? Goklere meydan okuyan ka · 
lesıne yaslanmış bu dede yadigarı

na ait sıcak hislerimizden bir kıs
mını olsun size aşılayabilmek ıçin 
büyük bir esere ihtiyaç vardır. Ak
şam üzeri yapraklar altında Asi'nin 
gümüş dalgaları üstünden akseden 
menşur şualara bakarak içilen bir 
kadeh günün bütün yorgunlukları
nı gidermeğe kafi gelir. Dünyanın 
en sempatik labirentleri olan soKak· 
ları, dolaşmakla doyulamıyacak ka
dar pitoresktir. Ası boyunca dur
madan, dinmeden esen rügzirbu çı
narlar kızının yüzlerce aaırcbnbe

ri a9kını fısıldamaktan bıkmıyan e
zeli sevgilisi; billur kadehlere dö -
külüyor sanılan suların şırıltısı da 
bu terennüme en iyi mukabele eden 
poetik bir nağmedir. 
Amık'ın, yeşil tarlaların ti içle· 

rine sokulmuş kızıl gelincik saha
ları bana Holanda'nın uçsuz bucak· 
sız çiçek tarlalarını hatırlattı. 
Amık gölü güneıin altında muh

teşem bir ayna gibidir. Amık batak
lığı bile ovanın ulvi manzarasına 

cehtn.nemi bir renk ilave etmekte -
dir. Beylan sırtlarından yılan gibi 
kıvrılarak inen yoldan ovaya her 
bakışımda, boğucu haıtahk buharı 
Defl'Cden bu bataklık kalktığı &ün 

A rkeoloji sahasına gelince, Ha

tay'ın bu bakımdan bilhassa 

An~ara Belediyesi 

185 ôdet kısa palto 

ahnacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Temizlik müstahdeminine alı

nacak 185 adet kısa palto on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuı
tur. 

2 - Muhammen bedeli 1300 liradır . 

3 - Muvakkat teminatı 67,50 lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen· 
terin her gün yazı ışlerı kalemine ve 
ısteklilerin <'le 27 12-918 salı günü sa· 
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları (5043) 9057 

Motopomp alınacak 

Ankara Belediyesinden : 

Belediyemize alınacak beş moto -
pomp için isteklilerin tekliflerini 
teşrinısani 938 sonuna kadar verme -
leri ilan edilmi,ken bazı fabrika mü
messillerinin müracaatı üzerine tek
liflerini yetiftiremcdikleri anlaşıldı
ğından i§JU müddet kanunuevel 938 
sonuna kadar temdit edilmiştir. 
Şimdiye kadar tekliflerini yetişti -

remiyenlerin bu müddet zarfında 

göndermeleri ilan olunur. (5068) 

9130 

2 imdadısıhi otomobili ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 

Teşrinisani sonuna kadar teklifle -
rini vermeleri ilin :>lunan belediye i
çin alınacak benzin motörlü tek ve 
çift yataklı iki adet imdadı ııhi oto • 
mobili için bazı fabrikaların müracaa
tı üzerine müddet kinunuevel 938 
sonuna kadar uzatılmıttır. Şimdiye 

kadar tekliflerini vermiyenlerin bu 
müddet azrfında belediyeye gönder -

mcleri ilin olunur. (5069) 9131 

müstakbel ehemiyeti pek büyüktUr. 
Mıntakada yalnız son yirmi yüz yıl 
içinde kırk büyük zelzele vukubul
duğu ve bugünkü Antakya'nın eski 
şehrin onda biri kadar kısmını İf • 
gaJ ettiği, diger onda dokuz kısmı
nın şimdiki bahçelerin altında bu -
lundugu nazarı dikkate alınırsa, bu 
ehemiyet kendiliginden meydana 
çıkar . 

Mmtaka ctilere, fenikelilere, a -
surilere, perslcrc, mısırlılara, sel • 
çuk, greko - romen devrine ... ilh ait 
bir çok toprakaltı eserleriyle dolu· 
dur. 

Bir fransız - amerikan arkeoloji 
heyetinin yaptığı kazılar daha şıın
diden fevkalade mühim neticeler 
vermiştir. Hele bulunan mozayık
lar kıymet biçilemiyecek kadar gü
zeldir. 

Mevcut bir mukaveleye göre, bu 
heyet tarafından meydana çıkarı -
lan eesrler, tahmin edilen değerle
ri itibariyle iki müsavi kısma bölü
nerek, yarısı Antakya müzesine bı
rakılmakta, diğer yarısı da heyete 
ait kalmaktadır. Heyet de kendisi
ne kalan eserleri muayyen bir nis • 
bet içinde Fransa ve Amerika'ya 
sevketmekte imiş. 

Antakya müzesine girdiğim za -
man kendimi hayretten alamadım. 

Bu kadar yüksek sanat eserleriyle 
karşılaşacağımı hiç tahmin etme -
miştim. Bilhassa mozayıkların kıy
metleri, belediye karşısında modern 
ışık nazariyesine uygun olarak in -
şa edilmekte olan yeni müez bina -
sında bir kat daha tebarüz edecek
tir. Şimdiye kadar meydana çıkan 
mozayıklardan Antakya'ya bırakıl
mış olanların istisnai güzellik ve e. 
hemiyetli bana Fransa ve Amerika'-

ya gidenlerin kıymetleri hakkında 

bir fikir vermeğe kafi geldi. 

Bu noktaya gelince bir düşünce

mi gizlemeğe muvaffak olamadım: 
Bence. bir memleketin aurların kıa
kanarak örttüğü bu kıymet biçilmez 
hazinelerini ortaya çıkaranlar mü • 

kafatlarını bu hazinelerin bir kıs • 

mını alıp götürmekte değil, ilim sa

hasında haklı olarak kazanacakları 

şeref ve duyacakları gurur ve ifti -
harda aramalıdırlar. 

Kazalar 
Anıt maketi münakasası 

Mudanya Belediyeainden : 

ı - Mudanya'da mütareke mUezai 

binası karşısındaki alanda yaptırılma
sı mukarrer anıtın maketi müsabaka

ya konulmuıtur. 

2 - Müsabaka 1 ıubat 939 tarihin
de nihayet bulacaktır. 

3 - Anıt için tahsis olunan bedel 
36000 liradır. 

4 - Müsabakaya iştirak edecek 

heykeltraşlardan (100 zer lira çamur 
parası hariç) birinciye 500 lira ikin
ciye 300 lira üçüncüye 200 lira mil· 
klifat verilecektir. 

5 - Bu işe ait evrak, fotoğraf ve 
planları görmek ve fazla malilmat al
mak istiyenlerin güzel sanatlar aka· 
demisi direktörlüğüne müracaatları 

ılan olunur. (8786-4994) 8968 

Harita yaptırılacak 
Li.dik Belecliyeainden : 
50 hektar meskun ve 25 hektar 

gayri meskfın vüsatinde tahmin edilen 

kasabanın hali hazır haritası yaptın • 

lacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 1500 lira-

dır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliylcdir. 

Teminat akçesi 112 lira 50 kuruştur. 

İhtisas vesikaları Nafia Vekaletin

ce musaddak taliplerin Ladik belediye 

riyasetine müracaatları lizımdır .. 

Kati ihalesi 28-12-938 çartamba 

günü saat 1 S de Ladik belediye daire

sinde daimi encümen huzurunda yapı
lacaktır. 

Saat 14 e kadar olan müracaatlu 

kabul edilir. 929:1 
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beniiryollcli'I · 
Mefruşat münakasası 

D. D. Yolları Satın Alma Komis· 
yonun·dan : 

Satılık ev ve 
Ankara Defterdarlığından: 

Kıymeti 

İradı Cinsi 
Sahibi ve Tarih Kapı 

Mahal1esi borçlu No. No. 

ULUS 
20 - 12. 19 

bağ ·, Ankara, Valiliği KÜÇÜK İLANLA 
İzahat Sıhhi lesisar yaphrılacak 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ankara Valiiiğinden: Kiralık : 
30-11-1938 tarihindeki eksiltmesi 

feshedilmiş olan 7790,76 lira muham
men bedelli 22 kalem Afyon garı mef
ruşatı 4-1-1939 çarşamba günü saat 
15 de kapalı zarf usuliyle Ankarada
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 584,31 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeler: lazımdır. 

120 Ahşap hane 
maa bağ 

Toklu Adapaza- 1 
rında yarım

lacı Osman 

1 Kızılbey tahsil şube 
sine 934, 935 senele
ri mim emlak taksit 
bedelinden 71 lira 62 
kuruş borcu için 

~ukarda yazılı gayrimenkuller sahibinin vergi borcundan dolayı satı-
lacagından 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 9-1-939 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 10 da Ankara Vilayet idare heyetine 

1 - Keşif bedeli 9572 lira 12 kuruş
tan ibaret bulunan Yenişehirde ida
rei hususiyeye ait 6 No.lu evde yapı -
lacak sıhi tesisat işi 22-12-938 perşem
be günü saat 15 de vilayet daim! eneli 
meninde ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Kiralık kat - 4 oda, 1 hol ve saire : 
Yenişehir, Demirtepe, Özverenulus • 
Ayla sokak No. 3 Tl: 3911 e müraca-
at. 9183 

Kiralık güzel odalar - Güzel man 
zaralı, mahfuz Havuzbaşı yanında 

müstakil. Müsait kira. Selanik cad. No. 

r~~~~:~k ~ç~k~IW~~:.~' O rl 
i Bir defa için 30 Kuruıı 
i İki defa için 50 Kuruıı 

l 
Üç defa için 70 Kuruıı 

Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı küçük il3.nlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela on defa 
neşredilecek bir ilan için, 14-0 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 

Şartnameler parasız olarak Ankara 
da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
da tesellüm ve sek şefliğinden dağı-
tılacaktır. (5153) 9324 

Kayın kereste allnacak 

müracaatları ilan olunur. (5183) 9340 

mış olmakla talip olanların Kars in -
hisarlar idaresinde müteşekkil komis
yonu mahsusuna müracaatları. 

(5087) 9141 

Muhtelif inşaat 

ve maketlerini Güzel Sanatlar Akade
misi Direktörlüğüne teslim etmeleri 
ilan olunur. (5191) 9343 

Muhtelif binalar yaplınlacak 
Kadıköy Vakıflar Müdürlüğün

den: 

2 - İstekliler 717 lira 90 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve ek -
siltmenin yapılacağı günden en az 
8 gün evel yapmış oldukları işlere a
it vesikalarla birlikte vilayet maka -
mına istida ile müracaat ederek bu 
işe girebileceklerine dair alacakları 
fenni ehliyet vesikası ibraz etmeleri 
lazımdır. 

16. 9206 

Kiralık - Y. Şehir Ataç sokak No. 
18 ap. tam konforlu geniş 4 er odalı, 
1 er hollü 3 daire. İçindeki bekçiye 
müracaat. 9214 

Kiralık - Mobilyalı mobilyasız o
da Çankaya Cad. Sarr köşk karşısı Ja
pon sefareti arkasında Sabiha Ap. No. 

f her satır, kelime aralarındaki boşluk
: lar müstesna, 30 harf itibar edilmiş
i tir. Bir küçük ilan 120 harften ibaret 
i olmalıdır. 
t Dört satırdan fazla her satır için be
f her seferine ayrıca on kuruş alınır. 

l 
Küçük ilanların 120 harfi 

geçmemesi lazımdır. Bu mik-

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonun·dan: 

Muhammen bedeli 16000 lira olan 
400 metre mikabı kayın kereste 4 - 1 
1939 çarşamba günü saat 15,30 da ka
palı zarf usuliyle Ankara'da idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1200 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Samsun Valiliğinden: 
Mukavelesi feshedilerek yeniden a

çık eksiltmeye konulmus olan Sam -
sun - Bafra yolunun 0Xts58 - 33 X OOO 
kilometresi arasındaki şosenin esaslı 
tamiri ve "10" adet bir metrelik ve 
"1" adet üç metrelik menfez ve 2 X 137 
- 2 X 349 kilometreleri arasındaki var
yant inşaatının müteahhit tarafından 
ifa edilmemiş kısmı inşaatı eksiltme
sine talip çıkmadığından ihale 1-12-
938 tarihinde "10" gün temdit edil -
mişti. İhale günü icra kılınan tetki -
katta "2490" numaralı kanunun "43" 
üncü maddesi gereğince yapılan bu 
temdit ilanının 7 inci madde hüküm
leri dairesinde ifa edilmemiş olduğu 
anlaşıldığından "10" gün temdidin 
hükümsüz addedilmesi lazım gelmiş 
ve iş bu eksiltme 12-12-938 tarihinden 
muteber olamk üzere "10" gün uza -
tılmıştır. 

1 - Alem dağında Taşdelen mev -
kiinde yeniden inşa olunacak keşif
leri yekunu (12704) lira (44) kuruş o
lan müdür ve makinist revir, müstah
demin binaları inşaatı mamüştemilat 
toptan götürü olarak kapalı zarf usu
lü ile 9.12.938 den 29.12.938 tarihine 
kadar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata ait projeler fenni 
ve hususi şartname ile eksiltme şart
namesi ve mukavele projesi parasız 

olarak Ankara'da Vakıflar Umum 
Müdürlüğü inşaat müdürlüğünden, 

Istanbul'da vakıflar başmimariığın -
:lan, lzmir'de vakıflar müdürlüğün · 
len alınabilir. 

3 - İsteklilerin ticaret odası ve -
sikası muvakkat teminat mektup ve
ya makbuzu ve ikinci maddede yazı -
lı ehliyet vesikası ile birlikte yuka -
rıda adı geçen gün ve saatte daim) 
encümene gelmeleri. 

4 - Bu işe ait şartname ve keşif 
evrakı her gün nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. ( 4979) 8921 

vetiyenin ikametgahmm meçhuliye • 
tinden dolayı bilatebliğ iade edilme
siyle 12 teşrinievel 938 çarşamba günü 
saat 14 de mahkemede hazır bulun -
mak üzere ilanen yapılan tebliğata 
rağmen mahkemeye gelmiyen Abdul
lahın H. U. M. K. nun 401 inci mad
desi mucibince gıyap karan tebliği -
ne karar verilmiş ve muhakeme de 
27-1-939 cuma saat 9 a bırakılmış ol
dllğundan mezkur gün ve saatte mah
kemede Abdullahın bizzat hazır bu
lunması veya vekili kanuni gönder -
mesini beyan ve H. U. M. K. nun 142 
inci maddesine tevfikan tebliğ maka
mına kaim olmak üzere keyfiyet ilan 

Şartnameler parasız olarak Anka
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
da tesellüm ve sevk şefliğinden, Es
kişehir ve !zmir'de idare mağazala
rından dağıtılacaktır. (5156) 9325 

~--•••• ._ ........ ._ .... ._f 
L .. -.~_Yilôyetler ı 
...................................................... i 

Parke kaldırım inşasına 

ait kapalı zarf usulile 
eksiltme ilônı 

E5~İ§e~ir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskışehır - Sivrihisar yolunun 

o+ooo - 0+743 kilometreleri arasın
da inşa edilecek 21143,21 liralık kal
dırım ve Bordür 5-12-938 tarihinden 
26-12-938 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 e kadar kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me vilayet daimi encümeninde yapı -
lacaktır. Muvakkat teminat 1585.74 li
radır. 

Bu işe ait proje keşif defterleri fen 
ni şartname, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi her zaman dairede 
görülebilir. İsteklilerin bu gibi işleri 
yapmış olduklarına dair vesikalarla 
ihale tarihinden en az sekiz gün eve) 
vilayete müracaatla alacakları ehli · 
yet~ame ve senesi içinde ticaret odası 
vesıkasını 2490 sayılı kanunun tarifi 
ves;hile teklif mektuplarına ekleme · 
!eri lazımdır. 

Teklif mektuplarının 26-12-938 pa
zartesi günü saat 14 kadar makbuz 
mukabilinde daim! encümen riyasei -
ne tevdi edilmesi ve posta ile gönde
rilecek mektupların kırmızı mühür 
mumu il~ mühürlü olması şarttır. Pos 
tada vakı olacak gecikme kabul edil-
mez. (4990) 8967 

Sose tamiri 
Çanakkale Encümeni Daiınisin _ 

den: 
1 - Eksiltmeye konulan is: Geli -

bolu - Keşan yolunun 12+000 - 48+ 
040 kil~metrel_eri arasında üç parça -
dan mtiteşekkıl ve 7349 metre tulin
de 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 şart -

namesi 
D - Tesviyei turabiye şose ve kar

gir inşaata dair fenni şartname 
E - - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli, fi. 

at bordrosu. 
G - Malzeme grafiği. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale nafıa müdürlüğünde be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 5-1-939 perşembe günü 
saat ıs de vilayet makamında topla_ 
nan daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya. 
pılacaktır. . . . 

5 _ Eksiltmeye gırebılmek ıçın ıs-

teklilerin 1505 lira 18 kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermeleri ve günü~ · 
den nihayet 8 gün evelinF kadar vı -

1 ~ t makamına müracaatla alacakları 
aye . 'b 

ehliyeti fenniye vesıkasını ı raz et · 
meleri lazımdır. 

(8889-5065) Q092 

1 - Keşif bedelleri "136764" lira 
yüz otuz altı bin yediyüz altmış dört 
lira "94" kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat "8088" sekiz 
bin seksen sekiz lira "25" kuruştur. 

3 - lhale 1 inci kanun 22 inci per
şembe günü saat 16 da vilayet daimi 
encümeninde "2490" sayılı kanunun 
43 üncü maddesi gereğince açık ek -
siltme suretiyle yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evraklar şunlardır: 
A - Keşifnameler 

B - Eksiltme şartnamesi 
C - Fenni şartnameler 
D - Hususi şartname 
E - Projeler 
F - Mukavele propesi 
G - Bayındırlık işleri genel şart -

namesi 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ca

ri sene icinde ticaret odasında kayıt-
lı bulunduğuna dair vesika ile bun • 
dan eve! bir defada yüz bin liralık 
iş yapmış olduğuna ait vesika ibrazı 
şarttır. Bu husustaki talimat gereğin
ce ehliyet vesikasının ihale tarihin -
den 8 gün evvel Samsun vilayetine 
müracaatla istihsali Iazımdır. 

6 - İhale "2490" sayılı kanun hü -
kümlerine göredir. 

7 - İstekliler bu işe ait evrakı "88" 
lira "11" kuruş bedel mukabilinde 
Ankara İstanbul ve İzmir vilayetleri 
nafıa müdürlüklerinden alabilecek-
lerdir. (9198-5173) 9336 

Kalörifer tesisatı 
Tunceli Vilayeti Nafıa Müdürlü

ğünden : 
1 - 1-11-938 tarihinden 21-11-938 

tarihine kadar ve 22-11-938 tarihinden 
12-12~938 tarihine kadar iki defa ka
palı zarfla eksiltmeye konulup talip 
çıkmıyan Elazığda dördüncü umumi 
müfettişlik binasında yapılacak 
19079.05 lira bedel keşifli kalorifer te
sisatı inşaatı bu defa 14-12-938 tarihin 
den itibaren bir ay müddetle pazarlı
ğa çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evra1 

şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C _- Bayındırlık işleri genel şartna

mesı 

D - Sıcak sulu ve buharlı kalorifer 
tesisatı için umumi ve fenni şartna
mesi. 

E - Keşif cetveli 
F - Proje 
J - İstiyenler bu şartnameyi ve ev

rakı Tunceli nafıa müdürlüğünde be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - Pazarlık Tunceli nafıa müdür
lüğü binasmda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklinin 1430.93 lira muvakkat te -
minat vermesi ve aşağıdaki vesikala
rı hai.l olup göstermesi lazımdır. 

İhaleden en az 8 gün evel Tunceli 
vilayetine müracaat ederek bu işe gi
rebilmeleri için ehlivet vesikası tica
ret ve sanayi odasın.dan al:nmış sicil 
vesikası. (5174) 9337 

Atatürk abidesi 
münakosası Kars'fa idare binası yaptırılaca!ı 

Kars inhisarlar Müstakil Müdür 1 Giresun Belediye Reisliğinden: 
Giresun vilayeti merkezinde yap· 

tırılacak olan Atatürk abidesinin mü· 
sabaka müddeti jüri heyeti karariyle 
5-11-938 tarihinden itibaren iki ay u
zatılmıştır. 

Jüvünden • · · 
g . h' rlar idaresının 40237,20 Kars ın ısa . . 

. . edilecek olan ıdare bına-
lıraya ınşa fla acılan münakasa-
sınm kapalı zar ~diğinden müna
sına talip zuhur etme ha günü saat 

11 938 çarsam 
kasanın 21. · . 1 si karara bağlan-
14 de pazarlıkla ıha e 

İştirak edecek sanatkarların mez -
kur müddet zarfında hazırlanmaları 

3 - Eksiltme 29.12.938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat (14) te 
Kadıköy vakıflar müdürlüğü binası 

dahilinde komisyonda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 952 lira 83 kuruş
tur. 

4 - Bu eksiltmeye girecek olan mi
mar ve mühendisler 938 senesine ait 
ticaret odası vesikası ve gene bu yıla 
ait olarak nafıa müdürlüğünden alın • 
mış on bin liralı ktek bir bina inşaatını 
yapmış ve muvaffak olmuş olduğunu 
bildiren vesikasını göstermesi Hizım -
dır. 

5 - Teklif mektupları 29-12-1938 
perşembe günü saat (13) e kadar Ka-
1ıköy vakıflar müdürlüğü komisyon 
·eisliğine makbuz mukabilinde veril-
1i<: bulunacaktır. 

6 - Kapalı zarfların ihzarrnda tek
lif mektubunun yazılışında ve bu 
zarfların tevdiinde posta ile gönde • 
rilmesinde taliplerin (2090) sayılı ka
nunun 32, 33, 34 üncü maddelerine 
harfiyen riayet etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (5085) 9140 

Açık eksiltme ilônı 
Osmaneli Belediyesinden : 

ı - Eksiltmeye konulan iş Osman
eli kazası su tesisatına ait malzeme
nin mübayaası işi olup keşif bedeli 
(3399) lira 80 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Fenni ve hususi şartname. 
D - Keşif cetveli. 
lstiyenler bu evrakı Osmaneli be

lediyesinde görebilir. 
3 - 27 kanunuevel 938 inci sair gü

nü saat on beşte Osmaneli belediye 
dairesinde kurulu komisyonca yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usuli
le yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (254) lira 99 kuruş mu -
vakkat teminatı Osmaneli belediye 
veznesine bu iş için yatırması ve bun
dan başka 1938 ticaret odası vesika-
sını hamil olması lazımdır. 9344 

·Mahkemeler. 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 
Ankara İş Bankası memurlarından 

iken İstanbul ölçüler müfettişliğine 
tayin edilen Bedriye: 

Ankara Nevşehir hanında mukim 
hah tüccarlarından Niğdeli Şerafet -
tin Şen tarafından aleyhinize açılan 
ıoo lira alacak davasının yapılmakta 
olan duruşmasında adresinizin meç -
hul olduğundan tebliğat yapılama· 
mıştır. Usulün 141 inci maddesi mu
~i~ince, 20 gün müddetle gazete ile 
ılanen tebliğat yapılmasına mahke . 
mece karar verilmiş ve duruşma da 
20-1-939 cuma günü saat 9,5 a bırakıl
mıştır. _Mezkur mahkeme günü duruş 
mada bızzat hazır bulunmadığınız ve
ya bir vekil göndermediğiniz takdir
de mahkemenize gıyaben bakılacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 9330 

Ankara Asliye Mahkemesi İkinci 
Hukuk Dairesinden : 

Şerife Melihanm Kastamonu'da 
Cebrail mahallesinde askeri müteka -
itlerden yüzbaşı Ali oğlu Abdullah 
Rüştü ~l~eyhine istihsal eyledi~i bo . 
şanına ılamında adının yalnız Meliha 
olarak yazılmış olduğundan Şerife 
Meliha isminin tashihen ilama derci 
hakkında açtığı dava üzerine berayr 
tebli~ müddeaaleyhe ,i;önderilen da -

olunur. 9332 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 
İstanbul Fatih Hocamustafapaşa 

mahallesi Hacı Hamza sokak 6 numa
ralı evde mukim Şükrü oğlu Seiahad
din'e: 

Ankara Gölbaşı nahiyesi köy sağhk 
korucusu Süleyman Yılmaz tarafın -
dan aleyhine açılan 23 lira 85 kuruş 
alacak davasının yapılmakta olan du
ruşmasında adresinizin meçhuliyeti -
ne binaen tebligat yapılamamıştır. U
sulün 141 inci maddesi mucibince ve 
20 gün müddetle davetiye tebliğine 
mahkemece karar verilmiş ve duruş -
mada 30-12-938 cuma saat 9,5 a hıra -
kılmış olduğundan mezkur günde 
mahkemede bizzat hazır bulunmadr -
ğınız veya bir vekil göndermediğiniz 
takdirde mahkemenize gıyaben bakı -
lacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (5175) 9338 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Ankara Yenice mahallesinde aşçı 
Musa Erses'e: 

Ankara Yenice mahallesinde 10 nu
marada Dursun Er vekili avukat Arif 
Hikmet tarafından aleyhinize açılan 
istihkak davasının yapılmakta olan 
duruşmasında adresinizin meçhul ol
masına binaen tebliğat yapılamadığı 

görülerek usulün 141 inci maddesi 
mucibince ve 20 gün müddetle ita.nen 
tebligat yapılmasına mahkemece ka -
rar verilmiş ve duruşmada 16-1-939 
pazartesi günü saat 10 a bırakılmış -
tır. Mahkeme gününde bizzat hazır 
bulunmadığınız veya bir vekil gön -
dermediğiniz takdirde mahkemenize 
gıyaben bakılacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

(5176) 9339 

Malatya Sulh Hukuk Mahkeme
sinden: 

.ı.vlalatyanın Kavaklıbağ mahallesin
den Cüre oğullarından Arif oğlu Arif 
ve kardeşi Cumalı ve anaları Rabia 
vekilleri avukat Hüsnü Tulun ile Ak
pınar mahallesinde Cüre oğullarından 
Cumalı oğlu Hacı Ali ve Mahmut, 
İbrahim, ve Cumalı kızı Fatma ara
larındaki izalei şüyu davasının duruş 
masında. 

Müddeialeyhlerden Cumalı oğlu 
Mahmut, İbrahim ve Alinin ikamet
gahları meçhul bulunduğundan dave
tiye yerine kaim olmak üzere Ulus 
gazetesiyle ilanına mahkemenin 26-1-
939 günü saat 9 za bırakılmasına ka
rar verilmiş olduğundan keyfiyet i -
lan olunur. 9341 

Malatya Sulh Hukuk Mahkeme
sinden: 

Malatyanm Akpınar mahallesinden 
Ali oğlu Bekir Oz istida ile mahke -
meye müracaatla Akpınar mahallesin 
den Cumalı oğlu Mahmut Hacı 
Ali ve İbrahim ile Kavaklıbağ mahal
lesinden Cüre oğullarından Arif oğlu 
Arif ve Cumalı ve anaları Rabia ara
larındaki izalei şüyu davasında yu -
karda adlan yazılı Mahmut Hacı Ali 
ve İbrahim kayboldukları anlaşıldı -
ğından kendilerine kayyum tayin e
dilmesini istemiştir. Kaybolan Mah
mut Hacı Ali ve lbrahimin ilanen teb 
ligat icrasına mahkemece karar veril
miş olduğundan keyfiyet bir ay müd-
detle ilan olunur. 9344 

4 daire 2. 9244 

Kiralık Ev - Kavaklıdere Güven 
evleri yanında elektrik suyu mevcut, 
Dahiliye vekaleti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğlu veya Halil Naci'ye müraca
a~ 9265 

Kiralık - Y. Şehir Atatürk bulva
rında Ökmen Ap. da bekarlara elveriş
li konforlu odalar. İçindekilere müra-

. .. ;;~~~~;r ;~!~~I~~~:.:~:ca puı 
Satdık piyano - Alman marka g 

zel bir piyano satılıktır. İsmetpaşa ~ 
faltı Ölçerler sokak No. 5 de B. 
Mustafa'ya müracaat. Telefon: 1162 

92 

Acele satılık ucuz arsa - Fram 
sefareti yanında. Kınacı han No. 
Tl: 2406 922• 

Acele sabJık otomobiller - Çok i 
Kiralık daire - Yenişehir otobüs ve motörleri yenidir. 3850 numara31 

gara11 karşısında Ersoy apartmanı. telefon edilmesi. 9323 

caat. 9268 

Telefon 3654-3710 9276 

Devren kiralık - Şehrin merkezin
de üst kat Ap. 4 oda, banyo, hol, elek
trik, su, havagazı, tam konfor, fevka -
lade nezaret. Tl: 3163 9310 

Kiralık daire - Geniş 5 oda, 1 hol 
ve sair müştemilat, ehven fiatla dev -
ren Meşrutiyet cad. Konur sokak No. 
21. 1. ci kat. 7321 

Kiralık Daireler - Yenişehir'de 
Karanfil sokağının Vekaletlerin karsı
sına tesadüf eden Bilge sokağında bÜ -
tün konforu havi dört ve beş odalı dai
reler. Görmek için kapıcıya ve 8 No. 
lu daireye müracaat. 9331 

Satılık : 

Satılık Oda Takınılan - Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odası takımı satılıktır. Görmek 
ve görüşmek istiyenler Havuzbaşı'nda 
Kazım Özalp caddesinde Türk Dil Ku
rumunda Kemal Özerk'e müracaat e -
dcbilirlcr. (Teiefon: 1975) 8893 

4 ve 5 odaL daireler - Muntazam 
bir bahçe içinde ferah ve her -ra.LdC• 

yeni muşambalı tekmil konforlu. Ye
nişehir Selanik caddesinden sonra ge
len Onuvluk sokak 8. III üncü kat. 
Tl: 2385 Behiç Tümer. 9106 

Sablrk Aparhman - Y. Şehir'de 
Bakanlıklara karşı ayda 480 Lira iratlı 
9 daireli tam konforlu Tl: 2406 Kına-
cı han 16 9179 

Satılık arsa - Çankaya'da Harici
ye köşkü karşısında asfalt üzerinde 
42 M2 cepheli 4960 M2 evli toptan 
Tel. 2406 Kınacı H. No. 16 9181 

Acele satılık kurt köpeği - lyi 
cins, terbiye görmüş dişili erkekli genç 
2 kurt köpeği Samanpazarı Mukad • 
dem M. Yeni yol sokak No. 8 9204 

Satılık - Bahçeli evler kooperat 
hisselerinden B. 4 tipinde Kınacı he: 
No. 16 Tl: 2406 9335 

Satılık Apartıman - Y. Şehir Paş: 
lar tepesinde 6 ve 3 daireli tam ira-t 
Ti: 2406 Kınacı han No. 16. 9347 

Satılık Apartıman - Cebeci'de ta: 
irath asfalta yakın yeni inşa edilmi 
Yolculuk dolayısiyle. Kınacı han 1 
Tl: 2406 9349 

iş verenler : 

Ka5iyer aranıyor - Bir kasiy~ 
bayana ihtiyaç vardır. Bankalar cadde 
sinde Ytldız kırtasiye pazarına mür 
caat. 9240 

Aranryor: 

Aranıyor - 1 bay için aile nezüind 
veya müstakil boş 1 oda. Halil Nac 
mağazasında foto şefliğine müracaat. 

9333 

DIŞ fABIBl 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talarım kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartrmanı No. 1 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL = ~ : Sabırsızlıkla beklenen = 
: KATYA ::: 
: Pek yakında başlıyor := 
~11111111111111111111111111111111111111~ 

Çünkü ASPİRİN seneler• 
denberi her türlü soğukaf. 

gınlıklarına ve ağrılara kar~t 
fe-siri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S p İ R İ N in tesirinden 

olmak için lütfen 
dikkat ediniz, 

mar"" 
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RESMİ İLANLAR 
. . Milli ... ~~~~!~~ ..... ~~~~nlı~d 
Sargılık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
ı - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı 18 kuruş 88 santim olan 200 
bin metre sargılık bez müteahhit nam 
ve hesabına 22 ilk kanun 938 perşembe 
günü saat 10 da M. M. V. satın alma 
KO. da açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. 

2 - İlk teminat 2832 lira olup şart
namesi ı89 kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma KO. dan alınacaktır. 

3-Eksiltmeye girecekler kanuni te 
minat ve 2490 sayılı kanunun iki ve ü
çüne ümaddelerinde yazılı belgelerle 
birlikle eksiltme gün ve saatmda M. 
M. V. satın alma KO. da bulunmaları. 

(4621) 8285 

2 adet Unit alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3960 lira olan iki adet Unit açık eksilt· 
me suretiyle 2 son kanun 939 pazarte· 
si güni: saat 10 da Ankarada M. M. V. 
satın alma KO. da satın almacaktrr. 

2 - İlk teminat 297 lira olup şart • 
namesi her gün öğleden sonra M. M. 
V. satır. alma KO. da görülür ve isti· 
yenler tarafından kopyası alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme gün ve saatında KO. da 
bulunmaları. (4760) 8574 

20 tane makkap tezgahı ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan :. 
1 - Tayyare fabrikaları için 20 da

ne makkap tezgahı kapalı zarfla ek · 
siltmeye konulmuştur. Muhaın:nen 
bedeli 27.500 lira olup ilk temınat 
mikdarı 2063 liradır. 

2 - Eksiltmesi 20.1.939 cuma günü 
saat 15 de vekalet satın alma komis-
yonunda yapılacaktır. . 

3 - Şartnamesi 138 kuruş mukabı -
tinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin o gün saat 14 e ka
dar kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de vazıh vesikalarla birlikte ilk temi -
nat v~ ~ ..... ~-- ... ntarını komisyona 
vermeleri. ( 49 51) l5~ :ı ı 

17 çeşit gaz 

malzemesi ahnacak 
M. M. V. Satın Alma Ko. . 
1 - Hepsine tahmin edilen fıyat~ 

600 lira olan 17 çeşit gaz malzemesı 
açık eksiltme suretiyle ve 24 Sonka· 
nun 939 salı günü saat 10 da M.M.V. 
satın alma Ko. da satınalınacaktır. 

2 - Şartname Ko.da görülür, ek
siltmeye girecekler kanuni 45 liralık 
teminatlariyle birlikte eksiltme gün 
ve saatrnda Ko.da bulnmalarr . 

9035 

23 kalem ecza alınacak 
M. M. V. Satın Alma Ko. 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

yirmi altı bin lira olan yirmi üç ka
lem ecza kapalı zarfla satın alınacak
tır. 

2 - Eksiltme 26 son kanun 939 per
şembe günü saat 11 de Ankara'da M. 
M. V. satınalma Ko. da yapılacaktır. 

3 - llk te~inat 1950 lira olup şart
namesi 130 kuruş bedelle M. M. V. 
satınalma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılx kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemehal bir saat eveline 
kadar M.M. V. satın alma Ko. başkan
lığına vermeleri. (5012) 9037 

2 kalem ecza alınacak 
M. M. V. Satın Alma Ko. 
ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3000 üç bin lira olan iki kalem ecı:a 
25 son kanun 939 çarşamba günü saat 
10 da M. M. V. satın alma KO. da açı1' 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 225 lira olup prt 
namesi her gün KO. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler teminat
lariyle birlikte eksiltme gün ve saa 
tmda KO. da bulunmaları (5014) 

9039 

Elektrolizer klor 

cihazı alınacak 

M M. V . Satın Alma Ko. 
1 - Tahmin edilen fiyatı bin lira 

olan bir adet elektrolizer klor ciha
zı P.azarlıkla ve 27 son kanun 939 cu-

ma günü saat 10 da M.M.V . 
ma Ko. da satın alınacaktır. 

satınal- ve teklif mektuplarım ihale saatinden 

2 - llk teminat 75 lira olup şart
namesi her gün Ko. da görülür. 

3 - Pazarlığa girecekler teminatla 
riyle birlikte · pazarlık gün ve saatin
de Ko. da bulunmaları. (5017) 9041 

San sabunlu kösele ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

misyonundan : . . 
ı - Beher kilosuna tahmin edılen 

fiatı (249) iki yüz kırk dokuz kuruş 
olan (70000) yetmiş bin kilo sarı sa -
bunlu köşele kapalı zarf usuliyle mü -
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 3 - ikincikanun - 939 
salı günü saat on birdedir. . 

3 - İlk teminatı (9965) dokuz bın 
dokuz yüz altmış beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (872) se
kiz yüz yetmiş iki kuruş mukabilinde 
M.M.V. satın alma komisyonundan a
lınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplannı ihale saatmdan 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. ( 5055) 9117 

Elbiselik kabardin kumaı 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - Beher metresine tahmin edi -
len fiatı (575) kuruş olan (13200) on 
üç bin iki yüz metre elbiselik kabardin 
kumaş kapalı zarf usuliyle münakasa -
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 - ikincikanun - 939 
cumartesi günü saat onbirdedir. 

3 - İlk teminatı (5045) beş bin 
kırk beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (380) ku
ruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarım ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (5056) 9118 

Lacivert kumaı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonu ... ..ı • • di 
ı - Beher metresıne tahmın e -

len fiatı (380) üç yüz seksen kuruş o
lan 8500 sekiz bin beş yüz metre laci
vert kumaş kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 - ikincikanun - 939 
perşembe günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (2422) iki bin 
dört yüz yirmi iki lira 50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi ( 162) yüz 
altmış iki kuruş mukabilinde M.M.V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat, 
teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evel M.M.V. satın alma ko
misyonuna vermeleri. (5057) 9119 

100.000 kilo sade yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : . . 
1 - Beher kilosuna tahmın e<lilen 

fiatı (92) doksan iki kuruş olan 
100.000 yüz bin kilo sade yağı kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş -
tur. 

2 - İhalesi 29 - birincikanun - 938 

perşembe günü saat on birdedir. 
3 - İlk teminatı (5850) beş bin 

sekiz yüz elli liradır. 
4 _ Evsaf ve şartnamesi ( 460) 

kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınır. . 

5 - Eksiltmeye gireceklerın 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü m~d • 
delerinde gösterilen vesaikle temınat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (5059) 9121 

32.000 ~ift kundura ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : . . . 
1 - Beher çiftine tahmın edılen fi. 

atı (445) dört yüz kırk beş kuruş olan. 
(32000) çift okur kundurası kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş -
tur. 

2 _ İhalesi 4 _ ikinci kanun - 939 
çarşamba günü saat on birdedir.. . 

3 _ İlk teminatı (8370) sekız bın 
üç yüz yetmiş liradır. 

4 _ Evsaf ve şartnamesi (712) ye
di yüz on iki kuruş mukabilinde M.M. 
v. satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 

en az bir saat evel M.M.V. satın alına 
komisyonuna vermeleri, (5061) 9123 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edi

len fiatı (575) kuruş olan (15500) 
metre kurşuni kaputluk kumaş ka -
palr zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 12 ikinci kanun 939 
perşembe günü saat on bin .. edir. 

3 - tık teminatı (5706) beş bin ye
di yüz altı lira 25 kuruştur. · 

4 - Evsaf ve şartnamesi (450) ku
ruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü nıad 
delerinde gösterilen ve saikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin . 
den en az bir saat evel M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(5062) 9124 

15 fon benzin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Tenekeli ıs ton benzin açık ek

siltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltmesi 26-12-938 pazartesi 

saat 10 dadır. 
3 - İlk teminat 292,5 iki yüz dok. 

san iki buçuk lira olup şartnamesi ko
misyonda görülür. 

4 - Beher kilosuna 26 kuruş fiyat 
tahmin edilmiştir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 saydı kanunun 2,3, 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satınalma komisyonunda bulunmala-
rı. (5082) 9137 

9000 Kilo vazelin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 
1 - 9000 dokuz bin kilo vazelin ka

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltmesi 3.1.939 sah günü sa

at 11 dedir. 
3 - İlk teminat 405 lira olup şart

namesi komisyonda görülür. 
4 - Beher kilosuna 60 kuruş talı -

min edilmiştir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu-

i teın.irı..at...ve.2.400 .-.._.ı.~--·-"*• 
3>. maooeıerınde yazılı belgelerle bir-
likte ihale saatından behemehal bir sa
at eveline kadar zarflarını M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(5079) 9227 

Küçük edevat çantası 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - 100 adet küçük edevat çantası 

açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltmesi 2.1.939 pazartesi 

günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 90 lira olup sartna-

mesi komisyonda görillür. ' 
4 - Çantaların beher takımına ı2 li

ra tahmin edilmiştir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te

minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
ma'ddelerinde yazdı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakıtta M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı. (5081) 9228 

5000 tiff yemeni al macak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fi

yatı 200 iki yüz kuruş olan 5000 beş 
bin çift yemeni kapalı zarfla eksilt -
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 3 ikinci lcanun 939 sa
lı günü saat 1.'.i de Ankarada M. M. V. 
satın alma KO. da yapılacaktır. 

~ - 111 teminat 375 lira olup şart -
namesi M. M. V. satın alma KO. da 
görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sarılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını eksiltme sa
atmdan behemehal bir saat eveline 
kadar Ankarada M. M. V. satın alma 
KO. na vermeleri. (5111) 9230 

Çam tahtası alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 -Tahmin edilen bedeli (520) li

ran olan on metre mi.kabı çam tahtası 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı (78) liradır. 
3 - Pazarlığı 22 Birincikanun 938 

perşembe günü saat onda yapılacak
tır, 

4 - Şartnamesi her gün M.M.V. sa
tın alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Tali.P, olanların mezkur iÜn ye 

saatte M.M.V. satın alma komisyonu
na müracaatları. (5132) 9237 125 fon kuru fasulye ah nacak 1 

Sı~at Bakanhoı · 
Kayıı yular baıhğı ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiatr 400 kuruş olan 400 adet kayış yu
lar başlığı açık eksiltme suretiyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 3-1-939 salı günü saat 
ı4 dedir. 

3 - İlk teminatı (120} liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satm alma komisyo -
nundao alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle ve temi -
natiyle birlikte ihale saatinde M. M, 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(5158) 9291 

Erat pavyonu yaphnlacak 
M .M. Vekaleti Satın Alm.a Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 31258 otuz bir bin 

iki yüz elli sekiz lira 85 seksen beş 

kuruş olan Genelkurmay erat paviyo
nu yapısı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 6-1-939 cuma günü 
saat 15 dedir . 

3 - İlk teminat 2365 lira olup şart
namesi 157 kuruşa •komisyondan alı
nır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3. maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte ihale saatm
dan behemahal bir saat eveline kadar 
zarflarını M. M. V. satınalma komis
yonuna vermeleri. (5171) 9326 

Münakasa tehiri 
M .M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 
ıS-1-939 çarşamba günü ihalesi ya

pılacağı iian edilen 19 adet Freze tez
gahının şartnamesinde bazı tadilat 
yapılacağından ihalesi tehir edilmiş
tir. Eksiltmesi ayrıca ilan edilecek-
tir. (5187) 9341 

Münakasa tehiri 
M .M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
19-1-939 perşembe günü ihalesinin 

yapılacağı itan edilen 38 adet Torna 
tezgahının şartnamesinde bazı tadilat 
yapılacağından ihalesi tehir edilmiş
tir. Eksiltmesi ayrıca ilan edilecek-
tir. (5188) 9342 

ı .. ~~~~~~ Levazım Amirliği 
430.000 kilo yulaf ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Edremit birliklerinin ihtiyacı 
430000 kilo yulaf kapalı zarf eksilt -
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 23650 lira olup 
muvakkat teminatı 1784 liradır. 

3 - Eksiltmesi 21-12-938 çarşam
ba günü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarım Edremit tüm 

Ankara Levazun Amirliği Sa.tın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulan ı2s ton K. fasulyaya verilen 
fiyat makamca gali görüldüğünden 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü. 
esseseleri eratı ihtiyacr 125000 kilo 
K. fasüulya K. zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 15625 lira olup 
muvakka teminatı 1171 lira 87 ku- -
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 28-12-938 pazartesi 
günü saat ıs tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Ankara Lv. 
amirliği satm alına komisyonuna ver-
meleri. (5075) 9134 

200.000 kilo ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Polatlı'daki topçu alayının se

nelik ihtiyacı 200.000 kilo ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 4 kuruş 50 san
tim olup muvakkat teminatı 675 lira
dır. 

3 - Eksiltmesi 27-12-938 salı günü 
saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele· 
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evveline kadar temi · 
nat ve teklif mektuplarını Topçu alay 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(5083) 9138 

70.000 kilo pirine ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birlikleri 38 

senesi ihtiyacı için 70.000 kilo pilav
lık pirince verilen 22 kuruş 74 santim 
pahalı görüldüğünden yeniden 70.000 
kilo pirinç K. zarfla eksiltmeye kon · 
muştur. Beher kilosunun tahmin be· 
deli 25 kuruş olup muvakkat teminatı 
1312 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 26-12-938 P. ertesi 
günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evveline kadar te:mi -
nat ve teklif mektuplannı Kırklareli 
tümen satın alma komisyonuna ver -
meJcri. (5084) 9139 

50,000 Kilo sığır eli alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonudan: 
1 - Midyat kıtaatının bu senelik 

ihtiyacı için 50000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 12,5 kuruş olup 
muvakkat teminatx 469 liradır. 

3 - Eksiltmesi 2. 1. 939 pC12artesi gü
nü saat dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarmı Midyat askeri sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(5146) 9271 

satınalma komisyonuna vermelerı. : 
. ·Askeri Fabrikalar (5004) 8992 1 

115.000 kilo yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bergama birlikleri ihtiyacı 

315000 kilo yulaf kapalı zarf eksilt -
meye konmuştru. 

2 - Tahmin bedeli 17325 lira olup 
muvakkat teminatı 1300 liradır. 

3 - Eksiltmesi 21-12-938 çarşamba 
günü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, -
üncü maddelerinde istenilen belgele
rile birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evveline kadar temi • 
nat ve teklif mektuplarını Edremit 
tüm satmalma komisyonuna verme-
leri. (5005) 8993 

311.000 kilo yulaf 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Ko. 
1 - Tefenni krtaatının senelik ih

tiyacı olan 311000 kilo yulaf K. zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 15550 lira olup 
muvakkat teminatı 1283 liradır. 

3 - Eksiltmesi 26.12.938 Pazar -
tesi günü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 saydı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale günü ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarınr Isparta Tüm sa· 
tm alma komisyonuna vermeleri. 

9047 

15 Ton gliserin alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (8250) lira 
olan 15 ton Gliserin Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü Merkez Satın
alma Komisyonunca 6-2-1939 pazarte
si günü saat ıs de kapalı zarfla iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(618) lira (75) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (5135) 9259 

Yövmiye 150 : 500 kilo 
ince ceviz 1 alaıı sahsı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Azami ve asgari mikdarları yukarı
da yazılı talaşlar 3-1-1939 salı günü 
saat 14 de pazarlıkla ihale edilecek
tir 

Beher kilosunun tahmini bedeli 50 
santimdir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (33) lira (94) 
kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vcsaikle mezkCır gün 
ve 1>aatte komisyona müracaatları. 

(Sı36) 9260 

Mefruşat münakasası 

Sıhat ve içtimai Muavenet Veka· 
leti Hudut ve Sahiller Sıhat Umum 
Müdürlüğünden : 

Umum müdürlük villasının bazı kı
sımları pazarlıkla tefriş edilecektir. 

Bu iş için talipler tarafından yapı· 
lacak keşifler 15.000 lirayı tecavüz et
miyecektir. Talip olanların tefriş edi
lecek muhtelif aksama ait, plan ve re
simlerini bizzat yaparak 1938 kanunu
evelinin yirminci gününe kadar u
mum müdürlüğe tevdi etmeleri lazım
dır. 

Umum müdürlükte teşekkül eden 
heyet bu resim, plan ve keşifleri tet
kik ederek muvafık gördüklerinin 
pazarlığa iştirakini kabul eder. Kabul 
edilen talibin pazarlığa girebilmesi 
için keşif bedeli üzerinden kanunen 
icabeden % 7,5 teminat alınacaktır. 

Pazarlık Ankara'da hudut ve Sahil
ler sıhat umum müdürlüğünde teşek
kül eden hususi komisyonda ve 24 
B. Kanun 1938 cumartesi günü saat 
onda yapılacaktır. 

Talip olanların pazarlık şartname
lerini Ankara'da umum müdürlük 
ayniyat muhasibi mesullüğünden ve 
lstanbul'da İstanbul limanı Sahil sı
hiye merkezi baştabibliğinden alabi· 
lirler. 

Talip olanlar artırma, eksiltme ve 
ihale kanununun 2 veya 3 ncü mad
delerinde yazılı vesikalar gösterme
ğe mecburdur. (4958) 8880 

398 kalem muhtelif 

ecza alınacak 
Merkez Hıfzısaıhha Müeaaesesi 

Direktörlüğünden: 

1 - Müessesenin (398) kalem muh· 
telif ecza ve ilaç ihtiyacı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu ilaçların muhammen bedeli 
6120 lira olup muvakkat teminatı da 
459 liradır. 

3 - İhale 26-12-938 pazartesi günü 
saat onbeşte Ankara'da merkez Hıf
zıssıha müessesesinde toplanan husu
si komisyonda yapılacaktır. 

4 - Talibi şartnameyi ve bu şartna
meye bağlı listeyi Ankara'da merkez 
Hıfzıssıha müessesesinde lstanbul'da 
İstanbul sıhhat müdürlüğünde göre
bilirler. 

5 - Talipler teklif mektuplarını 
26-12-938 pazartesi günü saat on bire 
kadar müesseseye vermelidirler. Bu 
saatten sonra verilecek zarflar kabul 
edilmez. ( 4996) 9031 

·.,:Guinrük ve tn~ B. · 

Kars'la idare binası yaphrılacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 

I - Şartname ve projesi mucibin
ce Kars'ta yaptırılacak idare binası 
inşaatı 15-Xl-938 tarihinde ihale edi
lemediğinden yeniden pazarlık usu -
liyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 40237 lira 20 ku
ruş ve muvakkat 1:eminatx 3017 lira
dır . 

1 III - Eksiltme 21-XII-938 tarihi
ne rastlıyan çarşamba günü saat 14 
de Kars müstakil müdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 201 ku
ruş bedel mukabilinde İstanbul'da in
hisarlar inşaat şubesiyle Ankara baş 
müdürlüğünden ve Kars müstakil mü
dürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin nafıa vekaletinin 12-VIII-
938 gün ve 67 sayılı tamimi mucibin
ce ehliyet vesikasını haiz bulunmala
rı 13.zımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için ta
yin edilen gün ve saatte % 7,5 güven
me paralariyle birlikte Kars müstakil 
müdürlüğünde müteşekkil komisyon
na müracaatları ilan olunur. {8969 -
5078) 9136 

Mefruşat münakasası 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletin

den: 

1 - Vekalet ihtiyacı için muham
men bedel 705 lira tutan mefruşatın 
satın alınması pazarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlık 26-12-938 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet alım satım 
komisyonu odasında yapılacaktır. 

3 - !steklilerin 52 lira 88 kuruşluk 
muvakkat teminatlarını en çok pazar
lzk saatine kadar vekalet muhasebe 
veznesine yatırarak alacakları mak
buzlarla belli gün ve saatte satınalma 
komisyonuna başvurmaları Iazımdrr. 

4 - Bu işe ait şartname ve numu
neler her gün vekalet levazım müdür
lüğünce isteklilere gösterilir. (5166) 

9306 
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Karı§ık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk 
gıdalarile yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsrmz ... 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii 
hububattan yapılmış 
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HER AYIN İLK GUNÜ 
FAİZİ VERlLE 

KUPON U 
VADELİ 

M 
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E 1 
KAN ve DERMAN 

B I• QGEN ı• NE• Terkibinde bulunan kinin, çelik, arsenik 
• ve acı nebatat hülasalarile tababetin fev

kalade ehemmiyet verdiği ve şayanı hayret muvaffakiyetler temin 
ettiğ i bir devadır. 

B İ QGE NİNE •. Uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren has-
talıklardan sonra görülen zafiyet, hal-

sizlik, kansızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale 
eder. Kandaki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. lştihayı 
açar dermansızlığı giderir, vücude daima genelik, dinclik verir, cil
din soluk rengini canlandırarak pembeleştirir. 

B İ QG EN İ N E • Sinirler.in. kıymetli ve sadı.k bir arkada-
• şıdır. Sınırlere kuvvet verır. Hastay! ve 

muhitini usandıran bir çok asabi buhranları en çabuk bir zamanda 
şifaland ı rır. Hiç bir sinir ilacı: Nevrasteni ve isteriye müptela o
lanlara (B 1 O G E N 1 N E) kadar istifade temin edemez. 

• • B ı QG EN , .... E • Genclerde görülen ve çok defa nevres-
1~ • teniden mütevellid olan iktidarsızlık ve 

bel gevşekliğinde pek mühim rol oynar. 

BİOGENİNE: 
pek müessi rdir. 

Sıtmaya karşı fevkalade koruyucu tesi
ri olduğu gibi s ıtma nekahatlerinde de 

B i QGE NİNE~ Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve kü
• çükler kolaylıkla alabılirler. Sıhhat Ve-

kale t inin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 9188 

Çocuklarınıza yediriniz. En yüksek evsafa malik ola n 

0
.. bu özlü unu «=============================================~ 

unyada mevcut çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 

~~~ir~' Yulaf, Mercimek, Buğday, i rmik , Pa tates, Mısır, 
ur. u! ~ezelya, Badem, Çavdar özü unlarını çocuklarınıza 

yedınnız. 8934 

Baş, dis, nezle, grip, romatizme, 
.. 

nevra lji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derha l keser. 
.. icabında günde 3 kaıe alınabilir. 9054 -

EGE 

1939 Ba, mahsul Morina 

BALIK YACI 
Yeni açılan Saman pazarında 

ECZANESİ ne geldi 

-
yeni ilaçlar yeni Histik çeşitleri yeni fiyat 

l zmir'in Altın damlası kolonya ve kremleri 8867 ===:::::V 

Köz Nikel. Krom. Atölyesi 
Al Bi~umum nikel krom ve bronz işleri 

manyadan getırdiğim sipesyal çelik borularla Viyana'da FAN HAV-
ZE~. galvano teknik fabrikasından getirttiğim hususi nikel ve krom tesi
satıyle en modern KROME ÇELİK mobilye imaline başladım. Hususi ka-
taloglar ve yapılmış nümuneler'ı at") d .. " }" o yem e goru ur. 

Bankalar caddesi Çiçinyurtsokak No. 11 9299 

POlta. T eloraf .. T eltfoD · ' 

2 adet posta 1ağonu alanatak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün· 

den : 

1 
saat on birde yapılacaktır. 

Taliplerin o gün teminatlarını ya
ırmış olarak komisyona müracaatla-
rı ilan olunur. (5100) 

9160 

Za iler 

DENİZBANK 
~ ===========~=:=::::=::::::=:::::=::: =: ::: : : : =:::=::::=::: = ======= = : = :: 

Gemilerimiz için kamarot, ahç ı ve 
metrdotel yetiştirilecek 

Deniz Bank gemileri için mütehassıs ahçılar. kamarot ve metrdotel· 
ler yetiştirilmek üzere açılacak kurslara kayıt ve kabul şeraiti : 

1 - Deniz Bank Umum Müdürlüğünce Avrupa'dan sureti mah~;u
sada mütehassıs muallimler celbedilmek suretiyle nazari ve ameli 
kurslar tesis edilecektir . 

2 - Bu kurslara kaydedilebilmek için asgari ilk mektep mezunu 
(tercihan orta mektep mezunu) olmak şarttır. 

3 - Kayıt §eraitini muhtevi ve kurslara gireceklerin mlistakbel 
hukuk ve va7:aifini miiş'ir talimat nam en in talep edilmesi v e al,\kadar 

Iarm 15 ikincikanun 1939 tarihine kadar Deniz Bank kamara ser-
visine müracaatları iHin olunur. 9327 

Baha ve Ağaht•) im i arıyorum 

Sivas'ta doğdum. 
Adım Leman Der -
viştir. 14 seneden -
beri babam Derviş 
ve ağabeyim Du . 
ran'ı arıyorum. 

Bundan 14 sene 
evel ağabeyim ta -
rafından Kayseri'
de mektebe veril -
dim. Mektep idaresi beni Hereke tab -
rikasına gönderdi. Oradan da 1stan -
bul'a gittim. Halen Ankara'da bulu -
nuyorum. Babam ve ağabeyimden ma
llımatı olanların insaniyet namına a -
şağıdaki adrese malfimat vermeleri. 

Ankara Hıfzıssıhha Enstitüsünde 
Bay Hasan nezdinde Leman Derviş. 

9329 

VİLLA APA T A MAG A 
yaptırmak istiyenler için şimdı 

Proje, plan m n:simidir 
Zamanın her türlü konforunu haiz ve 
ımar kavaidine uygun avan projeleri, 
inşaat plfiııları, betonarme hesap ve 
resimleri her türlü inşaat detayları, 
sıhatli k:şifler, inşaat kontrolluğu cid· 

vı h•rıket ın lzı gınçlı k vır ı r. 

Yalı n ız ı 

J . AOU SSEL de satıı.r. 

ISTANBUL TUnel Meydan ı No. 12 
13Numerolu katalo9umuı11 

lsteylnlı , b ·~ gonderlllr. 
..., ____________ __ 

9328 

ULU S - 19. uncu yıl. - No: 6245 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Uumumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : A NKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

Sovyel sosyalist illihadı "URSS ,,un 
FRANSIZCA NEŞRIY A Ti 

1939 sen esi için aboneman kaydına başlanmıştır. 

J ur na 1 de Mosco u . Siyasi~ lktısadi, İçtimai 
• ve edebı haftalık aınecmua 

Makaleler, Sosyalist inşaatına ve URSS'un dahili hayatına, sulh 
için mücadelesine, sınai ve zirai inkişafına ve aynı zamanda Sovy et 
ittihadının edebi, fenni ve artistik hareketlerine hasredilmiştir. 

Aboneman: Seneliği : 1.50 türk lirası, 6 aylığı 75 kuruş 
ve nüshası 4 kuruştur. 

REVUE DE MOSCOU: aylı~e:nm~mua 
Her nüshasında siyasi ve iktısadi makaleler, URSS Milletlerinin 

hayatı üzerinde hikayeler, manevi hayatının son tezahüratı hakkın
da hülasalar, edebi artistik ve tiyatro ve sinema kritikleri, Sovyet, 
mecmualarının yazılmamış eserleri, malfimat ve saire vardır. 

Revue de ~oscou: 
Bu resimler, orijinal fotoğraf ve 

krokilerle müzeyyendir. 

Aboneman: Senelik 2.50 türk lirası, 6 aylığı 1 lira 25 kurut 
nüshası 20 kuruştur 

JOURNAL ve REVUE DE MOSCOU' nu n müştPY-0'· 
abonemanı :.c11 ... ı:t;~ o ıı. ... TO kucu!t1ur. 

Urss En Construction: Ze ngin Resimli 
aylık mecmua 

Sosyalist sanayiine, sovkhoz ve kolkhozlara, maarife, Sovyet it
tihadı adamlarına ve günlük hayatlarına ait çok güzel resimler. 

Ahonema n: Seneliği 4 lira 80 kuruş, 6 aylığı 2 lira 
40 kuru§, nüshası 40 kuruştur. 

LlTIERATURE lNTERNATIONALE: 
Aylık Resimli Mecmua 

Sovyet İttihadının sosyalist maarifine, edebiyatına ve bütün 
dünyanın anti faşist sanatına vakfedilmiştir. 

Aboneman: Senelik 2.50 türk lirası, 6 aylığı 1 lira 25 kuruş 
ve nüshası 25 kuruştur. 

"Journal de Moscou", Revue de Moskou" ve saiııe bütün Sovyet 
neşriyatı abonemanı için MEZHDUNA ROHNAJA ıotİGA: (18 
Kuzneckiji Most, Moscou) ve URSS DEVLET B ANKASINA: 
(UİNO 12. Neglinnaja. Moscou) müracaat olunmalıdır. 

HAS ET 
~ 

Türkiye 
Kütüpanesi 
şübesi 

İstiklal Caddesi 469 No. Posta Kutusu Beyoğlu 2219. Talep vu
kuunda kataloğ ve nümunetik nüshalar gönderilir. 9142 

ULUSAL MATBAA 
Çocuk Sarayı Ca ddesi 77 numarada yakında açılacaktır. 

29-11-938 tarihinde yapılan eksilt 
mesinde mukabil tekli[ verilmesin 
den ihale edilemiyen iki adet pos . 
ta vagonu 27 birincikfinun 938 salı 
günü saat (15) de Ankara'da posta, 
t elgraf ve telefon umum mudürlugu 
binasındaki satın alma komisyonun • 
da pazarlıkla mübayaa olunacaktır. 

Muhammen bedel ( 43579,80), mu 
vakkat teminat(3268,40) liradır. 

Zayi ruhsatname - Nafia Vekale
tinden 10-3-1929 tarihinde aldığım 60 
numaralı inşaat mühendisligi ruhsat . 
namemi kaybettim, Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan 0 _ 

lunur. Balıkesir eski Nafia mühendisi 

di her keseyi tatmin edecek fiatlar. 
Y. 'Mimar Rc .. ad Akıncılar 

> 

Yenişehir Atatürk Bulvari 
Öksürenlere ve 

Göğüs nezleler ine KATRAN HAKKI EKREM 
İsteklilerin mesai saatları zarfında 

h er gün mezkur komisyona müracaat
la şartnameleri görmelerı ve pazar 
hk için yukarıda } az ıl ı gün ve saatta 
m uvakkat teminat makbuz veya ban 
ka mektubu ve kanunı vesikalariyle 
birlikte adı geçen komısyonda hazıı 
bulunmaları ilan olunur . 

( 5052) 911 f. 

Kafesli tel 
. . 
ış ı 

p T. T. Um um Müdiırlügünden : 

Mukaveles inde yazılı muddet ıçın· 

d hhüdünü ıta etmemesınden do· 
e tea d ' l E . 

layı mukavelesi feshe ı en tımes· 
gut'ta yapılacak kafesli tel ışı pazaı · 
lıkla yaptırılacaktır .. 

Mikloş Szamecz. 9313 

Zayi - Divrik nüfus memurluğun
dan aldığım nüfus tezkeremi kaybet . 
tim. Yenisıni çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı itan olunur. Ankara 
Divanı Muhasebat odacılarından Sivas 
vilayetı Divrik kazası Gönderen kö· 
yünden Mahmut oğlu Mehmet Atay 

9322 

Zayi - 28 - 10 -938 günli Malatya. 
dan trenle berayı vazife Gölbaşına git
tiğim zaman evrak çantamı içinde bir 

çok evrak ve Amasya vilayetinden al -
dığım nüfus tezkeremi ve memurlara 
mahsus 948 numaralı sicil cüzdanımı 
kaybettim. Yenilerini alacağımdan hli· Keşif bedeli 749 !ıra 55 

vakkat teminat 66 lıradır 
keşif şartname müdürlük 

kuruş mu · 
Bu işe aıt 
kalemınde kümleri olmadığı ilan olunur. Malatya 

mıntaka pamuk kontrol memuru Şamil 

gö~~~~°ıık 24_11_93s cumartesi günü Gencer. 9348 

Karadeniz Ap. 

Dr. Kemal Ancan 

Cebeci hastanesi 
Cilt, saç ve zührevi 

.:!JI 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. -------
--

Yeni 
BU GÜN BU GECE 

YAŞIYALIM 

SİNEMALAR 
Halk 

Sus 
---------------

hastalıkları mütehassısı 
Muayene: her gün 3 . 7 kadaı 
Belediye sırası Emek apartman 
kat 2. o80fı -

iıl ...................... ~~--~ ~ Baş Rolde 
BU GÜN BU GECE 

BU GECE 20.30 DA 

PRENSLERiN GECELERİ 

Baş Rollerde ---

' Dr. Hulki Keymen 

.., 

Birinci 
sınıf 

G • • hastalıklar ı 
OZ mütehassısı 

Belediye s ırasında Emek apar 
tımanı. H er gün saat 16-19. Cu-
martesi günleri 14-19. 8989 , 

------
--

Scala de Milano'nun en buyük 
tenoru 

TİTO SCHIPPA 

RASPUTİN 
Baş Rollerde 

HARRY BAUR 
Pierre Richard Wilm 

Marcelle Chımtal 
Nefis muzikler muhteşem dekorlarla • _. _. _ . Sean:.lar. - • - • - • 

Kathe de Nagy - jean Murat 
Aşk ve his .... l. uks ve ıhtışam 
Don kazaklarının balet heyeti 

bu eser<le tama men canlondırılmıştır. 
- .- -GÖNDtlZ 0 

-

suslu baştan başa zevk neşe ve ___ 14.30 - 16.30 - 18.30 - - -
eglence filmi - .••.• . •. Gece 21 de .•.•..•• - HARP ESİRi.ERİ 

tı· - - - - - - - Canlandıranlar 
aveten: En Son Diınya Haberleri UCUZ HALK MATİNESİ ] G = -----Seanslar - - _ _ _ 

12
.
15 

de . ~~'"! . . a!>!'"! ~ ? ıta Paı lo 

- - 14.45 - 16,45 - 18.45 - ( LOREL - HARDİ ) Seanslar 

------
-----
-----

- sımSEMLER KIRALI 14 - 16 - ıs = ....... Gece 21 de....... Türkçe sôzlü Gece 20.30 da = 
-:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 


