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TELEFON 
imtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 

Yarın 5 inci !'ayfada 

Yeni ve çok sürekleyici 
bir romana başlıyoruz: 

---5 KURUŞ 
Yazı işleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

AD 1 M l 'Z AN C 1Ml'ZC1 R. Hayatın içyüzü 

Çemberleyn'den sonra 
parlementoda da dün 

Fransız hariciye nazırı 

mühim bir nutuk verdi 

8. Bone diyor ki : 
TUNUS, SOMALİ, KORSİKA, ŞA VUA VEYA NİS'E 

ltalya tecavüz ederse Fransa 
silahla mukabele edecek 

Paris, 20 a.a. - Mebusan meclisin -
de hariciye büdcesinin müzakeresinde 
hariciye nazırı Bone enternasyonal 
siyaset hakkında uzun izahat vermiş -
tir. 

Fransız - İngiliz münasebatınr an -
latan Bone, eğer İngiltere sebebiyet 
vermeksizin bir taarruza uğradığı tak
dirde Fransa 'nın kara, deniz ve hava 
kuvetleriyle yardım edeceğine dair 
Delbos'un 1936 daki sözlerini resmen 
teyit etmiş, Çemberleyn'in son beya -
natını ele alarak, fransız - İngiliz mü -
nascbatınm, her hangi bir hadisenin 
iki memleketi yanyana bulacak dere
cede sıkı olduğunu ehemiyetle kaydey 
}emiştir. 

F'ransız - alman miinasebeıleri 

Fransız Bagvekili Daladiye Fransız hava erkanı ile beraber 
son manevralarda 

Fransız - Alman münasebatı hakkın
da Bone, Münih anlaşmasından sonra 
hasıl olan sükuneti hatırlatmış ve ge -
çenlerde imzalanan deklarasyonun bu 
sükunetten doğduğunu söylemiş, iki 
memleketin karşılıklı olarak hudut -
larmı garanti eden ve iki memleketi 
aJakadar eden bütün meselelerde isti -
şareyi derpiş eyliyen bu deklarasyo
nun yalnız fransız - alman münaseba -

(Sonu 8 inci saylcu:la) 

Hiiriyet 
-- -.a_cu/İ.y_el ! 

F. R. ATAY 

Kemalist rejim, yazı ve söz 
hüriyetini selbetmekte hiç ~ir 
zaman fayda tasa yvur etmemış
tir: on beş yıllık cümhuriyet .de~· 
ri türk tefekkürü için gerçı hır 
a~arti devri olmadı; fakat dai • 
ma ve tarihimizde ilk defa, bir 
kanun dev:ri olmuştur. Bir -
çok gazeteciler, şahsi davalar 
yüzünden ve yahut kanuni sela
hiyet makamlarının sevki ile acı 
tatlı mahkeme imtihanları ge -
çirdiler. Fakat irtica isyanların -
da bile, hükümet, türk gazetesi
ni tazyik altına almamıştır. 

ihtilal veya diktatür memle
ketlerinde matbuat ya sansür re
jimine tabidir; yahut doğrudan 
doğruya parti veya devlet ida -
resinde bir müessesedir. Türk 
gazetesi ise, inkılap müdafaa
sına ait sarih kanun kayıtları 
altında, tamamen serbesttir. A
tatürk ve ismet lnönü'nün bu 
memlekette nihayet bir hüriyet 
terbiyesi kurmak hususundaki 
ısrar ve sebatlarını asla unuta
mayız. Bu terbiye, bazı büyük 
hadiselerde, semeresini vermiş
tir. Hatay milli davası, hür türk 
matbuatı tarafından, en olgun 
memleketler basını ayarında, 
müdafaa ve idare edilmiştir. Ge
ne türk gazetesi, son zamanlar -
da türk milletinin fikir ve hare
ket birliğine tam ve sadık bir 
makes olmuştur. 

Macar - Cek hududunda bir hadise 
~ 

Çek askerleri macar 
hududuna tecavüz etti 

Çek askerlerinin bir manevra esnasında alınmış resimleri 
Budapeşte, 20 a.a. - Macar Ajansı tebliğ ediyor : 
Macar . Çek hududunda çekler taraf mdan macar toprakları ihlal edil

miştir. Çekoslovakya' da kal~n Nagyszalan mm takasında yapılan tah
liye intihabatında ekseriy~tt macarların kazanması Üzerine macar 
halkı ile çek hudut muhafızlan arasında çarpışm~lar olmuş ve çekler 
hududun hemen üzerinr.l~n c.teş açtıklarından hır macar teğmeni ağır 
surette yaralanmış ve bir macar askeri de ölmüştür. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 
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İlk demir mamulôt önümüzdeki mart 

ayında piyasaya çıkarılmış olacaktır 
Korabük'te 

modern, 

ağır endüstri 

güzel bir 

yanında yep yeni ve 

şehir kurulmaktod1r 
• (Büyük bir resım ve tafsilat 7 inci sayfamızda J' 

Cümhurreisimizin 

UJusu.I Ekonomi v.e 
Kurumuna Arttırma 

cevoplar1 
Dokuzuncu Yerli Malı ve Arttırma 

haftası dolayısiyle, Ulusal Arttırma 

ve Ekonomi Kurumu Genel Sekreteri, 
İzmir Mebusu B. Rahmi Köken tara
fından çekilen kutlama telgrafına, ! 
Cümhurreisimiz İsmet İnönü şu ceva-
bı vermişlerdir : 1 

Rahmi Göken 
lzmir Saylavı 
Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kuru

mu Genel Sekreteri 
Ankara 

Dokuzuncu Ulusal Ekonomi ve Art
tırma haftasx münasebetiyle gönder -
diğiniz telgrafa sevgi ile teşekkür e -
der ve devamh başarılar dilerim, 

Reisicümhur 
lSME.T INÖNÜ 

Cümhurreisimize gönderilen telgraf 
aşağıdadır : 

lSMET lNÖNÜ 
Cümhurreisi 

Bugün başlıyan 9 uncu Arttırma ve 
Yerli Malı haftası münasebetiyle eko
nomik savaşta dokuz şanlı yılın gu -
ruru ve daha şanlı geleceklerin ina -
niyle mübarek elinizle kurduğunuz 

kurumumuzun sarsxlmaz bağlrlığını 

sunarken sağlık ve dirlilikle başımız -
dan eksik olmamanızı dileriz . 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu Genel Sekreteri 

lzmir Saylavı 
RAHMi KÖKEN 

Ziraat Vekili B. Faik Kurdoğlu, iki ay mü·ddetle ba§ müşavir sıfatiy
le Vekalete angaje edilen ve müddeti biten belçikalı mütehassıs Van der 
Vaeren şerefine dün bir ziyafet vermiştir. 

Vazifesi hitama eren profesör memleketine dönmektedir. Yukarıda
ki resimde dünkü ziyafette hazır bulunanları görüyorsunuz: Ziyafete 
ait tafsilat 5 inci sayfaınızdadır. 

CEMBERLEYN'İN ROMA ZİYARETİNDE 
••••••••••••• d • ; t t •• ••• t#tt* rtt t*t"A; ... y ••••••••• ,,,.. ,, .... ,....-; .. t "' 

İngiltere, Almanya, İtalya 
Fransa arasında bir ve 

anlaşma İmza edilecek 
Londra, 20 a.a. - Roma' dan Daily Mail gazetesine bildirildi

ğine göre Çemberlayn'in ziyareti esnasında Almanya İtalya İn
giltere ve Fransa arasında istişari bir ademi tecavüz 

1

itilafı i~za 
edilecektir. İtilaf Hitler ve Daladiye'nin tetkikine arzedilmek 
üzere prensip itibariyle hazırlanmıştır. 

Bu gazetenin muhabiri, bu zi- j 
Sansür ve diktatür rejimlerin

de matbuattan şikayet etmek i
çin kimsenin eline fırsat geçmez. 
Hüriyet rejimlerinde ise matbu
attan sık sık şikayetçi olmamak, 
henüz en eski demokrasilere bi
le nasip olmamıştır. Bizde de 
böyledir: dikkatsizlik ve takdir
sizlik kusurlarımızı bizzat biri -
birimize karşı tenkit etmekten 
hali kalmıyoruz. Nihayet gazete
ci de bir insandır; hırsı vardır; 
kini vardır; gafleti vardır; ken
disi için şöhrete, gazetesi için 
sürüm hevesine ifratla kapılabi
lir. Bütün bu zaflar kendisinde 
mevcut olmıyan iki kanatlı adam 
iycad etmek sevdasrnda değiliz. 
A!ırı giderse, Türkiye mahkeme
leri de vardır: bu mahkemeler, 

B. Hor-Belişa'nın 1 

istifası isteniyor ! Büyük Kurultay . 
yaret esnasında İtalya ile F ran- l B k .1. . 
sa ve Almanya ile İngiltere ara-j OŞVe 1 1 m iZ 
sındaki bütün meselelerin müza- • 

::~te~~:leceğini tahmin eyle-\ lzmir belediye 
Roma ziyaretinin programı reisini kabul etti 

lngiltere Harbiye Nazırı B. 
Hor - Beli§a 

(Sonu 8 inci aaylcu:la) - Yazısı 8. inci sayfada -
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Cümhuriyet Halk Partisi Büyük 
Kurultayının fevkalôde toplantısı 

26/12/938 
( 10) da 

saat 
Meclisi 

Pazartesi günü 
Büyük Millet 

binasında yapılacaktır. 

Roma'dan Tayrnis gazetesine bi1-
diri1diğine göre Çemberleyn ve Lort 
Halifaks tarafından Roma'ya yapı
lacak ziyaretin programı üç merasi
mi ihtiva etmektedir. Bunlardan bi
rini İngiliz devlet adamlarının gel
dikleri günün akşamı Venedik sara
yında verilecek olan resmi bir ziya
fet teşkil etmektedir. Ertesi günü öğ. 
leden eve] İngiliz nazırları Vatan 
Mihrabına bir çelenk koyacaklar ve 
bundan sonra Vatikan'a giderek Pa
pa tarafından kabul edileceklerdir. 
Misafirler Papalık nezdinde İngiliz 

(,Sonu 8. inci sayfada) 

Başvekil Celal Bayar dün İzmir be
lediye reisi doktor Behçet Uz'u kabul 
etmiş ve kendisiyle gerek İzmir'in i

marına ve gerek sair hususata ait işler 

hakkında görü~müstür. 

Behçet Uz öğle yemeğini Başvekille 
birlikte yemiştir. 

İzmir belediye reisi Ankara'daki 
ikametinden istifade ederek, muhtelif 

Vekaletlerle İzmir'i a!akadar eden 

muhtelif işler hakkında 

bulunacaktır. (a.a) 
temaslarda 
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İnsan ve kültür : 

Bugünkü dil' den yarınki dil' e 

Tanzimat ile bir tanzi.mat sonu ha
reketi olan me.;i:rutiyet'in bize oevret -
m.ıı oıduklan "'kültu.ı: krizi" nin iptida 
••impara.torluğun inkırazı" h.idise::tı ı

kınwsı dt: · · b.c.uıauzm" saytfiln de bü
tun mc;ntı uıısurıarından temızıenmı::sı, 

krızın atiatı.l.dıgına deıa.iet etmez. J:Sun
youen geıen hıç bır krız, hastaJıgm 

geçmesıyle izale edılemez. Krizin ta -
mamen atlatılması içın '"nekahat dev
resi" nin iyi geçmesi ve hastalığın 
nük..ıetmesi net1C.esındc yeni ve datıa 

şiddetli bir krizin baş göstermemesi 
lazımdır. Kaldı ki, bütün şimdiye ka -
darki muhakcmelerimizle, dil krizi'nin 
bütün sebeplerinin kültür krizinden 
geldiğim göstermiye çalışmış ve orta
lıkta salahiyet ve ehliyet sahibi filolog
larımızın mevcut olmadıklarını kayde
derek, eğer kültür krizimize ve bunun 
kanalından dil krizimize bir çclcış nok
tası arıyorsak, iptida bu işlerin alimle
rini yetiştirmek liizımgeldiğini tebarüz 
ettirmiş bulunuyoruz. 

Tahsil ve terbiye zincirinin bütün 
bölümlerine müdahale ederek bunları 

Burhan BELGE 
ruya değil bilvastta yapılmış olacaktır. 
Mesela, osmanlıca'nın ölmesi ve onun
la beraber bir çok kelime ve ıstılahla
rın ortadan kalkması, .ona bu kelime 
ve ıstılahları veren tesir ve dissiplin 
mihrakının gittikçe sönmesi neticesin
de hasıl olmuştur. Tamamen organik 
fakat menfi bir inkişafın neticesinde 
hasıl olmuştur. Nasıl ki, buna muvazi 
olarak, türkçe, bir yandan özüne dön -
miye bir yandan da mefhumları, keli -
mcleri ve ıstılahları gittikçe garb dil
leri manzumesinden almıya başlamış -
tır. Fakat bu son nokta, nizamlı ve 
sistemli bir alış veriş şeklinde değil de 
bir süratli kapışma şeklinde cereyan 
etmiştir. Şu var ki, türkçe'nin bu isti
kametteki inkişafı, ergeç, bu alış veri
şi nizamına koyacak, yani, bir takım 
sarf ve bir takım nahiv kaidelerini bu 
işin başına, şive ve dehasını temiz tut
mak üzere memur tayin edecektir. 

Türkçe'nin mukadder istikameti bu 
olduğu içindir ki, davamızın anaç ga
yesi olarak, humanist tahsile gitmek 
zaruretini müdafaa etmiş bulunuyo -

ayrı ayrı ıslah işine, bugün başlana - ruz. 
cak olsa, 25 seneden önce tam bir ne -
tice elde edilınesine imkan yoktur. İyi 
liselerin kurulmaması, bunlardan çıka
cak talebenin hem bu liselere göre bem 
bu liseleri takviye etmek üzere yüksek 
tahsil görmeleri ve bundan sonra da 
meslek ve ilim hayatlarında ilk ciddi 
denemelerini yapmaları, bundan önce 
kabil değildir. 

Şu halde, dil bahsinde, bu 25 se -
nelik müddet zarfında ne yapmak ıa -
zımdır? 

Dil, onu kullanan camia ortadan 
kalkmadıkça, canlılığını muhafaza e -
den bir müessesedir. Enbüyük kriz an
larında dahi, onun, kendi kendisini 
müdafaa etmek usulleri ve cihazları 
vardır. Bu usullerle cihazları, osman
lıca bile, kullanmıya muvaffak olmuş 
ve osmanlıca olarak kalamıyacağını 
yani arap ve fars kültür dünyalarına 
açılan kapılarını kullanamıyacağıru 
anlayınca, bundan vazgeçerek kendini 
türkçe'ye kalbeylcmenin yollarını bul
muştur. Türkçülerin, "'dilimiz yabancı 
kelimeleri artrk yalnız kendi kaideleri
ne göre kullanacaktır" kararı, os
~lı":"''?an türkçe'ye geçişin temel 
kaidesıru vermiştir. 

Bu kaide, bugün de, bizim dilimize 
yanı türkçe'ye kendi kendine hareket 
imkanını veren başlıca kuvettir. Mese
li, oamanlıca dahi, türkçe - arap<;a ve 
farsça olınryan kelimelerden istifade 
ederdi. Fakat bunların kelime ve mef
h~~ halinde taarilini üç sari ve üç na
hıvın cerbezcaine havale etmek imka
n~nı ~~urdu: Bugün, bunu yapmak i
çın, turkçenurin elinde bir tek sarf ve 
bir tek nahiv vardır. Buna mukabil 
hemen, 25 • 30 ıetıcdenberi, türkçe'. 
konutulmakta ve yazılmaktadır V b 

üdd
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ın • et zarfında türkçenin sarfı olsun 
nahvı olsun empirik terakümler ka -
detmcktedir. Henüz bunlar, kaide:e 
kalbol'?"""ştır. Olup olmryacakları da 
anca~ ılerde,_ y~ni türkçe dili yeni li
loloıık aşıya ıntıbak ettikten sonra an-

Şu halde, türkçenin 25 sene kadar, 
yani bir yandan onun ehil sari ve na
hiv mütehassısları ve ilimleri yetişin -
ciye kadar, bir yandan da bünyesine 
arız olan bu değişiklik yeni bir kris -
tallizasyon safhası kaydedinciye kadar 
kendi haline bırakılması, kendiliğin -
den icap etmektedir. 

Fakat bu müddet için, türkçenin 
mevcut sari ve nahiv kaideleri, yazılıp 
yeni nesillere okutulmalıdır. Nasıl ki, 
türkçe imlanın mektepte ve hayatta 
biribrine uygun olmasına çalışılmalı -
dır. LUgat, fikrimizce, sonraki hem de 
çok sonraki iştir. Henüz akış ha!ind_e 
olan bir dil'e !Ugat yapılamıyacagı gı
bi onu tahrik eden dinamizmi de her • 
hangi bir !Ugat ve bunun müeyyidesi 
olacak herhangi bir yasa ile zaptetmi
ye imkan olmasa gerektir. 

Yalnız, bütün bunlar yapılırken, 
unutmamak tazımdır ki, türkçe, os -
manlıca'nın çocuğudur. Anasını ara -
masa bile onu kendisine aratmak isti
yenlcr bulunacaktır. Osmanlıca ise, 
osmanlı kültürünün, o&manlı dünya -
aınm, accntalığını yapmıştır. Demek 
oluyor ki, bu 25 senelik dili kendi ha
line bırakmak müddeti içinde, dilin de
ğil de çocuklarımızın muhtaç bulun -
dukları türkçe sari ve nahiv tedrisatı 
ve imli!. öğretme i~erinde, istikametin, 
şimdiye kadarki istikamet kalmasına 
itina olunmalıdır. Bu, filoloji ve kültür 
meselesi değil bir politika ve rejim da
vasıdrr. Dilin ve dili konuşan milletin 
kendi kendilerine ve kendi insiyakları, 
kendi idrakleri ve kendi ira.deleriyle 
1eçmiş'oldukları bu istikameti herhan
gi bir kimsenin yahut bir cereyanın 

değiştirrniye yeltenemiyeceklerini ve 
yeltenseler bile muvaffak olamıyacak
larını bilınekle beraber, yukarıki şartı, 
mütalealarırruzın herhangi bir kötü ve 
vanlı~ tefsire uğram'1maları için kay -
rletmive liizum uiirdük. 

ULUS 

Bugünkü Kamutay 
Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz

name şudur: 

HAKLARINDA MÜSTACELiYET 
KARARI YERiLEN MADDELER 

1 - Şurayı Devlet kanunu layihası 

ve dahiliye, adliye ve bütçe encümen -
!eri mazbataları. 

BiR DEFA MÜZAKEREYE TABI 
OLAN MADDELER 

Muamele vergisi indirilen 
mamul maddelerin listesi 

Bütün 
eden 

sanayicilerimizi 
bir kararname 

alôkadar 
neşredildi 

Muamele vergisi kanununa tevfikan sınai müesseselerin vergi 
matrahını tayin etmek üzere hazırlanan cetvelin bir kanunuevel 
1938 tarihinden itibaren bir haziran 1939 tarihine kadar meriye
te konması Vekiler Heyetince kararlaştırılmıttır. 

Bütün sanayicilerimizi alakadar eden bu listeyi aynen netredi
yoruz: 

Dün hava yağmurlu ge~ti 

1 - Tahlisiye umum müdürlüğü 
1934 mail yılı hesabı katlsine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezke -
resiyle tahlisiye umum müdürlüğü 934 
yılı hesabı katlsi hakkında kanun la -
yihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası. 

Listede yazılı maddelerin karşısın
da bulunan rakamlar o maddelerin 
vergilerinde yüzde hesabiyle yapılan 
tenzil§.tı göstermektedir. 

dcğirmensiz makarna ve şehriye fab. 
rikalarında im31 olunan 50, konser
ve (sebze, balık) 20, kakao yağını 
kendi istihsal eden fabrikalar için 10, 
kakao yağ ını sat ın alan fabrikalar i -

Ankarada hava bulutlu ve rüzgar 
geçmiştir. En düşük ısı 3, en yük 
ısı 12 derece olarak kay cıedilrniş 
Yurtta cenup Anadolu'sunua hava 
palı ve yer yer yağmurlu, dıger böl 
!erde umumiyetle kapalı geçmiş 

24 saat içindeki umumi yağ ışla 
metre murabbaına bıraktıkl.a.rı 

miktarı Antalya'da 89, Bodrum"da 
Muğla'da 30, lsparta"da 10, İstanb 
da 4 kilogramdır. Diğer yağ ış gör 
pek çok yerlerde 1 - 3 kilogram ar 
sındadır. 

Rüzgarlar doğu bölgelerinde s 
kin kalmış, Karadeniz kıyılarında c 
nuptan, di ğer bölgelerde umumiye 
şimal istikametinden saniyede en ç 
sekiz metre kadar hızla esmiştir. 

BIRINCl MÜZAKERESi 
YAPILACAK MADDELER 

1 - Mübadele ve teffiz işlerinin ka
t! tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 
sayılı kanuna ek kanun layihası ve da
hiliye, sıhat ve içtimai muavenet, ma • 
!iye ve büdçe encümenleri mazbatala
rı. 

Çağrı 

X Ziraat encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacaktır. 

X Milli Müdafaa encümeni bugün 
umumi heyet içtimaından sonra topla· 
nacaktır. 

X Adliye encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacaktır. 

X Arzuhal encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacak -
tır. 

Hukuk İlmini Yayma 
Kurumunun radyo konferansı 

Kış ayları için Hukuk llınini Yay -
ma kurumunun Ankara radyosunda 
tertip ettiği seri konferanslara dün 
başlanmıştır. '"Vergi ve büdce,. adlı 
ilk konferansı Kurum Asbaşkanı İs -
parta Mebusu Kemal Ünal ve rmiştir. 
Bundan sonra her salı akşamı kuruma 
ayrılan saat 18 i kırkbeşle 19 arasın -
da radyomuzda bir hukuki meselenin 
izahı yapılacaktır. 

Adliye terfi cetveli 
Hakimlerin terfi etmelerine esas o

lan Adliye terfi defterini hazırlamak
ta olan komisyon çalı~ını bir hay. 
Ji il erl etmiştir. Komisyon çalışması -
nı bugünlerde bitirecektir. 

İskenderun limanındaki 

serbest Türk mıntakası 
İskenderun limanında tesis edile ~ 

cek türk serbest mıntakası üıerind<C 
tetkikata memur edilen, iktisat, güm
rük ve inhisarlar vek3lctiyle Deniz -
bank umum müdürlüğünü temsil c • 
den memurlardan müteşekkil heyet, 
şehrimize dönmüş ve raporlarını ver
mişlerdir. (a.a.) 

Gürcübulak'ta yapılan 

Toprak sanayii çin 20, kakao yağını kendi istihsal e-
Mozayık çini (çimento ile mozayik den fabrikalar için O, kakao yağını sa

denen mermer kırıntısından mimul tın alan fabrikalar için 15, her nevi 
çini) 26, Karosiman çini (çimento, bisküvi 2S, hardal şişede 35 ve tene
kum ve boyadan mamul çini) 40, be- kede 10, süt tozu 10, suçuk, salam, 
ton malzeme 10, mermer blok veya pastırma ve benzerleri o. karabiber 
tomruktan vücuda getirilen levhalar ve baharat 5. 
ve saire o sıfır, mermer levha ve sair j 
mamuliltı tekrar işliyerek vücuda ge- Jl.fensucat sanayii 
tirilen mamulat 55. 

Madeni sanayi 
İçi ateş tuğlasiyle kaplanmış ema

ye sobalar 35, içi ateş tuğlasiyle kap
lanmış adi veya galvanizli sobalar 30, 
nal 64, nalça 53, demir fıçı 60, demir 
boru (dökme hariç) 58, pik ve hurda 
dökme (font) ile döküm mamuliitı 2S, 
Muslukçuluk mamulatı (pirinç, nikel 
pakfon, alüminyum ve bakır, dökme 
mfimuıatının dökümden sonraki im5.l 
safhasını ikmal suretiyle vücuda ge
tirilen mamulat) 50, Silindircilik ma
mulatı (pirinç, nikel, pakfon, alümin
yum ve bakır külçesinden levha hali
ne getiren müesseseler m3mul3.tı) 30, 
Sıvacılık mamU.13.tı (levha halinde 
pirinç, nikel, pakfon, alüminyum ve 
bakırdan im3.l olunan kap ve saire) 
70, kapsül 54, toka 70, oyuncak 75, 
Gaz ve benzin ocağı 65, tel örgü 65, 
demir tel (dikenli tel dahil) 70, çivi 
a - Tel çekme tesisatı olan fabrikalar 
için 50, b - Teli satın alan fabrikalar 
için 66, topluiğne 50, Civata ve per
çin 40, karyola SO, kurşun boru sıfır, 
terazi (kantar ve sair bilcümle tartma 
aletleri) 50, teneke zuruf ve kutu 65, 
kova 30, bakır tel (tek veya mütead -
dit telli) 60, harf dökümü 20, klişe IS, 
kurşun tüp 10, galvanizli saç 65, zik
redilmiyen sair madeni eşya 50, 

Tahta sanayii 
Bir eşya vücuda getirilmeksizin sa

dece biçilen rendelenen, 13.mba ve o. 
Juk açılan zımparalanan tahtalar O, 
hamut tahtası 2, doğrama ve maran
goz mamulatı 10, bilcümle mobilya 
25, ahşap araba 10, kontrplak 10, her 
nevi ambalaj kerestesini ecnebi mem

leketlerden getirenler, sandık ve ku
tuları yerli kereste kullananlar. 5: 
kundura kalıbr - otobüs karoserısı 
tam (tahta, demir döşeme, boya :'~ 
saire dahil) 50, kamyon karoserısı 
tam (tahta, demir, döşeme boya ve 
saire dahil) 35, otobüs kamyon karo
serisi marangozluk kısmı 13, hazaran 
ve tahta sandalya 16, zikredilmiyen 
sair tahta rniimulat 10. 

Kimya sanayii 

Kamgarn (yalnız boyalılar için) 6, 
strayhgarn O. 

Yünlü kumaşlar 
İpliğini kendi yapan fabrikalarda bu 

ipliklerden dokunan kumaşlar S, İp -
!iği satın alan fabrikalarda bu iplik -
!erle dokunan kumaşlar 6, Yün fanila 
kumaşı ve mamulatı 50, Yün çorap 54, 
Sun! yün (Şodi) O, 

I pek ve suni ipek sanayii 

Dokuma ve büküm tesisatı olmıyan 
ve yalnız kozadan ipek çeken !ilatür 
fabrikalarında yapılan bükümsüz 
ipek iplikler O, dokuma tesisatı olmı
yan lilatür ve büküm fabrikalarında 
yapılan bükümlü ve bükümsüz ipek 
iplikleri O, Filitür ve dokuma tesisa -
tı olmıyan ipek büküm fabrikalarının 
bükülmüş ipek iplikleri 70, llatür, bü
küm ve dokuma kısımları havi fahri • 
kalarda dokunmuş ipekli kumaşlar O, 
Yalnız büküm ve dokuma kısımlarını 
havi fabrikalarda bükümlü iplikten 
dokunmuş ipekli kumaşlar 50, Yalnız 
büküm ve dokuma kısımlarını havi 
fabrikalarda bükümsüz iplikten ya -
pılmış kumaşlar 70, Yalnız dokuma 
kısmını havi fabrikalarda dokunmuş 

ipekli kumaşlar 70, yalnız büküm ve 
dokuma kıamuu havi fabrikalarda 
bükümlü ve bükümsüz ipekten mah -
lU'tCn uvıı..uıuu ... ,. - .1 .... Hl. i_pekli 
jarse kumaş ve mamOlatı 40, lpex ~v -
rap 25. 

Pamuklu mensucat 
Pamuk ipliği O, katlı iplik (iplik sa

tın alıp bundan katlı iplik yapan mü -
esseseler için) 70, İpliği kendi yapan 
fabrikaların bu iplikten dokudukları 
kumaşlar ipliğini satın alan fabrika -
!arın bu iplikten dokudukları kumaş
lar 50, pamuk fanili!. kuma§ı ve ~ -
mulatı 48, pamuk çorap (Meraerıze 
dahil) 4o, sun! pamuk O, üstübü O, 

J1.1 uhtelif menaucat 

Yurtta en yüksek ısı İzmir'de 
Antalya'da ve Adana"da 17 dereced 

En düşük ısı da sıfırın altında E 
zincan'da ı, Sivas'ta 4, Edirne'de 
Erzurum'da 6, Van'da 7, Karsta 10 d 
recedir. 

Trabzon-İran transit 

yolundaki inşaat 
Trabzon'la tran hududumuz arasın 

daki transit yolunun son 51 kilometr 
lik kısmına ait keşif ve planları hazı 
Janmıştır. Yakında münakasaya ko 
nulacaktır. 590 kilometresi tamaıne 

ikmal edilmiş olan transit yolumu 
zun bu son elli bir kilometrelik kıs 
mında da bazı muvakkat imlii ve tes 
viye ameliyesiyle her türlü münaka 
!at ve seyrü sefer temin edilıniş bu 
lunmaktadır. (a.a. 

Mesut bir doğum 
Arkadaştmız B. Saffet Gürol'u 

dün ~bah saat onda bir kızı dünyay 
gelmiştir. Yavruya anne ve babasiyl 
beraber uzun ve mesut bir hayat diler 
arkadaşımızı ve Bay.an Gürol'u kut! 

rız. 

için) 20, 

Jüt 
Kolan 67, paspas, yol paspası 33, 

jüt ve koko ipliklerinden yapılmış sair 
mamUlat 67. 

Konfeks!Y!lrlunıp yalnız 
biçi~-dikiiiek ;uretiyle veya benzer iş
lerle yapılan yün.den pamu~tan (mer -
aerize dahil) ipekten sunt •pekten, ke
ten, kendir, jütten veya bun1;"1"m mah
lU!atlarından mamul elbise, ıç ~"'.""şı· 
rı ve fanila, gömlek ve çuval gıbı ha -

zrr eşya 60. 

Mahlut mensucat 
İpek, yün, pamuk, jüt ve koko ip

liklerinden yapılan mahlut kumaşların 
iptida! madde tenzilatı bu kumaşların 
içindeki muhtelif cins ipliklerin nisbe
tine bakılınaksızın imal edildikleri ip -
tiklere ait tenzilat nisbetlerlnin vasati
si üzer.inden hesap ve tatbik olunur. 

Deri sanayii 

latılacaktır. Bugünlük, tamamen yen"ı N B b ı b. akale se 
ot: - u yazı, aş amış ır m • 

:~!hur;ı1~rı ifade eden tamamen yeni risinia ı1 · inci yazısıdır. gümrük binası Sülyen O, müvellidülhamuza O, ~im
yevl ve tıbbi müstahzarat 20, ıtrıyat 
10 hamızı karbon 10, tıbbi pamuk 10, 
D~bağat hülasaları 5, çivit ve boya 
20, her nevi sabun 10, asfalt S, 

Yündenı pamuktan (mereerize da -

hil) ipekten, suni ipekten veya bunla

rın mah!Cıtundan mamUl ceket, ka -

zak elbise, çocuk eşyası ve Selanik 
fani1ası1 eldiven gibi trikotaj ~'!ası 
40, Kaytan 40, Potin bağı ve şerı~ı 40, 
dantela 50, lamba fitili 60, balık a~ı 40, 
kordon 35, kıl tela 3S, §apka taslagı ve 
keçe 20, makara ve yumak halinde ip
lik 4S, şapka tezyini (gayri mamUI ka
dın, erkek şapkalarını kurdela, meıin, 
çiçek ve emsali maddelerle tezyin ede
rek mamul hale getiren müe1&escler 

Kösele ve vaketa 10, vidala 6, fan
tazi deriler ve mobilya derileri 6, gla
ac deriler 6, meşin ve sahtiyan 6. Ki>
sele ve derisini kendi imal eden fahri -
kalarda bu derilerden yapılmış kundu
ralar S, köseleler ve deriyi piyasadan 
tedarik eden fabrikalarda imal olunan 
kunduralar 45, deriden zikredilmeyen 
sair eşya 20. 

ım~ e.rı ~arb. dillerinden alıyoruz. 
İdrakımtz uzerınde henüz eklektik me-
tod hakim olduğun·lon en çok fransız- Sorgu hakimliği imtihanı 

Sorgu hakimliği için Ankara hukuk 
fakültesinde kırktan fazla sorgu ha -
kim vekilinin yapılan imtihanına ait 
evrakın tetkiki devam etmektedir. 
İmtihanda muvaffak olanlar yakında 
belli olacaktır. 

Türkiye - İran ticaret münasebetle
rini inkişaf ettirmek maksadiyle iki 
hükümet arasında akdolunan itilaf -
name esaslarına göre Gürcübulak'ta 
her türlü ihtiyacı karşılıyacak tarzda 
iki hükümet tarafından müştereken 
yaptırılması kararl.aş:ırıl~n gümrük 
binasının hükümetımıze aıt olan kısmı 
müteahhide ihale edilmiştir. (a.a.) 

Gıda sanayii 
Elekli un değirmenlerinin bilcüm

le mamulatı (pirinç unu hariç) 5, pi
rinç unu70, değirmenli makarna ve 
şehriye fabrikalarında imal olunan 5, 

ca ve bazı bazı almanca ıekilleriyle a
lıyoruz. ~una ~i~ nihayet verip bu 
de~redekı empırık terakümlerden kati 
kaıdeler çıkaracak ve türkçenin sarfın
da ve na1livinde hakiki inkclibı yapa • 
c~k olan:ar, henüz yet;şmcmiş ve ye _ 
tışmelerınc en az 25 senelik bir müd _ 
d_et_e ihtiya_ç ol~n yeni tahsil ve . yeni 
fikır terbıyesı alacak lilologlardır. 
Bu hususta, salahiyet, ancak onların
dır. Çünkü ehliyet, ancak onlarda ola
caktır. Mevcut filologlar'ımız, türk
çe'nin krizini, onu garblı diller manzu
mesine .sokmak suretiyle halledecek 
bir şekilde yetişmemiilerdir. Halbuki 
biz, bütün camiamızla ve bu cBmianın 
bütün nıaddi ve nıinevi müessesele
riyle şark mihveri"nderı kopup g•rb 
mihveri'ne göç etnıiı bulunclu~unıuz .. 
dan dil krizinin b .1şka bir ~eki/de 

halledilmesine imkan yoktur. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
11111111111111111111111111111111111il111il111il1111111111111111111111111 il il 111ilil1111il111il11111111111111 "Daha yirmi beı bahar gör-

Derleme tecrübesi, bizi suni ve 
sentetik bir dile götürmüştür. Çünkü 
herhangi bir kelimeye bir melhu~'a 
delalet etmenin yükünü yüklemek ıs -
tedikse, 0 kelime"nin geçmişte • bö~le 
bir hüviyeti ve tahsiyeti olmaılıgı ıçın . 
h kelimeye bir dil şartnamesı Jaffet-
~r ecbur kaldık. Dirin kendiliğin-

mıye m h . b" 
den inkişafı üzerine her (k~nbgı _ır 
müdahale yapılacak olursa ı u mu
dahaleler her dilde olmu~t~~ ve. ola-

) d·ı· bunu kendı bunyesı ve, 
caktır , ı ın . 
kendi sivesi i~inde mütalea eylt mesıne 

. k ak sarttır. Vapılacak 
zaman bıra m · • . . 

.. 1 • rle bir lfı2at ıhtıvacından mudaha enın • . . 
.. k ek bir ıhtıvaçtan. 

değil, daha yu • • ından el-
kültürel bir zaruret kayn~ı: . ı:. 

. k vna~ın bir tesır ve dıssıp-
mcsı ve o a_ . ı ıazımdır. 
!in mihrakı halıne konınas • 

. : h 1 dog" rudan dog -Bu suretle, muda a e, 

Dünkü ~::::~:k sayfasında ~ ~rı~ V,~ @O~ ingliız başvekil'. ile h•ricıye nazırı~ IUl 0 ~n &J~ 1nı 
go .. t.dı · ı· • wA.UWU ver esı11 e a ınmış resını erı var-
nın fırtınalı bır havada bır gemı 77 _ ~ ~ 1"b 14 ~ \ 

dı. Genıınin ip ve direklerine tutu· 

Jil, aynı zamanda siyaset fırtınası
nın karada ve denizdeki birçok siya
set adamlarını sarsmakta olduğunu 
hatırladım. 

Fakat, Şekspir'in fırtınası gibi, 
bugünkü fırtınanın da lta/ya sahil
lerinde bir happy end ile bitmesini 
temenni edelim! - T. 1. 

narak duran bu iki diplomatın ya
kında bir Ronıa zıyareti yapacak/a
ıııu dü~ünerek Ş~kspir'in .. i''ırtına" 
sını hatırladım. Milüm ya, o eserin 
kabraruanı da ınilanolu bir prenstir; 
kardeşi tarafından küçük kızı ıle 
birlikte açık denizlere salıverilir; .. 
~·onra ıssı2. bir adaya sığınır; ve yıl
larca sonra orada ~ihir kuvetiyl'.! 
denizde uıütlıiı bir fırtına çıka.rıp 
ıokıplerinın gemi>ini oı.ay,a i<araya Bir ynzı miinasebl'liylt> ..• 
vurııııya ınecbur eder. Nilı:ıyeı, ka
zazede gemideki prensle, adadaki 
prenses biribirlerini severler. Her 
~ey unutulur; bauş görüş olurlar. 
Milano'ya dönerler. Orada düğünle
ri olur. Onlar ermiş muradına, biz 
çıkalıııı kerevetine. Yani Şekspir'in 
··r~ırtına,, ı~imli trajedisi, ıngilizle· 
rin tabiri ile, bir happy end ile biter. 

lki irıgiliz diplomatrnm futınalı 
havada gemi gcverte:;inde alrnmış 
olan bu resmini görünce deniz fırtı
na~mırı gemideki diplomatları de-

Bir tanıdığım, bir mecmuada çı
kan bir yazıyı okuyordu: 

"1938 Anllarcuı - yeni Anka-
ra,nın manzara.at, ki oraya ahiren 
avdet ettim, epeyce ıiiren bir aay .. 
bubetten •onra, ruhumda uyan
dırdı bu ıehrin ilk gördüğümde 
bend• haıul ettiii te•irin hatıra.aı· 
nı, leııkalôde keskin ııe plaatik bir 
hayalet halinde, bir nevi miraj lıu
ı>etiyle .... ,, 

Sonra yazıyı yarıda bıraktı :ve 

deodi ki: 
- Vaktiyle bizim bir ermeni 

fransızca hocamız vardı. Lektür 
kitabını bu türlü tercüme ederek 
bize yazdırırıdı; biz de onu evde o
kur bellerken katıla katıla güler
dik. 

Meğerıe gülmemeli imiıiz ! bu 
türlü yazıların edebi mecmualar
da yer alacağını kiın sanırdı? 

v çiincii kış r 
Bir laviçre gazeteai, lapanya'

daki harbin devamını, •·lapan.ya ıi
vil harbi üçüncü kıta giriyor,, di
ye hesaplıyor. 

Ötcdenberi. bazı hi.diıeleri bü
tün bir ıene ile değil de o ıenenin 
içinden bir mevsimle hesaplamak 
idettir. 

M-la bir ı•ncin ömrü hak
kmd&:. 

müştür,, denir. lspanya'daki kanlı 

ve korkunç savaıı bahar gibi na

rin, §aİrane ve tatlı bir mevsimle 

hesaplamak, gerçekten, yakıtık 

almazdı. 
Onu tabiatın en çetin mevsimi 

olan kıılarla hesaplıyan İsviçre 
gazetesi isabet etmittir. 

Fakat o yani'ına, o alete ve dö-

külen o ılık kanlara hangi kıt, 
hangi kar dayan&bilir? 

Pazardaki iplikler! 

lstuıbul piyaı&aında 1&tılan 
yün ve iplik çilelerin teabit edilen 

fiyatlarına göre 100 gram olması 
lazım gelirken bazı açık göz eına

fın bunları 80 - 90 grama indire

rek ıattıkları görülmüt• 

Sahtekarlık meyd&na çıkmıı 
ve alakalı mak&mlar lazım gelen 
tedbirleri &lmıya baılamıılardır. 

Bana öyle geliyor ki bu esnafa 
kartı tatbik edilecek en yerinde 
tedbir, hepsinin "ipliiini pazara 
çıkarmaktır.,. 

Kaurıık mamulatı 
Galoş, ııo.,;n, ökçe ökçeli ve ökçesiz 

tenis ayakkabıları 19, otomobil ve kam 
yon ve araba tekerlek lastikleri 30, di>
ıemelik ve yol muşambaları 28, elbi -
ıelik muşambalar 30, zikredilmiyen sa
ir kauçuk mamulatından mensucat ile 
mürettep olanlar 25, mensucat ile mü
rettep olmıyanlar 4, 

Kağıt sanayii 
Kağıt ve mukavva 31, satın alınan 

kağıttan yapılan zari ve defter 10, sa
tın alınan kağıttan yapılan kese kağı -
dı 80, satın alınan kağıttan yapılan 

karbon kağıdı 45, satın alınan kağıt -
tan yapılan duvar kağıdı 80, satın alı
nan mukavvadan yapılan kutu 30. 

Jl.lüteferrih scıncıyi 

Çeltik O, kuştüyü o, buz O, baston 
ve şemsiye 10, tecrit edilmi~ elektrik 
tel ve kablosu 30, izole elektrik boru· 
su 65, pil ve akümülatör 30, gramofon 
plağı l S, cam ve kristal etrafının kesi
lip tesviyesi, ayna 7 5, plastik eşya (ta
rak, düğme, ağızlık vesaire) 40, sepet, 
bilcümle sepetçi ve hasırcı mamnl5tı 
10, kurşun kalem 2S, sun! çiçek 20, ec
nebi memleketlerden getirilen ot ve 
kıllardan yapılan her nevi fırça 43, 
tayyare 50, planör 40, bitümden ma -
mu! emülsiyon 50, şişe ve cam J 5. sa -
tın alınan camdan vücuda getirilen 
buzlu cam 70, mum .z.5..._ kola 40, sır -
ma, kllptan, gelin telı 50 • 
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1 DIŞ POLiTIKA 

İngiltere' de ve Fransa' da 
(arpııan iki dıı politika 

D .. ·:o N Y A. H A B · E R L E R i . . . 
1 • • • 

Çemberleyn hükümetinin dış poli
ti.kaar mebuslardan biri tarafından 
~erilen bir takrir ile avam kamara
aınd.a bir defa daha müzakereye 
mevzu letkil etmittir. Parlamentoyu, 
hükümetin dış politikasına ademi i
timat beyan etmeğe davet eden bu 
takririn verilmesine &mil olan sebep, 
Jngiltere ile Almanya arasınıdaki 
münasebetlerde Münih'ten sonra 
beklenen salahın husul bulmanıası
dır. Filhakika Münih anlapnasmdan 
eonra iki devlet arasmdaki münase· 
betler gittikçe gerginle~ektedir. 
,Ve itin kötü taı-afr ıuıdur ki ihtilafın 
hangi noktada olduğu da İyice belli 

Soğuk dalgası 
Baltık denizi donuyor ! 
Polonya ve Bulgaristan'da bir 
çok kimseler soğuktan öldü ! 

Londra, 20 a.a. - Soğuk, hugÜ'n şiddetini daha ziyade artır -
mıştır. Hararet derecesi inmekte devam etmekte olup hiç olmaz. 
sa 48 saate kadar hiç bir değişiklik beklenilmemektedir. 

değildir. Almanya, lngiltere'nin Mü- Londra mahallelerinin ekserisine 
nib anla§lllaamda.n sonra silahlanma mebzul surette kar yağmıştır. Fakat 
temposunu hızlattırmaınndan şika- esmekte olan soğuk rüzgar karların 
yet ediyor. İngiltere, Almanya'nın birikmesine mani olmuştur. Pas de 
yahudiler hakkındaki muamelesin - Calais boğazında soğukla beraber fır
den müıtekidir. Almanya, İngiltere- tına da hüküm sürmekte idi. Osten
nin bu ite karı§lllasma hiddetleni· de'da vapura binmiş olan 120 yolcu, 
yor. Son zamanlarda ortaya bir de vapura bindikleri andan itibaren 19 
ticaret harbi dedikodusu çık.mııtır. saat sonra karaya çıkmadan evel üç 
Almanya, lngiltere'nin bazı r:iyasa- defa boğazı geçmek mecburiyetinde 
larla me,gul olmasını kendine matuf kalmışlardır. Soğuktan ölenler 25 i 
düpnanca bir hareket telakki edi- bulmuştur. 

yor. lngili2-amerikan ticaret muahe- Polonyn'<la 
desinin imzalanmasını bile hoı gör- Varşova, 20 a.a. - Bütün Polonya
memiıtir. Velhasıl iki devlet arasın• da soğuk dalgası devam etmektedir. 
daki münasebetler Münib itilafı ya- Vasati suhunet derecesi sıfırın altın· 
pılmazdan eve)ki vaziyetten daha da 18 santigrattır. Vilno civarında 
kötü bir ısafha içinde gibj görünmek- termometre 30 dan aşağı düşmüştür. 
tedir. Bu vaziyet, Çemberleyn'in dı§ Vistül nehri kısmen donmuştur. Neh
politikasına aleyhtar olan zümreleri rin üzerinde vapurlar işliyememek -
takviye etmittir. Takrir bu vaziyetin tedir. Puck mmtakasmda Baltıkdeni
bir ifadesidir. İngiltere ba§vekili, zi sahilden itibaren 4 kilometrelik 
Malfun olan argümanlarla harici si· bir mesafeye kadar donmuştur. 
yasetini müdafaa etti. Ve nutkunun Dün akşam Polonya sahillerinde 
bir yerinde de i~i partisinin teklif şiddetli bir kar fıtrması hüküm sür
edecek ba§ka bir rdı§ politikası olma- mekte idi. 
dığıru da söyledi. Hakikaten lngilte- Yu$lOSWV"-'a'da 
re'de ve bir dereceye kadar Fransa- J Belgrad, 20 a.a. - Yugoslavya'nın 
da Çemberleyn ve Daladiye bükü· şimalinde suhunet derecesi birdenbi-
metlerinin dı~ politikalarıru tenkit e- re düşmüştür. Soğuk dalgası sahile 
denlerin zayıf taraflarından biri, kadar yayılmıştır. Memleketin her ta 
tenkit ettikleri siyasete karıı müsbet 

rafında kar yağmaktadır. 
ve mütebellir bir dı§ politika ileri Cenubi Sırbistan'm bazı mıntakala-
aürememeleridir. Bununla beraber, rında karın yüksekliği 70 santimet -
:vazıh bir harici politika denileme- reyi bulmuştur. Bu mmtakalarda şi -
melde beraber, gerek İngiltere'de ve mendifer ve yol nakliyatı güçlükle 
gerek Fransa'da ~yle bir temayül yapılabilmektedir. 
vardır: Otoriter devletler ergeç bir Nis'te termometre sıfırın altında 
harp çıkaracaklardır. Binaenaleyh 13 dereceye kadar düşmüştür. Kar fır 
bunl~ra kartı u!aal da:v:anmak bu tması dolayısiyle birkaç köy hemen 
harbı ancak tacıl edebılır. Bunlara ta . 1 t erit edilmiş bir vaziyette 
1--- ak. d"I k l · ma.mıy e e tlıill'fl t ıp e ı ece o an sıyaset, kal t 

rupa , ~ da~il olduğu !_a1!e ~v- ~i.!,~ıeVôn muhaberesi güçlükle 
bütün devletlerını, emo~t öevıe • temin edilmektedir. 
lerle it birliği yapmıya davet etmek· B l • 'da . . u garıstan 
l'OD ıbarettır. Sofya, 20 a.a. - Bulgaristan'da iki 

lngiltere'nin birkaç asırlık m~va- kişinin soğuktan ölmüş olduğu haber 
zene politikaaı demek olan b~ sı~a: verilmiştir. Memleketin her tarafın -
aete İtçi partisi taraftar oldugu gıbı, da son derece şiddetli kar yağmakta
liberaller ve hatta ehemiyetli bir dır. Memleketin her yerinde müna -
konsörvatörler zümresi de taraftar- kalat kesilmiş olduğu gibi şiddetli 
dır. Çurçil, Eden, Duf Kuper bunlar bir fırtınanın hüküm sürmekte oldu
araaındadır. Bunlar konaörvatör ve ğu Karadenizde de seyrisefain inkı -
emperyalist olmakla beraber, lngil- taa uğramıştır. 
tere imparatorluğu için aovyetlerden Kar, bazı dağlık mıntakalarda sekiz 
ziyade Almanya'nm tehlikeli oldu- kadem boyuna çıkmıştır. 
iuna kanidirler. Binaenaleyh görü- B ı· 'de 
1.. k' Al ' k uk er ın uyor ı manya ya artım ave- . _ B sabah Berlin'-
met siyaseti, tamamiyle parti mese- Berlın, 20 a.a. u 

6 
d ·a· 

1 · d ~ 'ld' v b F 'd d h de sağuk sıfırın altında 1 erece ı ı. 
eaı egı ır. e u, ransa. a a a ~ ' termometre nakıs 23 

bil şimal Artik denizi mıntaka.smda 

hararet, sıfırın üstünde bir derecedir. 

Çekoslovakya' da 
Prag, 20 a.a. - Bütün memlekette 

hüküm sürmekte olan müthiş soğuk 
sebebiyle, Elbe nehri seyrüsefain 
kumpanyası bugün seferlerini tatil et
miştir. 

Paris'te 
Faris, 20 a.a. - Bu sabah Paris'te 

soğuk, sıfırın altında 15 derece idi .. 

lıalya'da 
Roma, 20 a.a. - İtalya'nın şimalinde 

ve ortasında soğuklar hükilm sürmek
tedir. Venedik kanalında buz parça -
lan yüzmektedir. Milan'da kar 
bir kaç kadem irtifaındadır. Alp dağ -
larma çok miktarda kar yağdığı için 
P. L. M. hattı trenlerinin seyrüseferi 
seyrekleşmiştir • 

Danfzig yahudileri 

hicret ediyorlar 
Dantzig, 20 a.a. - Dantzig yahu -

dileri konferansı Dantzig'de bulunan 
bütün yahudilerin memleket haricine 
gitmelerini kararlaştırmıştır. 

Yahudilerin muhacereti gelecek 
sonkanunun bidayetinde başhya:cak -
tır. 4.000 kişilik dört muhacir kafilesi 
deniz yoluyla Filistin'e hareket ede -
cektir. Söylendiğine göre İngiltere 
kontenjan harici olarak, Dantzig ya • 
·hudilerinin Filistin'e gidebilmesi için, 
·hususi bir mUsaadename verecektir. 

~··---· 

hududunda bir hôdise 
(Başı I.inci sayladrı) 

Bu tecavüz hareketi karşısnda nıa -
car hudut kıtaatı bütün hudut boyun -
ca asayişi iade etmiştir. 

Halbuki çek istihbarat dairesi ve 
Bratislava radyosu bu hadiseyi gı1ya 
macar çetelerinin ve kıtaatram Çe -
koslovakya'daki bir çok köylere kar
ş~ taar:uz hareketinde ıbulunduğu şek_ 
lınde ışae eylemektedir. Macaristan 
tarafından yapılan resmi tahkikat der
hal isbat etmiştir ki Bratislava radyo
sunun muhakkirane neşriyatı betha _ 
hane bir yalandan ibarettir. 

İtalyan hariciye 

nazırının Peste' de 
~ 

yaphğı temaslar 
Budapeşte, 20 a.a. - İtalya Hari

ciye nazırı Kont Ciano, dün öğleden 
sonra Macaristan başvekili !mredi ve 
hariciye nazırı Kont Çaki ile takriben 
iki saat süren bir mülakat yapmıştır. 

Bu sabah saat 8 de Naip Horti · 
Kont Ciano'yu otelde ziyaret etmiş ve 
bundan sonra her ikisi de Göbölloe'ye 
domuz avına gitmişlerdir 

Naip ve hariciye nazırına naibin 
yardımiyle Kont Ciano'nun maiyetin -
deki iki memur ve İtalya'nm Budapeş
te sefareti katibi refakat etmişlerdir. 

Ziyaretin mahiyeti 
Matbuat, Kont Ciano'nun Buda -

peşte'ıde geçirdiği ilk güne birçok say
falar tahsis etmekte ve dün akşam İ -
tal ya hariciye nazırının şerefine başve
kil İmredi ile refikası tarafından veri
len ziyafet hakkında tafsilat vermek -
tedir. 

Esti Ujsag gazetesi yazıyor: 

"İtalya mümessilinin ziyareti, si -
yasi bir mahiyeti haiz değildir. Çünkü 
Kont Ciano, naibin misafiri sıfatiyle 
bir av partisine iştirak etmiye gelqıiş
tir. Bu davet sadece İtalya ile Maca -
ristan arasındaki münasebetlerin sami
miliğini göstermektedir.'' 

Peşte göriişmeleri ve 
Yugoslavya 

Belgrad, 20 a.a. - Gazeteler, Kont 
Ciano'nun Budapeşte seyahti hakkın -
da bir~ok haberler neşretmekte' ve İ
talya hariciye nazırının macar bükü -
met merkezinde hararetle karşılandı
ğmı tebarüz ettirmektedirler. 

Vreme gazetesinin Budapeşte mu
habirinden aldrğı malumata göre, u -
mumi kanaat, Budapeşte görüşmeleri
nin Tuna havzasının müstakbel inkişa.. 
fr üzerinde genişmikyasta müessir ola
cağı merkezindedir. 

Bir diplomat 
bulunan 

valizinde 
evrak 

Londra, 20 a.a. - Hariciye nezareti, 
bu akşam aşağıdaki tebliği neşretmiş -
tir .t 

Saint - Sebastian'daki ingiliz vis -
konsolosluğunun Saint Jean de Luz'
daki İngiliz büyük elçiliğine gö™1er
diği valizde, İrun'daki İspanyol 
hudut muhafızları bazı şahsiyetleri a
lakada!.' eden vesikaları muhtevi bir 
paket bulmuşlardır. Nasyonalist is -
panyol makamları, ile birlikte, halen 
bu hususta tahkikat yapılmaktadır .. 
Mevzuu bahis paketi havi Valizi biz -
zat İngiltere'nin Saint Sebestian'daki 
viskonsolosu getirmiş ise de hiç kimse 
viskonsolosun şahsen bu hadise ile her 
hangi bir surette alakadar olduğunu 
.ileri sürmüş değildir . 

45 dakika süren 
bir ·hava hücumu ! 

Atina'da hava müdafaa 

talimleri yapıldı 
Atina, 20 a.a. - Dün akşam Atina'

da hava müdafaa talimleri yapılmıştır. 
Halka derhal alınacak ihtiyat ve em -
niyet tedbirleri hakkında daha evel
den talunat verilmişti. 
Mütearrız tayyarelerin gelişi saat 

20 de hava fişenkleri ve şehrin bir çok 
yerlerine konulan sirenlerle halka bil
dirilmiştir. Daha ilk tehlike işaretin -
de halk kendisine verilen talimatı der
hal yapmıştır. Işıklar tamamiyle s{:.1-
müş, yayalar sığınaklara çekilmiş, 

ve bütün münakalat ve seyrüsefer dur
muştur. 

Tayyareler tarafından yangın bom· 
balar yerine tenvir mermileri, infilak 
bombaları yerine kestane fişenkleri a
tılmıştır. 

Bütün imdat, emniyet ve hava mü -
dafaa servisleri mükemmel bir tarz -
da işlemiş ve Atina hava müdafaası -
nın çok müessir olduğu sabit olmuş
tur. Talimler 45 dakika sürmüştür. 

Balık avı 
yüzünden 

Japonya ile Sovyetler 
arasında gerginlik 
Tokyo, 20 a.a. - Japon efkarı u
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Köy kalkınmasında 

şehrin rolü 
SON POST A 'da B. Muhittin Bir;. 

gen "Köy kalkınmasında şehrin ro
lü,, başlığı altında yazdığı başmaka
lede ezcümle şunları söylüyor: 

"Köyün kalkınması demek, köy • 
ıde bir inkılap demektir. Fakat şunu 
bilmeliyiz ki köyde yapılacak olan 
bu inkılabın her şeyden evel şehirde 
başlaması lazım gelir. Çünkü köy 
gayet passif bir varlıktır. Onun bü
tün kuveti bu passifliğinde münde
miç bulunur. Şehre karşı itimadı ol
madığı için köy, onun her sözünü 
şüphe ile telakki eder; aynı zaman
da şehir köyün istemediği şeyleri 

yaptıkça da onun hiç ses çıkarmak -
sızın gösterdiği bir mukavemet var
dır ki şehrin bu mukavemeti kırabil
mesi imkansızdır. 

Ötedenberi her yerde ve bilhassa. 
birde köy ile şehir arasında daimi 
bir anlaşmazlık vardır. Şehre gö
re köy cahil ve tembel, köye göre de 
tehir müsrif ve sefih birer muhittir
ler. lki tarafın karşılıklı duyU§ ve 
anlayış tarzları bundan ibaret ol
makla beraber, §ehir daima ıköy Üze
rinde hazan az, hazan da çok, fakat 
her zaman kuvetli bir tesir yapar ve 
hüküm icra eder. 

Köyde tehirleşmeğe doğru daim.i 
bir tem.ayül vardır; çünkü reali&t 
köylü şehir hayatının daha rahat ol. 
duğunu bilir. Şehirde ise daima köy. 
lüleşme hakkmda methiyeler ve ka· 
sideler duyarsınız; fakat, ne köyle
şen şehir ve ne de köylületen tehirli 
gördüğümüz yoktur. Demek oluYor 
ki tehir ve şehirli köye karşı samimi 
değildirler. Cemiyet kesafetlerinin 
ezel itarihi itte bu kartılıkh tezadm 
muhtelif zamanlardaki tezahürleri 

mumiyesi, Siberya sahillerindeki balık arasında inkitaf etmittir. 
avı meselesi hakkında Japon - Sovyet 
anlaşmazlığının yeni bir Çenkufenk *** 
işine yani iki memleketi yeni bir ku- Köyün şehri anlamasını beklemek 
vet denemesine istihale edip etmiye- bir hatadır; bunun yerine §ehrin kö-
ceğini soruşturmaktadır. yü anlaması lazrmdır. 

Japonya'nın Moskova maslahatgti - Şehir köyii hangi noktalarda ve 
zarının 13 ilk kanunda anlaşmanın tec- hangi şekilde anlamalıdır? Bu da 
didi hakkındaki japon teklifinin ka- baılı baıına büyük bir mesele teşkil 
bulü için Moskova'ya verdiği bir haf- eder. Birkaç noktasını gösterelim: 
talık müddet, bugün bitmektedir. Sa- 1 - Şehir bilmeliıdir ki köylülük 
lihiyettıar japon menabiinden öğrenil- kolay bir it değildir. Bizdeki gibi az 
d.iğine göre, bu sabaıh Japonya'nm bilgi ve az teknikle mücehhez bir 
Moskova büyük elçisi Togo'ya telgraf- köy, bir taraftan tabiat ve bir taraf
la talimat gönderilmiş ve japon teklif- tan da tehirle hayat mücadelesi yap
lerin.in reddi takdirinde tehaddüa ede mak mecburiyetinde bulunursa iıiıı 
CC1& nc:ncc:renıen rnc:euUyot:in Mc»ko- içinden kolaylıkla çıkanı 
va'ya raci olacağından sovyet hüküme- 2 ş h · ·· - · 1·~· d ,_: 
. . habe d . b'ld' ·1 . . - e nn ogrenmeu azmı ır &.İ 

tını r ar etmesı ı ırı mıştır. ke d' ki b" · ·ı· • · h 
R 

~ ahf. . . . n ı a ına esen ır ıyı ıgı, er ye>-
esmı m ıller, bu netıcelerın mahı- · · k"" k b ı tt" K" 

yeti hakkında ketumiyet muhafaza et- lll şeykıkoyde ... a u e ıremehaz. oy, 
. . .. anca en ı ışıne uyan ve yatma 

mektedır. Fakat Japon matbuatına go- f k ı l · k b ı d .. . . . muva ı ge en şey erı a u e er; 
re, Tokyo, !uzumu takdırınde Sıberya ··t k"l k "f b. k t . . . o e ı ere artı passı ır mu aveme 
sahıllerı boyunca a~anan Japon balık- ·· t · B k t' ek · . . . gos erır. umu aveme ı yenm nn-
çılarınr harp gemılerı ıle m~~a~az~ e- kansızdır .. 
derek "balık avlama serbestısını,, ıda- 3 N 1 k • "b" d · 
meye azmetomiştir. Bu takdiroe ciddi k d-:-- a ıncı ~ eserı1 gı ı h" aıına 
b . · ı· -· k da en ıne yontmaga ça ışan §e ır şu. 
ır gergın ıgın ortaya çı masm n 1 k uh k" b 

k k 1 nu an amıya ço m taçtır ı u 
or u uyor. yontma ameliyesi namütenahi devam 

Amerika 

ikrazlar 

Çin'e yeni 

yapacak 
çok doğrudur Fransa' da sosyali.at Şarkı Prusya da . .. .. 

· . .. t ktedir Ren nehrınde buyuk 
Bhmı'dan sağcı Marın'e kadar her gos erme · 
partiye mensup bir politikacılar züm buz parc;aları peyda oıı:ıuş:ur. Akın -
resi vardır ki onlar da Franaa'nm ln- tı ile birlikte şimale dogru ılerlemek • 
giltere'deki dağınık grup tarafmdan tedir. 
teklif edilen siyaseti to.kip etnıeıı.ini Hllmbrırg' da 

D o o N o l E 

Vaşington, 20 a.a. - Maliye nazırı 
Morgenthau, Federal Rezerv Bank'
daki Çin altmlarma mukabil Çin'e R yeniden ikrazatta bulunulacağını be
yan etmiştir . 

edemez. Şehir. kendi hayatını köy, 
hesabına biraz daha düzeltmekte ne 
kadar ısrar ederse köyde de haya4 
maddi ve manevi bütün sahalarda 
o kadaribozulur. Dürüsti ile mukabe
le edemiyen köylü, nihayet hileye 
sapar. Bugünkü köylerde pazara te~ 
reyağmı hilesiz getiren köylü kalma 
mışsa bunun sebebini köyde değil, 
şehirde aramamız lô.znn·dır. 

4 - Şehirli §Unu da öğrenmelidir: 
iatiyorlar. Tardiyö, Mandel, Heryo, Hamburg, 20 a.a. - Müthiş soğuk 
Delboı, Bhun, Marin bunlar, siyasi sebebiyle, adalar ile olan münasebat 
kanaat itibariyle biribirinden ayrı inkitaa uğramıştır. Buz parc;aları, s~y
olınak)a beraber, bu dış politikanın rüsefaine mani olmaktadır. Adalarda 
mürevvicidirler. Bunlara kartı Fran· ezcümle Norderney ve Jist adaların -
aa'da Fla.n·din ve Laval, gibi politika- da erzak çok azalmıştır. Vasati hara -
cılar ve bugünkü hariciye vekili ret, sıfırın altında 15 dir . 
Bone,. lngiltere'de Çeınberleyn'in Sovyet Rusya' da 
takip ettiği ıiyasete uygun bir ıı.iya- M oskova, 20 a.a. - Moskova ve ci -
aet takibe taraftardırlar. Bunların varında düne kadar hararet, sıfırın al
bir gözleri Almanya'da ise, bir göz- tında otuz derece idi. Bugün hava bi
leri de memleketlerindeki i§çi cep- raz kırılmıştır. Mamafih bu sabah 
hesi üzerindedir. Sovyetlerin ittifa- Moskova'daki hararet derecesi nakıs 
k~yle Almanya'ya ka~tı. gİ~~ş.ilecek 18, Volga mıntakasmda nakıs 24, Noo
bır harpten yalnız komunısthgın mu- 'bı'rstk'de nakıs 48 idi. Buna muka • 

k b·ı .. . sı zaffer olarak çı a ı ecegıne ınanır • 
lar. Böyle bir akıbeti göze almaktan ---------------
ise, Fransa'Dln Avrupa'dan çekilm.e- disine yardımcı olmadığ1ndan §İka -
ai pahaama da olaa, otoriter devlet- yet ederken, hakikatte alman hükü-
lerle anlaımayı tercih ederler. metinden şikayet ediyordu. 

Anla§mak; fakat acaba bu, müm- Fakat gerek fransız ve gerek 
kün mü? ve mümkünse hangi paha- ingiliz hükümetlerinin zaflarıru bi
ya? lıte lngiltere'deki Çemberleyn len iki otoriter devlet bu vaziyetten 
ve Fransa'daki Daladiye hükümet- azami istifadeyi temin etmek fıraatı· 
lerini ve her iki memlekette bu siya- nı kaçırmak istemiyorlar. Bun1:1° Al· 
eete taraf tar olan zümreleri meşgul manya ve ltalya bakımından bır teh
eden en ehemiyetli mesele. Geçen a- likesi vardır: Çok ileri gidildiği tak
ya kaıdar İtalya, Habeıistan'ı almak- dirde efkarr umumiyede uyanacak 
la iktifa edecek gibi görünüyordu. olan bir reaksiyonun, İngiltere ve 
Almanya da Çekoslovakya'ya kana· Franaa hükümetlerini iktidardan dü· 
at edecekti, Bunlar Münih'te verildi. §Ürerek bugünkü politikaya zıt b~r 
Fakat Almanya da, ltalya da tatmin siyaset takibine taraftar olanları 1§ 

edilmit olmaktan çok uzak görünü- batına getirmesidir. Fakat bu, bu 
yorlar. Anla§ılıyor ki Lıgiltere de, gün için oldukça uzak bir ihtimaldir. 
Fransa da bu yeni tazyik karşısrnda Ve belki de Almanya ve İtalya, ara
yeni konse.ısiyonlar yapacaklardır. da o kadar kuvetleneceklerine ina
Fakat bunlar da kafi gelecek mi? nıyorlar ki gelip çattrğı zaman, ar
Çemberleyn, matbuat cemiyeti ziya· tık herhangi bir kombinezona kartı 
fetinde söylediği nutukta Alman galebe !ralacaklarından emindirler. 
matbuatmm vaziyeti anlıyarak ken- A. Ş. ESMER 

Edebiyatımızın yükselmesi • • 
ıçın 

Hasan· Ali Yücel, Akşam'daki pazartesi konuşmaları'nın sonuncu
sunda edebiyatunızın başı boşluğundan haklı olarak şikayet ediyor ve 
kültürel sahada ilerlenıemiu engel olan bu vaziyetin düzelmesi için lü
zumlu gördüğü tedbirler arasında bilhassa akademi meselesi üz.erinde 
duruyor. 

Arkadaşrmız gerçekten ehemeyetli bir meseleye temas etmiştir. Ede
biyatın ham maddesi lisandır. Lisanda istikrar husule gelmedikçe edebi
yatın ciddi ve kuvetli hamleler yapması müşküldür. Halbuki bugün en 

basit kelimelerin İmlasında bile tereddüt ediyoruz, ve bunlan her biri
miz, keyfimizin İstediği §ekilde yazıyoruz. Hasan - Ali Yücel, bu karga
§alığa nihayet vermek İçin resmi bir otoriteye ihtiyaç görüyor ve bu oto
riteyi bir akademinin temin edebileceğine inanıyor. Dostumuzun fikrine 
iştirak etmemek elden gelmiyor: Hatta isabetsiz hükümlere istinat ede
cek bir istikrar bile her türlü keyfi ifratlara kapıyı açık bırakan bir ka
rarsızlrktan iyidir. Bir akademi, aynı zamanda sanat ihtilallerini tan
zim, edebiyat ve sanat mükafatları tertip ve tevzii itibariyle de, memle
ketin kültür hayatına büyük hizmetlerde bul1.U1abilir. 

Fa.kat akademi, edebiyatın ancak na.zari meselelerine mercilik vazi
fesini görecektir. Bir de, arkadaşunızın tavsiye ettiği tedbirler arasında 
zikretmediği İfİn pratik tarafiyle meflfUl olacak bir organizasyona ihti
yaç vardır. 

Bugün edebiyatımız manevi cepheden ne kadar teşkilatsızsa, edebi
yatçılarımız da maddi sahada aynı derecede bcı§ı boşturlar. Telif hakkı· 
nı korumak, tevzi teıkilcitını vücuda getirmek, tôbile müellif arasındaki 
ihtiUillarda hakemlik etmek, muharririn istismarına mani olmak, toplu 
reklcim ve propagandalar yapmak, okuma odaları açmak gibi ihtiyaçları 
kar§rlamak üzere bir •'edebiyatçrlar birliği" nin kurulması çok faydalı 
olabilir. 

8ÖjJlle bir proleayonel te,ekkül faal bir akademi ile elele çalı§fığı 
takdirde edebiyatımızuı bugün mercisi:zliğinden dolayı ortada duran bir 
çok dertlerinin halli yolunda en e.uulı odun atılmıı olacaktır, saıirrım. 

Ycqar NABi 

Nevyork Taymis gazetesi, Ameri -
ka'nın Çin'e mücadelenin en tehlikeli 
bir anında ve japonların mükerreren 
yaptıkları itirazlara rağmen yardım 
etmekte olduğunu kaydeylemekte -

Bütün bu yukarıdaki hakikatleri bil
mek ki.fi değildir. Bu bilgiyi eveli. 
bir akide ve ondan sonra da bir amel 
haline getirmek laznndır. Mesela, 
eskiden ilmihali baştan aşağı yutmu§ 
gibi ezber bilen soğan yeınez sofular 

Belgrad'a gelen İngiliı vardı; bunların namaz kılıp, oruç 
tuttuklarını ve bilha55a zekat ver-

Vis - Aınirali 

Belgrat, 20 a.a. ~ Belgrad'a gelmiş 
olan İngiliz vis - amiralı Vels, matb\.la
ta beyanatta bulunarak Yugoslavya'
nm her kısmında gördüğü güzel man
zaralardan takdirle bahsettikten son
ra demiştir ki: 

" İngiliz ve yugoslav donanmaları 
arasında kuvetli doı;tluk bağları var
dır.,, 

Vis - arnira~, yugoslav donanması
nın zabitlerinden ve efradından sita
yişle bahsetmiştir. 

Fransa 45 yeni harp 
. . 

gemısı yaptırıyor 

Par~s, 20 a.a. - Bahriye nazırı B. 
Kampinki gazetecilere verdiği beya -
natta 1939 yılı zarfında ceman 355.705 
tonluk 45 yeni gemi inşa edileceğini 
bildirmiştir. Bu suretle 1938 dekiler
le birlikte inşa halinde 130 gemi bu
lunacaktır: dört adet 35 bin tonluk 
zırhlı, iki adet 18 bin tonluk tayya
re gemisi, üç adet sekiz bin tonluk 
kruvazör ve müteaddit torpido muh
ribi, denizaltı ve küçük gemiler. 

diklerini gören olmazdı. Bilmek ka
fi değildir; itikadı amel takip etme
lidir. 

*** 
itte, köy kalkınması için, her ıey-

den evel şehirde böyle bir zihniyet 
i.nkrlabına ihtiyaç vardır. Cümhur
reisimiz muhterem ismet lnönü'nün 
son seyahati ve bu seyahati. takip e -
deceği anlaşılan diğer tetkikleri böy 
le bir inkılaba doğru yeni bir hamle 
manasını alıyor. Eğer bu noktada ya
nılmıyorsak, eğer bu memleket, İs
met lnönü'nün arka:;ından bu inkıJi.. 
ba doğru yürümeğe hazırsa, yürüye
bilirse tehirde zihniyet değişir ve o 
zaman köyün kalkınmasını temin e
decek bir harekete ıahit oluruz. Ak
si takdirde köy, gene bildiğimiz köy 
olarak kalmıya mahkıimdur!,, 

Filistin ara pla r1 bir 

çarpışmada otuz 

kişi zayiat verdiler 
Kudüs, 20 a.a. - Resmen bildirildi

ğine göre, dün Naim - Bcni'de bir mü
sademe olmuş ve araplar 30 ölü ver -
mişlerdir. 15 arap esir edilmiştir. 



FAKİR TALEBE BURSU! ...1ıııııııırıııııııııırııırııırrıırıııırıı. 

= = : Ankara Borsası ~ Müthiş bir cinayet 
--

Külfürsever valandaılar her sene 150 lira 
: _ 20 llkkanun 1938 fiyatları : -- ÇEKLER ---- Kardeşiyle seviştiği için 

bir adam karısını boğdu! 
-Açılış F. Kapanış F. : -- -

vererek fakir bir Üniversiteliyi okutabilecek § ~~~~~~k 12;:~: ı2~:~: 
_ Paris 3.3125 3.3125 

---------
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 

çok hayırlı bir teşebbüste bulundu 

: Milano 6.6375 6.6375 
- Cenevre 28.45 28.45 
: Amsterdam 68.3525 28.3525 
: Berlin 50.45 50.45 

Brüksel 21.1775 21.1775 
: Ati na 1.0725 1.0725 
: Sofya 1.5475 1.5475 

------- Kadın beş çocuk annesidir! 
-

Vaka İncik köyünde olmuştur ----
İstanbul Üniversitesi Rektörü B. Cemil Bilsel'in şehrimize gel

diğini ve Cümhurreisimiz İsmet İnönü taraf mdan kabul edilerek 
üniversitenin ihtiyaçları ve mesaisi hakkında kendlerine izahat 

- Prag 4.3125 4.3125 -

~ ~aa~~~a 2~:~~75 2;:~~75 : Bundan dört gün evel bir gece yarı- ı İsmail buna önce razı olmak iste -
: Budapeşte 24.7575 24.7575 : sı, Gölbaşı'mn ıncik köyünden Bekir memiş, fakat kardeşinin ısrar ettiğini 
: Bükreş 0.90 0.90 : oğlu Zahir adrnda biri, saç sakal biri - görünce kabul etmiştir. Birlikte kara -

verdiğini haber vermiştik. 

Bu seferki ziyaretinde Rektör 
bilhassa, üniversitenin en mühim 
ve henüz tamamiyle halledilme -
mit meselelerinden olan, yardı
ma muhtaç talebe işiyle meşgul 
olmuş ve alakalı selahiyetli ma
kamlarla bu mevzu üzerinde gö
rüşmüştür. 

Yapılan bir tetkik neticesinde bu -
gün İstanbul üniversitesinde okuyan 
altı küsur bin gençten 1800 ü Kültür, 
Milli Müdafaa ve Sıhat Vekaletleri he
sabına okuduğu, geri kalan 4000 kü -
sur talebe arasında geliri olmıyanlar 

bulunduğu ve bunların çok çetin şart
lar içinde okuduktan tesbit edilmiştir. 
Bu talebeden bir kısmı, eski han ve 
medrese köşelerinde ve türlü mahru -
miyetlere katlanarak okumaktadırlar. 

Vatan{lc~ın 1.·ii.ltiirseverliğine 
müracaat 

: ~~~g::~ma 3!:~~;~ 3!:~~;~ : birine karışmış, açlıktan bitap bir hal- kola gitmişler. Merkezde İsmail, hadi-
Liselerden pek iyi derecede mezun Stokholm 30.2725 30.2725 § de muhtarın kapısını çaldı. Kapıyı aç- seyi olduğu gibi nakletmiş, Fatma'nın 

1 . Moskova 23.7375 23.7375 - tılar. köyden kaçtıktan sonra Ankara'ya gel-
o an veya ünıversitede pek iyi derece - ESHAM VE TAHVİLAT : - Muhtarı göreceg-im, dedi. dig-ini, kendisini buldug-unu ve şimdi 
lie terfi eyliyen talebe arasında hiç ;: ~ : 

· · ı Kapıya muhtar indi. Zalıir koyun beraberce yaşamakta olduklarım an -
geçımı o mryan talebye üniversite tah- : l933 Türk Borcu I. 19.175 19.175 : d M h 1 
sillerine devam için burs verilecektir. ( Peşin ) - cebinden bir anahtar çıkar ı. u tara atmıştır. 
R • b 1 ___ 1933 Tu" rk Borcu ı.. :_ uzattı ve: Zahir İsmail'in evine gitmiş, Fat -esmı urs ann sayısı senede 25 şi a-

- 1933 Türk Borcu il. : - Bu benim evimin anahtarıdır, ma'yı görmüş ve onu kendisiyle birlik-şamryacaktır. Bursların her yrl fakül- t ı· 
: 1933 kramiye ı : dedi, ben iki gün evel karımı boğdum. te tekrar köye dönmiye razı etmiştir. 

telere tevzii sene başında ünı'versı'te - Erganı· 19 45 19 45 - 1 
- · · - Kapıyı kilitledim ve dağa kaçtım. ki Karı koca o gün gece yarısı köylerine heyetince yaprlacaktır. Yıl kinde za _ - Sivas - Erzurum : 

3 
: Hattı İs. V. 19.10 19.15 - gün iki geceyi dağda geçirdim. Fakat varmışlardır. 

ruret üzerine bir bursun bir fakülte - - <n 5 'k · ı· 19 25 19 30 - t - 1933 /o 1 ramıye 1 
· • - baktım ki bu işin çıkar yolu yok. Şim- Zahir'in ncik köyünde iki evi var. 

den dig-erine geçirilmesi caiz olacaktır. - ıııı- · 
- .,1111111111111111111111111111111111 • di geldim, teslim oluyorum. Evime gı- Birinde çocukları yatırırlar, öteki boş. 

Her burs ayda on beş lira olarak d d · ı 1 · · din, karım yatıyor, çocuklar a ora a... Karısıyle boş o an ev erme mmişler. 
verilmek üzere yılda yüz elli liradır. 1 . Muhtar, jandarmaya haber verdi. Karınları açmış. Oturmuş birlikte pey-
Temmuz ve agvustos aylarında bursiye- Belcdıyc sıhat memurlarının 

Zahir tevkif edildi. nir ekmek yemişlerdir. Sonra Fatma 
lere para verilmiyecektir. Üst sınıflar- vazifeleri devlet hizmeti Tüyler ürpertici bir şekilde işlen - yere yataklarını sermiş, yatmışlar. 
da burs yüz yetmiş beş liraya çıkanla- l l d'l k miş olan bu cinayetin yedi aydan beri Maceralı geçen ve zaman zaman 
bilecektir. ac ( c ı ece 

devam eden bir hikayesi vardır. İki Zahir'in kanmı kabartmış olan yedi 
Burs alabilmek için yeni kaydedi - Belediye sihat memurları hizmetle- kardeş arasında başlryan, bir zavallı aylık mazi unutulmuş, dostça konuşul-

len bir talebenin resmi bir liseden pek rinin umumi devlet hizmeti mahı·ye - k ı 1 b - z h. d k'k d adının hayatına ma o an, eş çocugu mıya başlanmıştır. a ır, o ~ ı a a 
iyi derece ile mezun olmuş olması ve tinde olup olmadıg-ı Devlet ŞuA rası ta- "k · f · 'k' · d d b l' F o siız bırakan ecı hı ayeyı aynen hayatından memnun ur ene ı ır. a-
ikinci veya müteakip yıllarda talebenin rafından tetkik edilmekte idi. Şurayı ki d. d 1 d 

na c ıyorum: kat bu konusma srrasm a ara arın a 
üniversitede bu derec ile terfi eylemiş Devlet bu memurların hizmetlerinin ı t ' ' S 

· Zahir'le smail iki kardeştirler. n- yeniden bir münakaşa çıkmıştır. es -
bulunması şarttır. Burs alabilmek içın de devlet hizmetleri mahiyetinde ol - "k z · ı· b 

cı köyünde otururlar. ahır ev ı ve ler tekrar yükselmiş ve Fatma u ara-Üniversite idaresi, bir taraftan bu 
ders senesi başından beri tatbik ettiği 
yardım talimatnamesi ile büdcesinin 
verdiği imkan nisbetinde bu ihtiyacı 
karşılarken, diğer taraftan, biruok 
memleketlerde tatbik edilmiş olan bir 
çareye baş vurmak tasavvurundadır. 
Bu tedbir de, vatandaşın kültür sever

taiebenin hic bir gecimi bulunmamak dug-una karar vermiştir. b k b d t ·1 b k~ d · , . eş çocu ba ası ır. smaı e ar ır. Irk kocasına şunu söylemiştır: lazımdır. Hiç geç.ı'mi olmamak kendisı- _ 
Evde geçen bazı hadiseler, Zahir'de _Ben artık sana yar olmam! 

liğine müraaattir. 

Rektörlük bu gaye ile hazırladığı 
27 maddelik talimatnamesinin birkaç 
~d?e.sine hükümler koymuştur. Tür
kiye nın yarınrnr elinde tutacak olan 
münevver kadroya, bir gene; hediye et
mek gibi, milli ve medeni vazifelerin 
en üstününü ifa fırsatını veren bu yar
dım,_ bir burs ödemekle yerine getirile
cektir. En az bir burs ı 50 liradır. 

ne bakacak ve yardım edecek kimsesi 
· l ktır İ tih d d" e · şüphe uyandırmış ve birkar gün son - İsmaı'l'le Fatma arasındaki müna -bulunmamak ve kendisinin bic bir ge- rıı. a ınaca . m an a on n, ınzı - " 

k · bati ceza alan, laboratuvarlara ve se - ra anlamış ki karısı Fatma ile kardeşi sebetin kansının kafasında ve gönlün-liri bulunmamakla taayyün eaece tır. ı 
mı·nerlere devam etmiyen ve rahşmr - smail sevişmekte ve kendisinden frr - de sönmedig-ini anlatan bu tek cümle Fakrühal mazbatası, gecimi olmama- " ld k d 
Yan talebenin bursu geri alınacaktır. sat bu u ça buluşmakta ırlar. Zahir'i çileden ~ıkartmış, adeta ku -yı tesbit edemiyecektir. B. .. "k' · · ·· .. k 1 
Bursun geri alınması, fakülte dekan - ır gun 1 ısını suç ustu ya a amış durtmuştur. 

Burs istiyen pek iyi çıkmış veya ve hem kardeşini hem de karısını evin- İşte-mu"thı"ş cı·nayet bu haletı· ruhi-] b lrğınrn işarı üzerine üiversite heyeti 
geçmiş talebenin müracaat arı, una k . 1 1 k G . 1 .. . den kovmuştur. Fakat bir müddet son- ye ve bu münakas,anın sonunda işlen-
ait dolduralakları beyanname ile fakül- ararıy e o aca trr. en a ma unıver - k l . . 1 

sitede ilan olunacak ve sebepleri bildi- ra omşu ar araya gırmış er: miştir. Zahir, Fatma'yı boğmuştur. 
teleri dekanhg-ınca mensup bulunduk- B - kt 1 

rilecektir. - eş çocugun var, yazı ır, on a- Fakat, hangi vasrta ile boğduğu, tah -
tarı vilayet veya kazaya gönderilelek, ra acı da karının yaptıklarım unut, di- kikatta anlaşılamamıştır. Çünkü oda -
vilayet veya kaza talebenin hk geçimi B tal · • · ı." ·h · 1 z h. d rf 3 

- urs ısıs ımtianı ye nası at etmış er. a ır e, sı ço- da görünür bir şey yoktur ve Zahir de 
veya geçindirecek kimsesi olmadığına veren maddeler: cuklarının hatm için karısını affet - kendisine sorulduğu zaman: 
ait ifadesini resmi tahkikat"ile teyit e- mış. _ Bog-dum, yalnız ne ile boğduğu-
d 1 ktı. V tah ·ı d · ·ı ı Her sene 150 lira olan bir burs ve -

e e r. e sı erecsı 1 e ça ışması Aradan beş altı ay daha geçmiştir. mu hatırlıyamıyorum, demektedir. 
Ve ahlaAk fakül' te d kanl y ca t tk.k rerek, kültür severligvin ve medeni se- İ ı e ıgın e 1 Zahirin kardeşi smail bu zaman zar- Fakat, cürmü işlerken aklını kay -
edilecek talebeye b rs e ·1 sı· .. a viyenin güzel bir vazifesinıi ifaya im - 1 · d 1 u v rı me mun - fında Ankara'ya ge mış, bura a yer eş- bettigyini söyliyen katil, karısının öldü-
. ·· "1·· k f" t kt .. r·v t k kan veren talimatnamenin 17 - 20 inci sıp goru urse ey ıye re or uge e - miştir. Bundan bir iki ay kadar evci g-ünü anladıktan sonra evden çıkmış, 

lif 1 F kü· ıt d k 1 y n n teklifi maddelerinde ıu hükümler vardın o unur. a e e an ıgı ı Zahlrköyde ha•t:a.la.nm>9, karJAı Fatrna öteki evdeki r.nl'uklarını alını,., onları 
·· · · h ti. t tk.k ı rak "Üniversite talebesine hariçten h 1 · ı·-· d · ·r d · :s-- -s uruversıte eye nce e ı o una onun asız ıgın en ıstı a e etmıs iki ,_ :.:1:: ~.,,.,pı,..rirıin hulunduğu eve ge _ 
kabul edildiği takdirde rektör taleıbeye burs tahsis olunabilir. Üniversite bun- çocuğunu alarak Ankara'ya, İsmail'in tirmiştir. Sonra da kapıyı "'•·· .. . _,,1• 

istenilen bursu üniversite adına tevcih lan da aynı suretle tevcih eder. Burs yanına gelmiştir. Çocuklarından biri dağa çıkmıştır. 
edecektir. tahsis edenler pek iyiderece ile mezun memede, öteki beş yaşındadır. Zahir o geceyi ve ertesi gündüzü 

Dünyadaki bütün üniversitelerin 
yalnız devlet bütçesin.den yaşamak im
kanını bulamadıkları ve kültürse•er 
yardımlara dayandıkları hakikati do -
la!ıs~rle, üniversitemizin bu teşebbü -
sil, t~rk vatandaşlarının ilim ve bilgi
ye d~ıın:ı hürmet ve alaka gösteren te
lakkılennde geniş ve müsbet akisler BurRun geri alınması: 
yaratacaktır. 

olmamış veya bu derece ile terfi ede - Zahir, karısının evden çıktığını ve dağda geçirmiş, fakat soğuk ve açlık 
memiş talebe arasında bu derece ile bir daha dönmediğini görünce muhta- ona bu kararın daha fazla devam ede -
terfi edebilmeleri muhtemel olanlara ra haber vermiş: miyeceğini anlatmıştır. Muhtara gelişi 

Talimaıruınıenin esasları : 
İçin?~ki maddeler, vatandaşa, bu 

ba~ırlı ışı ifa imkanını veren yardım 
talımatnamesi 27 maddeliktir 

T.alimatnameye göre üniv~rsite ta
lebesıne altı türlü yardım ea·lm kt -d' 1 ı e e 
ır: - Kampta iaşe, 2 - burs ver -

me, 3 - fevkalade sebeplerle bir defa
lı:k yardım; 4 - sanatoryorn veya pre-
vantoryomda tedavi. 5 tal b • - e e yur -
dunda yatır~; 6 _ kitap verme. 

Ünıversıt.: talebenin kanıp yemek 
masraflarını odeyecektir. Kamp k .. . . yeme 
par~1 ı, ı:~ıv~br~ıte karariyle talebeye 
ven ecegı gı ı, kampın yapılacağı ye-
dek subay okulu kumandanlıg~ın d 

·1 b"l k · a a vene ı ece tır. Kamp, yemek 
1 k .. . . parası 

o ara unıversıtece verilecek para h 
1 b

•. • er 
yr utçede ayn olarak gösterilecektir. 

Fakülte dekanları bur.s tevcihine 
karar verilen talebeyi üniversite rektö
rüne bizzat takdim edecktir. Rektör, 
üniversite bursu tevcih edilenlere, bu
nu tebyin eden vesikayı verecek ve 
kendilerine bursiyeliğin ehemiyetini 
ve değerini anlatarak ciddi çalışmala -
riyle ve faziletleriyle üniver&i.tenin ör
nek talebesi olmalarını kendilerinden 
isti yecektir. 

Kendilerine burs tevcih edilen ta -
lehe fakülte dekanlarmca profesörlere 
takdim olunacaktır. Profesörler bursi
yelerin çalışmalarım takip edecekler 
ve her sömestr sonunda hakkındaki 
mülahazalarım dekanlığa bildirecek
lerdir. Burs tevcih olunanların adı 
Kültür Bakanlığına bildirilecek ve ü
niversitede ilan olunacaktır. Resmi 
veya hususi vazife alanlardan burs ge-

~---~~~~...:...~~ 

burs verilmesini şart edebilir. Bu tak- _ Karım gene kaçtı.. Günlerce cinayetin ikinci gecesidir. 
dirde her profesörün yazılı mütaleası beklemiş, karısının dönmediğini gö - İncik jandarması, cinayete al ko -
üzerine dekanlıkça asrektörlüğe bildi - rünce artık aramaktan da vaz geçmiş - yar koymaz keyfiyeti merkeze bildir -
rilecekler arasından en münasiplerine, tir. miş ve bir hafta evel İsmail'in Demir 
üniversite heyetince de burs tevcihine Bundan on gün evel Zahir bir hay- fırka merkezindeki itiraflariyle dört 
karar verilir. van satımı işi için Ankara'ya gelmiş, gün evelki cinayet arasında derhal bir 

Üniversite rektörlüğü tatil başında Salıpazarı civarında dolaşırken karde- yakınlık görülmüştür. 
memleketin maruf adamlarına, mües- şi İsmail'e tesadüf etmiştir. İsmail, Evelki gün akşam üzeri Anakra' -
seselerine, bankalara, şirketlere, burs Zahir'i görünce yolunu değiştirmek dan hareket eden müddeiumumi mua
vennek suretiyle talebeye yardım edil- istemiş, fakat Zahir arkasından yetişe- vini Hasan Halit'le doktor Mecit 
mesi için müracaatta bulunur. rek: Gölbaşı'na kadar otomobille git -

Burs verenlerin adı üniversite şe - - Bir tarafa sıvışayım deme, elim- miş, fakat yolların çamur olması yü -
ref defterine kaydolunacak ve kendisi- den kurtulamazsın artık, demiştir. zünden daha ileri geçememişlerdir. 
ne alenen teşekkür olunacak bursun Bunun üzerine İsmail de kaçmaktan Bunun üzerine adliyecilerimiz yolları -
tevcih edildiği bilidrilecektir. vazgeçmiş. na atlarla devam etmişler ve geceye 

Burs verenlerin tahsis edecekleri Zahir demiş ki: doğru İncik köyünde suçun işlendiği 
para makbuz mukabilinde muhasebeye - Kaçmakta fayda yok. Gel senin- eve varmışlardır. 
yatırılacak ve bu işe gene muhasebece le polis merkezine kadar gidelim, nasrl Katil Zahir ve boğulan Fatma An-
sarfolunacaktır ." olsa götürürüm seni... kara'ya getirilmişlerdir. Biri tevkifa-

/ __ R A_o_v_o _I 
Ankara: 

TURKlYE RADYODİFÜZYON 
POSTALARI 

TÜRKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

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 ) 

ÇARŞAMBA, 21.12.938: - 12.30 Müzik 
(İskoç havaları ve lendlerler) - 13.00 Sa
at ayarı ve haberler - 13.10 - 14 Türk mü
zigi (Şarkılar - Pi). 

18.30 Türk müziği (İncesaz faslı) -
19.15 Saat ayarı ve haberler - 19.25 Türk 
müziği (ince saz faslı devam) - 20.00 Ko
nuşma - Z0.15 Müzik (Riyaseti cum. ban 
dosu - ııef: İhsan Künçer) 1 - I' antre dö 
Gladyatör- - (Fucik). 2 - Vals dö konser -
(Glazounov). 3 - Rişild - uvertür - (G. Pa
res). 4 - Kapris Espanyol - (Rimski Korsa
kof). 5 - Marş Persan - (Ketelbey) 6 - Nor
veçyen rapsodi - No. 1 - 2 - (E. Lalo) -
21.00 Saat ayarı ve para, kambiyo ve toprak 
mahsulleri borsası - 21.10 Türk müziği 
(Saz eserleri ve şarkılar) 22.00 Konuşma 
(Mizah saati) - 22.15 Müzik (Küçük or
kestra 1 - Kontrast (Kari Robreht) 2 - Es
meralda I No. Andante - (Drigo) 3 - Bir 
buse için - melodi - (Paolo Todti) 4 - De
lirien (J. Straus) 5 Endlich allein - (F. Le
har) 6 - Baci al Buio - (Micheli) 7 - Komm 
milt nach Varasdin - Grafin Mariza - (Em
merih kalman) - Z3.15 Müzik (Hafif u -
vertürler) - 23.45 - 24 Son haberler ve ya
rınki program. 

Avrupa: 

NOEL MÜZİÖİ: 15.25 Hamburg -
16.20 Berlin - 18.30 Beromünster - 19 
Lüksemburg - 20.10 Beromünster, Ştut -
gart - 20.30 Ştutgart - 21 Frankfurt -
21.30 Strazburg - 22.30 Ştutgart. 

OPERA VE OPERETLOR: 19.30 Bres
lav - 20.10 Berlin - 21 Keza ve Roma -
21.30 Nis. 

ORK5STRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 20.30 Kopenhag 
20.35 Sottens - 21.15 Droytviç. 

ODA MUSİKİSİ: 17.15 Varşova-18.30 
Fı-ankfurt - 19.20 Hamburg- 21 Brüksel, 
Münih. 

SOLO KONSERLERİ: 15.20 Stokholm 
- 16.35 Varşova - 17.15 Beromünster -
18.20 Münib - 18.30 Laypzig - 19 Ştut
gart - 21 Varşova - 22.15 Milano - 24 
Ştutgart. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): lZ 

Laypzig, Viyana - 15 Berlin - 20.15 
Frankfurt - 2'0.45 London - Recyonal -
22.35 Königsberg. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
17.20 Kolonya - 18.30 Breslav. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Kolonya - 8.30 

Breslav - 9.30 Berlin - 10.30 Hamburg -
lZAlman istasyonları - 13.15 Ştutgart, 
Viyana - 14 Laypzig, Ştutgart - 14.10 
Frankfurt Kolonya, Viyana - 15.30 Ber
li::ı - 16 Alman istasyonları - 18 Berlin -
18.15 Viyana - 19 Berlin - 19.15 Kolonya 
- 19.30 Frankfurt - 20.10 Breslav - 22.30 
Viyana, Breslav - 23 Kolonya - 23.10 
Lüksemtiurg - 24 Königsberg. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart - 18 
Keza. 

neye öteki morga _ ... ~Jru'iye döktO -

;u. tarafı~d~n otopsi yapılmıştır. 
Fakat şimdi, ortada beş suçsuz .ar. 

Zahir'in çocukları... Hele bunlardan 
bir tanesi, henüz bir kaç aylık olan en 
küçük çocuğu, şimdi köyde tamamen 
kimsesiz ve zavallı bir halde kalmış -
tır. Henüz ana sütüne muhtaç olan 
yavru, feci cinayetin en masum f ela -
ketzedesidir. Denebilir. 

Ankara müddeiumumiliği, hiç ol -
mazsa bu yavruyu sefaletten ve ölüm
den kurtarmış olmak için dün Çocuk 
Esirgeme Kurumu nezdinde iltimasta 
bulunmuştur. Çocuk, köyden istenmiş
tir. Gelir gelmez kurumun, Anakucağı 
müessesesine verilecektir. 

Ankara adliyesi, cinayet üzerinde
ki tahkikatına dün de devam etmiş ve 
evrak sorgu hakimliğine tevdi edilmit
tir. 

İşte size, bir aileyi üçebölen bir 
cinayet: Baba hapisaneye, günahkar 
kadın morga ve zavalh yavru Anaku • 
cağına dağıldılar. - KEZEGE 

B Al 1 K 
dar gezintilerini uzatıy"or, ve Amerika, Merih ve
ya Samanyolu kadar §a§ılacak bir yerde bulunduk
ları zehabına dü§Üyorlar. 

Hiddetlenmif gibi görünmeğe çabalama, muvaffak 
olamazaın! 

sında, onu asil ve samimi sanacaktır. 

TUTAN 

K E D İ 

SOKAGI 
Yazan Y o/.1n F o/de~ Cevıren. N 11suhı Ba;ydaı 
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Hulasa, ıu Paris onlarca - esasen daha fazla 
t nımadıkları - Budapeşte'nin benzer mahallele
~ d n ne daha fazla yenilikleri muhtevidir ve ne 
rın e 
de daha acayiptir. Fakat, o.nl.ar~~ .~a;yatm uzak-

"k ıa· de ve esrarlı köşelerını goruyorlarmıı gi-
harı u .. y d d • 
b

. b" his vardır. Bunun boyle oldugu a ogrudur. 
1 ır p · " B d t 'd k · d bunun sebebi arıs ın u apeş e en pe 

Belkı e k" k 1 •. 
1. olu,.udur Şehir san ı o ayca erışı-. de neşe ı .,. · • 

zıya ki le emin ve samimi zevklerle meşbu-
lecek zev er ' b" h 1 

Budapeşte'nin zevklerinde buhranlı ır a 
dur. P . keyiflidir. Hava orada memleket-
mevcuttur. arıs l 

. d h f"ftir· harp biteli yedi yıl o mu§tUr. 
tekın en a ı , 

. hl"k ·n hatırasını bile unutmu§tur. Buda-
Şehır te ı enı 

d ha uzun z-"T\an unutmıyacaktır. 
peşte bunu a 

B b .. •)ar Sakrekör yokuıunu 
ara a.,. · ht 

M tr'm tepesinden payıta ı 
onmar k' 

M 'nun kibar ve &a an Plen . onso 

tırmanıyor ve 
seyrediyorlar; 

caddelerine ka· 

lstvan onları Long§an yarıtlarına, Veraay'a ve 
Fontenblo'ya götürüyor. Tabiidir ki masrafı daima 
Baraba§ yapıyor, fakat bundan dolayı sızlanmı
yor. Zaten bütün bu gezintiler ıde pahalı değildir; 
yaya yürüyor, üçüncü mevkide seyahat ed~orlar; 
ve nihayet, insan içinde ya§adığı memleketı de ta
nanak lazımdır. Bizzat Bayan Barabat bile, lata
van'la tanıştıklarından beri tasarruf sandığına bir 
aantim para koymadıklan için tasalanmıyor. 

Bununla beraber, §İmdi Anna da hayatını pek 
ali. kazaneyor. Diğer iki çocuk ise aileye hemn hiç 
yiik olmuyor. Babası onları aktam yemeğinde do
yuruyor. Anna, bütün kazandığını - daha doğru
su, o artık koca bir genç kız olduğu için bir mik
tar cep harçlığı olması tabii bulunduğundan son 
haftalardanberi kazancından birkaç frankı kendi
ne ayırıp üst tarafını - annesine veriyor; fakat 
bu birkaç frankı lstvan'm ondan muntazam suret-
te ödünç diye aldığını kimse bilmiyor. • 

Anna, bütün kuvetiyle aşka, hakaretamiz ve za
lim bulduğu bu yeni a§ka kartı mücadele ediyor. 
Beyhude gayret. lstvan ne İstediğini bilen bir çap
kındır, ve onu dinlemek te ne zevklidir! 

- Anna, ben burada iken neden daima gidip 
Barditinof'u ziyaret etmek istiyor sun? 

Vakıa, Anna gitmek istiyor ama ekseriıya bu ni
yetinden vaz geçiyor. 

- Anna, sen beni seviyor muaun? Ben, bilirsin 
ki, seviyorum. Buraya gel, gözlerimin içine bak. 

l&tvan'la temas korkunçtur. Ağlamak ve ona 
sokulmak heveai vermektedir. 

- Senin ne atetli güzel gözlerin yar, Aımufkal 

Anna batını arkaya çeviriyor ve elini de latvan' -
m elinden kurtarmak istiyor. 

- Beni bırak ta mutfağa gideyim. Anneme yar
dun edeceğim. 

- Daha vaktin var. Baban daha eve dönmedi. 
Gel, yanıma otur, Anna. Biliyormusun ki senin fev
kalade güzel bir ağzın var? Hazin hazin bükülü
yor, fakat onu öpmeme müsaade edersen gülümse
meğe ba§lıyacaktır. 

- Hayır! Bırak beni lstvan; yoksa annemi ça
ğırırım. 

- isteseydim seni öperdim, Anna. Ben senden 
kuvetliyim. Haydi, elinde ise kalk da git bakalım. 
Fakat ne zaman canın isterse seni o zaman Öpe
rim... Y okaa... Acaba canm istiyor da cesaret mi 
edemiyorsun? Bak, dudaklarım dudaklarm yanın
da, bir santimetre ötesinde. Neden arzuladığını 
yapamıyorsun? Bana daha çok sokulmanı ister
dim. Dudaklarmı seninkileri bekliyor, Anna. 

- Çocuklar yandaki odadalar ... 
- Çocuklar vazifelerini yapıyorlar. Buraya gel-

mezler. Kimse gelmez. Yalnız bir öpücük, yalnız 
vicdanmı müsterih kılacak kardetçe bir öpücük. 
Küçük budala, küçük kız, neden ram olmuyor 
sun? Gözlerin yatlar içinde. Seni Öpebilir miyim? 
Görüyorum ki bunu canın istiyor... Bu kadar kor
kunç mu imit ki? Gel, seni kollarnn arasına ala
yım... itte böyle! Sanki seni §İmdiye kadar kimse 
Öpmemi§; öyle, küçük? 

Anna'yı timdiye kadar hiç kimae öpmemitti. Bu 
ilk defadır, ve nef~ ve müthitür. Zira Anna Ist
van'ı henüz vuzuhla görmektedir; daha sonraları 
rüyeti daha az vazah olacak, ve bazan, ihtir.- ar .. 

Bugün ancak onun kendisinden tahrik ettiği he· 
yecanın, ilham ettiği cazibenin, öldürücü korku
nun farkındadır. Anna, latvan'dan ateıten korkar
casına korkmakta, atka bütün kuvetiyle kartı koy• 
maktadır. llk buae mukavemetini kırmamıştır. lst
van ondan elini §Öylece sıkmağı, en hafif okta
yı§ı yalvararak istemeğe devam edecektir. Tabii
dir ki lstvan bu iki mücadeleciden en kuvetlisidir: 
Fasik ve hakimdir, ve Anna ile hazan kedinin fare 
ile oynadığı gibi oynamaktadır. Fakat Anna, zaaf 
içinde bile karar sahibi ve bahıtaız bir hasun kal
maktadır. 

Bugün pazar ve öğle sonudur. Barabat'lar dışarı 
çıkmağa hazırlanıyorlar. latvan onları Monmart'a 
küçük bir kabaraıya götürüyor. Dediğine bakılırsa 
müessesenin kapısı önünde iki levha vardır, ve 
bunlardan biri üzerinde §U cümleler yazılıdır: 
"Duhuliye be§ franktır. Fakar görecekleriniz bu 
kıymette değildir." Diğer levha ise §Öyle demek· 
tedir: "Böyle berbat bir §ey için paranızı harca
madan iyice düşününüz." Bunları anlatan Istvan, 
oradaki garsonların cenaze alayı hademeleri gibi 
giyindiklerini ilave ediyor. 

Anna bir kulağı ile dinliyor. O ne tatacak kadar 
gafil, ne de müsamaha ile gülecek kadar reybidir. 
Esasen bugün, iyi ki, ltalyan kızı ile tanı~ak Ü· 

zere Barditinof'un evine gidecektir. Yoksa, çalı§

mak, ütü ve resim yapmak, dikit dikmek mecbu

riyetinde olduğuna latvan'ı ve kendisini inandır

mağa botuna sarfedilen gayretlere rağmen nm... 

yet her zamanki gibi razi olduğu üzere bu sefer de 

(Sonu var) 
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Dost Afganistan gazetelerinde İsmet 
Türkiye hakkında yapılan dostça 

İnönü ve 

neşriyat 

Mikroplara karşı şeker ATATORK ve iNONO Türkiye Şeker Fabrikaları şirke
tinin yeni çıkardığı, kapalı paket
ler içinde tekerlerin ilanını gazete
lerde gördüğünüz vakit: 

"Sıhatini aevenler tüpheaiz bu 
tekerleri terci hederler" 

Fıkrası, bilmem, gözünüze çarp
tı mı? Otomatik makinelerle pakte
lere sarılmıt ıeker, tüphesiz insa
nın hotuna gidiyor. Hele bu hazır 
paketler bakkal dükkanında şekeri 
tattırmak zahmetinden - ihtilafla· 
rmdan da - kurtardığı için her ki
loda ili.ve edilen topu topu iki ku
rut fazlalıiı da insan hoı görüyor. 

Ancak, bu usıhatini aevenler ..• " 
aözü - tekerin .bulantıyı da bastır· 
mak haaaası olmaaaydı - biraz mi· 
de bulandırırdı. Sıhatini aevenler bu 
şekerleri tercih ederlerse, acaba, ö
teki şekerlerde sıhatini sevenlerin 
itlerine elvermiyecek bir ıey mi 
'NJ'dır?. 

Halbuki, hazır paketlerde olmı· 
yan, öteki şekerler de aynı tirketin 
malı, hem de en çoiu bizim yerli 
malımızdır. Bir adamın yeni bir ço
cuiu doğduğu Takit onunla biraz 
daha ziyade metgul olarak ötekile
rin papucunu dama attU"tnak adet 
olsa da, yeni doianm hatırı için ö
tekilerini kötülemek istemez... O
nun için gazetelerdeki ilanm bu fık· 
raamdan maksat, otomatik makine
lerle paketlenmit olmıyan tekerler-
de uhatini sevenlerin itlerine el.er
miyecek bir şey bulunduğunu aöy· 
lemek cleiildir. Yeni doğan çocuğu· 
nan eeTincinclen dili dolaf&D baba 
aibi, ba ilin da, öteki çocuklarını 
gücendirecek derecede, biraz fazla 
kaçmıflR'. 

Hazır paketler içinde satılan bu 
yeni ,ekerler, ıüphesiz, iyidit-, hoı
tur ama, sıhatini aevenler bunlar
dan bulamazlarsa öteki şekerlerden 
de, aıhatleri için hiç korku duyma· 
dan, kullanabilirler. Şeker otoma· 
tik makinelerle aanlmamıt olsa da 
.-ne "uhatini aevenlere'' zarar ver-
me&. Şeker toz, toprak içine karıta· 
rak kirlen.MI bile onu yıkamak 
mümkiinclür. Ba bakımdan şeker el-

mua benzer, elmaada kadifeden 
mallfazalar içinde bulumnadıiı va
dıfı gıln~elmaa olarak kal-

.En ağır ve aletli hastalıklarda 
bile hastalara ıekerli süt, tekerli 
limonata, tekerli hoıaf suyu içiril
dijini bilirsiniz. O hastalara tekerli 
bir teJ' içirmek bir kere onları bea-

lemek içindir, sonra böbreğin ku
vetini artırmak için, daha sonra id
rarı çoğaltmak içindir. 

~·=cc•:ıxcxıxıcı=xıc~ 

Fak~t tekerin kandaki beyaz kü
recikleri çoğaltarak, mikropları te
lef etmek haaaası da vardır. Bu haa
&aaını göstermek için ıekerin mut
laka temiz olması da ıart değildir. 
Onun için, tekerli bir teY içmek ia
temiyen yahut içemiyen hastalara 
hekimler, tekerli aeromu aıaiıdan 
bir ımngayla damla damla verirler. 
Hastanın baraakları temiz olduğu
nu da hiç bir teY iabat etmez. Şeker 

İnönü'nün cümhurreisliğine seçilmesi 
Türkiyenin parlak istikbali için 

en kuvetli ve açık bir teminattır 
gene tesirini yapar, mikropların te- .. _ Türkiye'nin çok faal ve sev- 111111111111111111111111 

lef olmasına hizmet eder. Vakıa he- gili cümhurreisi Kemal Atatürk'ün 
kimlerin bu suretle verdikleri teker ölümünün, dost memlekette ve bü
glükoz şekeridir, fakat bizim pan- tün şark aleminde uyandırdığı te
car ıekeri de baraakların içinde o .essür devam etmektedir. 
türlü teker haline döner ve kanın O; şarkın birinci dereceda faal, 
içerisine o halde girer. Maksadım mühim ve hatta dünyanın en büyük 
te'kerin kirlendikten sonra da gene azim sahibi bir zimamdarı idi. Bü
iyi tesirini gösterebildiğini anlat- tün varlığını dost ve kardeş mille
maktır, zaten baraaklar şekerin ki- tin terakki ve yükselmesine hu
rini içeriye almaz, yalnız §ekeri - retmişti. Kıymetli ve tarihi eserle-

Dost ve müttefik Afganiatan'ın milli iılerimize daima ya
kın bir ali.ka göatermit olan matbuatı, Ebedi Şefimiz Ata
türk'ün ölümü dolayııiyle kardeı memlekette duyulan te
eaaürü anlatmakta fakat en büyük tesellimiz olan Milli 
Şefimiz ismet lnönü'nün tahaında tüıık milletmin aydın 
istikbalini selamlamakta devam etmektedirler. 
Bu sütunlarda tercüme ettiğimiz yazılar Afganistan'ın en 
büyük gazetelerinden olan Islah' dan alınmıftır. 

111111111111111111111111 

onu da kanın itine yarıyacak tekle rin vücut bulmasını temin etti. tan sonra, 1908 senesinde Yemen'e 
girdikten aonra - alırlar... Ölümü, bütün dünya ve şark mem- gönderilen kuvetlerin erkanıharp 

Şekerin mide ağrılarına iyi gel- leketlerini ve bilhassa Afganistan'ı reisliğinde bulunmuş; Balkan har-
mek haaaaaını göstermeai için de hudutsuz acı içinde bırakmıştır. binde ve cihan harbinde muhtelif 
mutlaka paketlere aarılmıt olması Gazetemizin koloksiyonları, bu cephelerde kıymetli hizmetler ifa 
laznn değildir. Şeker kutusunda u- müstesna şahsiyetin meziyetleriy- etmiştir. 

le doludur. O, mücadelesiyle, yal- itilaf memleketleri müttefik or-
zun müddet durmuı olan bir şeker nız Türkiye'ye degv il, bütün •ark a-

d 
:.....1 w Y duları lstanbul'u işgal ettikleri za-

parçası a mrae agnaını geçırar, lemine kurtulu• yolunu göstermiL 
y :s man, erkanıharp reisi iken, milli 

yalnız toz §eker değil, kesme teker tir. hareket başlar başlamaz hemen A-
olması ıarttır. Büyük Atatürk, şahsen pek ne- nadolu'ya geçti ve memleketi için-

Şekerin zehirlere kartı panzehir cip, vakur ve merhametli idi. Ma- den ve dışından vurmaya çalışan 
olması için de hususi bir tartı yok- lik olduğu nüfuz ve büyük ikti- kuvetlerle mücadeleye başladı, mil
tur. Vaktiyle çarlık Ruaya'sında, dardan asla faydalanmak isteme- li kuvetlerin Genelkurmay başka -

kını ve sağ eli olarak Türkiye'nin 
bu zaferini tevsik eden anlaşmaları 
yaptı. 

922 de Hariciye vekaletine tayin 
edilerek Lozan müzakerelerinde 
Türkiye'yi temsil etti. Türkiye'nin 
hüriyet ve istiklalinin enternasyo
nal vesikası mahiyetinde olan bu 
anlaşmanın imzasında gösterdiği 
yüksek kıymet, politika sahasında
ki bilgi ve dirayetinin parlak bir 
misalidir. 

ilk BQf vekil: 
Rasputin'i zehirlemek istedikleri di. Daima halkçı kaldı. Milli kur- nı oldu. tutuşa hizmet etmiş dostlarına kar- 923 senesi 29 ilkteşrininde cüm-
vakit zehiri tekerli pasta içinde ye- Garp cephesi kumandanhgw mı al- h · t 'lA d"l' T'. k' ·· 
dirdikleri için papası öldüremedik- şı vefalı idi. Bütün bu ayırıcı ve dıg· 1 zaman muntazam olnuyan mi- urıye 1 

an e 
1 ınce, ur ıye cum-

üstün vasıfları dolayısiyle üç de- huriyetinin ilk başvekili olarak ik-
lerl.nı· bı'l0r · · p d' - · lis kuvetlerin yerine, muntazam or- t'd ld' 

1 sınız... apasın ye ıgı fa, ittifakla cümhurreisliğine se- 1 ara ge 1
• 

Pa.tad k . k · d t · b' duyu te•kil etti. Muntazam olmı-a ı te erın e emız ır ıe- çildi. Eşine az rastlanır bir kahra- 7 Son seneye kadar yaptığı bafve-
ker olduğu iddia e-dilemez .•. Bunun anandı, çok güzel konuşurdu, hu- yan kuvetlerin isyan ettikleri bir killikle memleketin bütün it aaha-
akaine olarak, zehirli olmıyan pas- dutsuz bir medeni cesarete malik- sırada taarru:ııa geçen düşmanı lnö- larında kalkınmasını temin eden 

nü ovasında tam bir bozguna uğrat- b' k db' d 
talardan bir çog·unun ıekerli olma- ti. Türkiye'nin bugünkü mevkii, ırço te ırler al ı. Bu uzun ve tı. Türk milli mücadelesinin ilk dıklannclan dola'" yiyenlere do- onun ve arkadaşlarının eseridir. verimli faaliyet yılları, onu, mem-

ı • zaferi onundur. 
kunmadlk

lan iddia edilebilir. Pa•- Dost ve kardeş türk milletine, leketinde bir büyük kahraman ve 
.,,... Birinci lnönü harbinden sonra d 1 d J 

talara konulan yumurtalar ve kre- kalbimizden gelen başsağımızı su- ev et a amı o arak tanrttırdı ve 
narız. O tarihi şahsiyetin, o türk ikinci lnön\i ve Sakarya meydan sevdirdi . 

malar o kadar kantık şeylerdir ki kah k · t k muharebelerini büyük bir kuman-• 'k 1 k 1 k ramanmın, o tar ın eşsız era - Bu büyük şahsiyetin Türkiye 
ıekenn mı rop ara artı ge me ki ve medeniyet önderinin eserle- dan sıfatiyle mükemmelen idare 

1 d 1 k 
· K d. · d ·ı::ı. cümhurreisliğine seçilişi, Türkiye'-

hasaaaı o maaay ı, pasta arın pe rini daima •ükranla anacag· ız. ettı. en ısın en sayı ve sı cuıça · ı 1 d :s ·· k k d" k ı · · ·1· nin istikbali için en kuvetli bir te-
çoğu mıkrop yuvası o ur ar ı. Bütu .. n Afganistan halkı Ata- yu se uşman uvet erını mag up minattır. 

Mikroplara kar§ı gelmek için §e- türk'ün ölümü karşısında duyduğu etti. Ordusunu tensik ye ıslah et· 

kerin pek fa,'Clalı• JO~lfİllıdlliJ~l;ı1~- aaıc~ıl:Y!..ı . ..Ss~o~k~can~~dan!2.Jb~i!.rJJ!~klli\S4''maı41Mitrlltr--~aa..mlMM',.it1ı~~~aıııill;'!,;' t~'ın::.;,b:!!.:..;*~-~·r~lık::.,.:d::,;!:.w;-~ Kalbimizin bütün aaaıitniyetiyle, :c ;;:.; . - ................ .... 
tecrübe edilmittir. O- malQmata göre, dünkü tarihe kadar memleket dil9ınan istilismdan kur- reisinin muvaffakiyetini temenni 

nun ıçm, kapalı paketlerde olsun bütün cemiyetler ve teşekküller tarılınca Büyük Atatürk'ün en ya- ederiz." 
matem tezahürlerinde bulunmuı- \ ----------------------

::::::.:an1::m~::::~nü hiç ıardır. Prof. Vander Vaeren 1 Gümrüklerde 
G. A. Ekselans ismet lnönii : 

Ajansların verdikleri haberler, 
Atatürk'ün yerine, onun en yakın 

Ankara sebze<iliği üzerinde tetkikler 
it ve fikir arkadaıı maruf devlet a
damı t.met Inönü'nün intihap e
dildiğini bildirmektedirler. 

Bu yerinde ve ıuurlu seçim, türk 
milletinin ve onunla alakalı olan
ların arzularına tamamen uymak
tadır. 

memleketine dönüyor Yolculara 
kolayhk 

Yükaek Ziraat Enatitüeü siraat fakülteli beıinci aömeltr talebeleri 
baılarında baı aaistanlan Dr. Sib Ekiaci olduiu halde Ankara ve civa
n aebzeciliii Üzerinde tetkikatta bulunmak üzere pazar ıünü Kayaı'• 
siderek oradaki aebse bahçelerini aezmiıler ve aebze müstahsilleri:rle 
haabıhallerde bulunarak onlara fenni .. bzecilik hakkmda öii'tler ver
miılerdir. Ankarc'" cİTan aebzeciliiini mahallinde tetkik ederek ya
kından tanımak aa,.eeiyle tertip edilen ha araıtırma sesintilerine ÖDÜ

miadeki haftalar içeriainde devuı edilecektir. 

Büyük Atatilrk'iln halefinin kim 
olacağı dütünilldüğü zaman hatıra 
hemen lamet Inönü gelirdi. Bu; 
onun büyük ve muktedir phaiyeti
nin hakkıdır. 

Zira büyük bir medent ceaarete 
malik bulunan Iamet lnönü Tür
kiye'nin yükaelmeei yolund; kuru
cu ve büyük sulhçu Atatürk ile bir
likte çahpııtır. Yakın dünya tari
hini bilen herkes, Muhterem Iamet 
lnönU'nün bu çahımalarına vakıf
tır. 

Bu itibarla onun Türkiye Cüm-
hurreialiiine aeçiliti, herkesin 
memnuniyetini mucip olmuttur. 

Yeni Türkiye, kendisi için tayin 
ettiği hareket yolunda metin hat
velerle büyük vatanperver Iamet 
lnönü'nün reialiii altında takip e· 
decek ve ıslahat ve teşkilatını gün 
geçtikçe kuvetlendirecektir. 

Atatürk'ün ölilmiyle bütün prk 
memleketlerinin ve dünyanın duy
duğu teeaaür ve acr, ismet Inönü'
nün seçilmesiyle teselli bulmuştur. 
Türkiye'nin doatları bu intihaptan 
sevinebilirler • 

Afgan milleti bu seçimdeki i&a· 
bete tamamiyle ittirak etmektedir. 
Türkiye, milli şefinin önderliği al
tında tekamül seyrine büyük adım· 
larla devam edecektir. 

ismet lnönil'nün hayatında, te
miz ve idealist bir vatanperverin 
hayat safhalarını tamamiyle gör
mek mümkündür. O, 1884 tarihin· 
de bmir'de bir türk ailesinden 
dünyaya gelmit ve mektep çağına 
gelince askeri rüıtiye ve liselerin
de, topçu okulunda daima sınıfın 
birincisi olarak tahsilini bitirmiş, 
erkanıharp sınıfına girmiş ve yüz
baııhıkla çıkmıştır. 

Türk milli rn.ücadele11inde 
lameı lnönü: 

J8n türklerin yaptıkları inkılap-

Ziraat Vekili profesör 
ıerefine dün bir 

ziyafet verdi 
iki ay müddetle ve baf müf&vir aı -

fatiyle Ziraat Vekaletince angaje e -
dilmit olan, beynelmilel zirai tedrisat 
komisyonu reisi ve Belçika ziraat ne
zareti umumi kiti:bi profesör Van der 
Vaeren müddeti hitam bulduğundan 
bugün memleketine dönmektedir. 

Bu münasebetle dün Anadolu Ku -
lübilnde, Ziraat Vekili Kurdoğlu ta
rafından ferefine bir ziyafet verilmiş, 
ziyafette meclia ziraat encümeni reiai, 
B. Faik Kaltakkıran, mazbata muhar
riri Yaf&r Özey, bir kısım mebusları
mız, Belçika mulihatgüzarı, vekilet 
erkinı ve yükaek ziraat enatitüleri 
rektör ve profesörleri, iktiaat müate -
prı ve yUbek ziraat mekteplerini 
temsilen üç talebe hazır bulunmuş -
tur. 
Ziyafet sofrasında davetlilerin y.eri, 

her birinin bir masa üzerinden alacağı 
kura numaralariyle teshil edilmiş bu
lunuyordu. Bu auretle hayli nete ile 
bathyan ziyafet, karfılıkh bir çok 
fikri, istifadeli ve eğlenceli görüşme
lerle geçmiştir. 

Bu meyanda profeaör Vandrvaren, 
ziraatçiliğe nasıl intisap ettiğini ve 
zirutçililin memleketi halkının se -
viye ve refahında ve bugünkü istikra
rında oynadığı rolü yad ttıniş, rektör, 
ve fakülteler namına birer profesör, 
talebe namına bir genç tarafından kar
tılıkh cemilekir nutuklar irat edil -
mi,tir. 

Vandervaren, nutkunda yeni Tür -
kiye hakkındaki intibaları ve hayret 
ve takdirleri üzerinde bilhassa dur • 
muş ve kongre hazırlıkları dolayıaiy
le fllhit olduğu faaliyet ve fikirlerin 
ve hazırlanmıt projelerin teknik, iaa -
betiyle, üıtün karakterlerini bilhassa 
kayıt v.e etraflı bir tekilde gördüğü 
yeni plina tamamen ve takdirle i•ti
rak eylediğini ifade etmit; ziyafet, 

Aldığımız malllmata nazaran, yol -
culara yeni bir kolaylık olmak üzere 
vapurlarda ve trenlerde yapılan ba -
gaj muayeneleri esnasında gümrüğe 

tabi olarak beyan edecekleri etyadan 
giımrük resmi tutarı elli liraya kadar 
olanlarını muayene memurları tahMl 
edeceklerdir. Bu suretle yapılacak 
tahsilata mahıua olmak üzere yeni tip 
makbuz ve tahakkuk varakaları da 
bastmlmıt ve gümrüklere &önderil -
miştir. 

1-1-1939 tarihinden itibaren bu 
yolda muameleye baflanacak ve yol • 
culr beraberlerinde getirdikleri efya· 
nın resimlerini ödemek için artık is • 
kele veya istasyonlarda gümrük bü • 
rolarına müracaat etmek zahmetinden 
,.e vakit kaybetmekten kurtulmut o
lacaklardır. 

Ayni zamanda bu tarihten itibaren 
yolcuların beraberlerinde getirdikle -
ri inhisara tabi maddelere ait inhisar 
reaimlerinin de gümrük memurların -
ca tahsil edilmek suretiyle kendileri 
inhisar idarelerine müracaat külfetin
den kurtarılmıttı . (a.a.) 

lstanbul - Edirne 

asfalt yolunun 

inJaatı ilerliyor 
Geçen sene 160 ıncı kilometresine 

kadar intaaı ikmal edilmit olan Is -
tanbul • Edirne Avrupa ufalt yo w 
l~~d~i in.~t hayli ilerlemiftir. Ö -
numuzdekı ınıaat mevsiminde 198 in
ci kilometreye varılacak ve geri ka -
lan 48 kilometrelik kısmının da önü
müzdeki sene içinde ihalesi yapılacak
tır. (a.L) 

Zirat vekilinin ve Belçika mulihat -
güzarmın doatanc nutuklariyle hitam 
bulmuftur. 
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İklimler 
Andre Morua'nın güzel romanm

dan bahsetmek niyetinde deiilim. 
..İklimler'', bilirim ki, dostum Yqar 
Nabi'yi kendisine bu romanm tercü
meaini hatırlatarak, derhal sinirlen
dirir. Hakikaten, aslmda güzel, hat
ta pek süzelken baıka bir dile 
nakledildiği vakit - karpuzdan son
ra tadılan üzüm aiıbi - kokusunu ve 
çefniaini deiittirip inaam üzüme de, 
karpuza da, romana da diifman e
den, fizik ve psikolojik, tuhaf hidi
aeler vardır. 

Bahsetmek istediğim, smaa8'in 
iklimlerde yap.mak hiuini veren 
yepyeni bir makinedir. Ve tabiidir 
ki bu makineyi de bir amerikalı icat 
etmiıtir. Makinenin adı "Bavulda bir 
iklim,, dir. Amerikalı mühendis inta 
ettiği makineye, bir bavul gibi Ute
nildiği yere tatınmasından kinaye, 
bu ismi vermiıtir. Kısaca "iklimler,. 
diyebilirdi. F aka.t, belki amwikalı
lar için portatif olmak veciz olmaia 
müreccahtır. 

Her ne hal iae; bu makine her 'lft· 
de, tıpkı bir radyo makinesi gibi, bir 
elektrik prizine takılmakta ve _. 
yerine bir ildim vermelrtedir; yani 
bu iklim bavulu havayı, ar:aumaza 
göre, uıtmakta veya soğutmakta, o
nu nemlendirip kurutmaktadır. BUıD
dan batka, odanın dıt tarafma bai· 
lanan bir tertip de içeriye taze haTa 
vermektedir. Fakat bu taze bava o
daya - gene batka bir tertip saye
sinde - o suretle girmektedir ki 
yüksek daila.rın ozonunu, deniz kı
yılarının kokusunu, cenup memle
ketlerinin ökaliptüs rayibaamı,,.ahut 
ormanların çamları araamdan esip 
selen rüzgarlan teneffüs ettirmek
tedir. 

Korkarım ki "Ba'Y1aida bir iklim", 
radyo makineleri IW#İnden ticaret
hanelerde aatılmıya batla:rmca aö
nüllerimizden turizm havası siline
cek ve bu yeni endüstri ile geçinmek
te olan memleketlerde oteller birer 
harabe, plajlar metriık &ahiller, yol
lar tarla haline inkılap edecektir. 
Fakat, tiryakileri tütünden nefret et
tiren bazı icatlar gibi "Bavulda bir 
iklim" ide bu memleketlerin hudut
larından içeri aokmamalan muhte
meldir. Halbuki, "Bavulda birik
lim", bulundukları yerlerden, ne lu
tm ve ne de yazın, hiç bir tarafa lu
•+'·=IJ"aalar içia .. balm:a bir 
teselli vesileai olabilirdi: evinde ohl
rup Çamlıca'yı, Boiaz kıyılanm, E
renköy'ünü, hatta hayalen baıka di
yarlara kadar giderek, timalin fi
yorlarını, cenubun hunnahklanm, 
Amerika'yı, Çin'i, Japonya'yı - aöa
lerini yumup - göz önüne getirerek 
huzur ve sük\ın içinde birkaç dakika 
geçirmek .•. 

Yeni icadm mahiyetini bir doet11-
ma anlattım. 

- Hülyaya dalabildikten sonra ba 
makinesiz de olur! cevabını ver
di. - N. Baydar 

Tekaüt dul ve yetim 

maaşı alanların 

yoklamaları 
Hazineden mütekait, dul ve yetim 

maaşı alanlar altı ayda bir yoklama -
ya tabi tutulmaktadır. Bu yoklamaıım 
zat maaşları sahipleri için bir külfet 
tetkil ettiğini göz önüne alan Fbana 
Bakanlıgı, bu maaş sahiplerine müm
kün olan kolaylığın teminini düfÜR -
müı ve yaptıgı tetkikler ıonunda ıu 
neticelere varmıştır : 

Mütekaitler ve reşit çocuklar ınaa.t 
alırken fotograflı nüfus tezkeresini 
gösterdikleri takdirde yoklama ilmü
haberi kendilerinden aramıyocaktır. 
Dul ve yetimlere gelince bunlardan 
evlenenlere ve ölenlere ait kayıtlar 
muntazaman ahnmaıı ve alındıktan 
sonra maat kayıtlariyle tatbiki milf -
kül olduğundan bunlar gene eskiıi 
gibi yoklamaya tabi tutulacaklardır. 

Finans Bakanlığı bu neticelere gö -
askeri ve mülki tekaüt kanununun a -
lakah maddelerini tidil edecektir. 

Kayseri' de Atatürk günü 
Kayseri, 20 a.a. - Abedf Şef'imiz 

Atatürk'iın Kayseri'ye ilk ayak baatı
ğı günün 19 uncu yıldönümü, "Ata -
türk günü" resmi, huıuai teşekkül -
lerin, okulların ve kalabalık hır halk 
kütleıinin ittirakiyle Cümhuriyet a • 
lanında kutlandı. Alanda heyecanlı 

nutuklar söylendikten sonra yurttat -
lar Ebedi Şd'lerine, rejime ve O'nun 
izinde yürüyen Milli Şef İsmet İnö • 
nü'ne bağbhklanm bir kere daha tek
rarladılar. Bugünün onuruna halke -
vinde ayrıca tören yapıldı. Atatürk'
ün hay&t ve eserleri hakkında konfe -
ranalar verildi. 
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, YU Rl-T AN RES"~M-LE .. R .. 'J İzmir zabıtası bir esrar 
kaçakçı şebekesi yakaladı 

Akşehir'de bir köy ve çiftçi 
r.:;,---~-------~------~------~--~~~~~--------------------------~---------------~----------------

Bahkesirde kurulacak 
ıeker fabrikası i~in 

hazırhklar 
Balıkesir, (Hususi) - Hükümetin 

hazırladığı ikinci beş yıllık kalkınma 
programında memleket dahilinde iki 
şeker fabrikasrnm kurulması da kabul 
edilmişti. Bu fabrikalardan en büyük 
olanının Marmara havzasında bilhassa 
vilayetimiz dahilinde kurulması karar
laşmıştır. . 

Aydın'da Parti Kongresi 

K r a 

ve alınan neticeler 
Aydın (Huausi) - Partimiz il kongresi top

landı. Kongrede Genyönkurul adına mü~ahit 
olarak Konya saylavı B. Kazım Okay bulu
nuyordu. 

Kongreye istiklal marşı ile başlan - ı-· .. ••••• .. •••• .. 
dı. İlbay ve başkan büyük ve ebedi Kongreden 
Şef'in yüksek hatıralarım hürmeten • iki görünüş 

Bu şebeke geniş bir mıntakada uzun 

zamandanberi çalışmaktaydı 

İzmir (Hususi) - İzmir zabıtası Geyve ve Bilecik'te, Osman. 
ili kazasında faaliyette bulunan 13 kişilik bir esrar kaçakçı tebe
kesini yakalamağa muvaffak olmuştur. Hadise §ö"yle olmuştur: 
İzmir zabıtası; şimdiye kadar lz- ı bayaa memuru olan birisi de Sekihar

mir ve civarında faaliyette bulunan man köyüne gitmiştir. Fethi Şeker, 
birçok esrar kaçakcısını suç üstü mübayaa memuru tavrı takınan sivil 
yakalamağa muvaffak olmuş, onların polisle köye gidince Ali oğlu Abdul
hepsini de mahkemeye vermiş, ve lah Toy adında birinin evine misafir 
meşhud cürümler kanunu mucibince olmuş, ev sahibi ile köylülere beher 
mahkum ettirmiştir. Bunlardan biri göndermiştir. 
de bir yıl hapse mahkfım edilen sabı- Odaya 11 kişi gelmiş ve kaçakçılır 
kah Torna İbrahimdir. Torna İbrahim- rın elebaşısı Fethi, onlara parolayı 
in, Geyve kazasında bazı esrar kaçak- söyliyerek demiştir ki: 
çılariy!e alakası bulunduğu zabıtaca - Arkadaşlar harbi görüşelim, Ar>o 
tespit edilmiş, Geyve'deki şebekenin kara'dan esrar tüccarı geldi. Çok o.
elebaşısının Fethi Şeker adını taşı- rar alacak .. Kimde esrar varsa bura-
dığr anlas lmrştrr. ya getirsin. 

Bu, tespit edildikten sonra Izmir Bu haber üzerine köylüler. odadan 
araştırma komiseri B. Hilmi Agan, çıkrp gitmişler, bir müddet sonra el
memurlardan B. Cevdet Sezer ve da- lerinde torba ve sepetler içinde e.&

ha birkaç kişi, Kocaeli vilayetindeki rarlarla tekrar eve gelmişlerdir. Bu 
esrar şebekesini meydana çıkarmağa suretle odada bir anda 40-50 kilo es.
memur edilerek Geyve'ye gönderil- ı rar toplanmıştır. 
miştir. Alıcı bu esrarları birer birer muayene 

Memurlar orada bakkal Cafer de- etmiş, sahipleriyle pazarlığa giriş-
la!etiyle şebe1<enin elebaşısı Akgül miş, beğendiği nümunelerden ayrı 
Mehmet ve Fethi Şeker'i bulmuşlar- ayn parçalar tarttırarak almış, esrar 
dır. Memurlardan ikisi, Geyve'ye es· satan şebeke efradına para dğıtmış
rar satın almağa gelmiş zengin tüccar tır. Bu suretle evelce zabıtaca seri 
tavrı takınmış ve Fethi'ye mühim ve numaraları tespit edilmiş olan pa
miktard esrar alacaklarını söylemiş- ralar esrar kaçakçılarına geçmiştir. 
[erdir. Fakat esrar alıcısı, ertesi gün mühim 
Şebekenin elebaşrsı Fethi Şeker, miktarda esrarın bu köylüler tarafrn

esrar satıcılarının Bilecik'in Sekihar- dan eveıa Pamukova istasyonuna ge
man köyünde bulunduklarını söyle- tirilmesini teklif etmiş, sonra Osman
mis ve ertesi gün oraya gitmek tek- ili istasyonunu daha muvafık bulmuş 
lifinde bulunmuştur. şebeke efradı da bunu kabul etmişler-

Esrar tüccarı vaziyetını takınan dir. Kozan köyünden de iki esrar ka
sivil memurlar Osmanili kazasına gi- çakçısına bir miktar esrar getirtil
derek emniyet teşkiliitiyle elbirliği nıiştir. Ertesi gün 11 kaçakçı. Seki

' etmişler ve Seki harman köyüne gide- harman köyünden beygirlere binerek 
cek memurlara zabıt varakasiyle seri esrar torba ve sepetleri beraberlerin
ve numaralı tespit edilmiş olan bir de olduğu halde Osmanili istasyonu-
miktar para verilmiş ve bu memur- na giderken daha evel polis ve jan
lardan birisi Osmanili istasyonunda darmaların hazırladıkları pusuya 
patron vaziyeti takınmış, onun mü- düşmüşlerdir. Kaçakçılar mukavemet 

teşebbüsünde bulunmuşlarsa da po
lis ve jandarmalar tarafından yaka
lanmışlardır. Yalnız içlerinden bir 
kaçı, ölümü bile bile göze alarak si
Jah önünden atlarını sürerek köye 
kaçabilmişlerdir. Bunlar, beraberle
rindeki esrardan bir kısmını köye 
götürmüşler, köyde bulunan diğer 

esra~ ka~k_çılar~n~ . ~~B1de ·· b~lun~ 
mühim miktarda esrarı hala çukurla
rına ve su kuyularına dökerek imha 
etmişlerdir. Fakat polis ve jandar
malar, onları da yakalamağa muvaf. 
fak olmuştur. 

Aydın'da sokakların 

aydınlatllması 
• Bu hususa ait tetkikler şeker fab -
nkaları umum müdürlüğü tarafından 
yaptırılmaktadır. Bu tetkiklerden ara
zinin vaziyeti, suyu iklimi pan 

kongreyi beş dakika saygı sükutuna ·..,...~~~ ....... -~ıııım~rr--~=~~.....,,--·-,,.,,,..-....,.... 
davet etti. Beş dakika ayakta ihtiram 
sükutundan sonra riyaset divanı se
çimi yapıldı. Asbaşkanlığa Etem 
Menderes, sekreterliklere Sami Kut
luğ, Dr. Sabri Akın seçildiler. Bu sı
rada kongre üyelerine ve kongrede 
bulunan daire amir ve müdürlerine 1• 

çinde kongre hatırasını taşıyan zarif 
blok, çalışma raporu, bütçe ve hesap 
huH'isasiyle ocak, kamun, ilçe kongre
lerinde kabul edi1en dilek dergilerı 

g·',~·'·~ 1 lsoıu'da köylü 
Aydın, (Hususi) --- Aydın'da elek

trik tesisatı yapıldıktan sonra beledi -
ye mahalle aralarındaki fenerleri ta -
mamen kaldırmış, bu yüzden elektrik 
tesisatı yapılamıyan bir çok sokaklar. 
karanlıkta kalmıştı. Halkın müracaatı 
ve şikayeti üzerine yeni belediye heye
ti, yeni motör gelesiye kadar bu gibi 
sokaklara fenerler astırmış ve tenvire 
başlamıştır. 

• • • • 
1 

, car ye-
tıştirmc kabılıyetine dair olan zirai 
kısmı ikmal edilmiştir. 

.. Ziraat mütehassıslarından Mazhar 
Guneken pancar ziraatine elverişli 

0 
_ 

lan mıntakaların tamamen planlarını 
hazrrlamış ve alakadar yerlere gönde _ • . r 
mıştir. 

Şimdiki halde üç ziraat mütehassı
sı, bir müfettiş ve bir şef vazife gör _ 
mektedir. 

~abrika 940 yılında faaliyete geçe
cektır. 

Fabrikanın vilayetimiz dahilinde 
kurulması hiç şüphe yok ki vilayet ik

tısadiyatının genişlemesine müessir 0 • 

lacaktır. 

Balıkesir' de 

yeni bir cadde 
Balıkesir, (Hususi) - İstimlak su. 

retiyle genişletilen Anafartalar cadde
sinin toprak tesviyesi ve parke döşen -
mesi işine başlanmıştır. Aynı cadde
de yapılan kanalizasyon işleri de bit -
mck üzeredir. Kanalizasyon tesisatının 
Zorbalı oteli önünden parti binasına 
kadar olan kısmı bitirilmiştir. Bu kıs
mın silindirajı yapılmakta ve parke 
döşenmektedir. Caddenin yaya kaldı -
rımlarr da genişletilmektedir. 

Kansını yaraladı 
İzmir, (Hususi) - Torbalı kazası

nın Çaybaşı köyünde bir vaka ~!muş_ -
tur. Ali oğlu Hüseyin ile İbrahim og
lu Mehmet birleşerek 28 yaşında Ay
§eyi başından bıçakla yaral~rruşlardır. 
Ayşe, suçlulardan Mehmedın karısı • 
dır. Vaka failleri tutulmuşlardır. 

bulunan zarflar dağıtıldı. 
İlyönkurulun iki yıllık çalışma ra· 

poru okunarak ittifakla kabul ve tas· 
vip olundu. Dilek, hesap ve bütçe en

cümenleri seçildi, ilyönkutulun kon
greye verdiği evrakı encümenlere ha· 
vale olunarak birinci celse kapandı 
Akşam kongre üyelerine ve daire 

müdürlerine Halkevi salonunda 100 
kişilik bir ziyafet verildi. 

Kongre dün saat 10 da tekrar top· 
!anarak hesap, bütçe ve dilek encü . 
menleri mazbatalarını müzakere etti. 
Hesap encümeni raporunda, ilyönku
rula hesaplarının çok titiz bir temiz. 
likle tutulmasından teşekkür edilmek 

tc ve Parti ve Halkevleri çalışmala
rı için yardımı esirgemiyen llbay ve 
umumi meclis üyelerine kongrenin 
teşekkülrlerinin bildirilmesi kayıtlı 
idi. Kongre encümeninin bu teklifi

ni ittifakla kabul etti. Bundan sonra 
dileklerin müzakeresine başlandı. Oğ
leden evel ve sonraki celselerde de -
vam etti. 40 sayfa tutan dileklerin he

men her maddesi üzerinde delegeler 
söz aldı. Ve daire amir ve müdürleri 
de <lairelerini alakadar eden dilekler 
üzerinde sö.z alarak izahat verdiler: 

llbay, birçok dilekler üzerinde kon 
greyi aydınlattı. Vilayetin parti ça
lışmaları üzerinde müzakere açıldı, 

llyönkurul üyeliklerine: Etem Men

deres, Halim Aysın, Neşet Akkor, Ra

uf Aydoğdu, Rauf Günaydın, Ruhi-

ye Te!lioğlu, Şevket Levent, Ahmet 1 ,.,. . .....,..,,..... ........ .,,.,. . .;., .. ..., . ....,.._......, _____ _ 

Emin Arkayn seçildi. ,. M E M LE KETTE N '"'I 
:~~kM::nd~

1

~:s~e~ee~::i~~~:;,: Ah· 'ı K 1 SA HABERLER,---------
met Emin Arkayn, Sami Kutluğ, E- _ ------~-
yüp Ozbaş, seçildiler. Kongre dele- "' " " 
gcleri İlbay ve Parti başkanına teşek- X Kütahya - Merkezdeki hayvan -
kürlerini bildirdiler. Kongrede mü . !ar.da görülen şap hastalığiyle yapılan 
şa~it olarak bulunan Konya saylavı mücadele muvaffak olmuştur. Hasta -
Kazım Okay her ilçe delegeleriyle Irk geçmek üzere,dir. 
ayrı ayrı temas ederek ihtiyaç ve di- X Adana _ Tasarruf haftası dola -
tekleri dinlendi. 

llbay, kongre çahşmalarrnrn iki yıl yısiyle kahvelerde çay kahve yerine 
eveline nazaran gösterdiği yüksek a- ihlfimur, üzüm ve incir kullamlmakta
laka ve il partilerinin izhar ettikleri dır. 
birlik ve mütekabil sevgi ve samimi- X Kütahya - Ağır ceza reisimiz B. 
yctle duyduğu teşekkürü kaydetti. Asım Bilgen vefat etmiştir. Cenae la· 
Mütekabil sevgi ve samimiyetle baş- yık olduğu törenle kaldırılmıştır. 

lıyan kongre aynı hava içinde ve ye- X Mersin - Jandarma kumandanlı
ni ilyönkurula muvaffakiyet temen- ğına tayin edilen Bedreddin Tığ şehri
nisiyle mesaisini bitirdi. Kongre ça. mize gelmiş ve vazifesine başlamıştır. 
lışmalarr ve elde edilen neticeler bü- X Kütahya - Vilayetimiz baro re _ 
tün il çevresinde büyük bir memnu • 
niyet ve sempati ile karşılandı. -

Osmaıı BECER1K 

isliğine Şaban Şükrü Duralı ve azalık
Iara Emin Toktar, Abdülkerim Vural 
Kazım Say.m, Riza Ö:z;budak seçilmiş: 
!erdir. 

ve Halkevi 
Bolu, (Husl!sı) - Halkevi köycülük 

komitesi kış çal.~ma programını tatbi· 
j ka başlamıştır. Pazar günleri .. k~.ylü 
ı gecesi namiyle pazara gelen koyluler 
1 halkevinin sıcak salonuna davet edil
i mektedir. Köylülere sıhi, zirai konfe -
i ranslar verilmekte, si?e.ma gösteril. -

mektedir. Radyo ve mıllı oyunlarla ıs
tifaclcleri artırılmaktadır. 

Bolu"cltı tasarruf hafta~ı 
Bolu (Hususi) - Artırma ve yerli 

malı haftası vilayet merkez ve kazala -
rında geniş bir programla ve aliikalı 
bir surette kutlanmaktadır. Kasabalar 
bayraklarla süslenmiş, halkevlerinde 
bu mevzu etrafında her gece konfe -
ranslar verilmektedir. 

A)tlm'tla ta~arruf hafta ı 

Aydın, (Hususi) - Ulusal ekonomi 
ve tasarruf haftası münasebetiyle cad
de ve sokaklara halkevi tarafından ve
cizeler asılmış ve halkevinde bir top -
lantı yapılarak kurum başkanı tarafın
dan bir konferns verilmiştir. Konfe -
ransta haftayı ilgilendiren vecizeler 
okunmuştur. Halkevi gelenlere incir 
ikram etmiştir. 

••••••••••••••••••••• 

İzmir vilayet 

parti kongresi 
Cümhuriyet 

Halk Partisi 
I :zmir vilayet 
kongresi ça-
1 ışmalarını bi
tirmiştir. Kon
grede, dilekler 
dinlenmiş, fay
dalı kararlar 
alınmı§, par -
tinin verimli 
çalışmaları sa
yılmıştır. Bu
radaki resim -
ler, parti kon
gresi müzake
relerine ait i
ki intibaı gös
termektedir. 

•••••••••••••••••••••• 
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K R BUK 
DEMİR VE CELİK 

İlk mamuller önümüzdeki 
martta piyasaya çİkarıhyor 

Ağır endüstrimizin yanında 
güzel bir şehir kuruluyor 

Karabük'te Sümerbank tarafından 
kurulmakta olan demir ve çelik fabri
kalarının inşaatı ve makineleriyle te

. &isatının montajı intizam1a devam et
mekte ve süratle ilerlemektedir. 

Milli Şef İnönü'nün bir buçuk sene 
evel temelini attığı ve son seyahatleri 
esnasındaki teftiş ve tetkiklerinde 
memnuniyetini mucip olan bu fabrika
larımız hakkında alakalılardan aldığı
mız en son maliimatı dercediyoruz. 

Karabük demir ve çelik fabrikaları 
baŞ'lıca günde 1000 ton kömür işliyen 
kok ocakları, benzol, kreozot, naftalin, 
katran istihsal eden tali maddeler te
sisatı 600 ton yevmi takatte yüksek fı
rın, dört büyük çelik ocağını ih~iva ~
den bir çelikhane, haddehane ıle hır 
font boru fabrikasını, 20 bin kilovat 
takatinde büyük bir elektrik santralı
nı ve tamirat atölyelerini muhtevi bu
lurunakadır. Programa göre fabrika
lar biribirini takiben işlemiye alına · 
caktır. Bunlardan kok fırınları, tali 
maddeler fabrikası, ı numaııalı yüksek 
fırın, elektrik santralı, tamirat atölye
leri ve boru fabrikası 1939 martı ipti
dasında işlemiyc başlıyacaktır. Diğer 
kısımlar da temmuz 1939 tarihine ka
dar bunlara iltihak ederek fabrikala
rın heyeti umum iyesi önümüzdeki yaz
da işlemiye başlamış olacaktır. 

Gene programa göre mart ayı zar
fında türk demirinden mamul font bo
rular piyasaya arzedilmiş olacaktır. 

Fabrikaların kadrosunda tavzif edil
mek üzere Sümerbank tarafından e
velce staj için İngiltere fabrikalarına 
gönderilmiş olan 15 türk mühendisi 

halen fabrikaların montajında çalrş • ı 
maktadır. Fabrikaların kadrosuna il~i
hak ectecek olan mühendis ve teknıs
yenlerin intihabına devam edilmekte
dir. 

Banka bundan başka işletme ilk 
iki sene zarfında Karabük'te istihdam 
etmek üzere muhtelif İngiliz mütehas
sısları davet etmiştir. Fabrikaların u
mumi teşkilatı da marta kadar kurul
muş olacak ve fabrikalar mart iptida
sında lüzumu kadar mütehassıs ele
manla teçhiz edilmiş olacaktır. 

Karabii.k' te modern bir 
kasaba im ruluyor 

Demir ve çelik fabrikalarımız daha 
bugünden Karabük'te büyük bir nüfus 
terakümüne sebep olmaktadır. Fabri
kalar iglemiye açıldıktan sonra Kara
bük'ün 7 bin nüfuslu bir kasaba haline 
geleceği hesaplanmaktadır. Karabük'ü 
bu inkişafına hazırlamak maksadiyle, 
Sümerbank, mütehassıs şehirci profe
sör Prost'a bu endüstri şehrinin plan
larını hazırlatmıştır. Plan iki sene 
zarfında tahakkuk ettirilecek ve lüzu
mu kadar memur ve işçi evlerinden 
başka :;iehrin ihtiyaciyle mütenasip o
larak mektep, hastane, halkevi, kütü
pane, sinema, çarşı, umumi hamamlar, 
spor sahaları, kanalizasyon, içme suyu 
ve yollar gibi modern şehirciliğin bü
tün icapları yapılacaktır. 

Medeni, konforlu ve içtimai tesisa
tiyle bir örnek kasaba olmağa namzet 
bulunan bu endüstri şehri şimdiden 

kendisini göstermiye başlamıştır. 

İstanbul 
valisinin 
tetkikleri 

İstanbul, 20 (Telefonla) -Vali şeh
rin temizliği ve yolları hakkında de
vamlı tetkikler yapmaktadır. Bugün 
Prost'la beraber Valdebağında sana
toryomu aç.mış sonra Üsküdar ve Ka
dıköyünde dolaşmış notlar almış ve 
bunları derhal infaz edilmek üzere a
lakadar makamlara vermiştir. 

Şehrin yol işlerini tetkik eden ko
misyon tetkikatını bitirmiştir. Yakın
da raporunu valiye verecektir. Temiz
lik işleri için de başka bir rapor hazır
l<:nmıştır. Vali dilencilerin kati ola
rak toplanmasını ve bunların içinde 
maliıl olanların Darülacezeye gönde
rilmesini emretmiştir. 

Almanya ile ticaretimiz 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Alman

ya ile aktedilecek ticaret anlaşmasının 
kati şeklini tesbit etmek üzere Alman
ya'ya gidecek olan Numan Menemen-
cioğlunun riyasetindeki heyet bugün 

Ankara'dan şehrimize gelmiştir. He
yet yarın Berline hareket edecektir. 

Hava 
tehlikesine 
karsı 

~ 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Hava 
tehlikesine karşı korunma komisyonu 
bugünkü toplantısında gesen sene ol
duğu gibi bu sene de ikinci kanunun 
on beşinden itibaren zehirli gazlar ve 
hava tehlikesinden korunma kursları 
açrlmasına karar vermiştir. 

Beyoğlu, Fatih, Eminönü kazala
rında beşer, Beşiktaş, Üsküdar, Kadı
köyündc ikişer, diğer kazalarda da bi
rer kurs açılacaktır. Bunlardan başka 
itfaiye müdürlüğü binasında itfaiye 
efradından tephirane memurlarından, 
temizlik çavuş ve onbaşılarmdan isti
fade edilerek gaz temizleme ekipleri 
yetiştirme kursu açılacaktır. Hava hü
cumunda şehir dahilinde telgraf ve 
telefon şebekelerinin vaziyeti de derpiş 
edilmiş ve bu hususlarda etüdler yap
mak üzere tali komisyonlar teşkiline 
karar verilmiştir. 

E1cnler Kıralı 
Calais, 20 a.a. - Etenler krralı ikin

ci Georges saat 15 de Douvres'den 
buraya gelmiş ve ekspresle Brüksel'e 
hareket etmiştir. 

-------- -------- _______________ ,,.,,.,_ 

Y ukardaki rc ... imkriıniz Ge

nel Kurmay Ba~kanımız Mare
şal I•'cvzi Çaknıak~ı, son Atina 

seyahatinde, meçhul a.;;kcr me

zarı {)niindc ı-ıclftm taburunu 

teftiş ederken Ye meçhul a~kcr 

ahidt·~i iiııiindt• cl('ftcri imza

larken g<>sternwktf'dir. i\lare
~alin yanında, Atina elçimiz 
ll. Ruşen Eşrt·f Unaydın ve 

tiirk dele~a~yonu il«· nlilmıan

darları göriilnıcktcdir. 
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Nöbetçi Eczaneler 

Fransız .,......_.., s p E y o R 
Birleşen muayenehaneler Pazar : Sebat ve y eniıebir Ecz leri 

Pazarteai : t •tanbal Eczaneel · 
Salı • Merkes Eczanesi 
Çarpmba : Ankara Eczanesi 

Komünist partisinin 
feshi lehinde 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Futbol bilgisi 
Yazan: Firdeva ŞEHSUVAROGLU Pertembe : Yeni ve Cebeci Bcnnelerl 

Cuma : Halk ve Sakar7a Bczanele • 
Cumartesi : Eae ve Çankan Bcaaneleri n 

Necip otuz bet yatında, güzel bir 
adam olduğu halde qk denen tatlı 
rüyadan bihaber, bütün varhğiyle 
mealcline bağlı, son günlerde müt
bit fÖhret kazanmıt bir doktordu. O
na bir papaa gibi yqıyor denemezdi. 
Hayatında pek çok kadın tanımıt ve 
eğlencenin, zevkin de tam minasile ta
lmı tatmıttı. Aşkın, sevdanın kalple 
;likuı olduğunu kabul ctmiycn bu 
adam "Benim bildi&im kalp fizik
man vazifesini i<)rcn bir et parçası, 
bir kan yuvasıdır. Yoksa aşka, sevda
ya alet olan ne bir unsur, ne de bir 
oyuncaktır. Halbuki bazı insanlar 
qk derken ellerini göğüslerine ko
yup kalplerinin sızladığını zanneder
ler. Ben bunu kabul etmiyorum ve 
qkı geçici, ruhi bir hastalık olarak 
tanıyorum." derdi. 

Fakat bir hafta evci teyzesinin e
Yinde verilen bir çayda kuzeninin ta
nıttırdığı genç bir meslekdaıına i
ıık oluvermişti. Buna kendi de p
pyordu. Uzun uzun konuşmak fırsa· 
tını bulamadığı bu kızın henüz ismi
ni bile öğrenememişti. Tahsilini bi
tirip bet ay evel Avrupa'dan dönen 
bir ku:ı ona sadece "doktor" diye ta
nıtmıılardı. 

Necip, sade fakat çok zarif pembe 
bir elbise giyen kadın meslekdatının 
u•un kirpikli iri siyah gözlerine ilk 
ıörüttc tutulmu§tu. Belki bu kıza 
herkes güzel demezdi; hatta onu çir
kin bulanlar pek çoktu. Buna rağmen 
onun emniyet veren sesi, minası pek 
güç anlaşılan iri gözlerinin derin ba
kıtları Nccib'in zihnini uzun zaman 
mctgul etmişti. O kadar ki bot va
kitlerinde daima bu kızın bakışlarını 
tahlile uğraş rdı. 

Uykusuz geçen saatleri hep onu 
dütünmeklc geçerken kendi kendine 
"acaba aşk bu mu?" Diye sorardı. Ve 
onu hiç olmazsa riıyada görmek he. 
vesine kapılarak gözlerini sımsıkı 
yumar, uyumağa çalıtırdı. Bu düşün
ce ile birkaç gün geçti. Her düşünce 
ile kalbinin sızladığını hisseden Ne
cip arkadaılarına verdiği lüzumsuz 
konferansları hatırladıkça mahcup 
oluyordu. 

Bir sabah pek erken, daha pfak 
•ökerken uyandı. Eveti hissiyatının 
tatkınlığından zannetti, fakat biraz 
ıonra azı dişlerinden birinin müthiş 
;;k:·""~li uyandığını anladı. Bir 

' T- &Wlunawu,....ı::ılsa mk 
vücudun ağrısına hl'!I auramıyor. 

Necip de azı dişinin sızısiyle sevgili
ıini unuttu. Hemen diıçiye telefon 
etti. Aksi tesadüf onun bir gün eve] 
teyahata çıktığını teessüfle haber al
dı. Teyzesinin diıçisinc gitmeğc ka
rar vererek telefonu tekrar açtı. Tey
sni henüz uyanmadığı için hizmet
çiden dişçinin adresini öğrendi. Bey

oflu~ ~nt: Antuv8:11 kilisesi karşısın
da dıtçı Fıkret. Bırkaç gündenberi 
hafif hafif ağrıyan bu dit bir gece 
içinde yüzünü titirivemıitti. O gün 
ilk iti ditçiye kopnak oldu. Sabahın 
erken saatinde kimse gelmediği için 
bekleme salonunda yalnız bir saat 
kadar bekledi. Biraz sonra bekleme 
salonunun kapısı açıldı, diıçi güler 
yibüyle göründü. Fakat, A !... Ditçi, 
çayda tanıdığı, &ilnlerdenberi haya
linden silip atamadığı kızdı. Halbu
ki o, di,çi Fikret'in bir kadın olaca
lmı aklına bile getirmemiftl. Kız da 
derhal onu tanıyarak k()ftu elini u
sattı: 

•- 0, Bay Necip! dedi, ne oldu
DUZ böyle? Vah vah ... Yüzünüzde ıiı
mif, buyurun, buyurun içeri ... " Necip 
ilcrliyeceğinc, sevdiği kıza bu acına
cak haliyle göründüğü için mahcup 
olarak bir adım ıeriledi. Şqkmhğı 
•tırabmı dindinnitti. Şimdi ne bir 
acı, ne bir ağrı hissetmiyordu. Bütün 
düıüncesi oradan bir an evci kaçmak
tı. Halbuki dişçi israr ediyordu. 

- Korkacak ne var? Haydi Necip 
bey, buyurun içeri. 

Necip korkaklığı iltrtiinc alark 
bir kadına kartı &Ulünç vaziyete dü
tebilir mi idi? Erkeklik gururu onu 
nikel aletler, kıristallcrle parbyan 
sencin kabineye sürükledi. Dişçi be-
JU ıömlcğiyle ne kadar da güzeldi! 
Hele ahenkli aeıi hutuına ıifa ve
recek kadar tatlı idi. 

- Lıltfen afzmızı açar mısınız? 
Paslı dilini, kimi dolgulu, kimi çü

riik gayri muntazam di1lcrini, gün
lerdenberi düşundüğü bu kıza göster
memek için ağzını sımsıkı kapalı tu
tuyordu. Fakat o aynı tatlı sesle is
rar ediyordu: 

- Açınız rica ederim... Korkacak 
ne var? Istırabınız aıikar. Fakat az 
samanda geçinneğe çahpcağım. Ve 
parlak tırnaklı güzel elini Nccib'in 
alt çenesine dayamıı, aabırsızbkla 
bekliyordu. 

Kaç giındenberi hasretiyle kıvran
dığı bu güzel yüzün kendi yüzünün 
pek yakınında olmuına rağmen göz
lerini kapadr ve ağzmı açtı. Muayene 
..Oddetince onun ıbk nefe11ini yiiztin-

~e. hiascdiyordu. Ağzını çalkalamak 
ıçın gözlerini açtığı zaman ne onun 
ıhk nefesini yüzünde, ne de güzel ba
şını yanında bulamadı. O elini yıka
mak bahanesiyle Nccib'in yanından 
uzaklaşırken ciddi, hakim fakat her 
zamandan daha tatlı bir sesle: 

- Istırap veren dişinizi buldum. 
Kısa bir tedaviden sonra onu doldu
rururz. Bunun için de biraz yorula
cak, birkaç defa gelmek zahmetine 
katlanacaksınız. Fakat ihmal etmeyi
niz. İki gün sonra muhakkak bekle
rim, diyordu. 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama, bir kaza, fevkalide bir 

!111;stalık vu~unda acele imdat latemek 
tçın beledıyeler haıtancsine (2ZS7) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yanaın ih~n: (1S21). - Telefon müra

caat. •ebir: 0023-1024). - Sehirlerara
sı: (2341-2342). - El~ktrik ve; Hava
ga~1 ~rıza .memurlutu: (1846). _ Me
uıerı Sehır anban: (S705). _ Taksi 
te!cfon numaraları: Zincirlicami civa
rı. (264S-1050-tt96). _ Samanpazan ci
van: (2806-3259). - Yenitebir Havuz 
b~ıı Bizim tabi: (2323) •• H~vuzbaş; 
Güven takıl: (3848). - Birlik taksi: 
(2333). - Çankın caddeıi, Uluı tak ·: 
0291). ·İstanbul takıiıi: (3997) 
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Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Necip kendi kendine bir daha gcl
miycceğinc yemin ederken genç kıza 
geleceğini vadederek ayrıldı. Ne ça
re ki bu son tesadüf onun sevgisini 
bir kat daha arttırımştı. lki gün son
ra kendi muayenehanesinde bekliyen 
birçok hastalarını bırakarak dişini 
tedaviye gitti. Çürük dişi kısa bir za
manda dolduruldu. ihtiyacı olan bir uıuı M. dan K. dere'> e 
iki dişine kuron geçirildi. Nihayet K. dere'den Ulus M. na 

Sabah 
İlk 

ıefer 
6.4S 
7.lS 

Akeam 
Son 
•efer 
23.00 
23.20 

tedavinin bittiğinden müteessir olan N . h. l ba Uluı M. dan Çankaya'ya 7.2S 
ccıp ıy eye Ş vurarak önüne gc- Cankaya'dan Uluı M. na 

çemcdiği bu sevgiyi güzel kıza anlat-
7
•
10 

23.00 
23.20 

maga çalışmak çarelerini araştırdı. Uluı M. dan Dikmen'e . . h' .. Dikmen'den Ulus M. na 
6.30 
7.00 

20.00 
20.30 

Bır gün ıç çurük olmıyan bir dişini 
g?-tercrck müthiş ağrıdığını söyle- Ulus M. dan Keçlôren'e 
dı. Zavallı kız beyhude yere ağrının Keçiören'den Uhıa M. na 

6.00 
6.30 

21 .00 
21.30 

sebebini aradı, durdu. Uluı M. dan Etlik'e 
~ec~p. zaten o dişi fedaya hazır ol- Etlik'ten Uluı M,. na 

dugu ıçın çekmesi için israr ediyor- Ulus M dan Cebeci'ye 
d~. Çünkü ~ş kalan yere yapılacak Cebeci'den Uluı M. na 

6.30 
7.00 

21.00 
21.30 

7.00 23.00 
7.00 23.00 

dış bahanesıyle Fikret'in yanından ayrılmamış olacaktı. Cebeci'den Aı. fabl.ra A-. fabl. dan Cebeci'ye 
7.00 -.- -.-

17.00 

Fik~ct'te zaten daha fazla anlama-
mazhga gclmcği lüzumsuz buldu Yenitehir'deo Ulaa M. na A 1 Ulu• M. dan Yeniıebir'e 

n aşıverdiler. Ve biribirlerine can~ 

7.00 2S.OO 
7.10 23.00 

dan arkadaşlık vaidlerini uzun sene- S. pazarından Akköprü'ye 
ler tuttular. Çünkü her ikisi de za- Akkopni'den S. pazan'na 

6.lS 7.00 
7.30 9.45 

manın ~özünü tutmaz hercai meşrep Bahçeli Evlerden M.na 7.45 
gençlerınden değillerdi Ulua M.dan Bahçeli Evlere.-.- --20.00 

N~h~yct bir gün iki. muayenehane 
Necıb. ı~ apartmanında birleşti ve ka
pıya ıkı tabela asıldı: 

Fikret Birgi, Dit tabibi 
Necip Birgi, Dahiliye mütehassısı. 

Nafıa memurları 

arasında tayin, 
lerlL-vo-

G U. Meydanı'yle htaayon araıında her 
bet dakiıradı bır sefer olup tren a
manları seferler daha uktır. 

U. Meydam'yle Yenlıebir, Bakanlık
lar. Cebeci, Samanpuuı arumda ... t 
8 den 20 ye kadar vaaad ber bel clald
lıada; saat 20 den 21 • kadar her 00 da
kikada; saat 7 dea ı • ,,. 21 dea 21 • 
kadar ber 15, 20 ,,. 30 dalrilreda bir 
muntazam aeferler vardır. 

1 Ake,amları Ulus Meydam'ndan saat 23 
dekı son ıeferlerle bunların Uluı mey
danı'na dönuşleri ıinemalarm daiılıl 
ıaatlerlne tabidirler. 

Posta Saatleri 

Tren Saatleri 
Fen mektebi memurlarından Mueta

fa Soykal, Giresun 1oacler fen memur
luğuna, yüksek mühendis mektebi me-
·--'-- Haydarpap'ya 
~'"-:U'ndan Muhlis Bingöl Seyhan su 

: Her sabah 8.20. Her 
aktam 19.15 ve 19.50 
de (Puartesi, Per· 
eembe. Cumartcli 
Toros sürat.) 

ıılerı mühendisliğine, Salih Poman Ay 
dın. ıu itleri mühendisliğine, Ankara 
naf~ müdürü Muammer Çavuanalu terfıan yapı itleri umum üdü :c-.. Samsun hattına . r~· m r mua-

ı Herrin 9.S5 (ltaJ'H
ri. Sıvu, Amun bu 
bat üaeriDdeclir.) 

vın ıgıne, yapı itleri umum müdürlü -
ğü ressamlarından Mebus Güven t _ 
f
. -.:~ ç er 
ıan aynı va1'0ucye, 'Meriç su itleri mer-

Diyarbakır hattı : HerltiD V.SS 
Zoııculdak batu : • l5.00 

Gündelik : 

Hicri - 1557 
Şev,,.l: 29 

S. D. 
Giineı: 7 21 

Rumi - 1354 
Birinciklnan: 8 

S. D. 
Üf&.ID: 16 44 

kez fen memurlarından Himit Erer 
terfian Aydın su işleri memurluğuna, 
nafia müef ttişi Aziz Torun nafia mü
dürlüğü vazifesini de yapmak üzere 
Ankara vilayeti birinci sınıf mühendis 

tiğine, ikinci umumi müfettiş.tik nafia 1•••••••••••.;;;: 
müşavir muavini Galip Yenal münaka- 1 
lit idaresi fen heyeti birinci smıi mü
hendisliğine, Erzincan birinci BJnıf fen 
memuru Celil Kazbek Manisa viliyc
ti birinci sınıf fen memurluğuna, tari
fe ve ticaret müşaviri 1amail Küçük 
İzmir nafia şirket ve müesseseleri 
bat müfcttitliğinc, tarife ve ticaret 
müşavirliği mütchusıslarından Ruç • 
han Akıncı terfian aynı müşavirliğe 

Dr · M. Şerif Korkut 
Nümune Haatane.ıi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres.: Kooperatif arkası Ali 
Nazmı Apartımanı No. 9 D.5. 9068 

s~fcrberlik müdürü Sadi Seçmcer ter~ 
fıan aynı vazifeye, zat işleri ve sicil Samaun icra Memurluiund • 
müdürlüğü tahakkuk memuru Niyazi Saı_nsun'da oturan Kadıoğlu ~·ifc 
Kar.adoğan terfian devlet hava yollan 650 lıra borçlu Samaun'un Çiftlik ma
aynıyat muhasipliğine, Kütahya baş ballesinden Ruşen oğlu Ahmed' _ 
fen me:murlanndan Niyazi Başaran halli ikametgihı meçhul olduğın ~a 
Balıkcsır baş fen memurlug~ una Tun ilanen tebligat icrasına k un .an 

1
. f ' • arar verıl-

ce ı en memurlarından Niyazi Kütah miş olduğundan borrlun 1 . 

f 
w - • ~ un 5 gün 

ya en meınurluguna, Isparta nafia zarfında ıkametkihını bildı' · 
"d"rü M rmesı ve m~ ~ .. w .. uhtar Çakar Amasya nafia on ~ün z~rfında borcunu icraya ödc-

m~durlugune, Kastamonu yapı işleri mesı ve yıne bu müddet zarf d k _ 
mımarlarından İsmet Özbek Sinop ya- nunt bir itiruı vana bildi,.ı:.n ~ illa 
pı işleri mimarlığına tayin olunmuş _ zumu aksi takdirde bu müddet~ı -tardır. tikten sonra icra takibine d er gleç 

v ··~ evam o u-

yapılan müracaat 
Franaızca Lö Jurnal gazeteai 
azıyor: 

Gor~ş farkı gözetmeden, 430 gaze
tıe parlamentoya verilen müstacel bir 
talebi neşretmek hususunda mutabık 
kalmışlardır. Bu gazeteler komünist 
partisinin faaliyeti, millete geçirtmek
te .,olduğu tehlike ve bwıa derhal bir 
nihayet vermek lüzumu hakkında fran 
sız cnilletinin umumi 'ar~ tercü
man. olmaktadırlar. 

Enternasyonal kaideleri 
öğrenelim 

Bundan evci, futbol kaidelerinin 
hakemler kadar oyuncular, idareciler, 
ve hatta seyirciler tarafından öğre
nilmesi hakkında bir yazı koymuş

tuık. Bu fikrin etrafta alaka uyandır
dığını aldığımız mektuplardan veya 
yaprla?. müracaatlardan öğreniyoruz. 

Bugun maktlcnin ikinci kısmını 

veriyoruz: Bu müracaatın başlıca pasajları şun 
lardnr: 

İki senelik kargaşalıktan ders alan Esas kaideler: 
memleketin bir kalkınma gayretine gi-
riştigi sırada hiç bir yabancı iradenin Futbol, ölçüsü tahdit edilmiş bir 
buna karşı engel olmaması son derece sahada nizami topla, mahdut miktar
mühimdir. da oyunculardan mütetekkil karşı-

lmdi., topraklarımızda herkesin ma- hklı iki takım arasında iki devre e
lUınu oldugu üzere bir ecnebi devlete sasına müstenit muayyen bir müd
tabi olanı sözde siyasi bir teşekkül var- det oynanan bir oyundur. 

Bu sahadan korner atııları yapılır • 

Kaleler: 
Köşe gönderlerinden müavi me

safede kale çizgisi üzerine 7 ,30 metre 
aralıkla rckzcdilmiş ve bir üçüncü 
direkle birbirine baglanmıı 2,40 irti
fa.ında i~i direğin bulunduğu yerdir. 
Dırcklerın kalınlığı 12 santimetre
den fazla olamaz. 

Kale aaluulı: 
Kalelerin her iki yan direğinden 5,5 

metre mesafeden kale çizgisine amu -
den çizilmiş S,S metre uzunluğundaki 
iki çizginin biribirine bağlanmaaiyle 
hasıl olan sahadır. 

Ceza sahası: 
dır: Bu tc,ekkül kendıaine komünist Bir orta ve iki yan hakemi oyunun 
partisi adını vermektedir, biz de aynı nizami §ckilde cereyanını temin c
ismi kullanacağız, fakat o hakiki bir derler. Oyunun neticesi fazla sayı ya-
parti degiıdir .. çünkü o ne cumhuriyet- pan tarafın kazanmasiylc taayyün c- Kalelerin her iki yan direğinden 
çi tecssüalcrin J&lahı, ne de bunların der. 

16
•5 metre mcuieden kale çizgiainc 

yerine daha agır farzedilen digerleri- Hiç bir sayı yapılmaz veya müsavi amuden çizilmi.J 16,5 metre uzunlu • 
nin ikamesi gayesini takip eder. mi.IMarda sayı yapılmış olrusa oyun ğundaki iki çizginin biribirine bağ. 

Yabancı bir devlet tarafından yar- berabere sayılır. lanmasiyle hasıl olan sahadır. Ceza ... 
dım gören ve idare edilen bu partinin Oyun sahaaı: hası içinde, kaleye 11 metre mesafe -
yegane gayeai garp medeniyetinin den bir ce.za vuruşu yeri de tayin olu-
mahvıdır. . Umumiyetle sahaların boyu, eninin nur. 

Bu gayesine erişmek için ~ yoldan bır buçuk misli bir mustatil olarak Kale sahası ve ceza sahası ni~in ay. 
çall§ıyor: tahdit olunur. FAıtcrnasyonal müsa- rı ayn çizilmiştir? 

Dahili harp; bakalarm icra olunduğu sahaların u- Kale sahası, kale vuruşlarının ya. 
Harici harp; zunluğu 1~110 ve gcniıliği 65 _ 75 pılması için lazım ise de ceza aahaaı• 
Mülk ve hüriyctlerimizin tahribi. metreden fazla veya noksan olamaz. nın içinde bu sahayı ayrıca bulundur· 
1 - Komüni•t partiai dahili harbi Bu itibarla sahalar umumiyetle her manın bir sebebi de kaleciye mumı 

istemektedir. iki ölçünün vasatisi olan 70 metre bir saha temin etmek maksadıdır. 
Buna kani olmak için, komünist par genişliğinde ve bunun bir buçuk mis- . Ceza .sahasında bir kaleciye çarpıla-

tisi tarafından basıJan broşürleri oku- li olan 105 metre uzunluğundadır. bıleccgı halde kale sahası için.de kale-
mak kifidir: Bizzat B. Lcon Blum da Bununla beraber, 90-120 metre u- ciye ~rpılamu. 
"Bolfevizm ve ac»yalizm,, isimli br~ zunluğunda ve 45-90 metre genişli- J?-le ~a~ı içinde kaleciye ~rpı • 
türde bu mak•dm güdüldüiünil eöy- ğinde olan uhalar da nizami sayılabi- labılmesı ıçın, kalecinin elinde top 
!emektedir. line de böyle hamt veya aagari eba- bulunması veya bir hasmına engel ot-

2 - Kıomüniat partisi harici harbi dı havi sahalarda enıtemaayonal mü- maaı şarttır. Akai takdi.ıtde kalcci]Jle 
memektodir. aabakalar icra oluaamu. Küçük sa- çarpılamaz. 

Franaızlar geçen eylCllde bunun far- batar, srlcıtı.khğı, karrırklığı mucip Krokide noktalarla işaret edilmif 
kına vardılar ve gene B. Blum "komü- o~ı, sık sık topun taç ve kale çiz- c~za sahası üzerinden çizilmiş bir çiz
nimıin her taraf ta harbi körüklediği- gilermden çdcrıı dolayısiyle oyunun gı daha vardır ki bu çizgi nizami ol • 
ni,, yaımı§tır. mütemadi inikrtaına vesile olur. Do- mamakla beraber, ceza vuruflarında ~ 

3 - Komünist partisi mü'lk ve biiri- layısiyle makbul tutulmazlar. yuncuların toptan 9 metre uzak kal-
. or. Büyük ve geni.f sahalar ise oyun- malarını teminde faydalı olur ümidiy-

0.VU.- le bazı sahalarda çizilmektedir. 
....... ... ..... yu.karıkıi pilde 

tahdk cdllmlf sahadır. 

(Komilniat enternasyonali yuaımm 5 in
ci maddesinin C parairafL Humanite tabı 
1935, sayfa 82.). 

Mustatilin kilçük dılrlanna kale 
çizgisi denir ki bu çizgi ÜZerinde ka
le direkleri bulumac.. Bu •uretle bizzat komüniıat enter· 

naayonali yasası franau: komünist par
tiainin .Mo.kova hükümetinin kararla- T~ çisgileri: 
nnı mecburen ve derhal icra etmek mevkıinde olan madfuı bir tetekkW ol- Muatatilin büyük dılılarına tabir 
duğunu tasrih etmektedir. olunur. Bu çizgi üzerinde hiç bir fCY 

Buna müsamaha edilebilir mi? :;!ın~z. t~ ~e kale çizgileri topun 
Vuifeleri emniyetimizi zayıflat- n=-..1 mü~ıcı. 0d~p olmadığının tayi -

k 1 
IUQC ~ır lr 

ma o an ve mahrem olarak aldıkları • 
maUimatı yabancı bir devlete bildir- Orta çisgi. 
mek mecburiyetinde olan adamlarm • 
parlamentonun milli müdaf• komia- Oyun sahası, kartılııklı iki büyük 
yonlarında vazife görmekte devam et- hattı~ ortalarını birbirine bağlamak 
melerini kablil etmek mümkün mü- suretıyle iki müaavt kısma bölünür. 
dür? Ve bu. hattın orıtuı da sureti mahsu-

Hcrkesin nazarında harp partisi ve sada iıaret olunur ki buraya sahanın 
yabancı menfaatlere ilet oldugu açık- ortası denir. Ve oyuna buradan bat

ça tezahür ettigi eyluldenberi itibar- lanır. 
dan dil§mil§ olm88'na rağmen, komü • Bu noktanın etrafında 9 metre nı-
nist partisinin: sıf kutriyle çizilmit bir daire mev-

Faaılasız bir propaganda ile ıihinle- cuttur. Bu daire baflatm vurutu ya
ri metodik surette zehirlemekte de- pılırkcn rakip oyuncuların topa 9 
vam ettiğini; metreden yakm bulunmamalarını te -

Her yerde grevleri tetilik ettiğini, min eder. 

~ynamlacak yer, oyunculara tehli
ke ıras edecek bir halde i•e hakem 0 _ 

Y~~u meneder. Hava vaziyetinin tak
dırı de gene hakeme aittir. 

Oyun sahasının nizami ıekilde bu • 
lunmasına hakemler ve idareciler hu
saten dikkat ederler. Oyuncuların ~ 
fe gönderleri, kale direkleri ile oyna
maları memnu olduğu gibi kale üst cJı. 
reğine asılmaları da memnudur. Ha· 
kem mütccuirlcdni birinci ihtıaıdm 
soma deriıal dıprı çıkarır. 

Oyun eanaamda üst direği diiferM 
veya ufki vaziyetini kaybedecek olur-
sa hakem, ufıki direk yerinde imMj ai
bi hareket eder. 

Bu vaziyette hakem ufki direğinin 
akmdaa topun geçtiğine hükmettiği 
zaman dcchal bir gola hiikmedel'. 

Kalecilerin kalenin üst direğini ye
rind~ oy~tarak ufk

0

i vaziyetmi kay
bettınnelerı aleyh:lerıne ~tice ve • 
rir. Kaleciler bu hareketten fİddetle 
u.kmmabdırlar - S. S. 

Aydın bölge 11111PiYOlllllil 
Aydın, (Husu.si) - Bu sene Ayd.m. 

Bahkeair, .. Denizli, Çanakkale, Manilla. 
Mugla bölge pmpiyonları araamdıa 

Aydm Spor sahasında yapı.lmuı karu
lqtınlan Türkiye futbol grup birinci
likleri maçına bqlanmıttır. 

'Maçlara lisanslarını ikmal ctni.yea 
Çanakkale ve Balıkesir takımları ip 
rak etmediğinden bu " di v ..a:-. 
k l" ka gun ger ~ 

u u.p . rfllattı. Aydm takımı 7 -1 
Den~zlı ve Muğla takımı da 6 • 1 
Manısa'ya galip geldiler. 

Beden T. genel 
direktörlüğünde 

nacagı ıuan olunur. 9371 tabrikit yaptıgını, franaızları biribiri Oyuna orta çizgi Userlnde bqla-

11~·-•••••••••;.•~ j aleyhine ayakl<andırdığıru, nır. Bu çizginin ofaydlerdc kcndisi-
lstanbul Haydarpaf8 bastan . . ~~~~tin büt~ hayatını keyfi ne mabaue bir ııuau-iyeti vardır. 

Aydm ve Muğla takımlan da-._ 
şılaştıktan eonra gruıp birinciti beHl-.
dilecektir. 

Ordu'da bir 
terzinin cinayeti Öğrendiğimize göre, beden terbi -

yes~ genel dirck,örliıgü teşkilatında üc 
retlı veya maaşlı vazife almak üzere 
şimdiye kadar mektup veya istida ile 
200 e yakın müracaat olmuftur. 

TC1kilitın yeni kadrosu, bütçe va
siyeti dolaıyısiyle, henüz hasırlanacak 
hale gclmemiıtir. Ancak bu cihet ta -
ayyün ettikten sonra, çalııma usulleri 
ve bu kadroya girecek şahıaların vasıf 
ve şartlan bir talimatnameye bağlana
caktır. 

Bu zamana kadar teşkilatta hiç 
kimseye vazife vcrilemiyeccği anılapl. 
maktadır. 

sabık gö~ miltehasaıaı ve Gtıt.:X:e ıstedığı gibı durdurabılmck için resmi K- .iirUJerleri hutanesı sabık göz bat muavini ve huıuai idarelere c'l atmak. Ofe g. : 
Halk k~tlelerini kOIDfU devletlere Mu.tatilin dört kötealne bir buçuk 

Göz Doktoru kartı ~r_ık etmek; ~eden. ~~ o~ üzere birer SITKI flRAT ltçılcn memleketi sıkıntıya diifü- gönder dıkılır. Göoderlcri.n bqlar 
ren ve bizzat onları da büyük zararla- yunculara tehlikeli olmaması için ~ 

Muayenehanesini Samaun'dan ra ao~ ifratlara sevkctmelt; ~lalı: ve~. yassı olmalıdır. Köte 
Ankara'ya nakletmittir. Muaye _ Mılll ~dafaaya sabotaj yapmak. ı~erler1?ın ?ulunduğu zaviyelerde 

ne : Sabah 9 dan 19 a kadar On tekız Avrupa milleti kendi bır metrelik bır saha ayrıca. çizilir 

Beledi ve sırası, Talu Ap. kat: 1 memleketlerinde hükümran olmak i- · .. •••••••••••-'11 ç?1 kamüniet partiıini liğvetmitlcr· ni millt topluluk d Gir. Ba _ ıtma atmalıdır. 

. ~yi -:- Ankara Memurlar Koopera
tif prkettnden aldıiım 3846 sayılı hi~ 
se aenedim sayi olmuıtur. Yenilini ç .. 
karcağımdan emainjn hWmrii yoktur 
llqri Aıdlç 9360 • 

Franaa'da, ecnebiler.in memleketi- :;.7.de partinin metruiyeti ve 
mizde teaia etmiı oldukları bütün te- me~ . 

1~ artık ortaya komnuttur. 
ıekkülleri ve her -yden önce bunla- u ııe e11ııoırmak parlimentoya dü-

r • ıer. 
rm en kuvetliıi, en faali, en tehlikeli- Kan ıi, bugün laıAkınma gayretini Jarma1r tin • unauy~~~ olarak milli teiame-
i&ia. aiıeaeG ÇÜllllllPI ...... " • ıcap ettirdi• tapd111 "tıermeık de 

Ordu, (Hususi) - Şehrimizde feci 
b~r cinayet olmuş, terzi Sırrı adında 

bır adam. arkadatı Rcmzi'yi tabanca 
i~e öldiı~~~tür. ~adise eski gcçimaiz
Jilder yuzunden ıtJcnmiştir, katil zan
lısı yakalanmıt ve derhal muhakemeai 
yapılmıttrr. Katil zanlısı Sırrı Rem _ 
zi'nin kendisini öldürmesinde~ kork -
tuğunu, geceleyin rastladığı zaman 
Rcmzi'nin elini arkaBJna atması üzeri -
ne ateı cdccğini sandıgını ve tabanca
ımı çekerek vurduğunu söylemiştir 
Şahitlerin getirilmesi için m~ 
batka bir &'ine bunkypv. 



ur us 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 17. 12. 1938 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa : 
ALTIN: Safi kilogram 17.159,069 

BANKNOT •••••••••• ··•·•· 
UFAKLIK ••••••••••••••• • 

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

Hariçteki Muhabirler : 
AL TIN: Safi kilogram 9.054,614 

Altına tahvili kabil Serbest dövizler 
Diğer dovizler ve borçlu klirig 
bakiyeleri ••••••• , ....... . 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye kar§ılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev • 
fikan hazine tarafından vaki tediyat. 

Senedat Cüzdanı : 
TİCARİ SENEDAT .•••••••• 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

& - karşıhgı Esham ve Tahvilat (lti -
bari kıymetle) ••••••••.•••••• 

8 - Serbest esham ve tahvilat .••••• 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans .• , • , • , 
Altın ve Döviz üzerine ••.•••••••• 
Tahvilit üzerine ••••••••••• ~. , • , 

Hiasedarlar 
Muhtelif 

LİRA 

24.135.603,27 
16.784.942,-
1.103.584,13 

561.792,01 

12.736.038,33 
10.092,66 

7 .277 .984,38 

158.748.563,-

15.115.851,-

78.694.311,23 

41.830.951,95 
6.768.611,40 

4.551.500,-
184.451,58 

7.8C8.722,-

Yekun 

LİRA 

42.024.129,40 

561.792,01 

20.024.115,37 

143.032.712,-

78.694.311,23 

48.599.563,35 

12.544.673,58 
4.500,000,-

12.586.429,86 

362.567.726,80 

PASiF: 
Sermaye 

İhtiyat Akçesi 

Adi ve fevkalade ••••••••••• , , 
Hususi •••.•••••••• _ •• 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye ••• 
Kanunun 6-8 inci maddesine tev -
!ikan haı:ine tarafından vaki tcdiyat .. 

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

Türk Lirası Mevduatı : 
Döviz taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler ••••• 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri •••• , , • , .... a •••• 

Muhtelif:. 

LİRA 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

15.715.851,-

143.032.712,-

19.000.000,-
38.000.000,-

3.361,42 

26.187 .564,94 

Yekun 

LİRA 

15.000.000,-

8.712.234,11 

200.032. 712,-
21.290.956,01 

26.190.926,36 

91.340.898,32 

362.567.726,80 

1 temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto hadui % 4 altın Üzerine avans% 3 

T. IS BANKASI 
1939 

Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

32.000 lira mükôfat 

Kuralar: 1 jubaf, f Mayıs, f Eyliil, 26 Ağustos, 
1 İkinciteırin tarihlerinde (ekilecektir 

,,.==İ KRAMİYELER:=====~ 
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 1000 - 5.000 " n " 4.000 8 500 = ,, ,, n 

16 250 :::ıc: 4.000 ,, ,, ,, 
60 100 - 6.000 ,, ,, 

" 95 50 - 4.750 
" 

,, ,, 
250 ,, 25 - 6.250 

" " -435 32.000 ,, 

T. iŞ Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirm~ 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş oluuunuz. 

Satılık otomobil 
A nkara Defterdarlığından 

Nevi Markası Modeli 
Silindir Muhammen bedeli 

Lira K. 
Depozito 

Lira K. 
O tomobil Buik 930 8 

ahkemeler 
İzmit Hukuk Hakimliğinden: 

lzmitte Yukarıpazarda mukim Ra
yigan tarafından kocası Ankarada ik
tısat vekaleti limanlar umum müdür
lüğü evrak servisi ~efi Vahdettin a. 
leyhine şiddetli geçimsizlikten müte
vellit açılan boşanma davasında: Me. 
zuniyeti hitam bulduğu halde vazi -
fesine gelmemiş olduğundan işine 
nihayet verildiği Ankara adli tebli -
gat müdürlüğünden bildirilmesine 
binaen hakkında ilanen davetiye tas
tirine ve muhakemesinin 27-12-938 
aat ıo a talikine karar verildiği teb

~iğ makamına kaim olmak üzere ilan 
1 Ur 9372 o un . 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha-
kimliğinden : . • . . 

. 0 an Ciftlıgınde Nezıheye: Gazı rm ~ 

. B kası vekili avukat Tev • Zıraat an h' . 
f d aley ınıze açı -

fik Çiper tara ıkn d~n ~ının yapılmak-
1 30 lira alaca ava:s . . . 
an ında adresınızın 

ta olan duruşma~ tebligat ve 
merhul olmasına bınaen. . maddesi 

:r r· 141 ıncı gıyap kararı usu un Bu de· 
"b'nce ı'la~nen yapılmıştır. 

mucı ı "bince 
'ne 141 inci madde mucı . 

fa da yı .. .. ddctle y~mın 
ilanen ve 20 gun mu 

--

teklif edildiği bildirilen gıyap kararı 
gönderilmesine mahkemece karar ve
;rılmtş ve duruşmada 17-1-939 salı gü
nü saat 9,5 a bırakılmıştrr. Duruşma 
gününde mahkemede bizzat hazır bu
lunmadığınız takdirde yeminden ka
çınmış addolunacağınız tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(5205) 9365 

! 
................................ _ _ ! 
. ... ~~~=.~~~!!!~~i_. 
İkramiye kaylfları yapılacak 

A nkara Askerlik Şubesinden : 
1 - Şubemizde kayıtlı harp malUI

lerinden subay ve erat ve şehit ye -
timlerinin 939 yılı içinde verilecek 
ikramiye kayıtları 3/II. ci kan./939 
gününden 3/Şubat/939 gününe kadar 
her gün yoklamaları yapılacağından 
ellerindeki resmi senet ile maaş cüz
danları ve nüfus hüviyet cüzdanı, 
muayene raporu ve bu işe ait vesika 
ve ikişer adet fotoğraf ile birlikte 
şubeye müracaatları. 

2 - Bu tarihten sonra müracaat 
edenlerin 939 yılı ikramiyesinden is
tifade edemiyeceklerinden mesuliye
tin kendilerine ait olduğu ilan olu -
nur. .(5210) 9369 

i' '''''''""''"''''''"''""'""''' .............. , 
1 Vilôyetler 
! .................................................... . 

Toprak tesviyesi 
Manisa Valiliğinden : 

Askurazine General handa elektrik 
mühendisi Hasan Halet Işıkpınar'dan 
alınabilir. (9077 /5126) 9235 

Kablo alınacak 
lstanbul 

den: 
Telefon Müdürlüğün-

1 - Keşifnamedeki bir zarp hatası 
y~zünden ilanının yeniden yapılmarı 
kararlaştırılan Akhisar - Kırkağaç 
yolunun 0+000-11+100 üncü ki~,,. 

metreleri arasındaki kısmın toprak 
tesviye, on beş adet menfez ve şosa in
şaatı (74629) lira (55) kuruşluk keşi_~
namesi dairesinde vahit fiyat esası u
zerinden yeniden eksiltmeye çıkanl
mıştır. 

1 - İdare ihtiyacı için muhtelif e
batta 16 kaime kurşunlu kara kablo
su ile bir kalem denizaltı kablosu 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

2 - Muhammen bedeli (146794,20) 
muvakkat teminat (8590) lira olup 
eksiltmesi 6. 2. 939 pazartesi günü sa
at (15) de müdürlük binasındaki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle ka -
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları
nı o gün saat (14) de kadar mezkftr 
komisyona vereceklerdir. 

2 - Bu işe ait keşif evrakı ve te -
ferruatı 3 lira 74 kuruş bedel muka · 
bilinde Manisa nafıa müdürlüğün -
den alınabilir. 

3 - İhale birinci kanunun 22 inci 
perşembe günü saat 11 de Manisa da
imi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
(4981) lira (50) kuruştur. 

5 - İsteklilerin ihaleden sekiz gün 
evel usulü dairesinde Manisa valili -
ğinden alınmış ehliyet vesikalariyle 
1938 yılına ait ticaret odasr vesikası 
ve muvaklkat teminata ait banka mek
tup veya makbuzunu 24~0 sa~ılı ~a • 
nunun 32 inci maddesı daıresınde 

hazırlıyacakları zarfın içine koyarak 
ihale günü yukarıda tarihi yazılı p:r
şembe günü saat ona kadar Manısa 
valiliğine vermeleri ve pootada vuku 
bulacak gecikmelerin nazarı itirabra 
alınmıyacağı ilan olunur. (5006) 9005 

İlk okul binası yaphnlacak 
Tokat Valiliğinden: 

1 - Erbaa kaza merkezinde yapıla· 
cak ilk okul binasına aıt ınşaat nafıa 
vekaletince tasdikli (20652) lira (48) 
kuruş keşif ve projelerine göre 2.1.939 
tarihine rastlıyan pazartesi günü sa
at 15 de vilayet daimi encümeni salo
nunda eksiltmesi yapılmak üzere ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2- Muvakkat teminat (1549) lira· 
dır. 

3 _ Eksiltmeye girmek istiyenle
r'n eksiltme için muayyen olan gün
dıen en az s gün evel Tokat ~afıa m~-
d .. l"g·ünde müteşekkil ehlıyet vesı-ur u "k 
kası komisyonuna müracaatla ves~ a 
alması ticaret odasına kayıtlı oldugu
nu gösterir diğer bir vesikayı da ha· 
mil bulunması lazımdır · 

4 - Teklif mektuplarını işbu vesi· 
kalar ve muvakkat teminatın makbuz 
veya da banka mektubu ile birlikte 
tarifatı kanunıye daire:.inde eksiltme 
saatından 1 saat eveline kadar komi:.-
yon reisliğine verilir. 

5 - Yukarıda yazılı olanların hari· 
cinde gönderilecek teklif mektupları 
kabul edilmez. 

6 - Her nevi rusum pul dellaliye 
ve gazete ilan ücretleri üzerine ihale 
yapılacak olana aittir. 

7 - Daha ziyade bilgi edinmek is
tiyen keşif, proje, fenni ve eksiltme 
şartnamelerini görmek arzu edenlerin 
daimi encümene müracaatları lüzumu 
ilan olunur. (9068/5125) 9234 

Elektrik tesisatı 
Kırklarel i Belediyesinden : 
Kırklareli belediyesinin (otuz bin 

dört yüz lira) lrk bedeli keşifli elek
trik tesisatı (45) gün müddetle ve 
kapalı zarfla münakasaya konulmuş
tur. İhale (23. 1. 939 pazartesi günü 
saat (15) de Kırklareli belediye encü
meninde yapılacaktır. 

Proje ve şartnameler Kırklareli be
lediyesinden ve lstanbul'da Galata'da 

4 - Şartnamesi (367) kuruş muka
bilinde her gün levazım amirliğimiz. 
den alınabilir. (5189) 9357 

Ekmeklik un a lı nacak 
Edlrn e Piyad e .Ja ndarma Alayı 

BU-inci Tabur Satın Alına Konıiayo-

nundan : 
ı - Eratın 1-1-939 dan 30-9-939 

günlemecine kadar iaşesi için ihtiyaç 
olan yüz yetmiş bin kilo ekmeklik u
nun beher kilosu on bir kuruş elli 
santimden bin dört yüz altmışaltı li
ra 25 kuruş muvakkat teminat ile 
25-12-938 den itibaren on altı gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye ait zarflar 4-1-939 
çarşamba günü saat on beşte açıla -
caktır. 

3 - Eksiltme 2490 sayılı kanunun 
buna ait maddelerine göre yapılaca
ğından isteklilerin teklif mektupları
nı buna göre hazırlıyarak ihale saa
tinden bir saat evel malmüdürlüğü o
dasında toplanacak olan satmalma ko
misyonu başkanlığına makbuz mukabi 
linde teslim etmeleri lazımdır. Tek
lif mektupları posta ile yollandığı 
takpirde bu saate kadar gelmiş olma
sı ve dış zarflarının da kırmızı mü -
hür mumu ile iyice kapatılmış bulun
ması şarttır. 

4 - Daha fazla izahat almak ve 
şartnamesini görmek istiyenlerin E
dirnede piyade alayı birinci tabur 
satınalma komisyonuna gelmeleri lü
zumu ilan olunur. (9214-5203) 9363 

Kapal ı zarf usul ile 
eksilt me ilônı 

Çifteler Ayg.r Deposu Müdürlü
ğünden : 
Mahmudiye merkezinde mevcut ta~ 
ahırının 16501,09 lira keşif bedelh 
tamiratı 20-12-938 tarihinden 5-1-939 
tarihine müsadif perşembe günü sa
at 15 e kadar kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme Es
kişehir nafıa müdürlüğünde toplana
cak komisyon huzurunda yapılacak
tır. Muvakkat teminat 1237 lira 58 ku
ruştur. 

Bu işe ait proje, tafsilat ve h~tasa 
keşifleri, fenni şartname, eksıltme 

şartnamesi, mukavele proje~i -~er. z.a
man nafıa müdürlüğünde gorulebılır. 
İsteklilerin ihale tarihinden en az se
kiz gün eve) Eskişehir vilayetine mü
racaatla alacakları ehliyetname ve 
senesi için muteber ticaret odası ve
sikalarını 2490 sayılı kanunun tarifi 
veçhi le teklif mektuplarına ekleme -
!eri lazımdır. Mektuplar 5-1-939 ta
rihine müsadif perşembe günü saat 
14 de kadar makbuz mukabilinde ko
misyon reisliğine tevdi edilmiş ola
cak ve posta ile gönderilecek mektup 
lar iadeli teahhütlü ve mühür mumu 
ile mühürlü olacaktır. Postada ola
cak gecikmeler nazarı itibare alın . 
maz .. (9215-5204) 9364 

21 - 12 - 1938 

KÜÇÜK İLANLA 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık : 

Kiralık kat - 4 oda, 1 hol ve saire: l·~·~~~~·-~·;~~""';~~;~·~·;;··ı 
Yenişehir, Demirtepe, Özverenulus -
Ayla sokak No. 3 Tl: 3911 e müraca- ı Bir defa için 30 Kuruş 

i İki defa için 50 Kuruş 
Dört satırlık kliçiık ilanlardan: 1 

at, 9183 Oç defa için 70 Kuruıı 

Kiralık güzel odalar - Güzel man 
zarah, mahfuz Havuzbaşı yanında 
müstakil. Müsait kira. Seliinik cad. No. 

Dört defa için 80 Kuruıı j Devamlı küçük ilanlardan her defası 

1 
için 10 kuruş alınır. MeselS on defa 
neşredilecek bir ilan için, 14-0 kuruş 1 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boşluk-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 

• lar müstesna, 30 harf itibar edilmiıı· i tir. Bir küçük ilan 120 harften ibaret 
ı olmalıdır. 
i Dört satırdan fazla her satır için be
i her seferine ayrıca on kuruş alınır. 

j Küçük ilanların 120 harfi 
i geçmemesi lazımdır. Bu mik
i tarı geçen ilanlar ayrıca pul 
i tarifesine tabidir. 

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

i ................................................... . 
Satılık Apartıman - Y. Şehir Paşa

lar tepesinde 6 ve 3 daireli tam iratlı Kiralık - Y. Şehir Atatürk bulva
rında Ökmen Ap. da bekarlara elveriş
li konforlu odalar. İçindekilere müra-
caat. 9268 

Kiralık daire - Yeni şehir otobüs 
garajı karşısında Er:.oy apartmanı. 
Telefon 3654-3710 9276 

Kiralık daire - Geniş 5 oda, 1 hol 
ve sair müştemilat, ehven fiatla dev -
ren Meşrutiyet cad. Konur sokak No. 
21. ı. ci kat. 9321 

Kira! k Daireler - Yenişehir'de 
Karanfil sokağının Vekaletlerin karşı
sına tesadüf eden Bilge sokağında bü -
tiin konforu havi dört ve beş odalı dai· 
reler. Görmek için kapıcıya ve 8 No. 
lu daireye müracaat. 9331 

1 veya 2 oda kiralıktır - Postahane 
caddesinde apartımanın birinci katın
dadır. Ankara oteli katibi Mahmud'a 
müracaat. 9361 

Kiralık oda - Mobilyalı, kaloriferli 
odada akar su, banyoda daima sıcak 
su 30, Kazım Özalp cad. No. 6 Yenişe-
hir. Aylığı 35 lira. 9373 

~ahlık : 

Tl: 2406 Kınacı han No. 16. 9347 

Satılık Apartnnan - Cebeci'de tam 
iratlı asfalta yakın yeni inşa edilmiş. 
Yolculuk dolayısiyle. Kınacı han 16 
Tl: 2406 9349 

Aranıyor - Memurin kanununun 
dördüncü maddesini haiz imtihanla iki 
stajiyer bay alınacaktır. Askerliğini 
bitirmiş ve yazı makinesiyle seri ve 
hatasız yazanlar vesaikleri ile birlikte 
Ankara ikinci noter dairesine müraca-
atları. 9358 

Aranıyor - Mürettip ve mürettip 
çırağı aranıyor. Mehmet İhsan matba-
asına müracaat edilmesi, 9374 

\rnm~·or : 

Aranıyor - 1 bay için aile nezdinde 
veya müstakil boş ı oda. Halil Naci 
mağazasında foto şefliğine müracaat. 

9333 

..111 11 1 11 1 111111 1 1 1 1 11 1 11111111111111111~ ---Satılık Apartıman - Y. Şehir'de _ 
Bakanlıklara kar§ı ayda 480 lira iratlı E 
9 daireli tam konforlu Tl: 2406 Kına-

KAT Y A : 
Filmini görmenize 

Pek az bir zaman kaldı 
-

cı han 16 9179 

Satılık arsa - Çankaya'da Harici
ye köıkU karııaında aafalt üzerinde 
42 M2 cepheli 4960 M2 evli toptan 
Tel. 2406 Kınacı H. No. lo ouu 

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

Satılık piyano - Alman marka gü
zel bir piyano satılıktır. İsmetpaşa as
faltı Ölçerler sokak No. 5 de Bay 
Mustafa'ya müracaat. Telefon: 1162 

9205 

Acele satılık ucuz arsa - Fransız 
sefareti yanında. Kınacı han No. 16 
Tl: 2406 9224 

Acele satılık otomobiller - Çok iyi 
ve motörleri yenidir. 3850 numaraya 
telefon edilmesi. 9323 

Satılık - Bahçeli evler kooperatif 
hisselerinden B. 4 tipinde Kınacı han 
No. 16 Tl: 2406 9335 
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Dükkôn devri 
Ankara· da ~ocuk Sarayı cad

desinde Evkaf dükkanlarındaki 
Sevim adlı tuhafiye ve şapka t i
caret evimizi 19-12-938 tarihin
den itibaren bütün hukuku asli
ye ve f eriye ve bilumum vesai • 
tiyle birlikte Andon Mehter ve 
Jozef Mehtere devren satmış o l
duğumuz berayı malfunat ilin 
olunur. 

Sahiplerinden 
Nuemzar Mehter, Katina Mehter 

9359 

Zayi - Ankara belediyesinden al -
mış olduğum motosiklet No. sunu kay
bettim. Yenisini alacağımdan eskisi -
nin hükmü yoktur. H. O. matbaası ma-
kinisti Şükrü Benimser 9351 

•!============================ 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ · ANKARA 
~ubeleri İstanbul, İzmir 

Ajanlan: Bursa, İzmit, Adana, Eskiıehir 

Yapılacak ve yapısma batlanmış meskenler için vatan
daılara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karşılığında ikrazat yapar 

Faiz ıenede % 8'/2 dur. 

Ayrıca komisyon a lmaz 

EKISPERT1Z ÜCRETi (1.000) liraya kadar ist ekler 
için 1, fazlası iç in 2 lira ve muamele intaç edildiği takdirde 
1 liradan atağı olmamak üzere ayrıca lira başına on para
dır. 

Gayrimenkul İpoteği ve esham ve tahvilat rehni kartı· 
lığında Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 



uı:us 

RESMi iLANLAR 
14 kalem muhtelif 
malzeme ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüiü Merkez Satm Alma Komiayo
nunclan: 

Ankara Letaıım Amirliii 

162.000 kilo kuru odun 
ahna<ak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
~ima Komiayonundan : . 

1 - Alayın ihtiyacı 162,000 kılo 
kuru odun açık eksiltmeye konmuı -
tur. 

2 - Tahmin bedeli 2430 lira olup 
muvakkat teminatı 182 lira 2S kurut
tur. 

3 - Eksiltmesi 27-12-938 salı gü -
nü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me &ünü 2490 sayılı kanunun 2. 3. -
6ncü maddelerinde istenilen belgele
rile birlikte ihale gün ve saatinden 
en ceç bir aaat evveline kadar temi -
nat ve teklif mektuplarnı Amasya ga
slnoeunda aatmalma komisyonuna 
wrmeleri. (5003) 8991 

280,000 Kilo yulaf ahnacak 
Ankara l.eYazım Amirliii Satm 
~ KomiıJODtmdan : 

1 - İhale günü talibi çıkmıyan o -
tuz üç tümen birlikleri hayvanatı ih
tiyacı için 280000 kilo yulaf K. zarfla 
ebiltmeye konmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli ı4420 lira olup 
muvakkat teminatı ı082 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28-12-938 çarpmba 
,unu saat ı6 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme &ünü 2490 sayılı kanunun 2. 
3, üncü maddelerinde istenilen ~l
ıelerile birlikte ihale gün ve saatın -
den en geç bir saat evveline kadar te
m;.,at ve teklif mektuplarmı Fındık
lıda komutanlık satm alma komisyo-
nuna vermeleri. (5104) 9164 

300,000 Kilo yulaf allnacık 
Ankara LeYazllD Amirliii Satm 

Alma Komiıyoaımdaa : 
1 - İhale günü talibi çıkmıyan İs

tanbul komutanlığına ballı topçu ı.ci 
alayı hayvanatı ihtiyacı için 300000 
kilo yulaf K. sarfla eksiltmeye kon-
muftur. 

2 - Tahmin bedeli 15450 lira olup 
muftkbt teminatı 11S9 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28-12-938 çarşamba 
n--..at 15 dedir. 
4-EDfı 

siltme gilnü 2490 uyı ı kanunun , 

31 iincü maddele.rinde istenilen ~1-
ıelerile birlikte ihale gün ve saatın -
-.ı en ıeç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Fı~dık
lıda komutanlık ıatm alma komısyo-
nuna vermeleri. (5105) 9165 

~20,000 ıno yulaf ahna<ak 
An1rera l.eTUDD Amirlip Satın 

Alma Kamis~andan : 
1 - thale atma talibi çıJmuyan ta 

tanbul komutanblı birlikleri hayva · 
mıtı ihtiyacı için 420000 kilo yulaf K. 
sarfla eksiltmeye konmuıtur. 

2 _ Tahmin bedeli 21630 Ura olup 
muvakkat teminatı 1623 liradır. 

3 _ Eksiltmesi 28-12-938 çaı-pmba 
günü saat 15 dedir. 

4 _ Eksiltmeye ılreceklerin ek-
siltme günü 2490 .sayılı ~unun 2, 
3. Uncil maddelerınde iıtenılen ~el
plerile birlikte ihale gün ve saatın -
den en geç bir saat evveline kadar te
minat Ye teklif mektuplarını Fı~dık
bda komutanlık aatm alma komısyo-
aana yermeleri. (5106) 9166 

7500 Kilo sade yalı allnacak 
Ankara LeYaz- Amirliti Saba 

Alma Komisyonundan : • 
1 - Alayın 938 • 939 seneleri ihtı-

yacı içkı 7 soo kilo sadeyağı K. zarfla 
eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 6750 lira olup 
muvakkat teminatı S06 lira 25 kuruı
tur. 

3 - Eksiltmesi 27-12-938 salı günü 
... t 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye ıireceklerin ek
ıiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3; üncü maddelerinde istenilen bel
plerile birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektuplarmı P. A. 
Komutanlığı aatınalma komisyonuna 
ftrmeleri. (S107) 9167 

J9SO Kilo sade yalı all111<ak 
Ankara Levazun Amirliii Satın 

Alma Komiı)'ODundan ı 
ı - Yozgat piyade alayı ihtiyacı 

3950 kilo S. yağı açık eksiltmeye kon
mu9tur. 

2 - Tahmin bedeli 37 52 Lr. SOK. o
lup muvakkat temınatı 283 liradır. .. 

3 - Eksiltmesi 30.12.938 cuma gu
nü saat 14.30 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
- günü 2490 aayıh kanunun 2. 3 ün
cl maddelerinde iatesıllen bel&eleril• 

birlikte ihale gün ve saatmdan en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Yozgat alay satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(5124) 9233 

81.000 Kilo saman ahnacat 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Alayın 938 - 939 seneleri ihti

yacı için 28-11-938 de yapılan eksilt
mesinde verilen fiyat pahalı görül -
düğünden yeniden 81,000 kilo saman 
eksiltmeye konmu§tur. 

2 - Tahmin bedeli 810 lira olup 
muvakkat teminatı 60 lira 7S kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 6-1-939 P. ertesı 
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 
eeç bir saat evelin.e kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Amasya alay sa
tın alma komiayonuna vermeleri. 

(S207) 9366 

21.000 Kilo bulgur ahnacM 
Ankara Levazım Amirliti Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Alayın 938-939 seneleri ihtiya

cı için 28-11-938 de yapılan eksiltme
sinde verilen fiyat pahalı görüldü -
ğünden yeniden 28000 kilo bulgur ek
siltmeye konmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 2850 lira olup 
muvakkat teminatı 203 lira 7S kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 6-1-939 P. ertesi 
günü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ekailt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Amasya alay sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(S208) 9367 

470.000 Kilo et ıhnacak 
Ankara LevazDD Amirliji Satm 

Alma Komiıyonundan: 
1 - Malatya garnizonunda bulu -

nan birliklerin ihtiyacı için 470000 ki
lo K. et K. zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli lira olup 

muftkka 3-1-939 P. ertesi 
günü saat 10.30 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde iatenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Malatya askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

{S209) 9368 

Kültür Bakanlığı 

Öğretmen ahnacak 
Kültür Bakanlığmdan: 
Muhtelif meslek okullarında qa -

ğıdakl ders zümreleri için öğretmen
lere ihtiyaç vardır. 

Kutamonu: Tarih Coğrafya 
Edirne: Almanca 

Adana, Elazığ, Trabzon, Bursa, Ma
nia&: Fransızca 

Adana. Elazığ, Trabzon: Türkçe 
Aydın. Samsun : Fizik - Kimya, 

Tabii ye 
Traba:on: Matematik 
Aydın: Makine ve motörler 
Buna: Jimnutik 

Trabzon: Daktilografi ve stenografi 
İstekliler a - İltida. b - Tahsil ve

sikalarmın asılları veya noterlikçe 
tasdikli suretleri, c - Oğretmenliğe 
mini sıhhi ve bedeni bir özürleri bu
lunmadığına dair resmi tabip rapo
ru d - Polis ve belediyece iyi san sa
hibi olduklarını tasdik eden bir ve
sika (Devlet hizmetine ilk defa gire· 
cekler için) e - Bulundukları viliyet 
Jerin kültilr direktörleri bw:urunda 
d ldurulmut vesikalara müstenit taa
d?kli ve fotoğraflı bir fit ile birlik
te en çok birinci kinunun 30 uncu 
gününe kadar doğrudan doğruya mü-

caatları veya bu vesikaları teahhtıt
~: olarak Kültür Bakanlı~ı E~!ik. v~ 
Teknik Oğretim Genel Dırektorlüğu 
adresine göndermeleri. (5172) 9354 

Posta, Telgraf ve Telefon 

2) - Muhammen bedel 9750 muvak
kat teminat 731 lira 2S kuruf olup ek
siltme 24.1.939 sah günü saat ı6 da 
Ankara'da P. T. T. U. MD. lük bina
sındaki satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3) - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu ve ka
nuni vesaiki ile beraber teklif mektu
bunu muhtevi kapalı zarflarını o gün 
aaat ıs e kadar mezk\lr komiayona 
vereceklerdir. Şartnameler Ankarada 
P. T. T. levazım MD. lüğünden ve İs
tanbulda P. T .T. levazım ayniyat şu
besinden parasız verilir. (S025) 9078 

Tanm Bakanlığı 

Beı ton sülfür dö karbon 
ahna<ak 

Ziraat Vekaleti Satm Alma Ko
miayonundan : 

1 - Açık eksiltme suretiyle beş ton 
sülfer do karbon satın alınacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli iki 
bin lira, muvakkat teminatı yüz cllı 
liradır. 

3 - Münakasa müddeti 10-12-938 
den itibaren 4S gündür. Münakase 24. 
ı.939 tarihine mlisadif salı günü saat 
ıs de ziraat vekaleti binasında satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname; Ankara' da ziraat ve
kaleti satın alma komisyonundan. ı ... 
tanbul'da ziraat müdürlüğünden, İz -
mir'de ziraat mücadele reisliğinden 

parasız olarak verilir. 
S - Taliplerin muvakkat teminat -

ları veya makbuzları ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ile birlikte mezk\lr 
tarihte komisyona gelmeleri. 

(2982) 9ı13 

Gümrük ve in. 8. 

Tuz çuvah ahnacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün -

den: 

edileceği ilan edilen SO kiloluk lS0.000 
adet ve 100 kiloluk ı80.000 adet tuz 
çuvalının muhanunen bedelleri değiş
tirildiğinden yeniden ayrı ayrı kapa
lı zarf uauliyle eksiltmeye konmuş
tur. 

2 - Muhammen bedelleri 50 kilo-
0lukların beheri 2S kuru' hesabiyle 
37SOO lira ve muvakkat teminatı 
28ı2.SO lira 100 kilolukların beheri 43 
kuru' hesabiyle 77400 lira ve muvak
kat teminatı Sl20 liradır. İzmir'de tes
lim edildiği takdirde beherine 50 kilo
luklar için 25 santim ve ıoo kiloluk· 
lar için de 50 santim ummedilir. 

3 - Eksiltme 2. 1. 939 tarihine raat
hyan pazartesi günü SO lik çuvallar 
aaat ıs de 100 lük çuvallar aaat 15.30 
da Kabataı'ta levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komiayonunda yapı
lacaktır. 

4 - Şartnameler SO tikler 1.87 lira 
ve ıoo lükler 3.87 lira bedel mukabi
linde inhisarlar Umum Müdürlüğü 
levazım ve mübayaat şubesiyle Anka
ra ve İzmir bapnüdürlüklerinden alı
nabilir. 

5 - Mühürlü tekli.f mektubunun 
kanuni vesaik ile" 7,5 güvenme para
sı makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı a:arf
larrn ihale günü eksiltme saatlerin
den yarımpr saat eveline kadar yuka
rıda adı geçen alım komisyonu batkmı
lığrna makbuz mukabilinde verilmesi 
lazımdır. (911oıs162) 9304 

Askeri Fabrikalar 

Tahmin edilen bedeli (ı250) lira 
olan ı4 kalem muhtelif malzeme As
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satınalma Komisyonunca 
S-ı-939 perıembe günü saat 14 te açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me parasız olarak komisyondan veri
lir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(93) lira (7S) kuruı ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezk\lr gün ve saatte komis-
yona müracaatları (S153) 9282 

Kuıkkıle' de yaptullacak 
kalorifer tesisatı ihalesinin 
temdit edildili hakkına 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komiayo
nundan : 

Ketif bedeli (140.000) lira olan ve 
16. 12. 1938 cuma günü saat 11 de ka
palı zarfla ihale edileceği evelce ilan 
edilmiş olan Kırıkkale'de yaptırıla
cak kalurifer teaiaatı bu kere görülen 
lüzuma binaen 30. 12. 938 cuma günü 
saat ıs de kapalı zarfla ihale edile
cektir. 

ihale Ankara'da Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü binası içinde top
lanan satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 
Şartname (7) lira mukabilinde 

mezkur komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 

(8250) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezk\lr günde saat 14 de kadar ver
meleri ve kendilerinin de 2490 sayılı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkClr gün ve saatte komis
yona müracaatları. (S167) 9353 

ı::::: ::::::: :: :: ::~ ~~~:::::::::::::: :::1 
1 O Kalem fotoğraf 
malzemesi ahnacak 
Harta Genel Direktörliijiinclen: 

1 - Harta Gn. Drk. Fotoğrafbane
si için 10 kalem muhtelif malzeme a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ekailtme 27-12-938 salı günü 

nunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen tutarı 2167 lira 50 

kuruı, muvakkat teminatı 162 lira S6 
kuruı olup Banka mektubu veya Ma
liye makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte komisyona gel 
meleri. (5094) 9156 

9 Kalem malzeme ılınacak 
Harta Genel Direktörlüiünden: 

1 - Harta Gn. Drk. Fotoğrafhane
ai için 9 kalem malnme açık eksilt
me suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 27-12-938 salı günü 
saat 10,30 da Ankara: Cebecide Har
ta Gn. Drk. binuında satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli S95 lira 50 
kuruı. muvakkat teminatı 44 lira 70 
kuruttur. Banka mektubu veya mali· 
ye makbua:u kabul olunur. 

4 - Taliplerin teminatlariyle bir· 
likte yazılı gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. (S095) 91S7 

Kazalar 

Sat1hk hamam 
To.ya Vakıflar Memurlujundan: 

1 - Tosyada Abdurrahman pap 
camii kurbinde Mevlana SeWıaddin 
vakfmdan dört tarafı yol ile mahdut 
S35 No. lu vakıflar idare.ine ait çif· 
te hamamın mülkiyetinin satılması 

kapalı a:arf uauliyle arttırmaya konul 
muıtur. 

2 - İstekliler bu ite ait prtname-
yi Tosya ftkıflar idaresinden para -

K LL 1 'de pi 1 L • ••m su olarak alabilirler. 
lrlul 1 fi iri ICl11 lnt-8 3 - Arttırma 20-12-938 tarihinden 

Aak • Fab "kal Um Müdür- itibaren bir ay olup 20-1-939 taihine 
.. .. en n ar am • teaadilf eden cuma gilnü aaat on dört-

luiü Merkez Saba Alma Komia,. te T~ya vakıflar idaresinde müte -
nandan: ıekkil komisyonu mahsus huzurunda 

Keıif bedeli (4729) lira (26) kurut yapılacaktır. 
olan yukarıda yazılı inpat Askeri 4 - Artırmaya girebilmek için mu
~abrikalar Umum Müdürlüğü Merkez bammen bedel olan (9000) liranm 
atınalma Komisyonunca s-ı-1939 ta- yüsde yedi buçuiu (675) lira mu -
ıhinde pertembe ıünü saat 14,30 da vakkat teminat yatmlmuı prttır. 
Açık eksiltme ile ihale edilecektir. 5 - Teklif mektuplarının yukarda 
Şartname (24) kurut mukabilinde ko- yuıb saatten bir aaat evetine kadar 
misyondan verilir. komisyon reislifine teslim edilmesi 

Taliplerin muvakkat teminat olan veya bu tekilde yeti,ecek surette 
p ta Telsraf Satın Alma Komi.- (354) lira (70) kurut ve 2490 numa- posta ile gönderilmesi lhımdır. 

yonU:.- ı rah kanunun .z. ve 3. madddelerinde- 6 - Teklif mektuplar~nın 2490 N. 

75 Ton pıotil ahnac1k 

l) _idare ihtiyacı için (7S) ton 1ı:i yazılı vesaıkle muayyen gün ve sa- lu kanun ahkimına .tC:Vfıkan uygun 
'l kapal zarfla ebiltmeye ko - atte komisyona mllracaatları (5152) olmaıaı lhımgeleceğı ılln olunur. 

gaa:ovı 1 
9281 (5212) 9370 

ııulmuftıır. 

; Ankara Belediyesi 

ı aynı gün saat ı4 e kadar komi9yon 
eisliğine vermeleri lbımchr. 

. 
(öp kamyonlar1 ahaacak 
Ankara Belecliyeıinden : 

Temizlik itleri için yükleme ve bo
şaltma ameliyesini otomatik olarak 
yapacak tetkilatı cami mıUnaaip mik -
.darda çöp kamyonu alınacaktır. Bu 
kamyonların mazot yakmaları p.rt • 
tır. Talip olanların teklifleri kamyon
ların faide ve sınıflarını bildirir ma
Jômat ve kataloglarla nihayet kanun 
evvel sonuna kadar belediyeye bildir-
meleri ilan olunur. (4978) 8981 

Demiryollar1 
Takviye sepeti ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komia
yonwdan: 

Muhammen bedeli (29S80) lira olan 
6000 adet gabyoni (takviye sepeti) 
13.1.939 cuma günü aaat lS.30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin (2218,SO) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisJigine vermeleri lhımdır. 
Şartnameler ı48 kuruta Ankara ve 

Haydarpap veznelerinde satılmakta· 
dır. (S097) 9229 

Elektrik işleri 

D. D. Yollan Satm Alma Komia
yoaurdan: 

İlk yapılan eksiltmede talibi çık -
madığından muhammen bedeli (22000) 
lira olan ve Haydarpap limanında bu
lunup mütemadi cereyanla çahf1D&k -
ta olan vinç ve tranıbordörlerin bü -
tün elektrik tesisatını mütenavip ce -
reyan tesisatına tahvil iti 30.12.1938 
cuma günil saat ıs de pazarlıkla An -
karada idare binuında ihale edile • 
cektir. 

Bu ite ıirmek latlyenlerin kanunun 
tayin ettili vesikaları ve bu iti ba,ara
bilecek f ennt iktidara malik bulun
duklarını natık nafıa vekaletinden a
lmmıf bir vesikayı hamilen aynı gün 
ve saatte komisyona müracaat etme
leri lazımdır. Ehliyet vesikası istiyen 
taliplerin en az eksiltme gününden 
sekiz gün evel yazı ile vekllete müra
caat etmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
müracaatlar nazarı itibare alınmu ve 

teahhidin ihale bedeli üzerinden 3 15 
nisbetinde kati teminat vermesi 11 • 
zımdrr. 

Şartnameler Ankarada malzeme da
iresinde ve Haydarpqada tesellüm 
şefliğinde görülebilir. 

(5113) 9232 

12 Adet Yine YllOlll ılllllClk 
D. D. Yollan Saba Alma Komia

yonwadan: 
Muhammen bedeli 360.000 lira olan 

12 adet vinç vagonu 17-2-1939 cuma 
günü saat ıs de kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da İdare binuında aatm alı
nacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 18.150 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reislifine vermeleri lhımdır. 
Şartnameler 1.800 kuruta Ankara 

ve Haydarpap. veznelerinde aatrlmak-
tad.rı (S407) 9278 

Telgraf makina ve 

Şartnameler 300 kuruta Ankara " 
aydarpqa vemelerinde satılmakta-

dır. (Sı33) 9280 

Asansör yaptlrllacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komie

yonunclan : 
Muhammen bedeli 9000 lira olan 

Ankara garı gazino kuleıi asansörü 
31-ı-1939 salı günü saat ıs de kapalı 
zarf uıuliyle Ankara'da idare bina-
11nda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 675 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay 
nı gün saat 14 de kadar komiayon re
isli ğine vermeleri lhımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

da Malzeme dairesinden, Haydarpqa 
da Tesellüm ve sevk teflifinden da-
ğıtılacaktır. (S137) 9316 

Çam ağacından 

yapılmış maden direği 

ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alına Komie

yonundan : 
Beherinin muhammen bedeli 115 

kuruı olan 10.000 adet çam afacmdan 
yapılmıf maden direii 3-1-1939 sah 
günü saat lS,30 da kapalı zarf uauliy
le Ankara'da idare binumda aatm a
lınacaktır. 

Bu ife eirmek isteyenlerin 862.SO 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları n tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lizımchr. 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

da Malzeme dairesinden. Haydarpqa 
da tesellüm ve ıevk ıefliiinden da-
fıtılacaktır. (S144) 9317 

Akümülôtör ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alma Koaııia

JODandan: 
Muhammen bedeli 23500 lira olan 

55 cnıp çelik akümülltör ve teferru
atı ile bet kalem kurıun akilmül&tiir 
yedekleri 7. 2. 1939 salı güntı saat 
15.30 da kapalı zarf uauliyle An.lra
ra'da idare binamda aatm almac• 
tır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin 1762.50 
liralık muvakkat teminat ile kanu • 
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün aaat 14.30 a kadar • 
miayon reisliğine vermeleri lkmıdır. 

Şartnameler paruız olanık Anka
ra' da malzeme daire.inden. Haydar

'da teaellüm ve aevk 9efliiindea 
(SU7) IS5I 

Sis ve alev cihazı ıhnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Koo 

miayonundan 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

6000 altı bin lira olan dört adet bava 
tazyikli, dört adet kartuflu ala ciha
zı ile üç adet alev cihazı ve bunlara 
ait itletme malzemesi kapalı sarfla 
eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 23-12-938 cuma g6nll 
saat 11 de Ankara'da M. M. V. Satm
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün aıtedea. 
sonra M. M. V. satın alma Ko. da gö
rillilr veya istekliler tarafından kop
yaaı alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 uyılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belıeler
le birlikte teklif mektuplarmı eksilt• 
me saatinden behemehal bir saat n
veline kadar M. M. V. aatmahm kıo. 
na vermeleri. ( 4618) 82.sG 

yedekleri ahnacak 
o. o. vo11an S.t1n Alma KomU- Keten şeridi ahnacak 

yOIRmdaa ı 

Muhammen bedeli 1842S lira olan 
sabit ve seyyar telgraf makina ve ye
dekleri 31-l-ı939 salı ıünii aaat 15.30 
da kapalı .zarf usulü ile Ankara1da İ· 
dare binaımda aatm alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1381,87 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reiıliiine vermeleri lhımcbr. 
Şartnameler parasız olarak Malze

me daireainden. Haydarpap tesellüm 
ve sevk tefliğinden dağıtılacaktır. 

(S116) 9279 

Lokomotif yedek 

M. M. Vekaleti S.tm Alma Koo 
IDİaJmMmclan : 

1 - 8 kalem keten ıeridi kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Mu
hlmmen bedeli 5.000 lira olup ilk te
minat miktarı 375 liradır. 

2 - Eksiltmesi 9. ı. 939 puarteai 
günü saat ıs de Vekalet utm alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nllmuneleri her 
gün komiayonda ıörülebilir. 

4 - İsteklilerin belli aaatten bir 
saat eveline kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplarını komiayona vermele-
ri. (S186) 9356 

SO Adet UCU1 aödiilii ıhlllClk 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

kısım ahnacak miaJODundan : 
1 - 50 adet uçuf göslüğil açık ek

D. D. Yollan Saba Alma Komia- ıiltme suretiyle satın alınacaktır. 
)'ODllDClaa : Tahmin bedeli 2SOO lira olup ilk • 

M11h•ITMJ)Cn bedeli 60.000 lira olan minat miktarı 188 liradır. 
Avrupa hattı lokomotiflerine ait ye- 2 - Eksiltmesi 6-2-939 pazartesi 
dek abam 6 ıubat 1939 puarteal gU- günü saat 14 te vekllet aatm alma 
nü saat ıs de kapalı sarf usulü ile komisyonunda yapılacaktır. 
Ankara İdare binumda aatm alına- 3 - Nümune ve prtnameai her gln 
caktır. komisyonda gôrülebilir. 

Bu ite girmek ieteyenlerin 4250 li- 4 - isteklilerin belll saatte ilk te-
ralık muvakkat teminat ile kanunun minat veya makbuzlarlyle komiıyon-
tayin ettili __.,Ki ft teld1f1erini da bulunme•ırı. (5197) 9362 



-12-

Avrupa'nın 

l"uzlanna mukabil 
140 kuruşluk Meyva 

25 kuruşa 

HA 
Meyva Özü 

fştihasızlık- Hazımsızlık -Şişkinlik -Bulantı -
Gaz· Sancı -Mide bozukluğu -Dil - Barsak 

ataleti- İnkıbaz- Sarılık -Safra - Karaciğer -
Sıkıntı· Sinir· Horlamak ve bütün mide ve 

barsak hastalıklarına karşı 

Hasan MEYV A ÖZÜ kullanınız 

Mide için her yemekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bardak su içinde ve 
müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşığı yarım 
bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEYV A ÖZÜ meyavla
dan ve meyvaların özlerinden yapılmış bir hakiki sanatttır. Avrupa ve bil
hassa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu katiyetlc sabittir. 

Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. HASA 
MEYV A ÖZÜ yalnız bir türlü olup şekersizdir ve çok köprür. 

S. 25 lk" ışe - misi~ 40- dört 60 
misli • 

sekiz 
misli 100 kr. 

8965 

\ BUCÜN·KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KURUŞ 1 

YARIN KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELlDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların 
mikroplarını kökünden temizlemek için 

( HELMOBLÖ ) kullanınız. 

HELMOBLEU 
e··b klerdeki çalışma kudretini arttırır, kadın, erkek idrar 
z:rı:Iarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel 

ğ k Sik idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini a rısını, sı • . . h . . 
"d · B 1 ·d temin eder. Sihhat Vekaletının ru satını haızdır gı erır. o ı rar 

Her Eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. -

uı:us 

BELEDİYELER 

Resmi tartnamelere tam uygun 

Rosenbauer 

TESiSi · 1925 

Arazöz .... ve 
Motopompları 

SİCİLİ TİC:ARET: 
ı 3 .. 3 4 

Türkiyede en çok satılan Marka 
(Resmi Tavsiye ve Takdirler.) 

Memleketimizin her tarafında bugün Rosenbauer'in 
153 Motopompu, 31 Arazözü, faydalı işler görüyor. 

Her şehrin vaziyetine göre en uygun teslimat. 

Yedek aksam depomuz: Tamirat atelyemiz ..• 

İlk Türk itfaiye 
Halid Salih 

• • 
tecım evı 

Teker 
Galata: Danüpsigortahan. Telefon: 4 1 2 2 7 

ADRESİ İstanbul-P. K. 1482 

TEKLİF İSTEY'İNİZ • • • • 
9283 

Ankara icra Dairesi Ga.yri Men- ye kadar yapılacak ikinci artırmada 
kul Satış Memurluğundan: en çok artırana ihale olunacaktır. 

Ipotek olup paraya çevrilmesine 
karar verilen Ankara'nın Ozbekler 
mahallesi Hoca sokağında 598 ada 14 
parsel numaralı ev aşağıdaki şartlar 

dairesinde açrk arttırma ile satışa 

ç ıkarılmıştır. 

EVSAF ve MUŞTEMlLATI 
8 numaralı kapıdan girilerek bir a

ralık üzerinde bir hela ve merdivenle 
üst kata çıkıldıkta bir sofa üzerinde 
iki oda ve zemini çimento bir mutbah 
ve mutbahtan geçilir zemini toprak 
tavansız ve sıvasız bir kiler vardır. 

Bu evin alttndaki odanın aralığa te
sadüf eden kapı•ı muvakkaten kapa
tılıp bu sokaktaki 6 numaral ı ahara 
ait evin kapısından geçilip dolaşıl
mak suretiyle işbu ipotek parselin ze
min katını teşkil eden iç, içe iki oda
ya geçilmektedir. (Bununla beraber 
eski kapu yeni açılacak bu parselin 
tamamı bir ev olarak kullanılabilir.) 
Bu odalardan birinin altında bir mah
zen mevcuttur. Ancak üst kattaki 
mutbahtan sofa ile faslı müşterekin

den itibaren 60 santimlik bir kısmı
nın işbu 14 numaralı parsele ait olup 
kalan kısmı ile kiler bitişik başka bir 
parsele aittir. Ve bu kısım hariç ola
rak satılacaktır. Heyeti umumiycsi 
76 metre murabbaı üzerinden olup 
bin beş yüz yirmi lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

ı - Satış peşin para ile olmak Ü· 

zere 30. 1. 939 tarihine müsadif pazar· 
tesi saat 10-12 ye kadar icra dairesi 
gayri menkul satış memurluğunda 

yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukarıdaki muhammen kıymetin % 
7,S ğu nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubu 
ile kanunen teminat olarak kabul e
dilen hazine tahvilleri getirecekler -

1 

dir. 
3 - Satış günü artırma bedeli tak

dir edilen kıymetin % 75 ini bulduk
tan ve üç defa nidar ettirildikten 
sonra mezkU.r günün on ikinci saatin
de en çok artıran talibine ihale olu-
nur. k 

4 - işbu tarihteki artırmada te. -
lif edilen bedel muhammen kıymetın 
% 75 ini bulmadığı takdirde 14. 2. 939 
tarihine müsadif salı günü saat 1()...12 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip veril· 
mediği takdirde üzerine ihale edile
nin talebi üzerine ihale tarihinden i
tibaren kendisine bedeli ihaleyi tes
limi vezne eylemesi için yedi gün 
kadar mehil verilecektir. lşbu müd
det zarfında ihale bedeli yatırılmadı
ğı takdirde ihale bozulacak ve bu ta
rihten eve! en yüksek teklifte bulu
nan talibine teklif veçhile almağa ra
zi olup olmadığı sorulduktan sonra 
teklif veçhile almağa razi ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek 
üzere bu talibe ihale edilecektir. Tek
lif vcc;hile almağa raı:i olmazsa gayri 
men kul yeniden 15 günlük ikinci ar .. 
tırmıya çıkarılacak en çok artıran 

talibe ihale edilecektir. 

6 - Her iki artırmada gayri men
kul talibine ihale edildikte tapo harcı 
müşteriye ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve dellaliye resmı 
ise satış bedelinden ödenecektir. 

7 - Barçlu ve alacaklılarla diğer 
alilkadarların gayri menkul üzerinde
ki haklarını ve hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı 

müsbiteleriyle yirmi gün içinde dai
remize bildirmeleri 13zımdır. Aksı 

takdirde hakları tapu sicilliyle sabit 
olmadıkça satış bedelini paylaşma
sından hariç tutulacaktır. 

8 - Artırmıya iştirak edecekler 
10.1.939 tarihinde 38/ 57 sayı ile daire 
mizdeki yerinde herkese açık bulun
durulan şartnamemizi okuyabilirler. 

9350 

ULUS - 19. uncu yıl. - No: 6246 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Uumumt Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

~'=====================;::! 

21 - 12 - 1938 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. -------= = 
-= --= = 
= 
= = 

= 

Nazarı dikkate 
Maliye Vekôletinden : 

1 - 31 - Kanunuevel - 1937 tarihinde ilan edildiği üzere 

------= = 
= = 
= = eski bronz beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir ku- = 

ruşluklar 31 - Kanuevel - 1938 akşamından itibaren teda - : 
vülden kaldırılacaktır. 

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 - Kanuevel - 1938 
akşamına kadar bilumum malsandıklariyle Cümhuriyet 
Merkez ve Ziraat banaklarına müracaat ederek mübadele 
ettirmelidirler. 

2 -Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numara

= 
= 
= = --
= --lı kanunun sekizinci maddesi mucibince 1 - Kanunusani - § 

1939 tarihinden itibaren bir sene zarfında ancak malsan - : 
dıklarına ve Cümhuriyet Merkez Bankasına yapılacak tedi- : 
yatta kullanılabilecektir ( 4964) 8959 

':iı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
- icabında günde 3 kaşe alınabilir. 9089 - -

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

-
Halk maskeleri satışı -

Türkiye Kızılay cemiyeti umumi merkezinden;; - --Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlar- -
- dan korumak için yaptırılan halk maskeleri 1. 12. 1938 ta- -
- rihinden itibaren satışa arzedilmiştir. = 

Kafi malumatı havi prospektüslerile birlikte ayrı ayrı _ 
kutular içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenle· = 

- rin Ankara'da Umumi Merkezimize, lstanbul'da Yeni Pos- = 
tahane civarında Kızılay hanında Depomuz Direktörlüğü- = 

- ne müracaatları rica olunur. 
Yukarda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan = 

ya bizzat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya 
- memleketimizin herhangi bir yerinden parasını gönder- = 
_ mek suretiyle sipariş yapacaklara anbalaj ve posta ~asa- = 

rifi Cemiyetimize aid olmak üzere; beher maske altı lıraya = 
- verilir. 8914 -

-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı~ 

.1111111 iLACLARINIZI - Sakarya Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem;; 
Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete =: 

- ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılzr. Fiyatlarda dai· = 
mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayatta her hu- =: = susta azami teshiliit gösterilir. Ti: 2018 9025 = 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ANKARA 
-ı YILBAŞI 

PALA~ 
GECE S~i / 

-------I~ Hazırlıklarına başlamıştır. 

Yerler, ayın 28 inci akşamına kadar, 1=;;3 -
-- yemek başına peşınen 5 lira 

--- mukabili tutulmalıdır. -- --Resepsiyona müracaat. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

9211 

-- Yeni SİNEMALAR Sus 

----------

BU GÜN BU GECE 

Scala de Milino'nun en meibur 
tenoru 

TlTO SCHIPA 
tarafından temsil edilen 

YAŞIYALIM 

İnsanı mest eden nefiı müziklerle 
süslü kuvetli bir aşk ve his filmi 

ilaveten' ECLAİR JURNAL'in 

Halk 
BU GECE SAAT 21 DE 

HAZRET! SÜLEYMAN'IN 
HAZİNELERi 

( Türkçe Sözlü ve Şarkılı } 
GÜNDÜZ 

RASPUTİN 
HARRY BAUR 

Pierrc Richard Wilm 
Marcelle Chantal 

• - . - • - • Seanslar . - . - . - . 
---14.30- 16.30 - 18.30 ---

en son dünya haberleri _ ........ Gece 21 de ..... . .. -
• • • • • • • · · · • · · • · UCUZ HALK MATİNESi 

- - - - - Seanslar - - - - - 12.15 de 
( LOREL - HARDİ ) 

- - l4.45 - 16.45 - 18.45 - SERSEMLER KIRALI 

BU GÜN BU GECE -Kathe de Nagy - Jean Murat -
--tarafından canlandırtlan 

PRENSLERiN GECELER! 

Don kazaklarının balet ve teganni = 
heyetlerinin iştirıikiyle vücude 

getirilmiş müstesna bir eser 

-.-.-.-.-
Seanslar 

14 - 16 - 18 

Gece 20.30 da = ....... Gece 21 de ....... Türkçe sözlü 

-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
Telefon: 3589 1 


