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Bir kitap ·daha 
Mıarr'm tanınnuı avukatlarından 

Aziz Bek Hangi, "Türk ve Atatürk,, 
adiyle arapça bir kitap neıretmiştir. 

Muharrir, yeni Türkiye'nin muvaffa
kiyetlerini politika, ekonomi, finans 
ve kültür &ahalarında ayrı ayrı tetkik 
ettikten sonra, memleketimizin, bü -
tüıı §ark milletleri için örnek ittihaz 
edilmesi lazım bir inkılap yapmış ol
duğunu tesbit eylemektedir. 

yapmıı ve yılları güne, günleri saate, 
saatleri de lahzaya indirmesini bil
miştir.,, 

Cümhuriyet Türkiyesinin dışarı -
daki bu neviden şöhretleri, yarattı· 
ğrmız eserin kendi tarafnnızdan ya
pılmış reklamı olarak değil, eserimiz 
karşısın·da dış dünyanın kendi kendi
ne duyduğu ve gösterdiği bir alaka 
ve takdir ni§anesi olarak mevcuttur. 
Ve biz, bundan dolayı çok memnu
nuz. Hele, bu gibi kitaplar şark 
komşumuz olan memleketlerde çıka
cak olursa, memnuniyetimiz bir kat 
daha artar. Zira, dı§arısı Üzerinde 
bıraktığımız tesir bilhassa §ark kom
şularımız Üzerinde ne kadar kesif o-

denizi haf ine gelen Taksims tadında 

Romen muhtelit takımı 
Galatasaray'ı 2- O yendi 

İstanbul, 29 a.a. - Şehrimizde bulunmakta olan Rumen muh
telit takımı, memleketimizde yaptığı maçların sonu'llcusunu bu . 
gün Taksim stadyomunda Galatasaray futbol taknniyle yaptı. 

Kitabın mukaddimesinde, bazı e
r.aalı ve kısa karşılaıtırmalar yapıl
mııtır. Bunların bir kısmını aşağıya 
dercediyoruz: 

Günlerdenberi fasılalarla devam e-

1 
den yağmurlar stadı bir çamur der
yası haline getirmişti. Maç esnasında 
muziç bir yağmur da yağdığı için o
yun çok fena şartlar altında oynandı. 
Sahada ancak bin kadar tahmin edi -
len bir kalabalık vardı. 

Ziraat Vekilinin 
''Türkiye din telakkisinden mede

niyet telakkisine; gö!~ten inme şeri
atten yer yüzündeki hayatı ala kadar 
edici kanunlara; ıark'tan garb'a; a
rapça, acemce kırması bir dilden ö z 
türkçeye; fehametlu, devle tlu, atu
fethj, saadetlu ve izzetlu'dan sad ece 
bay'a; siyasi, mali, teşrii, ve sınai 
bir tabiiyetten, siyasi, mali teşrıi ve 
sınai istiklale; yemenli hicazlı, mı
ıırlı, ıraklı, suriyeli, ermeni, rum gi
bi mefruz bir osmanlı nüfusundan 
cümlesi türk olan ve işte ve polıtika
da türkçe düıünen bir vatandaşlık 
c&miasına geçmiştir.,, 

''Mısırlıların tanıdığı Türkiye, 
"ahdi hamidi'' deki sultaniar, zatı ıa
haneler Türkiyesi idi. inhilal ve iz
mihlal, bölünme ve parçalanma Tür
kiyeai. idi. Adı "har.ta adam" , sahibi
nin adı ''kızıl sultan" idi. 

''Gidin de bugünkü Türkiyeyi ge
zin. Bunu yapacak olursanız , zillt-te 
ve kul olmağa mahkum edılmı ş 111-

aanların yerinde hüriyet ve ıstiklal · 

lerine malik insanlar bulacaksınız. 
Ve ne tuhaftır ki,bu memleketi bu g Ü 
ze) hale koyan ''siyasi, mali, teşrii, 
sınai, ticari, ilmi ve edebi" inkılap
lar, on beş sene gibi kısa bir müddet 
zarfında ba§arılmıştır. Çünkü bu iş
leri idare eden adam konuşmamıı, 

lursa,oradan bize doğru herhangi bir 
irtica dalgasının gelmesi o kadar ön
lenmiş olur. Unutmamak lazım·drr 

ki, davamı;ı;ın ilk günkü düşmanları, 
yani ir tica ve istismar, hudutlarımı
zın dışına atılmış da olsalar biri 
şarktan diğeri garptan, fırsat kolla
maktadırlar. Her ikisinin de kaynak
ları nıemlcket dışında olduğuna gö
re, onlarla, hudutlarımızın dışında 

dövüşecek değiliz. Buna mukabil, 
bulaşık hastalıklara karşı malUın o
ian tahaffuz çarderi, bu işte aynen 
kabili tatbiktir: Baıta bünyeyi tak
viye etmek ikincisi de, sıkı bir fikir 
karantinası vücuda getirmek. · 

Bünyenin takviye edilmesi inkı
l iıplarımızın k ök !e tmesiyle kabildir. 
Fiki.r karanlinasına gelince, bu, ne§· 

r iyata karşı hudatlarda sansör bek
letmek demek değildir. Fikri durdu
rup ter& yüz~ne çevirecek, gene fi
kirdir. Şu halde fikir karantinası ile, 
inkılap prensiplerimizin, artık ma
kalelerle değil (bu tarzını, kolay ol
duğu için İptizale uğrattık) ciltlerle 
tedviıııidir. 

Burhan BELGE 

Galatasaraylılar bu maça, son Beşik
taş maçında sakatlanan Adnan ve Sa
limden mahrum bir halde şu kadro 
ile çıktılar: 

Fazıl - Lütfi, Turhan - Ekrem, Mu
sa, Ceial - Necdet, Eşfak, Refik, Be
dii, Bülent. 

Rumen takımı, birinci devrede ba
zı ihtiyat oyuncularla oynadı. İkinci 
devrede Fenerbahçe ile karşılaşan 
t am kadrosunu sahaya çrkardı. 
Maçı hakem Nuri Bosut idare edi

yordu. 

Romenlerin ilk polü 
Romanyalılar maça büyi.ık bir sür

atle başlad rlar·. Galatasaraylılar bü -
yük bir enerji ile çalışmalarına rağ -
men içlerinde alışık olmıyan eleman
lar olduğu için olacak, bir türlü to -
parlanamıyorlar. Bundan is tifade e -
den Romanyalılar çamuru ve yağmu
ru hiçe sayan bir oyun çıkarıyorlar. 

Galatasaray kalesi civarında dola
şan tehlikelerden birincisini Fazıl ye
rinde bir çıkışla kurtardı. Fakat doku
zuncu dakikada romenlerin sol içi 
Royter, sert bir şütle topu Fazılın 
müdafaa ettiği kaleye soktu. 

Km'"·ırılan iki fırsat 
Bu golden sonra gala .asaraylılar 

biraz açılır gibi oldular. Necdet, ku-

Kaza ve nahiyelerimizden 
isimleri deöiıenler 

l
..-•--·· ....................... ,., ..... ,\. vetle marke edilmesine rağmen iki gü-
• • zel akını sürükledi. Birincisinde ro-

Bakanlar heyeti Siirt vilayetin de 
kurulan Baykan ve Kozluk, lsparta 

vilayetinde kurulan Sütçüler kazala -

rının sınırlarını tahdit etmiş, bazı ka

za isimlerini .değiştirmiştir. Sütçüler 

kaza merkezi Sütçüler nahiye merke -

zinde bırakılmıştır. Baykan kazası 

merkezi Sıyanis köyü Kozluk kazası 

merkezi de Hazo köyü olacaktır. 

Garzan kaza merkezi Ayın kasır köyü -
ne kaldırılarak kaza ismi Kurtalan o · 

larak değiştirilmiştir. Bitlis'in mutlu 

kazaaında merkezi meydan köyünde 
olmak üzere Meydan adiyle Bitlis'in 

merkez kazasına bağlı Kasrik köyü 

merkez olınak üzere de Narlıdere a -
diyle ik in.ahiye kurulmuştur. Mutlu 

kazasına bağlı İgik nahiyesinin mer -

kezi aynı nahiye içindeki Kölanis kö
yüne kaldırılmıştır. Diyarbakrr'ın E -

gil kazası merkezi Piran köyüne, Çı -
nar kazası merkezi de Hanakpınar kö

yüne kaldırılmıştır. 

İzmir'de patlıyan eski bir bomba 
İzmir, 29 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Seferihisar kazasının Or -
han ili köyünde müessif bir kaza ol-

:l
;f BHeadlekneTvienrdbieyeskioUnf. eMradn. sli.ı' ğiı' I men müdafii kafa ile topu kesti. İkin-; cisinde Refik~ biraz geç kaldığı için 

fırsattan istifade edemedi. 

ı tarafından davet edilmiş olan, • Eşfak bugün az dribling yapıyor. 
f Macaristan Beden Terbiyesi mu- i Sahanın çamurlu olmasına rağmc::n to-

l
• allimleri cemiyeti Reisi ve Ma- pu ayağında tutmayışı takımına daha 

faydalı olması neticesini veriyor. Bü-
caristan Ok atma şampiyonu lent de Bedii'nin ileri paslarını iyi ko-
Profesör Yakuş Kalman 31. 12. valıyor. Fakat romanyalılar bu taluild 

: 1938 cumarte:s i gün ü saat 15.30 çabuk kavradılar ve kademeli bir mil-

i: da Halkevi konferans salonun- tlafaa şekliyle Bülend'i tesirsiz hale 
da (Atlı Türk Halkları, ok ve getirdiler. 

yayları ve ok atma usulleri) mev- İ Romenlerin ikinci golü 
i. zulu bir konferans verecektir. 

Romanyalıların güzel oyunu, ma-
! Bu konferans herkesin anlıyabi- 1 • 'i·n umumi cereyanına hakim olmakta 
İ leceği bir lisanla yapılacak ve • devam ediyor. Nitekim 35 inci dakika
• tercüme edilecektir. : da orta muhacim (Oner), plase bir vu-
i Konferansa herkes gelebilir. i ruşla ikinci golü de yaptı. Galatasa-
• . " .................................................. r raylılar gayretlerini kaybetmiş bir 

Tedavülden kalka<ak bronz beı 
kuruıluklar ve yüz parahklar 

Eski bronz beş ve iki buçuk kuruş -
lu klar ile eski nikel bir kuruşluklar 
önümüztleki pazar gününden itibaren 
t edavülden kalkmaktadır. Bu paralar 
1939 takvim yılı sonuna kadar malsan
dıkları ha:.:ine vezneleri ve .ziraat ban
kaları ~ubelerince kabul olunacaktır. 

Eski nikel 25 kuruşluklar ile eski 
bronz on kuruşluklar geçen sene te -
d.avü~den kaldırrlm1~tı. Bu iki para i
çın hır senelik müddet de sona ermiş 
ve kendilerinde bu paralardan bulu -
nanların paraları tamamen kıymetten 
düşmüştür. 

halde müdafaada oynuyorlar. Birinci 
devrenin son dakikaları bu şekilde 

geçti. 
İkinci devre ba§lad ığı zaman ro

menler takımlarını daha kuvetli bir 
kadro ile sahaya çıkarmışlardı. Bu va
ziyet, sayı adedini artırarak parlak bir 
netice ile sahadan çıkmak istediklerini 
gösteriyordu. Fakat galatasarayhlar 
bu devrede daha azimkar bir oyun oy
nadılar. Romenlerin umdukları netice
yi almalarına mani oldular. 

Göl halindeki saluı<la .•• 
Bu devrenin tarifi _şudur: 
Saha, hızlaşan yağmurun altında bir 

göl haline gelmiştir. İki takım bir göl 
içinde, birinci devreye hiç benzemiyen 
bir çekişme yaptılar. Top kontrol e
dilmediği için teknik ve taktik &vanta
jı kalmamıştı. Bacağı kuvetli ve gözü 

Ziraat Kongresi 

üyeleriyle konuıması 
Birinci Köy ve Ziraat Kalknması 

üyelerinden komisyonlardaki çalış
malarını bitirenlerden bir kısmı Ve -
kaletin kongre yayınlarından tedarik 
edebilmek ve vekalet makamlariyle 
işleri ve dertleri etrafında temaslar 
yapmak için birkaç gündür olduğu 
gibi vekalet binasının koridorlarını 
kaplamış bulunuyorlardı. Vekil, bu 
köylü ve çiftçi kalabalığı arasına gir
di; onları Vekaletin konferans salo -
nuna davet etti; isteklerini sordu, su
alleri bir bir tesbit etti ve cevaplar 
vermiye geçti. Köylü ağziyle, köylü 
görüşiyle vekaletin bütün tasavvurla
rını ve teknik görüşlerini onlara an
lattı. Köylünün gündelik hayatından 
aldrğı canlı misaller, anlaşılmayı büs
bütün kolaylaştırdı. Akkol, Akbank 
teşkilatının, birliklerin şimdiki koo
peratiflerden büsbütün ayrı olan fay
da ve şümulünü izah edişi, köylüleri 
tamamiyle tatmin etti. 

Nihayet; köylülerden biri: 
- Şimdi bir tek arzumuz; lnönü'

yü görmek ve onun resmini köyümü· 
ze götürebilmektir. 

dedi; Vekil, buna da: 
- İstek karşıhklıdır. O da sizle -

rin onu görmek istediği kadar sizle
ri görmek ister; bekleyin demiştir. 

Köylüler, bunu müjde telakki etmiş
ler ve hep birden alkışlarla sevinçle
rini belirtmişlerdir. 

İzmir ve Elazığ' da zelzele oldu 
Şehrimiz-e gelen malfunata göre e -

v .. J~i gerP- sa;ıi: 2? 40 <'12 f'"""ir't'lo hh· 

saniye devam eden bir zelzele olmuş
tur. Eiazığ'ın Sivrice kazasının İnn
ğrl nahiyesi mıntakaaında da dün ge
ce saat 24.40 da cenuptan şimale doğ -
ru bir zelzele kaydedilmiştir. Her iki 
zelzele de hafif geçmiş ve hiç bir ha
sar yapmamıştır. 

Gayri safi irat üzerinden 
kazanç vergisi verenle!'. 

'Gayri safi irat üzerinden kazanç 
vergisine tabi mükelleflerin vergi 
nisbetlerinin birleştirilmesi etrafın -
daki hazırlıklara ekonomi ve finans 
bakanlıklarınca devam olunmaktadır. 

1939 finans yılı başından itibaren bir
leştirilmiş vergi nisbetlerinin tatbi -
kine geçilecektir. 

pek olan topu sudan çıkarabiliyordu. 
Bu vaziyet dahilinde iki takım da 
zevksiz ve bilhassa semeresiz bir oyun 
oynadılar. Devrenin yegane hadisesi 
37 inci dakikada romen sağ müdafiinin 
tQpu eliyle tutması yüzünden Galatasa
ray lehine verilen penaltı oldu ve Nec 
det bu fırsatı kaçırdı. 

Neticede romanyalılar sahadan 2-0 
galip çıktılar. 

f """"" ......................................... """ """ ......... " .. . 
GÜNÜN İÇİNDEN 
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Akif ihtifali dolayısile 

Ankara'da ve lstanbul'da gençler, §air Mehmet A.kil'in adını 
heyecanla andılar. Bütün hayahnda bir an heyecandan ayrılma
mı§, adeta heyecanla tegaddi etmiı bir fairi de, ancak, heyecanla 
anmak yarQ.§ırdı. 

Akif, her §eyden, çoluğundan, çocuğundan, İ§inden, gücünJen 
ziyade vatanını sevmi§ti. Onun huıusi hayatını yakından bilen 
bef on kiıi, 

Canr, cananr, bütün varımı alsın da huda. 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdL 

beyitini ne kadar içten yazdığını bilirler. 
Balkan harbinin felaketli günlerinden birisinde bir tanıdığı 

Akif'e Safahatın birinci cildinde hetn§ire zadesi Selma için yazdı
ğı bir .mersiyeden bahsederek: 

- Ne içli bir yazıdır o> demi§ti, tekrar tekrar okur, hala zeı>li 
alır un. 

O zaman Akil'in daima parlak gözlerine bir dü§iince balata 
inmi§ ve şair şu cevabı vermi§ti: 

- Şimdi hısım akraba, çoluk çocukla me§gul olmağa gönlümiıi
ziin tahammülü yok; vatan yanıyor! 

Akil'in adını fazla köhneye çıkaranlar, onun etrafında bağd"f 
kurup onun engin §İİri ile kudretli kaleminden kuvet almak İsti
yenlerdi. Bu eskicilerin rabıtaları ne kadar kuvetli olabilirtli'1' 
Ne kadar kuvetli olduğunu şrıradan anlıyabilirsiniz: 

Şair, Mısır'da kaldığı yıllar içinde "Secde" ve ''Hicran" bQf" 
lıklı iki §İİr yazmııtı. Bu manzumelerde: 

Bu bir mabedse çırçıplak, yakışmaz, sonra gayet loş, 
Gelen mabud, ışık bul, yaygı bul bir başka yerden, kes. 

* 
Nedir manası mabud olmadıktan sonra mihrabın, 
Rükıiun, haıyetin, vecdin, bütün biçare esbabın ? 

gibi mısraları görünce eskiden etrafına bağd'lf kuranlar kendi 
aralarında onu ''tekfir" ettiler. Bilmem, bunu bilir miydiniz., 
Akif bundan iki yıl önce bu yobazların tekfir ettiği bir adam ola
rak hayata gözünü yumdu ve onlar tekfir ettikleri içindir ki OftllA 

iman ve faziletini türk gençliği ben~maemi§lerdir. 
N. ARTAM: 

Yeni sorgu hôkimlerimiz Çelemerik kazası kardolayısiyle 
Bu yılın son yapılan sorgu hakim

liği imtihanında muvaffak olan sor
gu hakim vekillerimizi yazıyoruz: 

Seyitgaziden BB. Selfilıattin Gü -
ven, Ünyeden Kamil Özer, Korkut
elinden Muhsin Özdemir, Uluborlu -
dan Sami Bayraktar, Kemah'tan Rem
zi Oğuz, Develi'den Basri Evrengil, 
Termeden Kudret Cmgın, Saimbeyli
den Sabri Uran, Kelkitten Suphi A
kın, Kemaliyeden Nazmi Kaya, Antal 
yadan Na:.ı:mi Sava~, Manavgattan Zc
.11.l .rı:<cynıc:ı:.ı:, vıu1'.1~ıaudn ımscın ıcıu-

er, Emirdağından Rahmi Tekin, Gü -
releden Muharrem Yanıkömer, Er -
dekten Feridun Öner. 

Mer'i kanuna göre beş sene açıla
cak olan sorgu hakimliği imtihanla -
rmdan üçüne girerek muvaffak ola -
mıyanlar hakim sınıfından çıkarıla -
caklardır. Önümüzdeki beş senelik 

imtihan müddeti dolacak ve bu sene 

içerisinde imtihanlarda muvaffak o

lamıyanlar hakim sınıfından çıkarıla

rak memur sınıfına alınacaklardır. 

On yıllık neşriyat sergisi 
Kültür Bakanlığı, harf inkılabmzn 

onuncu yıldönümü dolayısiyle şehri -
mizde açacağı on yıllık neşriyat ser -
gisi etrafındaki hazırlıklarına devam 
etmektedir. Bu sergi için bakanlıklar 
ve viHiyetler istenilen matbuaları pey
derpey Kültür Bakanlığına yollamak
tadır. 

Peşte Elçimiz şehrimizde 
Peşte elçimiz B. Behiç mezunen 

şehrimize gelmiştir. B. Behiç bir 
müdde~ şehirimizde kalacaktır. 

irtibatsız kaldı 
Hakari viHiyetinc son günlerde ya~ 

ğan karlar Çölemerik kazası merkezi
nin civar şehir ve kasabalarla olan ir-. 
tibatını kesmiştir. Bu yüzden kasa• 
badaki esnaf ihtik~re te~bbi.i6e ka~ 
mıştır. Mahalli belediye işe vaziyet et
miş ve bilhassa yiyecek maddelerini 
daimi bir kontrola almakla beraber 
fakir halka meccanen un tevziine baış • 
l::unx9tır. 

Mesut bir evlenme 
C. H. P. Genel Sekreterlik memur

larından B. Necdet Ali Yula ile Sö
merbank Umum Müdürlüğü yazı İ\I'" 
leri memurlarından Bn. Feyziye Kü
çükşeren'in nikah törenleri dün saat 
14 te Ankara Belediye salonunda seç
kin davetliler ve arkadaşlarmm. bo-
zuriyle yapılmıştır. 

Dün sabah ıehrimiıde salu 
kar yağdı 

muştur. Bu köyden Hasan ve oğlu Ah

met bir ağaç dibinde yaktıkları ateş -
t.e ısınırlarken ağacın kökü civarında 

gömülü bulunan senelerce evclinden 

kalma bir bomba patlamıştır. Hasan 
ölmüş oğlu Ahmet ağır yaral~. ola.rak 
hastaneye kaldırılmıştır. Mudd~ıu -
mumilik işe el koymuş ve tahkıkata 
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Dün şehrimizde hava kapah ve ya • 
ğışlı geçmiştir. Rüzgar garpten sani· 
yede 5 metre hızla esmiştir. En yük • 
sek ısı sıfırın üstünde 4 derece olarak 
kaydedilmiştir. Yurdun bütün mınta
kalarında da hava kapalı ve yağışlı 

geçmiştir. Son 24 saat içindeki yağış, -
ların kare metreye bıraktıkları su 
miktarları İslahiye'de 45, Kilis'te 43, 
Antep'te 43, Urfa'da 29, Antalya ve 
Beyşehir'de 28, Adana ve Konya'da 
24, Bodrum' da 20, diğer yağışlı yerler
de ise 1- 19 kilogram arasındadır. Dün 
yurtta karın kalınhğı Edirne'de 1, 
Yozğat'ta 3, Van'da 5, Karsta 6, Kon' -
ya'da 8 santmetredir. Rüzgarlar şarki 
Anadolu'da şarktan saniyede 5, Trak
ya'da şimalden 11, diğer mıntakalarda 
garpten en çok 7 metre kadar hızla 

esmiştir. En düşük ısı sıfırın altında 
Van'da 5, Erzurum'da 8, Kars'ta 10 de
recedir. En yüksek rsı da sıfırın üs -
tünde Trabzon'da 13 Bodrum'da 15, 
Antalya'da 16 derecedir. 

başlamıştır. 

ZelzeJc nuntakasına y•·ni bir 
fen heyeti gidiyor 

Kırşehi: vilayeti içinde sekiz aly -
sansıntı arı 

danberi devam eden yer 
1 Yıkılma ses -

ve yerin altından ge en 
leri o civar halkının haklı ol.arak! umku

rncıp oma -mi telaş ve heyecanını 0 

tadır. .. .. t mez-
Bunu göz önünt. alan hukumek 'kl ' r 

"d fenni t et ı c 
kur mahalde ye~ı .en. " tehassıs 
yapmak üzere bır ılmı ve mu . 

. d · tmektedır. heyet göndermeyı erpış e 

Ruhsat tezkerc!'i harçları 
Teşviki sanayi muafiyet ruhsatna ~ 

mesini haiz olanların ruhsat tezkeres ı 
harcından muaf tutulması kararlaş -
mıştır. Şimdiye kadar ruhsat tezkere~ 
ıi almış olaniarrn tezkere harçları .ka 
nuni mevzuata göre geri verilemıye-

cektir. 

Hasan - Ali Yücel 
Türlü türlü gazetelerde yıllarca 

kalem çaldıktan sonra insana "ga
zeteci" sanatı uz.ık veya yakrn bir 
akrabanrn adı gibi gelmeğe başlar. 
Onun iÇi11 bir hafta lrndar önce Ro
m"anya'da e:;ki bir gazetecinin Ha
riciye Nazırı olduğunu okuduğum 
zaman, adeta, içimden bir sevinç 
duyar gibi olmuştum. 

Yeni Maarif Vekilimizin, yıllar
danberi, gazete sütunlarrnda çıkan 
birçok değerli yazıların muharriri 
bir g:ızcteci olması içimi:/.de bu se
vincin en gerçeğini uyandırmasın, 
buna imkan var mıydı? 

Hasan - Ali Yücel, Vekiller He -
yetinin en genci olmakla beraber 
yeni yetişen gençliğe muhtelif ve
silelerle imzasını tanıtmış, birçok
larına ders vermiş, ders vermedikle
rine de kitaplariyle hocalık etmiş 
bir miıncvverimizdi. Yaşı otuzu ye
ni aşanlar içinde onun felsefe ve 
mantık kitaplarını okumamış, oku
yarak birçok şeyler öğrenmemiş o
lanlar ne kadar azdır. 

o ya§rn üstünde bulunanlar da 

Göte'nin hayatını, türlü terbiye Eski şimendif P.rler ! 
meselelerini, fikir davalarrnı onun 
kitap, makale ve musahabelerinden Cümhuriyet Türkiyesinin de-
okumadılar mı? m.iryolu aiyaae.ti zaferden zafere ı 

Türkiye'de tahsilin belkemiği ulatırken, bu yeni batarılarm, ne 
sayrlan orta öğretim hakkrnda aynı büyÜk manalar taııdığmı, eaki ya-
imzanrn geniş bir selahiyetle yaz- hancı kumpanyaların manzarası 
dığı kaim bir cildin intişar saha- ile muka.yeae ederek daha iyi an. 
srna çıktığım. haber veren gazete- hyabiliriz. 
Jer, kısa bir müddet sonra Hasan - Şair Akif, Berlin'e gidip orada 
Ali Yücel'in Maarif Vekili oldı/ğu- asri ve medeni vasıtaları görünce, 
nu müjdeliyorlar. bunları o zaman kendi memleke-

"Dönen Ses" teki olgun şair, "Si~ tindeki qıüma.ailleriyle kıyaala-
zin için" adlı küçük kitabında mem- mak iatemi.t ve o günkü Türkiye 
leket çocukları için derin ve didak- ıimendiferlerind.en §Öyle bahaet-
tik duygular taşıyan pedagog edip, mitti: 

Şimendifer diyiniz .... Buldum işte örne -
dünd'11beri kültür kafilemizin ba- gini: 
şrndadır. Yakın vakitlere kadar Üşenmeden çevirip nazenin tekerleğini 

- Yakınsa bindiiiniz noktadan eie; 
Ulus'ta yazdığı fıkraların başına kasaba _ 
koyduğu başlığı hatırlryarak, ken· Kader müsaade ettikçe işliyen araba. 

Samatya lordu müfettia; Tatavla kontu 
disini "lçten, dıştan" kutlarız. - T. 1. .. müdür, 

.~a~allı mille~in efradı orta yerde esir t 
Bılet mahallı,, midir ismi pek de bilmi-

B ~ru~ 
asık tava~h, rütubetli, isli bir bodrum, 

A:rakt~ esnıyen avare yolcularla dolu. 
Bıletçı nerde mi ı kumpanyanın 0 nazh 

kolu 
Verayı perdeden etmez ki halka dogru 

N • nigih ... 
e var telaş edecek 1 beklesin ibadullah 1 

Açıldı Perd~ nihayet, ışu var ki cendereye 
Kısılmak ıstemiyorsan sokulma pence-

t . reye 
tsın kaksın olağan ıey, döğüş aöiüş de 

B'l . caba! 
- ı etçı, mösyö, tren kaçta kalkacak 

• acaba? 
- Ayagmı ezdin adam ... Patlıyor musun 

- Vurursam ağzına ... 
ne zorun? 

Y
. - Yahu gürültünüz ne ? durun 1 

- avaı be 1 
- Çüş be 1 gözün kör mü ? 

- Pardon 1 
. - tııauihı 

~~ı~ kı çıktı ııu pardon, eşeklik oldu mü -

- Ne liftır ettiği allahça söyleyin, yakı -

- Uzatma t 
şır7 

- Tut ki uzattım ? 
.. .. - Herif de amma hışır 1 

- Suç oldurende değildir ki derseler ... 
- Hele bak! 

- Nedir 1 bir de ki baktım? 
- Susun bela çıkacak ı 

- Ufaklık olmalı 1 
- Yok mösyö 1 

- Yoksa git bozdur ı 
- Dikilme na.file, sinyor ne derse kanun-

dur! 

- Tren kaçar a kuzum ... 

- Haydi! dinlemez ben lif 1 
- Tren kaçar diyorum, dinlemem diyor : 

ne tuhaf! 
- Kızarsa ağzr bozuktur fena bişey 

söyler; 
Bozanlar onluğu verdin mi. Koş da boz -

duruver! 
Tütüncü "on para az!., der ... Musibetin 

büyüğii: 
Herif simitçi ararken tren çalar düdüğü 1 

O günlere yetişmi~ olan, yuka· 
rıki tasvir ve muhaverelerde asla 
mübalaga bulunmadığını bilirler. 

Güzel, zarif istasyonlardan ter
temiz türk vagonlarma binerken 
o eşki günleri hatırlarsanız iki 
devrin mukaye.-i yapılDllf olur. 



DIŞ POLITI KA 

lapmap, lra21aDdıia askeri :safv
iha - tılila'ar eltili Mllb teklif"mi 
.. clela Ü ,.lbap aaünaaebetiyle 
............ tir. lmpuatıol'luk kon ... 
._ • taaclikine iktiran etliii bil
............ eartıarı birkaç sün 
..... japoa bapelüli ....... Kaaoe 
llJIİlfmdaa ~· hüliaa eilibnittir: 

DÜNYA HABERLERİ 
-

Bir ytlhk Leh 
politikasının 
bilançosu 

Varıova. 29 a.a. - Pat ajanu teb
liğ ediyor: 

Diin akpımld pz~erde indpr e
den ve yan rcami mahiyette olduğu ·-v· anwıılan bir m•kale, ceçen tene zar-

• r:...•• t:L - • -· ..... • fındaki '--elmiılel aiyuetin bilinço-• - ,_..... .... •"'ID-·lt ..-- ... -~-

1 - Çia'.in Mançuko iatikliliai ta-

ltalyan isteği için 
beynelmilel bir 
konferans mı ? 

... ....... (Bap 1 iaci sayfada) Gazeteye pre, fraıwz m11JINıtpzarı •unu yapmaktadır. 
1-Palda clevama mıicltletİllce lt.al,.a'n.ın uıelderi lnpliz nazıdarmuı Roma'ya hareke - Bu makale, Litvanya ile olan müna-

p.'ia buı m11&17• mmtablanma La Jur ve Fipro pıııetelerinin Lon- tinden nel bir çok noktalara lnciltere aebatm tanzimi keyfiyetinin Polonya'
;..,_ uk•leri tarafmclaa iHali n dra 'tlluhlbirleri, italyaıı i8teklerinin hükiimetinin dikkatini çekmiftir. ya Baltık liyuetıinıde mühim bir koz 
ic .....,U.tan'm bir ''•atjlrc.Wjni.ı turılardlll ibaret ol11eağmı beyan edi _ Buna mukabil Deyli Herldd gaze- v~nnit olducunu beyan etmektedir. 
_.. ...... olarak tanrmn•• yorlar: teai, franaıs hfl'iciyc bakanlılı Paria- Teten Silea:yaaınm geri almmuı aa-

ispıqı'da 100 im. ,. 

Gittikçe ıicld lenen 
bir harp oluyor 

JTORKIYE BASINll 

Milli Şef, milli birlik. 
milli müdafaa 

KURUN-da B. A.. U. ........ 
bkla 7a•dsia bir bavav.-a ... 
cümle eli,... kiı 

Sarqoea, Z9 a.a. - Hafta .. Tremp'· .. 1-t laöD1i Mıatiirk'tea -
den Filx'e !radar usanan hattı harp k....ıw..I C&mılaun,.t Halk Pai1iri
boyunca muharebe git gide tiddetini ne cleiifme• ....ı ..... _ aeçm bii
arttırmaktadır. Muharebe hemen be - Jük ksulta,da ~ _ ..... 
men Yib kilcnetrelik bir cephe ilse - ile Midin Yatand•...,_ d-.lete lr.u: 
rinde olmaktadır. Lerida'nm cenubun- fi laaldarnu •• •aaifel.mi ~ e
da 9itldetli muharebenin cereyan et - d.-keıa basiakü clünp Y&aiyetW H 
tiii mmtalaı etrafU.daki bviı 60 ki - aalatb. Ve Mlhw ,. noktaJI ...__ 
lometreclen qaiı deiildir. Şimaldeki riia ettil'cli ki milleti_. s...P-•,,. 
ka•iıa de 35 Wlometreliktir. Nihayet biriltiriae emni,.m. Wı• ..... an 
dündenberi de Balakuer önlinde on ki- bir umanda~•· MillcatMill W. ... 
lometrelik bir cephe üzerindl prpı - efracb sibi Wriltirininin lınrHlnM 
\llmaktadır. kanletÇe )"&flJaltihael.-i &sis -U.. 

miadir. Fakat ..nı.tı..m Wr iWıftlw 
Hawı harbi 4 - Çin'de japonlara ticaret•• i· ı -Tanua'ta mukim İtalyanlar için teki inıiliz büyük elçieine lnıiltere- dece bir milli zafer olmakla kahmmıt. •-•t ~ nrilmui, alel- mubt.arivet atatüaü, nin bu meaeleye müdahaleaini arzu ot- belki aynı zamanda polonya milletinin ' · _,_ • h··'- .. ..ıı-- ,...,_.r Burp, 29 a.a. - Dün Lerida cwuı 

•W"1ek-. •• bilbH• timali Çi- 2 - ttalya'nm SUvey9 kaftalınm i . medicuü bUdb._,tır. &&&uık ve menafiini anuuaı111;; muua&a-
a'la ft ic Monaoli.ıaa•• ı.hii .....__ darnine lttlrlld, Deyli Ebprea ıueteai ise, Roma aya olan azmini teyit etmiflir. Bu ae- O.tünde 

24 
frankiat tayyare ile 6l ciim 

i7i seçi..-1-ini ~ wm....., 
.... t-W. ......... Hattl ..... ..n. 
letler aramada kopacak müı-.ı 
bir fartmad..-uzakta k•lmem• Wlw 
, ..... 'biaim tedbirimi• ,,. luııti .... IW ielıtmek içia japaa tMa•ema b- 3 - 1talya'nm Adiaabeba • Cibuti ıörutmelerinde bqlıca mevzuu lapan- ne, Al\flua'un tahakkuku ve aüdetler- huriyet~i tayyare aramda bir hava 

la7'* söeterilmeli. .a-ı-oıunu aatm alması. . ya meeelninin tepil edeceği kanaa- le meKOn aradnin Almanya'ya ilhakı muharebeei .ukua pldili ve cilmhuri- awww ile ı-m, edilmi,.wlir. _, d" yetçilerin tayyareleriaden 20 ıinin dü- ,_.._ 
Prw K.aoe. Japaa7a'am Çia'i Bundm bafka Övr pzeteai, Fipro· tinde ır. auretinde milU alman dinamizminin tUrWdUiü büel' nri~ktedir. ...- c..._ ................... 
~ JaiıetiDd• olmachimı bir aua Bedin ve Le Jurnal'ın Roma mu. B. Cemberleyn l;eur•'&e kann°111 olduğu safere phit olmut- dala .. ıü.yet luwa .. ...._ ...._ 
.,_ ...._ tQİl •lmİf ve ecnebi im- babirleri, italyan mutalebatının tetki- Londra, zg a.a. - Bu Nbah \;eken- tur. lngilüı protuto•ıı tir. Bund- dola~dır ki milli mMa-
lit'•alr~ ilsau .....ı..-.. Çill'• ki için bir dörtler konferansının içti· ten Londra'ya dönen bqveki.l B. Çeın- ~ı d" • • • ı- •••İf..min •• ........... har 
,...._. baZll' oldatanu 'bildirmittir. mu dheti ihtimalinden bahHtmekte· berleyn ve refikuı o&leden aonra ,.. man ınamımru 6e"pyor Londra, 29 a.a. - lngiltere hiilrihne- •akitkiadea aia1de elt'M"ÜJ9t .w.p 
Dilw deYletleriıa meafaatleriDe s• dırler. Svin.on - Park'a hareket edecekler ve Fakat varılmak iatenilen pye elde ti, hamuleainden I0.000 ingıllz liruı bir clevilde 'bal._akta~ 
U..ı Ja....., tuki A.7a'ıma b Roma' da neler ko ulaeak ;J orada lort ve ledi Svinton'un mi1afiri edilmit olduğundan alman dinamizmi, kıymetindeki knını lngiltere'ye ait o- a.....ıa beraW milli tef .... t 
,_ı YUl,..thai tu117an deYletlen lpr . . nııf • olarak pek muhtemel önümt.iadeki haf yavq yavq fiddetini kaybetmektedir. lan yunan bandralı "AtlM" adındaki aı-•in söeterdiii ba elemli ..... 
Çlııa'ill bıti_.n içia açık kapı b-- dl~r • o ıueteaının muhabiri ilAve e- tanm aonuna kadar kalac.aklardu. B. Zira bu din•mizmin alman milletinin yuaan vapurunun Palma'da mevkuf aana k&l'flllDda biaim içia ,...rlurk 
luıcaimı ilave etmıittir. ~y..;1 resmi mahf"ll IÖ Çemberlayn, 0 aman Lond, ra'ya dön- vahdeti kleolojilİ namına ne pbi bir bulundurulmumı Burp hükümeti itia tafkm bir tenkkül ..._ ....... 

8a teklifin dikkate ıa,m olaa . . 1 er namına 3 nezdinde proteato ebni9tir. Pula o • mek olmadıtnu da S~· il-. 
•• .,..., J·--·-- L- •• _. .. 1rı alflemıye ıeWııyetli olan bir zat, fU dükten aonra Roma aeyabatl için liz.m zafer branacagı tahmin edilememek- --hlll..m L.-. her .. L-- '-'-----· ....-ı- - _. ------ be aııatta b 1 ıe1en bütün ter ibatı alacaktır. tedir. Filvaki, alınanlarla meüOn olan larak •apurun hamulffinin büyük bir - --ı- ...... __. -
t.ldifl...mde 7aptıjı gibi, Çanka7· !Her _ u ~n~l~ıtur: 

1 
R bütün Avrupa topraklan, artık """'-il kıamı, iagili.ı aigorta tirketleri tara - malda beralMr ka)"bedil•it r=• 

__._.. ::!:"I · · ....... ol -•- il · s-Y· ıı ız nazır arının o- ..,.__ fından aiO'orta edilmltti. lan telifi etme~ ve mill:d=lm-. 

.. 
___ .. w--~d-~ ..... _... -- .. ma'da yapacakları g6rüpelere bailı- Surı·ye Fransa Rayh'm hudutları dabllinde bulun- • ti il 1 . -~:.._ • .___,;.: ~-... -

_...._... dır Fakat · bi · "'
4
f ld k • maktadır. Etno-'ik • ..-1 • ..a ... mü- ra • er etip .ır---7., _. • 

.._. K • al.tan • • aerı r ıtı.ur. e e etme 5•'!'- ........ -. Paarlıkm eatq kanununa ı.•" manialara mana ıwb t i.-
~ takip= ~.:::.. .... ..n: mümk_tln delildir. Mlinih konferwı m Ü nasebetleri tew1tid temayUlletbı tahalıkuk ubuı- muhallf L--•-- edenler timall.m içinde ......-=wta •I •• 
• bt·lmcl .. babaetm""1• ._,._ pbi bır.lronferw ~~i ihtiWıa halli na iaalf mevsuu Mbaolm1YJP arazi iti· ~ m eli 
L- ç· licl • • • • • _:..__. __ lıçin en ıyi çare olllbılır.,, gergı·nıes·ıyor bariyle tadllltı lcabedecek bazı tema- latanbul, 29 (Telefonla) - Pazar - ~~ı:.._ b--A-k:ı ft•>r- ı.. . 
-• • eruua ...... .....,__ B"lik" o dr ' · 1 d" yiHlerin tahakkuk ettirilmeli mevzuu 1 k aat kanıu k bark ~- --- __,_ _ ••kWir ı ıa r pute.ı fÖY e ıyor : ıdıızl baıtkk danuikn~b~Jdın f e et pnclaa en kcwklmç 'lliir'•"' .. ijıeııt 

.. 
__:,h -L•:fi J , HDemek it böyle. B. Çemberleyn, Berut, 28 a.a. _Suriye hüriyet par- bahıolan bir aaıı.da almanlann kan e en er ın ı m en asJa ce- ricl d .!---L..- a..-.&....!L- • ..._ 
- t_.. a...-7a DID •· R • · dtt'---1...-l • bi f ·ı ı~'-- k ·1 ' · Kon ı•-- de en • ea ....._ ~ ..._ - omaya franaıs - italyan meıelelen tlai reiıi Azme, Franaa'ya hitaben vıuuıcllUNzm r za ere naı o IDaMUI za zaptı eaı mıttır. turo ..a• - L- -- raa.-- ha-t L-L..!ll-al-l 

INnulaima bır defa~ tebaras et· "'·'-k da . · · · k da kt ı ğ d ~idi ı-----'- d .._. ..-ı- •- ı-~ ~ Filb lsıka laarp bati a- .-. ın ~~rü~k ı~ın cı~ırcce - nefrettiği bir açık mektupta Franu'- a m a aca ı 'ey eı;• r. vam o unmaata ır. ilbat •lmit bir m....ı.kettir; mı h 

.. 
--L!-· :. ..... - J ~ tir. Mumaıleyh, bır ıumar ıibı hare - nm 9imdiye kadar Suriye'ye karıı ta- Memerde bir Polonya keti 'bütün ita tehlike'--..eak--na· 

• _.. •1 -r-· apaaJa, '- t .._: 1· :ı...: ı. •• ~... kib ııwru -._...,... ~etlia IPr WiııMcri ae e ..... yece ı ı-·· ~nuo zara • ettiii aiyaaeti deiittirmeti llzmı - konaolMluiıı açılacak andan dolayı llemel ı;m.nma doltu 7esiae kaYet iae cümh.....W 1Nlft& 
•haıhMl·aee .. ...- sirittiii teıılll .. ıila ==~dacaklmıfe~~~~ ~lömete ~ ıeldllinl ve Suriye'nin de Pransa'ya Varpa. 29 a.a. _ Gueteler, Po- PoJonya'mn traDlit itJerini çolalımı olcluia halde Bibak lılia.t llac'W 
LJ.. ...ıı_-._ :•- . .ı a.:..: .a..:t ı e o y .... ua. .uıgı re - kartı olan aiyuetlni cletiftlrmek mec- ıon- Be u--ya ---...1-u ..:-.~ bul LJ--- 11 etrafmcla LA-A~ tlrll -M ... ' b -a..... 
---- - •tiC-IDıce.- - ... her --'·11 eni allkadar edeıı nok- b '- • d ,__,_._.1 x.ı .. be U"" ....... ~ ..-n unmauna uanaaa mıel'de bir ~ ---a' itil H&UM*i blı,riluailquta u- ,. 

1 
_,._. . "cllr ur.,etin e ~1 ece .... i yan et - mlibadelelerin artmıı olmama ve ti- Poloya komololiuiu ihdM eclileceli- tftiii tela ıııiiııt olm&llW. Dla w,le 

._. laankit ,.apmak .......,_tia- ta apanya itlerinin plip .,, mektecHr. cart mUiluebatm normal bir bal alma- nf --ktadarlar. oldata slri, , .. ı-+ • si W. ... • 

.. ulwllbl'· Gsçi Japm17a ukm lıalya Franlco',.a ıabıp Arap 1Blleıi .,. Franaa --------------~------------- lik• ihtimali _.. tle ltöJle .. , rt 
•••na.la ...... de ......-. lcıtalan gönderrnlf Kahire. 28 a.a. - Salihiyett.ar men- H b • b d br::OYE VE •o ... ttt..eo llOJ-
la•sMJ" .. N..ıDn'i w ailaa,.t Haa- Londra'ya selen aon rapol'lara afS _ balardan iiirenildiiine ıare, eveke a • • a , • ...., ıs. .-

itsal elmit •• Çill'ia ..ı.i1 mm· re, italyaıılarm Geaeral Franko'ya Suriye'den tardedilmİf olan arap ril • r 1 n a $1 n an rı SON POSTA.'41a 8. il 1 Wim ~ 
I+•'-- ele ~. Fakat be- ı5nc!ennlt oldu u takviye kıtaları euaaınm tekrar Suriye veya LUbnaıı'a ...... .. t ' la ~ Wr ,_.,. 
~-::":""""~-~~~~-.-_..t""!!""""~~..,..._.~~ii.ıiiiıi_..,..;.. .... .,....,.~- · · Bafbak•n-•MI. ziraat IH •• ' ' .. 
'9 lillll'i ...... Udra iil-- ..... k den mukaddem ıerl almmıt ıantU- 1 n 1 e rı n a ts ... .. 
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Köy TETKİK LE R i 1 KOYLERİMİZ 
T o rk iye' de Köy m ese 1 esin in Bugün ................................................ . 

1 RADYO 1 ---. 
TURKİYE RADYO DlFÜZYON 

POSTALARI 
TÜRKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Dalga uzunluğu : 

nasıldır ? Don nasıldı ? 
ideal şekilde tanzimi Yann nasıl olmalıdır? 

Türkiye'de köy meselesinin 
dcmoğrafık bir mesele o

lara., Le!akkisi, Türkiyı:'nin askeri 
iktidarının ve siyasi emniyetinin bir
kaç yüz yıl sonra da ancak - de -
mografik bir iktidarla - muhafaza 
edilebileceği kanaatine istinat eden 
bir telakkidir. Fakat bu telakki, ay
nı zamanda ekonomik bir tercih se
bebi değildir. Daha ileri gidilerek, 
köyde ekonomik inkişaf şartlarının, 
demoğrafik inkişaf şartlariyle güç 
telif edilir şeyler olduğunu söyle
mek bile kabildir. 

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 ) 

Anka::-ll: 

Ekonomik istihsal, iyi, bol ve u
cuz istihsaldir. Bunun en iyisini ma
kine yapar, buna mukabil, makine 
ile işlenen topraklar üzerinde kala
balık bir niifus teksif edilemez (1). 

Mütehassıslar, köy kalkımı ted
birlerinin başında, bu iki faydadan 
hangisini tercih ettiklerini veya bi
rinin ötekiyle nerelerde ve nasıl te
lif edilebileceğini sarahatle tespite 
mecburdurlar. 

Milli hiç bir menfaat bir taraflı 
değildir. 

B undan bir evelki yazıda da 
işaret ettiğimiz gibi, tercih 

edilecek işletme sistemi ne olursa 
olsun, Türkiye'de köy kalkımı dava
sı, toprağın, tohumun ıslahından 

başlryarak zirai mahsulerin pazar
larda kıymetlendirilmesine kadar 
her türlü faaliyetlere şamil, binaen
aleyh birçok bakımdan ekonomik 
tanzinr ile alakadar bir davadır. Fa
kat bu; sadece ekonomik bir dava 
değildir. 

Köyün ekonomik tanzimi köylü
lüğü, işten ve insandan tasarrufa, 
büyük işletmiye, büyük makineye 
götürür ve bu sistem inkişaf ettik
çe küçük işletmecilik - çok nüfus
lu - yerini büyük çiftliklere - az 
nüfuslu - bırakarak ortadan kal
kar. Demoğrafik inhitat başlar. 

Şehirlerde zaman zaman küçük 
sanayicilerin büyük sanayie karşı 
göeterdikleri mukavemetlerin - ma
kine düşmanlrğt - sebebi budur. 
Tek fabrika birkaç bin tezgah, ve 
aayıst birkaç yüz defa azaltılmtş iş
çi demektir. Fabrika şehirde, bir ta
raftan birkaç bin kişinin yaptığı işi 
birkaç makineye ve birkaç işçiye 
gördürerek iş hacmini kücültür di
ğer taraftan, ortadan kald;rdığı 

1

tez
gah sahiplerinin sermaye ve iş va
ziyetlerine tesirler yaparak şehrin 
sosyal bünyesini değiştirir. Yalnız; 
şehirlerde iş hacminin bu suretle 
küçülmesi işe nazarandır. Umum1 
değildir. Bir de, şehirlerde meslek 
değiştirmek ve sermayesiz iş gör
mek, köylerden daha kolay olduğu 
ıçın, değişiklik şehirlerde köylerde 
verdiği neticeyi vermez, 

Nüfus şehirde meslek, köyde yer 
değistirir. 

(1) "ULUS" ıla 30 Nisan - 30 Mayıs -
936 tarihleri arasında çıkan 9 ya -
zıda, bu iddiayı çok tafsilatlı ra -
kamlarla tesbite çalışmıştık. Ay • 
nı yazılar bu yazının devamında 
ileri sürülen diğer mütalealar i . 
çin de vesika olarak okunabilir. 

LE L&i_Q 

r ........ Yazan: ............ , 

1 Neıeı Alay 1 
." .................................................. ! 

ki de değişmiyecektir. 
d) Biz; bir taraftan zirai mahsul

leri içpazarda kıymetlendirmek i
çin bir pahalı iç fiyat, diğer taraf
tan da, zirai mahsullerin dış pazar
larda sürümünü artırmak için bir 
ucuz dış fiyat tesbitine ve ekono
mik muvazenemizi, böyle bir esasa 
dayamağa mecburuz. Bunu böyle 
yapmadıkça; ve iki fiyat arasında
ki farkı; tıpkı milll müdafaa mas
raflarr gibi milll bir zaruret olarak 
iç pazara ödetmedikce, Türkiye'de 
köy meselesini istediğimiz ideal şe· 
kilde tanzime imkan yoktur. 

K öyün demoğrafik tanzimi 
ise, büyük işletme biraz 

da makine aleyhine bir tanzimdir. 
Toprağın üzerinde mümkün olduğu 
kadar kalabalık nüfus teksif edile
cek ve tedbirler, bu nüfusu çalı~h
ğr toprakta kökleştirecek mahiyette 
olacaktır. Mesela; makine, makine
ye istinat eden büyük işletme sis
temi, toprağın miraslarla, borçlarla 
parçalanmasına ait kanuni hüküm
ler, zirai mahsul fiyatlarının dfüşük
lüğü, ve buna benıer birçok diğer 
sebepler, - çok dikkatle ve maksa
da göre tanzim ve tadil edilmedik
çe - küçük işletmeyi ortadan kaldı
rabilirler. Zirai mahsullerin kıymet
lendirilmesine ait tedbirler bile -
tasarruf edilebilecek azami toprak 
miktarını tahdid gibi mani tedbirler 
alınmadrkça - küçük işletme aley
hine neticeler verebilir. 

Mütehassısların daha salahiyetle 
konuşabilecekleri teferruata girme
meğe dikkat ederek, birkaç noktayı 
hatrrlatmağa çalışalım: 

a) Köyün demoğrafik inkişafı, 
köydeki iş sahasının mümkün oldu
ğu kadar kalabalık insana açık bıra
kılmasına, bu da makinenin köye 
ne gibi hizmetler için ve ne gibi 
şartlarla girebileceğinin önceden 
tespitine bağlıdır. 

Y azıyı gündelik bir gazetede 
ve çok muayyen bir ölçüde 

neşretmek mecburiyetimizi muh
terem kariimize hatırlatarak bahsi 
hulasa edelim: 

1. - Köyde küçük i şletmenin a
leyhine olan her türlü inkişaflar, 
köyde nüfusun azalmasına, bu su
retle milli devletin tek iktidar te
melinin çökmesine sebep olur. 

2 - Köyde küçük işletme siste
minin devamı, köyü tanzim tedbir
lerinin bu sisteme göre olmasına 
bağlıdır. 

Biz köy kalkımı davamızı, en 
müsbet olarak; 

Zirai muhitin tabii ve iktısadi 
şartlarına, iç dış pazarların dikkatle 
hesap edilen ihtiyaç ve taleplerine 
göre hazırlanacak bir zirai istihsat 
planı, 

Ve bir de, köylüye müreffeh bir 
hayat seviyesi temin edecek bütün 
zıraı mahsullere şamil devamlı 

bir fiyat siyaseti ile, halledebiliriz. 

b) Aynı zaruretle, köyde bir köylü. 
ailesinin tasarruf edebileceği asgari 
toprak miktariyle, azami toprak 
miktarını, bir de, artan köy nüfusu-

Tercih ve karar, Ziraat kongre
sinin muhterem azalarına aittir. 

nu yerleştirecek yeni toprakların 
(iç kolonizasyon) vaktiyle tespitine 
ihtiyaç vardır. Böyle bir iş, orman 
sahalarr arasında sıkışıp kalan köy-
ler için bugün bile bir zarurettir. 

c) Artan köylünün, köyde kalma-
ğr tercih etmesi, köy mahsullerinin 
köylünün sayini iyi bir nisbetle ö
demesine bağlıdır. Bu ise, Türki
ye'de şartlan apayrı, bir fiyat siya
setinin mevzuudur. Türk köyü ne 
şimdi, - ve demoğrafik tanzim ka
bul edildikten sonra - ne de gele
cek senelerde beynelmilel pazar için 
müsait fiyatlarla istihsal yapamtya
caktır. Arada makine ve insan ku
vetiyle istihsalin sebep olacağı az 
çok bir fark daima mevcut buluna
caktır. 

Telifin güç ve mi111 meseleyi tak
dir kabiliyetine göre değişen bir iş 
olduğunu şimdiden söylemek mec
buriyetindeyiz. 1935 in son ve 1936 
nın ilk aylarında buğday fiyatları
nın nispi tezayüdü, 1stanbul'da buğ
day ihracatının - köylü aleyhine -
tahdidi, tamamen meni hakkında 
bir takım neşriyata sebep olmuştu. 
Şelıir ve köy menfaatlerine ait tak
dirler değişmedikçe, ve biribirin -
den ayrı göriinen bu iki menfaatin 
bir tek memleket menfaati olduğu 
tereddütsüz anlaşılmadıkça, telak-

Çek - Macar hudut 

hadisesi etrafında 
Budapeşte, 29 a.a. - Macar Ajansı 

bildiriyor: Çekoslovakya'nın Buda -
peşte maslahatgüzarı dün akşam ma
car hariciye bakanlığının daimi mü -
messili tarafından kabul edilerek Na
gy Surany hadisesini ortaya koy -
muştur. Bakanlık mümessili, hadise 
dolayısiyle s:ılahiyetli mahfillerin te
essürlerini bildirmiş ve hudut bölge -
si halkı hariçten tahrik edilmedikçe 
bu kabil hadiselerin tekerrür etmiye -
ceğinden kuvetle ümidvar bulunduğu
nu ilave eylemiştir. 

Fransız -Sovyet ticaret 

anlaşması uzatıllyor 
Faris, 29 a.a. - Birincikanunda müd

deti inkiza edecek olan fransız - so:v -
yet ticaret itilafının tecdidi hak~ın -
daki müzakereler başlamıştır. İyı ma
lfunat almakta olan mahafile göre, 
bu itilafta pek hafif tadilat yapılacak 
ve yeni mukavelename yarınki cuma 
günü imzalanacaktır. 

BAL 1 K 

TUTAN 

ve sihrrkar bay Menegetti huzuriyle Monparnas'a 
yaptığı ziyaretten az muvaffak bir ziyaret oldu. 
Doğrusunu söylemek lazımsa bugün iki genç kız 
biribirine söyliyecek söz bulamıyor gibidirler. Mu· 
hakkak ki biribirini pek iyi anlıyorlar, hayatları on· 
ları biribirine yaklaştırıyor. Fakat buna dair söyli
yecekleri bir şey yoktur. Bunun haricinde müşte • 

K E D İ l ··h· b ·r sem rek pek az şeyleri vardır, olsa o sa mu ım ı. • 

SOKAGI 
(,t>vır<>n . Nasuhı l1aydaı 

pati, ve hepsi bu kadar. Öyle ki mağaza işlerı hak
kındaki fikirlerini teati ettikten sonra muhavere a
ğırlaşıyor. İyi ki Piyo Klari'nin hoşuna gidiyor da 
şakalaşmağa başlıyorlar. Anna lstvan'ın heyecan -
lanmış olduğunu farketmiyor, hatta bir kaç zarnan 
eve hiç uğramadığının da farkında olmuyor. Kaba· 
renin inkişaf etmekte olduğunu sanıyor. Esasen lst
van bir kaç zaman görünmiyecek olursa Anna hu
zur ve sükun duymakla beraber içi de biraz sıkıl -
maktadır. 
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Sükun tekrar tesis etmiştir. Ve ne oldu ise Anna'ya 

l ertesı cumartesı günü lstvan tekrar o muştur; zıra . 
uh .• da Piya Monıka da Anna'nın Mon-z ur ettıgı esna . . 

, ldug·u ziyaretı ıade maksadiyle parnas a yapmış o . k .. 
b 1 kt d r Piya Monıka, endısıne tanı-orada u unma a 1 • 

l , .. 1•. ·yerek: "Pek memnun oldum, 
tılan stvan a gu uınsı k l ~ · 

. . . muhatabının u agm•da bır 
efendım'' dıyor ve sesı 
nağme gibi haftalarca çınlıyor •.. 

Bir dolandırıcı bile aşık olabılır. I h • 
, gelen er arı -

O ·· ~ı sonunda lstvan m başına 
og e . .. . r sadece susu-

kul adedir. Bır tek yalan soylemıyo , hayran bakı-
yor. Zarif ve sarı~m genç kıza hayr~nk dediği za -

Ve ancak Piya allaha ısmarla 1 ' •• t .. yor. eve go ur • 
d · ı· ·· ··1·· r Hemen kalkıp onu man ı ı çozu uyo • 

mek teklifinde bulunuyor. f e~mer 
' k b l"- :ı;a)'J ' Bu ziyaret, Anna nm o ısa oy .., 

Ona şu oda ıstırap veriyor: lstvan onu artık ma-
. f k b ·· tü b lar ğazanın kapısında beklemıyor. a at u n un 

(vaziyet icabıdır.} bununla beraber, lstvan'~n on~ 
öyle eskisi gibi mağaza önünde beklememesı belkı 
de daha iyidir; zira Anna'nın sokak sokak dolaşma
ğa, her köşe başında öpüşerek vedala~ağa ve kol 
kola girip gülüşe oynaşa eve dönmeğe vaktı da ola· 
mıyacaktır. 

Bay Bardişinof pek hastadır: Zatürree olmu§
tur. Anna mağazadan çJ1kınca onun yanma koşuyor. 
Barıdişinof'a bakmak üzere herkes nöbet tut~yor. 
Sabahleyin Katrina hastanın baş ucuna yerle§ıyor. 
Öğleden sonra bayan Barabaş onun yerine geçiyor. 
Aktam olunca da Anna. Yakıt bulunca ona refakat 
eden Liif, Alvarez ve Barabaş'dan ba§ka Bardişi • 
nof'un rus dostları da onu yalnız bırakmıyorlar: 

H. Reşit TANKUT 
iV 

Büyük ölçüde hayvancılığı göçer -ı Bıçak kemiğe dayanınca, can çabası 
ler ve yarı göçerler yapar~arcı: .. Kara başladı. İnsanların en mülahazasız bir 
ve Ak Koyunlular, hel.e ~ı.cle nın yu • hotkamlığa esir oldukları an, can ça -
karı boyunda, çok ~e.sıf ıdıler. Süt gi- bası çektikleri anlardır. o. atıd~ t~rk
bi beyaz ve gece gıbı k~ra koyun bes- menler de canavar sürülen kesıl.dıler: 
lemeğe dikkat ederlerdı. Mor koyu - Takip kuvetlerini mağlup ettıklerı 
nun beneksiz ve dalgasız olması şart- yerlerde mamür köylere saldırıyor, 
tı. Yün dokumacılığı ve kök boyacılık çektiklerini onlara da tattırıyorlardı. 
böyle emrediyordu. Türk göçleri.ni~ Yaylaya çıkarken sürülerini .. ekilmiş 
Tibet'ten getirdiği mavi koyun cın~ı tarlalarclan geçiriyorlar ve koy halkı
henüz sönmemişti. Her türkmen ~elı- na CeHili'lerin yaptıklarını yapıyorlar
nin bir mayası (Genç deve), h~.r turk- dı. Urfa ve Malatya taraflarında şu 
men gencinin bir tayr, her turkmen acı hatıra hata yaşamaktadır -
çocuğunun bir koçu olmak bir şeref 
meselesi idi. İki - 'lede bir bu maya -
lardan deve kc.t • ı , bu taylardan at 
yığınları ve bu koçlardan koyun sü · 
rüleri toplanıyordu. Yazı Bingöl yay
lalarında, kışı Mezopotamya'da geçi • 
rirlerdi. Mardin ile Diyarbakır ara -
sında seksen bin çadırları kurulurdu. 
Bunlar küçük kıtada bir Altınordu 
hayatı yaşarlardı. Bu seyyar hayatın 
jcnisini folklorlarda sezebiliriz. 

Şahin yüce yerde kurar yuvasın, 
Türkmen kızı yedeklemiş mayasın, 
Hanım nertlen gicler yolu Y~Yl~n-~n, 
Canım nerden çıkar yolu Bıngolun. 

Şimdi, Bingöl'de ne maya katırları
nı yeden türkmen kızları, ne yaylala
rı dolduran türkmen sürüleri var. 

Türkmenler Belen dağlarından aşa
rak, İskendcrun'a ihracat metaı götü
rürler, Basra'dan ve Şam'dan gelen 
Hint ve Afrika metalarını Anadolu 
transit yollarına aktarırlardı. İzmir'e 
kadar Toros'un etekleri. ve derukları 
Türkmen obalariyle dolu idi. 

Türkmenler, kışın büyük köyleri 
çevrelerlerdi Hayvanların kışlık ye • 
mini oralardan alırlar, göç ve yayla 
teçhizatını oralarda düzerler, hasta -
lıklarmx oralarda sağlarlardı. Köyler
de türkmen boylarını giydirecek do -
kuma tezgahları, küçük elişleri, vic -
danı istiraplara teselli dağıtabilen va
sıtalar vardı. Köylüler de bunlardan 
yayla ürünü ahr, kervanlara satar ve-
ya. ilu.G.v'4t. .u...a.l"' ....,J ... n.a.l .. ;.;_.... :-rı -.-..:l ; 

Türkmenlerin yerli köylülere bir iyi
liği de hayvanlarına çobanl~k etmeleri 
idi. O devrin köylerinde zıraat aynı 

zamanda intensif idi. Hayvanlarına 
y~sil yem verebiliyorlardı. Bakliye~ 
tırfıl, ve kelebek otu gibi yaş yemlen 
ekebilecek toprakları vardı. Fakat 
bunları yalnız sağmallara ve koşu hay
vanlarına tahsis ediyorlardı. Kasaplık, 
pastırmacılık kısır ve körpe hayvan -
lan yörüklere kattyorlar, yaylalara 
gönderiyorlardı. Osmanlı idaresi bu 
bahtiyar durumu da çok gördü. Sıra 
sıra cellatlar, sürü sürü türkmen doğ -
ramıya başladı. Zaten ta Fatih devrin
de bu işe Otlukbeli'nden başlanmıştı. 
Sonraları şeriatçt zihniyet kuvet bu
lunca, türkmen aleyhtarlığı kızıştıkça 
kızıştı. Cihat merkezini Tuna boyun -
dan, Toroslara ve Diçle boylarına 

naklettiler. Leon Cahun'un dediği gi
bi "Türkmeni zaiful iman" osmanlı -
nın ztddına gidiyordu. Kuyucu Murat 
paşa'nın her kuyuda binlercesini bu -
naltarak öldürdüğü insanlar bunlar -
dı. 

Göç sürüleri gene tarlalara dolmuş, 
taze ekinleri sömürüyor. Fakir köylü, 
türkmen beyinin atının önüne yatmış 
yalvarıyor : 

- Beyim kadanı alayım, sürünü tar
lamdan çek. Açlık amansızdır. 

Bey cevap veriyor : 

- Yolcu yolunda gerek. Ben vakit 
kaybedemem. Sen tarlanı başka yere 
kaldır. 

Ve türk köylüsü ister istemez tar -

lasını başka yere kaldmyor. O başka 
yerin neresi olduğunu bu günkü köy-
!erimizin yanında ve yüresinde göre-
biliriz. O tarlalar ne hırs tatmin ede -
bilen, ne aç doyurabilen, kısır, kurak 
ve çorak yerlerdir. Köylülerin dağılıp 
ufalmasını ve clağ başlarına çekilerek 
malınım ve sefil bir derekeye düşme
sini Kozan ve Maraş bölgelerinde da
ha canlı olarak tetkik edebiliriz. Çün
kü oralar uzun zaman mukavemet ede
bildi; ve boğuşup kovalama uzun sür
düğü için milli ekonomi, inhirafını 
daha çok fazla yapmıya mecbur oldu. 
Bu dağlık mıntaka baştan başa mey -
veli ve zeytin ağaçlarla bezeli idi. Da
ha eski zamanlarda o dağlar zeytin or
manlarından deryalar halinde idiler. 
Kervan yolan içinden geçiyordu. Şe
hir endüstrisi, yörüklerinin her şeyini 
iyi bedelle alıyordu. Saadet ve refah 
c:n<nrı:ı 1 h::ı 11::ı t;ı i nrpl ilr .-.. vn ı:ı lr vPrmic:tL 
Obalar ve illerde şuurlu bir olgunluk 
parlak bir gurur vardı. Dadaloğlu sa
zını eline alınca zalim kuvete boyun 
eğmiyen ili şöyle tarif ederdi : 

Kalktı, göç eyledi Avşarın eli, 
Ağır ağır giden eller bizimdir. 
Arap atlar yakın eder irağı, 
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir. 

ve illerin (aşiret teşkilatından bir cü -
zütam) tenkil kuvetlerine karşı ina -
dını kamçılamak için de şu kıtayı o -
kuyordu : 

Belimizde kılıcımız kirnıini, 
Taşı deler mızrağımın tırmani, 
Hakkımızda devlet vermiş fermani, 
Ferman padişahın, dağlar bizimdir. 

ve padişah fermanı biribirini kovala -
dı. Dağların yalçın kayaları türkmen
lerin kılıncı ve mızraklarının temren
lerini kırdı. Perakende olan ilin koç 
yiğitleri arap atlarından inip eşeğe 
bindiler. Ve barındıkları dağlardan 
bir daha aşağıya, büyük ve müstahsil 
köylerin barkına inemediler; ve çık -
tıklarr irak yerlerde refah ve huzura 
asla yaklaşamadılar. 

CUMA, 30.12.1938: - lZ.30 Türk müziği 
(muhtelif şarkılar - Pi). 

13.00 Saat, ajans haberleri, ve Meteoı 
Ankara. 

13.10 - 14 Müzik (küçük orkestra): 1 • 
Grafin Marize (E. Kalman). 2 - Ninna 
Nanna (Mişeli). 3 - Spanische Tanz 63 İs· 
panyol dansı (Moskovski). 4 - Moman Mü· 
zikal (Şubert). 5 - Traume auf dem Ozearı 
(J. Gung'I). 

18.30 Türk müziği (Halk türküleri ve o
yun havaları) (Kemal Niyazi Seyhun, Sa
di Ataman ve Müzeyyen Senar). 

19.00 Konuşma (Spor faaliyetleri). 

19.15 Saat, ajans, Meteoroloji ve ziraat 
borsası haberleri. 

19.30 Türk müziği (Muhtelif şarkı ve 
türküler} Okuyan (Mahmut Karın~aş) Ça
lanlar - Vecihe, Refik Fersan, Fahıre Fer
san, K. N. Seyhun). 

20.00 Konuşma. 

20.15 Müzik (Cumhur. Başk. Flonna. Ot'• 

kes. şef: Hasan Ferit Alnar 1 - Konı;erto 
Grosso No. 6 sol minör (Haensel). 2 - 3i
rinci senfoni (Brahms). 

21.15 Saat, Esham, tahvilat ve kambiyo -
nukut borsası fiyatları. 

21.25 Türk müziği (Fasıl heyeti - Acenı 
A~iran, ve Acem kürdi fasılları). 

22.15 Temsil - (Tuluat kumpanyaları -
Fantezi) Oynıyanlar - (Avni Dilligil, İb
rahim Delideniz). 

22,45 Müzik (seleksiyonlar). 
23.15 Miizik (cazband). 
23.45-24 Son haberler ve yarmki prog

ram. 

Avrupa : 

OPE RA VE OPERETLER: 21 Milano, 
Roma - 21.10 Berliıi, Ştutgart - 22'.30 
Strazburg. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 20.10 Laypzig, 
Münih - 20.30 Budapcşte - 21.15 Varşova 
- 21.30 Hamburg, Paris - P. T. T. - 24 
Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ: 22.30 Ştutgart. 

SOLO KONSERLERİ: 15 Frankfurt -
17 Milano - 18.10 Hamburg- 18.15 Breıı
lav 18.ZO Laypzig- 18.30 Münib - 19.15 
Königsberg - 21.25 Beromünster - 21.30 
Frankfurt. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 6.30 
Königsberg - 12 Breslav, Hamburg, Layp
zig - 19 Breslav - 20 Droytviç - 21.20 
Floransa. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
18.15 Königsberg-20.10 Hamburg-20.55 
Viyana. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Kolonya - 7.10 
Kolonya - 8.30 Aluıan istasyonları - 9,40 

i3.ıs· Münit; .. ::: 14.Br~sla;, La;pziğ' - 14.10 
Kolonya, Viyana - 15 Be.rlin - 15.30 Ber
tin, Viyana - 16 Alman ıstasyonlan - 18 
Bertin - 19 Keza - 19.10 Kolonya -19.30 
Frankfurt - 20.40 Hamburg - 21.40 Tu -
!uz - 22.30 Königsberg, Laypzig, Viyana -
23.25 Droytviç - 24 Viyana. 

HALK MUS1K1St: 11.30 Ştutgart. 

DANS MÜZİÖİ: 17 ve 19 Ştutgart -22 
Budapeşte - 22.15 Brüksel - 22.45 Milano 
- 23 Floransa, Roma - 23.25 London -
Recyonal - 24 Lüksemburg - 0.15 Droyt
viç - 0.40 Tuluz. 

Kolayı ık-Şıkı ık 
Hır flydın evvel kolaylığı ••1,· 

,.n ıpor m•raklJaı B•yanlır, onl•r 
için yıp ıhı•"' olıt1 bu 11•tDr-kü
lotlu1 giyerek flklıiiı d• temin •I· 
mlf olutlu, Hututu lncolllt Vü · 
cudun tınuObOnO dGultlr •• on 
••dicl hareketlerde bılı kat'ının 
kaymaz 

Fiyatı ı 7 1/ 2 ll•adın itibar•• · 

Satış yeri yalnız ı 

J.~.w 
ISTANBUL, Beyoğlu 

~ TOnel mıydaflı 12 Ho. lu. 
Ma~az•mı11 ılyırat edll'\ıt ii•J• 

111 Ho.lu tarifemizi lıtoylnlr. 
" Flyallarımııdı b"brGk tenzilat. 

Kalinin, Tuhaçevski ve kontes Marnof gibi ... 
Anna bütün gece önbete hazırsa da herkesin de. 

diğine göre duygusuz ve sevgisiz bir kız olan Klari 
müdahale ediyor. Anna'ya: 

- Hiç olmazsa, Klari'ciğim memleketimde öl
seydim ... Burada, yabancı bir memlekette ölmek ... 

- Herkes gibi ve hatta belki senden iyi bir şe· 
kilde ben de soğuk kompresi koyabilirim, diyor. 
Ve sana şunu da haber vereyim ki çocuk muamele 
görmekten artık bıktım. On üç yaşıını bitirip on dör
diitne basmak Üzereyim. 

- Annem seni bırakmaz ki. 
- Annemin ne diyeceği ile meşgul olma. Sen sa-

bahın birine kadar kalırsın. Sadece Liif'le ve diğer 
ziyaretcilerle çene çalarsın. Ben saat sekizde yatar, 
bire kadar uyurum. Ve saat bir olunca gelir, yerine 
geçerim. O vakte kadar da ziyaretciler hep gitmiş 
olurlar. Ve sen de sabaha kadar uyuyacak vakıt 
bulmu§ olursun. 

Barabaş ailesi tecrübeleri dolayısiyle bilir ki 
Klari'nin zıddına gitmek beyhudedir. Klari inatcı, 
başına buyruktur, ve kararlaştrrnıış olduğunu yap
masına müsaade edilinceye kadar herkesi bizar e
der, Küçükken ana tokatları hazan mukavemetini 
kırardı. Fakat bugün bayan Barabaş'a öyle katı ve 
israrh bir eda ile bakmaktadır ki kadıncağız ona 
dokunamamaktadrr. Anna da böyle bir şeye cüret 
edememektedir. Uzun münaıkaşalardan sonra iki • karıde§ uyuşuyor ve bir yerine iki üzerinde mutabık 
kalıyorlar; ve bu suretle de nöbet zamanları bath
yor. 

Fakat hiç kimsenin, hatta Anna'nın bilmediği 
bir fey varsa o da Barditinof için pfak vaktinin en 
zahmetli zaman olduğudur. Atefİ dütmekte, zihin 
açıklığı fazlalatmaktadır, ve ölüm korkuaunun it
kencesi içindedir. 

-Bay Bardişinof, hastalarm saçmalamak hak
kıdır. Düşüncelerinizin aksini i·ddiaya hakkım yok
sa da iyilettiğiniz zaman bu sözlerinizden ne kadar 
utanacağrnızı düşününüz. 

- Klari, sen makôl bir krzsm, makul ve kurnaz
sın. Fakat sana inanmıyorum. Ölmekten korkuyo -
rum, Klari. 

- Bugün öğleden sont'a uyudunuz, bay Barditi
nof. Bundan dolayı havanın açddığmı bilmiyonu
nuz. Sizin bütün eksiğiniz bir parça güneştir. önü
müzdeki hafta ikimiz birlikte gidip Lüksemburg 
bahçesinde bir köşeye otururuz, fakat Büt • Şomonu 
tercih ederseniz başka. Eğer Büt • Şomon'a gider· 
sek size orada menekşe toplarım. 

Bardişinof: 

- Meneşke, diye mmldandıktan sonra buhranlı 
bir uykuya dalıyor. 

Klari orada saat yediye, Katrina'nm gelmesine 
kadar kalıyor, ve sonra eve koşup lisesine gitmeğe 
hazırlanıyor. 

Akşama doğru ate§ yükseliyor, ve Bardişinof 
hezeyana başlıyor. Karma karıştk nutuklar söylü
yor, deliller gösteriyor, münaka§a ediyor. Anna, ilk 
Önce, sanıyor ki onun böyle mücadele ettiği kiınse
ler komünistlerıdir. Sonra, anlıyor ki bir idare mec~ 
lisi toplantısı bahse konulmaktadır, ve Bardişinof 
bankasnını his.sedarlariyle müzakere etmektedir. 
Bu son on yıl onun şuurundan silinmiştir. O şimdi 
memleketindedir, diğer direktörler ve hissedarla • 
riyle birlikte faizden, bonodan ve hissesinden hah • 
aebnektedir. Sazan büabütün aklı başıırdan gitmek. 

(Sonu var) 



30. 12. 1938 ucus -5-

C:::::::::~::~::~::~::±.:::::::~::~:::::::~::~:::~::~::~.:::::::::J 19 3 6 senesi yazında n beri 1 66 
---.. iTALYA Üşümek ve soğuk almak 

Soiuk bir taraftan iyi bir ıeydir. 
lnunm ittahını arttırır, adalelerini 
kuYetlendirir, vücudun bütün bes
lenme iti aoğukta daha yürür. Bun -
)ardan batka aempatik ainirlere de 
klnet verir, bütün kandaki beyaz 
)'UVarlaklar çoğalır, mikroplara kar
tı koyan en iyi vaaıtalarnnız da 
bu yuvarlaklardır. Demek ki ııoğuk 
meTaimde mikroplu haatalıkların 
laepüne kartı mukavemetimizin ço · 
plmuı lazmı ıelirdi. 

Halbuki bir taraftan da, ııoiuk 

menimlerde mikroplu baatalıklar 

her yıl çoğalır. Z.ten aoiukta mik -
ropların daha fena tellİr ettiğini Paa
tör'ün methur, ıslanmıı tavuk tecrü
beai - ııojuk mevaimlerde tutulan 
i.tatiatik neticelerini beklemeden -
i..,at etmiıti: tavuk tabii halinde 
fU"ban haatalığını alamadığı halde, 
aotuk auya batırılıp ıalanınca ıar -
bon haatalıima tutulmuttu. 

Jnaaru f&t.aiacak bir hal: aoğuk i-
7İ midir, fena m&dır? 

Daha ıarip bir mütaheode var: 
Afrika'nm ortasında difteri mikrop
lan bulunduğu, hem de hemen bü · 
tün iııaanların ağızlannda ve bo -
fazlarında bulunduiu halde, orada 
hiç kimse difteri haatalığına tutul • 
maz. Mikrobun böyle teairaiz kal • 
muı, tabii, o taraflardaki ıiddetli 
ucaia atfedilir. Demek ki dfiteri 
haatalıfmm meydana çıkmaaı, yani 
mikrobunun teairini gösterme&İ için 
aoiuk laznndır. Nitekim mutedil ik· 
limlerde bu hastalık soğuk mevsim
lerde artar •• Fakat pek aoğuk iklim
lerde yaıryan Eakimolarda, difteri 
mikrobu bulunduğu halde, onlar da 
bu baatalıia hiç tutulmazlar •• Buna 
ne demeli? 

Sojuğu fena yapan, ııoğuk mev • 
aimlerde mikropların teairlerini ıöa
tennelerine meydan veren aoiuiun 
kendiai değil, aoiuk almaktır. Soiuk 
almak da inaaıun içeriamdeki bara -
ret derece.inin birden bire azalma· 
• elemektir. 

Soiuia kartı İnNDm - büabÜtiin 
çıplak olduju valut bile - mükem· 
mel bir muka..met cihazı vardır. 
Muhitindeki ucaklrk birdenbire a -
salmana yahut 7avaı yavaı azal • 

makla beraber pek uzun müddet de
vam ebnezae o cihazı aayeainde ao -
ğuktan - müteeuir olaa da - içwi
aindeki hararet dereceai değitınez, 
haatalrklara aebep olan mikroplara 
da kartı koyabilir. 

Muhitteki hararet birden bire a -
zalınca, yahut yavaı ya vat azalmak
la beraber azalmaaı uzun müddet 
sürünce, o vakrt aojuğa kartı muka
vemet cihazı kuvetterı düter, hasta
lık sebeplerine kartı koyamaz. So
ğuk almak da bundan ileri gelir. 

Bir inaan 4 derecede - demek ki 
haylıca aoğuk - bir au içerisinde 12 
dakika durduğu halde :vücudunun 
hararetini 37 derecede muhafaza e -
der. Bu eanada dakikada 12 kalori 
çıkarır, halbuki normal halinde çı -
kardığı kalori dakikada ancak bir 
buçuk kadardır. Demek ki inaan 
normal halde çıkardığı kaloriden -
aoğuk tesiriyle - on mialini çıkaraa 
da gene vücudünün içerisindeki ha
rareti de~iımez, soğuk almaz. 

Muhitin aoğukluğu daha tiddetli 
ve daha devamlı oluraa o vakıt vü
cudun aıcaklığı da düımeğe batlar. 
Bir derece kadar dütünce vücut ye
niden bir kudret göatererek orada 
muvazeneyi temine çalıırr. Dayana
mryacak hale gelince bir derece da· 
ha aoğur ve yeniden bir kudret göa
terir, fakat aoiuk bili devam eder· 
se artık kudreti büsbütün kırılır ve 
içersindeki hararet 27 yahut 25 de
receye kadar inince hayatın de"Y&mı 
kabil olamaz .. 

Bu tecrübeler yeni olmakla bera -
ber, onların ispat ebnek iatedikleri 
teYİ eskidenberi bilirsiniz. Soğuk al
mak sıcak bir yerden birdenbire, ha
raret derecesi pek farklı, aoğuk bir 
yere çıkmakla yahut şiddteli soğuk 
bir muhitte çok kalmakla olur. 

Soğuk mevaimde bizi korkutan 
haatalıklar aofuktan değil, aoiuk al· 
maktan ıelirler. Bu mevaimcle ken· 
dinizi aoiuk almaktan korunanrz -
yani aıcaktan birden bire aoiuia 
çıkmaktan, yahut aoiukta uzun 
müddet kalmaktan aakmınanız -
kıt haatalıklarmdan hiç korkmaya • 
bilir.mi:a. 

G. A. 

Filistin • • • 
ışını halledecek .. 

mı • 
• 

Yahudi muhaceretine 
bir istikame~ verilecek 
Londra, 29 a.a. - iyi malGmat almakta olan mahfiller Lon

clra' daki Filinin konferanımm ikincik&nunun son haftaıından 
evel toplanacağını tahmin etmelC:tedir. 

Konferansa iştirak edecek olan arap 
murahhaslarının isimlerini muhtevi 
liıtetıin ikincikinun bidayetinde net· 
redileceği ıöylenmektedir. 

Arap deleguyonunda, Filiatin'in bil 
tün arap fırkaunı temsil eden 6 iza 
bulunacaktır. 

İrak için Nuri Sait pafa, Erdun için 
Tevfik Abdülhüda pa,a ve Suut kıral
lıiı için de Emir Faysal. 

Bet arap fırkaaı vardır. ve öfrenil -
diğine göre altıncı murahhu, müftü -
nUn f ırkasmm pyri reamt bir p.hai -
yeti olac:aktır. 

Londra'daki arap mahfilleri arap 
heyetinin Londra'ya 12 ikincikinu!1 -
da muvualit edece&ini beyan etmek • 
teair. 

Sal&hiyetli bir kaynaktan öğrenil -
diline göre, Filiıtin meıeleainin halli 
için İngiltere hükümetinin yapmı9 ol-

dufu proje, müfrit araplarla yahudi -
lerlıı iıtekleri aruında bir nevi haddi 

vayttır. 

Bu projenin araplarda filen ve kati-

yen kendi memleketlerinde oldulda • 

rı yakinini tevlit etmekten ibaret o • 
lan umumi prensipten mülhem olaca • 

ğı ve fakat İngiltere'yi Balfour beya -

natından rücua icbar r.tmiyeceği söy -

lenmektedir. 

KÜ(ÜK DIJ HABERlER 
X Brük•el - Rekist ayandan Rho

diua, ayan mecliıinde bir nutuk söy
lerken birdenbire dütüp bayılmış ve 
yapılan bütün tıbi ihtimamlara rağmen 
bir.az aonra ölmüştür. 

X Roma - Prenses Marie dö Savua 
ile prena Lui dö Burbonparm'ın evlen
me meraaimi 15 ikincikinunda Guir
nial kliseainıde yapılacaktır. Genç evli
ler halaylarını Afrika'da geçirecekler
dir. 

X Lima - Panarnerikan konferan
aına ittirik eden bütün heyetler Santa 
Maria vapuru ile hareket etmiflerdir. 

X Sofya - Filiıbe ukeri mahkeme
ıi reiai B. Atanu Pautef iatifa eden 
B. Prealavaki'nin yerine Sofya poliı 
direktörliığüne tayin edilmittir. 

X Nevyork - Vudvov Vilson'un 
dolumunun 82 inci yıldönümü anıl· 
DUftll'. 

X "aıinıton - Bahriye nezareti, 
yakında "iyi komşuluk siyasetinin bir 
nümayişi" olarak cenubi Amerika et
rafında bir eeyahat yapmak üzere bir 
kruvazör filoau göndereceğini haber 

Yahudi muhacereti meıeleıi vermektedir· 
X Lahey - Harp veya diğer fev

kalade ahval vukuunda milli tetkilita 
ve Felemenk'in müdafauma dair ~ 
m kanun llyihw mecliae tevdi edil
miıtir. 

Yahudi muhacereti, tatil edilmiye -

ceil cibi, yaaak da edilmiyecek, yal -
nıs bu muhacerete bir iıtikamet veri

lecektir. Bundan böyle yahudi muha • 
ceret halini alacak ve muayyen faaı-

X Dublin - Baıveldl olalıdanberi 
bir devreye .-mil muvakkat ve muha- ilk defa olarak B. dö Valera Vapng-
uret hallini alacak ve muayyen fuı - ton'u ziyaret ederek B. Ruzvelt'in mi
l•larla tetkike tabt tutulacaktır. Ay • aafiri olacaktır. 

n.t zamanda muadelet esaıına müıtenit x Belsrad _ Prq'daki Yueoetav· 

tetril bir meclia viicude ıetirilecek • İ ya aefueti k&tibi B. Staiç, Hariciye ne-
tir. .ıareti kitipli,iine t,..m edilmiıtir. 

l imin gittiği yol : sihatli 

adamın tetkiki 

Her sahada ziyanll çıktı 
Su alan bir gemi ruuıl dakikadan 

dakikaya batarsa, bir tarafı delmen 
bir balon naaıl aan.İyeden aanİyeye 
aönerae aapaaağlam aandığımaz İn· 

aanlar da günden güne çöküyor, aon
.l l il il l l l il l l l l l l l l l l l l l lll l l l il l l l l l l l il l l 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ ra, aulara gömülüveren gemi ve ye-

- re aeriliveren balon gibi birden bire 

1 Şimdi başlıca hedefleri şu:l~;n:z.E~?.l::.:_: 
:. _ _ babası ile tanııtım. Beyaz aakalmm 
,1111111111111 : K d • • • b • : çerçevelediği yanakları penbe penbe 

l .talya'mn manevrası pek ç~k kimselere ga- - en 151 ne gen 1 Ş 1 r E idi. Her mevzua dair aali.biyetle ve 
rip görünmüştür; Halbukı bu manevra B. : E aaatlerce konuttu. Saat yirmiye doi· 

Musolini'nin iktidarının nevini, İtalya'nın bugün- § 1· m para tQ r 1 U k yaratmak, E ru: ''müaaadenizle gideyim, ya.ta-
kti sıkıntılarını ve Faşist devlet adamlarının Fransa E yam,'' dedi. Oglundan babaalılllll ya-

hakkında ne düşünaüklerini bilenlerce beklenme- § ~ tın~~~=: bq, cevabmı verdi. Er-

dik bir şey değildi. Esasen İtalya Faşist olmasaydı, - Akdenı'zı'n remberi itinde = ken yatar, erken kalkar, ve miibala.. 
bugünkü müşkülat ve sıkıntılara maruz bulunma- : ) ı E gauz, ber g\ın on kilometre yol ,ü-
saydı ve Fransa bu derece zaaf manzarası göster- : 

meseydi bile gördüğümüz ve hala görmekte oldu- § kalmaktan kurtulmak = rur.l(arar verdik ki altmıt yqmda 
ğumuz mücadeleye gene şahit olmaktan geri kal- : E bile gorunmıyen bu ihtıyar kendia -
mıyacaktık. Neden mi? Çünkü bugi.inkü 1talya'nın : - ne ÇOAl iyı baxmııtır. 

f d f .,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r u oudenoerı dutünüyorum: uhat emellerini tayin eden coğra ya ır. Yalnız muva - • 
fakiyet hususunda daha az meçhul kını çoğaltmıya çalışıyor. İtalyan kaicıeıerıne gore yaıamak eaaabr, 
adamıar tarafından açılmış 01say - Günün politik hadisesi ya. libya garnizonlarını arttırarak, ıa11.at hayat ~e aıhat mwnnmaamm 
dı bu mücadele daha mahirane yahut Filistinde garp tethiıçiliği- tek aırrı bu mudur? Bu kaidelere 
ve daha az kabaca yapılabilir. ne müzaheret ederek, yahut Akde- harti hartine rıayet eden nice İn11AD· 

B. Musolini diktatördür. Her Y 0%0 n : nizdeki üalerini İngiltereyi abloka far biç beklenmedik bir anda, içi bo-
diktatör gibi onun da muvaffak ol- edecek tekilde takviye ederek ln- talmıf çmarlardan da çabuk, devrili-
ması ve derhal muvaffak olması p. Dom .• n .• k giltere'nin Nil üzerindeki mevkii- vermıyorıar mı ( nonnal bir ömür Mi-
lazımdır. Bilhassa bir başka dikta- ıye r tutulmaz birhale getirmeye çalışı- renJerm yuvarlanı§ı neden? 
törle birlikte çalıştığı taktirde. bü- yor. l>oktor Lorıç ımd&dıma yetİftİr· 
tün kıymetli parçaların başkasının müdafaa etmekten menedemez. lngi- dı. l..orıf, r..olleJ do Frana'ta anatomi-
hissesine düşmemesi Jiizımdır. lm- liz kamoyunun büyük bir kısmı B. D ördüncü istikamet: İtalya- patoloJı1' proteaorü ve dunyanın ea 
di, B. Musolini B. Hitlerle birljk- Çemberleyn'in Roma seyahatini en- ın dördüncü tazyiki Suriye Lanın.mı§ cerranlarından bıridir. lh-
te çalışmıştır: Onun tavsiyesi üze- dişe ile karşılamaktadır. Ve bir ingi- istikametinde yapılmaktadır. İtalya tıaau vıa ve aaap cerrahhiındadır. 
rine İspanya da işe girişmiş ve bu- liz Başvekili kamoyun müzaharetine 1936 dan beri bizim Suriyeyi bıra- ı enı iamın takıp etmekte olduğu yo-
güne kadar maruz kaldığı darbeler- istinat etmedikçe hiç bir şey ya- kacağımızı umuyor. Biz bunu yap- ıun ne olduğunu toYle anlatıyor: 
den başka bir kazancı olmamıştır. pamaz. tığımız takdide namzetliğini koy- - öuguaKu bekimtik hcuta adam-
Adam ve para kaybetmiş, hakiki ltalya'nın başlıca hedefleri, bir mak niyetindedir. Bu hususta üç ıa luzunıunaan tazıa, ve sıhatli a-
hic bir zafer kazanmamıştır, ve Ge- yandan kendisine geniş bir impara- hedef gözetmektedir: Müslüman aanı ıa ıuzwnundan az ugrafıyor. 
ne~ral Franko'dan hiç bir bahşiş ala- torluk yaratmak. diğer taraftan alemi üzerfode daha büyük bir nü- uzuvıarın 6esaızaıgı arasınua aanati~ 
maması muhtemeldir, çünkü lspan- Akdenizin çemberi içinde mahsur fuz elde etmek; şimalden çevirmek yanı hayau vucuoa getıren tı~jık 
yollar ltalya'ya en küçük bir şey kalmaktan kurtulmaktır. suretiyle Mısırın ablokasını kuvet- muvazene xanunıarını kati derecede 
vermeye ve en küçük bir taviz- İtalya, prensip itibariyle dört is- lendirmek; yakın şarkın büyük pet oıunıyoru:ı. öu muvazenenm kanun· 
de bulmaya amade değildirler. tikamette emeller taşımaktadır: Bi- rol havzasının mahrecine yerlet· &arma vakıt olaaydık uhatteki ilk i-

H albu ki ltalya'nın müttefiki 

olan Avusturya ilhak edil
mittir, Roma protokalları artık mev
cut değildir, Çekoslovakya Alman 
nüfuzu altına girmiştir, Triyeste'
nin istikbali sönmüştür, ve İtalya ...- ..... 
pefte - Vartova mihveri teşkil et
mek için Polonya ile Macaristan 
arasında müşterek bir hudut tesisi 
hususundaki son hayali de yıkıl
mıştır. Kısacası, Orta Avrupada 
manen mağlubiyete uğrıyan İtal
ya hpanya'da beyhude yere çalış
mıttır. Şanaöliye Hitler her şeyi 
kazanmakta, ona hiç bir şey kalma
~ktadır. Gerçi Habeşistan elinde
dir, fakat Habeşistan daha 1936 da 
elindeydi. 1936 yazından beri her 
sahada İtalya ziyanlı çıkmıştır. O
nun içindir ki yüksek se•lc ko
nuşmak, bir hasım bulup onu tit-
retmek ve kabilse önüne gelenden 
bir parça ara:r.i veya hiç olmazsa bi
raz tiivizat elde etmek ihtiyacında
dır. 

B urada İtalyan halkının ve 
dewet adamlarının Fransa 

hakkında besledikleri istihfaf his
aını tebarüz ettirmek lazımdır. 

Fransa hakkında bir malumatı ol
mıyan halk kütlesini bir kenara bı
rakalım. İtalyan devlet adamları da 
hakkımızda pek yalnış ma!Umat sa
hibi görünmektedirler. Gazetelerin 
hücumları 30 sonteırinde başlamış
tır: Umumi grevin muvaffak olaca
ğını ve Fransa'nın anarşi içinde sı
kılacağını sanıyorlardı. Müteakip 
günler, hatalarını anladılar, fakat 
pek geç olarak ve manevralarına 

devam ettiler. Fransa'da amele ha
reketinin kuveti kadar korsikalı
tarın hisleri hususunda da doğru 
mallımat sahibi değildirler, hükü
metin iktidarını, parlamentonun 
vatanperverliğini azımsadılar; Bel
ki matbuatın bir kısmını satın ala
bileceklerini sandılar: Belki kamu
yun harbten marazi bir korku için
de olduğunu sandılar; Fransa'nın 

Orta Avrupa'da bir maceraya dai
ma muhalif olduğu halde, impara
torluğa el sürdürmemek için her şe 
ye hazır bulunduğunu ve en küçük 
tehlike halinde 1914 deki ruhi ha
letini derhal elde edeceğini anla
madılar. 

1 ngiltere'nin de bizi yalnız 

bırakacağını sandılar. Hal
buki, yalnız Süveyş'e değil, Cibuti
ve Tunus'a kaffı bir harekette de 
İngiltere bizden fazla tehdide ma
ruzdur. Şüphesiz ki Roma, B. Çem
berleyn'in sulhçuluğuna güvenmiş. 
tir ve güvenmektedir, fakat bu 
sulhçuluk ne kadar büyük olsa da 
B. Çemberleyn'i imparatorluğun 

menfaatlerini müdrik olmaktan ve 

rinci istikamet: Serbest denize doğ mek. rızaları derhal sezer, ve o zaman. 
ru Cibraltar. İkinci istikamet: Du- Ya Tunus denilecek? Şüphesiz l>Ozwan anengı ut ak tefek t.uhih· 
ala ve Çad gölü tarafında fransız ki Tunusa sahip olmak İtalyan po ıerıe ...ıerhal yenıden tesise muvaffak 
Kamerun ve Kongosunun sahilleri, litikasının ön safında yer bulmak- oıurd\lk. ttaıbukı ıı.mdı, daha çok, 
Uçüncü istikamet: Mısır ve ardın- tadır. Şili garbide Libyanrn bir de- ateı bacayı aardıktan ııonra müdah&-
da Kızrldenizle Cibuti. Dördüncü vamı olan Tunua ltalyaya Tunua- ıe edıyoruz. 
istikamet : Suriye. Sicilya boğazının iki kısmını elin- '')'.arım aaırdanberi hekimlik haa-

--~~--------~-~-.ıe lndundınntei.-........ _ ........ u... UıhküwlD aebeplerini, aeyırlerini. 

K orsika hususundaki emeller ahlil O günden itibaren Panteleria tah· neticelerini ve tedavilerini t ve 
günün birinde Korsika'yı e- kimatının yardımiyle Akdeniz iki kqf içın iıitiımemıf bır gayret aarf 

le geçirmeye muvaffak olduğu tak- havzaya ayrılmıt ve ltalya birinden etmiıtır. !Sununla beraber, aanıyo-
dirde, yalnız Marsilya • Cezayir diğerine geçit üzerinde mutlak ha rum kİ haataukların tahakkuku me· 
hattında mükemmel bir hava ve de- kimiyeti ele geçirmiş olur. Eaaıen- kaniz.maaını, normal haycıtın clııuıda 
niz üssüne malik olmakla kalmıya. bunun içindir ki Koraika ve Tunus nı~ını lıa;yoeden fızyoloJıyİ tetki-
cak, Treniyen denizi bir İtalyan gö ltalya'ya, bütün diğer Akdeniz dev ke ebemiyet verseydik buyuk terak· 
lü haline gelecek ve burada İtalyan Jetlerinin önünde, bütün içdenizin kılere er.ıtırdık. :L.erre zerre yaiı sız-
donanması tamamen emniyet altı- mutlak kumandasını vermeye, ki- dıktan sonradır ki bir bilyaiı yatak 
na girmekle İtalya Akdeniz'in ha- fidir. i.ni kırılır. Meaele yağm sızcbiını 
kimi olacaktır. İtalyanın büyük bir imparatorluk tarketmekteıdir ... ,, 

Birinci istikamet: Cibraltar. ltal kurmak için bealediği emeller bun- Şu halde hastalık, iki perdelik 
ya lspanya'da harba müdahale et- tardır. Şumul itibariyle Alman ve bir uyatro piyeai gıbidir: bırinci per• 
diyse bunu biraz karşısında bolşe- japon planlarına muadil olmasa bi- de aeyirciaız ve ~u.ranlıkta oynanır. 
vik bir rejimin yer alması için, fa- le gene de bu plan gene de muaz- Sonra, aeyircinin kulağına bir takım 
kat daha ziyade nasyonalist İspan- zamdır. İngilizler, franaızlar bu ge aealer gelmiye b&.1lar: ikinci perde •.• 
yadan bir şeyler elde etmek ıçın niş hayallerin tahakkuk ufhaları- ve meıuın ıntiha yaklaımaktadır. 
yapmıştır. Neler? Ya Ri['i veya Ba- nı yakından takip isterler fena ol- Hekimler, ekaeriya, ikinci perdede 
icar adalarını. Rif hususunda düşün- maz. Bütün bunlar da mevı:ubahis ••lirler. Böyle mi? 
mck nafiledir, Fransa bu projeye olan aylnız kendilerinin ölümüdür. Doktor l..öriı, her haata muayyen 
razı olamazdı ve esasen Almanya bir hutalrk bahae konulduğu zaman 

da aynı yere namzetliğini koyardı. Ge- da ayrı bir mevzudur, diyor. 
riye Palmadan La Maddalenaya bir 88. Blum Ye DellloS Henüz bilmiyoruz. Öğrenmek yo-
baraj germek imkanını verecek olan lunclayız: haatayı diriltmek, evet, 
Balear adaları kalır. Fakat bu ser- 8. Jırdiyö'ye iJbirlili fakat ilk önce sağlamın baatalanma· 
best deniz davasını halletmez, aına mani olmak! 
serbest deniz davası ancak ltalya- leklif efmi~ef Doktor Lörit diyor ki: ''keyif 
nın Tanca'ya yerleşmesiyle kabil nikbinlik ve nete sempatik Üzerinde 
olabilir. Bu cihetten, gözetilen he- Paris, 29 a.a. - Bugünkü grenguar en hayırlı tesirleri yapar. Kan ceve· 
def Tanca'dın Once İngiltere, Farn gazetesi B. Tardiyö tarafından gaze - lanı muntazam olur. Bil&kia keder 
sa ve İspanya Tanca'da yegane ha- teye gönderilen ve B.B. Blum ve Del- ve yeis kan cevel&nmı fakirleıtirir, 
kimdiler. ltalya'da buraya yerleş- bos tarafından kendisine en geniş bir bizi baata rejimine tabi kılar.,, 
meğe muvaffak oldu. Fakat burada esas dahilinde bir birlik kabineai tef- Demek ki ilim tuttuğu yolda be
iktidarın ancak dörtte birine ma- kil edildiğini gösteren bazı vesikalar defe varmcıya kadar yapacağımız 
liktir. Bunu tamamiyle ele geçirip neşretmi,tir. ıey umumi esaslara güvenmektir: 
Atlas Okyanosu üzerinde bir liman Grenguar'ın makalesi L~berte ga - aıhatli Yaf&Jnak, keyifli olmak, her 
elde edemez mi? zeteai tarafından da ne,redilmiştir. ıeyi iyiye almak, kederi eski bir el

1 kinci istikamet: Gine kör
fezi. İtalyan gazeteleri hatta 

habeş harbından önce burasının e
hemmiyeti üzerinde israr etmitler
dir. Trablus hududunu Kamerun'a 
kadar götürmek mevzubahistir. Ta
biidir ki bu takdirde Kamerun Al
manya'ya verilecek ve bir - ltalyan
Alman demiryolu hattı Trabluala 
Duala'yr birbirine bağlıyacaktır. İ
talya bu suretle garbi Afrikadan 
ayrılacak olan fransız Kogoeunun 
kendi eline dü~ceğini ummakta
dır. 

Uçüncü istikamet: Mıaır ve Cibu 
tiye doğru. Bu en mühimmidir: Lib 
ya ve Habeşiatan araemda Mıaır ve 
M11ır sudanı vardır. İtalyanın bü

tün politikası Mısırı düşürmiye ma 
tuftur. Mesela, İtalya Kızıldenizin 
Süveyş kanalının idaresindeki mev 
ki sahibi olmaya çalışmaktadır. 1-
talya Kızıldenizin cenup methalini 
Cibutiye ve kabilse İngiliz somali
sini ilhak ederek genitlemeye ça
Iıııyor. İtalya Mnurdaki İtalyan hal 

Evelce böyle bir teklifte bulundukla - biae ıibi atıp neıenin temiz ve yeni 
rını reddetmi' olan B.B. Blum ve Del- kiaveaine bürünmek ••. 
bos'un cevapları beklenmektedir. Fakat ,.batırlaraınız ki hekimler 

Dr. Funk Londra'yı gidiyor 
Londra, 29 a.a. - Financial Taymis 

gazetesi, yeni sene b&.flanııcında al -
man iktisat nazırı B. Funk'un ticari 
meseleleri müzakere etmek üzere 
Londra'yı ziyareti hakkında yapıl • 
makta olan görüşmelerin müsait bir 
surette ilerlemekte olduğunu yaz • 
maktadır. 

Amerika'daki soğuk 

dalgası yayılıyor 
Nevyork, 29 a.a. - Soğuk dalgaıı, 

Amerika'nın her tarafına yayılmıştır. 
Konjestiyon ve kayıp düf!De yüzün -
den vukua gelen kualar neticesinde 
30 kadar insan ölmüştür. 

Nevyork'ta aıf ır altında 7, Şikqo'da 
ufır altında 6, Minne80ta'da aıfır al -
tında 30 ve 40 derece kaydedilmiftir. 

ekmek bile bulamıyan hastalarına 

ekaeriya en pahalı yemekleri tavsiye 
ederler. - N. Baydar 

Skoda fabrikalarını 
Çekler satın aldılar 
Prag, 28 a.a. - Skoda fabrikalarının 

"Şnoyder - Krözo" müessese~inin e -
linde bulunan ve ekseriyeti teşkil e • 
den hisse senetlerinin satılması hak
kındaki müzakereler neticelenmi§ ve 
bu hiue senetleri Çekoslovakya dev
letini temsil eden bir çekoslovak gru
pu tarafından aatın ahnmı,tır. 

Saldık B U i K 
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Çankırı topraklarının altında çeıitli 
ve zengin maden cevherleri var 

Şehre 15 kilometre uzakta 
bir tuz galerisi var 

İ(i kubbeler ve sütunlarla dolu olan 
galeri ancak bir ka~ saatle dolaııhyor 

Hendek'te tütün 
j Çankm tuz ga-ı 

1 lerisinde çıkan mahsulü ve tuz!arrn çe~it-
lerı ve galerıde 1 
lagam atmağa 

Çankırı (Husu
si) - Çankırı top
raklarında madene 
tesadüf olunmıyan 
bir karrş yer yok
gibidir. Şimdiye 
kadar şahsi arama
lar neticesi olarak 
vitayet dahilinde 
muhtelif yerlerde 
bilhassa kömür, 
demir, bakır bul
lunmuştur. Bay
raklı nahiyesinin 
dereli divanı çev
resinde asgari 600 
kalorili 80 dereceli 
kömüre rastalndı
ğı gibi Çerkeşin 
şimalinde Sivricek 
Hasan hacı köyle
rinde de kömür 
made1li görülmüş

tur. Bunlardan 
başka Şaban Özbek 
gumerdiğin köyü 
civarında açılan ve 
bir sene kadar iş
letilmiş kömür o
cağı yolsuzluk ve
saitsizlik yüzün
den idare edilemi
yerek faaliyeti bu
gün durmuştur. İzmit'te aşere mücadelesi h:~:~:;:rn Bayraklı ve hi-

lzmit (Hususi) 
Hendeğinen büyük 
istihsali tütün ü
zerindedir. Sene
de yarım milyon 
:kilodan daha faz
la tütiln istihsal 
edilmektedir. Pek 
nefis ve bütün har 
manlara elverişli 
olan hendek tütün
lerinin satışı iki 
senedir isteksiz ol 
ınuştur. 

Yeni sene rekol
tesi çok nefis bir 
tarzda istihsal e
dilmiştir. Oyle u
muluyor ki, Hen
dek tütüncülüğü
nün bu sene yüzü 
gülecek ve istih
sal edilen mahsul 
değeri ve emeği 

nisbetinde fiyat e
decektir. 

Vilayetimi z d e 
dut ve şeftali a
ğaçlarını sarmış o
lan Diyasps haşe

siyle mücadelelere 
devam edilmekte
dir. Soniki ay zar
fında bu haşerenin 

Uçüncü nesil yavrularının çrktığı tes
pit edilmiş olduğundan Ziraat mü
cadele teşkilatınca hemen uçun
cü devre mücadelelerine geçilmiş ve 
mücadele bitmiştir. Bu mücadelede 
Sapanca, Derbent, Izmit, Yarımca, 

İzmit halkevinde 

her af ta temsil var 
Izmit, (Hususi) - İzmit Halkevı 

temsil şubesi ça!Işmalarına hız ve:-
miştir. Kültiır direktörümüziın baş 
kanlık ettigi temsil kolu, her hafta 
cumartesi gunu akşamları halke\·ı 
sahnesınde temsil vermiye · başlamış 
tır. Bu arada Aşkın Manası, Yedekçı. 
Balaban Ağa piyes ve komedileri bı.i
yük bir muvaffakiyet]e temsil edıl

miştir. Temsil kolu: Adapazarı Ha}k· 
evinin daveti üzerıne Adapazarı na 
gitmiş ve orada Yedekçi'yi temsil e~
miştir. 

Adapazarı halkı. gençl~ği, Halke~İ· 
mizin gençlerine güzel bır kabul gos
termişlerdir. 

Şehrimizde yapılmakta olan yer.ı 

Halkevı binasının ınşaatı tamamlan
maktadır Oniımüzdeki ilk yazda, lz
mit pek muhteşem bir halkevıne sa-
hip olacaktır. . . 

Halkevinde bir elişlcri sergısı açıl-

mıştır. .. 
tngilizce kursları da başlamak uzc-

redir. 

sarcık, hacı muslu 
köyünün aşılrk deresinde de demir 
madeni bulunmuştur. Aynı zamanda 
bakır bol olduğu gibi Ilgazda da krom 
madeni bulunduğu söylenmektedir. 

Çankırı havalisinde muhetlif mahal 
-~--ı~le_r~d~ e petrola da rastlanmaktadır. 

Bilhassa; Çankmya 20 kilometre 
mesafede ve cenupta memlehayı boz
kır tepelerinden ayıran acı çayın saz
lık mecrasında petrolün adeta açıkta 

Tütün iıliyen bir hız. 

Değirmendere ve Adapazar mıntaka
larında 96,730 adet dut ve şeftali ağa
cı ilaçlanmış ve bu ilaçlama için dai

rece 945 kilo arap sabunu ve 169 kilo 
da karbonileum sarfedilmiştir. 

İzmit'te bir 
aşk faciası 

İzmit, (l rususi) - 1zmit'in Bay
rakta köyünde müthiş bir aşk faciası 
olmuş, genç ve güzel bir kadın, aynı 
köyden Ali oğlu Kazım isminde bir 
delikanlı tarafından bıçakla vurula
rak öldürUlmüştür. 

Verilen malCımata göre Kazım lz
mir'den köyüne dönmüştür. Kazım, 
komşusu olan İsmail karısı 25 yaşında 
Mahmure ile bir gönül macerasına 
kapılmıştır. İki sevdalıya Bayraktar 
tepeleri seyran olmuş, genç kadın a
şığına: 

- Bostanın sonunu alalım. lzmir'e 
birlikte döneriz. Demiş. Fakat aradan 
bir müddet geçince genç kadın sevda
sından ve İzmir'e gitmekten vaz geç
miştir. Bunun üzerine lzmir'e dönen 
Kazım kadından intikam almak üzere 
köye tekrar gelmiştir. Kazım Mahmu
re'yi koyun otlatırken dered~ b~lmuş 
ve bıçakla üç yerinden vahşı bır şe· 
kilde yaralryarak öldürmü~tilr. Kan 

ta sızmakta olduğu söylenmektedir. 
Toprağın sinesinde saklı bulunan 

bu cevherlerden muhakak ki yakın 
bir istikbalde istifade edilecektir. 
Çankıvmın tarihi devirlerinde bir çok 
larr bunlardan istifadeye kalkınmış 

fakat iptidai vasıtalarla bu işi yürüte
memişlerdir. Mesela rivayete göre, 
bundan 60 yıl önce Dde köyünün Me
lik deresinde Urvay köyünün korulu
ğu eteğinde bir bakır ocağı işletme
ye açılmıştır. İmtiyazı alan rum ipti
dai furunlar tesis etmiş, koruluğun 

ağaçlarını yakarak bakır istihsal et
meğe başlamıştır. 

Fakat bugüne kadar toprak altında 
saklı bulunan her çeşit madenden baş
ka Çankırıda mutazam bir tuz galeri
si vardır. Şehirden 15 kilometre uzak
ta ağzı bulunan bu memleha kaç asır
danberi işletilmemektedir Bu malUm 
değildir. 

Bugün içerisine girip gezenler bir 
mabet içerisinde gezer gibi kubbeler, 
sütunlarla çevrili olarak saatlerece 
dolaşıyorlar. Buradan çıkan tuz, öte
denberi mahalli sarfiyata kafi gele
cek bir miktardadır. Yani 300-400 bin 
kilo kadar tutmaktadır. Burada tuzlar 
lağam atılarak parçalanmaktadır. O 
halde içeride saatlerce devam eden 
kubbeler, sütunlarla çevrili bulunan 
boşluklar kim bilir kaç yüz seneler 
içerisinde oyulmuş, bu hale gelmiş
tir? 

Fakat bu vasi madenlerden layıkiy
le istifade edilmemektedir. Burada is 
tihsal miktarı çok azdır. Çok iptidai 
vesait kullanılmaktadır. 

Bu tuz hazinesi fen vasıtalariyle iş
letilecek, Çankırıya muntazam bir yol 
letilecek, Çankırı'ya muntazam bir 
yolla bağlanacak olursa randıman çok 
artacaktır. Buradan çeşitli tuz istihsal 
edilir. Bu tuzlara muhtelif isimler ve
rilmiştir. Nişadır tuzu, yağ tuzu. gök
tuz, kantuzu, karatuz gibi: Ayni za
manda bu maden hazinesinin klor fab 
rikasına çok elverişli olduğu söylen
mektedir. Belki ileride bu usrtele 
istifade edilecektir. Kadri Karman 

tutmasın diye can çekişen zavallı ka
dının kanından emen katil firar et
miş, İzmir jandarma başçavuşu kıJ
mandasında bir müfreze takibine çı· 
karak 8 saat zarfında yakalıyarak 

adaletin pençesine teslim etmiştir. 
Vaıka yerine müddeiumumi muavini 
B. Bedri giderek tahkikata el koy
muştur. 

................................................................................................................................................................... 

YURl-T AN RESİMLER 

Amosro'don bir görünüş 
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ı Şair Akif için yapılan ihtjfal 1 

Üniversite gençliği Akil'in mezarı bQ§ında lıtikliil Mar§ını aöylüyor 

Bir Tıbbiye'li talebe Akil'in mezarı bQ§ında nutuk aöylüyor 

VİLLA APARTMAN MAGAZA 
yaptırmak istiyenler için şimdı 

Proje, plan mevsimidir 

Zamanın her türlü konforunu haiz ve 
ımar kavaidine uygun avan projeleri, 

ınşaat !ıl;iııJarı, betonarme hesap ve j 
resimleri, her tiirlü inşaat detayları, 

sıhatli keşifler, ınşaat kontrolluğu cid· 

di her keseyi tatmin edecek fiatlar. 

Y. Mimar Reşad Akıncılar 
Yenişehir Atatürk Bulvari 

Karadeniz Ap. 
Ankara Yükaek Ziraat Enatitüaünde Akil için yapılan ihtilal. 



lllrkiyeniı 

müsabaka 

imtihanında 

Liseter içinde haridyeye en 
fazla memur yetiştiren 

mektep: GALATASARAY 

Mektep talebeleri 
ve kulüpler 

(Bqı l inci say/ada) 

etmif iae de, Beden Tirbiyesi kanu -
nunun 13 üncü maddesinde ıpor kulüp 
terinin ordu ve mektep dıtında kuna
lacağmm açıkça ifade edilmlt olmau
na nazaran bundan böyle yibek tah· 
ıil gençliifnin dahi apor kulOpleri • 
ne girmelerine imkh kalmadığmı 

Cok yakında Ankara'd 
doğacak Türk operası 

Tiyatro ve opera mektebi profesörlerind 
Kari Ebert Ankara operasından bahaediyor 

Gen~lır ıraımdl hlrldyı •lell rlğ 
bildirmittir. 

Yüksek tahsilini bitiren, üstelik 
yabancı bir dil de bilen bir genç 
kendisine lbeslek intihap edeceği 
.aman zihni muhakkak ıu kelime ü
aerinde durur: 

Hariciye .... 
Fakat insana yabancı diyarlarda 

dolapıak, beynelmilel hidiselere 
karıpıak, bir çok meıhur phıiyet -
leri tanımak imkanı veren bu cazip 
n parlak meslege girmek için, tah
ail hayatı boyunca verilen imtihan· 
lardan batka, bir de münbaka imti
hanı geçirmek lazımdır. Çünkü ha
riciye, diğer devlet memurlukları a· 
namda bir nevi "kurmay" aınıfı el-• bidir. 

Filvaki Sainte - Beuve, imtihanm 
bir insanın kıymeti hakkında daima 
ubih bir fikir vermiyecefini, bir 
khmenin ,tahsil haricinde, mubit • 
ten, havadan ve tcmu ettiği tabı• • 
Jardan da bir çok fCyler öireneceli
lli söylüyor. 

Tahailleri mtıddıetince "yorulmut• 
olan bazı gençler, bu ıözleri cuip 
bulabilirler. 

Fakat Sainte - Beuve nihayet bir 
edebiyat münakkidi idi. Büyük 
harpten önceki bir çok mtıbim aiya
ei meselelere çok yakındaıı karıpnıf 
•ki bir diplomat ııfatiyle Juleı 
Cambon ıüpheıiz bu huıuıta daha 
-..Ilhiyetli"dir: 

Julea Cambon'a göre, devletlerin 
cittikçe daha mudil bir ıekil alan 
münasebetleri, hariciye memurları -
aın iyi bir tahıil gördükten batk• 
&ağlam bir kültüre sahip olmalarını, 
ayrıca ıoıyete adabma da u çok va· 
kıf bulunmalarını icap ettirmekte
dir. 
Diğer taraftan, muhterem bir ha

riciye mensubunun çok doğru ola -
sak aCSylediği gibi, '1>u memleket 
Dima büyük dehalar ve parlak ze
Jiiilar yetittirmiıtir. Biz, bunlardaıı 
aiyade, mümkün olduğu kadar aynı 
eeviyede bulunan Jençler arıyoruz. 
~ellide., ı.rici,Jt "ord~ıu lıin 
lradrolar hazırlamak ve imkan niı -

1935 te acılan imtihana 4 kişi 

girmiş, yalnız bir kişi kazanmıştı 

Genel Kurmay Baıkanhğı da ceva
bi tahriratmda; ordu dahlıt hizmet 
talimatnamesinin ordu menauplarmın 
ıiyaal olmıyuı herhangi bir cemiyete 
girebilmelerini huerde ancak Genel 
Kurmay batkanlığının iznine bağlı 
bırakımı olduğu yazılmakta ve ordu 
mensuplarından vakit ve hali müsait 
olanların bayir cemiyetlerine maddi 
ve manevi yardımlarda bulunabilecek 
leri ilive olunmaktadır. 

1938 de 26 genç namzetten 
17 ıi inıtibanda nıuvaff ak oldu Şüpbeaiz ki bu yeni vaziyetin tat -

bik mevkiine konulması, spor takım· 
hanında semerelerini vermete bat- larırıın eıaı menbaları mektep tale-
lamııtır. heleri olan birçok ıivil kulüpleri sar

Her namzet imtihan odasından sacaktır. Bunlardan yeni gidiı ve o 
çıktıkça, ötekiler onun etrafını a- giditin icap ettirdiği yeni ruhu anlı· 
tarak ıorufOrlar: yanların bir müddet ıonra, elemanla-

- Naıd geçti} rmı halk kütleleri arasından aeçerek 
aap.kayıtlarını gevfetmeği katiyen - Vallahi, medeniyede biraz bo- vaziyetlerini kurtarmaları beklenebi-
dütünmüyordu: tlcride, belki de caladmı. Fakat umumiyetle fena lir. 
r_nk mühim an19rda memleketi tem- seçmedi .. 
.- Her namzedtıı vaıatl 45.50 daki - Ankara'da Muhafızgücü, Ankara -
ıil edecek bir memurun, muhakkak · H b" tdman 

ka kadar içerde kaldıg·mı kaydet- gücü, Demırapor, ar ıye 
ıurette iıtenen vasıfları haiz olma- "h b' ü · tikten sonra, içlerinden 'birinin ta- Yurdu, nı ayet ırer m e11eseye ıı· 
ıı prttı. Hariciye memuru olarak · d k lü 1 d' · k 

Proleaör Kari Ebert, tiyatro melıtebintle bir tenuil aıHUllllill 

Tiyatro v.e Opera m ektebi p rofesörlerinden ve dünyanın tam. 
mıt aanatkirlanndan Kari Ebert b ir müddet için mezunen ...... 
reye ıitmiftir. Profesar Ebert h areketin den e ye( kendisiyle ... 
rüıen bir mubarrir imize, Opera ve Tiptro mektebimizin çalrfl'!" 
lan hakkında demiıtir ki : 

- Hayatımın en tatlı ve en heyecanlı zamanım Ankara' ela ~ 
çiriyorum. Burada çalıımak bana zevk veriyo r . 

lebe argoıiyle söylediği sözleri de tınat e en u p er ır ve yenı arar· 
yetıttirilmek Uzere Avrupa'ya tale- d ü · ı kl d F ilave edeyim: an m tee111r o mıyaca ar ır. a • 
be aönderilmesı de mevzubahiı ola- k G ı G" G 1 

• - Her baliıin "bir tarafından at, a atasaray, uneı ve enç er- Senenin muawven aylarında mazdı. Çünktl b8vle bir mul eıa1en b' l' w. k 1" 1 . ı· t krar faal" t 11 1 girip 8te tarafıadan çık yoruz,, •· ır ıgı u up erın n e ıye e meıfıtı.ı olmak auretiyle Alman-hiç bir Larafta yoktu ve ibdaı edilft k -'- · ı ice bir müddet ,._.lı.._ "' ma, imtihan heyeti izaları hem ço geçm ... ıç n, ep s- s- ya, naoiltere ve Amerikada da bile, yükıek tahıillerini bitirdikten k'b h d dd''d dil t"~" cakları ve ancak yeni talebe olmıyan ··• 
k ı ar, em e tere u e f uı;u- devlet t1°yatro ve operalannda ıonra Avrupa'da da bir kaç ıene a- Uz .. .. . . .. k · ·n a izalar bulduktan ıonra ıpor müsaba-

1 k h n ü gorunce ıızı açma " ıçı • hocalık etmekteyı·m. Fakat bun-lacak olan talebeler, meme ete ay- t bil ü · .. t · lar katarına, bilha11a futbol maçlarına 
lı yaflanmıı olarak döneceklerdi. zam ın nıye~!,01 erıyor ··· girebilecekleri anlaplmaktadır. ların hiç biriıi benim için Anka-

Bu takdirde yapılacak bir tek -y · .ek ra T0ıyatro ve Opera mektebı" ka 
r Müsabaka imtihanına i tır• et- Haber aldığımıza göre, bölge fut • • 

Kal tar 
Bakanlığın® 

kalıyordu: Ba \a mülkiye ve hukuk ib dar or)·ı·nal ıayanı d1°kkat -e baz mek üzere 36 tal in müracaat et- bol ajanlığı, geçen Hne oldugu gibi ' " 
olmak üzere hariciyeye memur ye- tiğini ıöylemiıtim. Fakat imtihan mektepliler arasında futbol turnova- verici d~ğil. (Baıı 1 inci &aylada) 
ti•tireet:k mekteplerden, bu meale· d 1 · B ld k' kanaatimin muhtelif b!.a.~ 

:s günü bunlar an ya nız 31 ı mev· larr tertip edecektir. u yo a 1 he etmeyiz. B••lananlar nuu • g
w e girebilecek aençleri huıuıi biri- . 'h d ı· b 1 . ardır EvelaA tu"rk talebesi -s 

• cuttu. Dördü lisan ımtı anın a e ı· ıe ep erı v · meL benu··.. •--·· ıelmiJealer tina ile yetiıtJrmelerini iıtemek... k' · 1 maçlarının ikinci devre müsa- k t.: k · tidatl Sonra mo .., • ••-
mine olduktan sonra kalan 27 ışı- ço zeaa ve ço 11 1• • • baılanmak, sanat ye irfan ki· • * • den biri • spor tibirtyte - aban don bakalarının da bu turnuva dolayııiy- dem ve ,-epyeni bir memlekette ıim- ..aL.. 

Dört aenedenbcri muvaffıddyede . k. • bi 'bi · d le bir müddet geri bırakılması muh • diye kadar hiç yapdmamıt bir i•te yacını açlık gibi, auauzluk •-• yaptığı içid, 26 •Jı rı rı ar ı · :s ak b ___ ..ı L-- .. ~ı 
tatbik olunan bu yctiftirme ,.uulü awa-d .. leder umunıS. mak•k-. iktı· temeldir. çalrtmak ve bunu vücuda getirenler bağrı yanar İNCUen uu .. 
sayesinde, hr.riciye veklletinin bu sat ve maliyeden tahriri ve hukuku arasında bulunmak kadar bir sanat- milletin isteklerine yetipilMik 
sefer açtığı müsabaka ımtihanana medeniye devletler huıuıi hu • karın bedii hislerini okpyacak ne o- lizım. Her aile ocatı, son çoca-
girmek iUere 36 ıencin müracaat et- kuku ve ıiyaıi tarihten de ıifahi DIŞ fABIBI labilir. Ben ıuna inanıyorum ki, bir junu okutuncıya kadar, maarif• 
tiğini ıöyleraem, aiı: de ıüpheaiz be- olmak üzere iki imtihan daha ge kaç yakın ıene ıonunda dünyanm en aizlikten ıikiyet edecektir. h 
nim kadar ıevinirıiniz... çirdiler. M. AZ 1 z TUNÇ orjinal ve en enteresan operaı Tür- bizim kaJ1bmuz delil k&D1]1ii. 

İfte ben, onlarla birlikte, veWet Bu 36 kitinin içinden muvaffak kiyede dotnıuı olacaktır. mız, dfnms delil Jmyeli•tit•r. 
bb>atıMa üst katındaki lot korido- olanlar 17 Wıedlr. Yani yfbde 47 Puucla maada her ıh bu- Ankaraya bir ingiliz lııecl• tiyatro Bu millete, ibtiyaçlannm utbll-
run dibindeyim. Hepsi yakıflklı, nisbetinde bir muvaffaki et ı.. talannı kabul ve tedavi eder mütehaaııaı gelmişti. Talebelerimiz hillet_..w.en daha İJİ ne di. 

-=.. .... .-.-.. .... ~ ...... ~·~·~"~~~_...,.. ...... ~""tl!"~~~~~..-~"9ıılli,,_ .. ._:-. .. llJ'llP9 .. ~'11r-"llll11J111,...,.,. .. .., .... ..._9tll9IBR~r·1~•nı~,,.•een,·· .... ._..,.t.t.: .,... 
ye memurlarilıofu" tc\tldl etl;Dek i.- ler- (Bıı vasıfların Gir hariciye aıe· tinin, bu ge~trden yedi tane- Hakla Apartnnam No 1 İngiliz kadın tiyatrocu da bu temsil- yebiliriz? Mütemadiyen ietemlk 
tijVt'U.1. Onmı için. *'Paabak• imti- muru için çok Ulzumlu olduğunu ıini aldığını ıöyliyelim. Fakat ö- • ••••••••••••• de bulundu. Hayretler içinde kaldı ve demek, mütemacliym lnkitaf et-
lwılarma ehemiyet vermece mecbıa- aöylemeğe bilmem hacet 'farmı ?) teki namzetlerin müteessir olma- ıu sözleri •öyJedi: mek, aeiyai miakialik •• .. .. 
ıras-" Koridorun dibinde, iki muıtatil larma sebep yok: çünkü Avrupa - .. Memeleketimde en bilyUk artiıt külden, aai~t sefalet -..Yatp-

• • • gaz gibi, iki buzlu cam parbyor: memleketlerinde de muvaffak o - Bir istifham daha ki, o belirme· ter tarafından temsil edilen Romeo ve lıtmdan mütemadiyen ileriye, 
Omıanb imparatorluğu zamanın- imtihan oduının kapıaı.. Dıvarda lan 200 talip içinden - meseli • an- den ben ılı:e cevap vereyim: Jüliyet'i ıeyretmittim. Onlar muhak· yeni medeniyet idealimizin &J'-

da hariciye memurları da. diler bl- da. o ıiln imtihana precek taliple - cak on kitinin almdıiı ıık ıık gö- _ Hariciye memurlup, .. muraf- kak ki hiç te fena değildi. Buradaki dmldc llemlerine clolra llmtalap 
tin memurlar ıibi. ııeliti ctbel al~ rin lilteai uılı. riilir. ıı .. bir meslektir. Bunu c8.1 önOne temsil için de memlekette c6rdüj6m- Jiibelmek demektir. Omi.limis 
mrdı: Namzetlerir. koltupnda ya bir Sonra - imtihan da bir apor mü- alan vekllet, uıt memurlarına ma- den daha cUseldi diy~ delilim. buoeladır. V e ona en iyi ı-ba 

.-cidi1'8 .,1ıkla hariciye ne- kaç cilt kitap, yahut .ıotlarla dolu sabakuı sayılabileceğine göre - bir qlarmdan batka - barem kanunu- Çünkü mukayese edemıyorum. 11~- edecek olan ela fikri terbiyedir. 
saretinin bir kalemine çırai edilen tifkin bir çanta var. milaabakaya giren 30 aporcudan yat- nun üçllncU maddesine ıöre - tem- zu aynı olmuma ratmen bqka bar H Ar Yücel' lllaftffald 
ıenç namzet, içlerinde •mnıhe • Koridorlardaki ııralara oturdular nıs üçünün kuanmaaı. ötekilerin ıll tahıiutı da verir. tarzda oynanıyordu. Bu bende bari- ~ •• 1 e • 
met", "hulefaJık" ve uire gibi, bu- ve isimlerinin okunmuını bekler - phıl değerleri olmadıiına delalet Dıprdaki memurlar eaaı tahıi· kQllde bir lntiba uyandırdı. Çok or- yet clilenz. 
sGa adlan dahi ln8aaa yabancı ıe- ken, kitaplarına ıon bir defa ıöt at- etmez delil mi?.. utlarını bir ıterlin 1032 kuruıtan jinal ve bam 1-aıka buldum. Talebe 
len bir takını mertebelerle yübele mai•· kendi aralarında son bir mil- ••• hesap edilmek prtiyle alırlar. Ay· bunu teınail etmekle f6hret kuanmıı 
yilbele, .. Hudayinabit" bir tekilde .zakere daha yapmaya koyuldular. ŞimcJi de müubaka imtihanma rıca vekllet memurların temsil tah- hiç bir artiıtti taklit ederek delil•· 
eefirliğe, nazırlıta kadar varırdL • • * girenlerin "menıe" lerine bir göz aiaatmı, onların bulundukları ya- dece kendi duyuıu. anlayıtr n huıi-
Bunların aruında fÜpheaiz çok de - lnun kendinden ııe kadar emin o- atalım: • hancı memleketin hayat ıartlarma yatifi ile oynıyordu. itte bunun için 
terli kimseler vardı. Fakat, eauta i- luna olaun, bir imtihanda pnım da Liıeler içinde Galatauray, bari- _ yani bu memlekette bayat ucus çok gibel, çok entereaandL Ben Ro-
yi bir seçim olmadığı için. bu nadir biru hiuesi vardır. Onun için, mu- ciye memuru yetiıtirmek huıuıun- veya pahalı olduğuna - göre, tan· meo ve JUliyetin bu kadar muvaffak 

F. R. ATAY. 

( Bqı 1 Jacl aylada ) ıa,m.tler o kalabalık araımdan sGç- tatil buslu camlara yan yaa bakıp daki ananevi rekorunu 13 nam- zim etmek ıelihiyetini haizdir. bir temsilini görmedim." 
liUı:lc yetitirdi. Bütün bunlar tim - ıonra hemea kitaplarına dalan bazı ı:etle daima elinde tutmaktadır. Yalnı.1, IU noktaya da ipret et- lngiliz mealekdatm hakkı vardı. ç.....,.. .~ ...,_,ir H .. 
dl tarihe karıtmıt bulunuyor. ıençlcri mazur 16rmeli ... İçlerinden Bu veıile ile, lisan imtihanında 20 meliyim: Vekllet hayatın ucuz ol· AvruJ* ve Amerilra'da tiyatro tale- N.)Vll Cfllail Y-'sm, 
C~uriyet devrinde de, ilk sene- bir wıeai, ~ elinde notları. &özle- üzerine ıg,40 numara alarak birin- dutu yerlerde memurlarının maat- besi bütün temsillerde Ye bilbaua E,._, ~ ..u.i iiıdllıf 

1erla bntıtdıfı, bbde bu mealella ri l ercle, uzun koridoru Mr baftan ci ıeten ıencin bir Galatasaraylı larmı ualtmağı delil. bilikia ıeçi· mefhur kllaiklerde, 'Onu ıtı.se oyna- lllİİt-- Şiiltrii ""-'-ifa. 
muayyen bir çerçeve içine alınma· ibür bata katediyor, biru sonra im- olduiunu ve franıızcayı Türkiye min pahalı olduğu memleketlerde malda töhret kuanmıt artiatleri tak· ~ ......,_ ..W ......... 
ema dnkln bırakmamıftı. Hariciye- tihan edileceği babain bir noktaam- hudutlarmdan dıprı çıkınabızm maaıları oradaki bayat prtlarma Ut etmektedir. Talebeyi bu taklitlik-~ - ntiWitii s.-.Hill ... 
yeintiaafedealeriçU.budaadobs dateredclütettimi,notlarıııabirke-

0

bu kadar mükemmel öirendiiinl uydurmayı diifünilyor. ten vugeçlrmek pek müfkül Ye battl rim, 
eene anc:aiıae kadar eeulı lrayıtlar re daha bakıyordu. kaydetmeliyim. Belki •iz: buan daimkinaı.1 oluyor. Türk tale- S........ ..,,,_,,,_ .,,..y _... 
yok gibiydL Yübek ..-ektep maun- Diğer buıları da. ~ibirlerineau- Galatuaray'dan ıonra diğer liae- - Bu kadar tafailita ne lilsum besinin bfSyle bir taklide kapılma- nıl Falui E,..U.. 
ları fÜpbesis tercih ediHyorc1a. Fa- aller ıoıarai, daha imti?ıan odw lef ve huıusi kollejler gelmektedir. var? ıma imkAn olmayıfı büyük bir kuanç a,,,_ ~ ....w; -... 
kat bunların yanı batında içl,rinde sirmoden kendi kendilerini imtlllan Yüksek mekteplere gelince, talip- Diyeceksiniz. tır. Ve talebe, harekitmı, kendi anla· nerfll NtlCi ı cna, 
çok lıyakatlileri de bulunan.ve Sain· ediyorlardı. Lot koridorda ıua!Wrin terin onu mülkiyede, on altıu Yukarda & s8yledilim •ibi, yilk- yııı. duyufu ve arzusuna ıöre yine AM..ı,,. ~ .,._ ..... 
te-..Beuve'ün dediif cibi, bilgileri- ft cnapların fıııltı1111dan, atada latan.bul ve üçil Ankara huku- aek tahailini bitirdikten sonra ba- kendiıi tayin ediyor. '- - ,.... *-- c- A 
ni tahllilden ziyade muhitten ve et· ıırada açılan kapının cDrüldlılün- kunda okumdtJardır. Gençlerden riciye memuru olmak .. iıtiyak" mı Çok yakın bir zamanda fevbllde 11.rpıt, 
rafmdaki Uıaanlardan almıt bir çok den ve yeni bir nam.sedin çağrılma- ikisi de, Avrup• ünivenitelerinde duymanııt genç var mıdır? güzel tilrk - operamın. dünya ~e B.,.'-r ......,_ cıitı.,._. .... 
kimael•r yardı Bu ite bir dilffn ıından batka bir teY duyulmuyor - doktoralarını muvaf faldyetle ver- ... ben bu satırları, o ıençler i- 18Datmm önüne çıkacağı cünlerı dü· ~ 

11 
lha 

nnneği düıünen hariciye veldleti, d mit bulunuyorlar. çin yasıyorum. ıünerek pmdiden heyecan duymak- ..- ......,. -
1929 da netrettiji bir aizamname ile u~el=L.:I* bfr _...pa -"''•flNk, ••* *** tayım. Bu tiyatro tabiliii, buauaiyetl HJWl'I, -.u.-.ı..a...- • ......_ .. ~ 

- - - .. .. T-- u.. ...ı • le'-1 • d U-...L.-'- -e '---'-•-tiyle biltUn d\inyanm en a- ,...., -v-us- - ~-hariciye meıle&lne ancü inUAba- ao"•lerine kulak .erelim. Bir talnal -~ sen,,.eruı meı a erın e Yedi pnç namaet, m -•a .. ~,. •- . 
ff k lan Ü,__ '- .. uı_ .,,,.bt bl ı .... ki edecekl · i ,___ ,_ 1..--· i i '4kalı dikkat ...Xzünü kendi il.serine ,..,. ".,_ ,.,,,,..,..._ imtihanında muva a o Y ... e.. kelimeler ki. bilmiyenler için 1-.ı - ne •• t yo uı p erın lmtlhanmı .... anara .. ~•c yeye n- - •ı" ~ --'-'--L-- ,.: __ Vı •• _.. 

mektep mezunlarının intisap edebi· de belki merak edeniniz: Barem'in tiaap ettiler. Fakat onları, meslek toplıyacaktır. ıte bilttin bunlar bura- _.. ~- -....- • ~ 
'- d cedeıı daha ffbancı: ıı inci derecesine göre, 30 lira u- .. , __ bo daha bi k da en tatlı bir zevkle çalıJIDÜ imkl- ... .,..... n..a ,........,. Jecel&!erl kaydını aoy 11.. _ E&eqllllbar ... ~ lic StaMi· haya~. yunca, rço çe-
lik bak ta, tali bn• • Exterritorialit6 v. 1. .. v. e.. H maqla veWete intisap ederek tin imtibanlar bekliyor, Bi.1 onlara. nmı .eriyor. .,,,,. ~ , • ...., 'V# 

Söyle bir kayıt. ıt ~ - altı aylık ataj miiddetini dolduran •ıl bu imtihanları kolay ıeçirme- ı.Ci ..... ......,.,...., W...,.,. GiPI •• 
lerin azalacağı iaiuıni uyandlt'llbi • • • • bir genç. onuncu dereceye terfi e- leri için, muvaffakiyet temenni e- A....,.. __,..,..,.... N,.,. V.W-
lirdı. Fakat memlekette yükıek tah- Kapı her açıldıkça. yerdeki im - denk ali memur olur. lkt ıene ka- delim. lzmir'de lik mG"'IGn l.ti _,.,_..Ant~ 
aile ragbet &ittikçe arttığı için, 11 mısr balı, larmı.11 dıvarla öııilndeki 4ar vekilette .. tatbikat" gördükten Talleyrand, yabancı memleketle· 7 l.ı..W ......,_ -J.li ... 
b8yie olmadı. Tahsillerini bitiren kütüphane, ve imtihan heyetlain sonra ya bir sefaretin üçüncü kiti· re giden hariciye mcmurlarmm o- Jmıir (Hmual)- tkind devre lik .. ,.. ~ .....-. .... 
ıençler; her .ııüıabaka imtiha~ın• batına ceçmit b11luadutu ..-.ın bi, yahut da bir komoloaluiun kan· ralarda olur olmu ,eyler yliriD- lar bir. i - ... ı... kıaım, dün 
akın ettiler. Ancak, muvaffakıyet ucu ıküaüyor. Ben de dahil °"U· de·· IMÇ mm uac 0T- G-"mı'_... Perti _... eı. 
-ı·betı' - -·-1-ef - dütük kalı - aum halde herke•. -kin-n bir ta• çılan olarak dıprrya ckalön rilir.dd den hldiae çıkanmmaları için ken- enternaıı bir netice ile bitmiftlr. .... ~. 
.... - .... • r •- Dıt memleketlerde ıt mü e- dilerine: Aluaca.k takımı 6'ok'u 5 - 2, Atct 
yordu. Muhteınel namzetler aruın- vırla içerisini J,tirmeie çahllf'Ol'. ti umumiyetle dart senedir. Her _ Bilbam, clermif, pyretketllk lpOI' Yamanlar ltpOf1l z. ı. Dopn <:_ H. P. a .... ı Bet'- 'V_. 
da barıciye imtihanının adı "zor"a Bazı yerlerdeki uaulibı hillfna o • pnç bu müddeti doldurduktan aon· i9tememl.. •por Demir aporu 3 • o mall6p etmi~ ••••I 
pktıtı için bilhaua H33 le 1935 a • tarak, hariciye imtihimlarmda, ~ ra tekrar AnJrara•ya döner. Fakat Bı- ,.._"e-...1•m ~ ı.ı- ı lerdir C'~• ,.. ...... v .... • 

& '-•'•d zetlerle imtihan' be•etinden 1llıfka ..1.1 _ _ ""- .., .... T·- _,_. .,_. .. · a&oft&t -·-namda talipler aeyrelme.e ~ L ı. takriben iki aene '°'1r& ~ ur çin de mael Ulmalne cirmit olan GUntla en mGhim m.çı olan AJaan. 
O,re ki, 1935 senninde açılan bir kimenih buladtnuı caiz delil... ıarıya citme•i ilitimali vardır. bu alslerlal clelittirenk, mnlell- unk • Uçok karfılarwmda Uçok, ---""!"""------~-
bntibana iftirlk eden dört nam- yalnız aaym vekil B. Saracoila ile Zihninudc bir istifham belir· lerinin llfllinde olan ~ harici,.. iki Nmuk'tan maı.n.n bir Jmdro ile Uçoklular mnkilerini mubaf.- + 
tıetten -ı .. ız bır teki muvaffak ol· Umumi Kitip B. Neman Mm_. di&ini aezer gibi"""': i ...1-ı-- ... 1 d1-w1•...1- ... w.l ..ı1J ... L - ıa~· ,_ L - - , _ IDllDitler bana ill.etea, clewreaill "'°' 

T__. cioilu. aruıra ıelip bir müd i· • ı- c lenu111Rr r1 e r- ana: r-- ı •-· - T--7• .... ır... • 
Dlf'U 

1
- ••• çerde kalıyorlar: gençlerin mfiaf· - Hariciye meamrları naeıl ter· - Bu.ten bilhwa fala pyret yanwn11 ve nihayet Aluncakta p- kinci kıamnu eve&I on, 10Dra dobs*' 

Bu bel kaqıaında harici~ veJra • 
Jeti mliJkül mevki4e b1.,.1f de • 
lildl. l'abt iltec!ili Malı hak_.. 

~~·· ... ---~ ...... ..,.aaı.. 

fakiyetlerinl bimt 1al'Jllek ıpa.. fi ederler acaba? llteru: tt ki, Tlrkl,.'yi temlU • yet .-1 opayarak Uçok takımını fi ile oynmnlflar, bu •retle~ 
"":.. .. .: .. :...:.:.. •~-ı 4 datilı "ttll'*"i - Baremin yilbek tahsil &&mit decelbab aak ft ,.a.mcı cllJU"· S • 2 mall6p e~. yeniden harekete plmif " dlAiiııl 
DUllJll - e, 

0 didiı · mnlftlara fW:il olm hlldlmleri larda, oa• terefl ft ylbek .... Tini ildaci lnn4e. IW4'in .... 1 wuiyetini ,_. sıkarm&,.. 
,.nk ~füo. ~ • dainlinde- falt1ld .._ wı ..._._ _. ..... sdm*lı iki pWea eoılra O'gok 2, AllDCÜ ~ 
~~7'1:,...T 
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AGA YIL BA iNi KUT ------------------------------------------

------------H NIYOR MUSUNUZ? IR -------------- -----------
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inhisarlar İdaresi tarafından sahlan 
--------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -------------------------

-----z men~eli --------------a 
------·- -- -- -- -

; Fi ,arı: (Müdafaa vergısı dahil) 575 kuruşa ; - -- -- -- -- -- -1 indirilmiştir 1 - -- -- -- -- -- -- -- -! Şimdiden tedarik ediniz. 1 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
~I 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
----------............. j D - Bayındırlık ve yapı işleri ge-ı kiz gün evel bir istida ile vilayete mü-ı 4 - Müzayed.e _24-;12-938 tarihi~ -ı 

ı::::::::::::Y.~!~:r.~!i:~!.::::::: ... J ::~::::::~E~:.~y~~~~~:~,.··f·· E~::~ ~s::;.:%~:::~~:i:E:~; :~~!.0
1

~:1~~:.:·:::~~:~t::~~~~ 
• 3 - Bu işin ihalesi 6.1.939 cuma gü- firemiyecekleri. (9213/ 5202) 9384 d~~ cu~rtesi günü. saat 11 de lçel 

Muhtehf telefon n .. saat onda Diyarbakır defterdarh- K. 1 k b. lar vılayetı ıdare heyetı tarafından ya-
ğında yapılacaktır. 1 ra 1 1 na pılacaktır. . . . . 

kablolart ahnacak 4 - Eksiltmeye girebilmek için fzmir Belediyesinden : 5 -:- A~tırmıya gırebılmek _ıçın ~ 
2265.93 liralık muvakkat teminat ver- Basmahane civarında 9 eylül mey- 7,5 nıspetınde ve artırma, eksıJtme, ı-

lamir Telefon Müdürlüğünden: 
1 - ldare ihtiyacı için muhtelit 

cim telefon kabloları kapalı zarf u
ıuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (27.600) yir
miyedibin altıyüz lira, muvakkat temi 
natı (2070) iki bin yetmiş lira olup, 
ekailtmesi 1 şubat 1939 çarşamba gjj
nü aaat 15 de lzmir telefon müdürltl
iü binaaında müteşekkil satınalma 
komlayonunda yapılacaktır. 

3 - Talipler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile ka· 
nuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları· 
nı o gün aaat 14 de kadar meskur ko
miayona verceklerdir. 

4 - Şartnameler bergün lzmir te· 
lefon müdürlüğü ile latanbul telefon 
müdürlüğü levazım amirliğinden (1. 
38) bir lira otuz sekiz kuruş bedel 
mukabilinde verilecektir. (4375 5141) 

9261 

Cezaevi inşası 
Çorum Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - lateklilerin teklifi layık hadde 

ıörülmiyerek kapalı zarf usuliyle ye. 
niden eksiltmeye konulan iş: 

(67839) lira ketif bedelli Çorum 
Ceıacvi ikmali inşaatı. 

2 - 12-1-939 perşembe günü saat 
15 de Çorum adlıyesı ekınltıne komıs 
yonunda ihalesi yapılacaktır. 

3 - Şartname, keşif ve evrakı sai 
' .., 'VA !{ 

ruı bedel mukabilinde verilir. Mu. 
vakkat temınat miktarı ( 4642) lira . 

dır. 
4 _ isteklilerin bu işe müteallik 

ehliyetnamesi ve sair evraklariyle 
birlikte teklif mektuplarını ihale gü· 

ü saat ondörde kadar Çorum Nafıa 
:aireainde toplanacak ihale komisyo-
nuna vermeleri lazımdır. 9308 

Hikiimel konağı yapllrlla<ak 
Diyarbakır Defterdarlığı?dan : 
ı - Eksiltmeye konulan ış: Çınar 

Akpmar'da yapılacak hükümet kon~
lt ın,.atıdır. Keşif bedeli 30212·40 lı
radır. 

2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 
A - Ekıiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek huauai ve fenni şartnaıile-

ler 

mek ve aşağıdaki vesikaları ibraz et - danında cephe alan 33,36 sayılı adalar hale ka?unu .h~kmüne tevfikan temi-
mek lazımdır. üzerinde inşa edilmekte olan beledi- nat verılmesı lazımdır. 

A - Nafıa müdürlüğünden ahnmıf ye garaj santral binasının mütemmi- 6 - Bu hususta fazla malômat al-
müteahhitlik vesikası matmdan olarak mevcut projesine mak istiyenlerin lçel idare heyetine 

B - 938 mali yılına ait ticaret odası ve icar şartnamesine merbut listedeki ve defterdarlığına müracaatları ilan 
vesikası tarifatı veçhile yeniden yaptırılacak olunur. 9487 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını binalar (10) sene müddetle icara ve
ihale saatinden bir saat evel komisyon rilecektir. 
reisliğine makbuz mukabili verilmesi Ve 20-12-938 tarihinden itiparen 15 
posta gecikmeleri kabul edilmez. gün müddetle ve kapalı zarfla arttır-

6 - Dördüncü maddenin "A" fıkra· maya çıkarılmıştır. Takım halinde İ· 
sındaki müteahhitlik vesikası eksilt- car edilecek ·bu binaların 10 senelik 
meye çıkarılmıf olan hangi i' için is- icarının muhammen bedeli elli bin 
tedigi açıkça yazılmak suretiyle ek - lira olup bu para peşinen alınacaktır. 
siltmenin yapılacağı günden en az ae- Müzayedeye iştirak için muvakkat te
kiz gün evel bir istida ile vilayete mü- minat miktarı 3750 liradır. Yaptırıla
racaatla nafıa müdürlüğünden isteni· cak binaların projelerini görmek iste
lecek ve bu zaman zarfında vesika ta· yenler belediye baş mühendisliğine, 
lehinde bulunmayanların eksiltmeye icar şartnamesini görmek isteyenler 
giremiyecekleri. (9212/5201) 9383 de belediye başkatipliğine müracaat 

ederler. Taşradan isteyenler proje ve 
Hükümel konağı yaphnlacak icar şartnamesinin 250 kuru§ bedelini 

Diyarbakır Defterdarlığından : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Eğil 

(Piran)da yapılacak hükümet konağı 
iı.şaa tıd ır. 

Bedeli keşif (26176.85) liradır. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve fenni şartname -

ler 
D -·Bayındırlık ve yapı işleri ge

nel ve fenni şartnameleri. 
E - Bu evraklar Diyarbakır nafıa 

dairesinden 1,31 liraya alınabilir. 
3 - Bu işin ihalesi (6.1.939 cuma) 

günü saat (On) da Diyaı:ıbakır defter
darlığında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
(1963.26) liralık muvakkat teminat 
vermek ve apğıdaki vesikaları ibraz 
etmek lizmıdır. 

A - Nafıa müdürlüğünden ahnmıı 
(Bu ife ait) müteahhitlik vesikası 

B - 938 yılına ait ticaret odalı veıi
kaaı 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 
(6-1-939 cuma) günü ihale aaatından 
bir saat evel komiayon reisliğine mak
buz mukabili vermeleri posta gecik -
meleri kabul edilmez. 

6 - Dördüncü maddenin (A) fıkra
sındaki müteahhitlik vaikuı ebilt -
meye çıkarılmıt olan her banıi it için 
iıtediği açıkça yazılmak suretiyle ek
Jiltmcnin yapılacağı ıündec cıı az ae-

ve posta ücretini göndermelidirler. 
Kapalı zarfla ihalesi 6-1-939 cuma gü
nü &ajlt 16 da Belediye encümeninde 
yapılacaktır. lştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun tarifi dairesinde ha
zırlanmıı teklif mektuplarını ihale 
tarihi olan 6-1-939 cuma günü azami 
saat 15 e kadar encümen reisliğine 
vermelidirler. (4437-5213) 9410 

Muhtelif alil edevat müzayedesi 
İçel Defterdarlığından : 

1 - Açık artırmıya konulan: 
Dakik çır, çır ve nebati yağlar türk 

anonim şirketinin hazineye olan 58881 
lira vergi borçlarından dolayı mez -
kur şirketin 946 senesi haziranına ka
dar tahtı isticarlarında bulunan Mer
sin'in hastane caddesinde kilin Fuat 
ve Sezar Şaşati biraderlerin mülkiye
tinde olan fabrikada mevcut ve (bi -
rinci derecede lt Bankasına ipotekli 
olan) eldeki envanterde yuılı bulu -
nan borçlu şirketin emval ve ıerma
yeaini tetkil eden tesisat. illt. ede
vat. makine ve aair teferruat ve inp
atı. (lcar mukavelenameıi ve zeyli 
ıeraitindeki kayıtlarla tespit edilmiş 
mükteıep haklarla müstecir borçlu 
ıirketin mecürda 946 ıenesine k~dar 
olan intifa haklan tanınmak prtiyle). 

2 - Muhammen bedeli: 222454 lira 
dır. • 

3 - Bu ite ait evrak: Satıt ve ar -
tuma kaimui ve teferruatı. 

Yol yaptırılacak 

İstanbul Belediyesiıaden : 

Keşif bedeli 32661 lira 75 kuruş o
lan Beykoz - Paşa bahçe yolunun in -
şası kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. Eksiltme 12-1-939 perşembe 
günü saat 15 te daimi encümende ya
pılacaktır. Keşif evrakiyle §<irtname
si levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 aayıh kanunda yazılı 
vesikadan başka en az 20 bin liralık 
bu işe benzer it yaptığına dair eksilt
meden sekiz gün evel vilayetten ala
cakları fen ehliyet ve 938 yılrna ait 
ticaret odası vesikalariyle 2449 lira 
63 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubiyle beraber teklif mektupla
rını havi kapalı zarflarını yukarda 
yazılı günde saat 14 de kadar daimi 
encümene vermelidirler. Bu .saatten 
sonra verilecek zarflar kabul olun -
maz. (9448-5329) 9615 

Muhtelif inşaat 

Samaun Vilayetinden : 

Mukavelesi feabedilerek yeniden a
çık eksiltmeye konulmuı olan Samsun
Bafra yolunun OX658-33XOOO kilo
metresi araımdaki penin esaab tami 
ri ve on adet bir metrelik ve bir adet 
3 metrelik menfez ve 2Xl37-2X349 
kilometreleri arasındaki varyant inşa
atının milteahhi.t tarafından ifa edilme
mit kıemı infaatı ebiltmeaine talip 
çıkmadığından ihale 23. ı. 939 tarihi
ne rHthyan puarteei cUnü uat ( 16) 
da viliyet daimi encümeninde puar
ldtla yapılacaktır. 

1 - Keıif bedelleri (136.764) yüz 
otuz altı bin yedi yüz altmıı dört lira 
(94) ku.ruıtur. 

2 - Muvakkat teminat (8088) se
kiz bin seksen aekia lira (25) kuruı
tur. 

3 - Bu ite ak mak tunlarda. 
A) Keıünameler 
B) Ebiltme p1'tlwneli 

C) Feni §artnameler 
D) Hususi prtname 
E) Projeler 
F) Mukavele projesi 
G) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
4 - Eksiltmeye girebilmek için cari 

sene içinde ticaret odasında kayıtlı bu
lunduğuna dair vesika ile bundan evel 
bir defada yüz bin liralık it yapmış 

olduğuna ait veaika ibrazı şarttır. Bu 
husustaki talimat gereğince ehliyet ve
sikasının ihale tarihinden aekiz gün 
evel Samsun vilayetine müracaatla is
tihsali lazımdır. 

5 - İhale (2490) sayılı kanun hü
kümlerine göredir. 

6 - İstekliler bu işe ait (8) lira (11) 
kuruı bedel mukabilinde Ankara, İs
tanbul ve İzmir vilayetleri nafıa mü
dürlüklerinden alabileceklerdir. 

Dr. Hulki Keymen 
Birinci 

sınıf G.. hastalıkları 

OZ miltehaaaıaı 
Belediye sırasında Emek apar· 

tımaru. Her gün saat 16-19. Cu-
martesi günleri 14-19. 8989 

iyi makinistler aranıyor 
Dizel motörlerinden, aantrif uj ve 

pistonlu tulumbalardan, kompreeörlerw 

den ve elektrik işlerinden anlayıp ~ 

rada çalı§mak istiyen makiniıtlerin 

Madeır Arama En.atitüaü M.A.A. gru-
(9469/5331) 9616 puna müracaatları. 9604 

T. iS BANWI 
1 9 3 9 

Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

32.000 lira mükafat 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayis, 1 Temmuz, 26 Ağustos, 

1 İkindteırin tarihlerinde ~ekilecektir 

İKRAMİYELER: 
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 " 1000 - 5.000 n " 8 500 ,, 

" = 4.000 " 16 
" 250 - 4.000 " " 60 
" 100 .. - 6.000 ,, 

95 
" 50 ,, - 4.750 ,, 

250 
" 25 

" - 8.250 ,, 
436 32.000 " 

T. iŞ BanlıtUU1a para yatırmalıla, yalnız para birilıtirmif 
olma, Cl)'lll mmaıula talihinizi de 'Jenemif oluraınm. 
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~ehir harf ası yaphnlacak Öğretmen alınacak 

Teminat miktarı tebdili 
M. M. Vekaleti &tın Alma Ko

misyonundan : 

50,000 Kilo sığ1r eli ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonudan: 
1 - Midyat kıtaatının bu senelik 

ihtiyacı için 50000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

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

Dahiliye Vekaletinden : 

Bünyan kasabasının 90 hektarlık 
kısmının halihazır hartasiyle bunu mu 
hat 300 metrelik kısmı ile 150 haktara 
varan sahanın yalnız 1-2000 lik mün
hanili hartasmın yeniden alrm işi ka
palr zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl 
mıştır. 

M. M. Vekaleti Askeri Liseler 
Müfettişliğinden : 

3 ikincikanun 939 salı günü saat 
15 de kapalı zarfla satın alınacağı i -
lan edilen 5000 çift yemeni teminatı 
sehven 375 lira yazılmıştır. Bu işe ait 
ilk teminat 750 liradır. Aliikalılarrn 
nazarı dikkati celbolunur. 

3 - Eksiltn:ıesi 2. 1. 939 pazartesi gü_ 
nü saat dedır. 

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

İşin maktu bedeli 2500 liradrr. 
Eksiltme 11 ikicikanun 939 carsam

ba günü saat 11 de Ankara Dahiliye 
Vekaleti binasında toplanacak olan 
Belediyeler imar heyetinde yaprlack
tır. Muvakkat teminat 187.50 liradır. 

Şartnameler bi labedel, Belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 
Tekliflerin tayin edilen günde saat on 
a kadar Ankarada Şelediyelcr banka
sında B. 1. H. şefliğine verilmiş veya 
posta ile bu saate kadar gönderilmiş 
olması lazımdır. (5258) 9512 

~ehir harf ası yapf111lacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Ermenak kasabasının 200 hektarlık 
kısmının halihazır hartasiyle bunu 
muhat 15(' metrelik kısmı ile azami 250 
hektara varan sahanın 1-4000 Iik umu
mi hartasmın yeniden alımı işi kapa!; 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin maktu bedeli 5.500 lirawr. 
Eksiltme 11 ikincikanun 1939 çar

şamba günü saat 11 de Ankara Dahi
liye Vekaleti binasında toplanacak o 
lan belediyeler imar heyetinde yapı
lacaktır. Muvakkat teminatı 412 lira 
50 kuruştur . 
Şartnameler bilfıbedel, belediyler 

bankasının ikinci kat.nda bulunan be
lediyeler imar heyeti fen şefliğinden 
alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat 
ona kadar fen şefliğine verilmiş veya 
bu saat kadar posta ile gönderilmiş ol-
ması lazımdır. (5258) 9513 

Şehir hartası yaphrllacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Eskişehir kasabasının 1-500 ve 1-2500 
mikyaslı halihazır hartları üzerinde 
yapılacak tashihat ile gayri meskün 
sahadan 120 hektarlık bir kısmının 

yeniden hartasımn alımı ve şehrin u
mumi vaziyetini ve civarını gösteren 
1100 hektara baliğ olan sahanın 1-5000 
lik takeometrik hartasının altını işi 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl 
mıştır. 

İşin maktu bedeli 250 liradır. 
Ekisltme 11 ikincikanun 1939 çar· 

şamba günü saat 11 de Ankara Dahili
ye Vekaleti binasında toplanacak olan 
belediye imar heyetinde yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 544 liradır. 

Şartnameler bilabedel, beldeiyeler 
bankasının ıkinci katında bulunan be
lediyeler imar heyeti fen şefliğinden 
alınabilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat 
ona. kadar fen şefliğine verilmiş veya 
posta ile bu saat kadar gönderilmiş ol-
ması lazımdır. (5260) 9514 

Kı11kkafe'de yaphnlacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umunı Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo 
nundan: 

Keşif bedeli (6426) lira (66) kuruş 
olan yukarıda yazılı inşaat askeri fab
rikalar umum miidürliiğü merkez sa
tın alma komısyonunca 11.1.939 çar -
şamba günü saat 14 te açık eksiltme i
le ihale edilecektir Şartname (33) ku
ruş mukabilinde komisyond~n verilir. 
Taliplerın muvakkat temınat olan 
(482) lira ve 2490 numaralı kar~unun 2. 
ve 3. maddelerinde yaztlı vesaıkle mu
ayyen gün ve saatte komisyona müra-

caatları. (5228) 9448 

2 Ton grafit ihalesi 
Askeri Fabrikalar Umum Mü.dür· 

lüğü Merkez Satın Alma Komısyo
nundan: 

Tahmin edilen !.>edeli 1300 lira olan 

2 ton grafit askeri fabrikalar um~m 
müdürlüğü merkez satın alma komıs· 
yonunca 14.2.93~ sa~ı günü s~at 14 .te 
açık eksiltme ıle ıhale edılecektır. 

Şartname parasız olarak komisyon.dan 
verilir. Taliplerin muvakkat temınat 
olan (97) lira (50) kuruş ve 249~ nu
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerınde
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-

misyona müracaatları. (5261) 9550 

1 - Şımdi Ankarada bulunan, ilk 
baharda Kayseri civarmdaki yenı bi
nasına nakledilecek olan "Ankara Ge
dikli Hazırlama orta okuluna" aylık 
ücretle Riyaziye, Türkçe, Almanca 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden aranılacak şart -
lar aşağıdadır. 

a) Okul ile Zencidereye gitmeyi te
ahhüt etmis olmak. 

b) İstekli olduğu ders için ehliyet
li bulunmak. 
(F'"ültür bakanlığınca ehliyeti tasdik 
edilmiş bulunmak veya üniversıtedt 
Lmtihan vererek ehliyet almış olmak.) 

c) Askerliğini yapını~ olmak, mec· 
t>uri hizmeti bulunmamak 

3 - Alınacak öğretmenlere ayda 
108 lira ücret ve oturmaları için okul 
civarında Zenciderede aile ikametga
hı verilecektir. 

4 - İstekli olanların Ankarada M 
M. V. askeri liseler müfettişliğine di
lekçe ile müracaatları ve dilekçeleri · 
ne ehliyetname. nüfus tezkeresi tas
dikli suretleriyle fotoğraflı hal terce
melerini bağlamaları ilan olunur. 

(5016) 9076 

9000 Kilo vazelin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - 9000 dokuz bin kilo vazelin ka
pa1r zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 3.1.939 salı günü sa
at 11 dedir. 

3 - İlk teminat 405 lira olup şart· 
uamesi komisyonda görülür. 

4 - Beher kilosuna 60 kuruş tah · 
min edilmiştir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu· 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte ihale saatından behemehal bir sa
at eveline kadar zarflarını M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(5079) 9227 

Küçük edevat çantası 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - 100 adet küçük edevat çantası 
açıl- eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 2.1.939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 90 lira olup şartna
mesi komisyonda görülür. 

4 - Çantaların beher takımına 12 li 
ra tahmin edilmiştir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te· 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakıtta M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı. ( 5081) 9228 

5000 Çift yemeni .ahnacak 
M . M. Vek a leti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fi
)'atı 200 iki yüz kuruş olan 5000 beş 
bin çift yemeni kapalı zarfla eksilt · 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 3 ikinci kanun 939 sa
lı güni; saat 1.: de Ankarad:ı M. M. V. 
satın alma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 7 50 lira olup şart
namesi M. M. V. satın alma KO. da 
görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sa,·ılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir 
likte teklif mektuplarını eksiltme sa 
atından behemehal bir saat evelinc 
kadar Anl~arada M. M. V . satın alma 
KO. na vermeleri. (5111) 9230 

Erat pavyonu yaphnlacak 
M .M. Vekaleti Satın A lma Ko

misyonundan : 

1 - Keşif bedeli 31258 otuz bir bicı 
ıkı yüz elli c;e kiz lira 85 seksen beş 

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

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

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

4 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3. maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte ihale saatm
dan behemahaJ bir saat evetine kadar 
arflarını M. M. V. satınalma komis-

yonuna vermeleri. (5171) 9326 

(5325) 9614 

Münakasa tehiri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
50 adet uçuş gözlüğünün alınmasın

dan sarfı nazar edildiği ilan olunur. 
(5324) 9613 

54 Ka:em Teknik kitap ve 

mecmua alınacak 
Ankara l\ıierkez Hıfzıss•hha Mü

essesesi Sa tın Alma Komisyonun
dan: 

1 - Müessese kütüphanesine satın 
alınacak 54 kalem teknik kitap ve 
mecmua açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltme 21. 1. 939 cumartesi 
gi.inü saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 1621 lira 10 
kuruş olup ilk teminat 121 lira 65 ku
ruştur. 

4 - Eksiltme müessesede toplanan 
hususi komisyonda yaprlacaktır. 

5 - Şartname ve listeler Ankara'da 
müesseseden ve İstanbul'da İstanbul 
sthat müdürlüğünden parasız temin e-
dilir. (5322) 9611 

48 Ka!em mecmua ve gazete 

ah nacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü

essesesı Satın AJma Komisyonun
dan: 

1 - Müessesenin 1939 senesinde a
bone olacağı 48 kalem mecmua ve ga
zete açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Ankara'da merkez 
Hrfzıssr11ha müessesesinde toplanan 
hususi komisyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 18. 1. 939 çarşamba 
"Ünü saat 11 dedir. 0 

4 - Muhammen bedel 1307 lira o
lup muvakkat teminat miktarı 97 lira 
25 kuruştur. 

5 - Şartname ve listeler Ankara'da 
müesseseden İstanbul'~a İstanbul sı
hat müdürlüğünden parasrz temin e· 
dilir. (5323) 9612 

· , Gümrük ve tn: 8. · 

Sömikok a lu1acak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den : 

1 - Vekalet kalorifer ihtiyacı için 
125 ton miktarında yerli (Sömikok) 
l~ık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Beher tor, için 26 lira bedel 
tahmin edilmiştir. Muvakkat temina· 
tı 243 lira 7 5 kuruştur. Bu işe ait şart 
nameler Vekalet levazım müdürlü
~ünde her gün görülebilir. 

3 - Açık eksiltme 2-1-939 pazarte
si günü saat 15 de vekalet binasında 
ki satınalma komisyonunda yapılaca
ğından isteklilerin bu tarihten önce 
muvakkat teminatlarını vekalet vez
nesine yatırmış bulunmaları ve belli 
gün ve saatte liizım gelen belgelerle 
komisyonda hazır bulunmaları şart-

tır. (5151) 93Ul 

Posta, Telgraf ve Tele fon 

Sahra kablosu al macak 
P. T. T. Levazım Mü·dürlüğün

den: 

1) - İdare ihtiyacı için açık eksilt
me ile (100.000) metre tek nakilli sah
ra kablosu alınacaktır. 

2) -Muhammen bedel (4900), mu · 
·•akkat teminat (367,5) lira olup ek -
siltmesi 9 ikinci kanun 939 pazartesi 
gür~ü saat 16 da Ankara'da P. T. T. U. 
MD. lük binasındaki satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu
ni vesaiki ile beraber o gün saat 16 da 
mezkur komisyona müracaat edecek -
!erdir. 

4) - Şartnameler, Ankara P. T . T. 
levazım, İstanbul Beyoğlunda P. T . T. 
ayniyat şube MD. lüklerinden parasız 
verilecektir. (4873) 8754 

(5146) 9271 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır kor birlikleri ihti

yacı için 425.000 kilo arpa kapalı zarf 
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 20187 lira 50 
kuruş olup muvakkat teminatı 1514 
lira 6 kuruştur. 

3 -Eksiltmesi 18-1-939 çarşamba 
günü saat 14 dedir. . . 

4 - Eksiltmeye gıreceklerın ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2,3, 
üncü maddelerinde istenilen be1gele
riyle birlikte ihale gün ve saatin.den 
en geç bir saat eveline kadar temınat 
ve teklif mektuplarım Diyarbakır Sa. 
A. komisyonuna vermeleri 

{5300) 9609 

İ stimlôk Ka rarı 

Merzifon Muhabere Alayı Komu· 
tanlığından : 
Ahır Zamanoğlu Hacı ahmet verese

leri oğlu Halil İbrahim Acar ve kızı 
Eşref karısı Haticeye ait bağlı kır
kı da eşkali gösterilen beş dönüm ve
ya 4300 metre murabbaı sahasında o
lan bir parça tarlanın Merzifondaki 
muharebe alayı gazinosuna bitişik 

ve gazinonun tevsii için menafii u
mumiye namına istimlaki iktiza eden 
bir parça tarlanın 24-2 teşrin 1295 
tarihli istimlak kararnamesinin 6 mcı 
maddesi mucibince teı-:kil edilmiş bu
lunan muhammimler tarafından tak
dir ve istihsal edilen 8-11-938 tarihli 
takdiri kıymet mazbatası mucibince 
bir dönüme 20 lira ve heyeti umumi
yesine 100 lira oeôel mukabilinde 
menafii umumiye namına istimlaki te 
karrür eylediğinden aliikadarların bir 
güna ihtirazı bulunduğu takdirde iş
bu ilan tarihinden itibaren kararna
menin 8 nci maddesi mucibince 8 gün 
icerisinde istimlaki vakı'a karşı iti
r~zlarını Merzifon belediye reisliği
ne tahriren veya şifahen dermeyan 
eylemeleri lüzumu iJan olunur. 

(5317) 9610 

Radyom lambası alınacak 

Ank ar a Levazım Amirliği Satın 
Alm a Komisyonundan : 

üc adet 300 mumluk, yedi adet 100 
mu~luk radyom lambası pazarlıkla a
lınacaktır. Taliplerin teminatlari y le 
beraber 2. II. ci Kan. 939 pazartesi 
günü saat 1 O da Ankara levazım amir
liği satın alma komisyonuna gelme· 
leri. (5333) 9618 

· An~ara Betediyesi 

Anka ra imar plônı 
Ankara Belediyesi imar Müdür-

lüğünden : . . . 
Ankara şehri ve civar.ı ıçm t:uızım 

edilen 1-10000 mikyaslı ıma.r ~lanrnm 
2-9874 No. ve 15-11-938 tarıhlı karar
name ile lcra Vekilleri Heyetince 
tasdik edilmiş olduğu 1351 numaralı 
kanunun 2 maddesine tevfikan ilan 
olunur. (5192) 9493 

40 Adet muşamba ahnacak 
Ankara Bele diyesinden : 

1 _ Su işleri yıkama ve sulama a
melesi için alınacak 40 adet balıkçı 
muşambasına istekli çıkmadığından 
açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (216) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (16,50) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 10-1-939 salı günü saat 
10.30 da belediye encümenine müra-
caatları. (5288) 9536 

Fotoğraf alal ve edevat alınacak 
Ankara Beled iyesinden : 

1 - Mezbaha liiboratuvar odası için 
alınacak fotoğraf ve alat ve edevatı 

on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - M uhammen bedeli (67 5) lira-
du • . 

teklilerin de 17 · 1. .939 salı g.ınıu saat : mütehassısı 
on buçukta belediye encii:menine mü-
racaatİarı. (5334) 9619 

[ 
......................................... ~ 

Devlel Orman işletmesi ..................................................... 
Satılık çam tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 
1 - Karabükt'e köprü başında istif 

te mevcut (1095) adet muadili (631) 
metre mikap (358) desimetre mikap 
çam tomruğu açık artırma ile satıla
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul -
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartna -
mesi Ankara'da Orman Umum Mü -
dürlüği.inde ve Orman Baş mühendis 
muavinliginde 1stanbu1'da orman baş 
mühendis muavinliğinde ve Karabük
te devlet orman işletmesi revir amir
liğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (12) lira (35) kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 7-1-939 günü saat (11) 
de Karabükte revir merkezine müra-
caatları. {9347-5277) 9527 

Satllık çam tom ruğ u 
Devlet Orman işletmesi Karabük 

Revir Amirlii.'inden : 
1 - Karabük'te Köprü başında is

tifte mevcut (1320) adet muadili (764) 
metre mikap (146) desimetre mikap 
çam tomruğu açık artırma ile satıla
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
paylan mevcut ve kabukları soyu]. 
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname. 
si Ankara'da orman umum müdürlü
ğünde ve orman baş mühendis mua -
vinliğinde İstanbul'da orman baş mü
hendis mııavinliğinde ve Karabük'te 
devlet orman işletmesi revir amirli
ğinde göri.i.lebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li (12) lira (35) kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 7-1-939 günü saat 11 de 
Karabük'teki revir merkezine milra -
caatları. (9348-5278) 9528 

- ·Ankara. Valiliği · · 

Okul tamiri 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Etimesğut yatı okulunun tami

ratı yapılacaktır. 

2 - Bu tamiratın keşif bedeli 984 
lira 50 kuruştur. 

3 - İhale açık eksiltme ile 9.1.939 
tarihinde saat 15 de vilayet daimi en· 
cümeninde yaprlacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her gün kül
tür direktörlüğüne ve ihale günü de 
muvakkat teminatlarını hususi muha
sebe veznesine yatırarak alacakları 

makbuzla daimi encümene müracaat-
ları. (5206) 9385 

Kum parselleri iha lesi 
Ankara Valiliğinden : 

19.12.938 gününde ihale edileceği i
lan edilen Çubuk çayı mecrasındaki 
'.um parsellerine vaktı muayyeninde 
alip zuhur etmediğinden ihale müd -
Jeti 2.1.939 pazartesi gününe karl::ır u
..:atılmıştır. 

Taliplerin yevmi mezkurda saat 15 
de !/o 7.5 cıisbetindeki teminatlariyle 
birlikte viliiyet daimi encümenine ve 
şartname-ini görmek istiyenlerin de 
hususi idare tahakkuk ve tahsil mü -
düdüğüne müracaatları ilan olunur. 

(5292) 9608 

-- Dr. Kemal Arıcan -_ Bertin kliniğinden mezun 
: . Belediye sırau Emek Apt. 
: (3-7) e kadar 9492 -"'1 J111 11111 11 11 11 1111rı ı ıııırıııırr ı ııı 

Zayi DıpJoma - Yüksek mühen 
mektebinden 340 senesinde almış o 
duğum 444 No. lu mühendislik dip 
marn ziyaa uğramıştır. Yenisini a1a.9 
ğımdan eskisinin hükmü olma.dığı i 
olunuz. Y. Mühendis Asım Hayri 
gi 9561 

Dr. M. Şeri f Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabuJ eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanr No. 9 D.5. 906 

Dans dersleri - Bilmiyenlere öğr 
tilir. Bilenlere mükemmelleştirilir. 
sait yer ve fiat temin edilmiştir. uı 
ta ilan M. yazı ile müracaat. 949 

Demiryolları 

Meşe t ravers ahnaca 

yonundan : 
Beherinin muhammen bedeli 3 

kuruş olan 5-6 bin meşe cari hat tra 
versi kapalı zarf usuliyle 10-1-939 s 
günü saat 11 de Sirkeci'de 9 işlet 
binasında satın alınacaktır. Talipl 
rin 1710 liralık teminat ve diğer 
zami vesikalarını ihtiva edecek ol 
kapalı zarflarını aynı gün saat 10 
kadar komisyona vermeleri lazımdı 
Şartnameler parasız olarak komisyo 
dan verilmektedir. ''9364" 95 

Pendik İstasyon binası 

yeniden yaphnlacak 
D. D. Yollan Satın Alma K 

yonundan : 
Pendik istasyonunda yeniden 

lacak istasyon binası inşaatı ka 
zarf usuliyle ve vahidi fiat üzerind 
eksiltmeye konmuştur. 

1 - İnşaatın muhammen bede 
70 000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
sair evrakı devlet demiryollarımn A 
kara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznele 
rinden 350 kuruş mukaıbilinde alabi 
lirler. 

3 - Eksiltme 20.1.939 tarihinde c 
ma günü saat 15 de Ankarada D. 
yolları yol dairesinde toplanacak me 
kez birinci komisyonunca yapılacak 
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için i 
teklilerin teklif mektubu ile birlikt 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki a 
gün saat 14 e kadar komisyon reisli 
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy 
gun 4750 liralrk muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesi 
lar. 

c) Nafıa vekaletinden musaıddak e 
liyet vesikası. 

Ehliyet vesikası için isteklileri 
vakıt zayi etmeden ve ihale gününde 
en az sekiz gün evel tahriren nafıa v 
kaletine müracaat etmeleri lazımdır. 

(5290) 9549 

Çam kerestesi alınaca 
D. D . Yolları Satın Alma Komi 

yonundan: 
Muhammen bedeJi 18551,8 lira oJa 

Zayi nüfus kağıtları - Catalca nü- 403,3 M=ı çam kereste kapalı zarf gö 
fus dairesinden aldığımız Jve Ruscn nar usuliyle 14-1-939 cumartesi gün 
oğlu Esat İshak, Arslan kızı Nimet ve saat 11 de Sirkecide 9 işletme bina 
Esat oğlu İsmet, İffet, Nevzat namla- sında satın alınacaktır. Bu işe gir 
rına yazılı beş adet nüfus kağıdı koy- mek istiyenlerin % 7,5 teminat ve di
bolmuştur. Yenileri almacağından hü- ğer nizami vesikalarını ihtiva edece\ 
kümleri olmadrğr ilan olunur. olan kapalı zarflarını aynı gün saa1 

Ankara Hamamönü Bay Önder so- ıo a kadar komisyona vermeleri la ı 
kak No: 19 da Ruşen oğlu Esat İshak .zımdır. Şartnameler parasız olara~ 
31

5 96221 komisyondan dağıtılmaktadır. 
-------------- (9460-5330) 9616 

Hangar malzemesi • 
vesaıre alınacak 

D. D . Yolları Satın Alma Komisyon undan : 
Muha.mmen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağıda yazılı iki list~ 

muhtevıyatı 314,636 ton Estekat demiriyle yedi adet açık ve yedi adet ka• 
palı hang.ar malzemesi 13. 2. 1939 pazartesi günü saat 15 den itibaren list~ 
sıra No.sıyle ve kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare binasında satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesinde yazılı muvakkat teminat ile kanu
n~n tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ko
mısyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 146 kuruşa A nkara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta~ 
dır. (5245) 9546 

Liste No. 
1 
2 

Malzeme ismi 
Estekat demiri 
Hangar malzemesi .. 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira K. Lira K. 

29.261 15 2.194 59 
58.028 00 4.151 40 



EMlAK YE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ· ANKARA 
Şubeleri İstanbul, İımir 

Ajanları: Bursa, İzmit, Adana, Eskiıehir 

Yapılacak ve yapısına batlanmıt meskenler için vatan
daılara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karsıiığın.da ikrazat yapar 

Faiz ıenede o/o 8'/2 dur. 

Aynca komiıyon almaz 

EKISPERTIZ ÜCRETi (1.000) liraya kadar istekler 
için 1, fazlaıı için 2 lira ve muamele intaç edildiği takdirde 
1 liradan qağı olmamak üzere ayrıca lira batına on para· 
dır. 

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

Çocujunu z a 
alacağınız 
hediyelerin 

en kıymetlisi 

DADI 
dır ••• 

Vadeli ve vadeıiz mevduat alır. 

· Kazalar 

Anıt maketi münakasası 
· Maclanya Belediyesinden : 
1 - Mudanya'da mütareke mUezsi 

binası karıısındaki alanda yaptırılma· 
ıı mukarrer anıtın maketi müsabaka· 
ya konulmuştur. 

2 - Müsabaka 1 şul-at 939 tarihin 

DADI de nihayet bulacaktır. 
3 - Anıt için tahıis olunanı bede. 

Çocuklara ilk 36000 liradır. 
adımlan öi· 4 - Müsabakaya ittirik edecek 
relen fenni heykeıtra,ıardan (100 zer lira çamur 
bir cihazdır parur hariç) birinciye SOO lira ikin· 

D A D 1 
cf ye 300 lira üçüncüye 200 lira mil -
kifat verilecektir. 

Çocuklan eğ- S - Bu ite ait evrak, fotoğraf ve 
lendirir. Ge- plinları görmek ve fazla malflmat al· 

uı: s 

Şüpheli ve kire~li sular tasfiye <ihaıları 
YEBOlİ 

Kireçli ve acı ıular taıfiye cihazlan ve 

tesisatı. ' 

V f 8 O [ ,. D Şüpheli ve mikroplu sular için portatif 
ve ıabit filtreler. 

VEBOli D Kireçli audan saçı ve cildi muhafaza e
der. Banyo için huıuıf dut aparatı 

Beş sene garanti - T ediyatta kolayhk 
İSVİ(RE'DE "WEBBOliTE,, A. G. Türkiye ve Şarkt karib Vekili 

V E B O L i D Ltd. Sti. _, 

Merkezi: Galata Billur sokak No. 7 / 9 • Telefon: 44507 
P. K. No. 1094 

Şubeleri: Ankara Bankalar cad. No. 22 - Telefon: 2681 
P. K. No. 45 

İzmir· Saman iıkeleıi Mimar Kemaleddin cad. No. 15. 
Tel. 2365 P. K. No. 72 9177 

Muhtelif elbise yaptırılacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsii Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuz talebeleri için aşagıda isımleri yazılı (4) kalem elbise, 

palto, tayyor, kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 10-1-939 cumartesi günü saat 10 da Rektörlük binasında 

müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (18536) teminat (1390,20) liradır, 
4 - Teminat ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisli -

~ine teslim edilecektir. 
5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 

Yurt Amirliğine müracaatları. (5225) 
Beherinin muhammen 

Cinai Adet Fiyatı. Teminat. 

Erkek elbisesi 434 takım 30 Lira .. palto 139 32 ., 
Kız talebeye palto 10 32 .. 1390,20 .. .. tayyor 34 22 .. 9476 

[BUCÜN • KUr1BARANIZA ·ATACAGINIZ · 5· KURUŞ 1 

zintilerde ta- mak iıtiyenlerin filzel sanatlar aka ~ ~ -

llDlaia ya~a~'tTJdemmri~ımimdninr~ek~twönrıMu~~Nü~nen-~m~ü•riacmaaaFtl~a~rı+--..---.;ı•~..;. ... --.. t-~~~--.,.....,.,.....,.,.... 
cabmda · ra· -~--" 

hat bir salın· 
cak olur. Harta yapt1rılaçak 

Elbiatan Belediye.mden : 

Elbiatan kaaabumın yetmiı hektar 
vuaatında olan haritası yapılacaktır. 

1 - Haritanın tanzimine ait olan a
pjıdald e1Ular evelce belediye ~a -
rafından yaptırıldığından müteahhi -
de aynen verilecektk. 

2 - Hariıtanın Nafıa Veldletinden 
telıbit edilen fenol ,erait dahilinde 
tanzim ve tenimiyle Nafıa vekaletine 
tasdik ettirildikten ıonra belediyemi
ze teslimi ıarttır. 

3 - Bu terait dahinde talip olanla -
rın Elbistan belediye bafkanhğma 1 
ıubat 939 gününe kadar müracaatları 

YARIN KURACAGINIZ ·EVİN·TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

-11-, 

KOÇOKILANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık: 

Kiralık oda - Y. Şehir Atatürk bul
varı Orduevi karşı& Dirim Ap. daire 
3 konforlu aıcabu banyo kalorifer eh
ven fiat kapıcıya müracaat. 9387 

Küçük ilôn şartlar1 
Dört aatırhk kiıçük ilinlardan: 

Bir defa için 30 Kurut 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Kiralık - Ucuz kalorifer vebolit ve Devamlı küçük ilinlardan her defan 

tıair tesisatlı apartman dairesi ayn için 10 kuruı alınır. Meaeli on defa 
neşredilecek bir ilin için, 140 kurut 

konforlu odalar Demirtepe Emek a- alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
partmanına mracaat Tel: 3295 9391 her satır, kelime aralanndald boıluk

lar müstean3, 30 harf itibar edilmi1-
Kirabk ka&Oıihrli ....._-Tam kon- tir. Bir lriic:Wt ilin 120 harften ibaret 

f 4 d h 1 · olmalıdır. or o a 1 o azımet dolayıaiyle dev- Dört satırdan fazla her satır için be-
ren veya yeniden. Bakanlıklar postane her seferine ayrıca on kanıt ahmr. 

karıısı Ersin. Ap. 9423 Küçük ilanlann 120 harfi 
Kiralık EY - Cebeci iataıyonu kar- ıeçmemeıi lazımdır. Bu mik· 

şısında bahçe içinde 9 No. lu ev. Ya - tan ıeçen ilanlar ayrıca pul 
nındaki evin orta katına müracaat edil- tarifesine tabidir. 

m;:~ahk - Havuzbatı Karanfil::~ ı ;~:~~~~"~:·: Özerk'e müracaat e • 
Adalar ap. 3,5 odalı ve tek odalar eh - de bilirler. (Teiefon: 197 5) 8893 
ven fiat. 10 No. lu daireye müracaat. 
Ti: 2884 9451 

Kiralık Aparbman - Kalorifer, mu· 
şambalı. taın konforlu, 6 oda, banyo ve 
saire Çankaya cad. Sankötk kartısı 
No. 49 Tl: 3050 9463 

Kiralık - Alman ailea yanında. 
Çankaya cad. Sarıköfk k&rflaı Japon 
sefareti arkaaı No. 4 Sabiha Ap. 5 ten 
sonra görülür. 9503 

Bir Bayana kiralık oda - Aile 
yanında Bakanlıklar karını bulvarı 
görür l oda kiralıktır. Müracaat Nu
ri Tel: 3921 9504 

Kiralık - K. Oğlan hükümet cad. 
Merkea Ap. miiatakil aama katı ile bi· 
rinci katta 1 oda kapı ön&indeki pze • 
teciye müracaat. 9517 

Kiralık iki oda - Bahçeli wler koo
peratifi 144 numara ehven fiyatla acele 
kiralıktır. 'Müracaat Ziraat Bankum· 
da Rüstem 9520 

Kiralık e• - Bahçeli evler koope -
ratifi asfalt üzerinde No. 9. Bodrum 
katı: İki oda, çamaprane, birinci kat: 
Salon 7 x 4 ve mütbah, ikinci kat: üç 
oda ve banyo, müracaat: Evkaf apar -
tımanı kapı 4, daire 6 Cemal 9521 

Kiralak uca d.iN - 4 oda, 1 ..ıon 
ve tam konfor 55 Ura: Sıhfye Vektle • 
ti kartıamda Arman IOk. Umit apartı -
manı iiat kata müracaat. 9542 

O-.... lriral• aparlmaa - Ana
fartalar C. Halep sokak 16 numaralı 
lçöz Ap. 3 ncü daire Tel: 1624 9544 

Satılık fınn ve ev - Leblebici ma 
halleai 3/5 No. mülk ana fiabna ace
le satılıktır. Müracaat Kırtehir ham 
Tel. 3313 Bay İhsan Ovez. 9392 

Satılık ana - Bakanlıklar karım 
Karanfil aokak 785 m 2 11 numaralı 

parsel. Her gün 12-13,5 ve 17,5 elan 
sonra Tel: 2048 9404 

Sablık ev - Y. Şehir'de iki katlı 
beşer odalı 800 M. arsalı münferit w 
Ti: 1538 9417 

Satılık arsa - Yenişehir'in her ~ 
kak ve caddesinde istasyon arkaaı Bo
monti önünde küçük arsa. Tl: 1538 

9424 

Sabbk - 33 model fort marka kap- • 
tıkaçb. Bankalar Cad. Çiçiıı yurt IO 

kak No: 9 Ahmet Rafet'e müracaat. 
• 9435 

Acele aatıhk ana - Maltepe'de jan
darma okulu karııunda 644 M. ana 
uygun fiyatla verilecektir. Ti: 1558 

9437 

Sablık otomollil - Vaziyeti mıi
kemmel, 1931 model "BUICK'' oto• 
mobil Çeıkoalovakya Sefaretine müra • 
cat. Telefon: 1981 • 1991. 9559 

Sabbk otomol»il - 938 modeli Spe
siyal Buik. Bakım garajına müracaat 
edilmeıi. 9572 

Sablık - Eaki Bunıa hanı ve akın
daki Yeni sinema antrea dahil yarım 
oian hiaaem aatılıktır. Müracaat Lon-
jin. 960Z 

Kiralık oda - Bir bay için Necati 
bey mektebi aırnında Oktü aokak Aranıyor: 
Cemal bey apartmanı No: 2 9545 

Kiralık daire - 3 oda, mutbak, 
, banyo, havagazr, elektrik. Müdafaai 
Hukuk cad. Halk ainemuı sırası No. 
51 Erek Ap. kapıcıya mUracaat. 9556 

EY apartman aranıyor - Y. Şehir 

ve Cebeci'de apartman ve ev aranıyor. 
n: 1538 9438 

Kinlık - Mobilyah, mobilyUI%, a-
ile içinde, bir oda kiralıkteır. Yeniıe· İş verenler: 
bir, Karanfil aok. 15 A. 9575 

Acele kiralık - 2 oda genit hol kon
forlu ehven fiyat Y. Şehir Dikmen 

Ortak aranıyor - Bir matbaayı ida
re edebilecek itten anlar kira bir, or. 
tak aranıyor. M. T. A. reaimhıneande 
Hdzı'ya müracaat. 9490 Pepo.u Yeni Eczane Kataloiu 

ieteviniz. 9465 

PBŞlN n TAKSiTLE 
latuyon ıilo karııaında 

ilin olunur. (5338) 9620 
292 Adet Detay 

~ : ~;!r=.::S:f~:!!eri j ' 
1 

Cad. Sözenler sokak Oybon Ap. No: 3 
9582 

ı 
Kiralık - Yenitehir'de Meırutiyet 

~ • I ..:ad. Türe aokağında Şen YUT& apart· 

~"'/J/Mllfl'S't' • manında müstakil bir oda. 9584 

Sabt memuru U'8lllJOI' - Lisan 1Ji,. 
len bİı' aatıı memuruna ihtiyaç ftrcbr. 
Almanca bilenler tercih edilir. Akba 
kitapevi. 9560 

Yeni yık1<H pa11r1 
ODUN.KÖMÜR 

! :: i:~:~me~~k ~efteri j '4 4IB 
27 ,, PoJiıon hHabı ( Bir a 

-~"'•r.--ll"ır 41 -,, Kiralık oda- Aile içinde güzel ra-
hat bir oda bir bay veya bayan için 
ltıldar caddesi Meçhul aaer eobk 
Cevat bey apartmanı No: 1 Kat 1 

Katip aranıyor - Heeap yuı İfle
rinde tecrübeli bir katibe ihtiyaç nr • 
dır. Yeni hal 22 No. Alıem Dağ yaf 11-1'elefon: 1475 9564 

Pette'den diplomalı 
Profeaör kültür fizik ve jimnastik 

dm. ritmik ve modem deriler veri 

32 
1 
1 

.. .. 
" 

defter ). 
Takeometrik kroki 

Mikyazaiz kiroki 
Poligon mesafeleri 

,or. Pa.ta kutusu 1046 ya müracaat. 

.1ı1111111111111111111111111111111111111L. Dekovil rayı ahnacaktlr - -5 PEK YAKINDA = 2000 metre uzunluğunda ray 
İ Or AHBAP <'AVUSLAR 5 ve 15. 16 arabaaı alınacaktır. = HAYDUTLAR ARASINDA = 2791 • 3300 telefona müracaat 
';1111111111111111111111111111111111111ır edilmeıi. 9577 

1939. Y 1 L B A Ş 1 
Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

( 500.000) Liradır. 
AJ11U: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 80.000, 50.000, 
30.000, 20.000, 15.000 Liralık ikramiyelerle ( 400.000 ve 

100.000) liralık iki adet mükafat Yardır ••• 

Ketide Ydbqı ıeceai yapılacaktır. Biletler • (2,5), (5) 
•• (10) liralıktır ... Vakit kaybetmeden hemen biletinizi 
alma. 

Aksırık, öksürük, burun akması, düşkünlük 

@[?O[?) 
tehlikesinin yanılmaz habercileri olduğunu bllmlyormusunuz? 

9585 

Kinhk 2 oda 1 hol - Bahçeli evler 
kooperatifi No: 49 evin ı. ci katı. Zi
raat bankası kontrol aerviande Bn. lh-
aan Kiper'e müracaat. 9 25 

Kinhlc oda - Aile yanında bol gil
nqli 2 balkonlu. Çocukıuz bir aile ya
hut bir bayan veya bir bay için. Seli-
nik C.d. No: 16 9624 

caretanesine müracaat. 9571 

Muh•aebeci wıyor - Uaulu ma
zaaf üzerine defter tutar tecribeli boa
aerviai bulunan bir Türk muhHebeci 
aranıyor. Ti: 2791 • 3300 9576 

Bir ratl,., aatq mmnuna .....,_. -
Radyodan anlar bir &atıf memuru alı
nacaktır. Tercümeihal, refenm ve bir 
kıta fotoğrafiyle Ankara posta kutum 
382 ye mürKUt. 9601 

Gripe kar•• koymak için hemen A S P 1 R 1 N alınız ? Satılık: 
t,anyanları 

Grlp,-.solukalgınhiı ve airtlara karşı en emniyetli ilaç budur. 

ısrarla 

isteyiniz! 
20 n 2 tabltllk f8kllterde bulunw. 

M• ,.klin OetOndeld EB ,...., alcllltNZ mala 
Mldkl oklujunUA ve 1Ji.......,. _..llltdlr. 

Sablık Oda Talmnlan - Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odaaı takımı aatıhktır. Görmek 
ve ıörüımek iatiyenler Hanzba1J'nda 
Klzun ÖAlp caddeande Tilrk Dil Ku-

it -.yar - Alaturka, alafranga ye
mek ve çamqır, ütü itleri yapan bir 
bayan it anyor. Ulua'ta (.S) rumuzuna 
mektupla müracaat. 9557 

ODEON 
Münir Nurettin'in 

yeni obduiu 

Beete: SADET T l N K A Y NA K 
270809 No: l'antui prkı - Akpm yine gölcem 

Saçlarına ak dilftü. 
K EMW, 'Pirw, Kamm refalratiyle okunan IMa fnkalide 
Plak-...~. 9807 
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.Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve vanm yağlı gece ve gündüz 

H L 
l keleri kat'iyyen izale eder. Çilleri ve sivilceleri ve 

gençleştirir, İhtiyarları 

YAZIN İNSAN KENDİNİ DAHA 

KOLAYLIKLA ÜSÜTÜR ! 

nezle 
başa '"' rısı 
kırıklık 
dikkat 
ediniz 

.... 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

Alm ak lazımdır 

NEVROZIN soğuk algrnlığının fena akibe tle r doğurmasına 
m ani olmakla beraber büt ü n istirapları da dindirir. icabında gün · 
d e 3 ka,e alınabilir. İsmine d ikkat, taklitle r inde n sakınınız ve 
NEVROZIN yerine ba§ka bir marka v e ri rler!e şiddetle reddedi-
n iz. 8984 -

Çelik, Krom, mobilya atölyesi 
B ilumum nike l krom ve bronz i şleri 

Almanyadan getirdiğim sipesyal çelik borularla Viyana'da FAN H AV
Z ER. galvano teknik fabrikasından getirttiğim hususi nikel ve krom tcsi· 
satiyle en modern KROME ÇELİK mobilyc imaline başladım. Hususi ka· 
taloglar ve yapılmış nümuneleri atölyemde görülür. 

Bankalar caddesi Çiçinyurtsokak No. 11 9299 

ANKARA p LAS 
- -"_!lı_ı !"""'"""'"" .. "'"""'"""'"'""' ............................... :'"! ~·c -- YILBASI GECESi ---- ---- ---- ---- ---- ........................ ........................................................ ---- '::::: ---- Yemek Listesi ---- ---- - --- ---- - --- ---- ---- . --- - M ü t e n evvi Ç e re zle r ---- ---- --- - ---- - --- - --- Şarap Salçalı L evrek Filetosu ---- ---- - -- - ---- ----- - --- ---- Piliç kızartması ---- - --- ---- Tereyağlı Bezelye - --- - --- ---- ---- -- ---- ---- Soğuk Av Eti Patesi --- - ---- ---- ---- Y eşi) Sala ta ---- ---- ---- --- ---- ---- Likörlü v e Meyvalı Dondurma ---- ---- ------ B isküit ---- ---- ----- ---- --- - ---- M eyva 9574 ---- --- - ---- ----- ---- ----

gençleri güzelleştirir. 
Hasan ismine ve markasına dikkat .. 8985 

M Ü J DE .. . ..••• MÜ J D E . • . • . • • • 

1939 Modeli OPT A Radyoları gelmiştir. 
RADYO TE K NİK ALEMİNİN BİR 

. 
ŞAHESERi OLAN 

OPTA adyolan halk ·tiplerini 
Görüp dinlemeden Radyo almamanız menfaatiniz içindir. 

Fiyatı 27,50 T. L. Satış Yeri 

Posta caddesi Hal karşısı 

Veresiye Sahş M. ve A. Hanef Kardeşler Ti. 3150 

• 

1939 
RE 

YILBASI GECESİ 
LOKANT 

EGLENİYOR 

HERKES 
s 

DANS 
KOTYON 

CAZ-BAND 
VE BÜYÜK SÜRPRİZ 

imdiden yerlerinizi ayırtı n z 

fzmir~ incir 
ve üzüm 

tarımı 

Satış Koo
peratifleri 

birliği 

.11111111111111111111111111111111111111 1 111111111111111111111111111~ - - Mamulatı - -- o mahsus yemek listesi -- geceye -- -- -- -- -- -- Haviyar L akerda - Rus Salatası ----- L evrek fileto --- M ayonez Salçalı ---- Hind i dolmuı --- K estan e li -

-----------------

Bütün Tariı malları en modern usullerle kat'iyen sıhhi 
ve temiz olarak hazn1anmııhr. Tesisahmız Türkiyede 
biriciktir ve en müterakki garb anlamlan na uygundur. -- -- -- -- B eyinli Nemse Böreği -- -- - Tariften baıka mahalde Fümige edilmiı incir yoktur. - ----- -- -- -- -M eyveli D o n d urma - Biskü itli . -- -- -- -- -- M eyve 
Ankara Memurlar Kooperatifi -- -- -- --

300 Kuruş 
-- -- -- -- -- -- -- -

- -
- 9621 -- Telefon : 2155 -- --
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- -- -- --------------- ~ Daktilo kursu § - -- -.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL = 54 •• Ü d • kA = _ : : unc evresıne son anunun : 
: : : ilk hafta.;ında başlıyacaktır. Me· : 

§ t / § § zunlara 2 ayda diploma verilir. § 
: : : Dersler kış kurları münasebetiyle : - - - -: : :; sabah 8 den akşam 1 O a kadar de· : 

: Her akcam fevkalôde orkestra = = vam edecektir. Talebenin istediği = 
: ~ : : saat kabul edilir. Memurlar Koo- : 
§ Yılbaşı için yerlerinizi şimdiden ayırtmız. Ti. 3660 § ~ peratifi üzerinde kat 1 Tl: 3714 § 
'=iıııı~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır '"1l111111111111111111111111111111111111ır 

9540 

U L U S - 19. uncu yıl. - No: 6255 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Uumumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri MüdürU 

Mümtaz Faik FENİK 
ULUS Basımevi : ANKARA 
Mııtbaa MUdürU: Ali Rıza BASKAN 

~ 1) 

.:!111111111111111 11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

i ~? Jf( . 4fi1ut ~ ~ ii ::N: G:CE SlN!~~~AR BU:K~U:ECE 
= _... - • - ' = = SAADET DOSMANI = ,..

1 
. d bir çocuk gibi korkusuzca koşar. ata ve bisiklete biner, kürek çeker, tenis oynar = = 11 d _ Ve BAu sayesın e .1 d d b·ı· • . _ _ Bas Ro er e 

- .. nu alır velhasıl bütün spor hareketlerinize rahat ve ne!ie ı e evam e e ı ırsınız = = UNUTMA BENİ ve AVE MARlA 
- danseder, guneş banyosu - - t~tıınbufun bir aydan fazla -- '-' 1 = = filmlerinin unultulmtzb yar~tı~ıs~ seyrettıfi ve Ankara'nm sabırsızlıkla Jean Pierre Aumont = - f EM ,. L BAG Artık kadınlara ayın u .. züntülü günlerini tamamen unutturmuştur. = = BENJAMlNO G GL era erın e : Pierre Fresnay - Colette Darfeuı· ı = 
§ ve § § Gay:1tAtaRtltıAmiz1i~~;~Ab~!~nıni& AŞbKe:.ıeNditGı böüyzukyşark lilmı ---

AŞLARI Mevzuun kuvetı mümessillerinin =- '-' O kadar pratiktir ki·, en ince elbiseler ve mayolar altında bile se- = = aşk ve his filmi -• B AG 1 - - t ıA E d " h"' d. 1 • levkalide muvallakıyctıyle -- FEM 1 L ve . 1 == == aveten : n son unya ava 16 erı ABDÜL VEHAP ve NECAT = - zilmez, kullanan kadın mevcudiyetini katıycn an ıyamaz. B'l~ · · seyircileri üzerinde çok mucssır -_ ı .. ıstısna bütün seyircilerinin = 
- 1 - - SEANSLAR &özlerini ya• t kl b' kı bırakan ibretı amiz bır eser -- Mikrop yuvası olan eski usul bez ve pamuk tamponların Bayan arın := =: 14.45 - 16.45. 18.45. Gece 21 de .,ar an acı 1 ır aı n -= '-' · · h 1 kl _ _ canlı hikayesi = - F EM,. L ve BAG 1 bütün hayatlarına mal olan rahim, tenasül, ve sınır asta I arının - - Ucuz HALK MATİNESİ 12.15 do SEANSLAR = = . . = = Filmin uzunluiu dolayısiyle SEANSLAR = = önüne gcçmıştır. = = GÖNÜL ACISI 12 • 15 - 18. Gece : 21 de 14. 16. 18 . Gece: 20 30 da = 
§ . . i. Bayanların ( Aylık temizliklerinde yal nız FEMİL ve BAÔINI takdirle § § NAZARI DiKKATE ! lzdihamın önüne geçmek maksadiyle AŞKIN GÔZ YAŞLARI 31. ı. kanun §§ := Beynelmılcl Kadınlar CernıyetA, ô I h r eczahanede ve büyük t icarethanelerde daima bayanlarımızın = = cumartesi günü sıat 14 matinelerinden itibaren SUS SiNEMASINDA da gösterilecektir = = kabul etmıştir. FEMlL ve B e . hazır bulunur 9150 = = . -= hizmetıne · - - -
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-----YENİ ŞEl~AK --
Baş Rollerde 


