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M_._ ..... ~ Millet Mediei· 
nia ,... eeçjmjnin batmda söz ka. 
~ bir ~i,.tte balanuJıor. 
Tiırk miHeti .._,_.laülel li,....ma 
'9rlll için heklenmedik hidi•ler ha. 
............ ihtimali brpunda her 

Yuı Jılüdilrliitii 1082-1063 
Matbu IHdlrlflttl 1061 5 KURUŞ AOIMIZ .ANCIMl'%.C>IQ. 

Nrffi nifaktaa --~ miiteaeffdo 
bir halele, badine pyenir w.zi;ret-
teclİI'. L INONO ldare 1064 

Son tıünlertle bir ~lr lllMIUelere salane olan BratUlaua'tlan bir man.mrcıı 

Yeni Sloıakya kabinesi dün 
B. Sidor taralından kuruldu 

Hüriyet 
terbiyesi· 

F. R. ATAY 

Son hôdiseler Berlin'de 
hayret, kaygı doğurdu 

Alman mahfillerine göre 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çeko-Slovakya'da Benes devrinin 
zihniyeti geri gelmis bulunuyor 

Cümhuriyet devrinin bqlıca 
kazançlanndan biri, bu memle
kette büriyet ve hakimiyet kül
türünün tesis edilme9ine çalı1-
mak olmuftur. Bir millet ıiyaıi 
terbiye.ini ne ana11i, ne de ta
bıLkküm altında elde edilebilir: 
1908 meırutiyeti, bir Cercle 
vicieux içinde döndü, durdu. Praı, 12 a.a. - Yeni Slovak kabinesi, fU IUNtle teıelmül et· 
Matbuatta ve künüde müna· mittir: 

Maverayierdün' de 

Silahlı ası ~eteleriyle 
harp deıam ediyor 
Bir çarpışma esnasında asiler 

ölü ve 60 yarah- verdiler Dün t~ lfİyen Papa Pi xn 

Papa Pi Xll 
Amman, 12 a.a. - Askeri mü.lreuler, llaverayi ErdQn'ün §imalinde 

uliblı ,~eleri tilcibe devam ~mektedirler. Zeıml civarında tayyarelerin 
blımyesinde harek.ı eden bir arap müfrezesi, kuvetli bir i11i ~tesiyle fid
d.ıli muharebeye tutuşarak asilerin bayilk bir kısmını imhi ~miftir. Jui-
lerden 35 kifinin öldüğü ve 60 kişinin de yaralandıtı tahmin edilmektedir. d • • t • d • 

Arap le~yonuna me~sup olan Mak Adam ismindeki sabitle 4 asker öl- u n aç g 1 y 1 
mOftOr. Asiler, 3 askerı tayyareye karıı ateı açmıf]ardır. Bu ~yyuelerin 
birinde bulunan miralay Krital, pilotun kalbine bir kurıun isabet ettiği Vatikan, 12 a.a. - Papa Pi :ıuL nin 
için karaya inmek mecburiyetinde kalmııtır. taç giyme töreni bugiln mutantan bir 

Diğer cihetten silihlı ~teler, Summar poli• merkezine 1ıacam ederek tekilde yapılmı,ıır. Çok parlak bir te-
binayı ateılemiılerdir. kilde cereyan eden tören, aaat 8 den. 

Ajlum mıntakasında telefon telleri birkaç yerden hulmif ve petrol bo- 13_ e kadar devim ~~ft~r. M~elif 
ruları tahrip edilmi,ıir. mılletler delegelerının mılH elbiseleri 

kardinallarm libulariyle yan yana &'i>z 

Almanya /1 kahramanlar 
günü /1 nü kutluyor 

alıcı bir manzara tefkil etmekte idi. 
Taç giyme törenin, İtalya kıralını 
ttmail eden veliahttan ve B. Mmolini'
yi temsil eden Kont Ciano'dan blıfka, 
40 muhtelif memleketin delegeleri a -
raıunda İngiltere kıratını telmil eden 
Dük dö Norfolk ve İrlanda'yı temsil 
eden B. Dö Valera da pse çarpmakta 
idi. 

l •tan.bul' da ôyin 
kqayı aerbeM bıraktıiı uman, Batvekil Sidor, Dahiliye Nazm Sokol, Maarif Nazın Sidak, Na
nif ak ve isyanlar biribirini ta- fıa Nazın Stano, İkbsat ve Ziraat Nazın Zatko, Maliye Num 
kip etti. Münalcaıalan IUllu- Alebandr Hrunkar, Adliye Nazm Gejza Frib. 
raD keyfi idare İM, yol911Zhı- Dahlllye nezaretine getirilen So-r------------
ia ve kanunauzhığa meydan kol'un yerine Slovak diet mecliei re
Terdi. Halk itimadmı kaybetti •• isliğine Teplanaki tayin edilmittir. 

İltanbul, 12 (Telefonla) - Papa xıı. 
inci taç giyme töreni münuebetiyle 
bugün tıtanbul'da, katolik kiliaeeinde 
bir lyin yapılmııtır. 

Komünist re]bnden 90judu. Hiç clü..-a Bapekil B. Sidor bueün radyo ile 
- .. , .......... • .... •'".,.~~M'!'"~~~r?~IN!l~~·~~9"-.....,..,, .... .,.111911 ........ 
ni de öjrenmez: fakat ona • ftkya Relelctibunmaa Sloftk c11.;eı, pa 1 n 
kazalara karıı koruyarak, emek- tinin ~opla~t~ı~ı ~4 ~ı:tt~ 28 mar· 
lemeainde aerbeat bırakmak im- ta tehır ettıfını lnldınnııtır. k 
kinlan da vardır. Yeni Slovak hükümctinin erkanı ong res•ınde 

Cümhuriyet rejiminin matbu • Reiaicümhurun önünde yemin etmek 
at tecrübeai buna tahittir: bizim i~in. ~.raya gel~·~erdir. Yalnız N• 

ıazetelerimizin en büyük illeti, kı -hilkumete de. ıntıaap et;nüı olan. ve 
L.!~!- hüri" . .-a.: • --L-· t • . bu aebeple yenıden yemın etmesine Reı·umn• • L-·-nJannı 
UUUIQ Y~unı ,....ıya ıçın b t L 1mı s·d Br . la 'da UG9G 
la il ~ ~ f t . I ace .-.a yan ı or atı• va 
_u __ a,.,,a~, mnumı men aa 1f e- kalmııtır 

rini bırakarak, vatandqlann hu· : .. .. anlatan mühim 
auiyetleri ve terefleri ile oyna· Yaluulı malimıalanna t.eoovus 
mak, tandq f d• daimi b" Bratialava, 12 LL - Gece birçok raporlar okımdu 
tedı. va ltmd ı:. 1 ır mağualarm ve iki yahudi kahvelinin Kan:.:.. ma:... un~ önünde kestane fipkleri patlmıq ve . ~oalroft. 12 a.a. - Tu ajamı bil -

. ıerek tel- maddi hasara aebep olmuıtur. Yapı-ı dirıyor: 
hifte bulunmaktan, aerek devle- lan tlhkikatun bu fi--klerin alman- 11 mart ceı.e.inde, ~ Birll-
tin yübek~ibarmaha~IYermek -
te tm

• tir" K. • .bı~a.. !L! (Sonu J lJaciJ aylada) (Somı ı Jocl •y/Mla) n mene ıt • e, .... au ta-
rafb olarak kalcbnlmqtır. Kea ---------------------
C.H.P. içinde ıiyaal faaliyetlerde 
huhmanlar, daha nelden, bir 
prensipler anlapnaıma divet e
dilmittir. Hüriyet ve hakimiyet 
haklarım kullanan herkes, bir 
takım kayıtlarla bailıdır: Hiç 
kimse anayasa ve kanun hüküm
lerine hiyanet ederek yazamaz 
ve aöyliyemez. Fakat bu hüküm
lere bağlı kalmak f&rb ile, hiç 
kimsenin ne yazııına, ne de sö
züne müdahale edilemez. Bu e
saatan akaıyan hareketler yok 
mudur? Fakat bu abayıılardan 
daha tabii ne olabilir 7 Yalnız 
dikkat edilmek lbımıelen bir 
nokta vardır ki, o da, her türlü 
kayıt ve tarttan iri bir neıriyat 
hüriyetinin bir aıırda dahi ıiya
ıi terbiye tesiı etmeie muvaffak 
olmadığı ve böyle memleketler
de bir aıırlık hüriyetten aonra 
sanıür ve diktatür çarelerine bat 
vurulduiudur. 

Siyasi terbiyenin olpnluiuna 
her zaman miaal ıöatermeie a· 
httıinnız lnıiltere'nin mebusla
n ve Bqvekili, daha seçen pn, 

(Sonu 8 inci nylada) 

Milli bütünlük 
Yazan 

H. Reşit TANKUT 

-
Bugün 5. inci sayfamwla 

Dün ıehrimiıı: ehemi1etll bir ıpor ıUnii ,...aauıtır. Halke•inde ıtlr"- HÇme mluba· 
kalanna devam olunmuı, seri biıiklet yanılan yapılmııtır. Bir iki dndenberi Anbn'
nm mlufiri olan lıtanbul'Wl Pera taknnı da Pli• dlln, Ankara G6cii ile bir maç yapaut 
•e bu maçı Ankara GiiçUUer 15 - 2 kaıı:aıumtlardır. Aynca lıtanbal'da Tabim •• Kadı • 
kö1 ıtadlannda muhtelif kulüpler arallllda futbol müubablan yapdmqtır. Gerek teb
rimiıı:deki, prek btanbul'daki ıpor hareketlerine dair tafıilltı Ye •treua bir fotoıraf· 
la reportaJı yedinci uyfaausda balacalmmıı:. Yakandaki ralm Pera takımı bleciliain 
Ankara Gücli tak-mm aiddetli bir akmmı kale ~e clurclarmaJ& sahlll'ktD sirter • 
pıek\edir, 

Anılu'tan •nra, Hitler'in Viyantitla ltallea nuııdr .öyialı.n 
al.lllmlf bir rami • 

Patrik Kristea·nın 
aa ı Btlkref'te 

Biikref, 12 a.a. - s.bıık bapekil pat. 
rik Miron Kristea'nm naqmı hamil 
tren bueUn buraya gelmit ve bayraklar 
~a ıüslenmit ve ıiyah tilllere aarılmıt 
ııtasyonda, batyekil, hükümct azası, 
aakcri ve mülki rical ve ruhani rical 
ve büyük bir kalabalık tarafından hu
fU ile karfılaııın19tır. 

Yeni bir sulh 
konferal)sı 

Londra, 12 a.a. - Sunday Diapatch 
rueıe.inin bildirdijine &öre Çember -
leyn, Loodra'da bir .. Sulh konf eran -
u" toplanak taaa-nurundadır. Konfe
ransta a.rupa'yı allkadar eden meae
lelerle müstemleke ve aiWıları tahdit 
meseleleri ıöriltillecektir • 

Bedin, 12 La. - Bütün Almanya,ı----------------------.:.--
alman ordusunun ihy•ı ve Anfluı'un 
yıldönümü olan "ır.brammlar günil" 
nll teaid etmektedir. 

Btitiln alman ,ehideri donanmq -
tıt. 

Bedin operasında Hitler'in buzu • 
runda büyilk meruim yapılmıt ve a -
mlral Raeder bir nutuk eöylemittir. 
Amiral Almanyanın aulhu iatediğini, 
fakat kendi emniyetini temin etmiye 
ve al~ hudutlarının içinde ve m.m
da yqryan alınanları himaye etmiye 
umetmit buhmduiunu tebariis ettir • 
.m,tir. 

Madridde komünist 
isyanı bastırıldı 

Komünistler mevzilerini bırakıp 
şehir dışına doğru çekildiler 

Hitler, bundan eonra meçhul aeker 
Abidesine bir çelenk koymuf ve yapı
lan geçit resminde ha.zır bulunmut • 
tut. 

• Madrid, 12 a.a. - Dün alqamdanberi Madrid'de hiç bir komG
ni.8t muka!~ oca~. kal~amıfbr. Komünistler Madrid'in tar
landa •• timalı tukm~ekı bütün mevzilerini terkecler-'- --Ln"n 
haricine çekiJmitlerdir. .. fC'
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Tayyare piyangosu 

Madrit'te nelce kcmün.ietlerin elin 
de bulunan bihün münferit binalar 
1~ ciimhuTiyetçilerin eline aeçmif
tir. 

llilll müdafa mecliei, 1rcmüniet fa.
ymmı bilfiil ı..tırılauf telıl:Jdd et· 
mektedi.r. 

16.382 No. il bllel ted~u:!":!ıe~ t!~ 
kom&m.tleri takip e....-te oldukla-

50 .000 llra kazandı· ~= =~~.•mc1an henu. top 

Kardeı htmgmı 
Tayyare Piyanca.u'nun çekilitine Madrit, 12 L L _ Milll mUdafu 

dlln de devan edilmittir. 50.000 lira- mecliai bMmdan Venceaı. Karillo, 
lık büyük ikramiyeyi 16.382 numara NCIY* bir nutuk llyH,eretr dlmlıuri 
bzanmııtır. 32.232 numara 12.000, 397 ;etçilerle lromıDnı.tıer .....adaki mil
" 12670 numaralar onar bin lira Ira- c.telenin bir lmntet mpez olduiu • 

tard İ'-- . . nu tebutls ettlnlilıı. IOllf• Negrin'in 
Aft1D1f ır. All'amıye lruanan dıierj-""''" bnml hlc bir nlfa.au bl-
numaralara li9tılli 2 iaıd •:Rama - ....trtı içJll milli komltmin .__ıa. 
41duı (Soorı 7 Jaci -.y/ .. ) 

··~ 



İnsan ve kültür : Tayyare piyangosunda Hatay'da inkişaf 
" Büyük Vals,, filmi 

. 
kazanan biletlerin listesi Ziraat ve ekonoıni sahasında 

On gündenberi i§ittiğimiz, "Bü
yük vals" filmi harikuladedir, fakat, 
yer bulmak kabil değil.. Bu yüzden 
ka.ç dostun, tarizine uğradım: 

- Daha görmedin mi? 
Nihayet, bilet almak için itilip ka_ 

kıldıktan ve içeri bırakılmak için bir 
çeyrek kadar bekledikten sonra, 
zevk aahibi ve sanat dostu Ankara 
halkının birden gözdesi olmu§ olan 
filmi seyrebniye, ben de muvaffak 
oldum. 

Dostların anlattıkları gibi, bu fil
min her filmden Üstün bir tarafı var. 
Bir kere, bilmiyorum onu herkes, na
sıl bir his hazırlığı ile seyrehniştir. 

Çünki~ kuvetli sanat eserlerJ, hele 
iıe müzik ve sevginin en asil hülasa_ 
sı olan müzik karııtı mı, herkes üze
rinde aynı derin tesiri yaptıktan son
ra her gönül fizerinde tek tek ve her 
birinde başka olmak üzere ayrı bir 
iz bırakırlar. 

" ,, ,, 
"Büyük vals" , Johann Strauss'ın 

müzikal dehasıdır. ReJi&Ör de onu 
bcfrle takdim ediyor. Fakat, yalnız 
bu değil. Çünkü Johann Strauss'ın 
kendisi, birçok hadiselerin bir araya 
toplanmasıdır. 

Bugünkü dünyanın gerilerinde 
kalmı§ bir perdeyi çekip kaldırırsak, 
on dokuzuncu asır sonu Yiyana'sını 
görürüz. Bu Viyana, onu yaşıyarak 

tanıyanların kaybolmasiyle canlı hiL 
f ızalardan silin mi ye mahküm da ol
sa, değer taşıyan cevheri karanlık 
kuyuların dibin•den canı pahasına 
çıkarmaktan bir türlü usanmıyan 
insanlığın - ma§eri ve tarihi hayalin_ 
den ve hafızasından asla siliıuniye-
cektir. • 

On dokuzuncu asır ve on doku_ 
zuncu asır sonu Viyana'sını, §İmdiye 
kadar birçok filmlerde canlandırıl
mı§ gördük. "Kongre eğleniyor" dan 
baılamak, "Mascarade" de dinlen
mek ve yolwnuza daha birçok ope_ 
retimsi tilmlerlc devam etmek aurc
tiyle, bütün bu e!lcrler saye:ointle, es
ki Viyana hakkında bir fikrimiz var
dır. Bu filuim.ize göre, o "Viyana", 
mfutesna bir güzeldir. Halkı güzel
dir, adetleri güzeldir, kızları ve er
kekleri güzeldir; aşıladığı sevgile_ 
rinde, tattırdığı müzikte, ta.nıttırdığı 
kah ha$SAS, kah alaycı ve her zaman 
saf ve gerçek insan tiplerinden ise, 
güze11iğin üstünde bir hassa vardır: 
ince, olgun ve y,aprak yaprak dökül
se bile daima bütün kalan bir kül
tür. 

Yalnız bu kültürün . Üzerinde hiç 
bir "Kültür Bakanlığı" nın tesiri oL 
mamııtır. Viyana kültürü, viya.nalı 

arıların, çalışkan ve zevk sahibi viya_ 
na arılarının, erkekli dişili, meydana 
getirdikleri lezzetli bir baldır. Ye 
görüyoruz ki;; ve gelen filmler gös
teriyor ki, bu lezzetli bal, bugünkü 
dünyamıza da, millet ve kıta, coğ_ 
rafya ve tarih farkı tanımaksızın, 
çok ~ükür, yetip gitmektedir. 

Johann Strauss ve onun biribirin
den güzel, çünkü biribirinden ger
çek, çünkü gerçek duyulmuı ve du. 
yulduğu gibi bestelenmiş valsleri, bu 
viyana kültürünün mahaul1eridir. 
Bütün modern insanlık, timdi bu Vi
yana'yı aramak pe§indeıdir. Buldu
ğunu, arkeoloğun bir Frigya vazosu. 
nu meydana getirmesi gibi, biribirine 
ekleyip seyrine dalmaktadır. Parça 
parça bulunup seyrine dalınan Viya
na! "Büyük vals", bu Yiyana'lardan 
bir tanesi ve şidmiye kadarkilerin en 
güzelidir. 

" ,, :U 

Viyana'yı vals'siz, vals'i de 
Strauss'sız tasavvur etmiye imkan 
yoktur. Bu fikirden hareket edilmek 
suretiyle meydana getirilmif olan 
Straugg filmlerinin, bilmiyoruz bu 
kaçıncıaıdır. Ancak, gördüğümüZı 
Strauu filmlCTinin hiç birisinde, 
Vala'in ne doğu§u, ne insanlar Üze
rinde yaptığı tesir, ne ruhları kendi 
rahat, tatlı ve ritmik kasırgasının içL. 
ne alarak döne döne uçurması, bu 
filmdeki zevk ve kudretle gÖsteril
memi§tir. Bu filmde, vals'in cazibe
sine kendilerini kaptıran insanlar, 
dönerek uçan yapraklar kadar ha_ 
fif ve kemanlardan dökülen nağme
ler kadar tutkun, sarhoş ve büyülü
dür. 

Miliza Korjua'un billurun içinden 
çınlıyan ve kah serpilen, kah damlı_ 
yan, kah birden çağlıya çağlıya dö
külen seaini, bizzat Strauss, ya§lldığı 
sıralarda duysaydı, Viyana orma
nından yalnız bir vals ile değil, 
b:r bakanal ve bir de senfoni ile dön_ 
meden çıkmazdı. 

Keza, ''Toprak faciası" nın Çin'
de naaıl olduğunu anlatan meşhur 
filmde, mazlum ve sadık hayat eşi 
rolünü,bir daha tekrarlanamıyacağı_ 
nı sandıracak kadar güzel oynıyan 
Louise Rainer, bu tekrarın pek güzel 
kabil okluğunu, vefasında ulvi bir 
Bayan Strausa yaratmak suretiyle 
ispat ctmiıtir. 

F ernand Cravet, ihtiyarlığmda, 
bize daha sevimli bir Strauas verdi. 
Genç Straus• ne Johann, ne de Au. 
gustin idi. Daha doğrusu viya.nalı bir 
harabati olmaktan ziyade parisli bir 
"bohem" idi. 

" ,, ,, 
"Büyük vals,, filmini, reji.ör, hat

metli bir ehram tekline koymıya mu
va.ff ak olmuıtur. En altta, Viyana, 
Viyana halkı ve bunun mizacı ve ha. 
yatı vardır. Bunun üzerindeki katta 
Strauss'ın alelade hayatı, evlenmeıi, 
e§İ dostu ve aileaiyle birlikte geçir
diği haller vardır. 

Bir kat daha yüksekte, sanat ve 
a~, beraberdir ve biribirini tamam. 
Iamaktadır. Sevmeden sanat olmaz. 
Sanat, ahlak softalarının falaka.sına 
yatamadığı gibi, alttan gelsin üstten 
gelsin, cemiyet kalıplarının da içine 
giremez. Mizacmda bir ,erserilik 
vardır. Fakat bu demek değildir ki, 
sanat serserilik ve sanatkar serseri -
dir. Sanatın ve sanatkarın haline ba
kınca bunlarda göze çarpan bu kai • 
de dışı yaıama iptilası, hüriyetlerin 
en yüksek ve en teınizine karıı duy
dukları bağlılıktır. Sanat bu hüriye
te bağlıdır, çünkü bu onun yegane 
gıdasıdır. Sanat'ı bir cemiyet, hoyrat 
dadılık edip dövdü ve hırpaladı mı, 
sanat o cemiyette ya ölür, yahut çıkı
nını geceden hazırlayıp damdan da
ma a~an eski oıdalıklar gibi, varıp 
başının çaresine bakar. 

Strauss ile karısı arasında, iıte bu 
mücadeleyi görüyoruz. Fakat karısı, 
onun, müzik yaratabilmek için neyin 
ihtiyacını duyacağını, çok şükür bil -
ınektedir. Ve en betbaht bir dakika.. 
sında, gam'm ve acı'nın kadehini di
kip bir yudumda içmek iradesine sa
hiptir. 

Strauss, ancak bu sayede, sanatı 
ile aşkı arasında bir talaka yahut 
kendisi ile karısı araamda bir ayrı • 
lığa lüzum görmeden, günün birinde 
imparator sarayının balkonundan, 
kendiaine bir mabuda tapmır gibi 
tapınan Viyana halkınm yani hakiki 
ve en büyiik sevgiliainin kar1111na çı
karak, katıkaız ıerefin lezzetini ta
dar. 

Ve burada ehram, zne nokt.aaı.. 
nı bulmaktadır. ihtiyar Strauas, ya-

nında karısı ve atağıdaki kalabalı -
ğın arumda, kendine bütün eaerini 
ilham etmit olan ihtiyar _..giliai, ar. 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Türk Hava Kurumu piyangosunun 
çekilmesi~e bugün de devam edildi. Büyük ikramiye olan: 

50.000 l~ra 16382 numaraya, 12.000 lira 32232 numaraya, 
10.000 l~ra 397 numaraya, 10.000 lira 12670 numaraya 
3.000 l~ra 23268 numaraya 1.000 lira 24479 numaraya, 
1.000 lıra 13955 numaraya isabet etmittir. 

Büyük ikramiyenin son iki rakamı 
olan 82 ıile nihayet bulan onda bir bi
letler ikişer lira amorti alacaklardır. 

500 lira kaZ<ırnml'1r: 
4355 35467 30834 16024 2774 19529 
3239 32627 19112 21472 9849 10629 

28574 1485 21576 22122 9720 

200 lira k<ıZ<nıarıuır: 

33435 36925 13969 20501 1533 32586 
9551 7598 15378 12861 34595 13835 

22622 5967 1568 1243 20048 18090 
8712 32935 1026 2047 8758 14700 

33208 12122 33702 4414 34194 26128 
24166 33714 5873 21 21081 19494 

1864 24680 8426 22657 20276 3474 
3861 3741 12926 28411 21625 31398 

30868 4175 4502 17414 34252 39410 

39958 16677 20304 
18362 22252 17433 
21380 31721 27214 

34864 11304 25079 2181 12366 26343 
33124 2811 37564 33095 13922 9643 

25602 18878 12081 3604 8611 
17297 15351 39068 

100 lirll 1-uıZ<mmılar: 

En son çekilen 20.000 liralrk müka
fat aşağıdaki numaralara isabet etmiş
tir. Her bilet 500 lira mükafat alacak-

33040 4446 16253 22423 29056 1612 trr. 
1653 22760 22811 24461 11705 35670 8861 23281 26765 17691 30972 6812 

32507 27972 21776 25982 15969 7687 29749 16085 11614 33831 27064 38521 
19977 32615 15202 8612 27527 16319 24322 2508 26192 36064 33947 24574 
25622 23845 14722 20269 39943 10148 12766 35232 10230 14242 11054 28149 
3613 32779 7493 16770 35313 2337 

19083 38882 2630 16327 33933 18341 35385 15893 30903 16428 8311 20016 
9772 10119 32655 13116 29665 7938 2314 24563 16212 16428 26990 26631 

35142 22714 17944 27576 27372 20161 13414 35756 21224 
27206 

50 lira 1.-azancmlar: 

4889 38155 19450 25245 2037 11422 
5403 29277 17679 23158 29714 20499 

20449 24408 3912 14196 8010 26491 
15048 35550 34203 5055 18007 986 
16297 3903 17473 14021 32738 19640 
32578 20750 37000 33224 30822 . 911 

7693 12798 24942 34158 18110 25831 
37270 10054 27675 1.0443 28538 32180 
30397 20798 26331 23790 19992 17757 

916 32730 23614 63 30502 64 
11283 18939 11659 2882 5447 4155 
34560 14714 2655 3777 22089 18337 
27048 25318 788 12886 36870 18224 
19313 9090 3900 12959 34456 23141 
20237 19655 8446 8821 9347 376 
32543 · 7405 12172 36186 10600 33243 
7149 8856 4920 30663 1946 30017 

17752 3303 38352 34160 27074 13337 
35732 5583 28066 23106 22564 24232 
34366 31744 30142 24848 1534 29721 
9450 26599 23496 26176 

34248 71 31742 ZSZ13 
6319 28525 37813 1404 

18158 8948 2204 1897 
29117 13632 11691 19179 

12461 24388 
17582 11571 

7317 14464 
12913 30160 
4657 

11-1 AVA 

fF~ 
~ehrimizde hava umumiyetle 

kapah ve rüıgarll ge(ti 

tık yalnız eaerindedir. Eaeri i~ da- 30 lira ka:;ananlar : 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
kapalı geçmış, ruzgar cenup istikame
tinden .saniye<lc en çok 8 metre kadar 
hızla esmıştir. En düşük ısı sıfırın üs
tünde 6, en yüksek ısı da gene sıfırın 
üstünde 15 derece olarak kaydedil -
miştir. Yurdun cenup ve cenubu şarki 
Anadolu mmtakalariyle orta Anado -
lu'nun şark kısımlarında hava bulut -
lu, şarki Anadolu mınta!laaında kaı.a
ıı. difter rnın1'tka1arda ise uınumiyctle 
kapalı ve yagışlı geçmiştir. Son yirmi 
dört saat içindeki yağışların kare met
reye bıraktığı su miktarları Yalova'da 
22, 1stanbul'da 20, Kebsud'da 42, Ba
lıkesir'de 41, Bursa ve Uludağ'da 30, 
Edremit'te 23, Kuşadaıu'nda 85, Ke -
malpaşa' ve Turgutlu'da 83, Muğla'da 
49, Manisa'da 47, Bergama'da 44, İz -
mir'de 30, diğer yağışlı yerlerde de 
1-19 kilogram arasındadır. Kar ile ör
tülü yerlerdeki karın toprak üzerin -
deki kalınlığı Sivas'ta 4, Erzincan'da 5 
Kars'ta 7, Çimişkezek'te 12, Tatvan'da 
19, Erzurum'da 22, Muş'ta 24, Sarıka -
mış'ta 74, Nazimiye'de 98 santimetre, 
Uludağ'da ise 1.95 santimetredir. 

ha genç inaa.nlarm ağzındadır. Biraz 36501 9223 28370 35530 39910 21624 
sonra hatta onun kendiaini bilnıiye 19978 13219 39101 19370 35057 lôıt8 
lüzum dahi kalmadan, bütün insan - 25625 17307 7622 152Sl 39839 39352 
hk onun sadece müziğiıai bilecek fa- 25085 12884 8453 10692 23205 23472 
kat buna olan ihtiyacını, valslerin- 30856 12476 32181 16415 30931 21965 
den herhangi biri çalmınca gizliye. 21718 13465 24695 14804 16640 17952 
miyecektir. ' 28042 27612 16031 13787 2007 33922 

Demek ki, her ıeyin üzerinde o- 19954 23198 33399 39729 32224 18642 
39182 33123 21519 2918 13751 20638 lan, müziktir. 

Burhan BELGE 

Halkevinde konferans 
C.H.P. nin tertip ettiği konferans

lar serisinden olmak üzere Tarih, Dil 
Coğrafya Fakültesi almanca doçenti 
Melahat Ozgü bugün Halkevi konfe
rans salonunda saat 18 de (Faust) in
sanlığın trajediıoi mevzulu konferan-

7427 18473 17155 16781 10556 31990 
15394 11855 15104 21748 20200 11772 
22457 27827 25341 1162 7331 31106 
19405 24791 36673 7501 14014 15293 
39581 13678 10308 19666 4942 28336 
38460 20781 31521 25714 4290 6336 
11656 18757 32587 2465 4582 1048 
12630 22962 27012 165 34881 35717 
13391 28556 37836 24569 9291 33306 
27996 10091 13866 29504 14630 3070 
20376 6008 39699 4624 38288 13785 
36423 

4911 
36090 

bir kaç ay içinde görülen fark 
Antakya (Hususi muhabirimiz yazıyor) - İstiklalinin altın

cı ayını daha yeni dolduran Hatay, mesut, müreffeh ve ma
mur bir memleket olmak yolundadır. Müstakbel Hatay devleti, 
Türkiye'yi kendisine mükemel mir örnek tutarak onun gittiği 
yollardan giderek gayesine varmak azmindedir. Geçenlerde 
Milli Meclisin alkışlar arasında verdiği karar türk kanunlan
nın Hatay için de aynen kabul edilm~ ı olması, milli gayemı
zin tahakkuku yolunda en kuvetli merhale olmuftur. 

Hatay'm ekonomik t.'<lziyeti 
Devlet, her şeyden önce Hataylı

ların iktısadi vaziyetini modern sis
temlerle inkişaf ettirmek kararında
dır. İklim, toprak ve coğrafi vaziye
ti itibariyle müstesna bir vaziyet ar
zeden vve Anadolu yarımadasının 

cenuba doğru temadisinden ibaret o
lan Hatay bu sahada inkişafa çok 
müsait bulunmaktadır. 

Topraklarının bünyesi, mahsulle
rinin karakteristik vasıfları, madenle
rinin cinsi ve nevi itibariyle Anado
lunun şartlarına aynen benzemesi bu 
inkişaf hakıkmda tam bir fikir ver
meğe yeter. Bu itibarla Hatay böl
gesinde yetişen ve yetiştirilmesi 
mümkün olan toprak mahsulleri A
nadolu mahsullerinin bugün teka
mül ettirilmekte olan cins ve nevile
riyle başa baş bir hale gelmek isti
dadındadır. Bu mühim mutabakat 
göz önüne alınarak iktısadi kalkın
malarda sistematik olarak tatbik e
dilecek usulleri Anadoluda bugün 
tatbikine başlanan usullerin aynı o
larak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle hedef ve istikameti tayin 
edilen ikt ısadi hareketlerin yakın a
tide feyizli neticelerini vermeğe baş 
lıyacağı muhakkaktır. 

llat.ay'ın ticaret vaziyeti 
Hatay, hem müstahsil bir mınta

ka, hem de geniş ve zengin bir hin
terlandın tabii menbaı vaziyetinde
dir. Bu itibarla memleketimiz tica
ret bakımından müstesna bir ehemi
yet taşır. Ancak modem memleket
lerin bugün yürüdükleri yollardan 
gitmek ve bu memleketlerde kabul 
ve tatbik idilen usul, kaide ve ka
nunları tatbik ennek ihtiyacında ol
duğu için tlkk kanunlarının kabul 
edilmiş olması kafi bir garanti ad
dedilmeğe kafidir. 

S<ın üç ay için.de Hatay'm ticaret 
ve ekonomi sahasında kaydettiği ra
kamlar bu hususta tam bir fikir ve-
re bilir. \ 

Güz yağmurları, bu seneki zeriya
tı çok kolaylaştırmıştır. Tohum vak
tinde ekilebilmiş ve ortalık uzun 
müddet sıcak gittiğinden güz zeriya
tının mahsulü normal 'ekilde alın
mıştır. Son üç ay içinde ba§hca zira
at mahsullerinin vasati fiyatları şu
dur: 
Buğday (ton) 6500 - 7800 kunış 
Arpa (ton 3300 - 4200 • 
ı\kdarı (ton) 3000 - 4000 .. 
1937 senesinin dördüncü üç ayı 

zarfında fiyatlar şu idi: 
Buğday 6000 - 8000 

Arpa 3800 - 4700 
Akdarı 3300 - 4200 
Hatay'rn istiklale kavuştuğu ilk 

aylar içinde bunlardan biraz daha 
farklı olarak, üç eıaah madde hak
kındaki fiyatlar• §Öyledir: 
Buğday 5300 - 6400 
Arpa 2400 - 3300 
Akdarı 3500 - 4000 

Hatay'ın belli başlı ziraat mahsul-
leri buğday, aıpa, mısır, akdarı, yu
laf ve pirinçten mürekkeptir. Fakat 
memleketimiz, ziraate olduğu ıkadar 
aynı ehemiyeti sınai ziraat, iaşe zi
raati, ve meyveciliğe de vermekte· 
dir. Pamuk, tütün, tömbeki, kenevir, 
susam, Hırva ve şeker kamışı Hata
ym belli başlı sınai ziraat mahsul
lerini teşkil eder. Meyve aahaaında 
da zeytin, yağ, portakal, limon, man
dalina, muz, kaysi, fıstık, armut, ,ef
tali, elma, incir, kavun ve karpuz in
kişaf ettirildiği takdirde ıilıraç im
kanları kazandıracak mlikemeliyet
tedir. 

Bu sahalarda Hatay"ın hususiyeti 
ve mlic:trsna tabiah ile rik i ~ .. n .. erde 
tanzim edeceği bütçelerin gelir fas
lını kabartabilecek ehemiy~ttedir. r ..................................................................................................... 1 

B. Osvald Ştayn bugün geliyor 

B. Oıvald Ştayn'ın lıtanbul'da kendisini kartılıyanlarla birlikte 
alınmı§ bir reımi 

sını verecektir. Alman edebiyatına 

derin bir vukufu olan Bayan Melahat 
Ozgü'nün bu enteresan ve değerli 
konferansına herkes gelebilir. 

4474 229 7323 2649 23590 
713 20770 1889 31608 27089 

18648 5064 28459 27852 36761 
26678 7154 1656 26542 14717 
7903 38287 6390 36684 14837 

Rüzgarlar, şarki, orta ve cenubu şar
ki Anadolu mıntakalarıuda cenuptan 
diğer mıntakalarda umumiyetle şi -
maiden saniyede ve en çok 11 met -
re kadar hızla. denizlerimizde ise fır -
tına şeklinde esmiştir. Yurtta en yük 
sek ISI Trabzon'da 10, Pülümür'de 

12, Ulukışla ve Bodrum'da 14, Kay -
seri'de 15, Konya ve Antalya'da 17, 
Adana'da 23 derecedir. En düşük ısı 

da sıfırın altında. Van' da 2, Kars'ta 
4, ve sıfırın üstünde olmak Üzere Er
zincan'da 1, Çorum ve Eskişehir'de 
2, Malatya ve Sinop'ta 3 derecedir. 

İstanbul, 12 (Telefonla) - t, ka -
--ı nunu hükümlerine uygun olarak ku _ 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı rulacak olan i~i sigortası teşkilatına 

1334 
2213 

·ı 1 ·· ·· ' ait kanun layihası üzerindeki hazırlık 
nsan arın omru - lnhittar varidatı! lar dolayısiyle memleketimize davet 

Bir İngiliz gazetecisinin Çin'de 
iki yüz elli sene yaıamıı bir ada -
ma rast gelmesi ve bunu gazeteai
ne yazması üzerine Avrupa'da ve 
bizde uzun ömür hakkında yazılar 
yazılmağa baılandı. 

Bu münaabetle on altıncı asırda 
Hindistan'da Mogol aanatkiırların. 
dan birisi tarafından yapılmıt bir 
mozaikin lejandını hatarladmı: 

Bu resim, bir taht üzerinde otu
ran peygamber ve hükümdar Sü
leyman'• tasvir ediyor. Etrafmda 
bir çok hayvan ve insan vardır. 
Lejanda göre Süleyman, oradaki 
İnsanlara ve hayvanlara diyor ki: 

- Bana gök yüzünden hayat 
suyu geldi. Bunu içeyim mi? içme. 
yev"m mi? Ne dersiniz? 

Hepsi: 
- içinizi Diyorlar. 
Fakat Süleyman, bu c~apla ik

tifa etmiyerek Heron Nminde bir 
filezofu da çairtıyor. Aynı aual 
karııaında Heron, eoruyor: 

- Seninle beraber kimler bu au
dan içecek? 

- Hiç kimse. Yalnız benim içe
ceğim kadar aelcli. 

- istersen iç. Fakat sen bunu i. 
çip ebedi bir ömürle yaııyacaksın. 
Sevdiklerin, tanıdıkların, alıştık -
ların birer birer ölecek. Böyle bir 
hayatın senin için zevki varaa içi 

1/rı.da edehi.wllımız! 

"AkFUll" ın akademi anketine 
Ankara'dan cevap veren doatu
muz Sadri Ertem: 

- Akademi, edebiyatımız için 

bir sanatoryom olacaktır. 
diyor. 
Sadri "ediplerimiz için bir sa

na.tory~ olacaktır" deseydi baş
ka bir mana çrkarırdık. Fakat "e
debiyatnnız için,, dediğine göre e
debiyatnnızın haata olduğuna 
hükmebnek lazım geliyor. 

Bu tıeıhiae ehemiyet ve'l'iniz: 
çünkü üniversitenin felsefe ıube.. 
einden mezwı olan ao~ ~-

ririmiz, ondan önce tıbbiye mekte. 
binde de okunıuıtur. 

Mihverler ! 

Hesapladılar; biriai : 
- Ortada iki aiyui mihver var

dı; timdi biT üçüncüaünün de kıı
rulmak Üzere olduğu haber ?eri. 
liyor. Bir de dünyanın kendi mih
veri vardn-. Şu halde dört mihver! 

dedi. 
Otekiai ili.ve etti: 
- F akaıt dünyanm mihveri çar

prkbr I 

IJniism~ Y<Wıiı t 

Latviya belediye ret.i, sok.akla
ra fÖyle afifler astınnıt: 

"Kimseyi Öpmeyiniz, kendinizi 
de Öptürmeyiniz!,, Oyle bir ya
sak ki, her halde, içki yasağı bu
ımrı ııaamda eh~ kal-. 

edilen Milletler Cemiyeti mesai bü
rosu müdürü Osvalt Ştayn bu akşam
ki ekspresle Ankaraya hareket ebniş -
tir. 

B. Osvalt Ştayn f stanbulda kaldı -
ğı günler zarfında iş dairesi üçüncü 
bölge amirliğine giderek iş kanunu

- Bu ne demektir bilir miainiz? nun işçi sigortasına müteallik hüküm. 
Cevap verdiler: leri hakkında mali'ımat almıştır. 

Tiryakilerden biriai gazetede: 
"lnhisarlarm bu seneki varida

tı geçen seneden bir milyon lira 
kadar fazla tahmin ediliyor.,. 

Haberini okuduktan sonra sor
du: 

- Ne demek olduğu meydanda. 
Fazla satı§ yapılmıf, daha fazla 
ki.r edilmit 

Tiryaki: 
- Hayır, dedi, Yeıtilaycılann 

propagandası para etnıiyor. Bu, 
o demektir. 

ideal koca! 

Otobüste iki kiti biT lstanbul 
gazeteainin iri puntolu batlığmı O

kuyorlardı: 

"Hayvanların evlilik hayatın
da arslanm ideal bir koca olduğu 
anlaşıldı.,, 

Birisi: 
- Tabii! dedi. 
- Neden? 

• • • 
Haber aldığımıza göre B. Osvalt 

Ştayn şehrimizde İktısat Vekaleti ve 
iş dairesi reisliğinde tetkiklerde bu
lunacak, ve diğer iş dairelerini gör -
mek üzere memlekt içinde bir de seya
hat yapacaktır. Bu tetkiklerin sonun. 
da mütehassıs tarafından hükümete iş 
ve itçi sigortası için bir rapor veri -
lecektir. Sigorta kanununun ha2'ırlan. 
ması içi:ı verilen son mühlet önümüz
deki haziran ayında bitmektedir. 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll&. - -: Büyük Millet Meclisi mille- -- -tin menfaat ve ideallerini ha- : 
: kikaten temsil eden bir mil- : 

let hüliisası vaziyet ve itiya- E 
: dında bulunacaktır. : 

- O kadar, tuttuğunu koparır, - : 
güçlü kuvetli ve hakim olduktan = 1 1NONU : 

aoııra kim ideal koca olamaz?. (~1111111111111111111111111~111111111111~ 
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DIŞ POLiTiKA ...................................................... 
İngiliz - Fransız askeri 

anlaşması 

Bahriye ve hava nazırlarından 

sonra lngiltere'nin harbiye nazm da 
avam kamarasında kara ailihları 

hakkındaki programını izah ebnİ§ -
tir. Bu izahattan İngiltere'nin bu se. 
ne içinde kara silahları için 150 mil
yon İngiliz lirası sarfetmiye karar 
verdiği anlatılmakta·dır. lngiliz mil. 
li müdafaa bütçesi. yuvarlak hesap, 
beş yüz milyon İngiliz lirasına baliğ 
olmatakdır. Bunun yüz elli milyon 
İngiliz lirası, donanmaya ve bir o ka
dan kara silahlarına aarfedilecek. 
İki yÜz milyon da hava kuvetlerine 
tahsis cdilecetir. Bunun dikkkate la
yık olan bir noktası, lngiltere'nin ha. 
va kuvetleri için kara si1ahlarmdan, 
hatta donanmasından fazla para 
aarfetmesidir. Bu da milli müdafaa
nın bu "üçüncü koluna,, tahsis edi
len vazifenin ehemiyetini tebarüz et. 
tirmektedir. 

lngiliz harbiye nazın tarafından 
izah edilen askeri hazırlık programı, 
aynı zamanda lngiltere'nin dış poli
tikasını da tenvir ettiği için her ta
rafta alaka uyandırmııtır. Hoare -
Beli§&, avam kamarasında söylediği 
nutukta lngiltere'nin bir harp çıkar 
çrlanaz, Avrupa kıtasma on dokuz 
fırka asker sevketmiye hazır olduğu_ 
nu bildinnİ§tİr. Harbiye nazırı, bu 
a&kerlerin, hangi devlete yardım 

için sevkcdileceğini ve nerelere çıka
rılacağını söylememekle beraber, 
İngiliz dıı politikasının istikamet ve 
hedefleri karııaında bu noktalar va
zıhtır. 

Hakikat ıudur ki İngiltere ile 
Fransa ara&ndaki münasebetler, 
harpten evel bu iki devlet arasındaki 
karşılıklı münasebetlere benzemiye 
başlamıştır. Büyük harpten evel, İn
giltere uzun zaman, "splendid iao
lation'' aiyasetiru takip ettikten aon. 
ra 1904 senesinde Fransa ile anlaş
mıttı. Bu anlatmanın şartlarına ba
kılacak olursa, lngiltere'nin Fransa. 
ya askeri yardımda bulunması bahis 
mevzuu değildi. Fakat Almanya, bu 

ULUS 

DÜNYA HABERLERi 
Yeni Slovakya kabinesi 1 İtalyan yahudileri 

dün kuruldu 
(Başı 1 inci sayfada) 

lar tarafından bırakıldıgı anlaşılmış
tır. 

Sabahleyin sükunet avdet etmış ve 
şehir bayraklarla donatılmıştır. Al
manlar anşlusu tesiden gamalı haçlı 
bayraklar asmışlardır. 

Slovaklar ise, çifte dallı slovak haç 
farınr taşıyan bayraklar asmışlardır. 
Halkın yeni hükümeti müsait bir 

şekilde karşıladığı zannedilmektedir. 

Hlink<ı mulwfı:durı t'C 

yerıi lwbirw 
Bratislava, 12 a.a. - Hlinka muha -

fızları genel kurmay başkanı Murgaç, 
neşrettiği bir beyannamede, Başvekil 
Sidorun kendisine Hli:'lka muhafızları 
başkumandanı sıfatını takmmıya lii.yık 
olmadığını Prag tarafından isat edi • 
le:ı başvekilin çeklere karşı anlaşıl -
maz bir zaaf gösterdiğini ve Slovak • 
larm değişmez taleplerinden adice 
vazgecmiş olduğunu bildirmektedir. 

Almmı nwhf illerinin f iı·ri 
Bertin, 12 a.a. - Yarı resmi bir kay. 

naktan bildiriliyor: 
Bertin politik mahfillerinin Slovak. 

ya meselesi karşısında aldıkları vazi -
yet, alman matbuatının aldığı vaziye • 
tin tamamiyle aynıdır. 

Pragda, ilkteşrin hadiselerinde-:ı 

sonra miişahede edilen psikolojik de -
ğişmenin muvaffak bir mahiyet grn. • 
terdiği burada, bilhassa son haftalar 
zarfında gittikçe artan bir endişe ile 
kaydedilmiştir. Billlassa bu se>.'le başın 
dan ber~ vukua gelen bazı hadiseler, 
çeklerin, inkişafı karşısında terkedi -
len vaziyeti başka yoldan yeniden elde 
etmek arzusunda:ı vazgeçmemiş ol -
duklarını göstermektedir. 

Prag rejimi altıntfo 

söylenen prote5tolara rağmen, çek po
litikasının bugünkü zimamdarlarmrn 
orta Avrupa'nın takviyesine ve sükfı -
netine işbirliği yapmak için lüzumlu 
hüsnüniyetine ve mesuliyet hiı;si
ne malik olmadıkları gözükmektedir. 

Eski bir Swı'<lk nazırı Prag 
lıiikümetine ('alıyor 

Berlin, 22 a.a. - Alman Jıaber alma 
bürosunun bildirdiğine göre, eski slo
vak nazırlarından Durcanski, Viyana 
radyosunda bir nutuk söyliyerek çek -
lere şiddetle hücum etmiştir. Sabık na

zıra göre, çekler ıılovakları muhtariye
te olan haklarından mahrum bırakmı -
ya uğraşmakta ve slovakların zararına 
olarak kendi menfaatlerini temin etmi
ye çalışmaktadırlar. 

Hatip. Tisso hükümetinin azli kanu 
nu esasiyle aykırı olduğunu, çünkü 
slovak hükümctinin ancak Shvak diet 
meclisince verile<:ek bir ademi itimat 
reyi ile çekilebileceğini &Üylemiştir. 

Mumaileyh, Tisso hükümetinin va -
zifesine devam etmesi lazım geldiğini 
kaydettikten sonra netice olarak de -
miştir ki : 
"- Zaferi tam olarak istihsal ede -

ceğimizi ve onun Hlinka'nın Populist 
partisinin direktiflerine göre muhafa -
za edeceğimizi size temin ederim.,, 

TJondra mahfilleri çok ilıtiyatlı 

Londra, 12 a.a. - Selahiyettar ingi -
liz mahfilleri, Slovakya buhranı hak -

kında büyilk bir ihtiyatkirhk muhafa
za etmekte ve yalnız Bratislava hadi -

seleri karşısında vaziyet almak için 
hiç bir sebep olmadığını bildirmekle 
iktifa eylemektedir. 

Pazar gazetelerinin yazıları da çok 
ihtiyatkfi.ranedir. Gazeteler, yalnız ha
diseleri kaydetmektedir. 

Fransa'ya sığınıyorlar 
Roma, 12 a.a. - Ecnebi yahudileri.n 

memleketi terketmesi için konulan al
tı aylık mühlet, bugün sona ermiştir. 

Şimdiye kadar 12.000 yahudi menlle -
keti terıketmiştir. Pek yakında altı bin 
yahudi daha italyan topraklarından 
ayrılacaklardır. 

ltalyan )Ylh11dileri Fransa'ya 
sığmıyorlar 

Paris, 12 a.a. - Lö Tan gazetesinin 
NU. muhabirine bildirdiğine göre mu
hacerete icbar edilen bir çok italyan ya 
hudileri iki aydanberi gizlice fransa 

hududuna geçmektedirler. Muhabir, 

İtalyan yah.udilerinin himayesi ıçın 

Nis'de bir komite teşekkül ettiğini ila
ve eylemektedir. 

Aynı muhabire göre tardedilen İtal
yan yahudilerinin büyük bir kısmı 

Fransa'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye ve 
Şanghay'a gitmektedirler. 

Prağ hükumet 
ve yabancı 
gazeteciler 

Prag, 12 a.a. - Hükümet ecnebi mat
buat cemiyetinin biırosunu lağvetmiş 

ve bu cemiyetin mürakabesi için bir 
komiser ve idaresi için de bir komite 
tayin etmiştir. 

Bundan bir kaç ay evel Almanya, 
bu büronun azasından hollandalı ga -
zeteci Allering'in istifa etmesini i5te
miş ise de mumaileyh bunu kabul et -
memiştir. 

Bunun üzerine Almanya, çek hükü
metinc lüzumlu addettiği takdirde bü
tün cemiyetlere birer komiser tayin 
etmek sela.hiyetini veren kanunun tat
bikini istemiştir. Bu müddet zarfında 
da büronun alman ve italyan azalan is
tifa etmi,Ierdir. 

YEMİ SABAH 
Münaaebetsiz bir propaganda 

Huse)'in Cahıt Yalçın, başmakalesin -
de, Surıye'de mevcut gizli hır radyo veri
ci merkezının Turlnye aleyhinde neşri -
yat yapmakta oldugundan bahıs ile, bu 
merkezın "Surıye meclıa fırka&ı., ısmi 
altında faalıyette bulundugunu, kuıa dal
ga ile 31.45 metre uzerinden saat 20.15 de 
neşriyata başlayıp 20.35 de nihayet ve -
rildığini yazmakta ve flkirlerı te&viş ma
hiyetindeki bu neşrıyata Ankara radyo -
sunun arapça neşrıyat ile mukabele et -
mesi munasıp olacaı;ı fikrıni ileri sur -
mektedir. 

Darülacezede dayak atılmıyor 

Aym gazete, hır sabah gazetesinin Darul
aceze<lckı fakırlere dayak atıldıgı hak -
kında verdigı haberı tekzip ediyor. Yeni 
mudurun ıntızama çok dıkkat eden kıy -
metlı bır doktor oldugunu soyliyerek 
duşkunler evindekı hastalardan ço[:unun 
asabi maluller olması dolayısiyle arala -
rında her hangi bır hadıse cereyan etmesi 
ihtıınalını hatırlatıyor ve bcledıycnin 
du&kunler evine derhal bir mufettış gon
dererck tahkikata ba&ladıgını ilave edi -
yor. 

Tarihi eserlerimizin korunması 

"Her sabah" sutununda Cemalettın Sa
raçoı;lu, ortadan kaybolmaya yuz tut -
mug tarihi eserlerın tesbitı için Maarif 
Vekaletinin bir heyet seçmiye karar ver
dığini mevzuubahis ederek, bu heyet ta -
rihi eserler bakımından zengin olan mın
takalarda da bırer mıiınessıl bulundurma
sı şayan ıarzu oldugunu soyledikten son
ra, Berlin'doki Bergama muzeıinin mem
leketimizden nakledilmiı aııarla vucude 
getirildiğini ilave ediyor ve bu gibi eser
lerin memleket dışına çıkmamasına mu -
essir bir surette mini olabilmek luzumu
na ıııaret cdıyor. 

VAKiT 
Harp ile sulh arasında 

A11m Us, bu makalesinde Fransa ile 
İngiltere'nin barba hazır bulundukları 
meselesi etrafında mutalcalar yurutmek· 
tedır. 

Halk mürakaheai 

Sadri Ertem, "İliaretler" sutwıunda 
yazdığı "İnonu üniversitede" serisine de
vam edY.ek, Cumhurrellilnin, milletin mu
rakabesi idare uzerinde aıkı ve fili olma
sı lüzumunu belirten sözleri etrafında 
mütalea yürutmektcdir. 
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gazeteleri 
a.a. Matbuat Servısı 

Türk - Bulgar dostluğu yolunda 

Aynr gazete, Sofya muhabirinden al -
dığı habere atfen, bulgar başvekıhnin 
Ankara'ya seyahatı münasebetiyle bul -
gar gazetelerınin hararctlı nelirıyatta bu
lunduklarını yazarak, Dencs cazetcsının, 
başmakalesınde, Turkiye'nın kuruluş ve 
ılerleyış tarıhinı ve ınkılabın safhalarını 
kaydettıktcn sonra, turk - bulgar dost -
lugunun kuvetını tebaruz cttırdıgini ve 
Koseıvanof'un Ankara'yı zıyaretınin bu 
dostlugu takvıye cdecegını yazdıgını ıli
ve ediyor. 

D fıkrası 
M. Turhan Tan, "Pencoremden" sutu

nunda, bır okuyucusundan aldıgı bir mek
tubu zıkrMıyor. Okuyucu 1926 da Bulga
rıstan'la akdolunnn dostluk muahedesinın 
D fıkrası mucıbince bazı haklara sahıp 
olan Bulgaristan'da mevcut ara:ı:ı sılhıp -
lerının magdurıyetinden bahsetmekte ve 
Ankara'yı zıyaret edecek olan bulgar 
bagvcıkilının bu D fıkrasına nazarı dik -
kati celbedi1erek bu magdur emlak sa -
hip!erinın minnettar bırakılması temen
nisini izhar etmektedir. 

Müf ettiıler meıhur Çmgırlıyan 
anası işini ele aldılar 

Eski vali 'Ostundag'ın vaktıyle satın 
aldıgı ve belediye vasıtalarını kullana _ 
rak temizlettigi Çıngırlı)'llll Rrsası mese
lesinin, ıkınci tetkıktcn ge!Jırıler~ini 
haber verıyor. 

AK~AM 

Biz ikinci sınıf bir millet değiliz 

"Akşamdan akşama" sutununda, Va-Nii 
yataklı vagonların memlcketımizdcki ha
lınden ıııkayetle Nafıa Vekılı Ali Çctin
kaya'nın, ecnebi şırketler meyanında, ya. 
taklı vagon liirketinı de bir hale yola kok
masını temenna ettıkten sonra, buna tram
vay kapılarının, vatmanları adam yerıne 
koymıyacak şekilde yapılmış olan kapı • 
laruun yerine vatmanların sıhatini koru
yacak içeriye doiru surgulu kapılar ya • 
pılması temennisini de ilave ediyor. 

Madeni çelenk ve çiçekçilik 

"Dikkatler sutununda" zengin şahıslar, 
bankalar ve emsali muesseselerın son za
manlarda zuhur eden madeni çelenklere 
sarfettıkleri paraların bır tek çelenk için 
bt:1 altı yuz liraya balığ oldugunu, yazı -
yor ve madcnın istimal yeri başka oldu
gunu, bunu bahçıvanlarımızın inkişafı na
mına menetmek luzumunu ileri suruyor. 

SON POSTA 

anlatmayı takip eden Fas buhranı Prag, Bene~ rejimi altında alman 
e&na&ında Franaa'yı tazyik etmiye grupunu tedhiş edeceğini ve tazyik al 
baıladı. Bu sıralarda Fransa'nm tında tutacağını sanmr~tı. şimdi de 
müttefiki olan Rusya, Japonya ile çek hakimiyetini yeniden tesis için, 
harp halinde idi. İngiltere bu tazyik evela Karpat Ukranyası üzerinde ma
.uat:ooo;n do J.°"r•n••'•un Avrupa'd.alci 1i TC -ked..-.tazyJ.Jcle.r.jcrasına Pa§ladı. 
alman hegeınonyaamı tanıyacaim- Alcaülamellerin aaafr:ıdan ceMret alan 
dan korktu. Ve Fransa'ya askeri yar. Prag, timdi de Slovakyaya at.artı cebir 
dun vadinde bulundu. Bu vait üze - hareketini yaptı. Bu cebir hareketi 

Amerika' da 
bir rezalet 

Prag, nihayet Bcrlin'in arzusunu ye
rine getirmiştir. Esasen eylül hadise- Kanatlı kıymetler 

rincdir ki İngiliz ve fransız kurmay- hala Çekoslovakyada yaşryan alman • 
lan arasında askeri ve bahri görüş - lar üzerinde acı tesirler tevlit eyledi. 
meler batladı ve bu görütmeler bü- Süngülerin ve diğer tazyik vasıtaları
yük harbe kadar devam etti. Bu gö. nın yardımı ile, Presburg'a ye:ıi bir 
rüımeleri lngiltere namına idare e- hükümet getirildi. Bu hükümet Pra -
den harbiye nazırı Holdane Franaa- gın fikrince, çeklerin pozisyonunun 
ya mümkün olan aüratle askeri yar. fili bir takviyesi ile eski vaziyeti ye -
dımda bulunmak İç.İn İngiliz a&kel'İ niden tesis edecektir. 
teıkilatmda eaaalı bir inkılap yaptı

ğmı hatıralarında anlabnaktadır. Esefe şay"n bir vaziyet 

Beneş rejimini çok andıran bu man
taliteye ve bu metodlara dönüş, Al -
manya'da hayret ve derin endişeler u
yandmnaktan hali kalamaz. Filhakika 
Münih'te başlıyan ve Viyana'da devam 
ettirilen, politika, orta Avrupa'da in -
kişafa yol açmak ve orta Avrupa'yı 

vaktiyle balkanlara has vaziyetlerden 
kurtarmak istemişti. Bugünkü vaziyet 
şu bakımdan daha ziyade şayanı tees -
süftür ki kendilerine bunun aksine 

Çocuk düşürme işiyle 

uğraşan büyük bir çete 

meydana çıkarıldı 
Nevyork, 12 a.a. - Bruklin'de 

birkaç senedir çocuk düşürmek 
itiyle uğra.tan ve 100 kadar dok
torla adliye nazrı muavini Ul
mann'ı da ihtiva eden bir tetkil&t 
meydana çtkanhnıftD'. 

Adliye nazır muavini, aley
hinde mahakemeye yapılan bir 
şikayet üzerine istifa etmi,tir. 
Mahkeme yaptığı tetkikat neti -
ceainde, bu te,kilatm her aene 
vasati olarak 100 bin çocuk dü
şürdüğünü ve gene her sene yedi 
buçuk milyon dolar kazandığmı 
tespit eylemittir. 

Jedndeaberi bir saik ecnebi gazeteci -
Jer hükilmet merkcai.nden ayrıkmflar
dır.. 

Ankara Halkewiride 
"Erzurum gecesi,, 

Yerli oyunlar oynandı, 

mayalar, türküler 

okundu 
Erzurum'u-:ı halis tilrk karakterini 

taşıyan folklorunu memlekete ve an -
karalrlara duyurmak ve göstermek i -
çin erzurumlular dün gece Halkevin -
de bir tören tertip etmişlerdir. Tören 
saat 20 de başlamıştır. Hakim Lfitfi 
Doğutürk açma sözünde, Erzurumun 
tarihi boyunca geçirdiği acı ve tatlı 

İngiliz_ Fransız :münasebetleri 
timdi de öyle bir çığıra ginnittir. y._ 
km zamanlara kadar yalnızlık aiya
aetini takip eden lngiltere, Franaa i
le siyasi sahada anlaştıktan aonra i. 
ki devlet kunnaylan ıörüşmelere 
başlamışlardır. İngiltere'nin Fransa
ya yapacağı yardımın mahiyeti bu 
görüşmelerde kararlaştırılmıttır. FiL 
hakika bu yardımın pek külliyetli 
olduğu görülüyor. Çünkü ilk hamle. 
de lngiltere'nin Fransa'ya on dokuz 
fırka asker göndereceği anlatılmak 

tadır. Holdane, 1905 senesinde Fran. 
aa'ya bunun yarısını bile vi.dedeaıe
lnİ§li. Ve lngiltere'nin aakeri sahada 
Fransa'ya mÜeı;sir şekilde yardım e • 
iebilmesi için epeyce zaman geçmiş· 
(. 

Sabık İngiliz baıvekili Baldvin, 
bil'\'esile ile demİ§tİ ki: 

- lngiltere'nin hu.dudu Ren nehri. 
dir. 

D o o N o 

De{lişmeler 

l E 

günleri yadettiktcn ve asırlarca bu va
tana serhat vazifesi göımüş bu güzel ' 
diyarın hususiyetl~rini tebarüz ettir • 
dikten aonra demiştir ki: R "- Cümhuriyetin feyzine, huzuru
na, rdahr:ıa kavuştuğu güne kadar 
çektiği azaplar sonsuz olan Erzurum, 
cümhuriyetin kurulduğu günden iti· 
bare.n refah, huzur ve imar yüzü gör • 
muştur. Ve bundan sonra da bu refah 
ve huzuru;ı ebedi olacağına kanidir. 

Ge~lerde Çemberleyn de Fran
ıuz.İng;z münasebetlerinden bahse
derken,u &Özleri söyledi: 

- H3' baılar batlamaz, lngilte. 
re'nin kaı kuvetleri Fransa'nm em
rine verilcktir. 

Dün buı r iki memleket arum
daki samim~ünaaebetlerj tebarüz 
ettirmek içhöylenmiı sözler gmi 
geliyordu. Ho, Belita'nm rakam. 

lara dayanan 54.~inden sonra bun. 
ları bir hakikat ırak kabul ~bnek 
lazon geliyor. 

_ &... Ş.ESMER 

Çinlilerle j onlar 

arasında "~im 

bir çarpı~ma <-:ak 
Hongkong, 12 a.a. - Yu~ geri 

alan Çin kıtalarr, Hançoya <. • iter -
lemekte olan japon kıtalar~l ıla • 
mak ve çevirmek üzere Ta u .'O • 
yunca yürümektedir. V~kua •k 
çarpışmıya büyıük ehemıyet at 

m ktedir. 

insan, bazı yazıları okurken hafrzasiylc gözlerinden hangisine inanmak 
icap ettiği hususunda tereddüde düşüyor. Gözlerinizin önüne fikirJ.er se
rilmiştir ki altında imza ile zihninizde telif edebilmeniz için aynr imzanın 
mazisinden hiç haberdar olmamanrz icap eder. 

Fikir ve kanaat değiştirmek gerçi suç değildir. Fakat elbise deii~irir 
gibi her gün fikir degiştirenlerin zihni zarafeti karşısında nasıl hayrete 
düşmiyebilirsiniz? Hele bu değişme, daha dün, bir muharririn, uğrunda 
bütün zihni melekelerini ve bütün heyecanlarrnı seferber ederek açmış ol
duğu bir kampanya ile tabantabana zıt mütaleaları aynı hararet, heyecan 
ve imanla müdafaa etmesi şeklinde tezahür edince! 

Her y~ıyan şey gibi, insan da, hiç şüphesiz, bütün ruhi ve zihni faali
yetiyle birlikte istihale ve inkişaf eder. Bir olgunlaşmanrn ifadesi olan bu 
inkişafı, seciye noksanından ileri geldiğini avaz avaz haykıran zorlanmış 
dcğişmelcrle karıştırmamak için biraz dı'kkatli davranmak kafidir. 

Zorlanmış, diyorum, çünkü iki zıt kanaati bir adamın aynr heyecanla 
müdafaa etmesini imkansız görmiyorum. Karakter noksanrnrn, çok defa, 
menfaat saikasiyle, bir entelektüeli şu veya bu kanaati kendine zorlanuya 
sP.vkcdebileceği hakikatinden gafil davranabilir miyiz? 

Onun içindir ki her gün yeni bir kanaatin mütecaviz k.rlıcrnı elinde sal
lıyanlarda iyi niyetten ziyade seciyeyi üham etmek hatalı bir görüş olma
sa gerektir. 

Zaman zaman düşünüyorum: eski gazete ve mecmua kollelcsiyonlannı 
açarak aynr imza üzerinde intişar etmiş muhtelif yazıları ilctlhas etmek 
külfetine katlanacak biri çrksa, ne garip, ne inanrlmaz tablolar vücuda gel
miş olurdu. Fakat bu iç çamaşrrlarınr bütün kiriyle seyretmiye acaba oku
yucular tahammül edebilir miydi?. 

Yapr NABi 

Bize bu huzuru getiren büyüklerimi -
ze, burada ebedi minnet borçlarımızı 

bir daha tekrarlarım." 
Lütfi Doğutürk'ten sonra sahneye, Er 

zurum'dan bu gece münasebetiyle gel
mif olan Faruk Kaleli tarafından bir 
maya oku;ımuş bu mayayı koro halin. 
de söylenen Palandöğen şarkısı takip 
etmiştir. Bundan sonra da gene erzu
rumdan bu gece için gelmiş olır.ı da -
daşlar tarafından Erzurum oyunları 

oynanmış, bunlar çok beğenilmiş ve 
alkışlanmıştır. Oyu':'11ardan sonra şair 
Ahmet Kudsi Erzurum şairleri hak -
kında bir konuşma yapmJltır. Dün ge _ 
cenin en göze çarpan hususiyetlerin -
den biri de yaşları yediyi geçmiye::ı 
küçük yavruların Erzurum oyunları 

olmu~tur. Yavrular çok alkışlanmış _ 
tardır. Program, projeksiyonla Erzu
rum manzaraları da gösterildikten 
ve ıyenidcn mahalli f<irkılar okunup o. 
ytr.llar oynandıiktan :aonra sona ermiş
tir. 

Salonu dolduran halk, bu güzel do. 
ğu beldemizin samimi havası içinde 
birkaç saat geçinniştir. Dün gece An
kara radyosunda da Erzurum hakkın • 
da kısa bir konuşma yapılmış ve muh-
telif Er.ıurumJıavaları çalIDmllfbee 

Hikmet Mımir, "Gunun ikialeri" aütu
nunda, Almanya'ya tavuk ihracı mesele -
sinin aebebiyet vcrdıiı nqriyatı ele ala
rak tavuk~ulıalı: fenni aurettc celııip ia -
tihaallt garantileıinceye kadar tavUılı:la -
nn memleket dahilinde istihlak cdılmc
sini 107hıyor. 

CUMHURİYET 

Uzak Şark'ta yeni bir vaziyet 

Yunus Nadi, bugıinkü baımakalesinde, 
ıarp demokrasilerınin gittikçe kuvetlen
mesini, Japonya'da sulha kıymet veren 
fıkirler doiurmaya baı;ladıiını izah edi -
yor. 

Buhrana meydan vermemek için 

Ankara'dan aldıgı malfimata göre, pa -
muk ıpliii ve kaput bezi buhranına mey -
dan vermemde: için dahili fabrıkalann 
imalatı arttırılacagını, hariçten ipekli ge
tirilebilmesi için de geniı taku mevzuu 

Deri sanayii 
Memleketimizde hayvan cüsselerinin 

kuçükluiu ııan.ayıde kullanılan kosele • 
nin ımaline eLverifli olmadığından barıç • 
ten ıı.ığır derisi, aygır derisi ithal etmek 
zaruretinde bulunduiwnuzu. halbuki it
hal !iartlarmın agırla~sı yuziınden deri 
sanayimizin gusleııtığini yazıyor, eskısi 
gibı bugun de beynelmilel fıyatlarla ay -
gır ve iyi sıgır derısi ithali imkanlarının 
temini halinde Avrupa'ya rekabet edecek 
bir kundura sanayii tesisi kolaylaııacaiı
nı ilave ediyor. 

Küçük itçi 

"Sabahtan sabaha" sutununda Burhan 
Cahit, Maarıf Vekilinin kuçiık &anayici 
yetiştirmek uzere mektepler açılmasına 
dair olan teııebbusunun çok isabetlı oldu· 
gunu yazıyor ve kuçuk itçi tcdankinde 
çekilen muşkulatın bu suretle onune c~ 
çilmili olacaiını ızah ediyor. 
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Milletler için en büyük kıı

Halk idaresinde mesuliyet asıldır 

M. Zekeriya Sertel, bu balftlakalesin • 
de, halk idaresinin mesuliyet esasına da
yandığını, butun devlet teıkilitının bir -
birine zincirleme mesuliyet baglariyle 
bailı olduiunu, mesulıyct prensipleri -
nin ihmalı fena netıceler verdigıni soy -
!edikten sonra, eakı vili Ustiındac'ın on 
senelik memurıyctı zamanındaki kontrol
suz vazıyetını mevzuubahıs ederek o za
manlar kontrol vazıfesini ustune alan mat
buat ve deYlet makanizmaları bu işi yap
mııı olsalardı bugun meydana çıkan bu 
yolsuzluklara mahal verılmemiş olaca _ 
ğını kaydederek devlet otoritesini me
suliyet hini ile karılitıran bir sistem kur • 
mak luzumuna iıaret ediyor. 

vet, her silahtan keskin, her 
kudretten üstün en büyük ku
vet, kendi evlJitları arasında
ki birlik kuvetidir. Bilhassa. 
nüfusları çok milletlerin he
nüz insaniyet ideali için is
tikrar bulmamış hırs siyaset
leri karşısında, niıfusları da
ha az milletlerin başlıca da
yandıkları kuvet, kendi içle
rindeki nifaka z ber;ibcrlik 
kudretidir. 

1. lNONU 
,, ...................... ~ 

İstanbul, (Hususi) - Galatasa.raykulübü yüksek mürakabe heyeti _... 
tat toplant•ını kulüp merkezinde yapmıştır. 

İdart, malt ve fenni raporlar okunmu§ ve yeni idare heyeti şu ŞCkıilde 
seçilmiştir: 

Reisliğe Sedat Ziya, ikinci reisliğeYaşar, umumi katipliğe Bedri, muha
sipliğe Adnan, veznedarlığa Taci, teknik azalıklara da Tevfik Ali, lhsan, 
Selman seçilmişlerdir. Umumi kongre gelecek cumartesi yapılacaktır. 

Yakurıdald resim mirakabe heyetini ~ ti.ma bilinde ec;.termektedir. 
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Dünya silllhlar 
altında ezilecek 

Yalnız harp malzemesi imalatı ıçın yapılan 
masraflar bütün Avrupa devletlerinin ihraç 
ettikleri malların kıymet yekWıunu çok geç
mektedir. 
F ransa, son milli müdafaa 

budccsine gore, kara, 
denız ve hava orduları için 39 
milyar 37 nıilyon 675.640 frank 
sarfedecektir. Bıidcenin tasdi
kinden sonra bu rakama yarım 
milyar daha eklcnmi~tir. 

İngiltere nisan 1938 - nisan 
1932 senesı için askeri yıllıkta 
326 mılyon sterlingle kayde -
dıldi, fakat Londra'dan gelen 
haberler bıze 1939 - 1940 mali 
senesinde bu rakamın yüz mil
yarı bulacagını ogretiyor. 

Birleşik devletlerde 1937 -
1938 askeri budceleri yekunu, 
gene bu yıllıga gore, 1 mılyar 
9 milyon dolara, yanı 30 mıtyar 
franga yaklaııyordu : bu muaz
,;ı:am rakam, resmi beyanata go
re ehemiyctlı surette artırıla -
caktır. 

Totaliter devletlerin askeri 
masrafları hususunda daha az 
ı;arıh malumata sahıbiz, çunkıi 
rakamlar neşredılmez; fakat 
uç senedcnberi Almanya'nın 
kuvetce Ingıltere ve Fransa' -
run ikısıne bırden musavı ol -
mak içın ne derece gayri ıns~
ni (çunku mıde buna feda edı
liyor} bır gayret sarfettıgı ve 
İ talya'nın g,.!l<n senenin bud
cesint..kayıtlı olan 6 mılyar 363 
ınılyon lıretı (13 mılyar fran
ga yakın) çok gende bırakaca
gı malumdur. Japonya da aynı 
şekilde rakamlara dogru koşu -
yor ve diger milletler bu çılgın
ca silihlanma yarı!jına ellerın -
den geldiçi kadar ıııtirak edi -
yorlar. 

Kısacası, yalnız harp malze
mesi imalatı hususundalu mas
raıların, butun Avrupa devlet
lerının ihraç ettıklerı emtıanın 
kıymet yekununu çok aştıgı ıta
bul edilmektedır. 

• • • 
B u rakamlar kar!jısmda 

ınsan hayrette ve hatta 
tabirini soylıyeıım, cı:ılmı§ ka
lıyor. 

1nsanlıgın harp hazırlıgına 
tahsıs ettıgı astronomık rakam
ları ne kadar faydalı, semere
lı, hayırlı, kıymetli eserler !
c;in kullanabılecegi duşunuldu
ğıi zaman hadiselerin adam og
lugunu sürüklediği hakiki çıl • 
gınhga kar§ı acı bir mer~aınet 
duyuluyor. Silah yarışı bır t~k 
top atılmadan önce dunyayı ıf· 
li.sa ınirukliyecektir. , 

Bazı masebaklar hatırlanırsa 
tehlike daha vahimdir. Gerçek
ten bir milletin harp ha.zırlık
lar;ndan bitkin bir hale geldiği 
ve az çok geçici bir üstunlüğe 
güvenerek galip geleceginden 
kendini emin bıldiği gün mas -
rafının semeresini gormek için 
ve ölum vasıtalarına israf etti
ği paraları tekrar bulmak eme
liyle bu altınları komşusunda 
aramak arzusuna nadiren mu -
kavemet edebilir. Onun içindir 
ki ezilmek niyetinde olmıyan 
k~mşular bu öldUr.üciı . darbeyi 
önlemek için {aalıyetı arttır -
maktadırlar. 

Burada 1919 da gayesi bun
dan boyle

1 

her tiırlü silahlı ~a:v
gaları onlemek olan ve bu ıtı • 
barla milletleri sılfilıla~ını ~1 -
rakmaya aevkedecek bır Mıl -
Jetler Ccmiyetı 'nın kurulmuıı 
oldugu hatıra geliyor. O .'fa -
man vucut bulur gibi gorunen 
comert fikrin ıfUisı tam olmuş
tur. 

• • • 
M esuller kimlerdir, tarih 

bır gun suçluları soyli
yecektir. Herkes çekinmeden 
komliusunu ıtham ediyor, fakat 
yarının tarihc;ileri kimi itham 
edeceklerdir? Yarının tarihçi
leri mi 1 Acaba yarın tarhçi bu
lunacak mıdır? Aldanmıyahm: 
iki buyuk millet top 

0

darbele -
riyle karşıla~tıkları gün bu iki 
mıllet derhal dort, altı, &ekiz, 

yirmi olacak ve dünya, - ga • 
!ipleri ve mağluplariyle - acı
nacak kurbanları olduiumuz 
buyiik harp bunun yanında bir 
hiç görunecektir; fakat o za _ • 
man medeniyet baştan a:ıagı 
mahvolacaktır. 

Onun içindir ki barbarlıia 
dönen dünyada kimse mesuli • 
yetleri, suçlan olçmeyi aklın· 
dan geçirmiyecektır. 

Biraz eve! üzerinde durdu • 
gum rakamlara donelım. Sade • 
ce iki mılleti ele alalım: Fran
sa ve İngiltere. Yalnız bu iki 
mıllet, bır sene geçmeden ku
vetleüni arttırmak ic;in 150 
milyar harcıyacaklardır. Ni -
çin? 

Bunların ne biri, ne de öteki 
şu saatte bir karı§ toprak pe -
şınde değildır. Her ikisinin de 
satıh oldukları bir devir olmuş
tur, nasıl ki bir İspanya, bir A
vusturya, bir Turkiye ve batta 
bir lsveç de fatih olmuştur. O 
zaman bu milletler toprak ka -
zanmak ic;in silahlanıyorlardı. 
Fakat bugün hangi toprakları 
ele geçırmek istiyorlar? 

İngiltere, Boerler harbiyle 
baı-pcı teşebbusleri devrıne 
nıhayet vermıştir: bunun tam 
zıddına olarak lngiltere'nin es
ki somurgelerine, dominyon us
tune domınyon yaratarak, bir 
nevı muhtariyet bahşettıgı, es
kı imparatorlugundan yeni mil
letler meydana çıkardığı go -
rulmektedir. 

Fransa'ya gelince, onun sili.h 
kuvetıyle elde etmek iatiyecegi 
ne vardır? 1870 harbı ikı vila -
yetini elinden almıştı. 191~ ~e 
.Fransa ha.la bu vılayetler ıçın 
aglıyor fakat onları geri iste -
miyordu. 1918 de tecavüze uğ
radıktan sonra galip gelince, 
istilanın tahribine uğramış, ka
na bulanmış, zayıflamış olan bu 
Fransa ne istemiştir? Sadece 
187l de kendisinden alınmııı o -
lan vilayetlerin iadesi ve kırk 
üç sene gözlerini kendisinden 
çevırmemış olan evlatlarının a
na vatana donmesinden baıka. 
Ve malını tekrar ele geçirmek
ten memnun, besliyebilecegi 
daha buyuk emellerden vaz 
geçmiştir, 

• • • 
B unun zıddına olar~~ R~n

ler ve Alpler otesıne 

bakılırsa ne görülurl İlhak ve· 
ya metalip ve ac;ıkça izhar edi
len fetih ar:ıuları. Bazı devlet
lerde gizli emellerin, itiraf e -
dilmez cereyanların ifşaya hiç 
ihtiyacı yoktur. Bu ihtiraslar 
kendiliklerinden ortaya atıl • 
makta, bu emeller bayıkırıl • 
maktadır. Dahası var: ilhak ve 
fetih arzulan formule etmek 
bunu yapan devletlere bayati· 
yetlerinin bir delili, kuvetleri· 
nin bir tezahuru gibi göninu • 
yor. 

Fakat hangi yeni hak namı -
na, bir millet, hic; harp etme -
den, komşu milletlerin zararına 
olarak büyüyecektir? Hak an -
cak cihanşümul bir anlaşmadan 
do gar: magara devrinden kal • 
ma tabirlerle formüle edilen 
yeni hukuk hangi anlaşmaya 
dayanır: "Şu toprağı almak id
dıaııındayım, çiınku hoşuma gi
diyor." adına yapılacak fetih
ler listesınin asla kapanmıya -
cağı masebaklar yaratılmasına 
insanlık nasıl musaade edebi -
lir? 

Korkunç ıilihlanma yarışı • 
nın sebebi bu iddialar olmadı • 
ğını kim inkar edebilir? Dün • 
ya silahların ağırlığı altında 
çökıiyor; fakat mesuller hiç 
şüphesiz peşinde koııtukları 
toprakları tehdit yoliy~e kopa~
mak için sili.hlanarak ın!anhgt 
kendini korumak ve mu?~faa 
etmek için onlar kadar s~lah -
lanmıya mecbur edenlerdır. 

Louis Madelin 
Fransız Akademisi azasından 
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fransa'nın Cibufi'deki mevkii 
Paris'ten yazrlryor: 
Fransız parlamentosu azalarından mürekkep bir 

heyet, "mareşal ]ofer" vapuriyle Cibuti'ye hareket et
ti. Bu heyetin vazifesi, fransız Somalisi'nin müdafaa 
imkanlarını yerinde tetkik etmek ve bu ayın sonunda 
buraya geri dönünce, bu hususta hazırlanan raporu a
la.kadar encümene vermektir. Parlamento azaları Mar
silya'dan vapura binerlerken, senatonun sömürge en
cümeni azası olan senatörler de, sömürge bakanı Man
del'e, hangi meselenin, Burbon sarayındaki arkadaşla
rının böyle bir seyahate çıkmalarına amil olduğunu 
sormu~Jardrr. Bu sorgu; her halde bir tesadüf eseri de
ğildir. Cibuti'deki askeri vaizyet parlamento azalarına 
epey endişe vermektedir. Sömürge bakanının, bu suale 
nasıl bir cevap verdiği maliım değildir. Ancak, ltalya'
nın Habeşistan'da bulunan kuvetleriyle bir mukayese 
yapmış ve bu arada, Soma/i'de bulunan fransız kuvet
lerinin bundan bir iki hafta evel bir kaç bin senegalli 
ile takviye edildiğini anlatmış olduğu muhakkaktır. 

Fransı'zlara ait rakamlar, tabii gizli tutulmaktadır. Fa
kat, Habeşistan'daki İtalyan kuvetlerinin yüz binden 
fazla olduğu tahmin edilmektedir. Tabii bunların ara
sında yerliler de vardır. 

Alınan tedbirlere rağmen, Cibuti'deki vaziyet pek 
iyi değildir. Fransızlarrn bu husustaki kaygı ve tasa
ları yeni bir şey olmamakla beraber, son günlerdeki en
dişeleri kat kat artmıştır. Bu bakımdan, sömürge baka
nı Mandel de · bir sur prizle karşılaşmayı ihtimal dı
şında görmemektedir. 

Fransız Soma/isi ile Habeşistan arasında hudut, 
münazaalı bir davadır. Fransız dış bakanı, hududu tas
hih için geçen yıl bir komisyon göndermişti; fakat, bu 
komisyon İtalyan memurlariyle bir anlaşmaya varama
mıştı. 22 son kanundanberi, bir kaç yziz ita/yan askeri
nin, kırk kilometre derinliğinde fransızlara ait bir sa
hada bulunmakta olduğunu bizzat kendileri iddia et -
mektPdirler. 

Ciddi bir ihtilat şekline girebilecek olan bir hudut 
hadisesi, fransız sömürgelerini çok nazik bir vaziyete 
sokar. 

Frankfurter Saytung 
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İmkansız ıeyler 

İmkanı yok ya, haydi ka
bul edelim: bir konferans 
toplandı. Totaliter devlet -
ler, Uşlerine yaramryan kı
rarlara boyun eğecekler 

mi? Maziyi hatırlıyahm: 

Milletler Cemiyeti, Japon -
ya Çin'e saldırıyor diye o -
nu itham ettiği zaman Ja -
ponya ne yaptı? Milletler 
Cemiyeti'ni terkediverd. 
Habeş meselesinde İtalya 
da öyle yapmadı mı? Hatta 
neden ailfilılanryor? Denil -
diği için Almanya da Mil -
Jetler Cemiyeti'ni terket -
medi mi? 

Yalnız bunlar değil, bir 
de ötekilere gelelim: Ka

merun'u alınanlara, Tunu • 
nu İtalyanlara terkedecek -
sin deseler Fransa kabul e
decek mi? - Hayır? O hal
de? O halde hayale kapıl -
mamalı, daha iyi. 

L'Epoque 

Sulh yolu 
General Franko'nun be -

yanatı, doktor Göbbels'in 
nutku emniyet verici ala -
metlerdir. Gerçi italyan 
meçhulü gene mevcuttur. 
Bununla beraber B. Muso -
lini italyan matbuatmm ta
leplerini hükümeti namına 
ifade etmekten daima çe -
kinmiştir. Bu fetih siya -
setinden vaz geçmiş olmasa 
bile her ıhalde dostlarının 

vaziyetini, BB. Daladier ve 
Bonnet tarafından bu ka • 
dar enerjik surette bildiril
miş olan Fransa'nm enerji
sini ve enternasyonal şart -
ları hesaba katmakta olsa 
gerektir, 

Nafile bir nikbinliğe düş
mek istememekle beraber 
bu enternasyonal vaziyetin 
demokrasilerin sulh siyase
ti lehinde bir cereyan takip 
etmekte olduğunu müşahe-

Arkada§mın eline yan gözle bak
tı: 

- İşte hiç de fena değil, ve zah
mete de değer doğrusu l Harry, iti
mat edecek arkadaşlara sahip ola
caksın, yakalanırsan da en iyi avu
kat seni müdafaa edecek. Sen bize 

Yazan: Edgar WALLACE lazım olan adamsın; parsa toplamak 
için çeteye girmek isteyen o kadar 

Otlarla örtülü bir tepenin üzerine çok budala var ki.. .. Fakat sen iyi iş 
gelmişlerdi. Genter aşağıda eski ray- becerecelmin. Hususi vazifeler de za 
lar, paslanmış küçük vagonlar gör- ten çok karlıdır. Sonra hastalanır 
dü. İlerde, taşocağmın sert yamacın- veya sefalete düşersen emin ol, kur
da küçük bir kulilbe fark ediliyor- bağalar, nerede olursan ol seni bu
du. Carlo oraya doğru ilerledi, ve lurlar ve yardımına koşarlar. Fena 

olduğunu tahmin ettiği bir bina seç
ti. Geçen otomobilin piakası saye
sinde Esı>ex kontluğu arazisinde bu
lunduklarını anlamxştı. Bu karışık 
arazi her halde metruk bir taşocağı
na uzanıyordu. Kapının yanında, di
reğirt üzerinde bir levha vardı. Yarı 
ıilik harfleri okuyabilmek için ha
\la haranlıktr, "Lime., kelimesi-
nı seç bildi. Belki "Limestone,, dur? 
Keşfctınesi kolay. Yalnız bir tehli· 
ke va:~h: acaba kurbağalar çok ka
l~ba]ı~ mıydılar? O zaman savaş çe
tın Olacaktı. Gizlice, rovelverini çı
kardı, ve pardösüsünün dış cebine 
koYdıı. 

Hiç bir yardxm ümid edemezdi. 
CarJo onu şehrin dışında bulmuş, 
us:ii kapalı bir arabaya so~~uş ve 
yagl'l'ıur altında şehir ve koylerden 
uzalt geçerek çapraşık yollardan ge
tirnıi§ti. Welingdale ve diğer me
murlar, otomobille gelip kendini a
lacaklarını tahmin etmemişlerdi; hat 
ta kendi bile araba kaldırımın yanın
da durup Carlo: "Haydi, atla içe

ri!., dıye seslendiği zaman şaşırıp 

kalmıştı. 

alaylı bir sesle: değil, değil mi? 
- Korkuyor musun? diye sordu. Genter cevap vermedi. Kulübeden 
O bürü sükunetle: on metre kadar uzaktaydılar. Kalın 
- Çok değil, diye cevap verdi. tahtadan mamul, sağlam bir yapı i-

Yalnız, kulübede başkaları da var di. Kepenkleri kapalıydı. Tek bir 
penceresi ve tek bir kapısı varor. 

mı, diye merak ediyorum ! 
Carlo, Gentere durmasını işaret 

- Hayır yalnız kurbağa var. O ettikten sonra pencereye doğru yü-
taşocağından gelir, oradan bir mer- rüdü. Pencerenin kanadı aralıktı. H a.. 
divenle doğru kulübeye çıkar. lyi fif sesle uzun bir muhavere başladı, 
fikir değil mi? Hariçten sarkıp ha- sonra Carlo geriye döndü: 
kılsa bile görünmesine imkan yok- _ Sana, bin sterling getirecek b ir 
tur. Ben bir kere tecrübe ettim. Kırk iş olduğunu söylüyor. Şansın var 
mil yon memur get irseler gene onu mış 1 "Rochmore"u bilir misin? • 
yakalayamazlar. Genter başını salladı, bu arıstok-

Genter rak mahallesini iyi biliyordu. 
- Evet ama ya taşocağınr çevirir- - İşte orada bizi rahatsız eden 

lerse, diye fikir yürüttü. Diğeri bu bir adam var. Her akşam on bir bu
sözlerle alay etti: \çuk treniyle kulübeden dönüyor, yo

- Haydi canım, o böyle sarılma- lun geri kalan kısmını yürüyerek gi-
ya meydan v erir mi. Kurbağa her diyor. Yol çok karanlıktır, lobut ile 
şeyi bilir. bir vuruıta herifi yere aermek işten 

de edebiliriz. Sadece hatır
latmak için birleşik devlet
lerdeki istfüaleyi, Yugos • 
lavya ve Macaristan'da vu -
kua gelen siyasi değişiklik
leri, leh - romen ittifakının 
stklaşmasmı zikredelim. 

Bütün bu vakıalar bizi 
gayretimizi gevşetmiye 

sevketmemelidir. Bunlar 
hiç olmazsa bize BB. Dala
dier ve Bonnet'in Çember
layn ve lord Halifaks'la 
birlikte tutmuş oldukları 
"olun sulh yolu olduğunu 
anlatacak mahiyettedir. 

L'Homme Libre 

İtalya neyi tercih 

edecek ! 
İtalyan milletinin manevi 

mukavemetinin kapasitesi 
nedir? İtalyan resmi propa 
ganda heyecamın katiyeti
ı.e değerdedir? Bunu anla· 
mak lazımdır. İtalyan hü
kümeti çılgınca bir teşeıb
büse girerse, italyan mille
ti onu takip etımeğc hazır 
mıdır? Biz şüpheliyiz. Ge
çen eylül hadiseleri bizi 
şüpheye düşürdü. Fakat şu
rasını söylemeden geçmiye 
ceğiz: İtalya' da aylardan -
beri mali ve iktisadi bir 
güçlüktür devam ediyor, re 
jim bir türlü bu güçlükle
ri sonuna erdiremedi. 

En mühim tehlikenin de 
bu olduğu söyleniyor. Bu 
tehlikeyi atlatmak için iki 
vasıta kullanalım. Eveıa, i
talyan hükümetine anlata -
hm ki, ona kütle halinde 
mukabele et:meğe hazırız. 

Sonra, diğer taraftan gene 
anlasın ki, biz, milletler a
rası sahasında yeniden mü
badele organizasyonuna ol· 
sun ve silahların tahdidi ı.. 
şine olsun gene hazrrn:. 
Büyük bir fransız • ingi -
liz siyaseti İtalya'yı yalnız 
bu müşkülatlardan kmtar -
ma1da kalmaz, aynı zaman
da ona, işbirliği fikri da -
hilinde şerefli bir Avrupa 
cephe birliği yolu açacak • 
tır. 

İtalya, ya srkılmııJ yum -
ruğu, ya uzatrlmış eli ka -
bul edecek, S'C'Çecek. 

Justice 

İspanya ve yabanular 
1936 da her iki !spanya'

nrn da harp vasıtası olarak 
ellerinde bir şey yoktu. Ge
neral Franko, Fastan 18, 20 
bin askerle ihtilale atıldı. 
Kızıılların hükümeti ordu -
yu silfilıtan tecrit etmiş ve 
hemen ıheıpsini terhis etmiş
ti. Fakat silahı, cihazı ve 
harp malzemesi mevcuttu. 
Derhal milis kuvctleri teş-

kil etti. Kışlalarını bu mi -
!islere açtı. 

Harbe tutuşmuş olan her 
iki taraf da, yabancılardan 
ne geldi ise hepsini kabul 
etmeğe ba.şladrlar. 

Madrid: Sovyet teknisi -
yenlerinden, silahlarından 

ve harp malzemelerinden 
yardun gördü, sonra, mil -
!etler arası işçileri, fransız 
ve diğer devlet tayyareleri 
de kızılların işine yaradı. 

Burgos da, alman tekni -
siyenlerinden, İtalyan mil -
yonlarından italyan tayya -
relerinden ve askerlerin -
den istifade etti. Bugün, 
alınanları, kendi tabirlerin
ce, en iyi teknik mahallere 
yerleştiler. Fakat askerleri 
gitti. İtalyanlar fethedilen 
şehirlere girerek resmi ge -
çitler yapmayı ve Roma'ya 
bol bol zafer bültenleri 
göndermeyi tercih ettiler. 

Bu taraftan da İspanya' -
daki italyan mevcudu azal -
mağa başladı: Bugün !s -
panya'da bir tek italyan li
vası var, ibuna karşı elli is· 
pan}'Ql livası bulunuyor. 

]our'dan 

(inlilerin ve Japonlarm 

kar1ıla1hklar1 

müıkülat 

Çin - japon ihtilafında 

çinfüerin daha ahenkli bir 
surette hareket etmelerinin 
art ıılc sırası gelmiş sayılaıbi-

lir. Buna lüzum vardır. 

J apon orousu, üzerinde 
270.000.000 kişinin yaşadığı 
600.000 mil murabbaı bir sa
ha üzerine yayılmıştır. Ce -
nupta Kanton hesaptan ha -
riç kalmak liozere japon cep
hesinin uzunluğu 2.100 mı1 
tuttryor. 

Japon asııierleri yorulmUIJ 
ve yrpranmış, subayların 

da verdikleri zayiattan göz

leri yılmıştır. Bununla be • 
raıber bütün vasıtalardan 

istiıfade ederek istilayı yii -

rütımek istiyorlar. Bir ta

raftan da madenleri işlet -

meğe çahşryorlar. 

Saha çok geniş ve muha -

bere, m uvasale vasıtaları da 

çok iptidai olduğu için Çin 
k uvetleri arasında tam bir 
ahenk kurınaık çok müşkül
dür. 

Japonlara karşı en büyük 
tehlikeyi teşkil eden Çin 
komünist orduları doğru -
dan doğruya baş kumandan 
mareşal Çan - Kay - Şek'in 
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( RADYO ) 
TURK1YE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUÔU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./, 20 Kw. 

T. A. P. 
19.74 m. 15195 Kcs.l 20 Kw. 

T. A. Q . 

Ankara 

PAZARTESİ; 13.3.1939 
12.30 Pro&raın. 
12.35 Türk müziği • PL 
13.00 Memleket saat ay~ a • 

jans, meteoroloji haberleri. 
13.15 - 14 Müzik (karışık pro& -

ram - Pl.). 
18.30 Proıram. 
18.35 Miızık (dans müı:iii -

- Pl.). 
19.00 Konuşma (doktorun sa -

ati). . 
19.15 Türk müziği (halk musı

kisinden sec;ilmiş melodiler) 
Sadi Yaver Ataman. 

19.35 Türk müzigi (saz eserle
ri, Taksim ve oyun havaları) 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, 
Hasan Gur, Hamdi Tokay, 
Basri Üfler. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha -
berleri, ziraat borsası (fiyat) 

20.15 Türk müziği Bestegar 
"Lemi"nin 70 inci doğuın yılı 
munasebetiyle eserlerinden 
murekkep program. Çalan -
lar: Vecıhe Daryal, Reşat E
rer, Refik ve Fahıre F ersan, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 
Cevdet Çaela, Kemal Niyazi 
Seyhun. Okuy~r: Ankara 
radyosu kume okuyucuları 

(koro). İdare eden: Mesut 
Cemil. 1 - Karcığar şarkı -
Hıısniine etvarına. 2 - Uşşak 
şarkı - Siyah ebrulerin. 3 -
Bayatiaraban - !jarkı - Baka
sız hüsnün. 4 - Karcığar şar
kı - Sorulma&ın bana yesim. 
6 - Ferahfeza şarkı - Dinlen
di başım dün gece. 7 - Hicaz
kar şarkı - Penbelikle imti -
zaç etmiş tenin. 8 - Nihavent 
şarkı - Bin gül çıkarırdım aa
na. 9 - Rast şarkı • Yok mu 
cana. 10 - Raı;t şarkı - Sazın 
gibi. 11 - Mahur saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Konuşma (tayyareci ko -

nuşuyor). 
Zl.15 Esham, tahvilat, kambi -

yo - nukut borsası (fiyat). 
21.30 Müzik (küçük orkestra • 

şef: Necip Aşkın). 1 - Gent· 
ner - Bana daima söyle (a -

ğır vals). 2 - Paul Lincke • 
Olur. Olur. Olur. 3 - Fiscner 
- 1 - Tatil gıinleri süit l - İş
te dağlar. 2 - Beklenilmiyen 
bir tesadüf. 3 - Suların su -
kUneti. 4 - Avdet. 4 - Kunne
ke - Mai elbiseli hemşireler 
operetinden marş - Ar. Fi -
nal. 5 - Grunow - Berlin ve 
Viyana valsı. 

22.30 Müzik (opera aryaları • 
Pl.). 

23.00 Müzik (cazbant - Pi.). 
23.45 - 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

AtJrupa 

OPERA VE OPERETLER: 
16 Ştutgart - 20.10 Berlin 
-21 Milano. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER
LER: 12 Münih - 14.10 
Frankfurt - 15.25 Hamburg 
- 20 Kopenhag - 21 Bero
münster, Briıksel, Kolonya, 
Roma - 20.20 London - Rec
yonal - 24 Ştutgart. 

ODA MUSİKİSİ: 13.30 Stok
holm - 15.30 Laypzig -
19.40 Beromünster - 20.30 
Monte Ceneri - 21.ZO Mü -
nih - 21 .35 Praır - 22 Pariı 
-P.T.T. 

SOLO KONSERLERİ : 15 
Berlin - 17.15 Milano -
18.20 Miınih -19.20 Konigs
berg-19.30 Brüksel-22.30 
Breslav. 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v. 
s.) : 6.30 Frankfurt - 12 Ko
lonya, Laypzig - 20.10 Bres
lav - 22.20 Frankfurt - 23 
Faris - P. T. T. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 17.20 Varşova -
rı.ıı Breslav - 20.10 Kolonya. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Bres -
lav - 8.30 Breslav, Kolonya 
- 10.30 Hamburg - 12 Ke
za - 13.15 Breslav - 14 
Laypzig - 16 Alman istas -
yonlan - 18 Keza - 19 
Breslav, Laypzig - 19.30 
Frankfurt - 20.10 Hamburg, 
Konigsberg - 21.30 Ham -
burg - Z2.30 Kolonya, Vi -
yana, Hamburg. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 
Ştutgart - 20 Keza - 22 Bu
dapeşte (Sigan orkestrası). 

DANS MÜZİÖİ: 19 Berlin -
19.45 Munih - 22 Sofya -
22.10 Floransa - 22.30 Poz
nan - 23 Floransa, Milano, 
Roma - 23.25 London - Rec
yonal - 23.50 Lüksemburır 
24 - Droytviç, Pari.a. 

L---------------------------------------
emir ve kumandası altın.da 
değill~rdir. 

Sonra bir çokları askeri 
tahsil görmcttıiş bulunan e
yaleıt kuman.danlarına da 
güvenilmez. Bunların veri
lecek emirleri vakrt ve za -
manında yerine getirmele • 
rine imkan yok gibidir. 

Bir alman muharririnin 

yazdığı bir makalede söy -
lediği gibi çinlilerin mu -
vaffakiyetsizliklerinin baş

lıca iki seıbebi vardır: bun
lardan birisi kumanda he

yetinin fenalığı, birisi de 

harp malzeme ve teçhizatı
nın kötü ve eıksiık olması -
dır. Çin askerleri japon as

keri kadar kabiliyetlidir; 
fakat Çin swbayları gayet 
geridir. Bunlardan bir kıs
mı, mütegallibe sınıfına 

mensupturlar ve ailelerin -
ıden aldıkları nüfuzdan is -
t ifade ederelk başa geçmiş -
!erdir. 

Bu sebeple bugün Çin'in 
en büyük ümidi, gerillada, 
yani çete harbındadır. 

- Manclıester Guardian -

Yeni İngiliz 

zırhlıları 

Beşinci Corc k>imti )llCCIİ 
harp gemisi, on d&t yıldan 
beri ilk defa yapılmış mii -
kemmel bir gemidir. 35.000 
tonluk olan bu gemide eski 
gemilere nispetle bir haylı 
ilerlemiş tertibat mevcut -
tur. En mühim nokta, bu 
geminin en süratli gemiler
den olması-dır. 

Bu yeni zırhlı, 23 mil sü
ratinde bulunan Nclson ve 
Rodney znıhhlanndan da -
ha yolludur. 30 mil sürati 
olduğu haber verilmekte -
dir. Bu gemide 14 inçlik 
on top vardır ki bunlar üç 
tarette bulunmaktadır. Bun 
dan başka sekiz tarette 5,5 
inçlik on altı top vardır. 

Geminin içinde tayyareler 
de bulunuyQr. 

Hükümet ayrıca 40.000 
tonluk ilk gemiler olmak ü
zere Temerer ve Lion zırh
lılarının siparişini de ver
miştir. 

- Manchester Guardian -

bile değildir. Bu zaten bir cinayet 
bile sayılmaz, anladın mı? 

da görür görmez nerede olursan ol, he
men buraya geleceksin. Dur, al şunu 
da. 

rim, dedi; benimle beraber geleceksin, 
Kurbağa. Mukavemet edersen, çekiyo
rum. Genter merakla: 

- Niçin bu işi benim yaEmamı is
tiyorlar? diye sordu. 

İzaıhat mantıki idi: 
- Her yeni aza cesaret ve doğrulu-

ğunu göstermeli. İ§ine geliyor mu? 
Gen.ter tereddüt etmedi: 
- Peki yapacağım, dedi. 
Carlo pencereye döndü, sonra arka

daşını çağırdı: 

- Dur burada, 6ol kolunu içeriye u
zat, diye emretti. 

'Genter ıslak pardösüsünü sıvadı ve 
çıplak kolunu içer~ye uzattı. Eli sıkı
ca tutuldu ve sonra bileğine rutubetli 
ve yumuşak bir feyin yap:ıştmldığını 
hissetti: kauçuk bir damga, diye dü -
şündü, ve bunu takip edecek acıya ha. 
zırlandı. Sanki bin iğne birden batı • 
yQrmuş gibi oldu, ve titredi. Eli ser -
best bırakılınca çekti ve kan ve mürek
kebin birilbirine karıştığı damgaya 
baktı. 

Kulübenin içinden gelen boğuk bir 
aes: 

Genter elini uzattı, kenıdine bir zarf 
verilmişti. Kurbağa sanki karanlıkta 
görüyordu. 

- İşte seyahat parası ve mevk.iin bir 
hariıtası. Parayı başka ~ye sarfoder -
sen, veyahut sana ihtiyaç hasıl oldu
ğu zaman gelmezsen ölürsün. Anladın 
mı? 

-Evet. 
- Masraflarını ödemek için başka 

para <1a bulacaıksın. Şimdi ibeni iyi din
le: Roohmore'da, Park Avenue, 17 nu
marada, banker Hallwell Jhonee otu -
rur. 

Sanki yeni azanın hayretle titrediği
ni hissetmişti: 

- Onu tanır mısın? 
Genter: 
- Evet onun yanında eskiden çalış

mıştım, diye cevap veroi. 
İhtiyatla tabancasmr cebinden çı -

!Cardı, ve emniyeti açtL 

Kurbağa: 

- Cumarte-si gününden eve! onu te-
- Silme, dedi. Şimdi içer.iye girebi- mizlemeğe gayret et, diye devam etti. 

lirsin. Muhaıkkak öldürmek .,art değil, ölürse 
Pencerenin kanadı kapandı, bir kilit de zarar yok. 

sesi duyuldu ve kapı açıldı. Genter Genter niıhaıyet karşısındakini tayin 
tam bir karanlık içinde kaldı; meçhul edebildi. Karanlığa yavaş yavaş alışın... 
adam kap~ı kilitledi. Boğuk bir se&-j ca, önündeki karaltıyı görmekten ri -
le: yade keşfetti. Birden Kurıbağa'nın ko-

- K. 971 numara senindir, dedi. Bu lunu yakaladı, dişlerini sıkarak: 
numarayı '"Timea"icı küçük ilaruann - - YQllımda tabanca var. Ate, ede -

Bir saniye, bir ölüm sükutu oldu. 
Sonra Genter, sağ elinin demir bir el i
çinde hareketsizleştiğini hissetti. O -
hür eliyle düşmana vurmak istedi, fa -
kat karşısındaki eğildi ve yumruk bo
şa gitti. Tabancası elinden alındı ve 
göğüs göğüse döğüşmeğe bıışladılar. 
Genter'in yüzü Kurbağa'mnJcine değ -
di. Demek maskesi vardı? .. Yanağın -
da, mika gözlüklerinin soğuk sathını 
hissetti. Bu, sesin neden boğuk oldu -
ğunu izah ediyordu ... 

Genter çok kuvetli olmasına rağ
men, rakibinin kolları arasından sıyn
lamıyordu, ve kavga gittikçe kızışı • 
yordu. 

Birden Kurbağa ayağmı kaldırdı. 
Genter tekme yiyeceğini hissederek 
kendini yana fırlattı. Kınlan bir cam 
sesi duyuldu, hafif fakat zehirleyici 
bir kokuyu teneffüs etti. Boğuldu ve 
kolları hareketııiz kaldı. 
Kurbağa onu bir an tuttu, ve sonra 

kof bir güriiltüyel yere bıraktı. 
Sabahleyin bir polis müfrezesi, mü -

fettişin cesedini boş bir evin bahçesin
de buldu. Derhal srhi imdat çağınldı. 
Fakat teksif edilmiş asid siyanidrik 
gazlarının tesiri ani ve katidır. Kurba
ğa'nuı. tehlikeli ihtimaller için sakla
dığı ince cam boruyu kırmasından on 
saniye sonra Genter, ölmiiştü. 

(Sonu var) 
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MİLLi 
H. Rqit TAN KUT 

İdeolojiye kuvetle bağlılık bugün- ıeğini ve emeğin en hac4mliıini 
kü ıosyal varlılrklara iki ayrı tip ka- kullana kullana ıeciyelendiğinden 
Zandırdı. Birinde, millet kollara ay- içtimai gövdesinde faziletin berraklı
rılarak zıt ve baıka bafka idealler pe- ğı hasıl oldu. Eğer Türk mefkQreci
§inde yürüııken sürtünme ve bazen de liğinde karanlık bir nokta tesbi.t et
boğuptıa halindedir. Çünkü bu ideolo mek kabil olmıyorsa bunu, bizi bugü
jilerin içinde vazıh veya muğlak fa- ne yükselten cidalin hareketinde ve 
kat tamamlamnıı olanlariyle beraber hızındaki azamette aramalıyız. Böyle 
henüz ıekillenmemit yenileri veya bir ııtıfa ile meydan alan Türk mil
fosil kesilmit eskileri de iddia ıahibi- leti dil, dilek ve kültür birliğinde 
dirler. Her kol doğruıu benimkidir, mayalanınca, müıterek aıkını milli 
dediğinden içlerinden birinin kuvet- irade ve iradesini Milli Şef ola
lenerek veya kuvet kullanarak vazi- rak tesis etti. Bunun içindir ki 
yete hakim olmasına kadar camia sa- bizde Milli Şef bizzat milli ideoloji
de periı~mlık ya,ar. Kuvetin tabak- nin mümeaailidir. Milletle Şefin bu 
kümünden sonra da ikinci bir peri- tekilde imtıizacındaki manayı camia
,anlık batlar ki bu, tıkılıp iç benlik- nın iyiye ve iyliğe doğru kestiği 
lerde hapeedilmit olan fikirlerin ıstı- yolla ölçebiliriz. 
rabındandır. Bu memleketlerde milli Nereden baıladık? Neredeyiz? Ve 
kuvetler büzülüp kıvrılmağa ve milli nerelere varmak üzereyiz. Tarihin 
hız saplanıp kalmağa mahkQm oldu- kayalarını yarıp ilerliyen akınlardan 
ğundan oralarda milli bütünlük an- hiç biri cümhuriyet Türkiyesinin ge
cak bir dıı görünüşten ibaret olur. ride bıraktığı engeller kadar mania 

İkinci tip ise, büyük hadiselerin aşamaz. Ve hiç bir irade, cümhuriye
zoru ile silkinerek yabancı ve aykırı tin yarattığı kadar zengin ve esas
tesisleri bünyesinden koparıp atan, lı eserler vücude getirmedi. Bü-
som içtimai bünyelere maıhsuatur. b 

tün bu uğrqın ve sayısız aşarı-
Bunları, büyük tazyik ve hararet te- t t 

ların acaba hangisinde smet n-siri altında cürufunu dökmüt çelik 
önü yoktur. Bütün dünya onun-

parçalarına benzetebiliriz. Tek bir i-
deolojiye gönül vermiı oldukları için la milleti bu yolda ve bu manada 
maşeri hayatların.da ne ıriirtünme, ne birleıik görmenin hayranlığını yaşı
boğuşma, ne de zor kullanma var. yor. Ve biz onun Başkanlığında, bu
Çünkü oralarda millet, aşkını birleş- günkü sosyal gelişimin ferahlığı i
tirip kaynaştırarak fikir haline ve çinde kendimiz için ve atem için ide
onu da tatbiki aahada milli irade kı- al bir millet olmak azmiyle yürüyü
vamına getirebilmittir. İdealleri bir, tümüze devam ediyoruz. Milli Şef, 
ideale doğru sürdükleri yol birdir. ideolejinin ıfığı olarak önde ve bat
Yürüyüı hrzlarmda ne camiayı, ne tadır. 
ferdi hırpalıyan ıttırataızlıktan e.er Milli atkın ve iradenin enmuzeci 
görülmez. Gerçek millt bütünlük bu sıfatiyle bizi teıkilitlandırmak ve 
camialarOadır. Bazıları çeıitli fikir- yürüyü1ümüzü nizamlandırmak için 
lere uymanın, camia mukadderatını ne dü1ünün1e o, bizim istediğimiz ve 
kontrol etme gibi faeiletlerinden bah dütUncemizdir. Biz sınıfsız, farksız 
sederse de onların doğruyu görme- ve sade c.amia içinde seviye derecesi
dikleri anlatılıyor. Çünkü bu kontro- ne göre tabakalanmış bir ve bütün 
lün kabil olmuı için önce özcülük millet olarak onu takip ediyoruz. Bu 
(egoiame) ün eriyip silinmesi lazım- bütünlükle ne kadar büyüyüp kuvet
dır. Halbuki ileri demokrasilerde bile lendifimizi ve ne çetin imtihanlar ver 
özcü idealin vakit vakit §ahlanıp sal- dilimizi herkHten iyi takdir ediyo
dırdığını görüyoruz. ruz. Bugünün icaplarını tatmin et-

Türk Cümhuriyeti tek ideolojiye mek, istikbalde karııla,acağmıız en
bağlanmıı &01yal camiaların en mut- gelleri devirmek için Milli Şef'le 
lusudur. Çtkıkü o, büyük ve tarihi tan;ııamlanan bu miııt bütünlüğe gön
hadise ile bat bap. ve yapa yalnız ı lUmils ve gövwpmizle 110nuna kadar 
kaldığı ıünden beri iradenin en yük- batlı lralacafıs. 

Muclld hahisleri : 

Antonın Leopold Dvorak 
On dokuzuncu aarm ikinci nıaf ın -

da, Avrupa'nın hemen hemen her ta -
raf mda baflryan ve millt ruhtan ilham 
alan bir musiki tarzı biltlln bestekir • 
lar tarafından iltizam edilmİ9 ve böy-
lece her millet kendine hu original 
musiki yaratmıya başlamqtı. Nitekim 

Bohemya'da Liazt'in talebeai olan 

Sınetana ile baflryan milli mueild ce -
reyanı bir nesil 110nra Arttıonin Leo
pold Dvorak sayesinde ayrı bir ln.kip
fa mazhar olmuştu. 

Dvorak, 8 eyli'ıl 1841 tarihinde Bo -
hemya'run Nelahozeves kasabasında 

dünyaya gelmişti. Babası otelci idi ve 
oğlunu da otelci olarak çekirdekten 

yetiştirmek isterdi. Lakin genç Dvo. 
rak'ın musikiye kartı duyduğu meyil 
ve istidat otelcilik işleriyle ünsiyet 

peyda etmesine eneel olmuştu. Dvo -
rak musiki tahsiline 1857 tarihinde 
başladı. Tahsilini bitirdikten sonra de 
evela kemancı sonra da violacı olarak 

Prag milli tiyatrosu orkestrasına gir -

di. Musiki hayatmın bu ilk devresin
de Dvorak, her çeşit musikiyi tanı _ 

mak vesilesini buldu ve muaiki kül -
türünü iyiden iyiye tekemmül ettirdi. 

Dvorak ilk besteaini 1873 tarihin -

de, ilk operasını da bir yıl sonra mey

dıına getirdi. Bu ilk eserlerinde Wag. 
ner'in tesirinde kalmıf olmasına rağ -

men milli kisvesini hiç bir vakit zayi 

etmedi. Bu eserleri takiben Berlin'de 
tabedilen "Slav Damları,, alman mu -

ıiki aleminin de dikkat nazarmı cel -
betmekte gecikmedi ve bu da Brahms 
ile BUlow'un Dvorak ile alikadar ol • 
malarma ıebep oldu. Bundan cesaret 
alan Dvorak m artık ölmez eeerler ya 
ratmıya bqlıyac:aktı. 

Dvorak musikisinin ana hatlaruıı 

hep çek milll musikisinden intıiıhap ve 
te,kil ederdi. Eaerleri rağbet ıgördük
çe daha siyade çall§Dllya batlıyacak 
ve gerek sahne musikiai, gerek senf o
nik gerekse vokal musiki vadisinde bi. 
ribiri ardına vücude getirdiği eserler
le bütün dünyada tanılıp takdir edile. 
cekti. 

Dvorak'm şöhreti arhk memleke -
tinin sınırlarını aş.nuştı. O, Avrupa -
daki eberi musiki cemiyet ve akade
milerine aza seçildiği gibi Praıg ve 
Kembriç üniversitesi fahri doktoru o. 
lacak ve nihayet N evyork'taki milli 
konservatuvar müdürlüğüne tayin edi. 
lecekti. Amerikada geçirdiği hayatm 
hatırası olarak da beşinci senfonisini 
yazdı. Onun için bu senfoniye Yeni 
Dünya adını verirler. 

1895 tarihinde vatanına dönen Dvo. 

rak ayan balığına intihap edilmit ve 
bu suretle kendi milletinin ,Ukranma 
da nail olmuftU. 

Dvorak 1904 yılının mayıa aymda 

Prağ'da öldü ve o tarihten 90nra mu -
sikide çek ruhunu y8fatmak vuifesi 
L. Janacek, J. Su-k ve V. Novak'm 
omuzlarına yüklendi. 

Sadi KARSEL 

~ ................................................... ~ 

-

Bu akJam Yerilecek büyük 6 ALA müaamereai terefine 

ULUS • menimin en 
Sınemasında ~el filmi 

A SK ve MA CER A 
Bq Rollerde: framız ıinemacılığmm en güzel iki kadını 

• .1 _ Edwiıe F millere ve Mona Gieya 
debak&r artist Jean Murat ile beraber çevirdikleri Ye bü

tün dünyanın bnc:liainden bahaettiii kadıtım, qldan, 
rezaletleri ile dolu ihtiras filmi 

Aynac: Metro Jurnal yeni dünya bavadiıleri 
Dikkat nazara: Numaralı Balkon biletlerinizi lütfen enel
den tedarik ediniz. Telefon 2193 

-

, ............................................................ r 

f ngilfere'nin Döidüncü 
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teşkila.t 
Gizli istihbarat, memleket müdafaasının gözü ve kulağı iıe 

• 
bütün diğer askeri kuvetler de bu müdafaanın yumruğudür! 

"The lirst of Bugünkü Sec. 

:s ~:c~eet !:':t~! Entelicens servis ;t~~~;;~~~i :~ 
(Ilk gizli iş giz- beye ayrılmakta. 

::~
1

nvmadamakbtıı.~r.)gmu ... n-. nasıl çalıııyor? ~r: şbu;;.~an~:r~ 
ğr.ıdaki bir tU· 

gizli istihbarata tahsis edilen para- be, diğeri, muhtelif ordu kollarının 

nın hesabını sormağa kalkan bir ı::::::::!!!: yazan : """"""! istihbarat işlerini gören (intelligen-mebusa, Balfur, yukarıdaki cevabı ce Service) gizli teşkilattır. Bu iki 
vermekle iktifa etmittir. Enteli- R h K h teşkilatı posta, gümrük, vergi, ve 
jans servis etrafında hiç münakaşa ut utç polis dairelerinin bazı ,ubcleriyle 
edilemez. Dünya yüzünde hiç bir,.,.,.11.,,.,.,.,,,.,.,,,,11111 ,,,,,.,., beraber çalışmaktadır. Fakat poli -
müessese, h~ bir teşkilat, bu servis tika için en ehemiyetli olanı dıt ba-
kadar aleniyet düşmanı değildir. temel hareketlerini arattırıp öğren- kanlığın, dünyanın dört bucağında 
Çünkü, gerek ona yardım edenler mek, onun en iptidai vazifesidir. ajanları bulunan gizli t~kilatıdır. 
ve gerek onun metodları ne kadar Bugün de bu gaye gizli istihbaratın Mesela, Habeşistan'da, Çin ve ts -
gizli kalırsa, o nisbette mükemmel özüdür. Ne var ki, bugünkü gizli panya'da Britanya ataşamilterleri 
işlemektedir; bu gizli servisin mev- istihbarat işleri azami derecede in- yoktur; fakat buna mukabil, Britan-
cudiyeti, ancak onun yaptığı tesir- ce bir sanat olmuştur. Bu servis, ya hükümetini muntazam ve devmlı 
den anlaşılabilmektedir. memleket müdafaasının, bir ha- surette tenvir eden adamlar vardır. 

Onu kaplıyan ve zaruri olan 
mübhemiyet sisi, bu gizli servis et
rafında konuşmayı güçleştirmekte
dir. Olsa olsa, ancak ona dair anla
tılan masalları (bu hususta sinema 
filmleri ve ciaıai romanlar en başta 
yer almaktadır) tahlil etmek ve on
dan sonra, onların yerine, hakika
te belki daha yakın olabilecek sa
rih ır.alfımatı koymak tetehbmün
de bulunulabilir. Britanya Enteli
jans servisinin fevkalide mükem
mel olan faaliyeti, biız Almanların 
dünya harbindenberi - maaleeef 
demekten baıka elimizden bir §CY 

gelmiyor - hala hatıramızda yaşa
maktadır. Bize, Britanya ordusun
dan, donanma ve tayyarelerinden 
daha büyük zararı dokunmut olan 
lngiltere'nin bu dördüncü silihını 
tetkik etmek bizim için her halde 
faydasız değildir. 

İngiltere bu yıl, kendi tabirlerin
ce, Secret Service emı:Lne rftmen 
500.000 sterling tahsisat vermiştir. 
~ . . 
binden evelldnln de altı mı.11ıdlr. 
lngiliz parlimentosu, bu paralar 
hangi maksad uğrunda ve kimlere 
verildiğini bilmeden, tahsisatı her 
yıl kabul ve tasdik etmektedir. Hat
ta İngiliz başbakanı bile bu parala
rın hesabını sormak hakkmı haiz 
değildir. Bu hususta malfimat sahi
bi olan ve gizli serviste çalıtanlarm 
listesini bilen yalnız iki kiti var
dır: Bunun biri Britanya dı1 bakan
lığının eski daimi müate,arı Sir 
Robert Vansittark, öbürü de Sir 
Warren Fiaherdir. Bu iki zat Ü
zerlerine almıt oldukları bu vazi
feden, ancak öldükleri veya devlet 
hizmet-inden uzaklaştıkları zaman 
ayrılabilirler. Bu memuriyette her 
hangi bir değişiklik yapılmasından 
mlimkün olduğu kadar içtinap e
dilmektedir. Fakat ne Vansittark 
ve ne de Fisher, Secret Service'nin 
asıl tefleri değildir. Asıl ıeflerin 
olduğu kadar en ufak casusun bile 
adı ve şahsı ilelebed meçhul kal
maktadır. Tabii, bu derece esrarlı 
ve romantik bir §ahaiyet hakkında 
bin bir çeşit tahminler, masallar 
ortaya atılmaktadır. Mesela, bu ser
visin şefi, kullandığı gizli bir anah
tarla istediği anda kırahn yanına 
girebiliyormuş. 

Tekmil Secret Service'i kap
lıyan esrar o kadar kesif 

ki, belki bir asır sonra bile ondan 
ufak bir ıey sızmıyacaktır. S. S., 
yalnız hayattakinin değil, ölen bir 

caeusun da adını ifta etmemekte
dir. Bundan bil"lkaç yıl evel, Na
polyon devrini takip eden günlere 
ait bazı evrak müzayedeye çıkarıl
miftı. Bunu haber alan dJf bakan
lığı (Foreign office), bu evrak ara-
sında, Britanya Entelijana Servis'
inin 1816 - 1821 tarihlerinde Paris
teki faaliyetini izah eden bazı taf-

silat bulunduğu için, müzayedeye 
mani olmuıtu. Bu itibarla. S. S. 
te§kilitına mensup olanlar, en u
zak bir atide bile ifta edilmiyecek
lerinden emindirler. Onlar, 1&nki 
daima hizmette imitler gibi, birçak 
asırlar bir ıır olarak kalacaklardır. 
Bu ketumiyet, yalnu kendiaine 
mensup olanları korumak için de
lil, aynı zamanda, s. S. in metod
larmı yabancıların öğrenmelerini 
imkansız kılmak içıin alman tedbir
lerden biridir. 

Her Entelijam Servis'in ilk ku
rulutundaki ımlbad ve ıaye, tama
miyle askeri mahiyettedir; hasım 
taraf&D.a 'DC!lküniaj~ 8 IQllb-

kımdan, göz ve kulağı, diğer askeri 
silahlar ise, yumruğu mesabesin
dedir. Kendine has olan pratik tarz
lariyle, İngiltere, bu servisin ehe
miyetini her milletten evci takdir 
ederek ona göre tedbirlerini almış
tır. 

Ingiltere'nin Ente1ijans Servis'i, 
donanmasından, hatta ordusunun 
her hangi bir ıubesinden daha es
kidir. 14 üncü asırda, 111 üncü Ed
vard, Fransız harbinde kendisine 
büyük hizmetleri dokunmll§ olan 
Espionage Civile tefkilatını, Vene
diklilede Cenevelilerin teşkilatını 
örnek alarak kurmuştu. VII İnci 
Hanri, bu teşkilatı ıslah ederek, ba
şına. Sir William Clifford gibi 
kudretli bir tef getirmiştir. Bu zat, 
bqına geçmif olduğu teşkilatı 
Flandern'e ve rakibi Perkin War
beck aleyhine büyük bir muvaffa
kiyetle kullanm!ftır. 

RönCUD8 devrinin çok girift o
lan diplomaai.si, tabii bir tezahür 

rak. 2i&Ji jstihbaretı da daha faal ................... _ ... 
EJlaabet devrfııfn piri ICit ••r
low'un gizli bir ajan olduğu ma
lOm olan bir hakikattir. 

1 ç politikada iyi bir gizli teş
kilatla hareket eden Crom

well'in günlerinde ingilizlerin Sec
ret Service'i, kendisini en mükem
mel §ekle sokmuf olan bir çığıra 
girdi. O günlerde bu servisin ıefi, 
FAeksli avukat John Thurloe adın
da bir zattı. Bu zat, gbli iatibbarat 
tctkilitını polis tetkilatiyle birleş
tirdi. Bu ikinci yenilikten sonra, 
Oksford üniversitesi geoznttri pro
fesörünü şifreleri açmağa memur 
etti. Bundan başka. ilk defa olarak 
casusluğa karşı tedafüi tedbirler 
almağa başladı; devlet evrakının 
.zarflar içinde ve kırmızı balmumu 
ile mühürlenmit olarak sevkedil
mesi usulünü koydu; devlet hiz
metinin bu ıubesiyle onda çalrıan
ların üzerine genit bir eaar per
desi gerdi. J. Thurloe'nun, bu if 
için yılda 70.000 sterling harcadı
ğını bilmek çok enteresandır. Bu 
paranm Cromwell devrindeki de
ğeri zamanımızdaki değerler karşı
laftırılacak olursa, bu miktar, In
giltere'nin bu maksat uğrunda bun
dan Uç veya dört sene evel harca
dığı paraya tekabül etmektedir. 

lngiltere'nin gizli servisi en bü
yük tecrilbesini cihan harbinde 
yaptı. Bu tetkilat, harbin bqlan
gıcında hazırlığını bitirmiı ve ol
gun bir durumda idi. Nitekim, 4 
ağuatoata 1914 de lngiltere'nin 
muhtelif yerlerinde bir hamlede 25 
alman gizli ajanı (bu ajanlar Mili
t11ry lntelligence 5 in çoktan malQ
mu idi) tevkif edildi. 

S. S. teıkilatınm kurduğu kapan, 
asıl iki yıl sonra bize feci bir iki
bet hazırladı; Bu, Meksika'ya al
manca hitap eden mefhur Zimmer 
m11nn telgrafı idi; İngiltere bu tel
ırafın meaUni, Birletik Amerika 
iiıserinde bir tazyik vasıtası olarak 
kullandı ve zaten lehimizde olmı
yan bu memleketi büabiltün ale • 
h- . • d" y 
mıı.se çevu ı. 

1918 in sonunda. İngiltere, dün • 
yanın en mükemmel gizli istihbarat 
cihazına malikti. O günlerde, aaıde 

İngiltere dlf bakanlığıftm propa _ 
pnda hizmetin.de 10.000 den fazla a
damı olan bir kadronun faaliyette 
olduğu tahmiın edilmektedir. Bu giz
li tetkilitm hayati kudreti maale -
sef A~a il.zerinde tccrü:be edil
di. 

8 u teşkilatın dikkate değer tu
belerinden biri de casusluk 

ıubesi (mukabil casualuk)tur. 
M. t. S. (Military tmelligence 5) 

in adı halkıın ağzında çok dolapnış
tır. Albay Sir Vermon Kell'in bu şu
benin şefi olduğu tahmin edilmekte
dir. Eski bir asker olan bu zat, Çin 
lehçesi mütehassI&ıdır; o da Nevil 
Çemberlayn gibi balık avlamaktan 
çok hoşlanır. Hinchley Cooke, onun 
sağ eli mesabesindedir. M. 1. 5. 'u
besi, kendisine bütün icraatını yap
tırdığı Skotland Yard'ın hususi şu
besiyle sıkı bir surette münaaebette
dir. Bu şube, onun namına tevkifle
ri yapmakta, hudut dışına çıkarıla -
cakları çıkarmakta, ve buna benzer 
işler görmektedir. Casusluğa karşı 
koymak teşkilatuıdan başka, hava si
lahı, donanma ve tabiatiyle dıf ba -
kanlığı da M. l. 5. ile münasebette
dir. 

Modem gizli teJkilatın çalıştığı 
vasıtalar, eskisine benzememekte -
dJr. C-llduk da Wr mütıeb-.•lar 
zümresi yaratımJttır. Kimyagerler, 
dil mütehaasnıları, milhcndisler, tay
yare inşacıları gibi meslek erbabı, 
bugünkü S. S. teş.kili.tın en geniş 
kadrosunu teşkil etmektedir. Kim -
yagerler, bugüne bugün, casuslu -
ğun en ehemiyetli silahlarından bi
ri olan gizli yazıları meydana çıkar
mak için kullanılrrlar. Bu gibi ya
zıları en kma bir zaman zarfında 
meydana çıkarmak, S. S. in kriptog
rafi bür0&unun vazifesidir. Kriptog
rafi dairesinin en meşhur şubesi 
"Room 40" dır. Bu ıube, Cihan har
bında bahriye bakanlığı tarafından 
kurulmuş ve başına Sir Alfred E
wing g~irilmittir. Zimmermann 
telgrafını açan büro işte budur. Har
bm son günlerinde burada çalışan 50 
kişi, dünyanın muhtelif yerlerinden 
bir günde gelen 2.000 den fazla ha
berin 'ifre9ini, kimyevt yazmmı hal
letmiftir. 

Polonya'daki Alman 
ekalliyetinin istekleri 
Varşova, 12 a.a. - Ayan meclisinde 

ekalliyetler hakkında cereyan eden 
müzakereler esnasında polonyalı al -
manlar mec.liainin reisi Hubach, yeni
den alman isteklerini ileri aürmü,ıür. 

Polonya iyanından Kornke, Polon
ya'nın daima liberal bir ekalliyet si -
yueti takip etınit olduğunu ve yapılan 
fedakarlıkların bir nUmune-aini bilhas. 
sa Danzig'de ıönnek kabil olduğunu 
kaydettikten 110nra bilhassa Almanya'
da bulunan 800.000 polonyahnın vazi
yetini anlatmı9 ve bunların normal şart 
1ar altında yqamalarını temin için 
hükümetin tetebbüate bulunmasını is
temiftir. -

Bir harp ka rşısında 

birleşik devletler 
Nevyorık, 12 a.a. - Doktor Gallup 

tarafından yapıl&n re-ferendum. ıu ne
ticeleri vermi,ıir : 

"Avrupa' da harp çıktığı takdirde 
Fr~a ve İngiltere'ye gıda madde -
leri •tmalı mıyız?,. sualine verilen 
cevapların yüzde yetmit altısı "Evet" 
tir. 

.. Bu devletlere harp malumHi ut -
malı mıyız?" sualine ıelen cevapla -
rın yibde elli rkiai .. Bvet" tir. 

.. Demokruilere yardım etmek için 
ordu ve donana.nın glSndermeli mi -
yiz ?,, sualine gelen ceıv.pıarm yüzde 

tl: -..,Ur" dlr.. 
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1 Gün İrin 
--=--=~~-=-·-

Gençlik ve Devlet 
"Bizim ıdeallerımiz \•atan ve mıllet 

hızmetınde toplaaır., 

"6-III-19J9 - l.1NONÜ" 

Maddi ve manevi ıartları cetleri
mizinkinden ve babalarımızınkinden 
büsbütün batka bir cemiyetin luını. 
luşu içinde, ve bu cemiyeti mua.aır 
medeniY.et seviyeainin üatüne çıkar
mak azmindeyiz. Yetitmekte olan 
gençlik iqin her türlü gayretlerini bu 
uğurda teksif etmek kadar ze'Vkli ne 
olabilir? Bir ağaç dikmekte huauai 
bir haz, bir ev yapmakta cMı-in biı"' 

neıe varken vatanın intaama iıtirak 
etmekteki hazzı ve nqeyi ne ile öl
çüp hangi kelime ile ifade edebili. 
riz? 

Ebedi Şef, onun kıyınetli halefi, 
cüınhurıyet hukwnetleri ve devlet a
damlarımız vatanm i.nıaaında &~ -
liğe en ıerefli payı ayll'IDlılarchr; 
bugünden çok yaranı dii§ünmekle. 
Daha meaut, daha müreffeh, daha 
kuvetli Türkiye"yi meydana cetir. 
mekte olan bütün vaaıtalar her gün 
biraz daha çoğaltılıp gençliğin emri. 
ne verilmekte değil midir? Birer bi
rer açılan mektepler, enatitüler, ta. 
azzuv etmekte olan apor tet-kili.tı, 
daha bir ay evel yüz altını§ dokuzu -
nu bir<len kutladığmıız halkevleri 
devletin gençliği her çeıit inkiıaf 
imkanlarına mazhar kılmak irade&i. 
ni temail eden müeaseaelerdir. Di~ 
mez miyiz ki gençliğin yapacağı teY 
okumak, öğrenmek, tahsilini tamam.. 
lamak, vücudunun zindeliğini muha
faza etmek ve böylece vatan ve mil
let hizmetine hazırlanmaktan iba. 
rettir? 

Cümhuriyetten önc:eki rejimlerin 
tarihini okuyacak olan gençler, ken
dilerinden evelki neailluin ne gibi 
mahrumiyetler içinde bulunmut ol -
duklarına ıatacaklardır. Berlin kon. 
feranaına ittiri.k etmiı bir oamanh 
mütefekkirinin, gençliğinde, franaız
ca mualliminden bir kelimenin ma -
naarnı aormak için geceleyin fener 
yakıp L.tanbu.l'un bir aemtinden di. 
ier bir .aemtine gittiğini Öğrenecek o
lan bugünün bir dil fakülteai müda
vimi buna naaıl hayret etmez olur? 
Fa.kat, mevutiyet aenelerinde bizle. 
r.U. fara.a biaiklete binmem&z veya 
fudaol O)'Dam&DHz ailelerimiz için 
büyük ıstıraptı. Cümhuriyetten evel 
bir kızılay balosunu genç türlder bi
le tasa'VVUr edebilirler miydi? Hatw. 
lamalıyız ki türk kadmı medeni hak. 
larına ancak on, on beı senedenberi 
aahiptir. Bunlar, genç.liğin cüm.huri
yete neler borçlu olduğunu göeteren 
geli§i güzel aeçilmit misaller olmak
la beraber, seviyeaini apna.k kara. 
nada olduğumuz muasır medeniyet
le çok yakından ali.kah hi.diaeler
dir. 

Çocuklarım üniveraite çağında ol. 
aalardı onlara gÜnlük fÖ:yle proaram 
çizmelerini tav•iye ederdim; "Sa
bahleyin eııkenden kalkınız. Hekim 
muayenesinden sonra bir müteıhaNJ-
1111 teapit edeceği be-den terbiye.i ha.. 
reketlerini tekrarlamak ilk itiniz ol
amı. Dutunuzu yapıp kahvaltınızı e
derek mektebinize gidiniz. Muallim. 
lerinizin takrirlerini dikkatle dinle -
mek, itina ile not almak, arnıf disip
linine riayet ebnek, arkadaılarmız • 
la iyi geçinmek sizler için beyhude 
naaihatlerdir; zira bunlarm lüzumu
nu timdiye kadar almıf oldujunuz 
terbiye ruhlarınızda esaMJn köklet -
tirmittir. Oileden aonra konferans, 
konaer ,tiyatro, apor toplantıu, kü. 
tüpane ve müze ziyaretleri nevinden 
fizik, moral ve entelektüel gelipe -
nize yarıyacak ne gibi imkanlar var
aa hepainden faydalanmıya çal11mız. 
Aktam yemeğinden ~a hazmı 
bekler ve derslerinizi gözden geçirip 
yatarsınız.,, 

Böyle bir program, belki de, be. 
nim ve benim gibi binlercesinin, tat
bik edecekleri yatlarda imkanaızlrk 
yÜzünden ancak hayallerinden ge. 
çirmit olduktan bir programdı. Fa
kat, bugünkü rejim gençliğin bütün 
ihtiyaçlarını çok i:yi anlamakta ve 
onlan tıabnin için kabil olan her teYi 
yapmaktadır. On bet cümhuriyet ae-

nMinde tahakkuk ettirilmit olan e. 
aerlerdea gençliğin iatifadeai elbette 
hepimizden fazla olacaktır. Fakat, 
bütün bu eaerler, "Bizim idealleri
miz vatan ve millet hizmetinde top
lanır," vec:izeaini kendilerine hayal 
prensibi yapmıf ve ondan ilham ala. 
rak yorulmadan çalrtmıı olanların 

feragati sayeainde tahakkuk etmit
tir. Tür:k gençliği için de bqlıca 

prenaip, ideallerini vatan ve millet 
hizmetinde toplamak ve o suretle 
çalıımaktır. 

Türk gençliği, hiç ,üphesiz, böyle 
ç.all§llUl'ktadır. 

Na.ı,4; B..4.YDA.R 
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Yazan: Francia de Croiuet - 4- Çeviren: L. Karamanoğlu 

Uykusuzluk 
On thc road to Mandalay Whcre the flyinı fishee play 

Rudya.rd Kipling ' 

Y atakane haline getirilmiş er 
lan güvertede, lambaların 

sert ışığı, derin derin uyuyanların, 
uykuda beliren hayvani çehrelerini 
aydınlatıyor. 

Yemekten evel oldukça güzel olan 
bir madam, serbcs~e horluyor. Bo -
yalı yanakları stor bir perde gibi 
sarkmış. 

Onun yanında sırım gibi bir ingi
liz kadını terliklerini fırlatmış, açıl
mış örtüsü altından görünen ayakla
rı denizde boğulmuş bir cesedin a -
yaklarına benziyor. 

Evelce pek halim bulmuş oldu -
ğum sofra komşum, şimdi yırtıcı bir 
hayvan gibi uyuyor. O narin burnu 
bir gagayı andırıyor; acı bir kıvrım
la şekli değişmiş dudakları korkulu 
bir rüyanın hezeyanlarını söyler gi
bi. Nefesi bile homurdanarak çıkı
yor. 

Uyurken burnundan nefes almı -
yan bir kadına hiç bakmamalı. 

Tıbkı, kendime ait olmıyan bir 
mektubu gizlice okumuş gibi utana
rak uzaklaşıyorum ve, yatakane ar -
kadaşlarımın yanına gidiyorum. Hiç 
olmazsa, uyurken çirkin olmak on -
ların haklarıdır, çünkü erkektirler. 

Fakat hayır, uyuyamıyacağım. 

Hepsi dalmış ve horluyor. Onlarla 
beraber yatmam lazımdı. 

Kısacık boylu olan, sağdaki kom -
fUm, bir fırtına gi.bi gürlüyor. Ki -
min yanına gitmeli bilmem? Sol ta
raftaki, mülahham ve cesim arka
daşım, başlı başına bir alem. Kendi
ni kaybetmiş, bıyıklarından inleme
ler fışkırıyor. Yere sarkan kolu so -
mun balığı dilimi renginde, kısa 

parmaklı, enli eli döşeme tahtası ü
zerine düşmüş ve kan hücumuna uğ
ramış. 

Bir sinek. - Nereden çıktı bil -
mem? - ayağının parmakları üze -
rine kondu. Arada sırada, gayri şuu-

ri olarak baş parmağını sinirli sinir
li oynatıyor. O vakıt sinek öbür aya
ğına konuyor. Geniş çehresine bakı
yorum. Çocukça şikayetlerini tek -
zip eden emniyetli bir tebessümü 
var. 

Öbürü, bir motör üstünde uyuyan 
küçük, şefkatle meşbu görünüyor. 

Hakikaten, uykuda bile erkekler, 
kadınlardan daha safdil görünüyor
lar. 

Kalkıyor ve küpeşteye dayanıyo
rum. 
Tanımadığım yıldızlarla dolu o -

lan semanın Jacıverdisi kaybolu
yor. Menfaya giden bir adam göziy
le seyrediyorum. Geç kalmış koca -
man bir ayın, japon güneşine benzi
yen lal renginde bir aym yükseldi
ğini görüyorum. 

Deniz bile başkalaşmış, bana sü -
kün vermiyor, bilakis ürkütüyor. O 
kadar ağır ve madeni ki, bir cıva 
banyosuna benziyor. 

D ün menenjitten ölen çocuğun 
tabutu aklıma geldi. 

Bugün ögleden sonra, tayfaların 

okuduğu dualarla, geminin çanları 
arasında denize indirilmiş olan o kü
çük sandık şimdi acaba nerelerde? 

Zavallı çocuk hayata gözlerini yu
mar yummaz, koku alan köpek ba -
lıkları hemen göründüler. O zaman
danberi, uçucu balıklarla beraber bi
zi ta.kip ediyorlar. 

Ah 1 uyumak mümkün olsa 1 Çama
şırlarım vücuduma yapışıyor. En u
fak bir hareket beni ter içinde bı
rakıyor. Şakaklarım zonkluyor. Is
lak kayışı kaymış olan kol saatime 
bakıyorum. Daha sabahın ikisi. Ne 
yapmalı bilmem? Sıcakta sigara da 
içilmiyor ... 

Birdenbire seyyal bir fült sesi. .. 
Dalgalanan beyaz bir örtü, ve zabte
dilmeğe çalışılan gülmeler. 

Merakla, geminin arka güvertesi
ne doğru gidiyorum. Demin Ophelie 
kıyafetine girmiş olan oksfordlu ta· 
lehe, pijamasını giymiş, göğsü açık, 
adadeli kolları üzerine yenlerini kı
vırmış, ay ışığına karşı, yere çömel
miş saksofon çalıyor. İki küçük 
hemşiresi de, gecelik entarileriyle 
Loie Fiiller dansı yaparak, ellerin -
deki tüylü havluları sallıyorlar. 
Sağ dizlerini bükmüşler, büyük 

bir çeviklilikle zıplıyorlar, sonra da 
el ayalarını yıldızlara doğru çevire
rek yere çöküyorlar. Fakat bu sıcak
ta havaya doğru, ellerinde havlular
la niçin sıçrıyorlar? Acaba gecenin 
terini silmek için mi? 

Genç adam onlara bakmıyor bile. 
Hemşireleri dansediyor. Bu onların 
işi ne yaparlarsa yapsınlar. O hü
zünlü bir lskoçya havası çalıyor, sis 
ve yağmur kokan ıslak bir hava. Ve 
hiç şüphesiz bunu serinlemek için 
çalıyor. 

Uzak Şark enstantaneleri 
8 ombay'ı gezmek için tam dört - Bom bay' da yaz intibaları -

saatimiz var. Duracağımız 
yerler hep hesaplı. 
Mağnezyüm ışıltıları saçan beyaz 

bir sema altında ve bir buhar banyo
su içinde öğleyin gemiden iniyoruz. 

Bu ziya ne aldatıcı bir ışık? Uzak 
şarkın ziyası hep böyle mi? Tıbkı 

fena çekilmiş bir pelikülün insanı 
şaşırtan uçukluğu gibi her şey so -
luk. 

Her sokak, sanki, nöbetli bir basta 
nefesini andıran bozuk bir havanın 
yavaş yavaş zehirlediği bir hamam 
dehlizi. 

İşte bulvar. İki tarafına protestan 
kiliseleri, oteller, pağutlar, banka -
Jar, mağazalar, berber dükkanları ve 
konsolosaneler sıralanmış büyük 
cadde. 

Nikelden yapılmışa benziyen yaya 
kaldırımı üzerinde, dünyanın bütün 
ırkla •. boram boram terliyor. 

Kül rengi dilenciler, derisi soyul
muş ellerini uzatıyorlar. Şişman ve 
yağlı brahmanlar kayar gibi geçi -
yorlar. Yere çömelmiş zenci kadın -
lar. şaşkın şaşkın terliyorlar. 

Zayıf hamallar, katırlar gibi seği
riyorlar. Bir rus haletinden çıkmış 
gibi, çiçekli elbiseler giyinmiş iran
lılar. Fakat, bunların hepsi. renksiz, 
kabartısız, silik ve bir h,araret buğu
su içlnde erimiş. 
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Birinciliği alan Gazi Terbiye Enstitüsü öğretmenlerinden Şinaai Barutçu' mm lotograh 

Üçüncülüğü kazanan Gazi Terbiye Enatitüriinden. Necdetin 
lotogralı 

Beıinciliği kazanan Gazi Terbiye Enatitürii talebe.inden 
M uudun lotogralı 

., .................................................................................................................... ... . . . . 
Ankara Halk evinin fotoğraf müsabakası = 

Ankara Halkevinin a~tığı ·r otoı?;raf 
miisahakasmın neticelendiğini ve 
jiiri heyetinin derece alan f otograf
lan ayırdığını yazmı~tık. Bu "ayfa
daki re~iml(~rde jiiri heyetinin kara-

riyle derece alan 'fotograflan görü

yorsunuz. Bu fotograflan, amatör
lerin denemiyccek kadar güzel ve 
muvaffak bulmuyor musunuz? 

-- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •• 119 

Arabasının üstünde ayakta duran 
çıplak bir öküz arabacısı. tramvay -
dan kaçmak için, elindeki değnekle 
iki kanbur öküzünü dürtüyor. Çinli 
gibi sarı veya, zenci gibi parlak si
yah taksiler geçiyor. Bir köy araba
sı içinde bakır renkli kadınlar, ta -
n~aralar 2'ibi bornuslar~ bürünmüş
ler burunlarının sağ kanatlarında 
birer halka gülümsüyorlar. Göz bir 
şeyi kavramıyor, bir şeye ilgilene -
miyor. Her şey, solulc silik, adeta 
yokmu§ gibi. (Sonıı var) DördiinciUiii:ü kaz.anan Sükrü Salder'in lotogralı ikinciliği kazanao Gazi Terbiye EnıtitüAinden Hakkı lzutin lotogrllh 

-
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Y a§§a Hamdiiiii! Aferin bizim çocuklara! 

p 
Belli ki bizim kale önünde 

tehlike var! 
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Ankarag_ücü, Beyoğlu 
spor'u 6-2 mağlOp etti 

Solda, Ankaragücünün akıncılarını, ortada elleri havada Pera kalecisini görüyorsunuz: Sağda 
da kaleciyi hayrette bırakarak ağlara koşan top •eçilmekteclir. 

Dün 19 Mayıs stadyomunda on beş la ilık inişi yaptı. Talea'nın ortaladığı\alan güçlüler hikumlarını arttırdılar 
bi.:ıe yakın seyircinin heyecaınla takip topu Kartal Ri.za kafa ile santrhafa aıına tıopun kontrol imkanları da zor -
ettiği Ankara Gücü Beyoğluspor ma,.. gönderdi. Hasan Fikret'e verdiği pas- !aşıyordu. Nitekim 6 zncı dakikada 
çını 6 - 2 gi.bi büyük bir farkla Anka. la topu ge.ne hasım nısıf sahasına inti- Hamdinin güzel kornerini Fikret ka -
ra Gücü kazandı. kal ettirdi. Kaleye çekilen devamlı fa ile çok yüksekten avuta gönderdi. 

Dün havanıın güneşsiz ve bulutlu şütler kaıh direğe çarpıyor, kah avuta Gene Fikret ikişer dakikalık fasılalar-
olmasına rağmen 19 Maıyıs stadyo- kaçıyordu. la iki gol fırsatı daha kaçırttı. Bu ka-
munda yer bulabilmek için maç saa - Gücün ikinci golü çan fırsatları Muzafferin Fahriden al-
tinden iki saat evel sahaya tehacüm Devre başından beri devam eden dığı pasla dördüncü sayıyı telafi etti. 
başlamıştı. Dakikalar ilerledikçe sta- baskı seyircilere bu dakikalarda çıka • Dördüncü golden sonra mağlubiyeti 
dın ö-:ıü kalabalaruyor ve tribünler cağı muhakkak olan golün hangi ayak artık kabul etmiış olan misafir takım 
doluyordu. Mevsimin bu mühim ma • tan çıkacağını merak ettiğinden bü - daha ziyade müdafaa sistemini takibe 
çı Ankara Gücü yahut Muhafız Gücü · ha tün dikkatli gözler topun seyrinı ta - şladı ve bu suretle güçlülerin dev -
sahasında oyna':lsaydı, her halde se • kip ediyordu. renin son beş dakikasına kadar gol çı-
yircilerin yarısından fazlası bu güzel 18 inci dakikada solaçık Hamdi kartmalarına fırsat verdirmedi. 
maçı bizzat takipten mahrwn kala.. güzel bir orta yaptı. Muzaffer buna 
caldardı. İlan edı'len saatten 15 daki • ,.n'·-ra Guc·· ·· ·· b yetişerek yerden attığı sıkı şütiyle 4 n:u unun e§ ve 
ka evel halkın içten gele':'.l alkışları a - takımına ikinci golü de kazandırdı. altıncı golleri 
rasında ta~ımlar sahay~ ~ıktılar, ma- Dört dakika sonra Muzaffer'in ge- Küçük Hamdi Hasandan aldığı de -
çrn whakemı As~~ Kurt ıdı. :akımlar ne bir şütü kalenin üst direğine çar • rin pası müdafaa arkasından yakalıya• 
aşagı yukarı bılınen kadrolarıyle oy -

1 

parak Fahriye geldi. Fahri Fikret'e rak kaleye attı kalenin sol köşesinden 
nuyıorlardı. .. .. .. pas verdi, fakat K.asdanda yetişerek gü\Zel bir şiltle beşinci golü yaptı. 44 

Ankara Gu.cu .takımı şoyle ç.ıktı: topu kornere gönderdi. üncü dakiıkada Muzafferin direğe çar-
~efer • Ali Rıza, .Kartal ~ıza • İs- Hamdinin sağdan attığı korneri J lrak geri gelen şütünü Fahri gole tah-

maıl, Has~, Abtı - ~amdı, Fahri, Angelidis uzaklaştırdı. Bu suretle vil etti. Biraz sonra da hakem maçın 
Muzaffer Fıkret, Hamdı. Güc'ün baskısından kurtulmuş oldu • bittiğini haber verdi. 
Beyoğluspor ise dünkü kadrolarr:u lar. Buduri Murad'la paslaşarak An - Oyun l d ? 

aynen muhafaza ediyordu. Yalruz kara Gücü kalesine indi. Buduri'nin M' af tak nası oynan ı. 
Bambino sağ içte oynuyordu. Sağ açı- kaleye yakın mesafeden çektiği şütü ıs ır ımı eveuu gunkü oyu.n. 
ğa da Tale,a'yı almışlardı. Kefer kurtardı. larına nazaran daha açılmış ve sahaya 

B 
yl .... • tamamen alışınış olarak görüyoruz. 

Oyuna tam lS.30 da eyog uspo • Beyoglusporıun ılk sayısı Buna rağmen gol l".tkartamamalarına 
run vuruşiyle başlandı. Bambino Bu • :ı 
duri'den aldığı pasla topu sağdan sür. Ankara Gücü kalesi sıkışmıştı. Bir ve fazla gol yemelerine sebep olarak 
dü: tsmaili atlattı, fakat karşısına çı . aralık top bambinoya geçti. Kartal karşı tarafın çok güzel bir oyun çıkart 
kan Ali Riza hasmının ayağından topu Riza'yı atlatmak suretiyle kaleye yak- ınasxnı söyliyobiliriz. Çatafinas birçok 
alarak Hasan'a gönderdi. Hasan Falı- laşan Bambi·no yerden sıkı bir şiltle sayılara mani olmuştur. Beklerle san _ 
riye yerden bir pas verdi. Fahri Mesi- takımının ilk sayısını yıaptı. trhaf üzerlerine düşeın vazifeyi hakki
nezis'i atlatarak kaleye sıkı bir şüt Bu golden sonra tamamen açılan le yapmışlardır. Forveti sürükliyen 
çekti. Top kale direğine çarparak Beyoğlaspor forveti müessir hücum • Bambiyo ve Boduri idi. Esasen Bey -
Fahriye geldi. Fahri topu serbest va • larını sıklaştırdılar. oğlu Spor on birinden Ankara Gücü 
ziyette olan solaçxğa gönderdi. Ham • Devre her iki tarafın da zaman za.. karşısında bundan başka bir netice de 
dinin şütü de Mesinezis'in ayağına man tehlikeli hücumlariyle sona erdi. beklenemezdi. 
çarparak geri geldi. Topa Muzaffer İKİNCi DEVRE Ankara Gücüne gelince; 
yetişerek açık Hamdiye doğru uzun On dakikalık bir dinlenmeden son- Bir kaç aydan.beri güzel oyunlarını 
bir vuruş yaptı. Hamdi havadan topu ra Ankara Gücünün hücumiyle oyu _ seyirden mahrum kaldığımız güç takı. 
bir kafa vuruşiyle tekrar Muzaffer'e nun ikinci kırk beş dakikasına başlan. mı dün fevkalade bir oyun oynamıştrr. 
geçirdi, Muzaffer'i'n şütü de avuta dı. Bu devrede Ankara Gücü Kartal Başta Hasan, Ali Rıza, ve Kefer ol -
kaçtı. Riza'nın yerine Salih'i almışlardı. mak üzere hepsi de muvaffak olmuşlar 
Ankara Giicii'nün birinci golü Gücün hücumunu Angelidis kese • dır. 

Beşinci dakikadayız. Beyoğluspor rek Bambinonun önüne doğru hava • Müdafaanın güzel çah~sı Salibin 
müdafaası çok çahkmasına rağmen bir da·n bir pas verdi. Beklenilmiyen bir oyuna lltihakiyle bilhassa hissedil -

türlü topu nısıf sahalarından uzaklaş· fırsattan istifade eden bu mahir oyun- miştir. 
tıramıyordu. Sol açık Hasan'dan aldı- cu hafif bir vuruşla takımını berabe • Maçın hakemi Asım Kurt, oyunda 
ğı bir pasla Çiçeviç'i atlatarak sıkı bir re vaziyete soktu. bariz hatalariyle halkın müdahalesine 
sag- vuruşiyle Çafatinos'un sol kolu meydan bıraktığı gibi, sol açık Ham -

/l.nkara Gücü'nün üstünlük d' · ~ b · altrndan birinci golü çıkardı. ının attıgı eşınci golde ofsayt oldu· 
Çok seri başhyan oyun bu golden sayısı ğu halde görmemiştir. Oyunun sürati-

sonra hızını bir kat daha arttırdı. 10 Bir dakikalık bir fasıladan sonra ni zaman zaman sekteye uğratan yer -
uncu dakikaya kadar Ankara Gücü nı- Fahri Çafatinos'un elinden kaçırttığı siz kararlarında bir aralık oyunun zev
sıf saha~ma topu geçirtmiye muvaf • topa yetişerek üçüncü golü yaptı. kini kaçırttı. Yan hakemlerinden hiç 
fak olamıyan misafir takım forveti Bu devrede hafif esen rüzgar şidde • istifade edemiyordu. Topu da ~un 
Talca'nm Bambinodan aldığı bir p_as.. tini arttırdığından rüz,garı arkalarına inıtidadınca takip etmedi. 

Top ortalarda .•. bitaraf 
bir dikkat 

Hele ıükür, gol olmadı .• 

Hay Ytı§ayın çocuklar, 
§ak, §ak, şak ..• 

E~vah .. ııka g~ti, tehlike vad. 
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Dünkü bisiklet seri yar11lar1nın neUcesi 

Nuri Kuş birinci, Orhan 
ikinci, Alôettin üçüncü 

Bisiklet ıeri yarıılarının üçüneüsü dün saat 9.30 da .A}Qköprii· 
den batlıyarak Sincan köyüne gidip gelmek suretiyle 50 kilomet
re mesafe üzerinden yapıldı. 

Halkevindeki 1 

15 müsabıkın iştirak ettiği bu koşu 
baştan nihay~te kadar_ büyük bir he
yecanla geçmış ve netıcede bir buçuk 
saatte Ankaragücünden Nuri Kuş bi-

güreş seçme 
müsabakaları 

Güreş seçme müsabakalarına dün 
de Halkevinde devam edilmiştir. Tek 
nik neticeler aşağıdadır: 

56 kiloda Kenan Olcay Ali Tom
ruğa 15 dakikada sayı ile, Mustafa 
Beton Halil Kayaya ıs dakikada sa-
yı ile galip. , 

66 kiloda: Yaşar Doğu Beslen Kı
şınbaya ıs dakikada sayı ile, Yahya 
Kalkan Yusuf Arslana 15 dakikada 
sayı ile, Doğan Erdinç Nurettin Oz
şene ıs dakikada s; • ı ile galip. 

72 kiloda: Hüseyin Erçetin Sad k 
Soğancıya 3.50 dakikada tuşla, Celal 
Atik Vahit Ceyişakara 9 dakikada 
hükmen galip geldi. Çünkü Vahidin 
kaburgası incinmiş.ti. Doktor ilerisi 
için güreşmesine müsaade etmedi. 

79 kiloda: Ahmet Mersin Adil Tol
para 8 dakikada tuşla galip. 

56 kiloda: Mustafa Beton Kenan 
Olcaya ıs dakikada sayı ile, Halil 
Kaya 13.3S dakikada Ali Tomruğa 

tuşla galip geldi. 
66 kiloda Yahya Kalkan Yaşar Do

ğuya lS dakikada ekseriyetle sayı he
sabiyle. Doğan Erdinç Yusuf Arslana 
2.16 dakikada tuşla galip. 

72 kiloda: Celal Atik 15 dakikada 
Hüseyin Erçetine ekseriyetle ve sa
yı hesabiyle galip. 

79 kiloda: Adnan Yurdaer Adil Tol 
para ittifakla ve sayı hesabiyle galip. 

66 Kiloda Yaşar Doğu Doğan Er
dince lS dakikada sayı hesabiyle itti
fakla galip. Doğan Erdinç Yahya Kal 
kana 15 dakikada ittifakla galip. 

İstanbul' da 

Dün Futbol ve 

Boks maçları oldu 
lstanıbul, 12 (Telefonla) - Bugün 

Kadtköy ve Taksim stadlarmda şild 

maçlarına devam edilmiştir. Sağnak 
halinde yağan yağmura rağmen oyun 
yerleri bbılerce İstanbullu tarafından 
doldurulmuş bulunuycırdu. Taksim sa· 
hasında Vefa - Kasımpaşa kulüpleri 
karşılaştılar, bu ilk karşılaşma idi. 1 • 
kinci kümeden birinci kümeye geçen 
kasımpaşalıların bu maça ciddi bir e -
hemiyet verdikleri görülüyordu. Fa -
kat oyunu vefalılar 8 _ O gibi mühim 
bir farkla kazandılar. Kasrmpaşalıla.r 
sekizinci golde'Zl sonra, oyunu yarım 
bırakarak sahadan ayrılmışlardır. 

Gene Takisim stadında Süleyma -
niye - K.aragümrük takımları karşılaş 
mış ... 9 oyuncu ile sahaya çıkan Kara.
gümrük karşısında Süleymaniye ha -
kim bir oyun oynamış, ve bir oyuncu 
yüzünden çtlca:n hadise üzerine hakem 
süleymaniyelileri hükmen galip sa;ya
rak oyunu tatil etmiştir. 

Kadıköy'de, saat 14 de Beykoz · 
Hilfil ve saat 15.4S de Fenerbahçe -
Beylerbeyi takımları karşılaşmışlar • 
dır. İlk maçı hilalliler 4-2, ikin-ci ma · 
çı fe-;ıerliler 8.0 kazanmışlardır. İlrin
ci maçta alman netice ile Beylerbeyi 
tasfiyeye uğramış olmaktadır. 

Bunlardan başka Taksimtdeki İzze
tin gazinosunda boks maçları yapılmı~ 
ve Kani Ekrem karşılaşmrşlardır. 

~kiz devrelik müsabakada Ekrem 
Kani'yi mağliip etmiştir. 

.:!llll!:. 
~llfF 

Pera kalecin teh

likeli akınlardan 

birini böylece a-

kim bırakıyor 

.:!Jlll!:. - -
~11Fr 

rinci, Orhan ikinci ve Alaettin üçün
cü olmuşlardır. 

Mektepliler ara.unda 

31 kilometrelik bir mesafe üzerin. 

de ve mektepliler arasında 24 koşu -
cunun iştirakıiyle ikinci bir müsaba

ka daha yapılmıştır. Bu müsabaka, 
bizde henüz pek yeni bir spor şubesi 
sayılan bisikletçiliğe karşı Ankara 
gençliğinde hevesin artmakta oldu -
ğunu göstermiş olması bakımından 

cidden büyük bir alaka tevlit etmiş
tir. 

Neticede: 

Gazi lisesinden Cemal l. Sa. 23 da. 
ile birinci. Gazi lisesinden Sabih ikin
ci ve Mahir üçüncü gelmişlerdir. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
general Cemil Taner her iki yarışı da 
başından sonuna kadar büyük bir ala
ka ile yakından takip etmişler ve ne. 
ticede derece alanlara birer kupa he· 
diye ederek kendilerini takdir ve teb 
rik etmişlerdir. (a.a.) 

I zmit' teki yarışlar 
İzmit, 12 a.a. - Bugün 50 kilomet

re üzerinden yapılan seri bisiklet ya

rışları yapılmıştır. Çok çamurlu bir 

yolda yapılan bu yarışta müsabıkla -

rın ekserisinin bisikletine arıza gel

diğinden, ancak üç müsabık yarışı i·k
mal edebilmiştir. 

Neticede, bir saat 52 dakikada tlb
rahim birinci, 3S saniye farkla Mitat 
ikinci ve aynı mesafe ile Şükrü üçün
cü olmuşlardır. 

Madrid'de komünist 

isyanı bastırıldı 

(Başı 1 inci sayfada) 

yetleri deruhte etmek me<:buriyetinde 
kaldıgını kaydeylemiştir. Komünistle... 
riın isyanı insan ve malzemece memle
ketin zayıf düşmesini intaç etmiştir. 
Komünistler ahmakça hareket etmiş
lerdir. Çünkü bunların vazifelerine 
devam etmemeleri için hiç bir sebep 
mevcut değildir. Halbuki, isyan et
mekle mücrim vaziyetine girmişlerdir. 
Cümhuriyetçi İspanya'da vuku bulan 
kargaşalıklar, ancak müşterek dii§ma
nın menfaatlerine hizmet eder. 

J1 alansiya' da 
Valans, 12 a.a. - Komünistler, dört 

tanka binerek şehre girm.iye teşebbüs 
etmişlerse de neticede tevki.f edilmiş
lerdir. 

Neşrolunan resmi bir tebliğde mü
dafaa komitesinin komüınist partisini 
feshetmediği ve ancak isyan etmek su
retiyle kendi kendilerini kanun harici 
bırakanların cezalandırılacağı, binaen 
aleyh matbuat ve cemiyet hüriyetleri 
hususunda bütün teşekküllere ana ya
sanın temin ettiği haklardan komünist 
lerin de istifade edecekleri bildiril· 
mektedir. 
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Hüriyet 
terbiyesi 

(Başı 1 inci sayfada) 

İngiliz gazetelerinin bilhassa dıf 
politika hakkındaki neşriyatın
dan acı acı tikayet etmişlerdir. 
Heyecanlı havadis ticareti yü
zünden çok defa halkın huzuru, 
maliye alemi v~ ticaret ağır za
rarlara uğramıştır. Fransa hükü· 
meti, kendi matbuatını, keza, dış 
politika bahislerinde resmi bir 
tebliğ ile basiretli ve temkinli 
olmağa davet etmiştir. Bu şika
yetler yalnız dış politikaya mün
haıır da kalmamıştır: §ahıslara 
ait iftiralar ve tecavüzler, büyük 
demokrasileri yeni bir takım ka
nun hükümlerine müracaat et
meği düşündürmüştür. 

Eski garp demokrasileri ile bi
zim aramızda gerçi siyasi terbi· 
ye bakımından oldukça büyük 
bir mesafe var. Fakat lehimize 
olan bir amil bu farkın menfili
ğini az çok telafi etmektedir: bu 
amil Türkiyenin medeniyet, um· 
ran, emniyet ve rejim daval~rın
da herkesi birleştiren prensıpler 
ittifakıdır. Daima bazı kızıl mu
taassıplar bulunabilir: fakat on· 
lar phsi ihtirasları, fesat ve tah
rikleri ile haşhaşa kalmağa mah
kumdurlar. Kemalizm meşrUiye· 
ti esaslarına karşı gelmiyen fikir 
ve hareketlerin tenkidinden kuş
kulandığımız yoktur. Eğer bu 
tenkit kötüye kullanılacak olur
sa, şahsi ıeref ve devlet itibarına 
zarar verenlerine karşı kanunlar 
hakim, onun müdahalesini icap 
ettinniyecek hususlarda ise umu
mi takdir hissi hakemdir. 

Siyasi terbiyede T olerance pa· 
ymı da unutmamak lazım: ne 
yazıp ıöyliyenler, ne de icra e
denler en doğru fikir veya hare
ketin kendimizinki olduğunu id· 
dia edemeyiz. Münakaşa ve ten
kitlerde haysiyet davasını en so
na, en geriye bıralonalıyız. Eğer 
her şahsi iddia bir şahsi haysiyet 
me5elesi addedilecek olursa, bu 
dahi siyasi terbiyenin zafından 
batka neye delalet edebilir? 

Ne herkesi memnun etmek, ne 
de memnun olmıyanlan, karşı· 
sındakinin hakkını teslim ede
cek insafa erdirmek mümkün ol· 
mıyacaktır. Biz yekunların mu
vazenesine dikkat edelim. Eğer 
bu muvazene rejimin ve halk 
menfaatinin lehine ise, müfredat 
hesaplarındaki bazı nakısların 
ne ehemiyeti olabilir? Demagoji 
silahına karşı, daha müessir olan 
muvaff akiyet silahını kullana
lım. Tenkitten çekinerek kırtasi 
bir atalete mahkum olmak yeri
ne, haksız tenkitleri nihayet sü· 
kUta mahklim eden müspet ve 
muvaffakiyetli faaliyetlere nefis 
verelim. Halk dedikodu meraklı· 
sı olduğundan çok, pek çok daha 
fazla siy, faaliyet ve eser &§ıkı
dır ve ona susamııtır. Tenkitler 
ve herkesin mevcut bir parayı 
daha iyi zannettiği yere aarfet
tirmek için yaptığı demagoF, Ye
nicami meydanının daha hır asır 
açılmasına mani olurdu: tC§eb· 
büs ve fili neticesi, lstanbul'a her 
gidene "- Ne güzel olmuş !n 
h'ükmünü verdiriyor. 

Biribirimize itimat etmek, bir 
vatandaş ta evelemirde namus ve 
§erefi asıl almak, onun bazı aykı
rı hatalarını dahi, evelemirde, 
takdir kusurlarına atfetmek, ka
rine ile namus ve şeref aleyhine 
hüküm vermemek de, memleke
tin siyasi terbiye davasında, mü
temadiyen tekrar edeceğimiz, 
mütemadiyen telkin edeceğimiz 
esaslardandır. 

F. R. ATAY 

Cihuti' ye g()ıulcrilcn fransız 
a kcrlcri 

Marsilya, 12 a.a. - Cap Varella va
puruna bir Senegal avcı taburu bindi
rilmiştir. Vapur CiUuti'ye hareket et -
miştir. 

" 1 

Bugün istikrar bulmuş bir 
milli varlıkta-ı ve feyizli in
kılaplarla teşekkül etmiş ye
ni cemiyetin emniyet ve hu
zurundan bahsedebilmemiz on 
beş senelik Atatürk idaresi
nin müspet neticesi olarak 
mümkün olmaktadır. 

l. lNONU 

uı.:u s 

c:::::~~~:::::~~~~~~~::::::~~~~~~~::::::::::::ı 
Boyu 4 metre, kalbi 6 beygir 
kuvetinde makine adam! 

Nevyork sergisini a~acak 
......................................................... 

ı ...................... . 
i 400.000 milyar kilometre mesafede bulu· 

1 
nan bir yıldızın kırmızımtırak ıuaları, ma
kine adamın göz bebeklerine akseder et-

• mez bütün sergi battan a§ağı ışıklara bü
İ rünecek. • 

KENDİ KENDİNE 

yürüyen, ~arkı 

makine adamlar 

Konuşan, 

söyfiyen 

Boyu dört metre, kalbi altı beygir kuvetin~ 
de, dört kilometre bir çevreye dar gelen 

tunç sesli bir adam .... işte Nevyork dünya sergisini 
açacak olan makine 1.. .• 

Makine adnm, yirminci asrın harikalarını ken
dinde toplayan ve Nevyork dünya sergisine tek ba
şına yüz binlerce insan çeken bir kuvettir. Serginin 
açıldığını bu adam haber verecek, pavyonlar sitesi· 
nin binlerce projektörünu bu adam yakacak, onun 
bir hareketi ile, site bir anda ziya nurlarına gark o· 
lacaktır. 

Makine bir adam ! 

Yalnız dua edelim ki, bu maki
neden adam sergiyi açacağı sırada 
gök yüzü berrak olsun, siyah bu -
lutlar eflaki bu adamdan gizlem~ 
sini 

Çünkü makine adam, sergiyi yal
nız gök yUzüne bir nazar atfederek 
açacaktır: gök yüzüne bir teleskop 
çevrilecek, yıldızlardan birinin şua
ları bir noktaya temerküz ettirile -

cek. Bu toplanmış ziya noktası ma -
kine adamın göz bebeklerinden biri
sine aksedince gök yüzünün nuru, 
yer yüzünde bir ateş halinde parlı -
yacak. Dev cüsseli adam sağ kolunu 
kaldıracak, bir düğmeye basar bas -
maz, sergi beldesi nura bürünecek ... 

Tarih, bir yıldızın ışığı ile, ateş -
ler tutuşturan, projektörler alevlen
diren bir sergiyi ilk defa kaydedi -
yor. 

GÖK YVZVNDEN 39 
SENEDE GELEN BiR ZIYA. 

A merikan sergisini açacak ziya, 
öyle her hangi bir yıldızdan 

alınmıyacak. Bu yıldız, sayısız yıl
dızların içinden seçilmiş, beğenil -
miş bir yıldızdır. "Öküz" yıldızlar 
cümlesinden "Büyük ayı"nın par -
lak yıldızı: i1te makine adamm göz 
bebeğine kırmızımtrak şualarını dö· 
kecek yıldız. Onun kırmuı şuaları, 
boşluklarda alabildiğine koşarak, 
bir saniye'de 300.000 kilometre atlı

yarak yer yüzüne 39 senede gelebi
liyor. Öyle bir ışık ki, bir saniyede 
yer yüzünü 450 defa dolaşır. 

1939 Ncvyork sergisini açacak bu 
kırmızı şualar, yıldızdan 1900 sene
sinde ayrılan ı;ualardır. 1900 senesi, 
öyle bir senedir. 20 inci sır bu sene 
ile başlar. Sonra, Amerika'da yapı
lan büyük dünya sergilerinden en 
sonuncusu 1900 senesinde Ncvyork· 
ta açılmıştı. İşte, yirminci aarın ilk 
saniyesinde gök yüzünden kopan 
bir yıldız şuaı, dünyamızın yüzüne 
geldiği zaman, yirminci asrın hari
kasını canlandıracak. Nevyork ıer • 
g isinin bu tarihe konmasının hikme
ti burada! 

İki amerikan sergisini, biribirine, 
gök yüzünün br nuru bağ!ı~o.r. Ne~
york sergisi, asrın terakkısını teı;hır 
edecek. 

"TF.T..EJ'OKS,, JTE 
''"TELELUKS,, 
· M akine adam, sergide bir t~k 

değildir. Biri.birine benzı -
yen bir sürü makine adamlara tesa • 
düf edeceğiz. Kimi konuşacak, ki · , 
misi yürüyecek, kimisi sayacak, ki
misi suallere cevap verecek. Yalnız, 
insan ne istediğini anlatmak için bu 
çelik "ahbaplara" her zaman söz kul
lanmıyacak. 

Size bir sürü düdük verecekler. 
Bu düdüklerin sesleri ayrı ayrı. Her 
hangi bir düdüğü öttürünce, maki
ne dile gelecek. Hangi düdükle ne 
demek istediysen, derhal cevabını 

verecek. Makinenin beyninde bir 
cok mikrofonlar vardır. Düdüğü öt
türünce, sesin dalga vaziyetine gö· 
re. dal~anın uzunluğuna, irtifaına 
ve tekerrür adedine ı:öre bu mikro-

fonlar elektriklenir ve kendine mah
sus tertibatla makine dillenir. Bazı
ları, çaldığınız düdükle koşmağa 
başlar. Öteki düdükle makine ada -
mı yerinde durdurur. Bir başkasiy
le bir koltuğa uslu uslu oturtabilir· 
siniz. Bu da yetmedi, canınız sıkıldı 
ise elinizdeki bir başka düdüğü öt
türün. Adam derhal şarkı söyleme -
ğe başlar. 

Eğer onu .konuşturmak istiyorsa 
nız, size amerikan şeflerini sayar dö
ker, mesela Ruzvelt'ten, Linkoln'
dan bahseder. Holivud'un sinema 
yıldızlarını anlatır: Greta Garbo' -
nun, Şirley Temple'in y8flarını aöy
ler. 

İşte, böyle uzaktan söyliyerek di
le ve harekete getirdiğiniz adama a
merikalılar "Televoks" diyor. 

Bu adamdan başka, Nevyork ser -
giainin fevkalade maharetler yapan 
baıka bir makine adamı daha vardır: 
''Teleluks". Bu çelik dam, öteki gi
bi sesle değil, ışıkla harekete gelir. 
Orada bulunan ıkilçük lambalardan 
birisine dokunun ve hangi adetlerin 
cezir murabbalarınr istiyorsan ız söy
lesin. Hatta sekiz haneli adetlerin 
bile .... 

MAKiNE - ASKER ...,-

S aydığuruz bütün bu insan kı -
hğındaki makineler, makine 

askerin yanında çocuk oyuncağı ka
lır. Bu, amerikan sergisindeki ken -
di kendine hareket eden makinele -
rin yanında bir devdir. 

Bu makine askerin babası, şikago

lu Joc Vitman adında bir mühendis. 

tir. Bu acaip cüsseli ve heybetli as
ker, Hertz dalgalariyle harekete 
gelmektedir. Bu makine askerin 
kalbinin yerinde 28 beygir kuvetin
de bir motör \İardır. Bu motör ça -
lışmağa başladığı zaman, askerin fil 
bacaklarını andıran bacakları ina -
nılmıyacak derecede süratle işleme -
ğe baılar. Çelikten kollarında, et ye
rine mütemadiyen dönen diskler 
vardır. Her biri bir su aygırını çö
kertecek derecede kuvetli topuzlar
la mileehhezdir. 

Bu azametli makine adamın kol
ları, baıeakları beyni ve her ,eyi, 
Herts m~iyle harekete gelir. 
Mesafe ne kadar uzak olursa olsun ! 
Makine askerin gözleri kördür. Za
ten göze ne ihtiyacı var? Ona, ku -
mandanı emir veriyor, nereye giz -
lendi ise, oradan, asker yerine o gö
rü yor. Yaralanmaz, korkmaz, mer -
hamet etmez çelikten bir muharip .... 
Müstakbel harbı, böyle askerlerden 
mürekkep bir ordu yapacak! 

Yalnız, Nevyork dünya sergisin -
de gösterilecek olan bu makine a -
damlar ilk defa olarak g&terilmi -
yor. Gerek "Televoks" gerekse Te· 
leluks bundan evel Paris'te gösteril
miştir. On sekizinci asırda Vokan
aon isminde bir fransız mühendis 
bu makine adamlar serisinin ilkini 
vücuda getirdi. Yalnız, on sekizinci 
asır, teknik değil, filozofi asrı idi. 
Bu mühendis daha on dört yaşında 
çocukken bir çalar saat gördü mü, i
çine bakmadan onun gibi bir saat 
yapar gelirdi. 

Paris • Midi de Desirl Papp. 

'ESKi BiR ATALAR SÖZÜ DER Kİ: 

Tebdili mekanda ferahhk vardır 

:.C:Zlalı:~~lli:• 

Ve arkada , ,ok daha İlİ ve rahat bir l_ere y_erlqti! 

Komünist partisinin 
kongresinde 

13 - 3 - 1939 

1 KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 1 

X Vaşington - Ayandan Pittman, 
yabancı devletlerin verecekleri gemi 
siparişlerini İtalya ve Almanya'ya 

(Başı 1 inci sayfada) göre daha ucuza maletmek için deniz 

y • 18 · · k .. · t t . · k · tezgahları kanununda tadiller yapıl-g1 ınc1 omunıs par 1s1 ongresı, . . . 
Jda:novun reisliğinde, mer.kezi tadi - masını teklıf etmı~tır. . 

1• k · Vladun" ı" rsk " tara X Paris - Prens August-Wılhelm at oousyonunun ı - . , 
f dan k ·ı s tl fon Hohenzollern, Berlın den buraya 
ın o unan raporu ı e ovye er . , .. 
· 

1
. y • k.o ·· · t . · · .k .. · t gelmış ve Fransa da olen alman asker 

Bır ıg1 mal~ı~ park ısı~tın. oınd~dnıs terinin hatırasını tazizen yapılacak 
enternasyıon ı ıcra omı esı ez ı e - . 
k . h · · M ·ı · k. ta fından o- merasımde hazır bulunmuştur. 

1 eyetının anuı ıs ı ra K 
. . . X Belgrad - Pozarevatz - uçevo 

kunan raporunu dınlemıştır. . d"f h tt ·· kalAt ı 
Bunu müteakip, raporlar üzerinde şSımehn ı er f ad ı, mulna t a nazır 

D 1 1 pa o tara m an açı mtş ır. 
müzakerelere başlanmıştır. e ege er, X . G"" · b. ka k d · . . • • Nıs - orıng, ır ç ar a aşıy-

raporlari tamamıyle tasvıp ctmış~~r. le birlikte üç otomobille Fransa'ya 
Ve hatipl~r, ~t~lin.in ~apo";1nun ?u • giderek Monte - Karlo'da yapılan çi-
yük ehemıyetinı tebaruz ettırerek ıle · k h b . . tm• t' M . d çe mu are esını seyre ı§ ır. u -
ri sürdüğü tezlerı selamlamışlar ır. maileyh akşam San - Remo'ya hare -

Merkezi komitenin politikası ket etmiştir. 
X Roma - Lavaro Fascista gaze-

uısvip edildi tesinin bildirdi ğine göre 37.000 ital -
Komünist partisinin başında Stalin yan ziraat işçisi yakında 8 ay müd

bulunan merkezi komitesinin politika- detle ziraat işlerinde kullanılmak ü
sını tamamiyle tasvip eden delegeler zere muhtelif gruplar halinde Alman 
nutuklarında, Sovyetler Birliğinin bü.. ya'ya gidecektir. 
yük ekonomik başarılarını, politik ku X Roma - Trablus'tan Stettin'e 
vetinin fazlalaşmasını ve Sovyet sos • gitmekte olan bir alman bombardıman 
yetesinin manevi ve politik birliğinin tayyaresi Ferrare eyaletinde kain 
resanetini kaydeylemişlerdir. Dogalo civarında yere düşmüş ve tay 

Delegeler, Trotzkist - Buharinist yarede bulunan altı zabitten 5 i öl -
ajanlar ve casuslar ile yabancı casus- müştür. 2 kişi paraşütle hayatlarını 
tarın maskelerinin atılması ve yok e - kurtarabilmişlerdir. 
dilmesi neticesinde, Sovyetler Birli -
ğinin kuvetinin daha ziyade yük~e.ld_i
ğini ve memleket milli ekono~ısının 
mühim surette fazlalaştığını goster -
mişlerdir. 

Endiistri sa1ıasında 
Moskova delegesi Şerbalov, Mos -

kova büyük endüstrisinin, 1913 s:n~
sine nazaran 16.5 defa daha fazla ıstıh 
sal verdiğini kaydetmiş, Azerbaycan 
delegesi Bagirov, 1932 den_ ı ~37 Y.e 
kadar beş sene içinde petrol ıst~hsalı
nin 12.2 milyon tondan 21.4 mılyona 
çıktığmı bildirmiş Özbek delegesi Yu. 
supov. Sovyet Özbekistanmd.a k~lt.ü -
rün yükselm~ini tebarüz ettırm~ştır. 

Hatipler, bütün bu muvaffakıyet -
teri, Sovyetler Birliğinin, Sta.li~i~ ha. 
kim idaresi sayesinde elde ettığını kay 
deytemiş ve $talinin ismi her defasın
da şiddetli ve heyecanlı alkışlarla kar. 
şılanmıştır. 

Bir italyan ız;azetcsinin 

mütalea8ına göre ı 

Sömürge haritasının 

değişme saati çaldı 
Roma. 12 a.a. - Fransa ve İngilte -

re'nin italyan - alman sömürge talep -
}erine karşı aldıkları vaziyeti tetkik e
den Relazioni 1nternazionali diyor ki: 

"Dünya müstemleke haritasının de -
ğiştirilmesi saati artık çalmıştır. Bu, 
Avrupa sulhu için 'c?ir emniyet ka~ağı 
vazifesini görecektir. Aksi takdırde 
gerginlik mütemadiyen artacaktır . ., 

Kazalar 
Hükumet konağı 

yaphrılacak 
Tatvan Malmüdürlüğünden 

ı - Tatvan kazasında yapılmakta 
olan hükiimet bina:;ının geri kalan 
(34031) lira 63 kuruşa ~kabül eden 
aksamı kapalı zarf usulıyle 10-3-1939 
dan itibaren l>ir ay müddetle eksilt -
meye konulmuştur. . 

2 - İ6tekliler eksiltme şartnamesı -
ni mukavele projesini genel ve fenni 
şa;tnameyi, kc§if cetveli, fiat ve met· 
raj cetvelleriyle projeyi Taıtvan mal • 
müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 10-4-939 pazartesi sa -
at 14 de Tatvan malmüdürlüğünde ya -
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 2552 lira 37 kuruş muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka ma
halli nafıa müdürlüğünden yapı müte -
ah,hitliği ehliyet vesikası ve 939 yılı 
ticaret odası vesikalarım ibraza mec · 
burdurlar. 

S -Teklif mektupları ü~üncü road -
dede yazılı saattan bir saat evetine ka
dar Tatvan malmüdürlüğüne getirile -
rek eksiltme komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gönderilecek zarflar 
tayin edilen saata kadar gelmiş olması 
ve zarfların mühür mumu ile iyice ka
patılmrş olması şarttır. 

7 - Poetada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 

8 - İnşaat 1 - haziTaın - 939 da baş -
lıyacaktır. Emanet inşaat komisyonu 
tarafından alınıp bodrum katından ar
tacak tahminen 4 bin liralık taş, kum 
tuğla, kireç ve saire malzemeyi resmi 
fiyatlar üzerinden kabule mecburdur. 

.(151.S.SSO) 10846 

! 
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Vilôyetler .................................................... 
Kapah zarf usulile eksiltme ilam 

Antalya Vakıflar Müdürlüğün
den : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Antal
ya'da demirciler çarşısı olarak yapıla
cak 48 dükkan. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şanrıa-

mesi 
D) Fenni hususi şartname 
E) Keşif cetveli 
G) Proje 
Keşif bedeli 21472 lira 39 kuruytur. 
Evrakı keşfiye Antalya vakıflar mü 

dürlüğünde görülebilir. 
İstiyenler bu şartnamelerle evrakı 

4 lira mukabilinde Antalya vakıflar 

müdürlüğünden alaıbilirler. 
3 - Elniltıne 22. 3. 939 tarihinde 

(çarşamba) günü saat (16) da Antal
ya vakıflar müdürlüğündeki eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiyat üzerinden yapılacak
tır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin {1610 lira 43) kuruş muvak
kat teminat vermeleri bundan ba§ka 
aşağıdaki vesikaları haiz olup getir
meleri lazımdır. 

Ticaret odası vesikası ve ibateden 
en az sekiz gün evet bu iş için Nafıa 
müdürlüğünden alrnmış müteahhitlik 
vesikası ve yaptığı işlere ait bonservis-
ler. (675) 10677 

Su projesi yaphrılacak 
Kayseri Vilayetinden: 
1 - Talas nahiyesi merkezi-:ıe ait 

"içme suyu" fenni keşif ve proje tan
zimi aşağıdaki şerait altında eksiltme 
ye konmuştur. 

2 - Bu işe ait bedeli keşif (500), 
beş yüz liradır. 

3 - Suyun menbaı tahminen yedi 
kilometredir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edenler % 
yedi bu~uk teminatı adiye verecekler 
ihalede:ı sonra % on ~ iblağ edc-
ceklerdir. 

S - Yapılacak keşif ve proje avra.. 
kı mukavele tarihinden itibaren krrk 
beş gün zarfında ikmal edilmesi meş
ruttur. 

6 - Yapılacak proje ve keşifname
nin naf~a vekaletince tasdiki meşrut
tur. 

7 - İhale 16 mart 1939 perşembe 
günü saat o:ı dörtte Talas belediye
sinde icra edilecektir. 

8 - Fazla malUmat almak istiyen
ler, Talas belediyesine ve Kayseri hu
susi muhasebe müdürlüğüne müraca
at etmeleri ilan olunur. 

(1509/ 831) 10827 

İzmir Turistik yolları 
ilônında düzültme 
İzmir Vilayeti Dainıi Encümenin 

den : 
İzmir turistik yolları inşaatına ait 

eksiltme ilanında müteahhide 938 ma
li yılı içinde 100 bin ve 939, 940, 941 
yılları içinde dörder yüz bin lira te -
diye olunacağı yazılmış ise de ancak 
4 müteakip sene içinde yapılacak te · 
diyat miktarınm inşaat bedelini a8 -

maması pek tabii olduğundan sureti 
itana nazaran 941 senesi içinde 400 
bi'.:ı lira tediY"' erlilmeyip o sene ıç n • 
de inşaatm yektı.n bedelini itmam ede -
cek kadar tediyattoa bulunacağı vukuu 
melhuz iltibasa bin~n tashihen ilin 
olwıur. (802 - 891) 10885 
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Kazazedeler 
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Yazan: Francia Sibaon Çeviren : F. Zahir Törümküney 

- Elektrikler sönmeden evel kori- ladın. Tebessümlerim seni eskisi gi
dorda kimseler yoktu. Siz ne zaman bi coşturmuyordu. Ben &eflin yanın-
geldiniz buraya? da oturul"'ken, sen yalnızmışsın giıbi 
Kadın anlattı: gazete ve kitaplarınla meşgul oluyor-
- Kamaramda uyuyordum. Birden dun. Gittikçe senden ve evlilik haya

pek yakından müthiş bir gürültü işit- tından nefret etmeğe başladım. Bu 
tim. Sanki kuJagımın dibinde bir sıralarda senin eski arkadaşlarından 
bomba patlamıştı. Sonra yatağımdan retıSam Kamillo ile tanıştım. Kamillo, 
yuvarlandım. Kendimi burada bul- italyandL Damarlarında sıcak memle
dum. ketlerin hararetli kanı dolaşı}"Orlu. 

Norton, kadının sesini iyice tanı- lri siyah gözlerinin derin bakışları ta 
mıştı: ruhuma kadar İ§lİ}"Ordu. Ne ateşli ne 

- Kterr Diye bağrrdı. yaramaz adamdı. En küçük bir fırsa-
Kadın bir saniye sustu. Sonra se- tr kaçll'mazdı. Hemen ya elimi yaka-

vinçle haykırdı: lar ve yahud kolumu sıkardı. O ka-
- Nortıonl Sen burada ne --~ dlir c&-tli Wi ki; pis O.fa:-~ 

sun? bulundu tun zaman bile senin her han 
_ Mühim bir iş için Amerib'ya gi bir sebeple bir saniye ba•ını çevir-

gidiyordum. Ya sen ? meni veya arkanı dönmeni bir nimet 
Kadın cevap verdi : bilir, derhal bana sataşırdı. Onunla 
- Ben d~ Nevyork'a, teyzeme gi- karşılaştığım zamanlar heyecandan 

diyor<Jum. bütün vücudum titrerdi. Hangi daki-
Sustular. Norton ile Kler çılgınca kada ne yapacağınr bilmezdim. lşte 

bir aşktan sonra biribirleriyle evlen- i&tediğim e-rkek böyle bir erkekti. 
mişlerdi. Fakat, izdivaçlarının daha Nihayet, senden ayrıldım. Altı ay 
ilk aylarında aralarında münakqalar eonra Kamillo ile nişanlandım. Ara
başlamıştı. Aradan bir sene geçme- dan birkaç ay geçti. Kamillo'nun da 
den geçimsizlikleri son haddini bul- eski ateşi sönmüştü. O uman hakika
muştu. ikisi de evlilik hayatına gir- ti anladım. Erkekler, bir kadını kıen
diklerine pişman olmuşlar, bekarlık- dilerine uzak gördükçe etrafında bir 
]arının hüriyetini arıyorlardı. Niha- pervane gibi dönüyorlardı. Günün bi
yet ayrılmaga karar vermişler ve ica- rin<le peşinden çılgın arzularla koş· 
beden formaliteleri sessizce ikmal e- tukları kadmın tamamiyle kendileri· 
derek ayrılmışlardı. Aradan beş sene nin ol<iuğunu görünce büıtün şiddetli 
geçmişti. Her ikisi de bir daha evloen- arzuları, coşkun atıcşleri bir anda SÖ
memişlerdi. Biribirlerinden hiç de nüveriyordu. Erkeği ilk günlerin he
haberleri yoktu. yecanında tıutabilme-k için kadının 

Norton, ayağa kalktı. kadma see- çok mahir olması lizımdr. Aksi tak-
Jendi : dirde en ateıli erkeklerin ihtirasları 

- Sen yerinden kıpırdama. Ben da sönmeğe mahkumdu. Yalnız, mü
kamarama gidip elektrik f>enerimi bu hinı bir nokta daha vardı. O da, er
layım. Hiç olmazsa etrafımızı görelim keğin hakiki hüviyeti, kadına karşı 
Belld ; daha rahat bir yer bulabiliriz. olan arzularının tatmininden sonra 
Kadın yalvardı: meydana çıkıyordu. O zaman dürüst 
- N orton, rica ederim çabuk gel. bir erkek sevdiği kadının temiz ve 

Çok korkuyorum. ıaamimi bir arkadaşı oluyordu .. Kal-
E rkek : binde macera ve hodbinlikten başka 
- Me!'.ak etme Kler, şimdi döne- bir 9ey yaşamıyan erkek ise artık hiç 

rim. diye yürüdü. bir emel ve arzu besleımediği kadına 
Elleriyle dıvarları yoklıya, yoklıya ıarkasını dönüveriyordu. 

ilerledi. Kamarasından pek uzakta lşte Kamillo, bu ikinci tip erkekler 
olmadığını biliyordu. Ceplerini ara- dendi. Beni tamamiyle kendisinin 
d ı. Çakmagını buldu. Çaktı. Onünde bildikten ve benden bekliyeceği baş
durdugu kamaranın numarasına bak- ka bir şey kalmadığını anladıktan 
t ı. 97 idi. Kendi kamarasının numara- sonra yüz üstü bırakıp gitti. O#aman 
sı 105 olduğuna göre biraz daha iter- 'ben senin kıymetini anladım. Tekrar 
!emesi l5zımdı. Çakmağı söndürdü. sana dönecek yüzüm kalmamıştı. Ha
H avada gittikçe azalan oksijeni israf yatımın sonuna kadar başka bir erke
etmek istemiyordu. Kamarasına gel- ğe yüz vermemeğe karar verdim. Ken 
di. İç eri girdi. Her şey alt üst olmuş- 'dimi avutmak için Amerika•ya gidi
tu. Her tarafı aradı. Elektrik feneri- 'yordum. Belki ; yarım saate varma
n i bulamadı. lyice geciktiğini düşü- dan ebedt uykumuza kavuşacağız. 
nerek daha fazla aramaktan vaz geç- Gençliğime doymadan dünyadan ay
ti. Kler'in yanına döndü. Kadını e- · nlacağım için çok müteessirim. 
linden tutarak kaldırdı. Yavaş, yavaş Norton, hayretle gözlerini açtı. Do
kamarasma götürdü. Yere battaniye- 'ğan giineıin ilk ışıklarr kamaranın 
leri serıdi. Kler'i, yatırdı. Artık ölü- küçük penceresinden süzülüyordu. l
mü beklemekten başka yapacak bir çerisi iyiden iyiye aydınlanıyordu. 
işleri kalmamıştı. Kendisi de kadının Kler, sevinçle yerinden fırladı: . 
yanına oturdu. - Çok tükür 1 Batmamııız 1 Dıyc 

Klcr. elini uzattı. Erkeğin elini tut haykırdı. 
tu. Dolgun samimi bir sesle söyleme- Bu sırada kuvetli bir sarsıntr daha 
ge başladı : 'Oldu. Vapur gıcırdıyarak kumların 

- Norton, şimdi şu dakikada iki- üzerine oturdu. Kamaranın pencere
miz de ölümün kucağındayız. Artık wine tırmandılar. Karşıdan, pek ya
hakikati olduğu gibi söylemek zama- 1cından sahil görünUyordu. 
nr geldi. Seninle sevişerek evlendik. Güverteye çrktılar. Vapur karaya 
Ben izdivaçta aradığım saadeti bula- 'Oturmuştu . Bir mucize kabilinden 
madım. Karşımdaki erkeğin daima he •kurtulmuşlardı. 
yecanlı olmas ını istiyordum. Halbu- Norton, güvertenin bir tarafında 
ki · sen evlendikten sonra bana karşı asılı duran sandallardan birini çöz
b·r arkadaş muamelesi yapmağa bat- 'dil. Denize indirdi. Kler'le birlikte 

r ..... ·;: .. "N" .. 'i)' .. A" .. ç ........ j 
\_ ....... 1111111"'""111,, 111111111' ''' ''''' '"' 

NOBETÇIECZANELER 

Pazar 
Pazarteei 
Salı 
Çar~ba 
Peroembe 
Cuma 
Cıımarteai 

.llerkeıı: ecsane.i 
Ankara ecıı:anHİ 

ı Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Halk ve Sakarya eczaneleri 
Ece ve Çankaya euaneleriı 

: Sabat ve Yeniıehir (.) 
htanbul eczaneai 

ACELE lMD.A. T 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalide bir bas -
talık vukuunda acele imdat iatemek için 
belediyeler hastanesine (2257) namara 
ile telefon edilir. 

Uizmnhı Telefon Numaralan 

Yan~n ihbarı: (1521). -Telefon müracaat
Şehir: (1023-1024). - Şehirler arası : 
(2341-2342). - Elektrik ve Huacazı l -
nu memurlııiu (1846). - Meaajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Takai telefon 
numaraları- Zincirlicami civan: (2645 -
1050 - 1196). - Samanpazan civarı: (2806 
- 3259). - Yeniıehir. Havuzbatı Bizim 
taksi: (2323). - Havuzbaıı Gaven tak -
si: (2333 ). - Çankırı caddesi, Ulus tak
si: (1291). - İstanbul takaiıi : (3997). 

Otobü&lerin ilk ve aon aeferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. derc'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulua M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na. 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'tcn Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulua M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 -.-
As. fabrikalardan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenişehir'den Ulua M. na. 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniiehir'e 7.10 23.00 
S. pazarın'dan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 
Bahçeli evlerden Ulua M.na 7.45 -,,-
Ulus M.dan Bahçeli evlere -.- 20.00 
§ Uluı Mcydaniyle İstasyon ara11nda her 

beı dakikada bir sefer olup tren zaman -
lan aeferler daha sıktır. 

§ Uluı Meydaniyle Yeniıehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazan araaında saat 8 den 
20 ye kadar vasati her beş dakikada; aaat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; aaat 7 
den ve 8 eve 21 den 23 e kadar her 15, 20 
ve 30 dakikada bir muntazam aeferler 
vardır. 

§ Akşamları Uln M eydanmdan uat 23 de
ki aon ıeferlerle bunların Ulus meydanı
na dönuıleri ıinemalann daiılıı saatine 
tabidirler. 

Po&ta saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İltanbul cihe • 

tine mektup kabul eder. 
Tren aaaL.eri 

Haydarp&f&ya : Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per • 

Suman battı ı: 

ıembe. Cumartesi, 
Her giin 9.35 (KaJ'Se -
ri. Sivas, Amun ba 
bat üzerindedir.) 
Toros sürat.) 

Diyarbalrar hattı: Her süıı 9.35 
•-sd•a ...... .- .... __. aw 

Tapu ve Kadastro 

Tasarruf tetkikleri 
Ankara Mmtakuı K.adutro Ko. 

miayonundan: 

Şimalinde Gazi çiftliğine giden as
falt yol ve evelce .kadastrosu yapılnu' 
bulunan Maltepe civarında Raaaıthane 
mevkii nam mahalde 1219. 1210, 1208, 
1207, 1206, 1180, 1238, 1231, 1230, 1252 

ve 1243 saydı kadastro adaları •arkm
da Haymana yolu cenubunda Dikmen
den gelen au mecrası ve Balkat yolu 
gamında Gazi Çiftliği ve Balkat yolla 
rım birle,ıiren yol ile mahdut Abdipa
şa çiftliği dahilinde mozalı olarak tef
rik olan saha dahilinde bulunan gayri 
menkul mallarla evelce kadastrosuna 
ba'lanıp knunı küllisi kadaıstrolanmıt 
olan Keçiören. Etlik, Atıfbey, Mecidi
ye, Aktepe, Sarıkıtla, Deliktaş. Danit" 
ment, tkikale, Toklu, Ku~li. Seyran, 
Türközü. Delilertepeei, Lakafoe ve Ce 
heci nam mahalle ve mevkilerde kadas
tro işi tamamlanmam1' bulunan ve bu 
defa tamamlanın~ ve tamamlanacak o
lan gayri menkul malların 29 mart 939 
gününden itibaren her hafta çarşamba 
ve cuma günleri Necatibeymahallesin
de Aydın sokağında 14 numaralı İnci 
apartmanının ikinci dairesinde bulu
nan kadastro komisyonu tarafından ta· 
sarruf tetkikleri yapılacaktır. Sözü ge
çen yerlerdeki gayri menkul mallarda 
aynı hakları bulunanların ve.ikalat'iy
le birlikte komisyona müracaatları 
müracaat edilmediği takdirde kadas
tro işi geciktirilmeyip komi-syonca ha
sıl olacak kanaata göre aynı hakların 
kayıt ve t~iti yapılacağı itan olunUt'. 

.892) 10886 

bindiler. Erkeğin kuvetli kollariyle 
~ektiği kürekler, denizin üetünde kü-
1$üık dalgacıklar vücude getiriyordu. 
Sandal gittikçe sahile yaklqı~rdu. 
Kler, ayağa kalktı. Norton'un yanma 
yakla§tı. Dizlerinin dibine oturdu. 
·Başını erkeğin bıcağına yasladı. Ya

ESKİ İKTiSAT KAZIRI VE 
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DOKTOR Ş A H T ANLATIYOR 

SİLAHLANMAK İÇİN 
Almanya nasıl kredi buldu ! 

Yeni plôn 

Az kredi ile geniı 

mikyasta iı hacmi 
N asyonal sosyalizmin asıl ya

rattığı ve hayret uyandır -
maaı lazııngelen nokta nisbeten az 
bir kredi ile bu kadar geniş bir iş 
yaratmış olmasıdır. Bu mevzua ve 
silahlanmamıza ait rakamlar neş

redilirse dünya hayrette kalacak
tır. 

Bazan kulağımıza kadar gelen 
ve tedavüldeki paralarımızın mik
darlarına ait tenkidlerde daha mü
teyakkız davranılmalıdır. 1919 se
nesinde bütün tedavülde bulunan 
tediye vasıtaları yuvarlak rakam
la 5980 milyon rayffD8rk tutmakta
idi. bu zaman içinde Almanya'nın 
nüfusu, Sar vilayeti, eski Avustur
ya ve Südet mıntakalarının neti
cesi olarak 14.9 milyon artmııtır. 
Bundan dolayı adam ba.ına düşen 
tedavüldeki para, aynı seviyeyi 
muhafaza ettği takdirde tedavül 
meblağı 7.370 milyon Rayşmark 

olmalı idi. Son rakamla mukaye
se edilirse cari senenin ilk on ayı 
içinde tedavülde bulunan parala
rın vasati meblağı tam 7.930 mark. 
yani, 929 seviyesinden 560 milyon 
fazladır. 

Sulh senelerinde hiç bir merkez 
bankalı, Raytbankın nasyonal SO&

yalizmin iktidar mevkiinde aldığı 
ceaaretli kredi siyasetini takip et
memi~tir. Bu kredi siyuetinin 
yardımı ile almanya, diğer memle
ketlerden eksik olmryan bir ailih
laamaya muvaffak olmuıtur. Ve 
bu silihlanma, muvaffakıyetleri

mizin temelini teıkil etmiştir. 
v ..................... alb-

yar iıkıen 937 de 14.0 milyar olmut 
tur_ Politik sahada da büyük bir 
değifiklik vardır: 

Alın yazısına bat eğme ve ka
yıtsızlık yerine çelik bir idare ile 
milletin istikbaline kuvetli ve son
suz bir iman ve güven gelmiştir. 
Evelki zayıf ve mütereddit iktida
rı, hedef gören enerjik bir şahsi
~ almıttır. Almanya'da hakika
ten meydana gelen mucize itte bu
dur. 

Yeni pliin: 
ikinci büyük meselemize, ticaret 

politikamıza geçiyorum. Bizim 
yeni planımız, yalnız para ile hiç 
bir fCY yapılmıyacağını, kavrıyan 
mantığın planıdır. Paranın ancak 
alım ve aa.tım işlerinde rolü var
dır. Tabedilmiş banka pusulala -
rmdan ne top.lar dökülür, ne de 
ekmek pişirilir. Burada bahis mev
zuu olan mesele., lüzumlu mallerin 
tedarik imkanını bulmak, istihail 
edilmiyen mallarr mübadele }"Oluy
la etraftan aramaktan ibarettir. 

Bu mübadele sırasında ise para, 
ancak ikinci ve teknik vasıta rolü
nü oynamaktadır. 

Dikkate alınacak ilk hakikat. 
Almanya'nın kendi istihaal etme
diği veya ahalisini tatmin edebile
cek kadar mtiheaJ yapmadığı, bir 
çok maddelerin blılunmut olmuı
dır. Bu vaziyet memleketin ke1fe
dilmiş olan bütün iatihdl kaynak
larından faydalanmayı zaruri kıl
maktadK. İthalata muhtaç olan 
her hangi bir memleket endüstri
yi, iatihNI ettiği malları her vazi
yette satarak mukabilinde bafka mal 
alabileceğine katiyetle emin değil-
dir. Bu arzuyu, siyasi veya ürtısa
di buhranlar önliyebilir. Bundan 
dolayı Otar§iye karşı alınan tedbir
lerin tenkidi bana baz.an gillünç 
görünmektedir. Memleketin ham 
madde istiıı.alini inlcitaf ettire
bilmesi her halde dış ticaretin in
karı demek değildir. Dıt ticaretin 
hedefi yalnız ikıtıaadt olmalıdır. 
Bilikia kültürel mübadele gayesi
ni de göz önünde tutmaktadır. 

r 
Birinci kısmım dun ncıretmiı olduğumuz, eski alman iktisat nazırı ve 
Rayşbank umum muduru doktor Şaht'ın alman ckonomı akademısındckı 
nutkunun ikincı kısmını bugun veriyoruz. 
Bu kısımda Almanya'nın ticaret ve para politikasiyle, az kredi ve buyuk 
sillhlanmanın nasıl &crçekleştirdiı:i, doviz meı;elesı, iki taraflı ticarı mu
ahedeler anlatılmaktadır. 
En muhim kısımlarını aldığımız nutukta, nasyonal - sosyalizmin ekonomik 
vaziyetinin salihiyetli bir izahı vardır. 

na malik değiliz ve onları ancak 
kendi mallarımızın ihracatı ile el
de edebileceğiz. 

Almanya üzerine yükletilen iki 
vazifenin biri muayyen ithalatın 

tediyesi, diğeri de müsmir olmı

yan borçların ödenmesidir bunlar 
bir araya gelince alman iktidarını 
aştığından, Almanya yeni bir dış 

ticaret politikasına takaddüm e
den ilk tedbir olarak borçların ö
denmesini bir temdide tabi tut
muştur: bu, milli bir haktır. 

Bir transfermoratoryom yaptık, 

emtia mübadelemizi intizama sok
tuk. Führer bu işi bana bıraktı, ik
tisat nazırr sıfatiyle, en basit ve 
iptidai fikirlere avdet ederek işe 
başladım. Prensibim şu idi: 

Hiç bir zaman ödeyeceğinden 
fazla mal satın almamalrdır.! 
Eğer paranrz yoksa, en lüzum

lu; en müsait şartlarla alacaksınrz! 
Burada gene değerini kaybeden 

kılasik milli ekonomi sistemlerin
den biri vardır. Nereden en müsa
it şartlar üzerinden satın alma ya
pılabileceği sualine, milli ekono
mi ilmi derhal der ki: 

.._ Tabii en ucuz olan yer
den r. .. ,, 

Bu hal bugün tasavvur bile edi
lemez. Çünkü tediye ıçın döviz 
mevcut değilse, ucuzluk meselesi 
ehemiyetini kaybederek onun ye
rine, nereden mal almak kabildir? 
ıuali meydana çıkar. 
Malları için aradığı dövizi bu

lamıyan satıcının, satıştan vaz geç
mesi kadar büyük hata yoktur. lk
u..d.t ha.JPMta ...... oMa ....... 
mlletelıefJ cleffl, mtlıatelılilrtir 1 

I ki tamf lı ıicaTi mübadel.eler: 
Yeni dış ticaret sistemi, ithalat 

ve ihracatın muayyen bir kontrol 
altına alınmasını şart olarak koy
makta idi. 

Fakat bütün alman ticari siya
setini karşılıklr. ticari anlaşmalar 

çerçevesine almaya lüzum yoktu. 
Bu, zengin Amerika•nın sistemi i
di. Kredi ve sermaye münasebetle
rinde netice itibariyle alauklı de
ğil de, borçlu söz söyler. Borçlu 
taraf, mutlak olarak borçlarını ö
demesine muktedir değıilse, alacak
lının vazifeai borçluya yardım e
lini uzatmaktır veya tahsilden vaz 
geçmektir. Borçlu borçlarını öde
mek istemezse mesele elbette de
ğişir: mukavele veya muahe<iele 
re sadık kalmak ve §ahsi mülkıiye
te riayet etmek içtimai yaşamanın 
euaını teşkil etmelidir. 

Her halde Almanyauı bu günkü 
iktısadi hayatında desteklik eden 
karşılrkh ticaret aietemi.nin keyfi 
hareketlerimizden meydana çıktı
ğını zannetmek hatadır. Bu tejki
lit harp borçları ve üzerimize zor
la yükletilen takasların tabii ve 
zaruri neticeaidir. Alacaklarımız 
harp haraçlarının akibetini orta
dan kaldırmak istediklerini bildir
dikleri zaman bizim için yeni im
kan kapıları açılmıt olacaktır. Bu 
imhisr :ile beı-aber birçok taraflı ti
carete ve .erbeat enternasyonal te
diye münasebetlerine doğru bir 
yol açılacl\ktır. 

Batıl ve nawri ilim 
fikirlerinden ku rtuLuı: 

Bizim yeni planımız tabii olmı
yan veya fontaatik bir şey değil
dir. Bu plin yabancılar tarafından 
Almanya'ya yapılan zorluklar do
layısiyle zaruri olarak meydana 
çıkmııtır. Yeni planda harıikulide 
bir şey varsa, o da, nasyonal sos
yalistlerin rehberliği altında al-

dir. Kıymet itibariyle ticaret bi
lançomuz da daha 1934 senesinde 
284 milyon Rayşmark tutarında 

pasif bir bakriye varken, 936 senesi 
bilançocu 550 ve 1937 bilan~su da 
443 milyon Rayşmark tutarında ak 
tif bir bakiye ile kapatılmıştır. Bu 
rakamların yeni planda silahlan
ma kariyeti ve iaşe meselesinin te
mini için ne büyük yardımlar yap
tığı açıkça görülür. Şüphesiz bu 
muvaffakıyetlerimiz pek kolay el
de edilmemiştir. 

Mücadele devrinin tedbirleri 
çok zaman anlaşmalara uymaz. Bu 
vesile ile Birleşik Amerika devlet
lerinde , onların umumi harbe gir
mesiyle neticelenen iktısadi görüş
lerimizin mukayese edHmesini te
menni ederim. 

Bizim yeni planımız muvaffa
kıyetlerimizin temelini teşkil et
miştir. Seksen milyon alman müs
tehliki Avrupa üzerinde o kadar 
tesir yapıyor ki, aldığımız te<Ibir
lerin Avrupa münasebetlerinin ik
tısadi ve siyasi teşekkülünde bı
rakacağı izleri şimdiden görebili
yoruz. 

Her halde yeni plan. ekonomi
mizi dışardan idare etmiye fırsat 

bırakmadan bizzat teşkilatlandır

mak arzusunda bulundugumuzu 
ve bu işte tam bir iktidar sahibi ol
duğumuzu teyid eden bir vesika
dır. 

Büyük bir milletin; milli, iktı
sadi ve medeni hayat iradesi sü
rekli bir esaret ve zulüm altında 
kalamaz. En büyük zaaf ve fena 
muamele, daima milli kuvetleri u
)'UimWılr - b.ise Adolf Hitler'i gön
derdiği gibi - tam zamanında 
milli bir önder yaratır. Bugünkü 
devir, bu mücadele ve inlcilap dev
ridir. İnkılaplar devrindeki tedbir
ler, ekseriyetle nazariye dışında
dır. 

Yabancı memleketler yaşama 
hakkımıza ve hayati imkanlarımı
za hürmet ettikçe metodlarımrz 

sulhçu olacaktır.,. 

Ankara Valiliği 

. 
inşaat ilôvesi 

Ankara Valilijinden : 
Bedeli keşfi {13342) lira (17) ku

ruJtaın ibaret bulunan ziraat enstitüle
ri inşaat ilave işi 20. 3. 939 pazartesi 
günü aaat ıs te vilayet binasında nafıa 
komisyonunda ihale yapılma1' üzere 
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konul
mu~tı.rr. 

Muvakkat teminatı 1000 lira 66 ku
ruştur. İsteklilerin teklif mektuplan, 
teminat mektubu veya makbuzu, tica
ret oda&ı vesikası ve eksiltmenin yapı
lacağı günden en az 8 gün evci alacak
ları fenni ehliyet vesikaladyle birlik
te yukarıda sözü geçen günde saat 14 
e kadar eksiltme komisyonu reisliğine 
vermeleri. 

Buna ait şartname ve ke§if evrakı 
her gün nafıa müdürlüğünde görülebi. 
lir. (777) 10763 

Nazarı dikkate 
Uzunköprü Kaymakamlığından 
Uzunköprü kazasına baglı Karaman 

lı köyü ve istasyonun belediye hudut
ları dahiline alınması hakkındaki ka
rar yübe kıasdike iktiran etmiştir. 

Bu kararın haziran 939 tarihinden 
itibaren tatbik edileceği 1580 sayılr 
belediye kanununun 12 n<:i maddesi 
mucibince itan olunur. 10897 

Hademe ve Hastabakıcı 
vatça. korkarak sordu: 

- Beni affedebilecek miain Nor- Otarsi ve meta mübadelui: 

man endüs.tri teşkilat ve bütün it
halatın kontrolü, ihracatı tanzim 
ve teşvik meselesinin kısa bir za
manda halledilmesidir. Bu yeni 
planın muvaffakiyetini bir kaç ra 
kamla isbat etmek kabildir: 1934 
ile 1937 araaında mamul mallarm 
ithalatı kemmiyet itibariyle yüzde 
63 niebetinde dıiltmilştür. Buna mu 
kabil aşağıdaki ham maddelerin it
halatı şu şekilde artmıttır : maden 
cC'Yheri yü~e yüz otuz iki, petrol 
% l 16, zahire ve hububat % 102, kau
çuk ym.ic yetmİ§ bir nilhe~ 

aranıyor 

ton? 
Erkek, gens kadının çenesinden ba 

fifçe tutarak başını kaldrrdr. Güzel, 
yeşil g<Szlerine baktı. Tok ve aamimi 
bir sesle cevap verdi: 

- Hatasını kabul eden her insan 
affedilir Kler. Bilhuea bu, sevilen 
bir kadın oluraa... 

_ Fakat Almanya otark değil
dir ve bütün tktıeadt sahalarda 
hiç bir zaman otark olmıyacaktır. 
Ehemiyetli mikdarda erzak ve ham 
madde ithalAtma ihtiyacı vardır. 
ithal edilen etyanm kıymeti dö
vizle, yabancı tediye vasıtasiyle 

ödemnelidir. Ba }'81bmcı pacılın-

Niide Memleket Hutanes.i S.,. 
tabipliğinden : 

Hastanemize ehliy«ine göre 20-30 
lira ücretle hademe ve hasta bakıcı ah 
nacağmdan okuyup yazma bilen ve 
hastanede çalışmış olan isteklilerin 
Niğde memleket hastanesi baştabipli
ğ11ıe mirncuıtları .itin olunur. 10896 
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Spor kundurası ahnacak 

istida ile umum müdürlüğe müraca-
atlar. (745) 10790 

321 lakım iı elbisesi ahnacak 
Gümrük ve in. B. 

ULUS 

leri genel şartnamesi, fenni şartna

me ve projeleri (32) füa (26) kuruş 
mukabilinde Sular Umum Müdürlü
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
1şteklilerin (29.553) lira (45) kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve 
eksiltmenin yapılacağı günden en 
az sekiz gün evel ellerinde bulunan 
bütün vesikalarla birlikte bir istıida
ile vekalete müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak üzere vıesiıka almaları 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri şart-Muhtelif inıaat ve tesisat Askeri Fabrikalar Umuın Müdür tır. Bu müddet içinde vesika talebin 

ni 1600, borunun 2300 ve köşebentin 
7 50 liradır. 

3 - İhalesi 23..3-939 zuncu perşembe 
günü aaat 15 de Anıkara orman mesul 
muhasipliğinde yapılacaktır. 

4 - İhale tarihinden itibaren bir 
ay zarfında orman fidanlığına tC6lim 
edile<:ek, edilmediği takdirde teminat 
akçesi irat kayıt olunacaktır. 

5 - Şeraiti de Ankara orman mu -
hasiıp mesullüğünden almabilece.ği i -
lan olunur. (837) 10831 

'13 - 3 - 1939 

Parke alınacak 

D. D. Y olılıan S.t111 AJ.a.a Komi&
yon.undan: 

Beher aded~nin muhammen bedeli 
9,5 kuruş olan 8X lO X 20 santim e
badında 1.125.000 adet çıralı çamdan 
ınamlll parke 22.3.1939 çarşamba gü
nü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 
Ankarada idare binasında satın alı

nacaıktır. 
Bu işe girmek is.ti~lerin 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- lüğü Merkez Satm Alma Konıisyo- de bulunmayanlar eksiltmeye iştirak 
nun.dan : inhisarlar Umum Mu··dur" ıu-gwun·· - . .ı 1 Demiryolları 

(6.593.75) liralık mıuvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları 

ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a 
kadar komisy-c>n reisliğine vermeleri 
Iaznndrr. 

'cuemez er. misyonundan : d 
ı _ Beher çiftine tahmin edilen Boy Bedeni en: 5 - İsteklilerin teklif mektupları-

fiatı (400) kuruş olan (500) çift spor 100 takım iş elbisesi 1/ 90 0/ 50 . 1 - .~evcut şartname, proje ve .keş ru ikinci maddede yazıl saat.ten bir 
kundurası açık eksiltme suretiyle 100 " ,. " 1/ 80 O 48 fı mucıbınce Malatya tütün fabrıka- saat eveline kadar Sular Umum Mü İstasyon binası 

yaptırılacak 

Şartnameler (534) kuruşa Amcara 
ve Haydarpaşa veznel~rinde satıl-münakasaya konulmuştur. 100 ., ,. ., 1/ 60 0/ 46 s~nda yaptırılacak tretua.:, a~sör t~ dürlüğüne makbuz mukabilinde ver-

2 - İhalesi 25 mart 939 cumartesi 5 '' " 1160 o/ 42 sısatı, bahçe toprak tesv~es.ı drenaJ meleri lazımdır. maktadır. (763) 10793 
günü saat on birdedir. 11 ,, ,. ,, 1/ 72 0/ 46 bahçe dahili yolları ve ihata dıvarla- Postada olan gecikmeler kabul e-

3 _İlk teminatı (l50) liradır. ıı ,, ,. ,, 1/75 0/ 50 rı işleri ve bu·.:tlara ait imalatı sınaiye -dilmez . (819) 1088 Muhtelif ölçü ve tamir 
aletleri ahnocak 

4 _ Evsaf ve şartnamesi bedelsiz Tahmin edilen bedeli (2125) lira kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
olarak M. M. v. satın alma komisy-0- (50) kuruş olan boy ve beden numa - 2 - Keşif bedeli 36.796 lira 97 ku- Regu" la"' to·· r ve saire insası D. D. Yolları Satm Abna Konüs.. 

yonundan :. 
nundan alınır. , raları yukarıda hizalarr:ı.da yazdı 327 ru~ olup teminat ak§;esi 2. 7 59 lira 77 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 takım iş elbisesi Askeri Fabrikalar u- kuruştur. Samsun istasyonun.da yapılacak is .. 
tasyon h~nası inşaatı şartnamede la
zım gelen değişiklik yapılmak sure
tiyle yeniden kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. Bu işi için evelce 
eksiltme evrakı almış olanlar bizzat 
yol dairesine müracaat ederek veya 
posta ile şartnameleri göndererek tas
hihat yaptırabilir. 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- mum müdürlüğü merkez satın alına 3 - Eksiltme 23. 3. 939 perşembe 
delerinde gösterilen vesaikle ve temi- komisyonunca 20-3-1939 pazartesi gü. günü saat 15 de Kabataş'ta levazım ve 
natile birlikte ihale saatinde M. M. nü saat 11 de pazarlıkla ihale edile - mubayaat şubesindeki alım komisyo
V. satın alma komisyonuna gelxnele- cektir. Nümune her gün öğleden s<m- nunda yapılacaktır. 
ri. (814) 10813 ra komisyonca taliplere gösterilecek - 4 - Şartname, keşifname ve proje-

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Adana'da Sey:ıan nehri üzerin
de inşa edilmekte olan regülatör ka
pak ve teferrüatının imali ile montaj 
işi keşif bedeli (650.000) liradır. 

D. D. Yollan Sahn Aba Komis
yonundan : 

M uhamırnen bedeli 9000 lira c»an 
motör tamirine ait muhtelif ölçü v~ 
tamir aletleri 24. 4. 939 pazartf!$i gü
nü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 
Ankara'da idare binasında satın alı
nacaktır. Matbaacılara 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - 8 kalem evrakı matbua bastırı-
lacaktır. 
2- Pazarlığı 16.3.1939 perşembe gü. 

nü saat 14 de vekalet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin belli saatta komis
yona gelmeleri. 

4 - Nümuneleri her gün komisyon-
da görülebilir. (855) 10860 

[ An~~ra .~;.!.~~~~ Amirliği 
500 ton Buğday ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye ko

nulan 500 ton buğdaya talip çıkma
dığından bir ay içinde pazarlıkla alı 
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 31850 Iha 
olup ilk teminatı 2388 lira 75 kuruş· 
tur. 

3 - İlk pazarlığı 15. 3. 939 çarşam· 
ba günü saat 15 de Erzurum'da aske
r'i satm alma komisyonunda yapıla-

caktır. 
4 - Taliplerin emrettiği vesaikle 

aynı günde Erzurum'daki askeri sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(800) 10806 

Satıhk hayvanlar 
Ankara Levazım Aınirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
ı - 22 adet muhtelif cins hayvan 

mezbaha civarında hayvan pazarında 
aleni surette satılacaktır. 

2 - Taliplerin tem.inat ve paralari
le birlikte 14-3-939 sah gü·;;ıü saatse -
kizden itibaren pazarda bulunmaları 

(869) 10868 

Askert Fabrikalar · · 

Almanca 
mütercimi 
aranıyor 

tir. ler 184 kuruş mukabilinde levazun şu 
Taliplerin kati teminat olan (318) besinde:ı ve Ankara, İzmir, Malatya 

lira (83) kuruş ve 2490 sayılı kanu - başmüdürlüklerinden alınabilir. 

nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 5 - Bu işe girmek istiyenelrin yük 
mezkur gün ve saatte komisyona mü - sek mimar veya yüksek mühendis oL 
racaatlan. (840) 10864 malan ve yahut mukaveleyi birlikte 

2 - Eksiltme 27. 4. 939 tarihine rast
lıyan perşembe günü saat 15 te Nafıa 
Vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

1 - Bu inşaatın muhammeaı bedeli 
85,000 lirad.ır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 615 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. imzalamak üzere bu evsafta bir mü-

zarf usuliyle yapılacaktır. 2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı devlet demiryollarmm An
kara ve Sirkeci veznelerinden 425 ku
ruş mukabilinde alabilirler. 

7 kalem bilya h yatak hendis veyabir mimarla iştirak etmiş 
bulunmaları ve şimdiye kadar bu ka
bil (50.000) liralık bir işin muvaffa
kiyetle yapmış ve bitirmiş olmaları 

şarttır. 

at.nacak 
A&keri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo-

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şart:namesi, fenni şartname ve 
projeleri (32) lira (50) ıkuruş mukabi
linde sular umum müdürlüğünden ala 3 - Eksiltme 29. 3. 939 çarşamba 

giiınü saat 15 te An.karada devle.t de
miryollan, yol dairesinde toplanacak 
merkez birinci komisyonunca yapıla

caktır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden Haydarpa
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğrtılmaktadır. (786) 10804 

nUJl'dan : 
Tahmin edilen bedeli (2866) lira O· 

lan yedi kalem bilyalı yatak Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma .Komisyonunca 27-3~1939 
pazartesi günü saat 14 te açtk eksilt -
me ile ihale edilecektir. Şart:ıame pa • 
rasrz olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(214) lira (95) kuruş ve 2490 numara.. 
lı kanunun Z ve 3 maddelerindeki ve -
saikle mezkur gün ve saatte Komisyo 

na müracaatları. (868) 10867 

20 fon Flüspat alınacak 

6 - Taliplerin eksiltme gföıünden 
8 yün eveline kadar bizzat umum mü
dürlük inşaat şubesine müracaat ede
rek fenni ehliyet vesikası almaları la
zımdır. 

7 - İsteklilerin şartname ve proje
ler ve yukarıdaki maddede gösterilen 
ehliyet vesikası ve aynca kanuni vesi
ka almaları teminat akçesi veya banka 
mektuplarını ve mühürlü fiyat teklif 
mektuplarını ihtiva eden kapalı zarf
larını eksiltme gününde nihayet saat 
14 de kadar makbuz mukabilinde mez 
kur komi&yo'Zl riyasetine vermeleri la
zımdır. 

Postada vaki olacak teahhürler ka-
bul edilmez. (1489/830) 10826 

bilirler. 
4 - Eıksiltmiye girebilmek için is

teklilerin (29.750) liralık muvakkat te. 
minat vermesi ve eksiltmeınin yapıla-
cağı günden en az sekiz gün evel elle- 4 - Eksiltmeye girebilmek için is-

iskenderun Ye Nalılae emtia te 

eıya gönderenlere 
rinde bulunan bütün vesikalarla bir- teklilerin teklif mektubu ile birlikte a. D. D. Yollan Umum Müdürlüğün 
likte bir istida ile Vekalete müracaat şağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı den : 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesi gün saat 14 e kadar komisyon reisliği- 15 mart 1939 tarihinden itibaren : 
ka almaları ve bu vesikayı ibraz eUiıe- ne tevdi etmiş olmaları lazımdır. Münhasıran İske-:ı.derundan Hale.be 
leri şarttır. Bu müddet içinde vesika A) 2490 sayılı kanun ahkamına uy- veya Halebin cenubunda herhangi bir 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye gı:" olarak 5500 liralık muvakkat te-\ istasyona ve bilmukabele nakledilecek 
iştirak edemezler. mınat, emtia ve eşyadan; sınıf farkı oltn.aksı-

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını B) Bu kanunun tayin ettiği vesika- zr;;ı Payas _ Meydanıekbez mesafesi L 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat lar, çin ton başına maktuan perakendede 
eveline kadar sular umum müdürlüğü· C) Nafıa Vekaletinden musaddak (276) en az beş ton ücreti ver.ilmek 
ne maıkbuz mukabilinde vermeleri la- ehliyet vesikası (ehliyet veısi.kası için şartiyle (207) ve en az on ton ücretıi 
zımdır. isteklilerin ihale gününden en az seıJciz verilmek şartiyle (172,5) kuruş ücret 

Postada olan gecikmeler kabul e- gün evet bir istida ile Nafıa Vekaleti· alr.ıacaktır. Fazla tafsilat için istas -
dilmez. (821) 10889 ne müracaat etmeleri laznndı.r.) (892) yonlara müracaat edilmelidir. (87 S) 

10894 10873 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Merkez Satm Alına Komisyo. 
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (800) lira o -
lan 20 ton flüspat Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 28-3-1939 salt günü sa
at 15.30 da açık eksiltme ile ihale edi.. 
lecektir. 

"Ulus gazetesinin 1, 7 """' 1939 ı __ o_r_m_a_n __ u_. _M_. __ ı 
tarihli nüshalarında intişar eden Nafıa 
Vekaletinin küçUk !Menderes ıslah sa.
hasında yapılacak Fetrek Şütleri ile 
beş küçük köprü inşaatı ila.ıundaki ıkJe.. 
şif bedeli 79029 lira 90 kuruş olarak 
gösterilmiştir. Doğrusu 79.020 lira 90 
kuruştur. Tertip haıtasmdan ileri ge

Bayınd1rhk Bakanhğı 
Muhtelif malzeme ahnocak 

D. D. Yolları Satm Alıma Kom.isyonundan : 

Şartname parasız olarak komisyon-
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat temhıat olan 
60 lira ve 2490 numaralı kanunun Z ve 

3• maddelerindeki• vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla -
rL (886) 10877 

149 kalem ateşe 

mukavim muhtelif tuğla 
ve harçlar alınacak 

A&keri Fabrikalar Umum Mü. 
tlürlüğü Merkez Satm Alma Komis.
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (151.170) li
ra olan 149 kalem ateşe mukavıim 
muhtelif tuğla ve harçlar Askeri 
Fabrikalar Umum müdürlüğü mer
kez satın alma komisyonunca 2. S. 
1939 sah günü saat 15 te kapalı zar~
la ihale edilecektir. Şartname (7) lı
ra (56) kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. 

len bu yanlışlığı tashih ederiz.,. 

Köprü ve saire yapflrllacak 
NafıE Vekaletinden :, 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Küçük Menderes islah sahasın

da yapılacak Fetrek şiltleri ile Beş kü
çük köprü inşaatı, keşif bedeli "79020., 
lira "90" kuruştur. 

2 - Eksiltme 28.3.1939 tarihine rast
lıyan sah günü saat (15) de nafıa ve
kaleti sular umum müdürlüğü su ek -
siltme komisyonu odasmda kapalı 
zarf usuliylc yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (3) lira (95) kuruş mukabi -
!inde sular umum müdürlüğünden ala
bilirler. 

12 kalem alaf veedevall fenniye 
ah nacak 

Onnan Umum Müdürlüğünden: 

ı - Orman umum müdürlüğü te§· 
kil!tına dağıtılmak üzere mübayaa -
sına lüzum görülmüş olan miktarı a
şağıda yazdı on iki kalem a.laıt ve 
edevatı fenniye kapalı zarf usulile 
ve 15 gün müddetle eksiltmiye ko
nulmuştur. 

2 - Mezkur aletlerin tahmini fi
yatı ceman 25.150 lira olup muvak
kat teminatı 1886 lira 25 kuruştur. 

3 - Eksiltme 23. Mart. 1939 tari
hine müsadif perşembe günü s~~t .. 15 
te umum müdürlük binasında uçun
cü şube müdürlüğü odasında yapıla
caktır. 

4 - Bu hususa ait idari ve fenni 
şartname orman umum müdürlüğün
den ve İstanbul orman çevirğe mü
dürlüğünden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin tek
lif mektuplarını eksiltme saatinden 
bir saat eveline kadar mezkilr kıC>mis 
yona tevdi etmeleri lüzumu ilan olu-
nur. (760) 10779 

Cinsi Adet 

İsim. miktar ve muhammen bedellerile muvakkat teminatları aşağıda 

yazılr olan iki liste muhteviyatı muhtelif malzeme 21-3-1939 salı günü saat 
15,30 dan itibaren sırasiyle kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler (141) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satı1-

maktadır. (734) 

No. İsmi 

1 Bezirler (3 kalem) 

Mikatrı 

Kg. 

115000 
2 t.l'stübeçler, minyon dö plomb ve 

oksit dö fer (4 kalem) 100000 

Muhammen B. Muvakkat 
Lira Teminat TL. 

62050 4352,50 

28250 2U8,75 
10789 

Makine alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı iki kalem 
makina 24. 4. 1939 pazartesi günü saat 15 de ayn ayn kapalı zarf usuliyle 
Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin k:nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anbra'da malzeme dairesinden, Haydarpa-

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğünden: 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(8.808) lira (50) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkQr günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin (5201) lira (05) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt • 
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan vesikalar
la birlikte bir dilekçe ile nafıa vekale
tine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Pergel takımı 200 
Dublü desimetre 200 
Mail mesafeyi ufka tahvil 
cetveli 

şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağırtılacaktır. (764) 10802 
Muhammen B. Muvakkat teminat 

N-0. Malzemenin cinsi Lira Lira 
Almancadan türkçeye ve türkçeden 

almancaya mükemmelen tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. 
Almanca ile beraber fransızcayı da ay
nı derecede bilenler tercih olunacak -

tır. 
İsteklilerin şartları öğrenmek üze -

re birer istida ile umum müdürlüğe 
müracaatları. 

(637) 10681 

Tesviyeci 
ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Mü-

dürlüğünden : : .. 
Kırıkkalede çalıştırılmak uzere 

tesviyeci ve tornacı alınacaktır. İs
teklilerden Ankarada bulunanların 
silah fabrikasına, Istanbuldakilerin 
Zeytinburnu fabri~ası?~· lzmi~deki
lerin de lzmirdekı sılah fabrıkası
na, bu yerler haricinde olanların da 

mliracaatları. (841) 10890 

685-710 ton Demir 
hurdası alacağız 

Askel'İ Fabrikalar Umum Müdür 

Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulurunıyanlar eksiltmeye iştirak ede
mezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la • 

zımdır. 
lüğü Merkez Satın Alma Ko:misyo_ Postada olan 
nundan: 

gecikmeler kabul e-
10711 

3284 sayılı kanun mucibince 685: 710 
ton demir hurdası Kırıkkale istasyo
nunda teslim şartiyle beher tonu 
şartnamesinde izah edildiği veçhile 
(22) lira (16) kuruştan satın alına
caktır. 
Şartnameler bilabedel merkez sa

tın alma komisyonundan verilıir. Ta· 
!iplerin 30. mart. 1939 perşembe gü
nü akşamına kadar teklif edecekle
ri demir hurdası kadar % 7.5 nisbe
tinde teminatlaıiyle birlikte şartna· 
meyi kabul ettiklerine ı:air ~yıt ve 
sarahati havi fiyat teklıflerını mer
kez satın alma komisyonuna verme-
leri. (842) 10891 

dilmez. (681) 

Kanal ve sınai imalôt 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Büyük menderes sol sahil su 

lama kanallarından Pirlibey kanalı 
ve sınai imalatı, keşif bedeli (645. 
OB6) lira (17) kuruştur. 

2 - Eksiltme 12. 4. 939 tadhine 
rastlıyan çarşamba günü saat 15 de 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür 
lüğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartname
-si, mukavele P..rojesi, bayındırlık iş-

Mikyasıhendesi 

Çelik şerit 
Gönye 45. derecelik 
Gönye 60. ,, 
Minkale 
Mira 
Ormancı kompasr 
Tecessümat burgusu 
Planımetre 

100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
500 
200 

50 

1 
A. O. F. M. 1 ---

Dikenli tel ve iki 

parmak demir boru 

köşebent alınacak 

Ankara Orman Fidanlığı Satm 
Alma Komisyonmıd.an: 

ı - 500 top dkenli tel, 2000 m.etre 
demirboru ve 5000 kilo k~ebend ayrı 
ayrı eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Dikenli telin bedeli ınuhamme-

1 Bir adet susta muayene tezg~
hı 

2 Beş adet motörlü hava kompre-
sörü 

12.000 900 

21.000 1575 

Vagon yedek aksamı ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma K.oınisyonundan :, 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat bedelleri aşağıda yazılı tmıhte
lif cins inşa edilecek vagonlar için yedek aksam ayrı ayrı ihale edilmek 
suretiyle 25 nisan 1939 salı günü saat 15 de sıra ile Ankara'da idare bina
sında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı miktarlarda teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa-

şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (808) 10858 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Eksil tıme No. su Eşyanın cinsi Milınar Lira Lira 
ı- Pl~k dö gard, cer kancası, 

koşum takımı ve saire gibi 
vagon alı:ısamı .•.• kalem 23 52837 3891.85 

2- Tekerlekli dingil banda-
jiyle beraber .... adet 420 64680 4484.-

3- Buvatagres komple .... 
adet 900 18350 1376.25 
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~ Umumi Heyet 
-

-
--- Umumi Heyet toplantısı ------- ---

------- --
~ müzakerat ruznameleri ~ ------- Ankara Bahçeli Evler Yapı 

İdare Heyetinden : 

Kooperatifi ----- Satılık: -- -........................................................................................................ = --- --- Satılık - Heybeli Adada, Çamlar
da (Kuleli Köşk) satılık. Köşke mü
racaat. Manzara, muntazam bahçe, bol 
su, elektrik 8 oda, 2 mutbah, 2 ye tak-

---- ---: Emlôk ve Eytam Bankası İdare Meclisinden: ----- ----- Statümüzün 63 ncü maddesine göre Umumi Heyetimiz 
aşağıda yazılı işleri kararlaştırmak üzere 31-3-1939 cmna 
günü, saat 17,30 da Halkevi salonunda toplanacaktır. 

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

29. 3. 1939 çarşamba günü saat 10 da alelade ve aynı gün saat 11 
de fevkalade olarak toplanacağım evvelce ilan eylediğimiz Umumi 
heyetimiz müzakerat ruznameleri aşağıda yazılı şekilde tesbit edil
miştir: 

-----------

-------------
GÖRÜŞÜLECEK iŞLER: 

1 - İdare Meclisi ve Mürakip raporlarının okunması ve 
kabulü 

----------

simi kabil. Ankara Tl: 3126 696 

Satılık - Sıhhiye Bakanlığı yanın
da Cebeci asfaltı üzerinde 2 apartman 
olmağa elverişli 4 No. lu bahçeli ev ---Alelade toplantı müzakerat ru~namesi --- --- satılıktır. Ti: 1293 699 -----------

1 - İdare Meclisi raporu. 
2 - Mürakipler raporu. 

--------
= 2 - Bilanço, kar ve zarar besaplarınm tetkik ve tasdiki ve = 
:= idare Meclisi ile Mürakiplerin ibrası, = -

Satılık - Merakla yetiştirilmiş mü
kemmel ötücü sarı ve beyaz renkler
de 1938 yavru kanaryaları. Yenişehir, 

-----
3 - Bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve İdare Meclisi

nin ibrası. 

-----
:= 3 - Statümüzün 38 ci maddesine göre müddetleri biten =: = dört münhal ve iki asıl ve 6 yedek azalığa yenilerinin -
;; seçilmesi, = 

İnönü Caddesi, No. 68. 700 

Satılrk - 400 liraya eyi kullanıl
mış 922 No. lu hususi OTO. Atıf B. 
mahallesi dış kapı telsiz sokak 17 No. 

4 - Mürakiplerin intihabı. -- ---
5 - Mürakiplerin ücretlerinin tayini. -- -- § 4 - Müddetleri biten 3 Mürakip yerine yenilerinin seçil- = 

-- mesı. 840 == - lu eve müracaat. 707 -- -= .......................................................................................................... = - -- ::;;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi=' Acele satılık apartımanlar - Bele· 
diye karşısında ve kooperatif, hima· 
yei etfal arkalarında, Işıklar cadde-

- ---- Fevkalade toplantı müzakerat ruznamesi --- --- --Esas nizamnamemizin 8, 9, 10, 50, 107 inci maddelerinin tadili --- --- Dev,et Hava Y ollorı · Sıhat Bakanhğı 
sinde yüksek iratlı Tel 2406 717 

Satılık arsalar - Cebeci, Yenişe
hir, Maltepe, istasyon arkası, Kocate
pe ve Kavaklıderede kelepir Tel 2406 

----- Tadili teklif olunan maddelerin --
Aşı tüpü ahnacak ------ ESKi ŞEKLi = ~~~~~~--·~~~~~~~ 

: Madde (8) - Maliye Vekaleti ta. 
E rafından devrolunacak tahminen on 
5: milyon liralık emlakin eve! beevel 
E bir cetveli bitta.azim Bankaya teb _ 
E liğ olunur, ve kefiyet tasarruf se
: netlerinin itası zımnında aid oldu -
E ğu tapu idarelerine bildirilir. 
: İkisi banka ve ikisi Maliye Veka.. 
E !eti ve biri mahalli şehremaneti ve. 
: ya belediyesi tarafında-;ı mütehas -
E sıslardan müntehap beş kişilik bir 
5: komisyonca işbu emlake kıymet 
E takdir olunur. Bu komisyon mu
E karreratr ekseriyetle ittihaz olu
E nur, ---E Madde (9) - Banka işbu emlaki 
E hükümetin menafiine en mu • 
: vafık tarzda füruht edecektir. Sa -
: tış bedeli Maliye Vekaletinin tah -
: riri müsaadesine iktiran etmedikçe 
: hiç bir zaman maddei sabıkada mu
E harrer komisyon tarafından tesbit 
E olu·.aan kııymetten dftn olamaz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Madde '{10)' - Emlakin Maliye 

E Vekaleti tarafından Bankaya dev. 
5: ri tarihinden itibaren kareleri 
: bankaca tahsil ve Maliye Vekaleti 
5: celilesi namr:ıa küşad olunan bir 
: hesabı mahsusa matlup ve emlakin 
: idare tamir ve sair masarifatı aynı 
: hesaba zimmet kaydedilerek senei 
5: hesabiye nihayetinde bakiye müte-
5: hassı! fark;:ı nazaran tediye veya 
E talep olunur. --------------
-------------------------.... ----

-YENi ŞEKLi 
-: Alal ve ecıayi hbbiye ahnacak 
: Devlet Hava YoJları Umum Mü.. 

Madde (8) - Maliye Vekaleti: dürlüğünden : 
tarafında·:ı devrolunacak tahminen: 1 - Muhammen beleli 1154 lira 95 
on milyon liralık emlakin cetveli= kuruş olan 71 kalem alatı tıbbiye ile 
hazinece tanzim olunarak bankayaE 56 kalem eczayi tıbbiye açık eksiltme 
ve tapu sicil muhafxzlıklarrna teb -= ile satın alınacaktır. 
liğ olu':lur. Bu malların banka na _: 2 - Eksiltme 25. 3. 939 cumartesi 
mına veya bankanın göstereceği şa-= günü saat 1'1 de devlet hava yollan u. 
hıslar adına tescil suretleri Veka -= mum müdürlüğünün tayyare meyda
letle banka arasında kararlaştırıla-;: nındaki binasında yapılacaktır. 
cak esaslar dairesinde tanzim edi : 3 - Muvakkat teminat 86 lira 62 
lecek talimat:ıame ile tayin olunur·: kuruştur. Bu teminatı nakit olarak 

Tapuda kayıtlı olmıyan gayri: vermek istiyenler idarenin ziraat ban
menkuller hazine adına tescil e>lun.: kasındaki 3667 sayılı hesabı carisine 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü-
essesesi Satın Alma Komisyonun. 
dan: 

1 -- Müessese çiçek aşısı şubesine 
satın alınacak bir milyon aşı tüpü 
15. 3. 939 çarşamba günü saat 11 de a
çık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2500 lira o
lup 187 lira 50 kuruş muvakkat temi
nat verilecektir. 

3 - Şartname her gün Ankara'da 
müessese muhasip mutemedinden 1s
tanbul'da sıhat müdürlüğünden temin 
edilebilir. (657) 10675 

bayram caddesi No. 1 738 

Satılrk - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton ve ahşap ev ve a
partmanlar. Tel: 2406 bayram caddesi 
No. 1 739 

Satılrk otomobil - 937 modeli Hud
son Teraplan. Peşin veya taksitle. 
(333) numaralı posta kutusuna tahri-
ren müracaat. 746 

Kelepir arsalar - İstasyon arka
sında muhafız alayının olduğu yerde 
metresi 2 liradan parsellenmiş. Koç 
Ap. Tl: 2181 748 

duktan sonra yukarda yazılı şekil-= yatırarak alacakları makbuzu komis- .JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL Satılık kargir ev - Ayda 125 lira 
de devrolunur. : yona ibraz etmelidirler. : _ kira maktuan 8650 lira Ankaranın en 

: 4 - Talipler bu işe ait şartnameleri : Pek yakında : iyi mevkiinde bol güneş ve nezaretli 
- Ankarada umum müdürlükte İstan. - NEŞ'E YAG .... MURU - Koç Ap. 4 Tl: 2181 749 

Madde (9) - Banka, devrolu:ıan: bulda hava yolları acentasında görebi. : 
emlaki aşağıdaki hususları göz ö.: lirler. (811) 10810 ; 11111111111111111111111111111 111111111r 
nünde tutmak şartiyle hazine men.: ---------------------------------
faatine en muvafık şekilde sata-= : ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ -
caktır. - E 

Devrolunan gaıyıri me•:ı.kuJlere:E : Madd ( 50) İda ı· · · Madde (50) - İdare Meclisi ·, i.: . . - _ e - re mec ısı; ı-

Banka, Beledıye ve Malıyeden ta .: - k' · Adı· "k' · Mal' v 1~1 tl kisi Adliye, ikisi Maliye Yek.filet -E . .. . . . . . - : ısı ıye, ı ısı ıye e.l'l.d e e-
yın olunacak uç kışılık bır heyetin - - · t af d t · ··t bak' · leri tarafından tayin ve mütebakisi =-. . : - rı ar r.::ı an ayın ve mu e ısı 
ekserıyet kararı ıle konulacak kıy-- : d h' -.3 1 h t' · · de hissedarlar heyeti umumivıM;.in-_= : - e ısscuar ar eye ı umumııyıesın. J -

Acele satılık arsalar - Maltepe as
faltı üzerinde 20 metre cepheli uygun 
fiyatlı 3 arsa Karaoğlan Koç Ap. 4 
Tl: 2181 750 

Satılık kelepir - Keçiören'de en 
güzel mevkide büyük arazi kargir bü
yük evi ile bağ yeri. Koç Ap: 4 Tl: 
2181 754 

met satışa esas olur. Bu suretle - : B T t•b· h' ed t ce B. Terti"bi hisse senedatma ına - ---. . . - - ce . er ı ı ısse sen a ına m.a - J .3 k~etlendırılC':l gayrı menkuller: : lik olanlar tarafından intihap olu- lik olanlar tarafından intihap olu_: Satılık - an-uanna okulu yanında 
hır sene .zarfında aatıJma~.ğz ~e;: ;: nan aıu Azadan terekkllp eder. Re_ cuuı altı azadan terelcküp eder. Re_,: asfalt üzerinde ve arkasında ilişiksiz 
kon.ul~. kı~tlerde tahavvul ~s-: E: is, bir .ene müddetle Mali)"C Veki· is bir sene müddetle Maliye Vekili E inpya Juurır. Kosr Ap. 4 TJ: 2181 

sedıldıgı taıkdırde kıymetler yenı ·= = 1i tarafından intihap olunur. tarafından ~aliye azası meyanın·= 755 
den tahmin olwıur. 5: : dan intihap olunur. : Satılık apartman - Yeni kübik An-
Muhamm~ kıymetleri beş bin IL_: :_ - kara'nın en eyı· kı'ra getı' · d 

M dd (107) S r ka. - Madde (107) - Safi kar aşağıda -- b d . . .. ren yerın e 
radarı aşag- ı ~uıri menkullerin mü-=_ - a e - a 1 r, aşagı - 1 d k k bo 

b-J- E da yazılı şekil ve nisbetlerde ve sı _ yazılı şekil ve nisbetlerde ve sıra L: e e ının yuz e ır 1 rç olarak 
zayedeleri sonunda sürülen pey E E ra ile kısmen ihtiyat akçesine tef - le kısmen ihtiyat akçesine tefrik§ devredilecek. Koç Ap. 4 Tl: 2181 
muhammen kıymetten az hı.dundu-: 756 - = rik ve 1-sm ...... tevzı· edı"lecektı'r ve kısmen tevzi edilecektir. -
ğu takdirde mucip sebepleri göste _: - A• -.u · 
.rilmek ve Banka Umum Müdürlü _: E A. 1: Yüzde beş kanuni iıhtiyat A. 1: Yüzde beş kanuni ihtiyat E Satılık hane - Kavaklıdere fran-
ğfr.aün muvafakati alınmak şartiyle E : akçesine. akçesine. : sız, macar ve yugoslav sefaretleri ara. 

d 
- . - 2 y·· d be ·1 'd vuku muh 2: Yüzde beş ileride vukuu mu.h.. =- sında. Tl,· 3843 766 ihalenin icrası mümkün oJ ugu gı-: : uz e ş ı erı e u -

- t 1 k .,.1 - temel zarar karı;;.tlıg-r. --bi gayri menkule yeniden kıymet: : eme zarar ar~ıgı. , 
- 3 y·· d f k ı~d ·ht' t 3: Yüzde beşe kadarı umumi he-: 

takdiri suretiyle &at""ın yenilenme·=- - : uz e on ev a a <C ı ıya -
·y yet karariyle idare meclisi reis ve: 

si de caizdir. Muhammen kı~eti: E akçesi. beş bb liradan yukarı olan gayri: = B. - Yukarda A. fıkrasında ya. azalarıyle umum müdür ve mua -i 
- vinlerine ve diğer memur ve müs -E 

menkullerin muhammen kıymetle -: E zıh ihtiyat akçelerinin tefrikinden 
rinden daha aşağı teklif oluııa-cak: : sonra safi kardan bakiye kalacak tahdemlere maaş ve ücretleri nisbe-: 

- tinde ve bir aylık istihkaklarrm: 
bedellerle satılabilmei>i için: : : miktardan, tediye edilmiş semıa • -- geçmemek üzere ikramiye olarak: 

A - Gauıri menkulün getirdig~ i:_ : yenin yüzde altısına tekabül ede - -
r - verilir. Ba·.:ıkayı kazandırmak veıyıa: 

veya getirebileceg-i senelik irad, - : cek bir mikdar birinci temettü his- -müsbet iş görmek suretiyle fazla: 
B - Vergi kıymeti. : : sesi namı altında tevzi olunur. Her- yararlığı tesbit edilenlere verilecekE 
C - Muhamme.a kıymeti, : : hangi bir senenin temettüü işbu - ·· d 1 ikramiy~ iki aylık maac;: miktarına:_ 
D - Satışta hazine lehine duş·· Ü- --- : yuz e a tıyr temin etmezse noksanı 7 

- f k lAd çıkarılabilir. Vazifede kusurları: 
nülen menfaat. : : ev a a e ihtiyat akçesinden tefrik -- - . tesbit edilen memurlar bu ikrami -= 
gösterilmek ~rtiyle keyfivetin Ma· :_ : ve tevzı olu·:ıur. Fakat, bu suretle r- J f k l~ yeden istifade edemezler. _ 
liye Vekfiletine bildirilmesı· laznn-: =- ev a ade ihtiyat parasından ayrı - İd -are Meclisi Reis ve azalarıyla: 
dır. Bu takdirde satış VekaAletin ve. --- : lan mebaliğ gelecek senelerin te -- Umum Müdür ve muavinlerinin bu: 
receg- i talimat daı"resı'nde yapılır.=_ : mettülerinden ayrılması icap eden -- ikramiyeleri Maliye Vekilinin ten..-_-

Yapılan satışlarr:ı hasılatı ıı in..=- :_ borç mahiyetindedir. sibiyle verilecektir. : 
ci madde mucibince hazine iştirak E : --hissesi hesabına matlup kaydolu -: :; C - Yukarda A. ve B. fıkrala _ B. - Yukarda A. fıkrasında ya -= 

Satılık - Asri yeni mobilya. Misa
fir, yemek ve yatak ooa takımları. Her 
vakit müracaat. Havuzbaşı Ragıp Sos
yal Ap. kapı 1, daire 1 de. 

Satılık - 524 modeli Fiyat markalı 
otomobil satıhktır. Görmek istiyenler 
sa.at 11 - 13 kadar Polonya sefaretine 
müracaatları lazımdır. 812 

Satılık bavagazı fırını Yunker 
Ruh markalı havagazı fırını satılık. 

1981 telefona müracaat. 814 

SatrJlk - İsmetpaşa mektebinin ya· 
nında hemen inşaata başlanabilir 
400 M. luk 2 arsa ve ayrıca 1 ev. Çok 
ucuz satılıktır. Maarif Cemiyetinde 
Muammer'e müracaat. Tl: 2816 

842 

nur. a § rr:ıda yazılı ihtiyat paraları ile bi _ zılı tevziattan sonra safi ıtardan ba.: Kirahk: 
- : rinci temettü hissesinin tefrikin _ kiye kalacak miktardan-, -

M dd ( ) D 1 - - f" A 1 - Yüzde on fevkalade ihtiyat: a e 10 - evro unan gay - : : den sonra sa ı kardan kalacak baki.. 
- - ~ da akçesine tefrik. : ri menkullerin devir tarihine kadar: : ye aşagı yazılı nisbetler dairesin-

tahakkuk etmemiş veya ettirilme.: :; de tevzi o.lu':lur: Yüzde on beş ey. 2 - Tediyıe edilmiş sermaye:ıin: 
miş olan icar, ecrimisil ve intifa be-= : tam mevduatına ayrıldıktan sonra yüzde altısına tekabül edecek bir: 
delleri hakkında aşağıdaki şekiller-: : meclisi idare azaları ile memurla _ miktar, birinci temettü hissesi na -= 
de muamele yapılır: - : ra bir aylık maaşları tutarı ikrami- mı altında hissedarlara tevzi olu-~ 

A - Devir tarihinde tahakkuk ___ : ye olarak verilir. Bankayı kazandır· nur. -
- Herhangi bir senenin temettüü: 

etmemiş veya ettirilmemiş olan i - _: : mak veya müsbet iş görmek sure • - f ı ı işbu yüzde altıyı .temin etmezse: 
carlar bankaca tahsil olunur. : : tiyle aza yarar ığı tesbit edilen -

B - Fuzuli şagiller veya intifa: : tere verilecek ikramiye iki aylık noksanı fevkalade ihtiyat akçasın.: 
- - "k dan tefrik ve tevzi olunur. Fakat-_-

edenler aleyhine açılması icap eden: : maaş mı tarına çıkarılabilir. Vazi-
k 1 bu suretle fevkalade ihtiyat para -: 

ecrimisil ve intifa bedeli davaları --= : fede usur arı tesbit edile·:ı memur- -- sından ayrılan mebalig- gelecek se -= 
mn sübut delilleri bankaca toplanır: : lar bu ikramiyeden istifade ede • - - nelerin temettüleri:ıden ayrılması: 
ve a"ılacak dava mahalli hazine ve-: : mezler. Bu tevziat yaptldrkta<..-ı son.. " - - · ·k· icap edeın borç mahiyetindedir. : 
kilelrince takip olunur. : ra bakiye, ı ınci temettü hissesi o· · d C - Yukarda A. ve B. fıkraların-: 

Banka namına müseccel gayri: : larak hısse arlara tevzi olunur. An da yazdı tevziat ile birinci temet - : 
menkul davalarını banka kendi ve - : : cak heyeti umumiyece, bu ikinci tü hissesinin tefrikinden sonra sa-= 
killeri-;ıe veya vereceg-i vekaletna - : _E hissei temettüden münasip bir mik- -fi kardan kalacak bakiye aşağıda: 
me ile hazine avukatlarına takip et.: : darı yukarda A. 3 de yazılı fevkala· - yazılı nisbetler dairesinde tevzi o - : 
tirilmekte muhtardır. =- : de ihtiyat akçesine ilave olunabi • lunur. 

A. B. fıkralarında gösterilen ve: : lir. Yüzde on beş eytam mevduatına: 

Kiralık dükk§n - Yenişehir Dik -
men caddesi N. 13 Aygün apartmanı 
3 Nr. ya müracaat. 743 

Kiralrk ev - Kavaklıdere Güven ev 
]eri yanında elektrik ve suyu mevcu 
bahçeli ev. Görmek istiyenlerin ka 
ğıtçı Halil Nacı Mıhcıoğluna vey.ı 
Dahiliye Vekfileti mutemedi Ahmet 
Yağcıoğluna müracaatları, 763 

Kiralrk - Halin arkasında her yere 
yakın konforlu bir oda. Ayla apartı -
manı No: 1 dairede. 767 

1:-iralık - Y. Şehir Demirtep~ Ne. 
catıbey Cad. Şevki Yazman Apt. No.4 
3 oda banyo her türlü konfor devren 
kiralıktır: müracaat: Tel. 1230 774 

Kiralık - 3 oda 1 hol, pazara yakın 
ve merkezi bir yerde. Yenişehir Sağ
lık Bakanlığı arkası Süleyman Sırrr 
caddesi No. 11. 778 

bankaca tahsil olunan me'llafi Mali-:S : ayrddıkta•:ı sonra baki,yıe iıkinci te _;: 
ye Vekaleti namına açılacak hesa ·: : mettü hissesi olarak hissedarlara: Kiralık - Ev ve bağ Cebeci Top· 
ba matlup ve bu gyari tne'!'lkullerin: E tevzi edilir. Ancak heyeti umumi • E rakltkta tuz nazırı bağı yanında No: 
idaresi irin sarfedilen mebalig- bu: =- b 'k· · 140 da 4 oda, bı"r mutfaklı bag- ve bag--,. yece, u ı ıncı hissei temettüden: 
hesaba zimmet kaydolunur. - : münasip bir mikdarı yukarda B. 1 E hane acele kiralıktır. İçindekilere mü 

Bilanço senesi sonunda hesabı: E de yazılı fevkalade ihtiyat akçe - : racaat. 780 
carin in matlup ve zimmet bakiyele ·: : sine ilave olunabilir. : K" 1 k f ı b' od 
r: ,,,iitc'·abilen tahsil veya tediye: : ıra 1 

- Kon orlu güze ır a. _ _ (894) , 10895 - Kızılay karşısında Paşakay Ap. kapı-

.. '=;ı 11111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111 ,;: cısına müracaat. 783 ol..ı ·:ıut. 

Küçük İlôn Şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
1.tç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

bevamlı küçük ilanlardan her defa
sı için 10 kuruş alınır. Mesela ıo 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kur ş alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala • 

rrndaki boşluklar müstesna, 30 had 
itibar edilmiştir. Bir küçıik ilan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fa"la her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme -
mesi lazımdır. Bu miktarı geçen i -
lanlar aynca pul tarifesine tabidir. 

Kiralrk - Memur bayan veya bir 
bay için aite içinde bir oda Bakanlık
lara (7) dakika. Y. Şehir Kocatepe 
karşısı No. 12 elverişli fiyat. 785 

Kiralık ardiye ve dükkan - Orman 
çiftliği satış mağazası arkasında bir 
dükkan ve yanında ardiye olmıya mü
sait bir mahal kiralıktır. Cümhuriyet 
otelinde aile mutfağı sahibi İsmail 
Yamana müracaat. 791 

Ucuz kiralık odalar - Havuzbaşın -
da güneşli bahçeli güzel odalar. Çok 
ehven kiralıktır. Selanik cad. No : 16 

794 
Möble Apartman - Konforlu 5 oda 

150 liraya kiralıktır. Vekaletlerin kar
şısında Meşrutiyet caddesi. Koour so
kak No: 12 alt kata müracaat. 

799 
Kiralrk - Alman sefareti karşısr.n.. 

da 61 No. evin üst katı devren 3 oda 
hol mutfak banyo su ve elektriği var
dır. Ankara P. T. T. muhasebesinde 
Ahmet 819 
Kiralık - Ankara•nın en işlek ve 

merkez bir yerinde, zahire veya başka 
bir işe elverişli genişçe bir depo. Mü -
raca.at Tel-2454 820 

Kiralık - 4 oda hol mutfak banyo 
müı;takil bahçeli ev. Maltepe Uludağ 
sokak No. 2 Yenişehir Karanfil sokak 
beton Ap. kapıcıya müracaat edilmesi. 

827 
Kiralık daireler - Bakanlıklar kar 

şısında Karanfil ve Bilge sokağı kö
ŞHinde tam konforlu 4 ve 5 odalı dai
reler. 1~inde 8 No. ya müracaat. 828 

Kiralık - Konforlu dört odalı daire 
asfalta yaıkın büyük şimendifer köpı ..ı
sü yakınında İskitler cad. No: 3 Ka-
mar Ap. Tl. 2413 829 

Kiralık konforlu daireler - Çocuk 
sarayı caddesi Çocuk Esirgeme Kuru
mu apartımanında kalorifer ve daima 
sıcak su bu1uınan 4 ve 5 odalı iki daL 
re kiralıktır. Telefon 1465 830 

Kiralık konforlu oda - Bahriye 
caddesi Çocuk Esirgeme Kurumu a
partıma.nmda kalorifer ve suyu bulu
nan bir oda kiralıktır. Görmek için ka. 
pı<:ıya müracaat. Telefon 1465 831 

Kiralık - İsmetpaşa cad. No 71 
Lozan Ap. moda banyolu, konforlu 1 
oda bir bay veya bayan için. İçinde -
kilere müracaat. 833 

Kiralık - Aile nezdinde döşeli oda: 
kalorifer, banyo ve bütün konfor. Ye
nişehir Atatürk bulvarı Toygar Ap. i
kinci kat 5 No.ya müracaat. 844 

iş verenler: 

Aranıyor - Bir tipo makinisti bil
imtihan alınacağından talip olanların 
her gün harp okulu matbaa müdürlü-
ğüne müracaatları. 762 
Aranıyor - Lise bitirme sınavı için 

fen ve riyaziye gruplarından ders ala -
cağım. İstekli öğretmen bayların şart
larını Ulus'ta (M.M. 1289) a yazmala -
rı. 798 

Posta, Telgraf ve Tele fon 

İmtihanla Fransızca 

lisanına aşina memur 
alınacak 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
Umumi müdürlükçe merkez daire

lerinde çalıştırılmak üzere fransızca li 
sanına aşina (3) memur alınacaktır. 

Bunlara memurin kanunumuzun 
bahşettiği imkanlara göre maaş veri
leceı.tir. 

Taliplerin en az lise mezunu olmast 
ve askerlikle ilişiği olmaması lazım
dır. 

İmtihan 20 mart 939 tarihinde saat 
10 da yapılacaktır. İsteklilerin, dilek. 
çe, mektep diploması, hüviyet cüzda.. 
m, askerlik vesikası ve 4 kıta fotoğ. 

raflariyle imtihandan bir gün evetine 
kadar umumi mii ılürlüğe müracaatları. 

(861) 10853 
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ZiRAAT BANKASI c. 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 

ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki p_lana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,. 500 ,. 2.000 .. 

4 ,, 250 .. 1.000 
" 

40 .. 100 ,, 4.000 ,, 
100 .. 50 ,, 5.000 ,, 
120 .. 40 ,, 4.800 ,, 
160 ,, 20 

" 3.200 ,, 

DİKKAT: Hesaplanndaki pc.ralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Ankara Acentası: HALİL NAC1 Mıhçıoğlu 

Anafartalar caddesi. 

Bu senenin taze 

BALIK YAGI 
Sakarya eczanesinden isteyiniz. Ulus meydanı 

it Bankası karşısında Ti: 2018 747 

rılara karşı tesiri şaşmaz 

olduğunu isbat etmiştir. 

633 

• • AS p 1 R 1 N in .. tesirinden emin ormak için 

lütfen EEY markasına di~kat ediniz. 

Solucanları düşürmek için 

İsmet Solucan Bisküviti ahnız. Son pİşınanlık fayda vermez! 

7113 

Elektrik tesisatl ıçın 

Müteahhit aranıyor 

Bodrum Belediyesinden : 
Bodrum belediyesinin (otuz bin 

Zeytin yağı 

Saf, nefis ve leziz zeytin yağ
lar1mızı lammıı olan saym 
müşterilerimizin tenekeler ağ-
11ndaki mühüre dikkat buyur

malanm hassefen dileriz. 
Büyük sahş yeri : 

Ankara Memurlar 
Kooperatif Şirketi 

(Ve diğer lüks bakkaliyeler· 
den arayınız.) 659 

Diş Doktoru 
diyor ki : 

"Dişler; çürümiye başlamadan çok 
evel itina görür, her gün ve ham 
günde birkaç defa fırçalanarak mik • 
roplar, zararlı salyalar ve ifrazat 
temizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Dişler çürüdük
ten sonra artık iş işten geçmiştir. Bu· 
nun ' içindir ki dişlerin cRADYOLlN> 
diş macuniyle her sabah öğle ve ak
şam. her yemekten sonra bol bol fır 
çalanmasmr ısrarla tavsiye ediyoruz."" 

D İMA RADYOLI 
7121 

..rıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııra.. - -- --------
----Esnafın nazan dikkatine ---- --- -

~ Belediye Reisliğinden: ~ - -- -: Pazarlrksız satış mecburiyetine dair kanun ahkamına ay- : 
: kırı hareket fiillerinin tekerrürü teshit edilen atağıda ad- : 
: resi yazılı mağaza cezaen kapatılmıştır. : 
: 1 - Y enişehirde Atatürk Bulvarında Tuna apartmanı : 
: altında Davit Tulunaya ait tuhafiye ve hırdavatçı mağaza- : 
: sı (3) gün müddetle. (888) 10893 5 - -., •........................................................................ , ...... ... 

Satıhk kôrgir 
.., 

magozo 
Ankara Defterdarlığlll'dan : 

Mahalle ve Sahibi ve 
Kıymeti İradı Cinsi Sokağı Borçlu Hisap No: 

sekiz yüz yetmiş dört) lira bedeli ------------- 120 Karkir KethudaMa- Müskiratçx 13/47 
mağaza hallesi Mü- Ali Olvi 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 

Pazardan maada her gün has
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmam No. 1 

eccim sokak 
Tahrir No: İzahat 

44 Yeğen ve Kızrlbey şubelerine 
Muhtelif seneler vergisinden 
9814 lira 85 kuruş borcu için 

Yukarıda yazılı gayri menkul sahibinin vergi borcundan dolayı satrlacağın 
dan 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 

keşifli elektrik tesisatına talip zu · 
hur etmediğinden eksiltme 1 ay da· 
ha uzatılmıştrr. İhale 25-3-939 cu 
maı-tesi günü saat l S de Boclruın be
lediye encümeninde yapılacaktır. 
Zarflar ihale günü saat 14 e kadar 
kabul edilir. Gümrükten maafen ge
çirilecek olan makine ve malzeme -
lerin maafiyete tabi resimleri bele -

diyeye aittir. İstekliler proje ve şart· ------------· 
nameleri Bodrum belediyesinden 

Taliplerin 3-4-939 tarihine müsadif pazartesi günü sat 15 de Ankara vila -
yetıi idare heyetine müracaatları ilan olunur. (882) 10892 

İstanbul' da Minevre han No. 19/ 2 
de Rodolf Partenoğlu'ndan alır. 

(1523/ 851) 10847 

Cebeci Hastanesi -
Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar 

Klinik Şefi 

Dr. Kemal Arıcan 
Diathermie ve ultraviolet ile 

kosmetik tedaviler 
Belediye sırası Emek Ap. kat 2 

Kütahya namı ile maruf 

Ki EÇ 
Sanayi caddesinde Yabanabatlı a

partmanmda Hüseyin Orak Tl: 2078 
Sanayi caddesinde No: 80 Tuğlacı Hü 
seyin Baldudak. Tl: 1446. Kütahya 
namiyle maruf en temiz ve en fazla 
ra-:ıdımaın veren KİREÇ toptan ve pe· 
rakende yalnız bu müesseselerde bu-
lunur. Menfaatinizi arayınız. 697 

Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlarca vatandaşa itimadla tavsiye ettikleri en mükemmel bir 
kuvet şurubudur. Daima kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder, her zaman gençlik dinç
lik verir, zeka ve hafıza kudretini yükseltir. Sinirleri adaleleri kuvetlendirerek uykusuzluğu, halsizliği, fe· 
na düşünceleri giderir. Vücud makinesine lazım olan bütün enerji ve kabiliyeti vererek insanı daima azinı, ira
de, neşe sahibi eder. Mide, barsak tembelliğinden ileri gelen muannid inkıbazlarda, bel gevşekliği ve ademi 
iktidarda şayanı hayret faideler temin eder. 

FO SFARSOLU; diğer bütün kuvet ilaçlarından ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, i§ti• 
ha, yaratması ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesirini derhal göstermesidir. Tifo, grip, zatürrie, sıtma v<: 
umum kansızhkla neticelenen tehlikeli hastalıkların ne kahat devirlerinde en mükemmel bir derman şurubudur. 
Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. 7104 

.::!JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. 
Deri, saç, tenasül hastalık- - -

Yeni E!~!!.mı!!:~::!·k.hb.. ~- Yeni Sinemada 1 Sus Sinemasında ~ 
Ap. 15 den 19 za kadar _ _ 

Ti: 1725 ___ .. =: Bu Gece 21 den itibaren Bu Gün Bu Gece = 
---------- ~ S A T 1 l 1 K B E B E K Bir haftanadanberi artan bir rağbetle S 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6324 
İmtiyaz sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Müıntaz Faik FENiK 

ULUS Basnnevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

----BÜYÜK VALS -----
§ Baş Rollerde: gösterilmekte olan 
:: JOAN CRA WFORD • SPENCER TRACY 

§ Gündüz 14.45 - 16.45 - 18.45 matinelerinde - . 

B OK ------=: Mevsimin bu en güzel eserini göremiyenlere 
=: son bir fırsat 

-
Bat Rollerde: =: 

FERNAND GRA VET - LOUIS RAINER = -MILIZA KORJUS 5 
-, = Ucuz Halk Matinesi 12.15 de Seanslar: -:: AMAN KAYNANAM DUYMASIN 12 de Ucuz Halk Matinesi 
§ Baş rolde: LUCIEN BARROUX Normal seanslar: 14 - 16- 18- gece 20.30 da § == ttttattttUUUUttttUtUUt ..... tUtttttltlUUtttUtttlUIUtlUIT111111111111111tlttlllllltllll111111111111 ... tttUtlllUlttttUUtttttttlllllllttUtUU•U = 
:: YENi SiNEMADA GECELERi YENi VARYETE NUMARALARI GÖSTERiLMEKTEDiR = - ........................................................ -................. -
:::·········· • ···' ••••••••••••••••••• 11111 '''' ••••••••••••••••• • • • • ••••• '' 11111111111 == 

----

§ Halk Sinemasının birkaç gün kapah karacağım sayın sinema severlere bildiririz. ~ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 


