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Üçüncü sayfamızda yeni bir sütıın aç
tık. Bu sütunda bütün İstanbul gaze
telerinde çıkan belli başlı makalelerin 
ve havadislerin özlü bir hulasasını bu
lacaksınız. 

'5 

1939 yılı bodçesi 260.956.o,oo liradır 
Büdçe Büyük Millet Meclisine veri idi 

bütçede bu yıl 11 milyon lira artış var! 

Milli Müdafaaya bu yll 
11,5 milyon fazla verildi 

Bu fazlalık, varidat f azlasiyle ve muhtelif 
tenziller ve tasarruflarla karşılandı 

Bütçe hakkında gazetemize 
beyanatta bulunan Maliye 
Vekilimiz B. Fuat Ağralı 

Cümhurreisimizin 
•• 

mesaıı 

Necibali KOÇOKA 
Cümhurre.iaimiz, bütün Türk va... 

~larmın büyük ali.ka ile takip 
ettiği meaajını radyoda Birle§ik A • 
~rika mille.tine aelia ve vazıh bir 
iaıilizc ile verdiler. 

Milli Şefimiz'in Amerikan milleti
ı.e yaptığı bu hitabe, Amer.ika hak -
krnda Türk efki.rı umumiye&inin en 
-.ınimi ve en aalahiyetli bir ifadesi • 
dir. Avrupa birbiriyle boiazlapnağa 
e.blnıak iç.in en aon kudretleriyle ya
t'lf ederken Amerika bir medeniyet 
:.e aulh nuru halinde yükseliyor. Bü.. 
:rilt: :nuuraflal ihtiyariyle ve ıimdiye 
kadar dünyadaki aergilerin en bü -
)'Üğü olarak yapılan serginin millet
leri dostça bir araya getirmek fırsa -
tnu verdiği için beynelmilel sulh di.. 
••amda ehemiyetli bir yeri olacağı 
tabiidir. Asrımızın büyük buhranları 
İçinde Amerika daima sulhseverlerin 
Ö!ıünde yiirümiiftür. Kendi milli 
Prenaiplet"inin zaruri neticelerinden 
olarak Amerika her ne kadar millet
ler cemiyeti:ıe girmekten çekinmiı 
ise de miuetler araımda çıkan her 
lheıelenin hukuk prensipleri içinde 
hal ve faslını çok umimi surette is.. 
tiyen Amerika olmuıtur. Bunun en 
bariz delili Briyan - Kellog paktrdrr. 

Dünya hangi istikameti takip eder
ae etsin, milletler arasındaki harbın 
kanun ve hak dııı telakki edilmeai, 
İnsaniyetin tarihinde ve vicdanında 
ebedi · "r aulh abidesi olarak yaıaya. 
caktır. Amerika hergün bir parça 
daha medeniyet davasında Avrupa -
dan bir adım daha ilerlemektedir. 
Denilebilir ki milletler arası hukuki 
Prensipleri içinde münasebetlerini 
tanzim ederek bugün medeniyet ı1e 
kültür teli..kkilerinin tayin ettiği iıti
lcamette yürüyen yer, yalnız Ameri. 
ka alemidir. Bugünkü irfan ve tekni
ğin yarattığı yeni ruhu, ihtiyar Ak
deniz medeniyetinden ziyade Ame -
l"ilca kavramıt ve hazmetmiştir. Ara. 
lllrzdaki mesafenin çok uzak olma -
lhla rağmen Türk milleti Amerika -
lllll bu yoldaki terakkilerini adım a. 

Hükümet 1939 mali yılı bütçesini dün Büyük Millet Meclisine 
vermiş bulunmaktadır. 1939 mali sene bütçesi, geçen yıla naza
ran 11.000.000 lira f azlasiyle 260.956.000 liradır ve bütün 15 
senelik cümhuriyet bütçeleri gibi mütevazindir. Maliye Vekili 
8. Fuat Ağralı 1939 bütçesinin Kamutay'a verilmesi dolayısiy
le bir arkadaşımızı kabul ederek gazetemize §U beyanatta hu· 

lunmuftur: 
.. _ 1939 yılına ait büdce projesi hazırlanmış ve bugün Büyük Millet 

Meclisine takdim olunmuştur. Bu büdcemiz, 1938 senesi büdcesine na
zaran on bir milyon lira fazlasiyle 260.956.000 lira olarak tesbit edil -

miştir. 
Varidat ile masraf arasında tam bir tevazün ve rakamlarda tam bir 

samimiyet ifade eden ve cümhuriyet umdelerine ahenkli bir man
zara arzeyliyen bu büdçede tebarüz etirilmesini muvafık gördüğüm baş
lıca noktalar şunlardır : 

(Sonu 8 inci sayfada) 

(""'"~·: :·:"""""""":"~"~"~~""":""' .... ·~ .. ~~~~ .. ~·:·::"' "l 
ı büd(esi ile mukaye~~:L~,'.~.~~~!, ~~~~~~ ı 

Büyük Millet Mccliıi 3918000 3918070 70 
Riyaseti Cumhur 407000 406280 + 720 
Divanı Muhasebat 652000 651830 + 170 
Başvekil et 1300000 1298620 + 2380 
Devlet Şurası 348000 252370 + 95630 
İstatistik Umum Müdürlüğu 242000 2-43640 1640 
Devlet Meteoroloji İşleri U. M. 646000 646140 140 
Diyanet hicri Reisliği 628000 608100 + 19900 
Maliye Vek!lcti 20858000 21418600 560600 
Düyunu Umumiye 49738000 50738390 - 1000390 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1472000 1471490 + 510 
Gümrük ve İnhisarlar Vekil eti S51sooo 5666370 151370 
Dahiliye Vekilcti 5201000 5073190 + 127810 
Matboat Umum Müdürlüğü 188000 188000 
Emniyet 1ııleri Umum Müdürlüiü 7400000 7000180 + 4-00820 
Jandarma Genel Komutanlığı 11013000 10613470 + 399530 
Hariciye Vckilcti 3565000 3535810 + 30190 
Sihat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 8471000 7901780 + 570220 
Adliye Vekaleti 9835000 ~003-40 + 234660 
Maarif Vekaleti 16111000 14670130 + 1440870 
Nafıa Vekaleti 8332000 889204-0 - 560040 
İktisat Vekaleti 3721000 5489790 - 1768790 
Ziraat Vekil eti 7370000 7143700 + 226300 
Milli Müdafaa Grupu 94025000 82525690 +11499310 

U m u m i Y c k Q n : 260956000 249954020 
~ . J 
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Varidat fazlasiylc. ve muhtelif dairelerin tasarrufu mümkün ıôriinen tertiplerindeki 
tenziller ve muvakkat mahi)'etteki hizmetlerden yapılan tuarruflar karphiJ olarak 

- eören auabtelü 1$4Celeli 

' 

.-······································-.. . . 
Cumhurreisimiz ~ 

Bugünlerde 
• 

lstanbul'a 

seref vereceklerdir 
.> 

Dahiliye Vekilimizin 

lstanbul' da tetkikleri 

. . . 
• . . . . 

. . 
• . . 

İstanbul, 28 (Telefonla) - : 
Dahiliye Vekili B. Faik Öz.trak : . 
bu s.abah §ehrimize gelmiı Hay- : 
darpaıa'da vali ve vili.yet er • : 
kanı tarafından istikbal edil. : . 
miştir. Vekil Dolmabahçe'ye gi- : 
derek yapılan hazırlıkları göz. : 
den geçirdi. Öğleden sonra da : 
vili.yete gelerek vali ve emni - E 
yet müdüriyle görüıtü. Gazete
cilere beyanatmda demiıtir ki: 

Yeni İngiltere Büyük Elçisi Sir Robcrt Montgomcry Knatchbull Hugessen dün Cüm-
hurrcisimize itimatnamcsini takdim etmiştir. Yukarıdaki resimlerde itimatname takdi • 
mi merasiminden iki intibaı görüyorsunuz. 

"- Cümhurreisimiz bugün -
lerde lstanbul'u ziyaret etmek 
niyetindedirler. İstanbul ela 
kendilerini hasretle bekle • 
mektedir. Mütekabil arzunun 
bugünlerde tahakkuk edeceği
ni zannediyorum." 

Bir maden kuyusunun içinde 
tünel açılırken 

Kozlu' da griıo 

f adası kurbanları 

1 kişiden 
ümit yok 

Kozlu'da grizo infilakı yüzünden 
birçok vatandaşımızın kömür haline 
geldiğini dün bütün tafsilatiylc yaz
mıştık. Dün bu hususta Zonguldak 
valisinden ve Zonguldak muhabirimiz 
den aldığımız mütemmim malümatı 
bugün 8 inci sayfamızda bulacaksınız. 

Hariciye Vekilimiz 

bugün Pf re' den 

hareket ediyor 

Dün gece Savarona'da 

bir ziyafet verildi 
A~i?a, .~s .~·a. - Türkiye Hariciye 

Vekıh Şukru Saraçoğlu, bugün öğle
den evci, Pire'de muhtelif endüstri 
mü~.ss.~selcrini .gezmiş, öğle üzeri yat 
kulubunde harıciyc daimi müsteşarı 
Mavrudis ve refikasının şerefine ver
diği öğle ziyafetinde bulunmuştur. 

B.• Şükrü Saraçoğlu akşam Savaro
na yatında bir ziyafet vermiş ve ziya
feti. p~rlak bir kabul resmi takip ey
lemıttir. 

-- .........................••....•.....• .-

Kont Ciano tezahürler arasında 

bir av partisine iştirôk ederken 

Leh üniversitelileri 
Yarşova Oal<ı alman 

,,ne hücum ettiler • 
evı 

Va~~ova,. 28 ~.a. - Talebeler, "alman evi" ne hücum ederek 
tesadu_f ettıklerı alınanlara hoyratça muamele ettikten sonra bi • 
nadakı e§ya ile evrakı tahrip etmitlerdir. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
B. Fikri Tuzer 

l Danzig'dcki polonyalı talebenin 
8il 1 maruz kaldığı fena muameleleri pro

tc,sto etmek maksadiy le üniversitede 
ve yüksek mekteplerde mitingler ter • 
tip edilmektedir. 

Süvari polisler sokaklarda dolaf -

(Sonu 8. inci sayfada) 

Fıkra 

Şayiacılığa karşı 

. ~yle görünüyor ki Türkiye'de son 
ıktıdar değişimindenberi, düşman 
propaganda, hemen her tarafta bir 
hayli işlemiştir. ister Balkanlarda bi
zi az tanryan bir münevverle görüşü
nüz. ister Irak üstünden Ankara'ya 
gelen bir Hindistan yolcusuna tesa
düf ediniz ve hatta, Beyoğlu'nda ka
rrpk ruhlu bir Jevantenle temas edi
niz: "- Diyorlar ki... Deniyor ki ..• 
işittim ki ... ,, kaydı ile başlryan·bir sü
rü şayialar dinliyeceksiniz. Bu türlü 
türlü şayialar iki esasta birleşmekte
dirler: biri, yeni Türkiye'nin dış po· 
litikasına, diğeri bilhassa lfıyisizm da
vasına aiddir. 

Yeni mebus 
Fakat hakiki şaylalar kaynağımn 

bizden. pek de uzakta olmadığım zan· 
nediyoruz. Hatta bu kaynağın bizzat 
lstanbul'un bazı kö~e bucakları oldu
ğunu söylemekle aykırı J;,fr tahmin 
yanlışı yapmış olmayız. • • 

seçımı 

hazırhğı 
l~i türlü rlvayetçllik vardu: duy

dugunu nakletmek, yahut, kendi arzu 
ettiğini duymuş ve öğrenmiş görün
mek! Bahsettlğimiz rivayetler daha 
fazla bu lklnci nevldendir. Yani. re-

Yurdumuzda yeni mebus seçimi et- jim ve politika ~stikrarrnrn Türkiye
rafındaki faaliyet hararetle devam et _ de devam etmesınden kendi hesapla
mektedir. Esas defterlerin asılmış ol. rrna .hoşlanr:ııyanlarrn uydurmalarrn-
d kl dan ıbarettzr 

u arı yerlerden kaldınlmasr:ıdan B · 
sonra mebus seçimi, teftiş heyetleri • eş aY_!ı~ zaman, şer falcılarrnr ta-
nin itirazları tetkikleri için bırakılan katten duşurmeğe kalı" gelmiştlr, sa
kanuni müddet dün akşam bitmiştir. n~yoruz. "F~kat bu §ayiacılığı daha 
Bu hususta vilayetlerin verecekleri ~u:a.t1; ko~unden tedavi edec~k en 
malCimat geldikten sonra, intihabın 1

:
1 ıla~, bızzat biz türklerin her tür

bundan sonraki safhası üzerinde faa- lu dedıkodulara karşı uyanık ve has
liyct başhyacaktır. sas bulunmamı~, onların tekrar een, 

Evclce de haber verdiğimiz ·b· yayan ağzı h§Jıne gelmerneklilimlz, 
asılan defterler w teftit heyetle~~c~ söz, yazı, bareht v~ tema~ı 

c 1 il 
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İnsan ve kültür: 

Devlet adamımn iki vasfı 
Hakikii ~e.vlet adamı, iki büyük • ] b •aafın her bırıne aynı nispette malik tıy e u iıi de baıaracafından emin 

olduktan ba ... ka b l d l b" bulun~yorduk. Fakat o bize, bu hu. 
.,. un arı evam ı ır austakı muvaffak" t' . ik" 

muvazene ve ahenk halinde bulun ket araamd . .~ye ını, ı memle-
d..-mak kudretine de maliktir Bu iki naaebetin =~· ~una.~be~ ';.e bu m~
.. auf~.a~ birinciıi, idare ettiği mille. hareketle or;"uye~ olçusund~ ~ır 
tın bulun hayatiyet ifadelerini top- Cümhu . . aya . oyd~: Turkıye luc k . k rreısı, mesajını turkre v 

a a settırme ' yani, en geniş id. bT d' A . ,.. ere. rakt b' . 1 ır ı. merakalılara bunun ter .. 
de . e 1

1
r nas!onalıst olmak ikincisi mesi iıittirilebilirdi. Hayır T" k~u· 

ınsan ığm ınsanlık olarak her de devlet" . . • ' ur ıye 
Yird.e J..~rtılaıtıiı di.valra kartı kez~ dostlu~nı:e;i~:s:iyı:o.•t ·~illete h•. bir 
ı~nkıtb~U: anlayıı göstermek, yani, bü- etmiye muvaffak oİ~:.gı,:~:.k lıt,ap 
J'U ır ınaan olmaktır. . • 

1 
a ı a. B "k" f nn, mesaJı, sakın ve mutlaka takd" 

u ı ı vaaı tan yalnız birinin mev. ile dinlediklerine Ü h k l ~.r 
cut olmaaı, bir devlet adamına "bü. nü'nün k d" d'll 1 . P. e yo tur. no. yük t en ı ı erını ne zaman v 

. va anperver,, unvanınm birdi- nasıl öirendiğin' h b'l 1 rd' e 
fenne Nobel barıı müki.fatmın ve. dirleri derhal bıı"zı"mep h~ s~ e. ı, tak
rilme · · t • · kA f' · ıaaımıze yani sını emın etmıye a ıdır. An. hayranlığa inkılap d ekt' 
cak, devlet adamı demek, kendi mil- F k t b . e ec .. ı. Jet' b- " k h" a a u, meaaJın verılıt fekliclir 

me en uyu ızmetlerde bulun. lnönu'nün büyük t- k b- ük · • 
mUf olan adam ve milletine hizmet san vaaıflar ayn ur ve uy Ah ın. 
etm k d ·ıı • h . ı muvazene ve a enk 

e e, onu eb em haddı zatın. ile meaa · .. .. d d d h d'- '11 1 . - . Jın ozun e e mevcuttur 
a em ıger mı et erın camıaıunda Kendi kucakla acı örü .. .. · 

olarak emellerimlen birçoğuna ka. ııergın' 1• A Y1 dg ıune ı.o~e, 
t 1 k 

n mana ann an en derını 
TUf unnuı o ma demek olduğuna milletlerı" ke d' b 1 · ' - fi d ı · · • n ı arıt eaer en etra-
rore, 'asa ar an ya nız hır tanesı, fmda toplam kt T" ki bö I 
hele bu~ dünyamızda kilii de. b" .1 . ka ar. ur. ye, • Y. e 

i
'ld' ır ve.ı eyı açırmak ıatememııtır. 
ı ır. ç-nk- T . k' 

B 
.. kü' d" k. u u ur ıye, barııa inanan bir 

ugun unyamızm en ço urte. ı k · 
dili ve ıart koıtuğu fCY milletten meme ett,ir. Kellogg paktına der. 
millete anlayıı ve mille;ten bütün h~I katılmaaı bunun bir delili, kendi. 
i 1 i d - h' b' . . . . _ı nı anlamıyan ve ııevıniyen milletler· 
naan ı a ognı ıç ırısı IÇ1ft ue... ı ·ı · b " · trukt'f 1 b• k t y . e çevrı mıı ır ımparatorluk yerine 

m·ıı tı b 0 1~,:[~1" •r. ~ 11 ırl. _ ahnı, komtulariyle hiç bir ihtilafı olmrya~ 
ı e en ı 1p ı e yenı ınsan ıgm e· - . . .. . nü ct.h i b · t k .. . genç ve muatakıl hır Turkıye'nin i 

.. s aba f-ı· ır e ~~ seyr~ kame edilmit olması, bunua ikinci 
göeteren 

1
en 1 1 ~~asm .~· ahen~lı delilidir, Türkiye barııı sevmekte 

O
•e 1 tamab. m a!1cı bırt kı:"ubnasebett~tr. dir, çünkü barıı günlerinde inaanlık 

y e ır munaıe e ı, unun gı - k d · ı t'k • k' f tm · d - u •1 namına ay edı ecek faydaları hiç 
ı çe ın ıta e eaan en, once mı. b" ·ıı t h' b' f · · 

1 t
" ı "f d ı · · b"I · ar mı e e ıç ır za sın temın ede-

e en o gun ı a e ennı vere ı aın. · i" • . ,_ md d "' 
1 

k" bö 1 h mıyece ıne kanıdır. 
araaa an a ınaan ı , y e er B k • - • . . 
biri bir tahaiyet olmut milletlerin bi- • ~ anaatte bir turk milletinın a.. 

ib
• ı · ı ı b' ı· w • • b. ı· w • merıkan milletine selamını iletebil r rr erıy e e ır ıgı, 1f ır ıgı, me. k b . . . . . • 

deniyet ve kültür biTliği ve mukadde me • u bak~~· bıri.bırlerını e-
rat birliii yapmıf olmalarınm olgun saııen anlayan ıkı mıllet araamda fay. 
•e bahtiyar bir haaılaaı olaun. dalı ve talihli bir aracılık yapmak. 

8 
.. ··k d ı t d ·ıı t" tır. Ve bundan dolayı, Türkiye Cüm· 
uyu ev e a amı, mı e ıne ve h · · · R • • 

Günün peıinden 
ı 111111 r ı ı uru ıı, 1111111111111111", 11111111 ı uıu •

1 
27 Şubat 1925 

Eğer on üç milyon türk köylüsü, 27 
şubatın kendilerine neler kazandırdı • 
ğını bilselerdi, cümhuriyete kartı şük. 
ranlarını bugün bir defa daha tekrar
larlardı. 

27 ıubat, aprın kaldırıldığı tarihtir. 
Bug~n~ü nesil, aşarın ne olduğunu 
belkı bılemez. Onun milletin sırtında 
ne büyuk ve eşine rastlanmaz feliket 
olduğunu anlamak için fChirlerin hu
d~dundan biraz uzaklapnak kafidir: 
bır asırdan fazla ıüren devamlı harp • 
ler, Anadolu'yu, %abtiye ve mültezim 
kadar kahred~miştir. 
k"A!8r 27 şubat 925 de kalkmıJtı. Türk 

oyune yaşamak hakkını veren karar 
on dört yaşına girerken altı yUz yılın 
yapmamıya çalıştığı eseri yarattı: bol 
kazançlı, mesut, alınterinin hakkını a
lan türk köyU ı 

attığımız ilk kalem: 

Memleket içinde yapılan kurıun ka
lemlerden bir parti, ilk defa olarak bu 
hafta içinde dışarıya satılmıttır. 

Bu had' b' . ıse ıze, Lozan anlaşmasının 
müzakeresi sırasında, İsmet İnönü ka
pitülasyonların mutlak olarak kaldı • 
rılmasını isterken, milli &anayiin tek 
bacası tütmediği h,alde bu cesareti ne
reden bulduğu aoran bir fransız gaze
tesinin yazısını hatırlattı. Muharrir, 
eğer Avrupa'dan gelmezse Türkiye' • 
nin fikrini anlatacak kalem ve kağıt 
bile bulamıyacağını yazıyordu. 

Türk kiğıdına türk harfleriyle ba • 
sılan kitaplar, mekteplerde alabildiği
ne okunmaktadır. Çocuklarımız epey
d~nberi, kendi. grafitimizden yapılmış 
türk kalcmlerıyle yazma öğreniyor • 
lar. 

Dışarıya sattığımız ilk kalem par • 
tisi, bize on be' ıene önce bugün ka
dar inandığımız milli kudretin teva • 
zula da olsa manalı bir eseri gibi gel
di. 

:.. ..... 
1 

w k b • • - unyetının eısı, ayrıca memnun-
___.. ıaa artı u genıı ve aamımı d alakayı gösteren ve her iki tarafm ur. Radyomuz ve Paris radyo u: 
da•alarmı yürütmek bahsinde yaP.J· Atlantik'in öteainde ve en ileri 
cılrk kudreti göateren insandıT. Bi. medeniyet eserlerinin ortasında ya. 
sim Şefimiz lnönü. bu nevi devlet a. fıyan büyük millete, türk milleti na
damlarmdandar. iki gün önce, Nev- mına, en gerçek ve en güzel sözlerin 
~ ııergiai münasebetiyle, ameri. iıittirilmiı olmasını, acaba neye 
kan milletine radyodan yolladığı borçluyuz? Sadece lnönü'nün, tiirk 
meaajm, i.ter tekli iıter özü üzerin. milletinin gerçek ve güzel bir ifadesi 
de durulalm. YarJlacak bülıriim. aJ'llı olma .. na. Çünkü türk milleti, kendi
k.Jec:akt•. ni yemden yaptıiı ıu siinlerde, ne 

Martın ilk günlerinde Montrö'de 
enternuyonal radyo konferansı topla
nacaktır. HükUmetimiz, mevcudu bi. 
raz daha iyi tanizm gayeaiyle yapılan 
her harekete olduğu gibi bu konferan
sa da iftirake karar vermi§tir. 

Kendine has olan z:c'llô, sıo 1•j~.... niaı>ct:t Ucri bir m.i\1 t o\rn \ \~. 
ı• Te ...-rji ile, lnönii, Cümhurreia- sa, o niapelle ileri bir inaanlık parça· 

litinin bu tekildeki ilk me&ajını, in. sı yarattıima kanidir. Medeniyette 
ileri •e medeniyetin ahlakında ileri 

pis• okudu. Biz onun ingilizceye 

çalıtbfau biliJOI' ..,e kendinde ıne•· 
cut •e hizce mücerrep irade kudre-

Havalar kapah gidiyor 
Dün tehrimizde hava umumiyetle 

kapalı geçmit rüzgar şark istikame

tinden aaniyede en çok 3 metre ka -
dar bir hızla esmiştir. En yüksek ısı 

6 derece olarak kaydedilmittir. 

bir iM&nlık parçası! 

Burhan BELGE 

Yurtda merinos 

yetiştirme faaliyeti 
Ziraat Vekilcti Buru ve Balıke -

sir villyetleri içinde merin09 koyunu 
yetittirilmeıi ve teksiri için hazırlık • 
larına devam etmektedir. Vekalet ge
çen sene olduğu gibi, bu yıl da çiftçi 

koyunlarnu ıunt ve tabii tekilde to • 
humlamıya devam edecektir. Ziraat Ve 
lcileti geçen sene 118.955 ko~nu to
humlamıttır. Bunlardan 28.089 koyun 
tabii tekilde, mütebakiıi de ıuni şekil
de tohumlanmıttır. Şimdiye kadar 
yapılan tohumlamalarla Bursa ve Ba
lıkesir mrntakasında yetiıtirilC':\ me -
rinoı koyunu sayısı otuz bine yaklaş -
mıt bulunmaktadır. Vekalet Almanya
dan yeniden damızlık merinos koçları 

Dünyanın her köfeıinden seıi çok 
gözel duyulan Ankara radyosu için, 
~tbeltilmeai istenen tek y, unklar· 

çatışan Pariı radyosunun parazitleri 
idi. Bir müddettenberi bu it için teteb
büılcr yapan radyo idaresi, Montrö' -
de bu iti kökünden halletmiye imkin 
bulacaktır. Unutmıyalım ki Montrö 
bizim için uğurlu olan bir yerdir. Bo
ğazlar için de parazit ihtimallerini e -
hediyen kaldırdığımızı bu febirde 
dünya tasdik etmitti. 

Dost Amerika için: 
Cümhurreiaimiz Milli Şef 1amet tn

önü'nUn mcsajlariyle, dostluğumuzun 
yeni bir tezahürüne şahit olduğumuz 
Amerika hakkında enternan tarihler 
ve rakamlarla sütunumuzu süslüyo • 

ruz: 
Amerika 1492 de ketfedildiı 1755 de 

istiklale kavuştu, 1691 de ilk posta 
kuruldu, ı 735 de matbuat hüriycti i -
lan edildi, 1828 de ilk yolcu treni işle
tildi, 1784 de J orj Vaşington ilk cüm
hurreisi olarak seçildi, 1819 da ilk a· 
merikan vapuru Atlantik'i geçti, 1823 
de Amerika'da Monroc siyaıeti ilan 
edildi. 1827 de kölelik kaldırıldı. 1883 
de Bruklin köprüsü açıldı. 1885 de ilk 
elektrik treni işledi, 1850 de ilk kon
ser verildi, 1855 de ilk deniz kablosu 
kuruldu .1860 da ilk ekspres treni it-

Timiıovar takımı 

ıehrimizde 

Romenler Ankara 

muhteliti ile iki maç 

yapacaklar 
Pazartesi günü çıkan aayımızda 

haber verdiğimiz gibi, romen Timi • 
şovar takımı perşembe ve cumartesi 
g~nler.i iki maç yapmak üzere tchri _ 
mıze. gelecektir. Romenler yarr.ı ak • 
şam ıstasyonda bölgenin alakalı erki
m ile ııtadyom müdürü ve sporcular 
tarafından Jtarıılanacaktır. 

Miaafir takım yarın saat ı 2.15 de 
Ankara muhteliti ile cumartesi günü 
saat 15,30 da ikinci bir Ankara muh. 
teli ti ile kartılaşacaktır. Maçlar l 9 
Mayıs atadyomunda yapılacaktır. 

Gelen oyuncular asle=ı macardır • 
lar. İçlerinde iki beynelmilel oyuncu 
vardır. lskenderiye ve Kahiredc iki, 
ve Filistinde 3 maç yapmıflar ve hep
sini kazanmıtlardır. 

Öğrendiğimize &öre, bu takımın 
şehrimize gelişi muhtelit takımımı • 
zın martın 4 ve beşinde lstanbul'a gi
derek iki maç yapmasına mani olma • 
maktadır. Pertcmbe günü ilk müsaba· 
kayı yapacak muhtelit kadrosuna da -
hil oyuncular ertesi günü sabah yıl -
dırım treniyle İstanbul'a hareket ede· 
ceklerdir. 

Talebenin yapacakları 
spor müsabakaları 

Maarif Vekaleti müsabakaların ne zaman ve ne ıekilde 
yapllacağını gösteren bir talimatname haıuladı 

~aarif Vekaleti m~eplerde yapılacak apor müaabakaları iç" 
9:1i.kalı mak~mlara hır talimatname göndermiıtir. Bu mühim t" 
lımatnameyı aynen dercediyoruz: 

Talimatname Müaabaka-:ı ın başladığı ve bittiği y 
Kı, çalışmaları neticesi olarak ya- rin aynı olması şart değildir. Anc 

pılacak atletizm müsabakalarını kıt ba~lama ve bitme noktalarında genç 
koşuları teşkil edecektir. Bu müsaba- lerın soyunup giyinebilecekleri ve b• 
k.alar şehirlerde c;addeler üzerinde va teairlerinden tamamiyle barınabi • 
değil mümkün olduğu kadar açık ara- lecekleri yerlerin temin edilmiş bulu 
zide, kırlarda ve ormanlarda yapıla • masına ve bilhassa ısıtılmış olması 
caktır. çok dikkat edilmelidir. 

Bu müsabakalara mektebin spor Müsabakanın geçtiği yerler üzerin 
yurdunda kayıtlı, yaşı 16 dan yukarı de her hangi bir sebeple müsabak21' 
talebeler iıtirak edecektir. Talebenin terkedecek çocukların muhafaza edi.1-
müsabakadan evci hekim muayenesh- mesi ve ~htiyacı olanlara yardımda bd" 
den geçmiş olması da lazımdır. lunulması için tertibat alınmalıdır. 
. ~üı;abakalara her mektep 7 ıer ki • Müsabakaların geçeceği yolu renkll 

'ılı~ takımlarla iştirak edeceklerdir. kifıt kırpıntıları ile, kireçle yahut • 
N.ct~cedc ~erdi ve takım itibariyle iki ı •ık ~esafelerde ağaçlara bağland 
türlu tasnıf yapılacaktır. Ferdi tasnif· renklı bezlerle, filamalarla işaretle • 
te birinci, ikinci ve üçüncü ve diğer mek mümkündür. 
dereceler seçilecek, takım tasniflerin- Yarış mesafesi üzerinde muhtelif 
de de takımlara ayrı ayrı dereceler ve- noktalarda hakem ve kontrol bulull" 
rilecektir. durmak lazımdır. Yarııa i'tirak ede • 

Mektepler bu müsabakalara kaç ta- cek olan 'her çocuğa bir numara veri
kımla isterse o kadar takımla katıla • lecek ve bu numaralar ön ve arkasıll" 
bileceklerdir. Ancak birde:ı fazla ta • dan görülebilecek tarzda iliştirilecek
kımla iıtirak edecek olanlar her takı- tir. Bu numaraların 20 X 25 santim r 
ma bir isim vermiye ve isim altında badında olmaaı muvafıktır. 
koşacak olan sporcular·n adını yarıı· Müsabakaları mektep ınuallimlerin-

müuıyere heyetı' toplanıyor tan evel bildirmiyc mecbur tutulacak· den seçilecek s kitilik teknik bir he • 
,.. lardır. yet tertip ve idare edecektir. 

Beden terbiyesi genel direktörlü • Aynı mektepten iki ayrı takımın Çıkıt. varıf, kontrol hakemlerini 

Futbol federasyonu teknik 

ğU futbol federasyonunun teknik iı . a~d~ğı ferdi neticeler tek takım imiş seçmek, bunlann bulunacakları yerlc
lcrindc müşavirlık etmek üzere b' gıbı hesapla:ıarak tasnif edilmiyecek; ri tubit, neticeyi tayin ve iian tek • 
komite seçmiştir. Bu komite Anka:~ her takım kendi tasnifine bağlana- nik idari ve inzıbati, her türlü , ihti • 
bölgesi futbol ajanı B. Ferit Karslı caktır. lafları hal ve müsabaka protokolund 
hakem encümeni azasından B. Nüzhe; 7 den az koşucu ile iştirak eden tanzim etmek bu heyetin vazifeleri 
Abbas ve Galatasaray kulübü umumi mektep, takım tasnifine d~hil olmıya- cümlesindendir. Muvaaalat hattında etl 
kaptanı B. Mithat Ertuğ'dan mürek • cak, ko.ıularda a~cak ferdı tasnifte s~- az bet hakem çocuklann gelit sıraları• 
keptir. ra alabıleceklerdır. Tam takım ile işti- nı kayıt edeceklerdir. Bu kayıt ıöyle 

Komite yakında başlıyacak olan mil- r~k ettiğ~ h~~de koşuculardan yal:ıız yapılmalıdır: 
li küme maçları üzerinde tetk' kl hır tanesı musabakayi bitirmemit bu- Hakemler ikiıer ikiter muvasalat 
yapmaktadır. Bilhaııaa müsabak ~ er lunuraa o mektep takım tasnifinde de hattının iki tarafına ll}'l'rlacaklar ve 
deplasmanlı olup olmamuı key~_ar~~ yer alacaktır. Ancak o takıma yarışı • bu iki kitidcn biri gelit sırasını söy • 
bahse mevzu olmaktadır. ıye 1 ~1 ~erkeden ko~ucusu için müsabakaya liyccok diğeri de hiç br tarafa bakın114 

Ankara halkeYi f oloğraf 
müsabikısa 

törler arasında bir fotoğraf müsaba

kası açtı. 
2 - Müsabaka müddeti 7 marta ka-

dardır. Birinciye (SO) lira ikinciye 
(25) üçüncüye (20) dördüncüye (15) 
beşinciye (10) lira mükafat nakden 
verilecektir. 

3 - Şartnameyi öğrenmek için An-
kara Halkevine müracaat etmelidir. -

Konferans 
1-3.-939 çarşamba iÜnü saat 18 de 

Halkcvi aalonunda Profesör B. Beaim 
Atalay tarafından (İran'da dil inkı -
libı) hakkında bir konferan.1 verile • 
cektir. Bu konfcranaa herkes gelcbi -

lir. 

lcdi, 1882 de Panama kanalı ~ıldı, 
1884 de metropoliten operası açıldı, 
1886 da Nevyork'ta hUriyet i.bidcai a
çıldı, 1901 de Avrupa'dan Amerika'ya 
ilk telsiz telgraf gönderildi. .. 

Bir de günUn aktüalitesi olan Nev
york aergiai dolayısiyle Birle1ik Dev
letlerde ilk beynelmilel serginin han
gi tarihte açılm•t olduğunu verelim: 
1853 senC9i 14 ağustoe .... 

KUTAY 

ı~tırak edenlerın sayısr:ıın tutarmdan dan beyaz bir kiğıda yalnız bu numa-
bır fazlası sayı olarak verilecektir. raları kayıt edecektir. İsim yazılma .. 

Ta~~~ tasnifinde her koıucuya ya· malıdır. 
rıtı ~ıtırış sırasına &öre sayı verile • Gençleri müaabakalara fU tarzda ha-
c~tır. Mesela birinciye bir sayı, ikin- zırlamahdır: 
....... ıı.ı ..... :: ... 11- .ı: ... : · . M•""'" ı. .ı..ı .. .- k Bu tas:ıifin neticeainde ikf .. takmi M1yc"ftltw•1tC:SrArtrau·e._ıı~ ·- l 

aynı sayı yekunu elde etmesi halinde lar tedricen 2, 3, 4 dakikayı geçm 
bunlardan kOfucularmın ferdi derece • yavaı tempolu koşularda hazırlandı 
kri en ylihek olan takım galip ilan tan sonra mesafeleri esas tutarak id • 
olunacaktır. Misal: man ettirilmelidir. İdman eden çocukı
Ye§il takım : 1, 4, 10, ıı. 16, 20 o:= 62 larm 1000 metreyi qan mesafelerde 
Mavi takım: 3, 7, 8, 9, 12, 14, 1 s =68 haftada iki defadan fazla çalıştırılma
Sarı takım: 2, S, 13, 17, 18, 19, 21 o:= 95 maıı, diğer idman gUnlerinin de daha 

Bu takımlarda:ı yeıil takım birinci, kısa mesafelerle işgal edilmesi li.zı:m-
mavi takım ikinci ve sarı takım üçUn- dır. 
cü olmuşlardır. Ko,acak gençlerin, idmanlarda ft 

Bu mUabakaların tarihleri ve mesa- müsabakalarda, soyunmadan evel ada-
fcleri şunlar olacaktır: litım ısıtacak şekilde daha henüz gi-

5. 3. 1939 da 1200 metre, 19. 3. 1939 yimli iken, hareketler yapmasına, ft 
da 1800 metre, 2. 4. 1939 da 1500 met· 20 - 30 metrelik nisbeten çabuk koşu-
re. lar yapmış olmaaına dikkat etmelidir. 

İlk müsabakanın arazi ıartları: pek Sürat ko,ulan ile atlamalara fasla 
fazla arızalı olmryan niabeten düz, yo- kabiliyeti olan gençleri bu müaaba• 

ku,suz ve ini,siz tarla veya kır. lara ııokmamahdır. 
Diğer kotuların arazi ,.rtları: içb· Kotu yolu Uzerinde bir kaç ytıs 

de bir kaç yüz metrelik yol veya 10 • metrelik sert, ta'h mesafeler bulun • 
&eler bulunan daha arızalı, hendekli duğu takdirde çocukların uzun çivili 
toprak parçaları. koşu ayakkabısı giymemelerine itina 

Bu müsabakaların ba§ladı~ı nokta • edilmelidir. 
nın geniş bir saha olmasına ve bu su· Kotu gUnU hava çok rUzgarlı ve -.. 
retle koşacak olan çocuklarr:ı biribir • ğuk olursa çocuklar!" uzun. kollu ı .. 
leri üzerine yığılmamHına ve nihayet kat serbest koJU fanılalan gıymclerl ~ 
bulacağı noktanın da 50-100 metre ka- ne ve bacak~ıtrının çıplak kala~ kıs~ 
dar uzaktan görünebilecek ,ekijde se· l~rmı ~a.zehn veya badem yagı ~ibl 
çilmesine itina edilmelidir. lbır yag ıle yağlamı' olmalarına dik • 

kat edilmelidir. 

Yurdun Ege bölgesinde hava ka

palı ve çisentili, doğu Anadolu böl -
ıcaindc bulutlu ve diğer bölgelerde 

umumiyetle kapalı geçmiştir. 24 sa • 
at içindeki yağııtarın karemetreye 
bıraktıkları ıu mikdarı Gelibolu'da 3 

Alaçatıda 5, Çanakkale'de 4, İzmir -
de, Bergamada 3, Manisada l, Tat -
vanda 2, Rizede 3 kilogramdır. 

Müsabakaların neticesi Maarif v .. 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı !<illiği :Beden 'fcrl>iycsi J>ircktörli • 

latanbul'da bu türlü tevriyeli ğUne bildirilecektir. 

belediye levhaları yeni deiildir. 
Bir saman da köprünün Kadıköy 
iakeleainin tuvalet yeTlerine, a,aiı 
yukan, töJ'le levhalar aulmlflu 

getirtmiyc de karar vermiıtir. 

Futbol t)e voleybol mü.Mıba
kaları hakkında talim.at 

Karla örtülU yerlerdeki karın top· 
rak üzerindeki kalınlığı Karsta ı, 
Tatvanda 4, Sıvasta 9, Erzurumda 
11, santimetredir. Rüzgarlar doğu 
ve cenubu ıarki Anadolu ile cenup 
Anadoluaunun garp kısımlarında ce. 
nuptan saniyede en çok 7, Trakya· 
da fimalden saniyede en çok 3, di • 
ter bölııclerde umumiyetle şarktan 
en çok 7 metre kadar hızla esmiştir. 

En yüksek mlar Edirne ve Di • 
yarbakır, Zongullak ve lslahiyede 8, 
Çanakkale ve Balıkesirde 9, Bursa. 
Bodrumda 13, Adanada 14, Antal -
,ada 15 derecedir. 

En dütiık ısılar da sıfırın altında 
Boluda 3, Kırşehirde 4, Ulukıtla ve 
Niğdede 5, Diyarbakır, Kayseri, Elli· 
zığ ve Çorum'da 6, Kastamonu ve 
Erzincanda 7, Vanda 11, Erzurumda 
ıs. Sıvaata 16, Karsta 24 derecedir. 

f nailtercclen alınacak kı raklar 
e 
Ziraat Veklleti hayvan =ıeslinin ıı-

lahı için çalı~arına devam etmek
tedir. Bu cümleden olarak Vekalet tn
silterıye bir h11et ıondenniye karar 
wennittlr tncil-.clea 1m-

Aşiyan! 
Şair Tevfik Fikret'in Rume1ihi. 

sarı'nda Robert Kolej du•arma bi. 
tiıik evi (Afiyan) nm İstanbul be
lediyesi tarafından &alın alınarak 
müze haline aetirilmesi hakkında 
haberler ve yazılar okuyoruz. 

"Aıiyan'' ın aatm ahnınasma, 

ıairin bir takım tiirlerini gülünç 
bulan Nurullah Ataç. bile taraftar 
olduğuna ıöre teklif fazla muha. 
lefet gönniyecektir, diyebiliriz. 

Ben de ıahaaa "Afiyan" m sa
tın alınması fikrindeyim. Hiç ol
mazsa, bu aUl'etle yerlilere •e ya. 

bancılara: 
- Bizde de kendi paraaiyle vil. 

la yaptınnıf, hayatmm aon aünle
rini kin evlerinde, belediye tara. 
fından kiraaı verilen apartrman.. 
larda geçirmeğe mecbur kalma· 
mıt tairler de vardı! 

diyebiliriz. 

Sarhof ve meyhaneci! 

ran aarhot Alinin muhakemesi.,, 
Bir aarhotun meyhaneciy.i vu. 

ruıunu ilk defa itiliyoruz. Halbu· 
ki öteki mbasiyle meyhanecinin 
aarhoıu vurduğu çok defa vaki ol. 

mut tur. 

Edip bolluğıı ve Mahmut 

l'cMJrİ ! 

Arkadqrmız Mahmut Yesari, 
bir anket muharririne demit ki: 

- Busün bile sen ıair, edip, 1'0-

mancı, hikayeci bolluğuna bak· 
Kadın, erkek eline kalem alan 
büyük edebiyatçı diye orlaY";, çıkı
yor. Hele amatörlerden buaün ha
kiki muharrirlerin, hakiki raaıaA
cnun, hakiki hikayecinin p ..... ka-

Bu kadar bolluk içinde bil' yok. 
hık ıö:ae çarpıyor. Kalemi ele alıp 
"ben edibim,, diye ortaya çıkan

lar araamda buıün tenkit denilen 
teJ'İ bilmİ)•enlw •ar. Hele bir ka· 
dın edebiyatçı bolluiu •ar ki f&

tılacak teJ'••• 
Mahmut Y eaari'nin bu derileri.. 

ni dinleyince divan edebiyatı tair

lerinden Ruhii Bağdadi'nin fU 
beyti hat .. ıma seldi: 

~uıırı nımmı ol d~nlü edıni Yır itim, 
Bulımıuın ırısın bind~ bir ila pjr. 

Belediye leaıhaları! 

latanb~ belediyesi, tehrin bir. 
çok yerlerıne §Öyle lnhalar utır
ımt: ,._ ................. 

ı,. 

"Buraamı n&a1l ıörmek iateme:a. 

seniz öyle terketmeyiaİ:a . ., 

Operatör Bay Emin tarafın
dan asbl'ılmıt olan eaki le•halan 
bırakıp yenilerin• ıelelim: 

"Şehri evini:a aibi temis tutu

nuz!,, demek eYİnİ temiz tutmak 
itiyadmda olmıyaa kalenderl•e, 
80kaklan diledikleri ıibi kirleL 

mek müaaaduini de •ermez mi 7 

Para ve kredi t 

Mizah muharriri Oaman Ce.. 
mal, "Para baaıta imiı, hemen pa· 

bucu bü,.üie okutmab,, batlıiı al
tında bir yazı yaDDJf. 

Paranm basta olup obnadıimı 

bilmem. Fakat kredi hakkında bir 

insili• eö:aü ..,ar, onu nakledeyim: 

"Kredi ölmiittiir; CIDll -- te.. 

.... iWkJL. 

Voleybol ve futbol müaabakalarlftl 
tanzim ve idare etmek için mekteple
rin beden terbiyesi muallimleri veya 
o spor ıubcsi ile alikalı spor kaptan• 
tarı aruında üçer kişi intihap edile
rek birer lik heyeti tcıkil edilecek• 

tir. 
Bu tik heyetleri müsabakaların ta

rihlerini, hakemlerini, oynanacağı u
hayı ve saati tesbit ederek tasdik e • 
dilmek üzere Kültür Direktörlüğine 
tevdi edeceklerdir. 

KUltUr Direktörleri müsabakalarl!l 
yerini ve tarihini muntazam bir fika
tllr halinde ilin edecektir. Mücbir 
sebepler olmadıkça mü.abakaların ta· 
rihleri değiıtirilmiyeccktir. Herhan
gi bir sebeple bu fikstürlerde yapıla• 
cak tidilittan Maarif Vekilliği be· 
den Terbiyesi Direktörlüğü en k .. 
bir zamanda haberdar edilecektir. 

Voleybol müsabakaları mektepleT
de, futbol mu.abakaları iıe ıehirlerkl 
ıtadlarında oynanacaktır. 

MU..bakalarda öeyne1milcl niz-t: 

, ..... .... .,ıad•) 

' ' ' 
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DÜNYA HABERLERİ 
İngiltere, Fransa ve 

Frınko'nun hükümeti 
L_ İıııiltere F 
1110'..._ hiik~e ~a~aa, nihayet Fran.. 
~tler \lnıeüııı taıumıya karar 
~ildinnitl •e ~u kararlarını Burıoa• a 
İlli •yd ~· Bu tanıma ile, otuz 
... lllll anberı lngilten'nin ve Fran.. 

B. Manuel Azana Cümhur 
reisliğinden istifa etti 

~~l&rmda, mep-u lapanya 
b..ı""-ıı ~ kartı "aai,, vaziyetinde 
l'eiai ol~ ranko, lapanya devletinin 
leçen d or. ~u defa "ui" vaziyetine 
h.tllıda ; dullJcü meıru hüküm.tin 

Hükumetçi ler Paris'teki büyük 
Elçilik binasını boşa itti lor 

laıilt ulıı&nanlardır. 
'J•'da • .,. •e Franaa, bugÜn lapan-
ltllf ol:::;cut olan fili vaziyeti tanı
•71tırı li •rından 'bu hareketlerinin 
let1_. ~ ~afı yoktur. Bili.kia dev. 

Collonges, 28 a.a. - Cümhuriyetçi lspanya'nın protokol tefi 
Rivu Cherif öğle zamanı gazetecileTi kabul ederek kendilerine 
Azana tarafından Kortea meclisi reisi Barrio'ya hitaben yazılan 
mektubu okumuttur. 

1.tt_. ~ıı&nun kaidelerine ve mil- Azana bu mektubunda istifa ettiği-
lihb.de ••ladaki münaaebetler.in ta. ni bildirmektedir. 
lbiile ~tan yerleflDİf olan tea. Mektupta, bilhassa şöyle denilmek-

Bıa hld't!'~ hareket ebnit oluyorlar. tedir: 
•-ıbı 

0
--. ıailletlerin hayatında ku- "Cümhuriyet askeri makamlarınca 

b~ ~ıiı rolü bir defa daha te. harbi kazanmak ümidi kalmadığının 
rieidir r!:~ai bak1111mdan ibret ve bildirilmesi üzerine yeniden kan dö
~! ·i.a~ Ui; bugünkü devlet külmesine mani olmak için derhal 
I~. "! lllefnl devlet reialiiine Negrin•e sulh müzakerelerine başla-

1-r·lt~l, kuvetten bqka JHHlir? masını teklif ettim. 

aaı~ •• •e Franu, Katalonya B. A:ıana'nın sulh yolundaki 
ta te~adar Franko'yu tananak- gayretleri 
dili' llıe t ettiler. Çünkü düne ka - Bütün gayretlerimi bu yolda sarfet-
t.nJciı ftu olaıt hüküm et taraf mdan . .,. ....ııı·hn • ·h · ı· d F k t tim. Fakat muvaffak olamadım. Bır-
~·-ı - eaı ı tıma ı •ar ı. a a . • ._ Ola'Ja F _, __ , 

1
. • çok devletlerın Franko yu tanıdıkları 

~ raDllU nun e me s~ . 1 d. 1 1 . ~. eij18ı. · et . ı , ı. sırada ıspanyo ıp omat arı vasıtasıy 
llllda ,uuny çı apanya nın ua· 1 lh .. k 1 . . · kl · w • 

dık•·- bulunanlar daiılmıya batla- .e 5~ mkaluza ere erıneD~ğırışm~h ıgım 
-a IOln' rt.ı ... F k , t ımkanı mamıştır. ı er eı etten 

"lllaaa a a - ran o nun a. .. h · · 1 d h · 1 · d · hi? aı henı aiyaai, hem de hukuki cum ukrıye.tçı spanyak a ı ın edsğı~1a-••rur.t h ı· · ld B t set me anızması artı mevcut e ı • 
tart) a ını a ı. u annnanm d ' b 1 .. d kk 1 t-. •l'lllı kararlaıtırmak için lngil - ır, ~· şart .~ ıçı~ e muva ~t1~~ . 0 

• 

f.'.,._,_•fı Fraıua iki haftadanberi ~a kdia ı vakzı emBe evham 
1
etmRe. ~g~.me 

.,. -o ile t ..... 'd'l F ım n yo tur. u se ep e eısıeum-
r-~ ema-a ı ı er. ranaa h 1 kt . ' f . K 
"- ~are ile çallflll•t, zeki ve kur-

1
.u: ~ an. ı~tı fa 1?e1sa1ı~r ~rtdes ?1ee 

• Ul1' de-Jet d Leo Be ısının reısı ar atıy e sıze gon erıyo-
d'ı B .. a amını n rar-
~ urgos'a 701ladı. Franaa namma rum." 
"ar-d~ tartlannı müzakere eden Be. B. Martine:; Harrio MadriJ'in 
aUI' dır 'Ye aiyaai hayatını bilenler, kararım bekliyor 
lbıı roa'tan bot dönmüt olmaama ih- Kortezler reisi B. Martinu Barrio, 
re al •ermezler. Bununla beraber, B. Azana'nm istifasından sonra, bir 
t.riaanen bildirildiAine ıöre, Franko havas muhabirine aşağıdaki beyanat
ı-· ~ama lral'fıhk olmak üzere ta bulunmuştur: 
~ il' tart ile bailanmamıftır. Be - B. Azana•nrn Cümhurreiı;liğinden 

'sn zlhiren Franko'yu bailamı. istifa ettiğini bildiren mesajını al-
la çalrttıiı -•tlar ıunlardır: d N · ·ı "ınh · h "k" ,...... ım ve egrın ı e cu urıyet u u-
1'.ıı~ Cümhuriyetçi iapanyollar metini haberdar ederek Kortezlerin 
'el'•--~• ~ir intikam .iyueti .takip toplantıya çağrılmasını talep eyle-

•--.aeu. dim. Bu dakikada vazifem bitmiştir, 
2 - ltalyan aöaüllüleriain la- hükümetin kararlarını bekliyorum. 
ya'dan ıeri çekilmeleri. Kararlar, herhalde yarma kadar bana -e: - tlll't olarak ka- eelecektir. 

mü.takil n h · b" ~- d """" eıı;ınm ııtuuı takdırın<le, 
-... nüfuzuna ti.b~ ı:. ~· i- kanun mucibince parlamentonun isti· a-,. Jwracaıw b1

•
1
°d. dı~anl •1ır a.. fadan reamen haberdar edilmesi için 

•• F' mı 1 ır lo ngı tere t 1 r d A 

t.:L raııaa da bunlan birer aeaet it- ~pca.~mhası ~z?11. ır. Pa.rl~ento, ye-
-.. ebnelde iktifa ettiler. nı ~m .u~r~ısı~ın ıeç~~ıne kadar, 

liakik tt F , kendı reısını Cumhurreısı vekili ta-
...... l a .. e ra~aa Y! metgul eden yin eder. 
•- •, cümb•ıyetçıl• hakkında K • · · ,,.tbik -..1·ı k 

1 
ortez reıaı, yemın eder ve ancak 

L_. """ı ece o an anaamele ve b d d 1 • • • • ~ta artık · kT . un an sonra ev et reıaı vazıfelerı-
ti lııır"lt ,ıderı çe 1 'P çe~ılm~ele. ne başlar, bu dakikaya kadar, devlet 
.L F 1 ere en ve Fraıua dan zıya - reisi istifa eden Reisicu··mh d 
...., ranko' l&kad ed . • ur ur. 
.. le b . . yu • ar en bır me- Şura.mı kaydetmek isterim ki kor-
d~ .•lnu alan İtalyan aakerlerin.. te.zlerin Figueras'ta aon yaptığı top
dtt zıy~~e lapanya'nm mü.tak.bel lantıda yüz mebus dahi bulunmamrş
d-.ı Polttikaaıdır. Franko, otoriter tı. Halbuki yüzden fazla aol cenah 
ldJil etlttden sördüiü yardana kar. mebusu vardır. 
tl!,· olınak üzere onların mihverine H kü ır....._' ıni olacak? Yokaa Franaa ile iyi ii "me4;iler Pari3 3C/aretini 
~uluk münaaebetleri mi teaia e- . boıaluılar 
" ele? Aynı günde gerek Paria'te Parıa, 28 a.a. - lapanya Cıümhuri-
~ ~erek Burgoa'ta nefl'edilen re111ıi yetinin son ~aris büyük elçisi B. Pa
d lıi, Berard tarafmclan bu nokta. acua, Baıvekıl Daladier ve Hariciye 
ıc: .. rfedilen meaainin netice.iz nazır~. Bon.ne:!! ziyaret etmiş ve bu
ta '-•dığını anlatmaktadır. Dünkü n~. mu~eakıp oglcden sonra büyük el
lc .. •etelercle çakan bu tebliide iki hü.. çılık bı~asmı kati surette terkederek 
.._."'-'etin araamda doatluk ve iyi kom- Etual cıvarında bir otele gitmiıtir. 
ı.~ ~ ınünuebetlerinin teaiai hak. Büyük elçiliğin diğer memurları da
~•ki müıt...k arzudan bahaecli- ha evel binayı terketmiı bulunuyor-

~ ki Franaa'nm da kıymet ve ehe· lard ı. 
~~et •erdiii me.ele budur. Filhaki. Saat 16.30 da büyük elçilik müate-

ı)i komtuhak ve do.tluk öyle mü.. tarı Arnasş, binayr ve muhtelif evra
~lerclir ki bunlann tenmiyeai kı, protokol şefi Loze•ye teslim etmiş 
'Ilı._. Franaa ile ispanya araaında ai- ve Loze de saat 18 de muvakkaten ken 
;~ IDiiraa.ebetlerin teai.i v f' 1 disine bırakılan bina ve evrakı, Bur-
.._,.:... e ae ır er h " k " . ,.... lblmdı. gos u umetinın mümessiline teslim 

a, ..1 ı d'i b. d 1 eylemiştir. '.t .., aev et ı er r ev ete takip 
~ti dıt politika hakkında ancak BB. Negrin ve del J' ayo 
tt i mahiyette teminat verebilir. Madrid' e gidiy()rlar 
d .., lngiltere ve Fransa lapanya'nm 
t?'t~.uğuna kıymet veriyorlaraa, - Madrid, 28 a.a. - Madrid ve Va • 
·~ ~h • · 

1 
lansiya•nın cümhuriyetçi liderleri, ka· '-tt eaaz verıyor ar - yeni dev. bul edecekl~ri hareket hakkr.lda mu _ 

tiJt • aiyui münaeebetlerini teaia et. 
~~- sonra bu doatluiu tenmiye et- tabık kalmrılardır. Şimdi Valansiya'-
n_-~ lllecburiyetindedirler. Bu ıaye da bulunmakta olan B. del Vayo ile 
~ki lngiltere ... Fran .. Franko B . Negrin yakında Madrid'e gelecek -
~it ~nuebete siripekte Te en ma. lerdir. Madridde hükümetin niyet ve 

11 
diplomatlarını da Burıo-'a ıön· tasavvurları hakkr;ıda bir beyanname 

~ektodirler. Böyle realist bir yol ne,redilecektir. 
h- YÜrüneceii yerde Franko'yu her Londra, 28 a.a. - Ciimhuriyetciler 
~~an l:açrnmaaı kolay olan bir ta. mukavemetten vaz.geçerlerae ingiliz 
~ ı•rtlarla bağlamıya çah""a'k, ve frımırz hükümetlerinin Negrin'in 

ilaada aykm bir hareket olurdu. Mcsajmm ve diğer cümhurryctçi li . 

'- F'ranko'nun Jngilt.-e ve Franu .. r:~·~ ~mmaaiyle l~~anya me: terna~yonal politika bakmundan ar
~ aı Y~nı b?' aafhaya ıınyor. Eakı ka plana geçmif oluyor. Şimdi Fian
~) hurıyetçı lapanya'nm batmda ko'nun doatluğu için mihver devlet
"lc;"'an!~r, ~ücadeleye ~evam ede. leriyle demokratlar araamda bir dip. 
.Si ıatr ml ·~.ecelrler mı? Bu, ken. lomaai mücadeleai baıhyacaktır. E. 
~ lecelden bır ~leclir. Fakat fer Franko yalnız kendi .nemlekeL 
!'.. aın •bel~ de .. hennetlerinin bir lerinin menfaatlerini göz önünde tu
~.._. 1De!'9leu o!d~p ~l~lmıft ... Ve tarak ona göre hareket edecek ohw. 
._: lıo nan hukümeb bütün dmet. aa, bu Taziyetten lepanya naınma bü.. 
~fmdan tanmclıktan ..,..... k. yik iltifadeler t...U. ecl.wlir. .... ~ ........ .. 

derlerini':l azimetini kolaylaş -
tırmıya hazır bulu.:ıdukları, iyi haber 
alan mahfillerde söylenmektedir. Bu. 
nunla beraber bu hususta henüz müza
rcye girişlmcmiştir. İspanya'nın 
Londra sefiri Azcarte, geçen cuma 
günü Lord Halifaks·a sadece, lspan
ya•da Franko tarafından esir edilmiş 
olan bazı cümhuriyetçilerin ser:best bı
rakılmasını ve emniyette bulunmasını 
İngiltere hükümetinin temin edip et -
miyeceğini sormuştur. 

Tanıma lmrarı ve Berlin 
mahfilleri 

Berlin, 28 a.a. - Rcami mahfiller, 
Burgos hükiimetinin Fransa ve İngil -
tere tarafından tanınmasını mem.:ıu • 
niyetle karırlamaktadırlar. Yalnız bu 
mahfiller, bu tanıma işinin bu kadar 
gecikmiş olmasına tccaaüf etmekte -

dirler. 
Aynı mahfiller, Londra ve Paris ta 

rafı':ldan alınan kararın İapanyada 
sulh ve sükünun teeaaüsüne yardım e. 
deceği mütaleasında bulunmaktadır. 
Bu mahfiller, diyor .ki: 

"Avrupa sulhunu tehdit etmekte o
lan barıt fıçısı şimdi söndilrUlmü,tür. 
Fransa'nın cümhuriyet.çi iapanyolla . 
rın fra':lsız toprağında entrikalarına 
devam etmelerine müsaade etmiyeeeği 
ümit olunur. 

I ıalyan mahJillerine göre 
Paris, 28 a.a. - Romadan Matcn 

gazetesine bildiriliyor: 
Roma'da, Franko•nun Paris ve 

Londra tarafından tanr.unumrn bir 
yatıftMya matuf ve ingiliz • italyan 
mlizakerelerlni kolaylaftıracağı kaJıa
ati mevcuttur. Musotininin İtalyan is. 
teklerini teşrih ede':'ı bir nota bazit' -
· ~mnWı·frırt'l/idf(mf NJITI 

kim "lacak?. 
Paris, 28 a.a. - Sallhiyetli bir lcay -

naktan öğrenildiğine göre Berard'a 
Burgos hükiimeti nezdinde Franaa se
firliği teklif cdilmişıac de mumaileyh 
kabul etmemiştir. 

Sallhiyetli mahfillerde bu makamı 
işgal etmeleri muhtemel olan zevatın 

isimleri zikredilmekte ve ezcUmle ge
neral Pretelat, Doese ve Giraud'dan 
bahsedilmektedir. Bu ilç general da 
yüksek harp meclisi Azasıdır • 

Siviller arasında Fransa'nm Buenos 
- Airc. sefiri Peyrouton ile Varşc:wa 

sefiri Leon Nod'in isimleri öne aürül
mektedir. 

Loridra' daki seJareı binnaı da 
bof(lltılacak 

Londra, 28 a.a. - İngiltere hüküme
tinin Franko•yu tanımak huauaundaki 
kararı İspanya sefiri Pablo de Azka -
rate ile arkada,larrnın otomotik bir 
şekilde azimetlerini icap ettirmekte -
dir. Sefir ile maiyeti dün akpmdan -
beri sefareti terketmiye hıazırlanmak
tadrrlar. Yarın, cümhuriyetçi İspanya, 
hUkümetine ait yüzlerce dosya kam -
yonlarla başka bir binaya nakledilecek 
tir. 

Burgo,'ta rnumaam bir 
nümayif 

Burgos, 28 a.a. - Yuz bin kiti Ka -
talonya zaferinden .onra buraya ilk 
defa dönmekte olan Franko'nun ·~ -
metgahr önünden geçerek kendüıini 
alkışlamıştır. 

F~anko balkona çıkarak kıaa bir hi
tabede bulunmuş ve demiıtir ki : 

··- Zaferi kardeılerimizc kartı de
ğil, beynelmilel kuvetlere ve komü -
nizme karıı kazandık. Bu, gençliiin 
ve İspanya'nın zaferidir.,, 

General Franko, Almanya ve 1tal • 
ya•nm ilk eündenberi nasyonali•t la -
panya'ya yaptıkları yardımı da min -
netle kaydeylemif, hükUmetinin Fran
aa ile İngiltere tarafuıdan tanındığı • 
nı bildinni~ir. 

Tayyare bombardımanları 
Bilbao, 28 a .a. - Umumi kararga -

hın rcami tebliğinde nasyonalist ta • 
panya tayyarelerinin pazar gilnil Gan
die ve dün de Alikante limanında as· 
keri hedefleri bombardıman ettikleri 
bildiriliyor. 

Her iki tarafın resmi tebliğlerinde 
cephelerde sükunet hüküm aürdüiil 
kaydedilmektedir. 

Majorka' dald italyan Jcuoederi 

Bayan Krupılıaya Natlejda 
Konıtantinovna 

Lenin'in kar1sı 

Bayan Krupskaya 

Nadejda'nın vefatı 
Lenin'in karısı, Bayan Krupakaya 

Nadejda Konatantinovna 70 yqında 
olduğu halde vefat ettiğini dün ajans 
haberi olarak yazmıttık. Sovyetler 
Birliği Lenin'in karısı için büyük bir 
cenaze töreni hazırlamaktadır. 

Bundan çok az evel Sovyet Ruaya· 
da doğumunun 70 inci yıldönümU 
kutlanan Krupakaya Nadejda Kona
tantinovna 1869 da Petreaburg'da doğ 
muıtur. Orta mektep tahsilini yap -
trktan sonra itçiler için açılan kurs
larda öğretmen olarak çahıryordu. 
Aynı zamanda "iıçi aınıfının kurtu -
luıu için mücadele birliği,, nde de i
za idi. 

Lenin'le bu tetekkUlde tanlftT. th
tililci faaliyetlerinden dolayı tevkif 
edildi ve Stberya•ya ıürUldü. 

1917 ilk tqrin ihtillline kadar bol
ıevik partisinin teıekküllcrinin ful 
itine ittirik ediyordu. 1917 de maarif 
sahasında çalişmağa bafladı. OJıi.inci
ye kadar maarif komiser muavini o
larak çalıtmağa devam etti. 

Krupskaya 1939 da U.R.S.S. yüksek 
konseyi dyaset divanı balığına seçil
di. Krupıkaya maarif meselelerinden 
bahseden birçok kitaplar yazdı. 

bir taarruz 
yap.tllar 

~kong, 28 a.a. - Çin Ajanaı
nın ~~ tebliğine göre, Pekin'in timali 
garbısınde bulunan Pei - An • Ho ,~ 
rine kartı Çin kuvetleri büyük bir ta
arruzda bulunmuflardır. Japonlar mağ 
lup olmutlar ve 1000 kadar ölü ve ya
ralı bırakarak çekilmitlerdir • 

Şernaih eyaleıiride 
Hongkong, 28 a.a. - Çin kuvetleri 

Şensih Tunıg-Pu demiryolu üzerinde 
mühim bir iatuyon olan Şaokio'yu it
gal euvişlcrdir • 

Vuhang'm cenubunda Hoang-Hu 
gölü sahilinde 20 saat devam eden 
kanlı bir muharebeden sonra japon 
kuv~tleri ~ğlup olarak cenuba doğ -
ru rıeat ctmışlerdir . 

Çin mecli&inin kararları 
Çungking, 28 a.a. - Çin Ajansı bil

diriyor : 
Çin büyük millet meclisi Çungkin.g'

de 12 9ubattan 21 fUbata kadar yaptığı 
fevkalade toplantıda bir çok mühim 
kararlar vermittir. Bu kararlar arasın
da bilha•a tayyareciliğin inJd,afı ve 
mühim merkezlerde hava müdafaa te
sisatı vücude getirilmesi vardır. 
Hudutların tahkimi ve fabrikaların 

har~ ~.n~ında da aerbeetçe ifliyebil
mesı ıçın ıcabeden bütün tedbirler a • 
lınmıftır. 

7.500 Tayyare 
Vaşing~on, 28 a .a. - Orduya yeni -

de~ ~f bın. bet yüz "Sıhepord" tayya -
resının verıJmc. ihakkrndaki tahsisa
tın mft>usan meclisince kabul edilmesi 
üzerine Ayan meclisi ordu encilmeni 
reisi bu tayyare adedinin 7500 e çıka
rılması jçin iyan meclisine bir teklif
te bulunmuştur. 

mahfi!lere .gelen maltlm&ta &öre, la -
panya ya aıt Majork adasında bu.&ün 
bulunmakta olan İtalyan kuvetlerinin 
sayısı tayyareci ve yardımcı olmak ü
zere ancak 700 kitiden ibarettir. 
v Ada. hal~rnın İtalyanlara kartı aldı
gı vazıyet ıtalyan kuvetlerinin daha 
fazla müddet adada kalmuına hiç mü
sait olmadığı gibi ada üzerindeki is • 
panyol hikimiyetine veya adanın top· 
rak birliiiae baJel p .... i mnauu ba-
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ISTANBUL gazeteleri 
CUMHURİYET 

lnönü'nün seyahati 
A.nkara'dan aldıiı husuıi bir habere at· 

fen Ctimhurreiıi lamet !nonu'nun mem
leket dahilinde bir seyahat icra etmek 
üzere bu perıembe ıunU Ankara'dan ha· 
reket edeceiini, seyahatinde 1stanbul'u 
ıereflendireceilni, ıeyahatinin Trakya•
ya kadar temdit edilip edilmiyccefl mı· 
U~m delilse de, ıeniı mikyasta temaslar
da bulunacaklarını, hatti 1stanbul'da 
mühim bir nutuk aöyliyeccklerinin muh· 
temel ıorüldüiilnü yazmaktadır. 

Yeni bir örnek 
Abidin Daver, "Nalına mıhına,. sütü -

nunda, Cumhurreiıi hmet 1nonu'nun 
radyo meaajı munascbetiyle, ineilizceyi 
az zamanda oirenmeaini mevzuu bahis 
ederek, bunun hepimize ''Turk çalış ve 
öiren" diyen yüce bir omek oldu&una i -
pret ediyor. 

lıtanbul tersanesini kurmalı ve 
vapurlarımızı kendimiz yap
malıyız. 

Abidin Daver bu baımakalede, Milli 
Şef lamet .lnonu'nün tiaşvekaleti zama -
nında eaaı ıtıbarıyle kabul edılmiı olan 
htanbul teraaneıının ihyası fiknni ha • 
tırlatarak ıemılerimizi kendi tcr,anemlz· 
de kendımı.1 yapmamıza imki.n oldu&unu 
Golcük'te yapılan "Golcük" yai ıemısi" 
"Atak" mayan ıemisi ile iıbat ettikten 
10nra, Denizbank'ın, siparlıı tehir edilen 
on bir vapurunu İstanbul tersanesinde 
yaptırmak hraatı elımizde mevcut iken 
bu iıe teıebbüı edılmeıini tavı;ıye ediyor. 
Ve "bmet lnonU'ııun, Baıvekaıetl zama
nında ortaya koydu&u bu ideali, cümhur
reiıliıınin ilk yılında tahakkuk sahasına 
ıirmiı ıörmekle bahtiyar olmak iıtiyo -
rU.1" eliyor • 

Kırt.uiyeciHk 
"Titkilder ,,e denemeler" ıütununda, 

Safaettin Karanakçı, devlet dairelerinde 
kimaenın inklr etmıyecegi bari.1 bir kır
taıiyeciliiin mevcut oldueunu soyliye -
rek bunun muhtelif tekil ve miaallerini 
zikrettikten sonra kırtaaiyecilicin onü -
ne ıeçmek U.ıere çare olarak kanunları • 
mı.1ın va.sih ıekilde yapılma11, idare i -
mirlerine ıellhiyetler verilmeıi, devletin 
ıümiıllu vazifelerini ihata edebilecek va
aıfta memur yetiıtirilmesi hizumlarııu 
zikrediyor. " 

TAii -

a.a. Matbuat Servim 

VAKİT -
Milli Şef'in mesajı 

Aıım Uı, bu batmakalesinde. Cümh1111o 
reisi ismet İnonu'nun Amerikan mille • 
tine hitap eden mesajının hiırmct ve if. 
tiharla dinlendicini, hitabenin türk mil· 
letinin yeni dünyaya karşı beslediği ,.,,,_ 
gf ve saygıya tercıiman olduğunu, ıllll 
yolunda, iki millet arasındaki tam arn 
ve duyguyu göstcrdiclni söyledikten aon
ra, dört sene içinde İngilizceyi öfrenea 
Milli Şefin bu tekemmiıl derecesine ft• 
ran İngilizcesi ile hitap etmesinin am 
bir kıymeti haiz olduğuna işaret etmekte 
ve bunun hepimize bir ders tcıkil cttili
ni ilave etmektedir. 

YENi SABAH 

Sakat bir imar dütünceai 

.. Her sabah sutununda" A. Cemalettla 
Saraçoglu, Usküdar taraflarında bir lı:a· 
rakolun tamiri için esnaftan muavenet 
iıtenild igi yolunda bir haberden bahae -
derele, karakolun devlet malı, tamiriDlll 
de devlete aıt olduğunu yazmaktı ve ka
rakolun tamirinde, kuçük de 0111 bir 
hakkı bulunan esnafı o karakol, ieabeder· 
ıe i1Jnun bırinde nasıl terbiye eder? m
alini 10rmaktadır. 

Türk seciyesine yapılan taarra
za cevaplar 

Tan ıazeteıi muharriri M . Zekeri,.'• 
nın, evelki ıUnku nuahaaında yazdıtl. 
Avnıpa'dan donen talebenin benlijial 
kaybetmesine daır olan makaleyi mevsaa 
bah11 ederek, bu makalede tUrk aeciyesi. 
ne ve karakterine karıı vuku bulan teo 
cavilze, okuyucularından ıelen reel ce • 
vaplarını neırediyor. 

Amerika'ya aeli.m 

Hüaeyin Cahit Yalçın, bu baımakale • 
ılnde, lamel lnonU'nün Amerika'ya hl• 
eden 10.ıleriyle, goz onlindeki realitele
re dayanarak, türk milletini, Amerib 
dunyaaına hakıki ıiınaın ve asil huvısıed 
ile tanıtmıya çalııtıtını yudıktan ~ 
ra, Turkiye'nin ıulh idealini tebarüz ... 
tirmekte ve climhurreiıimizin, beıeri,. 
ti yeıine kurtaracak hakiki anlaıma q 
aeviıme ıiyasetine en iyi ve en aambıııl 
bir liıanla tcrcwnan olduiunu ilive qı. 
moktedir, 

SOll POSTA 

lnönü'nün Amerika'ya nıeaajı Türkün 1eei Amerika' ela cllt-
Jıl. Zekeriya Sertel, yer7iizünde siya __ -__ d-eıu~yul~~du_,,..._'-" 

n:n_ ıı-n .. uıe.rf1LA, ~uıtrct'r'e,--rcıtıcı•ır~iiu·";" ::.~ 'd::•~ ı ul\ .ıyue emınue a twm muba 
ıunu soylıyerek Amerika Cümhurreiıi i- Sel Ra E 
le İ"ailiz Baıvekı' lı' nın' evelkı' me••J'la • ı .. ~. ırp ~e~, Cümhurreiai ı..-... - nonu nun Amerıltahlara meNjı etrafm. 
nnda ve bu defa Milli Şefimizin meA • dald bu makaleainde, bu hitabenin mw. 
j~ daima ıulhten babaedildiiini zik - cut Turk • Amerika doatluiunu ebedüet-
rettikten 10ma, cUmhurlyctten evel Tür- ti~~i ~emcnni~i~ is.har ettikten _., 
ltiye•yi, kan dökmek isin fıraat arar bir Turkıye nin aeaını Amcrika'ya du-
memleket tuavvur eden Amerika'nın tel i in bcll ll ik , __ 
Cümhuriyet Türkiyeai hakkındaki kana- me~~ı:.e e Y olduiwıu IÖ~le • 
ati~in deiiıtiiini, bu meaajdan ve onu 
ta.kıp edecek N cvyorlt ıerriainden IOD • 
ra yeni Türkiye'yi daha iyi taıumıı ola • 
caiını ilive etmektedir. 

Türkiye' den Amerikaya aelim 
Sabiha Zekeriya Sertel, "Göriltler'' 

aiitunundaki yazııaında, İsmet lnönii'niiıı 
meaajı miinaıebetiyle, Türkiye'nin. aulh 
aiyuctine ne kadar candan baih ,,. ai • 
yuet aahuında ne dereceye kadar aulh
çu bir memleket oldutww tebaril.I ettiri
yor, 

Tahıilden dönen gençleri na
ad kaybediyoruz? 

Evelki cunkü nüahaamda yuciıiı bir 
bahse avdet ederek, bir oku711cuaunun 
mektubunun zikrediyor. Bu okU7UCU. 
tahsilden doneli henıis altı ay olan bir 
ren~ kızdır. Mektubunda, tahsilden dön
düiüne piıman ıördnenler içinde bir au
kutu hayal içinde kendlalnin de dahil bu
lunduiunu aöyledikten 10ma, avdetinl 
müteakip Maarif Veklleti tarafından bir 
vazifeye tayini buıuıunda çektili cüç • 
liıkleri izah etmekte ve Avrupa'dan mem
lekete donen talebeye bir ecnebi nazariy
le bakıldıiını, tahsilde iken rahat yaaa • 
~alarma mukabil avdetlerinde kendile • 
rınde~ adeti intikam almdıiını IOyliye • 
rek ııkiyet etmektedir. 

İKDAM 
Deınizbankta yeni kadro 

Yeni kadronun tatbiki mlinaaebetiyle 
y~zdıiı bir yazıda tahkikatın bir de ikin
cı ıafhaaı olacaıını, ezcümle Münip iı
minde biriıinin fen ıubeıi müdürlerin • 
d~n birine hediye ettiii Nipntaır'nda 
<;iilz~l Bahçe ~okaiındaki araa meaelesi 
üzerınde tahkıkat yapılmak üzere veka
letten talimat beklenildiiini yazmakta
dır. 

Şef'in seai 
••Her sün" !ü~unda Yusuf Ziya Or • 

taç, lamet lnonu nun A.merika'ya ingili.1-
c~ ıeılenditini soyliyerek bunun bir mu
cıze deiil "karar" tlbiriyle tavıif edile
bll!c~iini, büyük kumandanın İnönü za
f erını bu kararla kazındıiı ıibi, Loıan 
Konferan11na da bu kararla ıittiiini 
ıek~rden çelife kadar her fabrikanın te~ 
melı "b~. kara~la atıldıiını hatırlatmakta 
ve buyuk ıefın millete: "İatemelı: yarı 
bapnnaktır" yolundaki ata aözünü bir 
derı olarak tekrarladıfrnı yazmaktadır. 

Bir dil ve aöz meseleıi 
'"İnlrillbm mqaleai" aütunu muhar -

ri.ri, ;il.illi Şefin Amerika'ya meaaJııu Tflr
~ıye nın radyoya verdifi ehcmiyeti de
lıl aaydrfını aöyledikten aonra Ankara 
rad701u ıpikerlnin pürilzHi Ye anlayıııız 
kon111tuiundaa tikl.Yet etmekte. radyo 
bqma berkeain anbyac:ajı ,,. lri1DH11i.n 
=r~.= bir dil Ue lronupn apl • 

Medeniyet ve Mllh aelimı 
"Her sün" ailtunu muharriri Muhltllıa 

Bira~ Relıicilmhur lunet 1nönil'llla 
A;m,erıkalılara maajını inailizce ,,_. • 
iını kaydederek, bu dili kıaa bir • .._. 
da öirenmiı olmaamı biitun sençliie '* 
enerji nllmuneai olarak ıöıterdikten -. 
ra, devlet relaimizin aersi mlinaaebelb • 
le Turlriye'nin aaini dünyaya bir _. 
"'.e medeniyet aeai olarak duyulmaaıal y. 
tihara deler bir bldiae olarak uvaif ... 
melde ve bu defaki dünya sersiaine W. 
raz ekılk hazırlıkla sitmemizc mukallil, 
ileri~e t~thire. liyilı: daha fazla escrı. • 
l~ ııdebılmemız için, devlet reiaimlsla 
kultur yolunda sbıterdiii enerjiyi C-.. 
li~imi.1in iyi. taklit etmesi lrlfi ıelditw 
soylemoktediri 

T &lebenin eaçları 
"Dikkatler" aütununda, kıs tal..,_.. 

aaçı ve ppkuı nizama konulacaiı blk. 
kında.ki haberler int11Br edeli bayii a • 
man olduiu halde bu bayırlı ve iaalMıdl 
tamimin latanbul'da benib tatbik e4il • 
mediiine ipret ederek, merkeaden ..... 
cek evrakı beklemeden bile bunu m ... 
riin. ötretmenin baait bir emriyle tatbik 
etmek miimldin olabileceiini 7a.1ı10r. 

HAB 
Seçilmek kabiliyeti 

Halk fırkası tarafından mebuı ot.ıs 
iıtiyenlerın hanai intihap daireainılaa 
ıe.çı~mek kabilıyeti oldu_ıunu soran taml
mını ele alan Nizamettın Nazif, aayıa.. 
lı&ın bır ilim, sanat ve diploma iıi o~ 
dııını yazdıktan llOnra bilenlerden ma • 
rekkep olup da halkın ekserıyeti tara • 
fından itimatsızlıkla karıılanacak ltir 
mecliıe ilmi aeviyeıi ne olursa olıun ı.. 
kat efradı teker teker halkın itimaclma 
mazhar bir mecliıi elbette tercih edece • 
iini beyanla dıyor ki, "Seçim inanm9k 
me~e.lesidir, ıeçim bir inandırmak m..., 
leııdır ve ıu kadar bin namzedi eleyı .. 
leye 422 saylav yaratacak olan sihir ipi 
budur.,, 

~i~~yetlerin abideler için v• 
dıgı para 
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ŞANCHA Y MEKTUBU 

Sanghay'da tethiş 

Çin vatanseverler cemiyeti 

kan ve ateı saçıyor! 

Ş anghay'da üç aydanberl 
bır tedhi$tir hukum ııi

:uyor. Kuveth "Çın vatan se
:rerlerı" cemıyeti japonlar ta· 
:afından fethedılen toprakla • 
rın Uim orta yerınde harbet· 
me.,e devam edıyor. 

Japonlarla Mıkado fmpara -
torluğuna baglı olan çınlılerın 
vücutları kurşunla dclık deıık 
edılmıı, kafa taıları parçalan -
mı::ı bır halde. Bu cesetlerin 
yanında Çın vat n per,;erleri • 
nın memleketlılcrmın ıntıka -
mını almaya and içtıklerını 
bıldıren beyannameler bulunu
yor. 

Buıı:tın Çın sahillerıni elle • 
rinde tutan ve Şanghay'ı dun • 
yanın hıç bır yermde gortııme
dık muscllah polıs kuvetlcriy
le c;embcr ıçıne alan Japonya, 
bu polıtıka cınayetlerının o • 
nunde acız kalıyor. 

Her ne kadar bu zenıı:ın ıehır 
onların elınde ıse de ,altı mıl
yon ınsanın yıı;ıldı ı ve bır ka
rınca yuvasını andıran ımtıyaz
lı mıntako.ıda k.ıtıl gene ebık 
olmuyor, ve katıllcr bır türlu 
ele geçırılcmıyor. 

Suıkastcılar, her gece meç. 
hul bır reı ın b ~ında toplana· 
rak ertesı &un yapacakları cı
nayetlerı kararlaıtınyorıar. 

"Vatanseverler cem yetı" c
mirlcrıni esrnrengız bır suret
te verıyor. Ve bu emirler biı -
tün Çin halkına ulaşıyor. 

Gerek japonlar, gerekse Ja
pon taraftarları, canlarını sa -
kınmak !çın nelere baş vurmu
yor! Zırhlı otomobıllerle gez
dıklerı, aparumanlarını bırer 
istihkim halıne getırdıkleri, 
çifte çıfte nobetçiler dıktıkle
ri halde, bu e rarengız ınti -
kamlara gene dayanamıyorlar. 

• • • 
D aha ıı:eçenlerdc, Şang • 

hay'ın tanınmıı tuccar
larından bır çınlı japonlarla a
hi veriı etmek ıstiyor. "Bele
diye"den: "Vatan severler ce
miyetının maili kasasına 2S.OOO 
dolar yatırmayınca bu muame
leye musande edilmıyeccktır" 
ıeklindc bir ihtar alıyor. 

Tuccar istenen parayı ver • 
miyor. Japon polisı vaziyeti 
anlıyor. Tuccar jnponlar tara -
fına geçiyor. 

Ertesi gunü Chima Press ga
zetesine meçhul bir adam ta -
rafından ıu telefon haberi ve
rilıyor: "Fılan sokak, falan nu
maraya muhabirleriniz! gön -
derin. Mukemmel bir cinayet 
vakası var." 

Gazeteciler tarif edilen y ere 
sidiyorlar, kapıları pencerele -

Le Journal'dcn 

ri lideta bir kale gıbi tahkım e
dilmış bir aparumanın etra -
fıada muntazır bır palis kıta • 
sı goruyorlar. Gazetecıler ıçc -
riye girmek istiyorlar, fakat 
polisler bırakmıyor. Hatta ıa • 
zetecıleri bırakmak şoyle dur
sun, cinayetı onlara atfederek 
maznun sıfatiyle tevkıf bile 
etmek ıstıyorlnr. 
Nıhayet gazetecilerin israrı 

uzerıne, polis komıseri eve çı
kıyor. Ve o çinlı tuccarı, kan
ii ıle birlıkte satırla parçalan
mış bir halde buluyor. 

Çınli ile karısını oldurenle • 
rın, bu eve nereden ve nasıl 
gırdıkleri bir turlu nnlaııılamı
yor. 

• • • 
C inayetlerın iıılendigi yer

de, cesedın yanında sı • 
lih ofarak hep balta bulunu · 
yor. Fakat polısler, bu sılah • 
tan, katıllcrın huvıyetlerını ım· 
kanı yok tesbıt edemıyor. 

Burada olum her yeri kınp 
geçırıyor. Vatan severler, du • 
manlarını gupc gunduz do ru • 
yor. Hem de bır kaç d;ıkıka 1° 

çind.:. Otomobılden ınıp de k 
pı gınnceye kadar olduruyor • 
lar. 

Sonrası var, cinayetı yapan 
başka, ceza goren gene bn:;ka. 
Bazı cinayetlerde, suıka t es 
nasında o cıvarda bulunan ta 
kat hnddızatinde ne cınayetten 
ve ne de yapandan haberı ol 
mıyan masumlar yak !anıyor. 
Halbukı bcrı tarafta ölduren a· 
dam kalabalıga karıııp gıdı 
yor. 

Bununla beraber Şnnghay 
hayatı, her znmankınden uo.ıha 
şaşaalı, Şanghay'd.ıkı Çın ııeh· 
rı ıssızsa dn, ımtıyazlı bolge, 
b" ssa fransız bôlgesi parıl 
parıl yanıyor: tıyatrolar, sıne
malnr, dansiıler hınca hınç dolu __ 

Alaca karanlık basınca, hiç 
bir japon gorunmüyor. Gorun
mıyocck de_ Çunku cmır oy
le. Şanghay'ı karanlık sarıyor. 
Herkes evıne kapanıyor. Kapı
lara çifte kilit vunıluyor •••• 1'i 
guneş çıkıncaya kadar .... 

Çinliler Japonlara boyun e • 
miyor. Eskiden bilinmiyen va
tan perverlik ruhu her gün bi
raz daha genişliyor. Çin genç
leri çete harbını, yıgm harbın
dan üstün tutuyor. 

Japonya, dort yüz elli mil • 
yonluk Çin'e yanaııtı. Fakat bu
rada ıu söz ne kadar çok kul
lanılıyor: "Japonya bir ahta -
pot yakaladı, :fakat bu ahtapo
tun ancak bir kolunu tutuyor." 

Bir İngiliz tankı manevra esna•ında 

lngüizlerin motörlü mü/rezelerinden bir grup 

Alman muhabere askerleri bir talim e•na61nda 

Geri kalan 
Fransa 

'Q:- •••""5.•',-.- ~t..: A ...-.. e -
turyanm aaıma oır sene • 
sinin, bir ordusunun, bir 
fikrinin geri kaldığı ıöyk· 
nirdi. Acaba asri Fransa 
bu müzmin eskiliğe kıymet 
mi vermiye başladı 1 

Cümhuriyetçi ve demok
rat Fransa, on beş seneden 
beri Almanya'ya nisbetle 
bir çok zama:llar geri kal
dı. 

Fransa, bugünlerde de, 
İtalya'dan geriye kaldığı -
nı gösterdi; İspanya'ya 1 -
talyadan geç vardı. 

Haberlere bakılırsa, Fran 
sa, Şap denizindeki aynı 

gecikmeyi göstereceğe ben 
ziyor. 

A ction Française 

Fransa'nın 

kuvveti 
Fransa'da oturan 20 ile 

45 yaş arasındaki eli silah 
tutan yabancıların sayısı 

1936 da 1.000.000 u geçi • 
yordu. Şimdi bunların ara
sr:ıda bulunan ve askerliğe 
alınmamaları daha faydalı 
olan mütehassıs yabancıla
rı çıkaralım, bu ıyabancı -
lardan fransız ordusunun 
dörtte biri kadar bir ordu 

vücude getirebiliriz. 
Bugün Fransa'da 3 mil

yonla 3.5 milycr.ı arasında 

yabancı yaşıyor. Farzede • 
lim ki 1914 ııenesindc mem 

lra1frc\i tmif\tybro b: 1roıu4Tm 
elleri silah tutan askerlik 
çağında olanlarını seferber 
etse idik 7 veya 800.000 ki
şilik bir ordumuz olurdu 
ki bunu da kendi 3.500.000 
kişilik ordumuza ilave ede
lim. 71 fırkalık kendi ordu
muza 17 • 18 fırkalık ya-
bancılar ordusu da katıl
mış olurdu. 

Halbuki imdi Jofr'ın e· 
linde 17·18 fırkalık yeni 
bir ordu bulunuyor. Artık 
siz hesap edin .. 

La Republique 

lngiltere 

kendine 
•• • 

guvenıyor 

B. Chembcrlain Roma'ya 
gitmiştir: İtalya'yı Alman
ya'dan ayıramamıştır. Ay -
lardanberi Burgos'ta faa
liyette bulunmaktadır: Kor 
karım ki o da bizim gibi, 
Franko'yu müttefiklerin -
den ayıramıyacaktır. Bay 
Hitler iktisadi mevzular ü
zerinde müzakereye giriş -
miye istekli mi görünmek· 

züldüğümü size anlatamam. 

Hayatin içyüzü 
- Belki bir gün tekrar gelirim. E

ğer bana verecek bir odanız bulunur
sa. Bir gün, birinci kattaki odaları
nızdan birisini kiralıyacak bir hale 
de gelirim belki. 
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- Misis Hit, batakçılık edeceğim-
den korkmuyorsunuz ya ... 

- Asla efendim. 
- Size borcum ne kadardır? 
- Yirmi sekiz şiling. altı peni. 

Bunun bir penisini bile vermeseniz 
zararı yok. Ben sizi dünyada bırak
mak ıstemem. 

Fakat bu Mappinler çıkacak olur
larsa o zaman evin kirasını veremiye· 
ceğimden korkarım. Kötü zamanda 
ya ıyoruz. 
Kadın bunları söyledikten sonra u

fak bir hıçk rığmı tutamamıştı. 
Blis, kadın n elını okşadı ve hiç bir 

şey soylemeden çıkıp gitti. Civardaki 
bulunan bır koltukçuya gitti ve sır
tındaki elbıaeden bafka nesi var, neıi 

Yazan: Fil İP• Openhaym 
yoksa otuz §ilinge sattı. Sonra pan
siyonuna döndu. Parayı uzatarak: 

- Lutfcn on sekiz peni ger.i ve
riniz Misis Hit, dedi, sonra yaşama 
güçleşti diye sıkılmayınız. Yeni se
nenin size ugur getireceği hakkında 
bir fikrim var. 
Kadın on sekiz peniyi sayarken ha

fifçe gülümsüyordu. 
- Böyle hulyalar kurmayı çoktan 

bıraktım efendim, dedi, bütün eme
lim birkaç sene daha burada çalışıp 

çocuklarımın eli ekmek tutuncaya ka
dar dayanmaktır. Ondan sonra artık 
ne kendimin, ne de el alemin kahrını 
çekecek halim kalmıyacak. 

Siz gidiyorsunuz diye çok üzülüyo
rum Miıter Blis, ne kadar fazla il-

HaHi pannaklariyle parayı sayan 
kadın, şüpheli şüpheli sordu: 

- Otenizi, berin izi ne yaptınız? 
Blis hemen bir yalan kıvırdı: 
- Bir yerde bıraktım. Bu sabah 

bir iş peşindeyim; onun için yeni bir 
oda aramağa vaktim olmadı. Allaha 
ısmarladık. 

Kadının elini sıktı, dışarıya çıktı 
ve sokakta gülerek yürümeğe başladı. 
Içinde yeni bir şey bulunduğunu his
sediyordu. Artık, düşünceleri, yakın
da gelecek olan kurtuluş gününe sap
lanmış değildi. Şimdi en büyük zevki, 
Misis Hit'i saplanmış olduğu para sı
kıntısından kurtarmaktı. Kafasında 
bu düşünce ile caddede yürürken a
yaklarının ıancıdığını, baıının ağrı

dığını unutmuıtu. Sonra nereye gide
cefini hatırladı; hakikatin bütün çıp-
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tedir? Pekala! B. Chem -
berlain ona pek salahiyetli 
bir müzakereci gönderecek 
tir. Kont Ciano Varşova'ya 
mı gidiyor? Pekalfi 1 Kolo -
nel Bek de Londra'ya gide
cektir. Rusya mühim bir 
sulh unsuru olabilir mi ? 
B. Chemberlain Moskova·
ya bir siyasi ve ticari istih
bar heyeti gönderiyor. Bü
tün bu hareketler, bütün bu 
teşebbüsler akamete mi 
mahkumdur? Gene pekala 1 
Fakat İngiltere mukadde -
ratmı bunların muhtemel 
neticelerine bağlamamış -
tır. 

İngiltere her şeyden evel 
kendine güveniyor. İşte im
paratorluğun yüksek kud -
retine bu yenilmez itimat -
tır ki eşsiz bir pratik zihni
yetiyle birleşince 1ngilte -
re'ye en müşkül vaziyetler
den şerefle sıyrılmak im -
kanını vermiştir. 

İngiltere dünyanın en 
kuvetli donanmasına sa -
hiptir: 35.000 tonluk bir 
zırhlıyı tezgaha koyuyor J 
Tayyareleri yoktu; ayda 
400 tayyare yapıyor! Hava
ya karşı müdafaa tertibatı 

ona hava hücumlarına kar -
şı müessir bir muhafaza te • 
min ediyor. Pasif müdafaa 
teşkilatı o kadar faaliyetle 
ileri götürülmüştür ki sivil 
halkın üçte ilcisine zehirli 
gaz maskelerini temin ede -
bilir. Halbuki biz henüz 
Paris halkının bu ihtiyacı • 
nı bile ne zaman karşılıya • 
bileceğimizi kendi kendi • 
mizden sormaktayız. Niha
yet İngiltere lüzumlu gör -
düğü gün askerlik mükel -
lefiyetini kabul edecektir. 

Frossard 

Birleşik Amerika' da 

iktisadi f aalivı 
arhyor 
Bazı mahfiller if faaliye

ti bir miktar azalmakta de -
vam ettiği için bedbin gö
rünmektedirler. Halbuki, 
Amerikan iktisadiyaunın 

bu günlerde bir bekleyiş 
devresi geçirdiği müşahe -
de olunabilir. Benim fik • 
rimce, senenin ikinci üç ay. 
lık devresinde işler sarih 
surette salah bulacaktır. 
Yapı ıanayiinin faaliye • 

ti cesaret vericidir. Maden
cilik sahasında çelik kırın
tıları piyasanın sağlamlığı 
çelik fabrikalarının ilkba -
harda faaliyetlerini arttı • 
racağına bir delil gibi gö • 
rünmektcdir. 

Mali mahfiller havacılık 
sanayi inin inkişafını büyük 
bir alaka ile takip etmekte
dirler. Yabancı devletlerin 

siparişleriyle tayyare fab • 
rikalarının faaliyeti mah • 
sus derecede artmıştır. 

Hazırlanan pamuk kanu -
nu projesi kongrede gitgi • 
de daha ziyade taraftar ka • 
zanmaktadır. Bununla be
raber, 1 mayıstan evel ka
bul edilmesi beklenemez. 
Bu proje kabul edildiği tak 
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MİHVERLER 
Bir Roma. Berlin. Tok

yo mihveri vardır.Bu harp 
mihveridir. Sulh mihveri 
de gecikme-den kurulsun. 
B u mihver Londra - Pa. 
ris • Vaşington'dan geç. 
mek ve Münih'ten beri 
Hitler'in eylulde Çekoslo
vakya'ya yaptığı gibi ken. 
dilerini vesayet altına al. 
masından korkan şnrk dev 
Jetlerini müsterih kılmak 
iç.in Moskova'ya ka'l.'lar u
zansın. 

B. Bullit'in nutku belki 
tarihi bir dönüm noktası. 

na iıarettir. Şimdi harp 
çıktığı takdirde yalnız Av 
rupayı değil fakat bütün 
kıtaları ateşine saracağın. 

dan kimse şüphe edemez 
ve b u Berlin , Rom& ve 
T okyo'nun harpçı efendi
leri için bir derstir. 

1914 te, lngilterenin Ber
lin Büyük Elçisi alman 
Başvekilini ziyaret ederek 
lngiltere'nin haksız yere 
taarruza uğuyan Fransa -
nın yardımına koşacağını 

söylediği zaman, alman 
Başvekili büyük inkisarını 
gizliyememişti "ah, bilmiş 
olsaydım-,, diye tekrarla
mrşıır. Çünkü memleketi
nin partiyi kaybettiğini 

daha o zamandan hisset
mişti. 

Bugün harbin akıbetini 

el/erinde tutan totaliter 
devletler aynı mazereti i -
/eri süremezler. Onlarrn 
malumatı vardır. Kendile -
rinc haber verilmiştir. Ken 
dilerine hüriyet mil/etleri
nin haksız bir harbe cok 
'-'CA Ull IJCI• ~JC ~UUA•"t.:f._ • ._ 

etmek için 18.zım gelen '-"C

srtalara, kuvcte ve emniye
te sahip oldukları bildiril
mİftir ... Hangi tarafın ilk 
önce yorulacağrnı, ümitsiz
llğe düşeceğini tayin hu
susunda ısrara hacet yok
tur. 

Devlet reislerinin dikka
tin i bu aşikar hakikatler 
üzerine çekmek sulh şan -
sınr kuvetlendirmek için 
en emin çare değil midir? 

Ordre 

111111111111111111111111111111 
dirde, ihracat fiyatlarında 
büyük fakat muvakkat bir 
iniş olacak, buna mukabil 
ziraatsılar tav:iz olarak 
munzam tazminat alacak -
lardır. 

Vaşington'un iyi matn 
mat alan mahfilleri kongre
nin demiryollar hakkında 
bazı teşrii tedbirleri karara 
atacağını söylemektedirler. 
Fakat bu tedbirlerin neler 
olacağı henüz malfım değil 
dir. 

Kongre icra kuvetinden 
müstakil ve ihtiyatlı bir 
durum takibetmekte devam 
ediyor. Bununla beraber 
hükümetin masraflarını a -

TURK1YE 
Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUÔU 

ı639 m. 183 Kcs./ı20 Kw, 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

T. A. P. 
19.74 m. ı5195 Kes./ 20 Kw, 

T.A.Q. 

Ankara 

ÇARŞAMBA: 1.3.1939 
12.30 Program. 
ı2.3S Tiırk muzigi • PL 
ı3.00 Memleket aa tayan, a -

jans ve meteoroloji haberle
ri. 

13.10 - 14 Riyaseti cumhur ban
dosu (şef: Ihsan Kunçer)- ı 
• Lıncke - Muzaffer sılihlar 
(ma.·s). 2 - Schrclncr • Kon
ser "'"'ikası • (Klarinctlcr ı· 
çin). 3 • Saint Sacns - Sarı 
prenses uverturiı. 4 - Masca
nl - "Kavalcrıya rustikana 
(müzikli dramından seleka • 
yon). 

18 . .30 .l'rogram. 
18.J:ı ıvluzııı: (Çigan ve saire -

Pi.). 
19.uo Konuşma. 

19.lS 'l 'urk muzigi (Fasıl he • 
yeti - Nıı;abfirck) Celil Tok
scs, Hakkı Derman, Eıırcf 
Kndrı, lıasan Gur, Basri Of
ler, Hamdi Tokay. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha • 
berlerı, ziraat borsası (fi -
yat). 

20.15 Turk muzigi Çalanlar: 
Vecıhe, Rcfık Fersan, .Fahi

re Fersan, Cevdet Çagla, O
kuyanlar: Muzaffer İlkar, 
Semahat. 1 • Tatyosun • Su
zınak pesrevi. 2 - Sedat • Su
zınak snrkı • Ne çok çektim 
hasretini. 3 - Hacı Faik - su
zınnı< şarkı - Kuzucutum ne 
kaçarsın. 4 - ..... _. - suzinak 
şarkı • Sensiz geceler geçtı. 
S • Faiz Kapancı • Suzın:ık 
şarkı - Unutma acanım. 6 -
Osman Nihat - suzinak şarkı 
·Ne muı;kulmus seni sevmek 

7- Faiz Kapancı • suzinak 
şarkı • Yatagını gülden yap
sam. 8 - Şevki bey - Hicaz 
liarkı • kış geldi firak. 9 • 
Şevki bey • Kudretin klifi 
de il. ıo • Aziz efendi • Hi
caz şarkı - Çıkıp arzı cemal 
eyle. 

21.00 Memleket saat ayan. 
21.00 Konuşma. 
21.20 Esham, tahvilat, kambl -

yo - nukut borsası (fiyat). 
21.30 Temsil (Doktor ı._ Ya -

zaltması ihtimali pek azdır. 
Yimıi iki büyük sanayi 

müessesesi üzerinde ya
0

pı -
lan bir tetkikin neticeleri -
ne göre bu şirketlerin kir 
üç aymaa %8 i bulmuştur.,., 
bir senedenbcri milf8hede 

edilen en yüksek ralcam -
dır. 

L'lnlormation 

Fransanın 

siyaseti 
Fransız siyaseti harbin 

mukadder olmadığı kanaati 
ne istinat eder. Hiç bir mil
let harp istemiyor. Fransız 
demokrasisinin ve diğer de
mokrasilerin siyaseti mil -
Jetlerin bu sulhçu iradesine 
istinat etmekten ibaret ol • 
mamalıdır ve böyledir de. 

Tecavüzleri ümitsizliğe 

sevketme.k için zaruri olan 
silahlar, bizce ve dostları -
mızca, Avrupa'yı felakete 

sürükliyecek kati ve ebedi 

bir usul şeklinde mütalea e
dilmemektedir. Burada 
fransız başvekili İngiliz hü 
kümet reisiyle ayni kana -
attedir. 

Kısacası, fransız siyase -
ti, dost demokrasilerinki 

zanlar: Ekrem Reşit -re 
mal Tözen). et 

22.00 Muzlk (kiıçuk or~ \\ 
ıcf- Necip Aıkın): l rda 
Richartz - İlk baba 1" 
çift asık - uvertür. 2 • J.. 
ikowsky - $arkıcık. 3 • ) t 
bye - Şampanya (galo~ 
Siede - İlk bahar ıne 
5 • M icheli - Buseler~ 
dı. 6 • Franz Sadek • 

1 

sen benim rıiyalarınıırı:Pf 
sin. 7 - Hcnriques • e 
raksı. 8 • Culotta - 1n~ 
zo. 9 - Recktcn..ald • 1 

müzikleri - PotpUrİ· pi 
23.00 Murik (cazbant • 
23.45 - 24 Son ajans hJ 

ve yarınki program. 

Aurupa 

OPERA VE OPERE'fL fili 
12 Beromiınster - 14 Ş 
gar t- 18 Keza - 20.ıo 
lin - 21 Milano. 

ORKESTRA KONSER~S 
VE SJ;NFONİK KON 
LER: 16 B reslav, J{oluf 
- 20.10 Hamburg, J{Öll 

berıt - 20.30 Berlin -
Stokholm - 21.15 Df01' 
- 21.30 Paris • P. · 
Strazburg - 22.30 Ştll 
-24 Keza. . 

C'1.: 1\ MUSİKİSİ: 17 Berlı11 

18 20 Breslav, Münib::; 
Varşova - 22.20 FranJ• 

SOLO KONSERLERİ: 1 
Hamburg- ı5.3S Laypıil 
17.lS Varsova - ıs.ıs J:JIJ 
burg - 18.20 Viyana - 1 
Kolonya. 
zig, Münib. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 l{ol 
ya - 8.30 M ünih - 12 
lonya, Ştutgart, Viyana~ 
Alman lıtasyonlan -
Köıı!:'sberg - 18 BerliO 
18.~ Kolonya - 19 La11' 
Könlgsberıt - 20.10 Bref 

Kolonya - 20.15 Frnnkfıırt 
22.30 Viyana, Königsbcrı 

HALK MUSİKİSİ : 11 
Ştutgart - 20.10 yiyanJ 

DANS MUztcı : 19 Harn 
- 20.10 Ştutgart - 22 
ya -22.15 Bukreı, Stoklı 
- 22.30 Drcslav, Flora 
Tuluz - 22.40 Sottens -
Roma - 23.25 London - F 
yonal - 24 Lüksenıb 
Paris - O.ıs Droytviç. 

NEFESLİ SAZLAR (Marf 
s.): 6.30 Breslav - 8.30 
za - 12 Alman istasyonl 
- 1S Berlın - 23 BudaP 
te. 

ORG KONSERLERİ VE IC 
ROLAR: 20.30 Sotterıt 
21.30 Paris, Kolonya, La1' 

tctilikeler &ıkar. Onun i 
hazırlıklı bulunmak, silall 

la ve çalışma yoliyle k1J 

vetli olmak lazımdır. F• 
kat aynı zamanda tehlikJ 

macera ormanına dalma~ 
yola devam etmek de ıaz 

dır. 

t~e Fransa da uzun ıl 
mandanberi bunu yap 

tadır, çünkü hpanya'da 

diğer yerlerde karışmazl 
siyaseti bu siyasetin bir 

zahürüdür. 

Romanya petrolleri -
ve Almanya 

Bükreş'ten bildirildiğine ıf 
re alman ekonomi nezareti 
murlarından M. Vohlthot e cı 
ki gece Berlin'c hareket 
miştir. 

Haber verildiğine göre, 
zatın Romanya'da yeni pet 
sondajı yapılması ve bural. 
da kuyuların işletilmesi 1 

yaptıGı tcsebbüsler muvaff• 
kiyetsizlikle neticelcruniı;tit • 

Le Soir de Bmae 

laklığı ile karşı karşıya idi. baktı: . Blis, bir müddet tereddütten 
- Hemen gidiyor musun? Di)'e ıra cevap verdi: Cebinde bir şiling, birkaç peni, bir 

miktar da bozuk bakır para vardı. 
Yatacak yeri de bulunmuyordu. Ko
vent Garden'e gitti; fakat hiç bir iş 
çıkmadı. Bütün el attığı işler, daha 
önce başkaları tarafından tutulmuş 
bulunuyordu. 

Tekrar iş idarehanesine baş vurdu; 
fakat bu da Bermondsey•e kadar boşu 
boşuna gidip gelmekten, bir buçuk 
saatinin boşu boşuna harcanmasından 
başka bir işe yaramamıştı. Gece gel
diği zaman, karnı tamamiyle doyma
~ı~tı, köpek gibi yorulmuştu ve ce
bınd~ de ancak bir tek şiling kalmış
t~. !"iha~e~ umumi pansiyonlardan bi
nsme gıttı, altı peni verip bir yatak 
bileti aldı ve kötü bir odada berbad 
bir yatağın üzerine, uyumak ümidi ile 
kendini fırlattı. Bir iki saat uyuya
bildi. Sonra uyanıp etrafına baktı. 
Buranın havası tahammül edilir gibi 
değildi. Titreyen parmaklariyle gi
yindi ve kendini dıtarıya dar attı. 

Otelin bekçiıi tuhaf tuhaf yüzüne 

sordu. - Şofördüm. 
Blis sessizce kafasını salladı ve yü- - Peki, neden işten çıktınız. 

rüyüp gitti. Gecenin serin havası, çimsizlikten mi? Başınıza bir beli 
ona ömründe tattığı en tatlı şey gibi geldi? 
gelmişti. Farkında olmaksızın nehir - Eğer hapisten, mahkftiniye 
.kıyısına doğru yürüdü ve orada boş falan bahsetmek istiyorsanız baş 
sıralardan birisinin üzerine oturdu. o türlü bir bela gelmedi. Güneş o 
Yakasını kaldırdı, dizlerini elleriy- mobil şirketinde çalışıyordum. BU 

le. tuttu ve. rüzgara arkasını v~r~i. sı da tasfiyeye uğradı. o gün bu 
Bırkas dakıka uyuduktan sonra, ılık- d". k ""k f k t fek · 1 b 
1 · k d · 1. ğ k k d' . . ur, te tu , u a e ış er erme a ar ış ıyen so u en ısını . . 
uyandırdı. Sıranın öteki başında ken- bıldım. 
disi yaşta başka bir delikanlı otur- - Siz, tam benim aradığım ad 
muştıu. Bu gencin üstü başı, kıyafeti sınız. Burada iş bulmakta müşkİ 

daha yolundaydı. Bir müddet sonra çektiğiniz görülüyor. Bir başka ın 
bu yabancı genç: le kete gidip orada iş bulmak ister 

- Dı'3rıda uyunmıyacak kadar so- siniz? 
ğuk bir hava, dedi. - Başka bir memlekette mi? 

- Allah belasını versin) 
Delikanlı sokuldu: 
- Korkmayınız, dedi, size merha

met ettiğimi ıöytiyecek değilim. Her 
halde ipiz kaldınız. Gördü&ünüz iı 
neydi ? 

- Buraya bakınız. Sizin okurfl 
yazını§ bir adam olduğunuzu anlı 
rum. Şimdi dUşkün bir vaziyett 

niz. Nasıl olup ta bu hale düştü 

(Soml v 
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Hasta odası 
lier ha t 1 ~ ·· · 1 J ' a ıgın - muzmın o an· 

•rırıd b"I iar an ı e çoğunun - ba§ devası 
•1 •

1
rdahat olduğuna göre, hastanın ÇJn e • • 

b'· h ıstırahat edeceği odanm da 
Ufuk eh . . 1 b""_..ı· fi le" enııyetı o ması ıta 11-.ur. 

ç.~ ırnterden bazdan haata odasını 
nıa'f:hla odaarna benzetirler. ÇahJ. 
nıa1cıl·e ~ta.Jeti birbirine yakınlattır. 
hih ılkın ınsana garip gelse de tef· 
l . Yanlıt değildir, çünkü hastalık. 
bil ı~aan atalet içinde görünmekle 

hera er, vücudu daha ziyade itler, 
•ıtal ~ 
e~ ·~~ seyrine kartı mukavemet 

k ıçın daha ziyade çalıfır. 
~ lı h~hiplerinin çalıpna odaları 
ı-: ırırıin itine naaıl uygun olmak 
iri llll ıelirse, hasta odası da haata. 
()J~ lılukavemet itine öylece uygun 
l\4ı ~aı lazımdır. Her har.ta ·kendisi
'"" "

2
\alnlu olan istirahatini en iyi 

bir ette ancak kendi haline uygun 
ta Odada temin eder ... Modern has. 
fİ:~eı: ve huauai aağlrk yurdları -
ı. . ıJc.i fikirlere göre - bir hasta 
Çil\ l" 

1 .. Uzunııu odanın naınl olacağını 
aiO&terirler: GeniKe, dıvarları köte
h 2• tavanı yüksekçe, zemini düz, 
'\ter tarafı badanalı, genit pencereli 

1 .~ 111Ünıkün olduğu kadar az, ancak 
~2Urnu kadar, mobilyeli sade bir 

• il, lçinde bir de, su ile itler kalo· 
l'ife,- '"ad ·· ·· • yatoru ..• 
k" Modern bir cemiyette ideal, her 

tn\ae hasta olunca - en küçük ve 
Pek kısa hastalıklarda bile - her 
Vakit • • d ~ • d ıçın e oturdugu evın en, a-
P•rtnıanı ve ailesini bırakarak hali. 
ile göre beylik veya hususi bir has
~ıı~ye gitmesidir. Fakat bu idealin 
herrtın edilebileceği yani her yerde 
.. •ata olan herkesin bir hasta yata. 
ırrnı bulabileceği zamana kadar •.. 
~n~k bunu da gözümüzde pek çok 
.~YUbnenıeliyiz. Birletik Amerika 

CUJnhur-iyetleri memleketinde bü. 
tün nüfusun yürde yinnisine yeti
fe~ek kadar hasta yatağı temin et. 
lnıtler, yarısı bir yıl içinde boı kal. 
lnrı. Şu halde yüzde on yetitecek de
inektir. Paraya bağlı olan her §eyİn 
Çaresi bulunur. Demek ki zamanla 
o idealin her memlekette gerçek o. 
labileceği umulabilir. . 

Şimdiki halde evinde kalan has. 
ta her vakitki ' yatağında yatar. 
Fakat odasında yalnız yatmalıda. 
a.lanıa odaamıda ı,..kaunm yat

aağhğı için hiç de doğru bir §ey de. 
iildir. Bir hastanm yanmda bckle
lnek lüzumu pek nadir olur, o vakit 
~,Yatarak değil, odasmda oturarak 
~lenilir. 

liaata odasınm mobilyeai mÜJn. 

""" uıı olduğu kadar az olmalıdır. Bir 
~tak, bir iki sandalye, üzeri beyaz 

zle örtülü bir iki masa yetitir. 
~&ata odaaından bunlardan baıka 
ı, er §ey toz tutup koku çıkarmaktan 
f &fka bir -ite yaramz. Hele süslü, 
karbelalı perdeler •.. Onları hemen 
aldırtmak iyi olur. Pencerenin pan. 

CUrJarı varsa elbette kafi, yoksa, 
iUfaınba istor çaresiz olarak kalır, 
•kat bir paravana günetin kızgm 
lılatlerinde istorun itini daha iyi gö. 

Tramvay ve Tünel şirketleri 

Dünden itibaren filen 

devlete geçmis 
bulunuyorlar 

rür. Zaten har.ta odası doğuya veya 
batıya karşı ise bunlara da lüzwn 
kalmaz. İmkan bulununca haata o
dasını doğuya karıı seçmek en iyi
sidir. Sabah güneşi hastaların en 
çok sevdikleri §eydir. • 

Sebebini bilirsiniz: Gece - tebı. 
yeldi. olmaaa da - hasta için bit
mez tükenmez gibi uzun gelir. O-

' . d nun için hasta odasına geceleyın e 
bir ııık lazım olur. Bazıları karan
lıkta yüzlerini dıvar tarafına dön
dürerek daha iyi istirahat ederler. 
Yapabilen için en doğrusu bu olur, 
ancak öyleleri pek az bulunur. Elek 
trik ııığı bulunan yerlerde hast,'.l O

dasın-da gece ııığı pek kolay: lkı ce_ 
reyanh, üzeri buzlu yahud koyu. bo. 
yalı bir ampul, bu kordonu çekınce 
boka ıtık, ötekini çekince gece kan. 
dili gibi... Henüz, elektrik olmıyan 
yerlerde güç it: Petrol lambasının 
kokusu, mumun yahud zeytinyağı 
kandilinin titrek ıtığı hiç sinirsiz o. 
lan hastaları bile sinirlendirir. 

Hasta odasının, kıtın, sıcaklık 
derecesi ehemiyetliCfir. Daima aynı 
derecede, 18 derece, sıcaklığın mu., 
hafaza edilmesi kaidesinin yanlış ol 
duğu meydana çıkmı~tır. Vücudu. 
muzda 11ıcaklık der-eceııinin muva
zenesini temin eden cihazın iyi it. 
lemesi için muhitteki ıucaklığm az 
çok deiitme11i laznn: Huta odasm. 
da sıacklık 16 ile 20 derece arasın· 
da değitirae vücud kendisini daha 
iyi müdafaa eder ... Kalörifer bulun. 
maua hasta odasında en iyisi odun 
aoba&ı. 

Hasta odasının havalandırılması 
da pek ehemiyetlidir. Cereyandan 
korkunuz, fakat rüzgardan değil. 

Büsbütün kapalı bir yerde hava bir 
vantilatörle saJlandıiı vakit, kapalı 
yerin içinde kalabalık bulunse bile, 
hiç ..!okunmaz da o kapalı yerin ha. 
vaaı sakin olursa insan rahatsız o
lur. Bunun gibi tavanı açık bir oda. 
ya yukarıdan rüzgar gelir, dokun. 
maz, pencereden gelen İnce bir ce
reyan dokunur. Onun için hasta o. 
dasınm penceresini mümkün olduğu 
kadar çok ve geniş açık tutmak la
zımdır. Hava, hastanm yatağmm et. 
rafında fır dönmelidir, tabii, kendi. 
sini sıkı örtmek ıartiyle ..• 

Hastanın odasında halı varsa, o-

Mıla1~Tı'!ıwtJtrLWt-i:~ıff8:1" hırt: 
tahkta bu masraftan kaçınılamaz: 
Mesela tifo hastalığında .. 

Ziyaretçi meaeleai en mühim ola
mdrr. Ben kendi heaabıma, hasta 0-

lunca kimsenin ziyarete gelmesini 
istemem. Pek iarar edenlere de: 

- Sizlere ömür! •.• 

Diye cevap verilmesini tenbih e
derim. Dostlar darılırsa hastahktan 

&onra barııırız. O kadar keain ce.. 

vap verilmesine gönlünüz razi oL 
mazaa o dereceye müınkün olduğu 

kadar yaklaşmalısınız: Hem kendi

nizin, hem de dostlarınızın selameti 
için ..• 

G.A. 

Orta Anadolu köylüsüne Ü( .. 
milyon Bağ (Ubuğu dağılılacak 
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İiışa d4vamızın 
neresindeyiz ? 

1 927 sayımında bütün Türki -
ye'deki mesken s a y ısı 

2.769.057 idi. 14.425 mektep, 28.708 
cami, 9.820 resmi daireler, 1.702 ha
mam, 836.866 da dükkin ve saire 
vardı. 

927 - 935 iki sayım arası, Türki
ye'nin bayındırlığı bakımından dol
gun geçen bir devredir. Rejimin 
modern bir memleket yaratmak di.
vası, bu sekiz sene içinde geniş tat
bik imkanları buldu: 935 nüfus sa
yımının rakamlarına göre, yalnız 

köylerdeki ev sayısı 2.155.590 dır. 
Her tarafta, bilhassa büyük vila

yet merkezlerinde inşaat artmakta
dır. Burada inşa kelimcsiqi yalnız 
ev bakımından değil; ev, mektep, 
apartman, otel, sinema, dükkan, res
mi daireler, devlet müesseselri ve 
bir kelime olarak yapı manasına a
lıyoruz. 

Fakat acaba bir taraftan inşanın 
rakamları yükselirken diğer taraf
tan kalite yükseliyor mu? İnşa ka
litesi için vahidler, modern yapının 
vasıflarını ihtiva edip etmemek 
noktasından değişmektedir: Mo
dern yapı beton veya kargirdir, ah
şap değildir. Suyu, havagazı, elek
triği ve hattS. kalöriferi vardır. Us
tanın elinden değil, mimarın elin
den çıkmıştır, planhdır, sıhidir, ye
ni hayat telakkisi inşa tarzına ha
kim olmuştur. Sağını, solunu, so
kağını bozmaz, ancak tamamlar. Ni-
hayet güzeldir. 
Binalarımızı eveta inşa malzeme

si bakımından tetkik edelim: Üç 
büyük vilayetimizi bütün Türkiye 
için misal alarak ... Ankara, İstanbul 
ve tzmir'deki ev vaziyetini, memle-
ket ölçüsünde bir mikyas olarak 
kabul edebiliriz. Çünkil mesken en 
fazla bu üç vilayetimizde bir mese
le halindedir, müSbct ve menfi ba -
kımlardan bir mesele ... 

Bu üç vilayeti bütün Türkiye 
için örnek tutmak vakıa bir nikbin
liktir. Aşrrı bir nikbinlik_. Ankara 
ile Ağrı'yı; İstanbul ile Tunceli'ni, 
İzmir ile Bitlis'i nasıl mukayc.e e
debiliriz? Fakat bu farkı da bir ta-
rafa bıraksak ve bütün Türkiye'yi, 
J\ı1kara İstanbul ve lzmir'in .müa.. 
gorsek bile mevzuumuz g~ne mese-
lesizle§tirilmi§ değildir 1 

Vç ııüciyetin M kadar evi uar? 

A caba Ankara, İstanbul ve İz-

mir şehirlerinde ne kadar 
ev, apartman ve saire var? 

935 nüfus sayımına göre 123 kü
sur bin olan ve fakat bugün yüz 
altmış bine yaklaşan nüfuslu Ankara 
da 17.372 mesken var. Bu miktar şu 
tasnife uğruyor: 15.879 ev, 351 a
partman, 12 pansiyon, 41 otel, 37 
han, 115 bekar odası, 937 baraka ..• 
İstanbul şehrine bakmız: 101.589 

binasından 96.502 ev, 3.090 apart
man, 173 otel, 51 han, 333 bekar o
dası, 1.435 baraka ... 

lzmir'de vaziyet şudur: 30.195 bi
nadan 29.279 ev, 247 apartman, 56 
otel, 29 han, 79 bekar odasr, 534 ba
raka ... 

İstanbul, Ankara, İzmir, nüfus 
kesafetleri en yüksek §ehirlerimiz
dir. Ankara şehrinde nüfus kesa
feti kare kilometreye 58, !stanbul'
da , lzmir'de dir. Umumi
yetle bir binanın kaç nüfusa isabet 
ettiğini hesap edersek şu neticeyi 
alacağız: Ankara'da 7.3 nüfuea, 
lstanbul'da 6.8 nüfusa, İzmir'de 5.7 
nüfusa bir bina düşmektedir. 
Şimdi binalarımızın malzeme ba.. 

kımından mahiyetlerini gözden ge
çirebiliriz. 

Rakamlar yükseliyor, fakal kalite! - ve apartıman 

nisbelleri - Ü( büyük Vilayetimiz - Hususi inşanın karakteri 
ı 

1 
Bugiin üç büyük viliyetimize, An_Jc~ra, İstanbul, ve İımir'e ait inıa ra· 
kamlarmı veriyoruz. Memlekettekı ınıa halinin içinde bulunduğu ıart· 
ları, odluğundan daha nikbince corerek, mesken rakamlarını birleıtirmiı 
olduiumuz üç büyük şehrimizin bu mevzu üzerindeki vaziyetlerini bütün 

Ll
mlekete mikyas olarak aldık: buna raimen netice pek tatmin edici 
ğildir. Resmi rakamların verecekleri hükümde meıken meaelemizin 
üç mühim derdini bulacaksınız: Bahalı inıa, aacarl konfor ve yüksex 

ra .•. 
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Cemal KUTAY 
lediye yasaklarının hissesini de u
nutmayınız: 

927 senesinde İstanbul şehrinin 
bütün semtlerinde inşa edilmiş o
lan bina yekunu 669 dur. 935 de bu 
miktar 914 dü bulmuştur. İki umu
mi sayım senesi arasında 935 lehine 
248 bir fazlahk vardır. Bu miktar 
yüksekliği bina kalitesinde de ken
disini göstermiştir: 927 senesinde 
yapılan 669 binadan 614 dü kargir, 
53 ü ahşaptır. 

935 de yapılan 914 binadan ise 
üç tanesi ah§aptır. Bunların ikisi 
Bakırköy'de, birisi Beykozdadrr. 

Halbuki 927 de 53 ahşap binadan 
7 si Adalar, biri Bakırköy, 13 Bey
koz, biri Beyoğlu, biri Eminönü, 
altısı Fatih, 20 si Sarıyer, 4 ü Üs
küdar'da yapılmıştır: On senedir 
tek bir ahşap bina yapılmarnıı ts
tanbul'un iki semti vardır : Beşik

taş ve Kadıköy ... 

iş merk4':alcrinde inş<1al: 

M emlekette iş hacminin ge

nişlemesi zamanın kıyme
tini artırmaktadır. Bunun içindir 
ki inşaat, çok müsait sıhi şartlar 

arzetmese bile, iş merkezlerinde 
fazladır ve bu sebepledir ki aynı 
belediye hudutları içinde arsa fi
yatlarında baş döndürücü bir fark 
göze çarpıyor. 

Bu hadisenin en güzel izahını 
.. • -J•~ıJ''llen .... ~X" 
tarı §U seyri takip etmiştir: 926 da 
669 aded muhtelif inşaat yapılmış
tır, bunlardan 340 ı ev, 9 u apart
mandır. 927 de gene 669 inşa var
dır. Bunlardan" 61 i apartman, 385 
i evdir. 929 de 694 inıa vardır. Bun-
1arın 68 i apartman 399 u evdir. 930 
da 825 inşa vardır. Bunlardan 124 
ü apartman, 500 ü evdir. 931 de 1287 
in~ vardır, bunlardan 224 ü apart
man, 808 i evdir. 932 de 1473 in~ 
vardır. Bunlardan 468 i apartman 
847 i evdir. (inşa sayısmın ne kadar 

P. T. T. da 
tayin ve terfiler 
P. T. T. Umum Müdürlüğü te§ki -

!:atına yeniden bazı memurlar almış 
ve bazı memurlarını terfi ve bazıları _ 
nı da nakletmiştir. 

Bu tayin, terfi ve nakilleri aıraaiyle 
yazıyoruz: 

Terfiler: 

büyük farklarla yükaeldiğini bil
hassa apartman sayısının nisbct ka
bul etmez artışma dikkat ediniz: 
926 da yalnız 9 apartman, 932 de 52 
misli fazlasiyle 468 ?artman!) 

932 de dütme başlıyor: Bu sene 
1179 inşa vardır ki bundan 160 ı 
apartman 872 i evdir. 934 de 1.269 
nşadan 196 ı apartman 893 ü evdir. 

935 de 917 inşa vardır. Bunun 95 i 
apartman 721 i evdir. (Apartman 
sayıaında İstanbul'un en yüksek 
inşa senesi olan 932 ye göre beş 
misline yakın bir azalma görüyor
sunuz. Alakalılar, bir buçuk kişiye 
bir oda düşen Istanbul'da bu sayı
yı emlik fiyatlarının tabii haddini 
muhafaza etmesi baknnından nor
mal gidiş olarak kabul ediyorlar. 
Ya üç buçuk kişiye bir oda düşen 
Ankara için ne dersiniz?) 

Bir de iki umumi sayrm senesi 
arasında - yani 927 ve 935 de -
lstanbul'da inıaatın kazalar itiba
riyle nasıl ayrıldrğma bakınız: A
dalarda 927 de 23, 935 de 16: Bakır
köy'de 927 de 16, 935 de 16; Beşik
taş'ta 927 de hiç inta yapılmamış 
iken 935 de 58; Beykoz' da 927 de 
29, 935 de 18; Beyoğlu'nda 927 de 
155, 935 de 172; Eminönü'nde 927 
de 114, 935 de 180; Fatih'de 927 de 
177, 935 de 266; Kad ıköy'linde 927 
de 50, 935 de 140: Sarıyer' de 927 de 
58, 935 de 31; Üsküdar'da 927 de 
47, 935 de 44 bina. .. 

Görülüyor ki sayfiye yerlerinde 
inşaat azalmakta; inta, it ve çalış
ma mmtakalarında genişlemeıkte-

-..pa.-'1daft-•jC1p~~~;öu' ilii~ar 
935 de 47; Eminönü'nde 927 de hiç 
apartman yapılmamışken 935 de 24 
apartman yapılmıştır. Kadıköy'de 
924 de bir tek apartman yapılması
na mukabil bu miktar 935 de 12 yi 
bulmuştur. Bütün bu rakamlar !s
tanbul'daki inşanın, it ve ticaret 
merkezlerinde tekasüf ettiiini, do
layısiyle bina inşaatının it hacmini 
de anlatan bir vahid olarak mütalea 
edilebileceğini anlatıyor. 

Yarınki yazımızda tamamlayıcı 
rakamları ve izahları bu1acaksınız. 

o:"" 

1 

... 
Bugünün çocuğu yarının bü
yüğüdür. Kimsesiz, yoksul 

1 
yavruyu korumak için yılda 
bir lira verip çocuk Esirge-
me kurumuna üye olunuz! 

Ankara Borsası 

28 Şubat 1939 Fiyatlan 

ÇEKLER 

Açıhı F. Kapanı, F 

İstanbul 28 (Telefonla) - lstan • 
huı tramvay ve tünel şirketleri bu· 
!Hinden itibaren filen hükümete inti
Jcaı etmiş bulunuyor. Bugün tesellüm 
l?ıazbataları Nafıa Vekaleti namına 
tesellüm heyeti reisi B. Süruri ve 
tramvay müdürü Kinder tarafların -
dan imzalandı. §irket müdür ve şef-

Ziraat Vekaleti orta Anadolunun 
ağaçlandırılması ve üzüm baf !arı mey
dana getirilmesi için bu sene faaliye
tini arttırmıya karar vermiştir. Geçen 

sene olduğu gibi bu sene de orta Ana
dolu çiftçisine bağ çubuğu tevzi edi -
lecektir. Vekalet bu sene için 3 mil -
yon bağ çubuğu köklendirmiştir. Bu 
çubuklar mart ayı içined tevzi edil -
miye başlanacakbr. Ahşap, kiirgir miicadelelfi: 

Teftiş heyeti kalem ~uru Hayri, 
Osmaniye posta memuru Niyazi, Be _ 
tiktaş posta memuru Süreyya, İstan • 
bul posta memurlarından Pakize, İs • 
mail Hakki, Remzi, Ankara telefon 
müdürlüğü tahsildarı İbrahim Fevzi, 
Hozat posta ve telgraf memuru Hilmi 
Ankara müdürlüğü daktilosu Emin 
Okuyan birer derece terfi ettirilmiş • 
terdir. 

Londra 
Nevyorlt 
Paria 
Milino 
Cenevre 
Amaterdam 
Beri in 
Brirkael 
Atina 

5.93 
126.40 

3.35 
6.6525 

28.7525 
67.27.25 
50.7275 
21.2550 

5.93 
126.40 

3.35 
6.6525 

28.7525 
67.2725 
50.7275 
21.2550 

leri veda ederek şirketten ayrıldılar. :!fllllll Bugün ve Bu gece 1111111!:. 
'tarın bir merasim yapılacak, şirket E YENİŞEHİR § 
bina ve müesseseleri donanacak, cüm- - u L u s -
buriyet abidesine çelenk konacak, bir =_ =
Say ziyafeti verilecek ve ilk araba de- E 
l>odan merasimle çıkarılacaktır. : E 

Belçika kabinesini 

kurmağa B. Öjen 

Sudan memur edildi 
-

E Sinemasında : 

~SON PUSE~ - -- -- ----- --------

Tetkiklerimiz~ üç vilayetimiz 

üzerinden devam ediyoruz: 
Ankaranın 17.372 evinden 3.186 
sı kargir, 1.035 şi ahşap, 13.094 dü 
muhteliftir. İstatistiklerimizin muh 
telif olarak ayırdığı binalar, temeli 
taş ve üstü çok zaman ahşap olan
lardır. 

lstanbul'un 101.584 binasından 
35.518 zi kargir, 61.252 si ah§ap, 
4.418 zi muhteliftir. Hatıra derhal, 
lstanbul'da "muhtelif" olarak tas
nife uğrıyan binaların azlığına mu
kabil Ankaradaki çokluğu ve İsta11-
bulda ahşabın çokluğuna mukabil 
Ankara'daki azlığı geliyor. Ce -
vap gayet basittir: Belediye yasağı 
ve bu yasaktan kurtulma çareleri. 

Açıktan tayinler: 

Sof ya 
Prac 
Madrid 
Varoova 
Buda peşte 
Bükreı 
Belırad. 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

1.0825 
1.56 
4.33 
5.93 

23.7875 
24.9675 

0.9050 
2.8250 

34.62 
30.53 
23.845 

1.0825 
1.56 
4.33 
5.93 

23.7875 
24.9675 
0.9050 
2.8250 

34.152 
30.53 
23.845 

ESHAM VE TAHVİLAT 
İnnir Esnaf ve 
Ehali Bankası 15.:25 6.25 
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1 Gün İçin 
Ağat ve orman antolojisi 
Tesadüf, yahut talih dediğim.iz 

mahiyeti tarif olunmaz §eye inanma. 
mak kabil mi? İtte bu tesadüf beni 
teyit ve ağaç hakkında kafi derece.. 
de yazmadığımızdan tiki.yet eden 
muhabirimi tekzip etmek i.stiyormut 
gibi, "yaz hazırlıkları" yazıamı mat
baaya verdikten biraz 90nra, müreL 
tibinin nezaketli ali.kasma borçlu ol
duğum "ağaç ve orman antolojisi" 
ile kartılattırdı: Orman Umum Mü
dürlüğü tedrisat ve :ıetriy&t tubeai 
müdürü Bay M. Ali Gökberk, tair ve 
ediplerimizin ağaca dair yazmq ol. 
duldan tiir ve nesir.teri bir at'aya ge.. 
tirerek seksen küsur sayfalık bir ki
tap tertip etmi§tir. 

Bay M. Ali Gökberk, böyle bir 
antoloji hazITlamağı neden dü.fiin.. 
düğünü kitabının ön.özünde fÖyle 
anlatıyor: iki sene evel orman mek • 
tebindeki muallimliğim emuında 
ağacın ve oıımanın gÜzelliklerini i.. 
fade eden tiir, nesir, fıkra ve hikA· 
yelerden mürekkep bir antoloji VÜ.. 

cuda getirmeği dütünmüt ve çalıt
mıya baılamııtun. Orman kanunun.. 
da ağaç sevgi&ini genç ve körpe di
mağlara yerleıtirmek üzere ilk ve 
orta mekteplerle ıkıtlalarda ormancı. 
hk dersi okutulmuma dair konu.lan 
madde bu itte bana yeni bir kuvet 
verdi. Topladığım parçaları tasnif 
ederek onları bir bl"OfÜr halinde Def" 
re karar verdtın ... 

Şair ve ediplerimizin ağaç ve Ol'" 

man hakkındaki yazılariyle görülü
yor ki, bir antoloji meydana getir
mek mümkünmüt. Fakat, Bay M. A· 
li Gökberk bize ıunu da haber 'Vl9l'İ.. 
yor: •• .... bu brotürdeki yazılarm 

lam bir ahenk arzebneaini dü§Ün
düm; ormanın ve ağacın iyilikler.ini 
ve faydalarını izah eıden makale •• 
fıkraları ikinci brotüre ayırdım.,. 
Demek ki, muhaJTirlerimizin ağaç 
ve onnan antolojisine girebilecek 
yazıları ikinci bir brO§iirü daha dol
duracak kadar çokmuı! Bu hakikati 
tespit ile iktifa edelim; memleket 
hizmetinde gururun yeri yoktur. 

Antolojiye gelince; sonuna ilave 
edilen lugatçe sayesinde ilk ve orta 
mektepleT talebesiyle klflalardaki 
genç askerlerimiz için anl&fıl .. bir 
halegelmit olmakla beraber bazı ee
ki yazılardan müstağni kalabilirdi, 

coM.-ı~ -Alwl··ııuw HA~it'm ~rU'm"çoınmnıöir, H ... ~ u a~açr.r 
yıldızlardan esen bir rüzgi.nn tema-, 
aı ve yahut meçhul ve miiphem bir 
denizde yıkanan il&helerin enfuı ile 
dalgalanıyor sanırsınız,, cümlesini 
nasıl bulursunuz? Çamlıca tepee.in.. 
deki fıstık ağaç1ariyle meçhul ,,,,. 
müphem bir denizde yıkanan il&he
lerin nefesleri arasında, §&İrce dahi 
olsa, hangi münasebet taaavnar edi. 
lebilir ve müphem Jeni:z nasıl bir 
denizdir? 

Bu parçaya iben de §Öylece müp -
hem bir temasla geçiyorum. 

Fakat antoloji bize yeni tair "'9 

muharrirler de tanıtıyor: Kerim 
Yund, Dr. Şevket Ratit, Fikri Kozak, 
Esat Muhlis Oksal gibi ... "Metelerin 
cenaze alayı" yazısını imzahyan Dr. 
Şevket Raıit'in çok kuvetli bir kale
mi vardır: "Sıvas - Hafik yolu üze. 
rinde, elli kağnmm zincirlediği ba 
katar, fU ilk teırin aktammda, kağnı 
gıcrrtılarmın havayı parç.alryan hır-
çın müziği ile acaip bir cenaze alayı.. 
na benziyor. Biz buna "metelerin 
cenaze alayı'' diyoruz. Meıelerin ce.. 
naze alayı uzak, günatırı yollardan 
geliyor.,, Meşelerin cenaJıe alayı; 
çünkü kağnılar, bir daha filizlenm• 
mek üzere ta dibinden sökülüp Si. 
vu evlerinde yakılmak üzere yük. 
lenmiı taze, levend, yavuz me,e fi. 
danlariyle doludurlar. 

Ve ağaç ve orman davamız, hep 
bÖyle, bir tehrin evlerinde, hamam
larında, fırınlarında yakılmak, ya.. 
hud Avrupa fabrikalarmcla kapla • 
ma yapılmak üzere ti. diplerinden 
sökülmü, meşelerin, köknarlann, 
çamların, gürgenlerin, ıhlamurların. 
cevizlerin ardı a11aaı keailmiyen ~ -
naze alayı değil midir? 

Biz.de bütün bir ağaç ve onnan 
edebiyatı mevcut olduğunu iebat 
eden Bay M. Ali Gökberk'i tebrik 
ederim. 

Nasuhi BAYDAR 

İstanbul limanında 
bir vapur kazası oldu lzmir'e bakınız: 30.195 binadan 

11.231 kargir, 4.186 ahşap, 13.458 
muhtelif ... Ankara'daki kargir nis
beti altıda bir, lzmir'de ve Istan
bul'da üçte birdir. Elimizde sene
lere bölünmüş olarak yalnız Istan
bul'un istatistiği vardır. Görüyoruz 
ki İstanbul'da kargir, ahpbı geri
de bırakmaktadır. 

Lise mezunlarından Nurettin Er
zincan namzet memurluğuna, Nejad 
Ankara radyo müdürlüğü memurluğu. 
na orta mektep mezunlarrnda·n Halil 
Edirne memurluğuna, Bekir Arısoy 
Sıvas memurluğuna, Riza Kaynak Bey 
şehir memurluğuna, Bahaettin Niğde 
memurluğuna Riza Ataç Ankara mu_ 
vakkat memurluğuna, Gani Erzincan 
muvakkat memurluğuna, Akif Beytüş. 
şebap muvakkat memurluğuna, Ali 
Yılmaz Akseki muvakkat memurluğu. 
na, Hüseyin ve Cemal İzmir memur • 
luğuna, Arif Konya memurluğuna 
Ziraat memurlarından Hikmet Diyar • 
bakır memurluğuna, Artvin muvakkat 
memuru Saip Erzurum memurluğu·:ıa 
Raif ve Ferid İstanbul posta ve tel • 
graf memurluklarına tayin edilmişler _ 
lir. 

Naklolımanlar: 

müdür muavinliğine, Konya P.T.T. İstanbul, 28 (Telefonla) - Bugün 
müdür muavini Cemal Ad:ıan Ankara öğleden sonra limanda bir vapur ka
posta muavinliğine, Ankara P.T.T. zası oldu. Barzilay kumpanyasının ae
müdürlüğü servis şeflerinden Şevki bat vapuru limanda demirli iken rıh
Cihan Sivas P.T.T, müdürlüğü servis trmdan kalkan yugoslav bandıralı 
fefliğine, Kes me?'kez §Cfi Mustafa Lovfen vapuru Sebat'ın üzerine bin
Aydın Talas merkez §Cfliğine, Talas dirdi. Sebat baş tarafından bir yara 

Telefon itleri reisliği şube müdür_ merkez ,efi Mevlüt Itrk Kes merlcez aldı. Yugoslav vapuru yoluna devam 
Jeriadcn Raif lyiaydm Konya P.TeT. tcfliiine nekJa taliıı olunmut*'du. etti. Tahkikat ya,edıyor. Aıaiıdaki rakamları okurkeıı1 bo-
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- r Kültürpark'ta ağaçlandırma 
. . 

İzmir Ziraat mektebi bahçesinden bir görünü~ 
Eskişehir' de 
seri pisiklet 

yarışlari yapildi 

Kastamonu halkevi çahşmalariyle 
muhitte büyük bir varhk yaratıyor 

Kastamonu, (Hususi) - Kastamo
nu Halli::evi biitUn hıziyle çalışmaları
na devam etmektedir. (Halk dersane
leri ve kurslar kolu) bu ay içinde beş 
k!lrs açmış ve faaliyetine başlamış
tır. Bu kurslar (Şapkacılık) (Çiçek
cilik) (Resim) (Musiki) ve (Okuma 
yazma) kurslarıdır. Kurslara devam 
edenlerin sayısı 500 den fazladır. Mü
racaat edenler çok fazla olduğu için 

Eskişehir, 28 a.a. - Bisiklet fede _ 
rasyonu tarafından tertip olunan 939 
enesi seri bisiklet yanşlarmın birin -

cisi olan 25 kilometrelik yarış firızalı 
bir yolda yapılmıştır. Koşuya Demir
s pordan 11, idman yurdundan 10 kişi 

• 

olmak üzere 21 bisikletçi iştirak et -
sniş bulunuyordu. Bunlardan ikisi ya. 
rı esnasında düştüklerinden bisiklet-

leri kırılmış ve bu yi.ud ı Au~u tıan. 

ci kalmıştır. Fakat, geriye kalan 19 

H:dke_vJ mııavvPn hf.. ·-,. ~ .~~--

bisikletçi koşuyu bitirmiye muvaffak 

olmuşlardır. Alınan teknik neticeler 

ise şunlardır: 
ı - İdman yurdundan Ali Dovyap 

45 da. ile, 2 - İdman yurdundan Ze -
keriya ı saniye farkla, 3 - İdman yur 
d undan Faruk da birinciden 2 saniye 

farkla, 4 - Demirspordan Emrullah 

45. da. 50 saniye ile 

Diğer koşucular da ufak farklarla 

ve biribirlerini takiben gelerek yarışı 
bitirmişlerdir. 

Eskişehir nuntakası geçen seneki 

şampiyonluk unvanını muhafaza ede -
bilmek için fasılasız çalışmaktadır. 

etmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Bundan başka (Sosyal yardım ko

lu) fakir ve kimsesiz hastaların mua
yene ve ayak tedavisi için polikilinik 
açmıştır. Burada muayene edilen has
talara Halkevi bütçesinin müsaadesi 
nisbetinde bir miktar da parasız ilan 
dağıtılmaktadır. 

Halkevinin faaliyeti sadece bunla
ra inhisar etmemektedir. Ayrıca tem
sil kolu mlisamerıeler, ar kolu konser
ler tertip etmektedir Bu müsamere ve 
konserleri ikişer gece tekrar ederek 
geniş bir halk kütlesinin görmesini 
temin etmektedir. 

Her türlü konforu bulunan Halk
evinde on beş gUnde bir aile toplan
tıları da tertip edilmektedir. - E. 
Evrensel 

Çankın' da evkaf idaresi I 
dükkan ve hal yaptırıyor 

Evkafın yaptırdığı binalardan biri 

Çankırı (Hususi) - Evkaf, şehrin imarı ve güzelleşmesi için 
bir takım beled:ye vazifelerini ~e üzerin~ ~larak çal~şmaktadır 
Evkafın bugüne kadar yaptırdı g ı muhtelıf ınşaat şehrın muhtelif 
iht"yaç larmı karşı lamış, adeta simasını değiştirmiştir. 

Evkaf 'iimdi şehirde, beton dükkan· ı' ti.~. B~ tesisler eşhrim~.zi~ sı.ha~ v.c 

Jar yJlpuracak bir de hal inşa edecek- guzelhk bakımından mühım bır ıhtı-

I' 11111111111.1111iı11111111 ı ıh1nlıi11\'mırı iHı ı lf'.-.'.WIM -
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Kaıtamonu Halkevi binası ve hcilkevi kütüpane .alonu 

Bir doğumda 
üç çocuk 

Gerede (Hususi) - Kazamıza üç 
saat mesafede bulunan Dörtdivanın 
Yukarıduegr köyünde Çetin Arslan
ın karısı üç çocuk birden doğurmuş
tur. Çocukların ikisi kız birisi erkek
tir. Çocukların hepsi sağ ve sıhatlidir. 
Köylüler çocuklara ve anasına müna
sip hediyeler vermiştir. 

yacını karşılıyacak, gıda maddeleri 
tozlu dükkan köşelerinden kurtulacak 
tır. Evkaf, cümhuriyetin 15 yılında 
şehrimizde 53 bin liralık çeşitli inşa 
at yaptırmıştır. Yeni açılan istasyon 
caddesinin baş köşelerine yaptırılan 
beton binalar bu aradadır. 

Evkaf, mimar Sinanın yaptığı Ulu
camii de 20 bin lira harcıyarak tamir 
etmiş ve bu tarih eserini harabiden 
kurtarmıştır. Bu yıl camiin etrafı gü
ze l bir park haline konacaktır. Bu iş 
müteahh ide verilmiştir. - Kadri Kor
maa. 

Tokat'ta 
çalışmalar 

Tokat, (Hususi) - Şehrimizde 48 
kilometre mesafede bulunan ve To -
kat'ın istasyonu olan Turhal ile 'eh
rimiz arasında muntazam otobüs ser
visleri vücuda getirilecektir. Bu su
retle yolcular mühim bir güçlükten 
kurtulmuş olacaktır. Belediye geçen 
yıl bu iş için iki otobüs ve bir kaptı 
kaçtı almıştı. Bu sene de mazotla iş
liyen 40 kişilik bir otobüs daha ala
caktır. Bu suretle Turhal . Tokat yol
culuğu kısmen rahat bir hal alacaktır. 

Turhal'a bir buçuk kilometre mesa
fede bulunan Varvara içme suyunun 
kasabaya akıtılması ve kasabanın elek 
trik işlerinin yapılması için belediye
ler Bankasından 40 lira borç alınma
ması kararlaşmıştır. 

Niksar belediyesi tarafından 25 bin 
lira sarfiyle vücuda getirilen hidro -
elektrik tesisatı bitmiş ve kasaba ay
dınlatılmııtır. 

ve tesisat iıleri devam ediyor 
İzmir, (Hususi) 

- !ktısat vekaleti, 
n9 fuarına yur
dun dört köşesin

den geniş mikyas
ta iştirak edi1me
sini temin i~in a
lakadarlara bir ta-

11im göndermiştir. 
Bunda, bilhassa 
endüstri mamuıa

tımızın lzmir fua

rında yüz binlerce 
ziyaretçiye arze· 
dilmesinin ehemi-
yet ve faydaları 

anlatılmış, şimdi

den harekete ge

çilmesi ilave olun
muştur. 

939 fuarı hazırlıklarına ehemiyetle luk çocuk, bütün halk pazarlarını "' 
devam edilmektedir. Fuar sahası, kül boş zamanlarını burada geçirmekte. 
türparkın arka kısmına doğru geniş- türlü eğlenceler, temiz hava, bol gii
tilmektedir. Boş kısımları· ağaçlandı- neş altında bu eserden istifade etmek 
rılmış olan kültürpark, şimdi İzmir'in tedir. Bu rzsim fuar havuzundaki kU• 

neşe ve sıhat kaynağı olmuştur. Ço- ğulara yem atanları göstermektedir. 

Kaslamonu'da memur evleri 

ve bir ıehir oteli yapıhyor 

Bu işler için 65 bin lirahk 
bir istikraz yapılacaktır 
Kastamonu, ( Hususi) - Şehrimizde bulunan memurlar kon

f?rl~ ev bulm3:k husu.sunda büyük güçlüklerle kar,ılatmakta, şeh· 
rımıze gelen .zı.yaretç~l~r d~ ~o~ern bir otel ihtiyacına daima ita
ret etmekte ıdıler. Vılayetımızın bu ik i mühim eksiği karıılan• 
mak üzered ir. 

Vilayetin israrlı tazyiki neticesin-, 
de bu mühim memleket davasını hu
susi id.a:e eline almış bulunmaktadır.

1 Hususı ıdare memurları ve şehir oteli 
için müsait şartlarla belediyeler ban
caktır. istikraz işine ait formalite vi-

layet umumi meclisinin toplantısın

da acele olarak görüşülmüştür. Şeh

rin bu mühim ihtiyacının karşılanma

sı işi mecliste layık olduğu ehemiy-et 

ve hasasiyetle karşılanmış ve bu istik 

razm yapılması kararlaşmıştır. 

Memur evlerinin ve şehir otelinin 
inşaatına mevsim başında başlanacak

tır. Valimiz ve parti başkanımız B. 

Avni Doğan'ın bu işleri hal ve takip 

için bugünlerde Ankara'ya gideceği 

söylenmektedir. 

Biga'da yetiştirilen 
öksüz yavrular 

geme ICurumu, öksüz ve kimsesiz yav- h 
rulara bakıp onları yetiştiren ve on· .J 
lara ilk tahsil imkanı veren bir şef· 
kat yuvasıdır, burada şimdiye kadar 
157 öksüz yavru sefaletten kurtarıl· 

mış ve bunlara ilk tahsil yaptırılmıt· 
tır. Bugün, çocuk esirgeme kurumu 
yurdunda 28 yavru vardır. Bu yavru· 
lar ilk tahsilden sonra sanat mektep· 
!erine yerleştirilmekte ve birer sanat 
sahibi edilmektedir, bu yuvadan yeti· 
şen gençler arasında bugün sanat sa· 
hibi olanlar, muallim olanlar, pek çok 
tur. 

1
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Sivas'ta kıı ve spor 

Sıvas 

- Son 
~chrimiz çevresi· 
ne fazla miktarda 
kar yağmıştır. Kar 
şehirde 37, civarda 
50 santimi bulmuş 
tur. Şehirde soğuk 
fazladır. 

Kar, kayak spor· 
cularının yüzünü 
güldürmüştür. Şeh 

rimizde kayak spo· 
runa karşı gençlik 
her yıl artan bir a· 
Iaka göstermekte· 
dir, kayak sporla· 
rı çok neşeli geç· 
mektedir. 
Gönderdiğim re· 

simler, şehirde don 
muş bir havuzu Vl' 

kayakçıları göster
mektedir. 



Alman hava kuveilerine menwp tayyareler bir uçuı una..nJa 

HAVACILIK 

İngiltere Almanya'dan 

HAYA HAKiMiYETiNi 
Almağa 

( ngiliz hava 
nazın Vud 

banı kamarasın • 

çahşmaktadır 
yapmağa başladı· 
lar. Çift kanadlıla
rı terkcttiler. 

~: " lngiltcrc'nin 
tayYarc istihsa -
latı 1938 şubatın-

1935 de yalnız bir senede so tayyare 
Yeni İngiliz tay

yarelerinde kulla
nılmakta olan mad 
deler, tayyarelere 
çok kuvetli tazyik 
lerc karşı mukave
met kabiliyeti ver-

dan itibaren iki 1938 de şubatta 
ınisli 

ayda 400 tayyare 
arttı. 1939 

tonunda üç mis -
lini bulacak.,, de- 1939 da ilk kanunda 600 tayyare • 
ıni§ti. 

Nazırın, avam 
kamarasında bu 
beyanatını ingiliz gazeteleri büyük 
harfli yazılarla ilan ettiler. Gaze
telerden her biri, onun ortaya koy
duğu meseleyi hallctmcğe çalıştı
lar. Nazır §Öyle demişti: "Anla
!ılan lngiltere'nin 1938 şubatında 
n~ kadar tayyare çıkardığını bil
ınıyorsunuz. O halde 1939 ve 1940 
senelerinde yapılacak tayyareleri 
hesaplayın.,, 
__....... ,..___ -.. - ._._..,.__,, ,., -~ 

mck suretiyle umumi efkar üzerin
de bir tesir yapmayı düşünmüştür. 
Fakat nazır derhal tayyare teknik
çilcrinin nazarı dikkatini celbet
mek için ıu suali de sormuştur: 
İngiltere havacılığının değeri ne
dir?,, 

Ben, tam üç seneden beri lngil· 
tcre'nin silahlanmasını yakından 

ta.kip ettim. Bilhassa havacılık sa
hasında. Onun için, bu satırla hiç 
çekinmeden cevap verebileceğimi 

zan ederek söylüyorum ki, lngil
tcrc'nin hava vazıyeti, adet itiba
riyle Almanya'nın havacılığından 
çok aşağı, fakat teknik noktasın

dan ondan çok ilerdedir. 

İngiltere geriye kaldığı yerler
de yetişmek için zikre şayan gay
retler sarfcdiyor. Fransa, bu gay
r etten kendisine bir ahlak ve ders 
çıkarmalıdır. 

1935 de, İngiliz hükümeti Al
manya ile mükayese ederek, ken-

di hava kuvetlerinin bir blançosu
nu yaptı. Tayyaresi 550 kadar ve 

hepsi de sekiz senelikti. Eski idi. 
Tayyarelerini yenilemesi lazımdı. 

Onun için hiç te tereddüt etme
den, nazaretin tayyare teknisyen

leri bir sürü avcı ve bombardıman 
tayyaresi vücuda getirmeğe te
febbüs ettiler. 

Fakat bu kolay bir iş değildi. E
vela tayyare fabrikaları senede 50 

ile 100 arasında tayyare çıkaracak 
surette tanzim edilmiş oldukların
dan kendilerinden 300, hatta 500 
tayyare istenince atalete uğradı. 

Bu vaziyet dahilinde mütehassıs 
eliyle, lüzumu kadar tayyare çıka

rabilecek vüsatte tayyare fabrika
ları yapmaktan başka çare yoktu. 

Yeni fabrikalar vücuda getirmek 
mecburiyeti hasıl oldu. 

Sonra, hava nazaretinin teknik 
servisi tıpkı Fransa'da olduğu gi-

bi protatip tayyareler çıkarmakta 

zorluk çekiyorlardı. 

Umumi efkar ve muhalifler, ha
va nazaretinin idaresinden mem-

nun olmadılar, onun nazaretten a
tılmasını istediler. Halbuki yeni te-

şekkül etmiş ve büyük gayretler

le doğmakta olan bir tayyare sana
yii vardı. Fakat İngiltere tayyare 
iıtihsalatı hemen hemen yok dene
cek derecede olduğundan 1938 de 
hava na.zuı Svinton'un yerine Kin-

. 
PARIS MİDİ'DE 

A. DE SEGONZAC 

O zaman makine de hazır bir hal
de idi. Yalnız harekete getirmcğe 
muhtaçtı. 1938 den itibaren ingiliz 
aı.'11 utı ~c1al•c1 • ın: "yı:•u yı:lı.ı' l•Y Yt1.· 
reler iltihak etmeğe başladı. 

Tayyare istihsalinde en mühim 
mesele iptidai madde meselesidir. 
Onun için, bu da hesaba katılmış, 

lüzumundan fazla ilk madde yığın
tıları vücuda getirilmiştir. 

1939 şubatı, tayyare sanayii, hu
susi sanayiden kuvet almağa baş

ladı. Hususi sanayi, fabrikalarının 
ve işçilerinin büyük bir kısmını 

tayyare sanayiinin emrine verdi 
Şimdi tayyare endüstrisi büyük 
bir randımanla çalışmaktadır. 

K atiyetle söyliyebilirim ki ge

çen İkinci kanunda lngilte
re'de 380 ile 400 arasında tayyare 
yapılmıştır. Günde 12 veya 13 tay-

yare çıkarılıyor demektir. Onü
müzdeki llk kanunun sonlarına 

varmadan bu rakam ayda 600 ü bu
la~aktır. Halen kurulmakta olan 

tayyare fabrikaları da bu verımı 

arttıracaktır. 2.000 ön saf harp 

tayyaresine, o kadar kuvette bir 
ihtiyat da ilave edilecektir. Fakat 

bu hesap, tayyarelerin yıpranma

ları ve seneden seneye tayyare tek
niğinin icabından olarak motörlerin 

· süratle eski addedileceği düşünü
lerek yapılmıştır. 

Daha başlangıçta, İngiliz tayya

reciliğinin, teknik noktasından al

man tayyaresinden üstün olduğunu 

söylemiştim. İşte sebebi budur. 

Hava nezareti mühendisleri şim
di bütün gayretlerini tayyarelere 
mümkün olduğu kadar fazla sürat 
kazandırmak meselesine sarfediyor
lar. Alçak ve tek kanadlı tayyareler 

yarelerin bunlar 
ri yoktur. 

mektedir. Halbuki, 
klasik mutalarla 
yapılan eski tay
kadar mukavemetle 

Son zamanlarda dünya mesafe re
korunu kırmış olan V ellesbey ti
pindeki tayyarelerin, çok uzun me
safelere en ağır yükleri ta§ ıyacak 

kabiliyetleri vardır. 

İki motörlü diğer İngiliz bom
bardıman tayyarelerine gelince bun
lar, binlerce kiloluk bombalarla aa
derecede inllKefttnieTdır. 

"Hurricanes" ve "Spitfires" in
giliz avcı tayyarelerinin sürati sa
atte 550 kilometredir. 1.100 beygir 
kuvetinde olan "Ro lls Royce" mo
törlerinin verdiği çok iyi net icele
re bakarak fransızlar da, bu motör
lerden yapmağa karar vermişlerdir. 
Vest fabrikalarında yeni bir mo
tör yapılmaktadır. Mütehassısları-

. nın dediklerine bakılırsa bu çift 
motörle hareket edecek avcı tayya
releri saatte 700 kilometre yapa
caktır. 

1 ngiliz tayyareleri alınanların 
tayyarelerine nazaran daha 

üstün bir emekle meydana getiril
miştir. Alman tayyarelerinin seri
leri yekdiğerine benzemez ve mü
kemmel değildir. 

Akdenizdeki İngiliz tayyare ana 

gemilerinden Ark Royal üzerinde 

bulunan yeni bir bombardıman tay

yaresi İngiliz tayyareciliğinin inşa 

sağlamlığını teyit eden yegane tay
yaredir. Bu tayyare pike yaptığı 
zaman yani havanın yüksek taba
kalarından aşağıya doğru dikildiği 

zaman saatteki aürati 850 kilomet 
reye çıkmaktadır. 

Fakat Almanya'nın tayyare sayı

sı çok fazladır. Evsaf ne olursa 

olsun sayı üstünlüğü üstünlüktür. iş 

te Fransa, İngilterenin çalıştığı gi
bi çalışarak hiç olmazsa onun ka
dar tayyare yapacaktır. 

Bu suretle Fransa, şarka doğru 

havadan bir Majino tahkimatı ku

rarak bütün istilalara karşı gelmit 

olacaktır. 

BURGOS'UN TANINMASI iŞİ ETRAFINDA Lahi'de açılacak 
kursa davet edildik AVAM KAMARASINDA MÜZAKERELER 

İşçi muhalefeti lideri 
Atlee B. Çemberleyn' e 

şiddetle hücum etti 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Lahey. 
deki beynelmilel hukuk akademisi, ö

nümüzdeki yaz için bir kurs açmış, bu 
kurs için temin olunan on beş burstan 
ikisini İstanbul üniversitesine tahsis 

etmiştir. Rektörl:ük bu iki bürs için 
bir müsabaka açacaktır. 

Londra, 28 a.a. - Franko hükümetin in tanınması etrafındaki 
müzakereler i, bugün avam kamarasında muhalefet lideri B. At
lee, atağıdaki takbih takririni okuyarak açmıttır : 

Ege bölgesinde 
ekin kontrolü 

"- Avam Kamarasının mütalea - zuu olsa, avam kamarasını aldatmıya 
sı şudur ki, ingiliz hük~etnin yab~n~ J çalışaca~ ve yah~t herhangi bir ~ü -
cı müdahaleye dayanan ıspanyol ası zakereyı menetmıye uğraşacak hır a
kuvetlerini şartsız ve kayıtsız tanı - dam değilim.,. 

İzmir, 28 a.a. - Batı Anadolu mn . 
cadele istasyonu mütehassıs ve asiı • 

tanlan İzmir vilayet ekinlerini kont • 
rola başlamışlardır. Bu tetkikat neti • 

cesinde bu yıl ekin mahsulünün şimdi
lik çok iyi ve kuvetli olduğu anlaşıl • 

mıştır. Alakadar mütehassıslar bu se -
ne bağlarda don tehlikesine karşı va. 
ziziyeti tetkik ve icabeden hazırlıkla
rı yapmak üzere İzmir ve Manisa bağ. 

tarını kontrol altına almışlardır. İzmir 

ması kararı, dost bir memleketin meş- Başvekil bundan sonra, Daladiye' -
ru hükümetine karşı bilerek yapılmış nin fransız mebusan meclisindeki be
bir hakaret, enternasyonal ananelere yanatına telmih ederek bahis mevzuu 
karşı adice bir ihlal ve bütün demok - metini okumuş ve burada bildirilen 
rat memleketlerin lngiltere'ye karşı keyfiyetin "bir karar,. olmayıp "bir 
olan itimatlarını yavaş yavaş öldüren fikir .. olduğunu tasrih eyledikten son 
bir politikanın yeni bir merhalesi - ra sözlerine şöyle devam etmiştir: 

dir.,, 

" Bcqvekil vadını tutmamıştı r" 

B. A tli, muhalefetin şiddctlı al • 
kışları arasında, sözlerine devam ede -
rek demiştir ki : 
"- Başvekil, hükümetin Franko'yu 

tanımak kararını mümkün oldugu ka
dar çabuk bir surette Avam Kamara -
sına bildirmek bahsinde meclise ver • 
diği bahsi tutmamıştır. Filhakika 
fransız başvekili Daladiye 24 şubatta 
fransız parlamentosunda yaptığı be -
yanatta, fransız hükümetinin 22 şu -
batta ingiliz hükümetinden haber al
dığını ve bu haberinde ingiliz bükü -
metinin Burgos makamlarını tanımak 
zamanı geldiği fikrini ileri sürmekte 
olduğunu bildirmiştir. Demek ki baş· 
vekilin, Avam Kamarasında bu bahis 
üzerinde her hangi bir beyanatta bu · 
lunmak imkanına malik olmadığını 
söylediği daha geçen perşembe günü, 
kabinenin kararı alınmıştı. 

i ki arzu 
"- iki arzumuz vardı. General 

Franko'yu tanımak zamanı geldiği ve civarında budama işleri bitmiş ol -
fikrinde idik. Fakat aynı zamanda duğunlan şimdi bağlar bellenmiye ve 
fransız hükümeti ile tam bir ahenk kazılmıya başlanmıştır. 
muhafaza etmek istiyorduk ve Fran- Bölgemizde zeytin ağaçları~ın bu
sanın bizimle tam hemfikir bulundu- danmasma hararetle devam edilmek -
ğuna dair kati emniyet gelmedikçe tedir. Zeytin istasyonunda damızlık 
tanımak niyetinde değildik. zeytin fidanlarrnın çukurları hazırlan 

Kabine, cuma güniınden evci, sara- mış olduğunda:ı martın ikisinde İz -
hatle .Fransa'ıım ııareketinden haber - mir'e gelecek olan yağlık ve salamu • 
dar olamazdı. işte bundan dolayıdır ralık damızhk zeytin fidanları bu çu
ki, tanıma kararı, haı'ta tatılı' esnasın - kurlara dikilecektir. Yeni zeytin ka • 
da alınmıştır.,, nunu muhitimizde büyük ümitler u • 

B. Çemberleyn, bundan sonra mu · yandırmıştır. 

halefetin esas mesele hakkındaki ten-
kitlerine geçmiş ve bunlar ışu suretle 
hülasa etmiştir : Dikilr de zelzele 

İzmir, 28 a.a. - Dikili'de bu sabah 
saat 5 i 10 geçe bir zelzele vuku bul -

"- 1 - Franko'yu tanıma, dost bir 
devletin meşru hükümetine karşı bir muştur. 

Tenkitlerin huliismı 

hakarettir. 

"~ılacak bir usul,, 2 - Frankoyu tanıma, enternasyo - Almanya yeni 

transatlantikler inşa 

ettirecek 

Dün başvekil, burada, .Franko'yu nal kaideleri kaba bir tarzda ihlaldir. 

tanımak hakkındaki kararı bildirir • 3 - Franko'yu tanıma, lngiltere'nin 
ken sarahatsi.ı beyanatta bulunmuş ve hüsnü nıyetınc itımadı yavaş yavaş 
nihayet bu kararın hafta tatili esna - öldüren bır politikanın yeni bır mer
sında alındığını söylemiştir. Bu tak - halesidir. 

Berlin, 28 a.a. - Münakalat nazın 
Dorpüller, Almanya'nın Bremen ve 

dirde bilinmesi icap eden mesele baş- Bu son noktada hülisa edilen iddia-
vekilin kabine ile bu hususta istişare 
gdi~, ı<ttDttf~W·nu~iıMm ~ain'c 
mak mesuliyetini başvekile terkeyle -
mişti. Fakat her ne olursa olsun, takip 
edilen usul şaşılacak bir usuldür. 

Başvekil Çepıberleyn' bu esnada 
muhalefet liderinin sözünü keserek, 
yalnız fikir sorduğunu tasrih eylemiş
t ir. 

Böyle mühim bir karar 
verirken ••• 

B. Atli bunun üzerine demiştir ki 
"- Bazı genç nazırlar, derhal bir 

beyanatta bulunmaktan kaçınmak için 
bunu bir bahane gibi ele alabilirler. 
Fakat bu derece mühim bir karar ve -
ren başvekilin böyle hareket etmiye 
hakkı yoktur. B. Çemberleyn, her -
hangi bir büyük faşist konseyine hi -
tap eden bir diktatör olabilirdi.., 

B. Atllee, sözlerine şöyle devam et
miştir : 

"- Acaba hükümet, muhariplik hu
kukunu vermediği bir hükümeti na -
sıl o luyor da hukukan tanıyor? Bu 
sorulacak bir sualdir. Madrid ve Bur
gos arasında bir mukayese yaparsak 
görürüz ki cümhuriyet hükümeti, da
ima, enternasyonal hukuka riayet et
mit. borçlarını ödemiş ve yabancı mu 
haripleri geri yollam ştır. 

" Demokrasi müdafileri 
hançerleniyor!" 

Görülüyor ki, Başvekil, enternas -
yonal hukuku ve bütün insani kanun
ları çiğniyen bir hükümeti daima ta· 
nıyacaktır. İngiliz Başvekili, demok
rasinin kahraman müdafilerini arka
dan hançerlemiştir. Dominyonlarda 
Amerika birleşik devletlerinde ve bü
tün dünya demokrasilerinde, bu mem 
leketin eski bir ananelerini idameden 
imtina eden bir hükümete karşı bü
yük bir itimatsızlık hissi mevcut bu
lunmaktadır. 

B. Atllee, muhalefet mebuslarının 
daimi alkışları arasında, lngilterenin 
Fransayı müdafaa etmek azmini bil
diren beyanatını da bahis mevzuu e
derek §Unları söylemiştir: 

"- İngiliz milleti, Fransayı müda
faa etmeyi arzu eder, fakat mürteci 
Fransayı değil, demokrat Fransayı.,, 

8. Çemberl,eyn kürsiide 
B. Atlee'den sonra ayağa kalkan 

Başvekil Çemberlayn sözlerine şöyle 
başlamıştır: 

"- Daima f&hsıma yapılan hücum
ları anlıyamıyorum. Buradaki bütün 
arkadqlarnn phittir ki ben, hükümct 

ya ınanmak güçtür. Zira, o bir taraf -

sa nıiıdil' taİnam1yle ~ynı' yolu· t;ttu

ğunu ve aynı kararı aldığını görüyo -
rum. 

Cümhuriyetçilerin vaziyeti 
B. Çemberleyn hükumetin kararını 

müdafaa bahsinde bir çok emsal ve 
enternasyonal hukuk otoritelerini zik
retmiş ve demiştir ki : 

"- Bu suallere verilecek cevaplar 
sarihtir. ispanya vaziyetini tetkikten 
sonra şu neticeye vardım. 

İaşe ve malzemeden mahrum bulu -
nan cümhuriyet hükümeti, nihai mu -
vaffakiyet için makul şansları mevcut 
bir halde mucadele artık devam ede • 
miyecek bir vaziyette bulunuyordu. 
Esasen cümhuriyet hükümetinin, meş
ru bir hükümet gibi telakki olunması, 
şüphelidir. Zira cümhurreisi B. Aza -
na, istifa etmiştir. Nazırlardan bir 
kısmı Fransa'da bulunmaktadır. B. 
Negrin'in askeri müşavirlerinden bir 
çoğu, muhasemata nihayet verilmesi 
taraftarıdır. 

Franko'yu tanımak lazımdı 
Hükümet, vakialardan doğan bir 

meseleyi halletmek karşısında bulunu
yordu. Yani, Barsclcr.:a'nın sukutun. 
dan ve devamlılık bahşeden bir vazi • 
yette mi idi 7 Diğer taraftan cümhu . 
riyet hükümeti, daha uzun müddet ts 
panyanın meşru hükümet telakki olu
lunabilir mi idi? 

Şurasını kati surette bildiririm ki, 
tanıma kararımızm e;ıternasyonal a • 
nanelerin bir ihlalini teıkil etmesi 
şöyle dursun, bilakis,ı.tanrmaktan im • 
tina etmek bir ihlal olurdu. 

Tanıma.zM1k bir şey 
kazanmıyacaktık •• 

Esasen til'llımaktan imti&la etmekle 
bir şey kazanmazdık, Bu imtina cüm
huriyet hükümetine mukavemette de • 

-ŞiWi'Wt~~'i?ei 
1
" olmak üzere 

"Mavi kordclayı" kazanmıya uğraşa • 
cağını beyan etmiştir. 

Kici kanalının genişletilmesinden 
bahseden nazır, yapılacak yeni bendler 
sayesinde kanaldan daha büyük gemi• 
lerin geçebileceğini söylemiştir. 

dostane münasebetler tesis etmekle b11 
menfaatleri~ muhtel olmasmın daha 
kolay surette önüne geçebilecekti. 

l'rankorı.un bir telgrafı 
Tanıma keyiıyeti için muhalefetiıll 

ileri sürdügü şartlar, realiteyi göz ö -
nünde tutmamaktadır. Zira, bu şart • 
ları istemek için harp yapmıya hazır 
olmak icap eder. 

İngiliz hükümeti. İspanyanın ia .. 
tiklali ve mülki tamamiyeti hakkında 
{Ilükerrer teminat almıktır, Milislerine 
meselesinde, Frankodan, en feci cina
yetleri yapmış adamların da istifade 
edecekleri umumi bir affı evelden ver
mesini istemek doğru değildir. Esasen 
Franko, umumi bir misilleme yapılmı
yacağını, siyasi cinayetler için misil
lemede bulunmıyacağını inğiliz hükü
metine temin etmiştir." 

ilk adımı biz atmadık 
B. Çemberlayn, 22 şubatta Burgoe

tan aldığı bir telgrafı okumuştur. Bu 
telgrafta, nasyonalist İspanyanın har
bi kazandığı ve mağlupların şartsız 

teslim olmaları icabettiği bildirilmek
tedir. Telgraf, aynı zamanda İspan
yanın, şeref ve haysiyetini kıracak ve 
hakimiyetini azaltacak herhangi bir 
yabancı müdahale kabul etmiyeceğini 
de teyit eylemektedir. 

B. Çemberlayn, bu telgrafı okuduk
tan sonra sözlerini şöyle bitirmiştir: 
"- General Frankonun vatanperver 

liği ve alicenapl ğı ve nasyonalist hü
kümetin adalet ve hakkaniyeti, cina· 
yetle işlenmemiş bütün İspanyollar i
çin yüksek birer garantidir. 

vam için gayret verse idi, bu bütün in . Esasen tanıma meselesinde, ilk adı-
sanıyet kanunlarına aykırı olurdu. ı mı ngiltere atmamıştır. Şimdiye ka-
Madrid'deki uırtlar hakkr:ıda emin ve dar Frankoyu 19 1 k :r- mem e et tanımış 

yeni malfımat almış bulunanlar, böy. bulunuyor. Fransanrn vaziyeti de bi
le bir vaziyetin bir dakika bile uzama- · k' · zım ının aynıdır. Franko hükümetini 
sını istiyemezler. Franko'yu tanımak- tanımamız, Burgos ile münasebetleri
tan imtina, cümhuriyet hükümetine ve mizi realiteye uyduran bir harekettir. 
Madrid halkına bir yardım teşkil et • Bir mütareke akdine yardım için eli
miyecekti,. Tanımamakla, yalnız, mizden geleni yapacağ z. Umit cdi -
Burgos hükümeti ile mü~asebetleri yoruz ki, bu mütarekenin elde edil
daha güç bir hale getirecek ve bu hü. mesi uzun sürmiyecektir. O zaman, 
kümet üzerinde ümid edebildiğimiz bütün İspanyollar, harabeleri tamir et 
tesiri yok eyliyecektik. mek, yaraları kapatmak ve mcmleket-

İlpanya'da Franko'nun kazanması, terini terefli 
ingilia menfaatlerine brp bir tehdit •• müreffeh 
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Kozlu 'daki feci • 
grızo kazası 

Toprak alhnda kalan yedi 
kişiden de ümit yok! 

Zonguldak 
dün 

Valisinden 
telefonla 

ve Zonguldak 
aldığımız mütemmim 

muhabirimizden 
laf sil al 

~onguld~k'a ba~lı K_ozl~ n~~iyesinde B. İsmail Ergene'ye ait 
made!.' OC:~grn~a bır g~ı~.o _ınf ıl8:k~ ?lduğunu, birçok vatandaşımı
zın k~~ru halıne. ge~d~gmı tafsılatıyle dünkü sayımızda haber 
':ermıttı~. Bu fecı hadıse hakkında dün Zonguldak valisi B. Ha
lıt Aka~ ıle telefonla görüştük. Zonguldak valisi bize şu maluma
tı verdı. 

"- ~u .sabah fec.i hadise~~n ol~u~u ı Murat inatçı bir işçidir. Ahmet Ça. 
yere gıttım. Tahkıkattan ogrendığı - vuşun tavsiyesini dinle -..:ı k ·· k m~en o uza -
me gore aza gece ~lı;<1ha karşı sa~t laşır uzaklaşmaz dinemiti ateşlemiş ve 
3,30 .da vu~u~ gelmıştır. Vakayı mü- bu feci hadise vukua gelmi tir. Ah • 
teakıp 35 ışçı toprak altında kalmış, met çavuş hava bor la ş k ·· 
bunlardan 16 sı infilak neticesi çıkan re oradan uzakla tı~ :ı~ı akçmta 1 uze-

1 1 
_,_. ş gı ıçın ur u muş-

gaz ar a zcuıırlenerek ve yanarak ha - tur. 
yata gözlerini kapamışlardır. Yapılan Zarar ve ziyanın 50 b" ı· ld ~ 
tabı . · "'- 1. · ın ıra o ugu 

ısıye (lJue ıyesınden sonra toprak tahmin edilmektedir 
altında kalanlardan 10 kişi kurtarıl - • · 
mıştır. Bundan başka 7 kişinin ·daha A nkllra dan bir hc)·et 
enkaz ve çöküntü altında kaldıkları giindcrildi 
tesbit edilmiştir. Bu zavallıların da Zonguldak havzasındaki grizo ka -
hayatlarından tamamen ümit kesil _ zası dolayrsiyle orada yapılacak talı -
miş bulunmaktadır. kikata yardım edecek heyeti fenniye-
Kazanın vuku bulduğu yer, deniz Y.i takviye mak adiyle İktisat Vekale

aeviyesinden 35 metre aşağıda ve 200 tı m~den baş mühe~disi B. Halil Ek -
metre de içeridedir. İnfilak büyük sar- ~:n ı~ k~z~ mahallıne gönderildiği 
•ıntı yapttğr için bir zelzele hissi ver- ogrenılmıştır. (a.a.) 

mi~, fakat tecrübeli işçiler bunun bir 
infilak olduğunu anlamakta geçikme- Cü:nhurreisim iz in 
mişlerdir. Hadise bu suretle duyul -
muş ve alakalı makamlar haberdar e - mesaji 
dilmiştir. 
İcap eden tahkikata derhal başlan -

nııştır. Hakiki sebepler kısa zamanda 
meydana çıkarılacaktır . ., 

Husıui mulıal>irimizirı 1·erdiği 
miitcmnıim nwlUmat 

( J:Jaşı ı ıncı sayfada) 
drm takip etmektedir. 

u~us 

Filistin meselesinde 
Amerika tesir yapıyor 

Terazinin gözü yahudiler 
tarafına eğilmeğe başladı 
Lond~a, ~~ a.a. -::~bnissuud'un F~li~tin meselesi hakkında Çem

b~rl~~ e gonderdıgı mektup terazının gözünü a raplar tarafına 
egmıştı. 

Fakat Amerikanın Londra büyük r-·------------ -
elçisi Kennedi'nin dün Lord Halifaks 
nezdinde yaptığı teşebbüs bu kere te· 
raziyi yahudiler lehine düzeltmiştir. 
lşte Filistin müzakereleri hakkında 
siyasi şahsiyetlerden alınan intiba 
budur. 

Kennedi, Lord Halifaks'la yaptığı 
mülakat esnasında ingiliz tekliflerin· 
den bilinnen hususların Amerika ef
karı umumiyesinde fona bir tesir yap 
tığını söylemiş ve bulunan hal tarzın
da yahudiler için Filistinde bir milli 
yurd tesisi lüzumunda ısrar etmiştir. 

Filistindcki Af ril.-a tebaasının 
uaziycti 

İngiliz - Amerikan muahedesi - ki 
1934 sonkanununda aktedilmişti -
münhasıran FiJistin'deki amerikan te
beaasınm menafiini korumakta ise de 
ingiliz hükümetinin Filistin mesele
sinin umumi şekilde hallinde Ameri
ka umumi efkarmın nazarı itibare a
lacağı muhakkaktır. 

Kennedi'nin bu müdahaleı>i resmi 
mahiyette olmamakla beraber ingiliz 
tekliflerine karşı yahudilerin muka -
~e~e.tini teşvik etmiştir. Bu akşam 
ıngılızlerle yahudiler arasında yapı
lacak toplantıda İngiliz tekliflerinde 
ne gibi tadilatta bulunulabileceği tet
kik olunacaktır. 

1939 yıh bütçesi 
260.956.000 

liradır 
(Başı ı inci sayfada) 

a • Memleket müdafaası hizmetleri
nin takviyesi için Milli Müdafaa gru
pu bütçelerine geçen seneye nazaran 
11,5 (on bir buçuk) milyon liralık bir 
zam yapıldığı gibi günden güne inki
şaf etmekte olan ilim ve irfan mües
seselerimizin ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere de Maarif Vekaleti bütçesine 
1,5 (bir buçuk) milyon, zirai mahsul
lerimizin ısliih ve inkişafı işleri için, 
600.000 (altı yüz bin) ve halkın sıha
tinin korunması ve sari hastalıklarla 
mücadele hizmetleri ve hastane gibi 
müesseselerin ihtiyaçları için de 
600.000 (altı yüz bin) ve memlekette 
huzur ve asayişin temin ve muhafaza
sı vazife ve mesuliyetini üzerine alan 
emniyet ve jandarma teşkilatları ih
tiyaçları için de sekiz yüz bin liralık 
zam icra edilmiştir. 
Diğer dairelerin mübrem ve vatan· 

daşların faydalı işleri için de bir mil
yon liraya yakın bir zam yapılmıştır. 

Zonguldak, 28 (Hususi muhabiri -
miz telefonla bildiriyor) - Kaza blan
çoımnun hakiki rakamları bu feci ha -
disenin 23 vatandaşın hayatına mal 
olduğunu göstermektedir. Bundan 

Milli ~efimiz'in pek veciz bir ifade 
ile izah ettikleri gibi " asil .i-deallere 
gönül vermiş olan Türk inkılabı ,. bir 
çok cihetlerden Amerika medeniyet 
ve :irfoniylc kendisini pek yakından Tevkifler Yukarda saydığım bu zamlar, 11 

(on bir) milyon lirası geçen seneye 
nazaran bugüne kadar tahakkuk eden 
varidat fazlasiyle ve 5.000.000 (beş 

milyon) lirası da muhtelif dairelerin 
tasarrufu mümkün görünen tertiple
rindeki tenziller ve muvakkat mahi
yetteki hi;ımetlerden yapılan tasar -
ruflarla karşılanmıştır. 

bağlı ve aliıkalr görmektedir. Ameri- Kudüs, 28 a.a. - Müfrit yahudiler 
kalılar dünyanın sulh ve aükun ile tarafından yapılan tethiş suika tl · 
· k. f b 1 ·ı 1 ·· b s erı ın .ışa ını ve eyne ~· e muna~~ el: üzerine, revizyonist partiye mensup 

başka 2 de yaralı vardır. 

Ölenlerin isimleri 

~e~ın htıkuk. pren.ıı~. ve teamullerı sekiz siyonist tevkif edilmiştir. Bun
~çınd~ hallcdılmesını ıaterler. Tilrk larrn arasında Mathaneil de "Kudüs 
uıkrlaörnın da tuttuğu yol budur. spor teşkilatı reisi" bulunmaktad 
Kel1og paktı'nı ilk imzalayanlar _ ır. Vakı(kebirli Şamil Mustafa Ali, 

Zonguldak'rn Ense köyünden Oruç -
baş oğullarından Tahsin Muharrem. 
Zonguldak'ın Sivriler köyünden Mol
ı. Halil oğlu Selim Kazım, Oru~baş 
oilu Emin Rasim, Sürmeneli Osman, 
Mahmut Mu~tafa. Ense öyiinden U
zun Abdullah oğlu Ahmet, Ense \tö -
yünden Paşalı İzzet Asım, Ense kö -
yünden Oruçbaş oğullarından Eşref 
İbrahim, Ense köyünden kalaycı Ah -
ınet Hasan, Ense köyünden Oruçbaş 
oğularından İsmail Hüseyin, Ense 
köyünden Oruç.baş oğullarından Şa -
kir Aıım, Eregli'nin Kargalar köyün
den Çolak Selim Yakup, Eregli·nin 
Tepedere köyünden Softa Hüaeyin 
oğlu Şevket, Eregli'nin Dere köyün -
den Koca Mehmet oglu Halil Hüse -
yin, Ense köyünden Paşalı Mehmet 
Tahir. 

Toprak altında bulunmakta olan 7 
kişinin cesetlerinin çıkarılması için 
çalışılmaktadır. İktisat Vekaleti hadi
seye büyük bir ehemiyet vererek ve 
vakada fenni ihmal ve mesuliyet payı 
olup olmadığını tahkik için Kozlu'ya 
mütehassıslar göndermiştir. 
Kazada galeri yıkılmak suretiyle ha

c.alarmda mahbus kalan amelenin kur
tarılması işınde maden bölgesi tahli
ıiye teşkilatı ve bilhassa maden tatbi
kat mektebi talebesinin çok büyük yar 
dımları görülmüştür. Maden tatbikat 
mektebi talebesi geceli gündüzlü bir 
çok vatandaşın hayatının kurtarılması 
için çok çalışmıştır. Tahlisiye işine de 
vam olunmaktadır. Kazadanberi ocak
ta faaliyet durdurulmuştur. 

Yapılan son tahkikattan alınan ne -
ticelere göre kaza vukuundan çok geç 
haber almmrştır. Kazayı öğrenen iş -
çiler hemen telefon santralına koşa • 
rak faciayı şehre haber vermek iste -
mişlerdir. Fakat o gece santralde nö
betçi kalan telefon memurunu yerin • 
de bulamadıkları için şehirle telefon 
muhaberesini temin edememişlerdir. 

Santral memuru saat 6 ela vazife ba
şına gelmiş ve bundan sonra şehre ha
ber verilebilmiştir. Harlise vaktinde 
haber verilmiş olsaydı daha çok kaza
zedeyi canlı olarak kurtarmak kabil ol 

dan biri Türkiye Cümhuriyeti olmu§-
tur. Türk inkılabmm or taya atarak 
büyiik sadakatla takip ettiği p ren -
siplerden biriai " yurtta aulh, cihan.. 
da sulh,, prenaip idir. 

Bugün Türkiye iç vaziye itiba -
rl7\4iı telıı. - phe arseillW mo • .,. -
kottir. Korkmadan iddia edeb iliriz ki 
Türkiye iç emniyet i'ibariyle dünya -
nın en ileri memleketlerinden biri M 

dir. Asırlarca sarpı§hğımız kom§U 
milletlerle tam ve samimi bir su lh ve 
müsalemet havası içinde yaıamakta
yrz. Balkan, ve Saadab~ad. paktla~• 
b u fili vaziyetin h•ukı ıfadelen
dir. Pek haklı olarak düıünülebilir 
ki Amer ika prenııipleri ancak Avru -
pa'nın yakm ıarkında bir büyüme ve 
kuvetlerune zemini bulmuıtur. Ame
rika ile Türkiye'yi birbirine bağla _ 
yan sebeplerden biri de her iki mem
leket inkılabının takip ettiği sistem 
ve zihniyette büyük bir benzerlik ol
masıdır. Aı ıerika istiklal davaaıyle 
i~c ba§lamrı, cümhuriyet ve demok -
rasiyi kendisine rehber aaymıttır. 
Amerika istiklaliyle beraber mazinin 
kendisini takip eden eSki ananele M 

rinden sıyrılmı§. Ve vicdanla r a b ir 
hüriyet vermiıtir. Hiç ıü~he. Y?~tur 
ki bugünkü An-ıerika feyzı mılhsı b u 
prensipler den doğmu§tur. Türkiye -
nin tarihi inkıltıbı d:-. ayni cereyanı 
takip ctmiıtir. 

Türk inkılabı ir.tiklal endişesinden 
doğmU§ bir halk hareketidir .• Bugün
kü Türk rejimi halkın umumı tema -
yül ve efkarına göre hareke.ti ken -
disinc rehber aay .ıaktadır. Mazinin 
istatik bazı ananelerinden ıuyrıl -
maktadır ki Türk'ün ruhunda yaıa -
yan enerjiye dina~ik • b ir mahiy.~t, 
vicdan hüriyetinc ınkılabrmrzın ko -
şeainde bir ihtiram mevkii verdik. 
Cümhu riyet hükümetinin on altr yıL 
Irk büyük muvaffakıyetinin ıarı da 
buradadır. M illi Şefimiz aerg~den is: 
tifade ederek bütün bu hakıkat!erı 
kısa bir mesajla ve fakat fevka~ade 
veciz cümlelerle bütün cihana ızah 
etmiılerdir. 

Necibal i KOÇOKA 

duğunu söylemektedirler. 
Bu sabah basta vali olduğu halde 

müddeiumumi. maden müdürlüğü mü
hendisleri. maden tatbikat mektebi, 
maden şirketleri müdür ve mütehas -
sısları vaka mahallinde idari, kanuni. 
ilmi ve fenni tetkik ve tahkikler yap • 

K~(ük evler kooperatifi 
yakında inıaata baıhyor 

Ankara küçük evler yapı kooperati
finin mahalle planı icra vekilleri he • 
yeti tarafından tasdik edildiği ve koo
peratifin yakında inşaata başlıyacağı 
haber alınmıştır • 

mışlardır. 

Hadise nasıl oldu? 
Vakanrn çıktıgı ocakta 20 seneden

beri bu işlerde çalışmakta olan Ahmet 
çovuş. o srr~da dınamitle bir ta~r par
çalamak istıyen Murat adındakı ame· 
leye: Dikkat et burada gaz var. Ha • 

a borularını açalrm ondan sonra ateş· 
;e,. demiş ve hava borularını açmak ü-

ıf1l.! oradaA ':;f.~a~ ... ~~---
u "' ,..,., 1 

Yurd kaygısı nüfusun artımı 
demektir. Yılda bir lira ve
rip Çocuk Esirgeme Kuru • 
muna üye olursan bu gayeye 
ulatırız! 

lU"tl & 

Hariciye Vekilimiz 
ltugün riro'clon 

hareket ediyor 
(Başı 1 inci say/ada) 

Türkiye Hariciye Vekili, yarın &a

balı, Savarona yatı ile lstanbula ha
reket edecektir. 

Belgrad' dcın dönüşii.ndc Elen 
milleti B. JUcwksas'a muazzam 

tezah ü rler yaptı 
Atina, 29 a.a. - Gazeteler Atina 

halkının BUkreş'ten avdetinde Ba~ve
kil Metaksas'a yaptığı muazzam te -
zahüratı tebarüz ettirmekte ve Bal
kan antantı konseyinin bilhassa bal -
kan devletlerinin toprak tamamlığr 
hakkındaki verdiği kararın büyük e
hemiyetini kaydeylemektedirler. 

Gazeteler Başvekil Metaksas'la be
raber Atina'ya gelen Türkiye Harici
ye Vekili Saraçoğlu'nu da hararetle 
selamlamakta ve bu münasebetle, Bal 
kan antantının esasını teşkil eden ve 
umumi sulha yardım eyliyen türk -
yunan dostluğunu övmektedir. 

Stıminıi ııutuklar . .• 
Matbuat, Metaksas ile Saraçoğlu _ 

nun dün geceki ziyafette teati ettik
leri. nutukların fevkalade samimiliği
n~ ışaret ederek Saraçoğlu'nun "ha
dısat her ne olursa olsun Yunanistan 
ile Türkiye'yi beraber bulacaktır. ,. 
yolundaki sözleri üzerinde durmakta; 
dır. 

Etnos gazetesi diyor ki: 
"Bu beyanat bütün yunanlıların iki 

memleket arasındaki dostluk ve itti -
fak hakkındaki sarsılmaz kanaatleri
ne tamamiyle terceman olmaktadır.,. 

•·• ve sarilı sözler 
Estia şöyle yazıyor: 

_ "Yunan milleti türk • yunan dost lu 
gunun tesanüdünü tecrübe ettirecek 
hadi~el.erin hiç bir zaman çıkmaması
nı bütün kalbiyle temenni eder. Esa
s~n dünkü gibi tezahürler bu gibi ha· 
dıseleri önliyecek mahiyettedir.,, 
. v.radini gazetesi, bu gibi hadisele

rı kı?1senin temenni etmediğini ve fa
kat ıcabederse Türkiye ile Yun anis
tanın clele bunları yeneceklerini ya
zıyor. 

Atinaikamea gazetesi de göyle di
yor: 

"S araçoğlu'nun sözleri o kadar sa-
r~~ .. ve o kadar samimi olmuıtur ki 
outun yunan milletinin ruhunu kah
raman dost ve müttefik devlete kar
şı aynı kardetçe hislerle doldurmuş
tur ... 

Gerek şimendüfer, gerek sanayi 
programlarımızın istilzam ettiği kar. 
şılıklar da ayrıca tamamen derpiı ve 
temin olunmuıtur. 

Jaı ~M.ı'!\YHıUı.\{1$.m~nılwtjhtU'.~.:: 
cihan şeraitine göre en hayati ve ehe -
miyetli olanları başa alınmak ve va -
tandaşların doğrudan doğruya hayati 
menfaatlerine taalluk edenleri göz ö. 
nünde bulundurulmak suretiyle 1939 
yılına ait devlet ihtiyaçları bu bütçe -
mizde yer almı1 bulunmaktadır. 

c umhuriyetin feyizli manzara ve 
neticelerini rakamların e-n beliğ ifade 
!eriyle ıineıinde toplıyan bu büdçe -
mizin de geçen cümhuriyet bütçeleri 
gibi inki,afla ve vatandaşlar için bü • 
yük kolayhklarla tahakkuk ettirilece. 
ğini kuvetle umarım." 

Yeni mebus seçimi 
hazırhğı 
((Başı l inci sayfada) 

tesbit edilen nüfusla Büyük Millet 
Meclisine yeniden 24 mebus iltihak et 
mekte idi. Son vaziyete göre , bu ra -
kamda her hangi bir değitiklik olma -

mıştır. 

C. H. P. Genel Sekreterliği, inti -
hap hakkını haiz yurttaşların, bugüne 
kadar olduğu gibi, bu seçimde de me. 
deni hak ve vazifelerini tam bir has
sasiyetle ifa edeceklerine ka:ıi olmak 
la beraber, seçime iştirak nisbeti di -
ğer intihaplardan üstün bir rakama 
çıkarmak için icap eden bütün tedbir
leri almış bulunmaktadır. Bu maksat. 
la, intihap günlerinde neşriyat yapt • 
lacak ve halk hatipleri vatandaşla • 
rımıza intihap mevzuu etrafında söz -
ler ıöyliyeceklerdir. 

Bulgar Kıralı 
Belgrad'da 

Belgrad, 28 a.a. - Bulgar kıralı 
Boris, bu ıaıbah saat onda buraya gel
mif ve istasyonda Kırat Naibi Prens 
Pol ile saray erkanı ve yüksek devlet 
memurları ve bulgar elçiei tarafından 
kar4ılaıunıftır. Kırat, yanında Kırat 
Naibi Prenı Pol olduğu halde, Bie • 
lidver sarayına gitmi,tir. Kıra!, Bel • 
grad'da kaldığı müddetçe bu ıarayda 
oturacaktır. 

Kıral Naibi Prenı Pol, bugün sa -
rayda Kıral Borie ıerefine bir öğle zi
yafeti vermiştir. Bu ziyafette Kıral Pi 
yer, hariciye nazırı B. Markoviç v e 
Bulgariatan elçıiei B. Popof da buır 
buluamuttur. 

1 - 3 - 1939 

Kont Ciano tezahürler arasında -
bir av partisine iştirak ederken 

-
Leh üniversitelileri 

Varşova1daki 11 alman 
evi ,,ne hücum ettiler 

(Başı ı inci sayfada) 
maktadır. Almanya sefareti kuvetli 
polis müfrezelerinin himayesi al tın • 
dadır. 

Polis tedbir aldı 
Varşova, 28 a.a. - Polis yeni bir 

hadisenin vukuuna mani olmak üzere 
bugün tedbirler almıştır. Almanya bü. 
yük elçiliğinin bulunduğu yol polis 
tarafından tutulmuştur. Elçiliğin bu -
lunduğu kısma hiç bir kimse geçiril • 
memektedir. 

K rakovi'deki rıiimtıyişler 
Varşova, 28 a.a. - Dün Krakovi • 

de polonyalı talebeler, alman konso -
loshanesi binasına yaklaşmak istemiş
lerse de polis tarafından pUs:kürtül • 
mü~lerdir. 

Krakovi üniversitesi talebesi tek -
rar bir alay teşkil etmişler ve B. Bek
in bir mankeni ile sokakları dolaşmı~. 
tardır. Manken, Bekin omuzlarında B 
Hitler'i B. Bekin kulağına bir şey 
söylerken göstermektedir.Alay alman 
konsoloshanesinc gitmek istemişse de 
polis buna mani olmuştur. Hariciye 
nazırı aley•hinde haykırmalar iki saat 
devam etmiştir. 

Olsa artızisirıde 
Katoviç, 28 a.a. - Teşenden bildi -

riliyor: Olsa arazisinde de alman a -
leyhtarı tezahürler vukubulmuş ve T e 
şen ile Trinietz'~ birçok alman ma -
ğazalarının vitrinleri tahrip edilmiş • 
tir~-

Danzig'de vaziyet 
Varşova, 28 a.a. - Pat ajansı, Dan 

zigde fen fakültesinde yeniden hadi -
seter çıktığı ve sayıca çok fazla olan 
alman talebelerinin polonyalı talebe • 
lere hücum ettiklerini polisin ise mü. 
dahale ederek taarruza uğrıyan polon
yalı talebeleri tevkif eyleliğini bildir
mekte ve ancak Polonya komiserinin 
müdahalesi üzerine bunların serbest 
bırakıldığını ilave eylemektedir. 

Danzig fen fakültesinde çıkan ye-

Bir İtalyan gazetesine göre 

Fransa Tunus'a 
boyuna asker ve 
cepane yolluyor 
Roma, 28 a.a. - Messagero gazete -

sine Tunus'tan bildiriliyor : 
"Bir müddettenberi burada mühim 

miktarda kıtaat ve harp levazımı sev
kiyatı göze çarpmaktadır. Her gün 
harp malzemesi ve yiyecek yüklü ge -
miler Tunua'a geliyor. Her gün asker 
ve malzeme yüklil olarak Cezair'den 
gelen trenler Libya hududuna geçiyor
Tunus't a pasif müdafaa için istisnai 
tedbirler alınmıştır. Siperler kazılı -
yor. V e kum torbalariyle barikatlar 
meydana getiriliyor. Tunus gazeteleri 
halk için sığınakların pek yakınd~ ik
mal edileceğini yazıyorlar. Tunus kör
fezi kıyılarına mitralyöz ve batarya -
tar yerleştirilmiştir ve demiryolu köp
rülerinde muhafızlar beklemektedir.,, 

Prof. Çankof'un 

kardeşi tevkif edildi 
• 

So(ya, 28 a.a. - Polis, eski başvekil 
Çankof'un yakınları nezdinde arattır
malar yapını' ve Çanko('un karde~ini 
tevkif etmiştir. Bu tedbire sebep Çan
kof'un bazı dostları tarafından Lodt'
ta aktolunan bir içtimadır. 

~nghay' da tedhil(iliğe 

nihayet vermek i~in 
Londra, 28 a. a. - Avam kamarasın

da Hainan adasının işgali ve Şanghay 
daki tethig hareketiyle mücadele me
seleleri etrafında müzakereler olmuş
tur. Suallere cevap veren B. Butler, 
hükümetin Hainan adasına bir harp 
gemisi göndermeyi düşündüğünü, fa
kat h iç bir karar vermediğini aöyle
miı, Şanghay'daki tethi§ hareket ine 
n ihayet vermek üzere de lngilterenin 
enternaayonal bölge belediye meclisi
ne bazı tekliflerde bulunduğunu ve 
her türlü yardımı yapmağı vadettiği

ni bildirmitt ir. 
Diğer taraftan Tokyo'daki İngiliz 

sefiri de tethitçilik mesel~i hakkın
da japon hariciye neuretiyle temas
larda bulunmuttur. 

ti bu mektebin kapatılmasını Danıig 
hükümetinden istemiştir. 

S okaklarda atlı polisler 
geziyor 

Varşova, 28 a.a. - Üniversite rek'" 
törü ile Var.şova yüksek mektepleri 
dekanları ve talebe birliği reisi, haı+ 
ciye nezaretine müracaat ederek DaP.. 
zig'deki polon·yalı talebenin emniye • 
ti garantilerinin bildirilmesini istenıit 
!erdir. 
Öğleye doğru, üniversitede ve d1ğer 

yüksek mekteplerle talebe içtimada 
olmuştur. Sokaklarda atlı polis müfre
zeleri gezmektedir. Almanya büyük 
elçiliği, bir çok polis memurunun nıu
ha(u.ası altındadır. 

K ont Ciano av partisinde 
Bialowicza, 28 a.a. - İtalya har.ici .. 

ye nazırının seyahatı münasebetiyle 
Varşova • Bialowicza şimendüfer yo
lu üzerinde bulunan bütün istasyonlar 
İtalyan ve Polonya bayranlariyle ve a· 
ğaç dallariyle süslenmiştir. 
H~yetler ve halk her tarafta italyaıı 

nazırının şerefine tezahürlerde bulun.. 
muşlardır. 

Bialowicza'da istasyon rıhtımda 
yükselen bir zafer takı bayraklarla süs 
lenmiş ve tenvir edilmiştir. Kont Cia· 
no, refakatinde Bek, Kontes Ciano ve 
Mm. Bek bulunduğu halde cümhurrei 
sinin sarayuıa gitmiştir. Kont Ciano 
ile yanında bulunanlar, av partisi de
vam ettiği müddetçe sarayda kalacak. 
lardır. 

Almanyamn Varşova büyük elçisi 
fon Moltke, İtalya hariciye nazırı 
Kont Ciano'yu Bialovieza'ya hare -
ketinden evel ziyaret ederek görüş -
müştür. 

Sijm iir!(e istekleri 
Varşova, 28 a.a. - Milli birlik kam. 

pr yüksek meclisi, sömül"gc meselesi 
ile nüfus ve memleketi sanayileştirme 
meseleleri hakkında müzakerelerde bu 
lunmak Uzre bir içtima akdctmiftir. ~ 

Milzakeratı meclis reisi general ~ 
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X Bağdad - Suriye yolu ile Mı
sır'a gitmekte olan İran Veliahdi bu
raya muvasalat etmiştir. 

X Bastia (Korsika) - 200 italyaıı 
ailesi, memleketlerine dönmek üzere 
iki italyan vapuru ile buradan hare
ket etmiştir. 

X Var~ova - Mcbusan meclisi, ü
çüncü okunmasını müteakip bütçe ka· 
nununun heyeti mecmuasını kabul CtM 
miştir. 

X K openhag - Amerikayı ziyaret 
edecek olan Danimarka Veliahdi ile 
zevcesi Londra'<la durarak orada da 
birkaç gün kalacaklardır. Veliaht doğ 
ruca Londra'dan Los M Angeles'e gi
decektir. 

X Brüksel - Pierlot hükümetinin 
l!On icraatı Martens meselesinin tah
kiki için bir komisyon teşkil etmek 
olmuştur. 

X Belgrad - Dün Zagreb'de Yu
goslavya'nın bütün mıntakalarına 

mensup gönüllülerin senelik meclisi 
toplanmıştır. lçtimada B. Sejepan 
Sertitç reis intihap olunmuştur. 

X Roma - Libya'ya gitmiş olan iM 
talyan orduları başkumandanı mare· 
şal Badogliyo ltalyaya dönmek üze-

re dün Trablus'tan vapura binmiştir. 
X Şust - Karpat Ukranyası mecM 

lisi 2 martta kati olarak içtimaa davet 
edilmiştir. 

X Bağdat - Başvekil Nuri Sait 
paşa, Londradan buraya gelmiştir. 

X V atikan - 62 kardinal, yarın öğ
leden sonra Konklava gireceklerdir. 
Mamafi Konklav resmen ancak per -
şembe günü başlıyacaktır. 

Şile halk evi 
Şile (Hususi) - Yeni Halkevimiz 

l stanbul'dan gelen bir heyetin iştira

kiyle törenle açıldı. Söylevler şiirler

den sonra bir temsil verildi. Minimi· 

nilerin zeybekleri köy düğünü ve mil· 

1i oyunlar çok alkışlandı. Kazamrza 

en modern binaar olan yeni Halkevi 

ve parti binamız davetlilere gezdiril

di. 



H i K A y E Hukuk Fakültesi 

Ôlen arkadaşının karısı 
talebeleri Avrupa 

seyahatinden döndü 
J • 

.. 

FirclecJI Şehsuvaroğlu Medeni hukuk porfesörü Doktor 
Hüseyin Cahit Oğuzoğlunun reisliği 

altında sekizi kız olmak üzere otuz 
beş kişiden mürekkep Ankara hukuk 
fakültesine mensup bir talebe kafi -
lesi Avrupanın muhtelif merkezle • 
rinde çok istifadeli tetkikler ve gezi
ler yaparak avdet eylemiştir. 

-- jq.,. 
7 

1 
Kafile gidiş ve dönüşte Biikreşte 

.~ tetkikler yapmış sefaret ve konsolos
- luklarınuzdan yakın bir alaka gör • 

müştür. 

Polonya üzerinden Berline giden 
grup orada bir kaç gün kalmış, şehrin 
görülecek yerlerini bilhassa üniversite 
ve kütüphanelerle hapisanelcri gezip 
görmüş, türk kulübünde verilen çay 
ziyafetinde hazır bulunmuştur; çayda 
sefir gençlere heyecanlı bir hitabe 
söylemiş ve kafile reisi profesör O • 
ğuzoğlu da mükabele ve teşekkür et -
miştir, Berlin scfaretimiz, konsolos -
luğumuz, talebe müfettişliği alman ve 
türk takbe teşkilatı kafile ile pek zi
yade alakadar olmuşlardır. 

Kafile Berlindcn sonra Belçikadan 
geçerek Parisc gelmiş, orada progr~ 
h bir fCkilde .gezdirilmi1tir. Ankara -
daki Fransa büyük elçiliğinin delale
tiyle Fransa hükümeti kafile ile ya -
kından alakadar olmuş ve üniversite 
turizm tekiJatı Patis ve etrafında gö
rülmiye reğer yerleri gençlere göster
miye çalışmıştır' ; ayrıca Site üniversi-

.ı terde bir çay ziyafeti verilmiş, çaüa 
- G" Paristeki türk talebesi de davet edil -ldiyor musun Neırin? mıyan bu genç kadına memnuniyetle 
- 1' miş, çay esnasında hararetli nutuklar ltr erzi telefon etti. Yeni model- yardım ederken, onun esrarlı gözleri • 

lh"! &elıniı; .
1 

g"ıdeyun· , "'"'nbahar İ"in . A "bcs' ka ılmakt da k k teati olunmuştur. Paria sefirimiz B. 
""2tl b' :s ...... • :ı nın cazı ıne P a':l or u. Suad Davaz da talebeyi aefarethaneye 
tiin ır model beeeneyım. Sen bu- yordu. davet ederek hepsiyle ayrı aprı gö -

li Çıkınayacak mısın? Nihayet bir gün, olan oldu: Murad- rüşmüş, kıymetli sözlerle kendilerini 
da ayır Murad çıkmıyordu; o, aııka - la Nesrin birbirlerine sevmekten, ae -
b •ını hekliyecekti. O gün fazlaca vilmckten bahsettiler. Cevdet o anda irşad etmiş ve hazirlanan büfede ik • 
ıOta ramda bulunmuş, ayrıca öğle yemcği-
t .. <:)Un olduğu kin cam siaara i"tnek- arkadaşının ruhunun orada mevcut ol. f . •Y• 
~n b :ı • :ı ne de çağırmıştır. Talebe mü ettışlıgı. 

t;ır aşka birıey istemiyordu. Bir si- duğunu hisseder gibi oldu. Hatta o konsolosduk, fransız ve türk talebe 

d a Yaktı, kalktı, maroken koltuklar- yalvaran bakışlar, gözlerinin önüne 1 ~ atı b" · teı.kilatlar1 da kafile ile yakından a a-
&ı ır1ne gömülerek, gözleri sigara - geldi. Faıkat onun yalvaran gözlerinde ,. 
nın k kadar olmuıtardır. 
~ ıvrrta, kıvrıla yük&elcn mavi du- şimdi biraz da kıskançlık parıltısı var Paristen Cenevreye gelen talcıbc 
bıı ntrıda, dalgın düşünmeğe başladı : gibiydi. Ge~ adam yaşayan bir arka - üniversiteyi, ~ehri ve Milletler Cemi-

•aatta Nesrin acaba neden sokağa dqına hiyanet ediyormu' gibi utandı, :ı 
Çlkzn ? .. 

1 
· · .. .. d k "k 1 an yeti binasını ziyaret etmiJ konsolos -

~a ıtt~. Bu kadının yeni modcl~ere ~~~ ~~~~ın on~~ ;_~ b~ sı -~ı~~-.. o luk ve türk talebeleri tarafından kar-
i\ rı.1 &O&terdiği §U alaka adeti cın - u.&I~, ne o.uruu, ıra.z ~ın~ - ... Lo • 
~~ı 1 Bu autta &itmNeydi acaba !erdi 1 • • şılannuş ~c ugurlanDUltrr. . . z:m a 
~ka meraklı müfteriler 0 yeni model. • gelen kaflle Lozan ınuahedeaının un -

rı ~hp kaçıracaklar mıydı ? Elindeki sigara parmağını yakın _ zalandığı salonu, üniversiteyi, federal 
Bınkaç senedenberi evli oldukları ca kendine geldi. Oturduğu koltuktan mahkemeyi şehrin görüJccek yerlerini, 
\d N Osti'yi K'fllADİt ._ :Er..ibuf1t'a gelmi tir, •-~-'i -.r.in•t dol)Fkwneik.tıe ayn • ..... _ '°"'ah• .,.; .. .;,.. N-wir hftvt .. V-:\,- • • 
~ yo~u. O, bıraz havai bir kadın- çıkmıştı? geceyi orada gcÇrmiş, ünivenıtcnın 
~ K1mbılır ? Belki de Murad onu Tekrar masasıının başına oturdu. Fa- verdiği akşam yemeğinde bulunmuş • 

havailiği için kıskanarak seviyordu. kat çahtmağa kudreti yoktu. Heyeca _ tur, Üniversite rektörü, hukuk fakül -

lr .... On sene evvel bir gün Murad'ın ar. 
;:;"'t Cevdet çocuk gibi coıkun bir 
l>rd ınç i~inde koşarak gelmit; daha ka. 
~ an gırerken Neırin isminde bir kız 
evleneceğini haber vermiıti : 

d -: ~urad, onu sen de beğeneceksin 
~ıştı, o, bir çiçek, hakiki bir çiçe-k, 

ıı tarif edeyim. Beyaz teni, san 
~ÇlarıyJe bir papatyaya öyle benziyor 

1 tJ •• --ı- · ·--'-b• • • · o.enuz on ıtCAlZ yqwlU<d maaum 
~r kızcağız. İnan bana daha ilk defa 
dı{le güzel ve müstesna bir kıza tesa. 
h~ ediyorum. Onu görünce sen de mu. 

lcaıc hemen beğeneceksin. 
d' ~Urad onu görmüt ve Cevdet' in de
~1 gibi pek bcğenmi§ti. Sarı dal&alı 

ları, açık peınbe yüzüne ne kadar da 
~~yordu 1. Uzun kirpiklerin çerçc. 
~ tdıği yeşil gözlerin hülyalı bakış -
tarının tesirinden kurtulmak pek güç
r· ·.~urad, Cevdet'le olduğu gilii Ncs. 
h lrı le de az zamanda arkadaş oldu ve 
~n hemen her pazarı onlarda geçir. 
h &c batladı. Bu mcıut aile onun pek 
d~llına gidiyordu. Cevdet hazan arka· 
'?'na artık yaıının epice ilerlemekte 
:ı~ğunu, evlenmek çağının geçeceği
d' 'Öyliyerek, ne tipte bir kadın iste-
d 1lini ve ne zaman evleneceği.ni sorar· 
lt ı. >.lurad'ın " Nesrin gibi güzel bir 
~ı bulduğum zaman,. cevabı, Nesrini 

11 
t0casmı da güldürürdü. Bu sual se

~crcc soruldu ve Murad hep aynı ce-
ı Yerdi. 

nını beli etmemek için sesine mümkün tesi dekanı ve profesörler çok hara • 
olan s&kinliği vererek terziye telefon retli ve samimi hitabelerde bulurunuş
ctti : lar ve yeni Türkiye hakkında çok gü

- Nesrin orada mı ? Ya ! • . Çok zel sözler söylemişlerdir. Ertesi gün 
rica ederim, gelir gelmez bana telefon üniversite ve şehrin muhtelif yerleri
ctmcıini kcndieiıne lütfen aöyleyini:z. ni gezmişlerdir. Bundan sonra Bem'e 

Büsbütün yorgun, yerinden kalktı, 
odada dak~kalarca aşağı yukarı dola • gelen talebe ~dirimiz tarafından ika -
prak bekledi. Fakat Nesrin telefon bul edilmiş ve müteakiben şehrin gö -
etmedi. rülecek yerleri görülmÜf, Zürih'e ha

Akpma doğru her zamanki güler reket edilmiştir; Zürihte tilrk talebc
yüzüyle, şuh hareketleriyle kocasmm )eri tarafından karşılanan kafile bir -
yanına geldi. Boyırıuna sarılırken Mu- kaç saat zarfr.ıda şehri gezdikten son
rad Ncerin'in ellerini tuttu, gözlerini 

ra Viyana'ya müteveccihen yolu-:ıa de. iki ok gibi karısının gözlerine sapladı, 
.onra sert bir acele : vam etmiştir. Viyanada da konsolos -

- Bana neden telefon etmedin ? luk, türk ve alman talebe tefkilatları 
dedi.. tarafından karşılanan kafile iki gün 
Kadın birdenbire ciddileşti. Kocası kalarak şehri gezmiştir. Oradan Pet

ne telefonu soruyordu ? O ayni sert teye gitmif, bir gfr::ı Peştede kaldıktan 
sesle tekrarladı : ve görülecek yerleri gezdikten sonra 

- Terziye telefon ettim; seni bekle gene Bükrcş yQJuyla Köstenceden ts
mediğini söyledi. Neden oraya gittin ? tanbul ve Ankaraya avdet etmiştir; 

O anda Ncsrin'in yüzünde bir damla seyahatten aon derece i1Stifade eden 
kan kalma(lı, gözlerini, o güzel göz - gençlerimiz cümhuriyet hükümetini':ı 
terini bir saniye kapayarak kem.dinden kendilerine yaptığı büyük yardımlar _ 
geçti. Fakat bu pek kısa sürdü, kurnaz 
kadın kendine geldi, gülmeğe çalıp • dan dolayı minnettar ve müteşekkir -
rak ı dirler. 

- Sen Makbule'ye telefon ettin her 
halde .. Halbuki ben eski terzime git -
tim. Paris'ten ye·ni bir stirü modeller 

getirmiş ama hiç birini beğcınmcdim .. 
Ve sonra elbisesini değiştireceğini söy 

Çekoslovakya ile 

:Sir gece Murad telefonun çalı:nma _ liyerek kocasının yanından ayrıldı. 
'~ı · Genç kadın odadan çıkarken gülüyor • 

yapılacak ticaret 

görüşmeleri 
c uyandı ve kocasının birdenbıre 

'ğ du. Fakat korkwıç bir sarartının kap
, _ ır hastalandığını söyleyen Nesrin'in ladığı yüzüne, bu gülüş hiç yakışını -
d~~Yan, hıçkıran sesiyle pJktna dön. yordu. 

fktısat Vekaletinden aldığımız ma
lı1mata göre Çekoslovalcya hükümeti 
ile hüklimetimiz arasında yeni bir ti -
caret anlaşması yapılması etrafında 

müzakerelerde bulunmak üzere bir çe· 
koslovak ticaret heyetinin şehrimize 
gelmesi beklenmektedir. 

b~' hemen ıitti. Otomobiline bindi, Murad onu, pek uzun &Üren yarım 
t~t Çılgın gibi şapkasız, kuavatsız koş.. saat bekledi. Kadın belki de utancın • 
~Cevdet konuımıyacak kadar ağır dan kocasının yanına gelmek cesareti
h, ~ idi. İsteyip te aöyliycmediği şeyi ni bulamıyordu. Artık o da beklemek. 
t ltıııariyle anlamak iıter ıihı, ıatı- ten vaz geçti. Elleriyle yüzünü kapa. 
ı'~la irileşen gözlerini Murad'm göz- yarak bu hale daha ne kadar zaman ta-
'l:tıne dikti. o bakıtlarda : .. Nearin'i hammül edebileceğini dütünmeğe baŞ- Manisada kurulacak abideyi 
d. 1nız bırakıp olmek istemiyorum!., tadı. Sımsıkı yUzilne kapadığı elinin bir f ransız yapacak 
, 

1
>'cn acı bir mlna vardı. Fakat iki ıoa. gölgesinde kendine bakan bir bafkaaı- latanbul, 2S (Telefonla) _ Manisa 

~&onra, sevgili karısını bir daha gör- nın gözlerini, zavallı Ccvdet'in gözle- .b'd · · "·ın arıla b 1 -1 1 mü 
·""'ltı • • •• ..., •• 0 h. 1 k a ı esı ı:ı: :s n eyne mı e ıa-

ek üzere gözlerini kapadı. rını goruu: ııun ır zaman ar ıa - bakayı fransız heykeltraşı Boisııon 
1 O gün ve onu takip eden birçok gün- kançlık, kın, nefret dolu bakışlarına k şt r Ab"d 50 b" 1. 1 kt tr . . azanmı ı . ı e ın ıra ı ır. 
~6 zavallı Nesrin dinmek bilmiycn şımdı de merhamete, şefkata benzer 
~ Yaşları döktü. bir§Cy çökmlittü. Yoksa onu artık af 

~Acısının kısmen dindiği bir gün mı etmitti? Yeni bir ıstırabın batla
" lıracı•ın yazıhaneıine giderek ondan masryle di ğeri nihayet mi buluyordu ? 
t~.aset işleriyle meşgul olmasını rica Bu b ir kuruntu, fakat teselli veren, 
~· İtini takip için ark ıık Murad'ın mustarip kalbine biraz sük6net veren 

dıanesine gidip &eliyordu, Murad. bir kuruntu idi. 
~ bir avukat sıfatiyle uza.kta bir O durgunlafan baluılara yalvarmak 

lwdetinckD batJrt ldyyeai ol - ietu gibi kalktı, bk ik.i adım ~ik'Gıl. ... ...,.._ ilı!PlfllllliJfı9NI .. ,....,.,.. 

Talebenin yapa<aklar1 Terbiye Bahisleri 

Öğrenme payı ve spor müsabakaları 
(Başı 2 inci sayfada) 

name hükümleri tatbik edilecek ve 
futbol müsabakalarını Başvekillik 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlliğü 
nün lisanslı hakemleri idare edecek
lerdir. 

yeni terimler 
' Yazan: Hılzırrahman RQfit . . ' • 

Okul, bütün unaurlariyle, bina&ı, labı olmuştur. Ve bu inkilahı, canı -
J' olcybol miisab<ıkalarında öğretmeni, programı, kitabı, metodu mm olduğu kadar milli kültürümüzü 

ruıyet edilecek ölçiiler ve türlü tekniği ile talebesinin inki- yok olmak tehlikesinden kurtaran 
Voleybol müsabakalarının tertibin- gafına ve başarısına yol verdiği kadar Büyük Kurtarıcıya, Atatürk'e borç • 

de şu ölçülere riayet edilmesi lazmı- değer kazanır. Kısaca, mektep, her luyuz. 
dır: şeyden önce talebe içindir. Onu Denecek ki, ilim halk için değil -

Oyun yeri çizgilerin dış .kenarın - hesaba katmadan mektebe verilecek dir. llmi halkın ayağına götlirmek, 
dan ölçülmek şartiyle 9,m. 15X 18, m. vazifenin manası ve maksadı yoktur. onun itibarını düşürür. Halkı ilmin 
30 metre ebadında olacak ve tam orta- Bu hakikat geç de olsa, bu gün anla· ı tahtına çıkar~k gerektir. Biz, bu 
srndan bir çjzgi ile ikiye bölünmüş şılmıştır. Artık damı ve kapısı olan teiakk.ide. değılız. Ne orta .~amanın 
bulunacaktır. Ağ bu çizginin üzerine her bina okul yapılamaz. Okuma, ryaz· ruhanılerı, ne de ~sman~ı munevver
yere tamamiyle muvazi olarak geril- ma bilen herkcc öfretmen olamaz. leri gibi düşünmeyız. Bızce, her şey, 
melidir. Ağın her tarafında genişliği Programlar, sadece masalarda oturan- halk içindir. Yalnız ~u ~n~dan fark-
91 santim ve iyice gerildiği zaman u- lara yaptırılamaz. Öğretim metodları lı olarak kabul ederız k~, yuksek ~ah
zunluğu 9,50 metre olmak ve yerden göreneğe bırakrlamaz. sil ~e yüks.ek ~eslek mties.seselerın -
yüksekliği ise iyice gerildikten son- Muhakkak ki, Psikoloji ve Pedago- dekı hususıyetı ve kesafctıyle alınan 
ra tam ortasından ölçülmek suretiy- ji sahasındaki araştırmalar öğretim ilmin ken?ine kmahd~usğbir dildi"l~ardır. 
le Z,40 metre gelmelidir. i terinde büyük bir inkilip yapmış - Ve her mıllet en ı a zına, ı ıne ve 

Mektepler müsabakalara tam takım t~r. Bu inkilabın en radikal tarafı, ihtiyacına göre bu dilin kökünden 
Iarla iştirak edeceklerdir. Sahaya za- öğretmekten çok öğrcnmiye, talebe- faydalanmaktan geri durmamıştır. 

d k ı-·k k Nitekim biz de, kendi dilimizde bu-manın a çı mıyan veya Cıutı çı an nin kendi faaliyetine kıymet verme· 
tak 1 h .. k ag~ lA p addolunur lamadıklarımızı, ve battka milletlerin ım ar u men m u - sinde görülür. :s 
lar. Alışmadan gelen bir kolaylıkla ve de aldıklarını almaktan -geç te kat -

Müsabakalar tumua usulü ile değil, belk( de bir nevi egoizma ile daha mış olsak- vaz geçemedik. 
her takımın biribiriyle bir defa kar- çok öğretme usullerinden, talebeye Biz yeni terimlerimizin bu kısmını 
şılaşmasmı sağlıyacak şekilde "Lik" öğrettiğimiz şeylerden bahseder, ve da böylece her milletin faydalandığı 
usulü ile yapılacaktır. "talebe., sözile onu, sadece bizim ye- bu müşterek kaynaktan almakla. mi-

Müsabakalarda çıkacak olan - tek- tittirdiğimizi sanırız. ti Şefimiz İsmet lnönü'nün yükse~ 
nik, idari ve inzibati - her türlü an- Halbuki talebenin kendini yetişti- hitabelerinde belirdiği gibi, her be
laşmazlıkları tik heyetleri hallede- ren bir işleyişi ve kendi gücü ile öğ- şeri kıymeti ve i.leti benimsediği -. 
ceklerdir. Bu heyetlerin kararları ni- rendiği bir k._ım bilgileri vardır ki, mizi ve kullanacağımızı göstermiş o
haidir. asıl mühim olan, inkig.afının özünü ve luyoruz ki, bu da kanaatimizce Türk 

Futbol müsabakalarına 17 yaşından temelini teşkil eden tarafı burada inkilabının, milliyetçi ve halkçı ka -
küçük talebe iştirak ettirilmiyecek ve toplanmıştır. rakteri yanında, başka bir ifadesi de
müsabakaya girecek olanlar da daha öğretme usulleri, yerini artık oğ- mektir. O halde inkilapçı münevver 
evet hekim muayenesinden geçmiy bu renme usullerine bırakıyor. "Ben ta- için, ne adrmı geri almağa, ne de dö-
lunacaklardır. lebemle çalışırken onlardan öğreni - nekliğe yer yoktur. 

Futbol müsabakaları yarımşar saat- yordum" diyen Pestaloji, bu sözile cch 
lik haftayımlarla oynanacaktır. tini değil, belki ıtam bir metotçu ol-

Mektep idareleri müsabakaya çıkan duğunu anlatmış oluyor. öğretmene, 
takımların bütün şartları haiz oldu- onu, öğrenmeğe istekli ve hazırlıkh 
ğunu - yaş ve arhat muayenesi bakı- bir hale getirmek için kurmak, fır • 
mından - gösterir resmi bir vesika tan satlar, vesileler bulmak ve kendisine 
zim edecekler ve müsabakayı idare C· muhtaç olduğu anda yardımına koş
decek olan hakeme vereceklerdir. mak, müşkilini halletmek ve naul öğ-

Bu vesikayı ibraz edemiyen takımı rendiğini tetki}c etmek vazifesi kalı-
hakem mağlUp addedecektir. yor. Bundan kolay ne var denecek 1 

Her mektebin müsabakalara İ!tiri- Görünütte öyle t Fakat: çocuğa gö
kinden ve iyi bir şekilde temsil edil- re olmak, onu kendimize uydurma
mcsinden mektep müdürü ile beden ğa çalışmak kadar kolay ve rahat bir 
terbiyesi muallimi mesut olacaktır. iş değildir. öğretenler, kendi durum· 

Talebenin bu müsabakalarda tarz tarını örnek aldıkça, talebeyi kendi • 
ve hareketi spora ve spor terbiyesine leri gibi sayarak düşündükçe daiına 
mrun~~l<n--nmemhr.1*-mtıSa=" lehe yerine koyarak. işi yoklamalıyız 
bakalar dolayısiyle yapılacak toplan- Hakikatı ancak 0 zaman görürüz B" · 
~ıl~r~ müsabık veya s~yi:ci. sıfatiyl~ Ankara orta okulunda. serbest: ~r~: 
ıştırak edecek talebenın ışlıyeceklerı dersinde disiplin meselesini gazete _ 
suçlar mektep içeriıinde itlenmi! gi- !erden hüJba etmcği vazifesine mev
bi mektep talimatı fıükümlerine göre zu yapan bir talebe, sözlerini söyle 
cezalandmlmalıdrr. bitiriyordu • 

Müsabakaların neticesinde galip Mesele · /,· d b' s 1 d v•ı 
gelen takıma mekteplerin maddi işti- I . ;t ~ı ır e ıze orma r egı • 
rakleri ile temin edilecek olan bir mü eN°i;i~ garip bulalım? Cezaya çarpa-
kafat verilecek ve bu mükafat onu ka- --'- k d" i öğ '- ı k d" · ! 

1 • · 1 · 1 b" :ı... kt \AA en 11 , renecc.11. o an en 111 
zanan arın ısun erıy e ırlLA~c ıne e Biz demokrHide '--'-- d • F . b · ·· · n l.HURle crız. a 
ın spor muz~~ıne konacaktır. kat: bugünün küçük demokratlarını 
13 - Bu musabakalara hazırlık ol- h" d"" ·· · y - t · 1 • · k ·· k ıç uşuncmcyıı:. enı erım er lçın, 

ma uzere me teplerde ıınıflar arası ne vakittir gazetelerde münakaplar 
müsabakalar tertibi ve müsabakaların . . . . 

t" ·ru:ı d .. h" k 1 uh oluyor. Ayrıca ışıtıyoruz kı, ü~gen 
ne .1~~sı e .• e. ~e ır m_c tep er m - yerine müsellesi, eşit yerine müsavi-
telıtı teşkılı ıçın tedbırler alınacak- yi, yağbezi yerine guddei düheniye-
tır. yi, oksı'jen yerine milvellidülbumuza-

14 - Biribiriyle karşılaşacak iki yı istiyenler de var t 
mektep bulunmıyan tehirlerde bir Nerede ise, iş bölümüne, taksı'mi 
mekıtepte, kırmızı beyaz - yeıil v. s. 

amel, sıra dağlara silsilei cibal, 12 
gibi isimler taşıyan kuvetçe biribir-

a.daya cezairi İsna aıer diyecekler çı
lerine denk takımlar teşkil edilecek kacak 1 
ve müsabakalar bunlar arasında ter -
tip edilecektir. 

15 - Bu müsabakaların neticeleri 
ve hakem raporları Maarif Vekilliği 
Beden Terbiyesi Direktörlüğüne gön
derilecektir. 

M üMJbakalar hakkında bir 
teblii 

Maarif Vekaleti yapılacak spor 
müsabakaları hakkında vilayetlere 
,<;yle bir tebliğ gönderınittir: 

Vilayetiniz dahilinde bulunan er • 
kek sa:ıat okulu, ticaret lisesi, muallim 
mektebi ve liıe ikinci devrelerinde Ve 
kiletin emriyle birer "apor yurdu,, te. 
sis edilmiştir. 

Bu yurtların derhal faaliyete geç • 
mclerini temin için alakalı mekteple. 
rin spor ba' kaptanlarmı riyuetiniz 
altında toplıyarak voleybol, futbol i. 
çb bir lik heyeti teşkil edilecek ve 
tanzim edilen faaliyet fiküatürleri 
Maarif Vekaletinin beden terbiyesi di
rektörlüğünce tasdik ettir.iterek mü -
sabakalara başlanacaktır. 

Her müsabakanın neticcei on beş 
gib içinde muntazam bir rapor halin. 
de Vekalet beden terbiyesi direktörlü
ğüne bildirilecektir. 

Maaş tahsis olunan dahiliye 
mütekaid ve yetimleri 

Dahiliye Vekaleti ı ldnunuaani 939 
tarihinden şubat 1939 tarihine kadar 

Yeni terimler arasında, tek bir uy
gunsuzu yoktur demiyoruz. 

Bu yönden terimlerin ilim ve dil 
otoriteleriyle bir arada daha derli, 
toplu bir disipline tibi tutulmasını 

ve kaidelenmcsini de yerinde ve lü
zumlu buluruz. 
İlim kollarına yeni geçen ve kafa

sı eskilerle dolu olmıyan küçük tale
beden çok, yukarı derecedeki mektep 
terde ve ıınıflardaki talebenin ve he
le kıdemli öğretmenlerin ilk hamle -
de zahmet çektiklerini de bilmiyor 
değiliz. Fakat bütün bunlar, C11asın 
ve preneibin dııında kalan tatbikat 
şekillerinden ve teferrüattan ve ya
hut zamanla düzeltilmesi mümkün arı
zalardan başka bir şey midir ? 

Eski istilahlar yerine, öz dilimiz • 
den çıkardığımız yeni terimleri koy
makla, kültür sahasında, inkilibın 
emrine uyarak milliyetçi ve halkçı 

olduğumuzu göstermiş olmuyor mu -
yuz? Def il okullarda, eğitmen kurıla. 
rmda tıile bu hayırlı yoldan gidilerek 
köyden gelen ve hatt! mektep yuzu 
görmemit olan köylülerimizin, ilk Geo 
mctri derslerini bir kaç ayda nasıl 
kolaylıkla öğrendiklerini ve itlerin
de kullandıklarını biliyoruz. 

Sebebi açıktır: ycıni terimlerin ço
ğunda lafız ve mana bir kelimede bir
leımiştir. Tarif çok defa terimin ken
disinde ifadelenmiıtir .. Mefhumu kav 
ramaktan ba§ka hafıza ekonomisi ba
kımından da, bu yolun ne kadar ka -
zançlı olduğunu ilk ve orta okullarda 
çahpn bqarıh öğretmenler daha bu
günden farketmit bulunuyorlar. Hiç 
ıilplıe etmiyelim ki yeni terimler, 

Zeytincilik nizamname projesi 
Ziraat Vekaleti zeytincilik hakkın

daki kanunun tatbik şeklini gösterir 
bir nizamname projeıi hazırlamıştır. 

Üzerinde son tetkikleri yapılmakta 
olan nizamname projesi önümüzdeki 
gUnlerde Devlet Şurasına sevkoluna -
caktır. 

ı:::: ::::~:::::~::::~::::~::::?.:::::] 
NOBETÇlECZANELER 

Ankara eczanesi Pazartesi 
Salı 
Çarııamba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Halk ve Sakarya eczaneleri 
Eee ve Çankaya eczaneleri 
Sa bat ve Yenişehir (.) 
İstanbul eczanesi 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkallde bir haı -

talık vulcuunda acele imdat iıtemek içi.il 
belediyeler hastanesine (2257) numara 
ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yaneuı ihban: (1S21). -Telefon müracaa.,. 
Şehir: (1023-1024). - Şehirler araaı : 
(2341-2342). - Elektrik ve Havapzı l -
rıza mcmurluiu (1846). - Kesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Tabi telefoa 
numaraları- Zincirlicami civan: (2645 -
1050 - 1196). - Samanpazan civan: (2806 
- 3259). - Yeniıehir. Havuıı:bap Bizim 
taksi: (2323). - Havuzbaıı Güven talı: -
si: (2333). - Canları caddesi, Uluı tak
ıi: {1291). - İstanbul takaiıi : (3997). 

Otobüalerin ilk Ye aon ~ferleri 

Uluı M. dan K. dcre'7e 6.45 
K. dere'den Ulua M. na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na. 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulua M. na 7.00 
Uluı M. dan Ke~iören'e 6.00 
Kc~iören'den Ulua M. na 6.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Uluı K. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 
Cebeci'den A. fabrikalara 7.00 
As. fabrikalardan Cebeci'ye - .-
Yeniıehir'dcn Ulus M. na "7.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e · 7.10 
S. pazarın'dan Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 
Bah~eli evlerden Ulus M.na 7.45 
Uluı M.dan Bah,eli evlere -.-

21.0I 
23.20 
23.00 
23.20 
20.00 
20.30 
21.00 
21.SO 
21.00 
21.:SI 
23.00 
23.0I 
--.-
17.00 
23.00 
23.00 

7.00 
9.45 --20.0I 

§ Uluı Meydaniyle !ıtaayon araunda be 
beıı dakikada bir ıcfer olup tren zanıaa -
lan seferler daha sıktır. 

§ Ulus Meydaniyle Yeniıehir. Balcanhklar. 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 den 
20 ,., .kadar vand her beı dakikada; saat 
20 den 21 e kadar her on dakikada; saat '1 
den ve 8 e ve 21 den 23 e kadar her ıs, 20 
ve 30 dakikada bir muntazam ıeferlw 
vardır. 

~ Akıamlan Uluı Meydanından saat 23 de
ki aon ıeferlerle bunların Ulus meydam
na dönU5leri sinemaların dağılı& 1aatine 
tibidirler. 

Posta saatleri 

Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul 

tine mektup kabul eder. 
cihe • 

Tren aaa ... eri 

Haydarpaıaya : 

Samsun hattı 

Diprbalm battı; 

Her sabah 8.20. Her 
aksam 19.15 ve 19.$0 
de (Pazarteıı. Per • 
ıcmbe. Cumarteel, 

Her &iin 9.35 (Ka)'H -
ri, Sivas, Amasya bıl 
hat üıı:erindedir.) 
Toroı siırat.) 

Herstiıa 9.35 
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~ Hissedarlar Umumi ~ - --
~ Heyeti toplanhsı -

--------- -- -
~ Türkiye iş Bankası A. Ş. Meclisi İdaresinden: ~ - -- --E Esas mukavelenamemizin 44. üncü maddesine tevfikan : 
E hissedarlar umumi heyeti 17 Mart f 939 tarihine tesadüf : 
E eden cuma günü saat 14 de bankanın merkezinde alelade E 
: o!arak toplanacağından mezkur gün ve saatle Muhterem : 
: hıssedarlarımızın toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. : 
E Bankamız statüsünün 49. uncu maddesi mucibince gerek : 
§ eaaleten ve gerek vekaleten 50 hisseye sahip olan hissedar- § 
: lar umumi heyete ittirak edebilirler. Ancak vekillerin de 
: ıahsen hissedar ve rey sahibi olmalan lazımdır. : 
§ Bizzat iıtiri.k edecekler, malik oldukları hisse senetleri- : 
: nin miktar ve numaralarım, vekil göndermek istiyenler de § 
: ayrıca ıubelerimizden alabilecekleri formüle uygun olarak : 
: tanzim edecekleri vekaletnameyi içtima gününden en az E 
: beı gün evel Ankara' da Bankamız idarei merkeziye mü- : 
: dürlüğüne ve diğer mahallerdeki tubelerimize ibraz ve tev- : 

--

---- di ederek mukabilinde bir duhuliye varakası almaları icap E 
eder. = -- -- -- -E Müzakere ruznamesi berveçhi atidir : § - -- -- -: 1 - idare meclisi ve mürakipler raporunun okunması, : 

: 2 - 1938 senesi bilançosu ile kar ve zarar hesaplannın : 
: tasdiki ve idare meclisinin ibrası, : 
: 3 - Karın taksimi ve tevzii gününün tesbiti, E = 4 - idare meclisi azalarının seçilmesi, = = 5 - 1939 yılında idare meclisi azalarına verilecek üc- = 
S retin tayini, : 
5 6 - 1939 yılı mürakiplerinin seçilmesi, § 
S 7 - 1938 yılı mürakiplerine verilecek ücretin tayini. : 
= 662 = - -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Al~kadarlara 
Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Mer

kezinden · 
Adana' da Milli Mensucat limitet sosyetesi f abrikalanna kayıt 

için müracaat edenlerden dört ve dörtten fazla kardeıi olan ço
cukların ııhhi muayeneleri yapılmak üzere hemen Umumi Mer-
kezimize müracaatlan ilin olwıur. 663 • 
r;===================================~ 

Otel ve Lokanta iıletilmesi 
Sümerbank Umum Müdürlüğünaen : 

Bankamız tarafından halen Karabük'te kurulmakta olan 
Demir ve Çelik f abrikalannda bulunan ecnebi mütehauıı
ların iaıe ve ibateleri için tesis edilmit olan otel ve lokan
tanın iıletilmeıi, ıimdiki müteahhidin mukavelesinin hita
mı dolayısiyle 9. Mart 1939 tarihinden itibaren 6 ay müd
detle münakasaya konulmuıtur. 

Otelin mobilya, yatak çarıaf ı ve saire gibi lüzumlu bil
cümle demirbaı eıyaıı ile lokantaya ait masa, aandalya ve 
dolap gibi eıya Bankamız tarafından temin edilmiıtir. 

Lokanta için masa örtüleri, matbah levaznnı ve aerviı ta
kınılan ve diğer bilcümle etya müteahhit tarafmdan temin 
olunacaktır. 

Otel ve Lokanta personelinin temini ve Bankaya ait ya
tak çarıafları otelde ikamet edecek olanlann ,ahsi çama
prlannın yrkanmaıı müteahhide aittir. 

Taliplerin (Karabük otel) i,aretini tqıyacak tekliflerini 
kapalı zarfla 4. Mart. 1939 tarihine kadar Bankamıza bil-
dirmeleri. 661 

T. İŞ BANKASI 
1939 

Küçük cart hesaplar ikramiye plônı 

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

1 Eylul 1 1 kinciteırin tarihlerinde 

çekilecektr. 

ikramiyeler: 
1 Adet 2000 Liralık = 2.000 Lira 
5 1000 = 5 .000 

" " " 8 500 = 4.000 
" .. ,, 

16 250 = 4.000 
" .. " 60 100 == 6.000 
" " " 95 50 == 4.750 
" " 

,, 
250 25 == 6.250 

" " 
,, -435 32.000 

T. iŞ Ban,,,_,.. para yatırmalıla, yalna para birilttirmif 
olma, Clyıtl ..,,.,.,.,,CI falilıinbi Je ,...,,.. olarllliia. 

ULUS 

Kayın travers alınacak r::::::::::y~:~~!~:!~~:~:::::::::::ı 
D.D. Yollan Saba Alma Konüsyonu.dan: Hükimet konağı yaphrllacak 
15, 16-2-1939 tarihlerinde yapılan eksiltmesinde talibi çıkıtuyan ve mu

hammen bedel, muvakkat teminat ve miktarları ile cinsleri ve ekailtme gü
nü ve saati aıağıda yazılı kayın traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasmda satın 
alınacaktır. 

Kırklareli Naha Müdürlüğünden: 
10. 3. 1939 cuma günü saat (15) te 
Kırklarelinde Nafıa Müdürlüğü bina
sındaki inıaat eksiltme komisyonu o
dasında (30910) lira 21 kuruş keşif 
bedelli Kırklareli hükümet konağın
nın birinci kısım temel bodrum ve 
zemin kat duvarları in§Clatınm (10000) 
lirası 938 ve (20910) lirası da 939 ma
li senesinde tediye edilmek ,artiyle 
vahidi fiat esası üzerinden kapalı 
zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
938 senesi gayesine kadar (10000) li
ralık iş yapmak lazımdır. 

Bu İJe girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar komisyon Reisliğine venneleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpap, Ankara, İzmir ve E.kitehir'de 
idare mağazalarında dağıtılmaktadır. (579) 

Liste Miktar ve Cinsi 
No. sı Adet 

1 11025 kayın makas traversi 
2 3195 .. .. .. 
3 6608 Kayın köprü traversi 
4 24892 Kayın cari hat traversi 
5 5929 .. .. .. 
6 5880 .. .. .. 
7 60410 .. " .. 
8 12771 .. .. .. 
9 26333 .. .. .. 

10 93317 .. .. " 

Ankara leYııım lmirlili 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

t 

s 

1 - Edirne tümen birliklerinin ih
iyacı olan 95.000 kilo sığır etinin ka
palı zarf usuliyle 15 mart 939 da ek
iltmeai yapılacaktır. 
2 - lateklilerin 2137 lira teminat 

kçaları ve icabeden vesaikiyle muay
yen günde komisyonumuza müracaat-
a 

1 arı (713) 10718 

Tamir yaptırılacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Harp okulunda mevcut 7 aded 
bakır helvahane tamir edilecektir. 

2 - Taliplerin 2. 3. 939 pertembe 
günü uat 11 de Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(714) 10719 

Muhammen 
bedeli Muvakkat Eksiltme 

Beher adedi Teminat Gün saati 
Kuruı Lira 

500 
420 
320 
140 
175 
255 
185 
215 
175 
245 

4006,25 ) 
1006,42 ) 
1585,92 ) 
2613,66 ) 
778,18 ) 10-3-939 15.30 

1124,55 ) Cuma 
6837,93 ) 
2059.32 ) 
3456,21 ) 

12681,33 ) 
10635 

Demiryolları 

Telgraf izalôtör 

ah nacak 

Şartname, plan ve buna mütef erri 
diğer evrak her gün Kırklareli Nafıa 
dairesinde görülebilir. 

Muvakkat teminat (2318) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ek

siltme gününden (8) gün evel Kırk
lareli vilayetine müracaat ederek bu 
it için alacakları müteahhitlik ehliyet 
vesikası ve 2490 sayılı kanun muci -
hince verilmesi lizım gelen diğer ve
saik ile birlikte (10. 3. 939) tarih cu
ma günü saat (14) de kadar Kırklar
eli nafıa müdürlüğü eksiltme komis
yonuna vermeleri lazımdır. (10~583) 

10591 

İzmir' de yapll1<ak Kıı Enstitüsü 
1 inci kısım in11atına ait 

kapah eksiltme ilanı 
lzmir Vilayeti Nafıa Müdürlüğün 

den: 
D. D .Yollan Satm Alına Komi... 1 - Eksiltmeye konulan iş: lzmir 

yonundan : kız enstitüsü 1 inci kısım inşaatı. 

çengeli 

Muhammen bedeli 5300 lira olan 2 - Keşif bedeli: (33.000) liradır. 
3 - lsu ite ait tartname ve evrak 

20000 adet galvanize telgraf izolatör 
şunlardır: 

çengeli 14.4.1939 cuma günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida- A) Kapalı eksiltme şartnamesi 
re binaemda satın alınacaktır. B) Mukavele projesi 

C) Bayındırlık işleri genel şartna-
Bu işe girmek istiyenlerin (397.50) es· 

lira.tık m~~kka.t teminat ile k~nun~~ m D; Yapı işleri umumi, fenni şart
tayın ~.ttıgı vesıkaları ve teklıf~erını_ namesi hususi feni ıartname 
ay.nı .~~n saat 14.30 ~a kadar komısyon E) Keşif silsilei fiyat cetveli, met-
reıslıgıne vermelerı lazımdır. raj cetveli 
Şartnameler ?ar~sız olarak Ankara- F) Projeler 

da malze~ daıresınden •. ~aydarpa!8- 4 _ İstekliler: Bu şartn.ame ve ev-
da tesellum ve sevk şefhgınden dagı- rakı lzmir, Ankara, İstanbul Nafıa 
tılacalrtrr. (644) 10709 müdürlüklerinde görüp inceliyebilir

ler. 

Mahkemeler 

bet gün müddetle eksiltmeye ç 
mıttır. latekliler eksiltme şa 
ni resmi dairelerin açık oldui1' 
lerde her gün fabrika sevk fU 
müracaatla görebilirler. Eksil 
çıkarılan nakliyatın muhaınnıtO 
deli 5340 liradır. 

Ebiltmeye girmek için bu 
yüzde yedi buçuğu nispetind~.k 
yüz lira muvakkat teminat vernı
zımdır. Eksiltme 3 mart 939 culll' 
nü saat on dörtte fabrikada nıiit . 
kil komisyonda kapalı zarf usu11 

yapılacaktır. Muvakkat teminat. 
buzlariyle teklif mektupları eklıl 
saatinden evel komisyon bat~ 
na verilmit bulunacaktır. Jo:rr 

z adet illldMt sdllli 81111~ 
ahlllClk 

Ankara Beledi~n ":: 

1 - Ankara belediyesi için 800 
del iki adet imdadı slhi otomobili 
nacaktır. 

2 - Bu arabalar benzinle ıper 
türlü fenni ve srhi prtları haiız 9C 

tayı sarsmryarak nakil edecek 
malik birisi bir diğeri iki yatakll 
l;ac-.aktır. 

3 - Firmaların kendi arabalar
evsaf ve ,artları ve bedellerini ve 
lim şekillerini bildirir tekliflerini" 
hayet 15-3-939 nihayetine kadar 
ye encümenine göndermeleri. 

(386) 10405 

Tenvirat işi 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Ulus meydanında bulunan /. 
türk anııtırun tenvirat tesisatı proj 
törle yaptmlmaaı on bet gün müdd 
le açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli (850) tir' 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (63.75) 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiy 
rin her gün yazı işleri kalemine 
isteklilerin 10.3-939 cuma günü 
10.30 da Belediye encümenine mürf 
caatları. (617) 10610 

, 

5 - Eksiltme: 11 mart 939 cumar
tesi günü saat onda lzmir vilayeti 
Nafıa müdürlüğünde müteşekkil ko

~ Allİ7tı lhııll1lk Mahkeme- misyonda kapalı zarf usuliyle yapıla-
• c~~ Ankara 3 6ıncii icra Memarl-..m:ıltil 

. ·- c.ıeKrrn~. resı~uu 

yapt1rılacak 

-·-ıdTşenıruı .u••~ .uu.;.cUı A.. ut:ıı .ıuç,0- ra. 
met oğ. lsmailin Kı~hir asliye hu- 7 - Eksiltmeye girebilmek için: 
kuk mahkemesine açtığı gaiplik eli- Taliplerin bizzat mühendis wya mi
vasından dolayı yapılmakta olan du- mar olması veya bu aalahiyette kim-

.Ankara LevazllD Amirliii Satm rupnada: selerle tetriki mesai eyliyeceğine da-
Alma ~an : Davacı İsmail hemşiresi Kasım 0 - ir noterlikten tasdikli taahhütname 

ğullarından Mehmet kızı Haticenin ibraz etmesi bu gibi işleri muvaffaki-
1 - Anafartalar karakolunun elek· 5 930 ta "h' den ı't'baren gaı' p 

t 
mayıs rı ın 1 yetle ba§ardığına dair Nafıa müdür-

rik tesisatı pazarlıkla yaptırılacak- olduğunu ve o tarihten beri kendisin- lüğünden alınacak ehliyet vesikası ve 
den haber alınmadığından gaipliğine ticaret odası ve9ikalarının gösterilme 
karar verilmesini istemiş olmasına si lazımdır. 

t ır. 

t 

t 

2 - Ketif bedeli 62 lira 58 kuruş
ur. TaliplFrln teminatlariyle birlik
e 2. 3. 939 perıembe günü saat 10 da 

Ankara Lv. amirliği satın alma ka
misyonuna gelmeleri. 

(715) 

binaen hukuk M. U. K. nun 32 ci mad 8 _ Teklif mektupları: lsteklile
desi mucibince gaip hakkında malQ- rin 2490 sayılı yasanın 31, 32, 33 ve 
matı olan kimselerin malQmatlarını 34 üncü maddelerine göre tanzim ede 
bildirmek üzere altı ayda bir defa ol- cekleri teklif mektuplarmı yukarıda 

10720 mak üzere bir sene müddetle iki de- yazılı 5 inci maddede tayin olunan 
fa gazete ile ilanına karar verilmi• ve saatten 1 saat evel makbuz mukabilin-

2 K t t 1 k birinci ilin Ulus ve Kırşehir gazete- de eksiltme kamisyonu reisliğine ve-
0 ana Sa 1 aca leriyle yapılmış ve bu müddet zarfın- rilecektir. Posta ile gönderilecek mek 

da adı geçen Hatice hakkında malU- tupların muayyen olan saate kadar 
Ankara Levazan Amirli~i Satm t 1 1 ·· t t emı'• olduk • ma ı o an ar muracaa e m :r gelmi§ olması ve dış zarfı mühür mu-

.Alma Komiayonunclan : )arından ikinci defa gene aynı gaze- mu ile iyice kapatılmıt olması ıart-
1 - Harp okulu topçu bataryasın - telerle ve altı ay müddetle gazete ile tır. Postada olacak gecikmeler kabul 

da mevcut 254 ve 344 tırnak numaralı ilanına karar verilmit ve duruşmada edilmez. (500/ 588) 10590 
ıki adet katana satılacaktır. 30-6-939 cuma günü saat \9 a bırakıl-

. . .. .. mıt olduğundan bu müddet zarfında A f 1 Ş 1 k 
2 - Talıplerın 3. 3. 939 cuma gunu Haticeden malOmatı olanların Kırşe- S a t OSa yaptırı OCa 

saat 14 d~ Ankara Lv. amir~iği satın bir asliye hukuk mahkemesine bildir
alma komısyonuna gelmeler.ı. ı meleri ilin olunur. (726) 10722 

(716) 10721 - ·-----------

Muhtelif eşya ve teçhizat ahnacak 
Ankara Leıvaznn Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

1 - 1939 yılında harp okulundan asteğmen çıkacak okurlar için aşağı· 
da cinsleri ve miktarları yazılı eıyaların hizalarında yazılı günlerde ek -
ıiltmeleri Ankara'da harp okulunda mütetekkil komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - lıtekliler her gün saat (9) dan itibaren komiıyona müracaatla nü
munelerini görüp prtnamelerini de parasız alabilirler. 

3 - Eksiltmeğe ittirik edecekler muayyen günde ve aaatinden asgari 
bir saat evvel teklif ve teminat makbuzlariyle mektuplarını ve vesikalarını 
komisyona vermiı olacaklardır. 

Eıya cinsi Eksiltme ta. saat · 

Tahmini 
ilk teminat 
akçesi 
Lira Adet 

Eksiltme gün 
Şekli 

latanbul Naf1a Müdürlüğünden: 

25. 3. 939 tarihine müsadif cumarte
si günü öğleden evel saat 11 de ls
tanbul'da Nafıa müdürlüğü binası ek
siltme komisyonu odasında (102871) 
lira (94) kurut keş.if bedelli Yeşil köy 
hava istasyonu iltisak yolu asfalt tO· 
se inıaatı kapalı eksiltme usuliyle 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Mukavele, eksiltme, nafıa itleri u
mumi, hususi ve fenni prtnameleri, 
proje kctif hülasasiyle buna mütefer
ri diğer evrak (514) kurut mukabilin
de Nafıa dairesinde verileceıktir. 

Muvakkat teminat (6393) lira (60) 
kuruştur. 

lateklilerin teklif mektuplarını ve 
en az (60.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair 8 gün evel lstanbul vi
layetinden almış olduğu ehliyet ve 
939 yılı ticaret odası vesikalarını 

25. 3. 939 cumartesi günü saat 10 a 
kadar vermeleri lazımdır. 

Aşağıda nevi ve adedi yazılı ırr.: 
cuz mallar 11.3.1939 günü saat 10 1' 
bankalar cadd"inde Eti Palas Ot 
tinde açık artırma suretiyle satıla~ _. 
tır. Birinci artırmada takdir edılv 
kıymetin % 75 ini bulmadığı ve .., 
lamadığı takdirde ikinci artı 
13.3.939 gününde aynı yerde ve sıJ/ 
te aynı suretle satılacaktır. Müşteıi' 
lerin mahallinde memurumuza mÜ 
caatları. 

ı - Radyatör 60 adet muhtelif 
rakh 

2 - Lavabo 50 adet 

3 - Me,in koltuk takımı 3 parça 
4 - Kadife koltuk takımı 3 pars' 

5 - Para kasası 1 adet 
6 - Camlı yazıhane ve 1 koltuk 
7 - Gardrop aynalı 8 adet 
8 - Ceviz karyola ve somya 
9 - Lacivert kadifeli ıezlong 1 ad 

10 - Somya 25 adet 
11 - Masa 50 adet 
12 - Komodin 15 adet 
13 - Büfeler ve kontr büfeler 3 ad 
14 - Mutfak ocakları 3 parça 5 g · 

lü 
ıs - Banyo teknesi 8 adet 
16 - Su motör ve tulumbası 1 adet 
17 - Çamaıır kazanları 2 adet 
18 - Karavana 5 adet 
19 - Büyük orta halısı zemini k 

mızı 2 adeıt: 
20 - Mavi renkli karyola 4 adet 

653 

Zeytin yağı 

KAR 
- {1241/677) 10710 

Saf, nefis ve leziz zeytin yal
lar1m111 tınımıı olan sayı• 

müıterilerimizin tenekeler al-
11ndaki mühüre dikkat b11Y"
malar1nı hasseten dileriz. 

Elbise günlük ve 
manevra ıapkuı 
beraber 
Kaput 
Çizme 
Sırma kemer -
ve kılınç 
Battaniye 
Matara 
Manevra kemeri 
Portatif karyola 
Sandık 
Saat 

2' Mart 939 

" " " 
" .. .. 
" .. .. .. .. .. 
3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
• • • 

9,30 2364 
11 2364 
14 945 

15 1148 
16 1013 

9,30 169 
11 169 
14 608 
15 540 
16 1013 

900 kapalı zarf perıemb~ 
900 
900 

900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 

" .. 
.. 
" Açık 

.. 
kapalı .. .. 

(552) 

" 
" 

" .. .. 
cuma .. .. .. 

Gümrük ve in. B. 

Nakliyat münakasası Büyük satış yeri : 
inhisarlar Samaun Tütün Fabrika- Ankara Memurlar undan 
Fabrikamızdan bir aene içinde tart- Kooperatif Şirketi 

namesinde yuılı yerlere yollanacak 
tütün ve aicaralarla aair eıyanm nak- (Ve dii• lüb 
11,..ı ı.w-a tarihlDclen itibar• cm dea uaıma-). 



Bayınd1rhk Bakanhğı 

Sulama tesisatı 
:af_ia Vekaletinden : 
ksıltmeye konulan iş : 

y 1 
:- Tokat kazasının sulanması için 

iniılırtnak üzerinde Gömenek mevki
aa • e yapılacak regüHitörle açılacak 
ııJ ~il sulama kanalı hafriyat ve sı
fa, 1rtıalatı keşif bedeli (14S6126) li -

(S3) kuruştur. 
lı 2- Eksiltme 24-3-939 tarihine rast
...;"a.tı. cuma günü saat (lS) de Nafıa 
ck:~leti sular umum müdürlüğü su 
az ıitrne komisyonu odasında kapalı 

rf usuJiyle yapılacaktır. 
tn 3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
g Ukaveıe projesi, bayındırlık işleri 
p cn~ı şartnamesi, fenni şartname ve 
~leleri (SO) lira mukabilinde sular 

Um müdürlüğünden alabilirler • 
t 4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
tkliierin (57433) lira (80) kuruşluk • 

llluvakkat teminat vermesi ve eksilt -
~~nin yapılacağı günden en az sekiz 1 

fU" evel ellerinde bulunan bütün vesi-
alar]a birlikte bir istida ile vekalete 

:uracaat ederek bu işe mahsus olmak 
• zere vesika almaları ve bu vesikayı 
~raı: etmeleri şarttır. Bu mUddet i -
Çınde vesika talebinde bulunmıyanlar 
tksiltmeye iştirak edemezler • 
• 5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
•kinci maddede yazılı saatten bir saat 
'"eline kadar sular umum müdürlü -
lüne makbuz mukabilinde vermelerı 
lazrrndır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
ltıez. (533) 10634 

Sulama işleri 
Nafıa Vekaletinden : 
Eksıltmiye konulan iş: 
1 - Tarsus'ta Berdan çayı sulama 

tebekesi keşif bedeli (180.000) liradır. 
2 - Eksiltme 10-3-939 tarihine raıt

lıyan cuma günü saat 15 de Nafia Ve
kaleti sular umum müdürlüğü su ek -
•iltme komisyonu odasında kapalı zarf 
Usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırltk işleri ge 
el §artnameai, fenni prtname ve pro

::;num muuurıu~unucn-anıuıur. 

1 4 - Eksiltmiye girebilmek iç.in is -
tcklilerin (10.250) liralık muvakkat tc. 
tbinat vermesi ve eksiltmenin yapıla -
Cağı günden en az sekiz gün evel elle
tinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
dilekçe ile nafia vekaletine mUracaat 
ederek bu işe mahsus olmak Uzere ve
•ika almaları ve bu vesikayı ibraz etme 
leri şarttır. Bu müddet içinde vesika 
talebinde bulunmıyanlar ekıiltmiye iş 
tirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
İkinci maddede yazılı saatten bir saat 
"-'eline kadar sular umum müdlirlilğü
lle makbuz mukabilinde vermeleri la
trrndır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
bıez. (443) 10470 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiluneye konulan iş : Ankara 
Yiikaek ziraat enstitüsü binası kalori -
fer tesisatının tamiratı ve noksanları
llın yaptırılması itidir. 
Keşif bedeli 3793 lira 1 kuruştur. 
2- Eksiltme 16-3-939 perşembe gü • 

nü saat 15 de nafıa vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında pazarlık 
'llsuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
tnüteferri evrak on kuruş bedel mu -
kabilinde yapı işleri umum müdürlü · 
ğünden alınabilir • 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is · 
teklilerin 284 lira 48 kuruşluk mu -
\'akkat teminat vermeleri lhımdır. Bu 
\'esika eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evel bir istida ile is -
teklilerin nafıa vekale~ine müracaatla
rı ve istidalarına en az bir kalemde 
2000 liralık bu işe benzer bir iş yaptık
larına dair işi yaptıran, idarelerden a -
lınmış vesika raptetmeleri muktazidir. 
:Su müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmıyantar eksiltmeye giremive -
Ceklerdir. (673) 10684 

Köprü ve saire yaphrllacak 
Nafu Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Küçük Menderes islah sahasın

da yapılacak Fetrek tiltleri ile Beş kü
çük köprü inşaatı, keşif bedeli "79029'' 
lira "90" kuruştur. 

2 - Eksiltme 28.3.1939 tarihine rast
lıyan salı günü saat (15) de nafıa ve
kaleti sular umum mUdi.ırliığu su ek -
•iltme komisyonu odasında kapalı 
ıarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İlteldilcr; ckiiltme ~i, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (3) lira (9S) kuruş mukabi -
!inde sular umum müdürlüğünden ala
bilirler. 

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. 

Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulurunıyanlar eksiltmeye iştirak ede
mezler. 

S - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazıh saatten bir saat 
evetine kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la -
zıındır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (681) 10711 

Askeri Fabrikalar 

70 ton 8 No. Çinko 

Jandarma 
Nal ahnacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An 
kara Satın Alma Komisyonundan: 

1 -Bir giyimine kırk kuruş kıy -
met taktir edilen on beş bin iki yüz 
geyim çeşitli at ve bir giyimine otuz 
kuruş kıymet biçilen bin sekiz yüz 
geyim çeşitli katır nalı 2-3-939 per -
şembe günü saat onda kapalı zarf u
suliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan pra -
sız olup örneği de görülebilecek bu 
eksiltmiye girmek istiyenlerin 503 
lira 25 kuruş ilk teminat banka mek
tubu veya vezne makbuzunu muhtevi 
teklif mektuplarını belli gün saat do
kuza kadar komisyona vermiş olma -
lan. ( 410) 10458 

Ekmek torbaSI ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An 

kara Satın Alma Komisyonundan : 
1 -Bir .tanesine yüz on kuruş kıy 

met biçilen vasıf ve örneğine uygun 
sekiz bin ekmek torbası 7 /3/939 salı 

Devlet Hava Yolları 

Traktör, Silindir 

alınacak 

. 
saıre 

Devlet Hava Yolları Umum Mü
dürlüğünden : 

1 - İdaremiz için 2 büyük, 1 küçük 
traktör, biri tek ikisi çift olmak üze -
re 3 silindir. 3 çayır makinesi ve 3 a
det üçlü tırmık kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fi.yat 17 ,400 li. 
radır. 

3 - İhale 10-3.939 cuma günü saat 
11 de Ankarada Hava yolları umum 
müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1305 liradır. 

Mezkur teminatı para olarak vermek 
istiyenler idaremizin Ziraat Banka -
sındaki 3667 sayılı hesabına yatırarak 
makbuz ibraz etmelidir. 

5 - Taliplerin ihale saatından bir 
saat evetine kadar vesaikleriyle birlik. 
te teklif mektuplarını komisyon reis • 
liğine vermeleri lazımdır. 

6 - Şartname ve fenni şartnameleri 
ile mukavele projeleri Ankara ve !s • 
tanbul'de devlet hava yolları acenta -
!arından parasız alınabilir. (619) 

10612 

Posta, Telgraf ve Telefon 

günü saat onda kapalı zarf usuliyıe Halk tipi radyo ahizeleri 
A k • F b "kalar Umum Müdür. satın alınacaktır. 

alınacak 

lü-ü" ~:.k:z ~~tın Alma Komisyo- 2 - Şar~namesi parasız kor:ıisy?n- Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 
g d dan alınabılecek olan bu eksıltmıye Halk tipi olarak memleketimizde 

nu;a~:i~ edilen bedeli (21.000) lira altı yüz elli liralık ilk teminat banka kullanılmak üzere idarece tespit edil-
k d k kb miş olan evsafta Radyo ahizesi imal 

olan 70 ton 8 No. çinko askeri fabri - me tup veya san 1 ma _uzunu v~ edecek fabrikaların İstanbul ve An-
k l " d'" ı··-·· merke satın şarnamede yazılı belgelerı muhtevı 

a ar umum mu ur ugu z kl'f k 1 b 11 . •· d kara P.T.T. müdürlüklerinden ala-
1 k 

· 17 3 1939 g·· te ı me tup arını e ı gun saat o-
a ma omısyonunca • • cuma u- d k · · 1 cakları izahnameye göre nihayet .. ıs d k 1 fl ' h 1 d' kuza ka ar omısyona vermı§ o ma-
nu saa.t e apa ı zar a ı a e e 1 - lar. 553 10568 5. 4. 939 tarihine kadar teklif ve nü-
lecektır. Şartname parasız olarak ko - ( ) mune vermeleri ilan olunur. 
misyondan verilir. Taliplerin muvak- ------.....,...-------- (S29) 10580 
kat teminat olan (1575) lirayı havi tek- 1 1 ---------------
lif mektuplarını mezkQr günde saat Devlet Şurası ı · · 
14 de kadar komisyona vermeleri ve Milli M~da~~a Bakanhğı 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu - , "' 

nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle Münhal ikinci sınıf . 
mezklir gün ve saatta komisyona mü - Yün çorap ah nacak 
racaatları. M 1 · ı ·ki (659) 10682 Ü azım 1 er M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

mir.yonundan : 
100 ton 6 No. Çinko Devlet Şurası Reisliğinden : 1 - Müteahhit namı hesabına ek -

ailtmeye konulan 10.000 çift yün çora
ba muayyen günde istekli çıkmadığın
dan açık eksiltmesi 9.3.1939 perşembe 
günü saat 11 de yapılacaktır. 

alınacak 
A&keri Fabrikalar Umum Müdür. 

lüğü Merkez Satın Alına Komir.yo-
~-·------- ------ ,---·---J ·-·- ..... 
lan 100 ton 6 No: çinko askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın al -
ma komisyonunca 17.3.1939 cuma günü 
saat 16 da kapalı ,.,arfla ihale edilecek -
tir. Şartname (1) lira (50) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. Talip -
lerin muvakkat teminat olan (2250) 1i 
rayı havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 15 e kadar kamisyona ver -
meleri ve kendilerinin de 2490 numa -
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
veıaikle mezkür gün ve saatte komis -
yona müracaatları. (660) 10683 

Bir mütercim alınacak 
Ba,vekalet Beden Terbiyer.i Ge

nel Direktörlüğünden : 
Genel direktörlükte (150) lira üc

retli bir almanca mütercimliği mün
haldir. 

Talip olanların memurin kanunu
nun dördüncü maddesinde ibrazı mec 
huri vesaikle birlikte şeraiti öğren
mek üzere Yenişehir İzmir caddesi 23 
numarada Genel Direktörlük muame
l~t mtidlirlUğüne müracaatları. 

10662 

iç işler Bakanh{lı 

Eksiltmeden sarfı nazar 
Dahiliye Vekaletinden: 

Siirt şehri içme suyu tesisatı ıçın 
Ankara'da Resmi gazete ve Ulus, Is· 
tanbul'da Cümhuriyet, Akşam, La 
Republique ve Türkische Post gaze· 
telerinde 15. 2. 1939 ve 20. 2. 1939 ve 
2S. 2. 1939 tarihlerinde ve Bafra, Zile, 
Tosya Adıyaman Kırşehir, Niğde, De 
veli, İskilip, Bayburt ve Mardin ka
sabaları su projeleri tanzimi için An
kara'da Resmi gazete ve Ulus, lstan
bul'da Akşam ve Cümhuriyet gazete· 
terinde 15. 2. 1939 ve 20. 2. 1939 ve 
25.2.1939 tarihlerinde ve Bünyan, Bi· 
ğa ve Eskişehir kasabaları hali haur 
hartaları alımı işi için Ankara'da Res 
mi gazete ve Ulus ile latanbul'da 
Cümhuriyet ve Akşam gazetelerinde 
18. 2. 1939 ve 22. 2 939 ve 27. 2. 939 ta
rihlerinde intişar etmit olan münaka
sa ilanlarının görülen ltizum üzerine 
yeniden ilan edileceğinden şimdilik 

ek&iltmeden kaldırılmıı oldukları bil 
dirilir. (687) 10712 

1 - Devlet şürasında münhal olan 
ikinci sınıf mülazimlikler için 22 mart 
939 çarşamba günü saat 14 te Anka -
rada devlet şurası binasında müsbaka 
i"1J'i.ha , ;\lar. Ur:--~-- .... _, . ....,.., 
veya iktisat fakülteleri yahut siyasal 
bilgiler okulu veya bunlara muadil ol
duğu maarif vekaletince tasdik edil -
miş olan yabancı memleket fakülte ve
ya yüksek mekteplerinden me.ıun ol -
mak şarttır. 

3 - İmtihana gireceklerin yaşları o
tuzu geçmiş olmıyacaktır. 

4 - İmtihanda muvaffak olacakla -
rın memuriyete alınmaları memurin 
kanununun dördüncü maddesinde ya
zılı şart ve vasıfları haiz bulunmala -
rına bağlıdır. 

5 - İmtihanda muvaffak olanlara 30 
lira asli maaş verilecektir. 'Garp lisan
larından birini bildiği ayrıca yapıla -
cak imtihanla sabit olanlara 3S lira ma
aş verilir. 

6 - MUsabaka imtihanı aşağıda ya -
zılı mevzulardan yapılacaktır. 

A - Esas teşkilSt hukuku 
B - Umumi surette idare hukuku 

ve bilhassa aşağıdaki kanunlar. 
3S46 numaralı devlet şurası kanunu. 
İdari kaza nazariyatı 
Türkiye cUmhuriyeti tefkilatı 
Memurin kanunu 
Memurin muhakemat kanunu ve bu 

işle alakalı diğer kanunlar 
Vilayet idaresi ve idarei umumiye 

vilayat kanunları 
Belediye kanunu 
Madenler hakkında mevzuat 
C - Maliye 
7 - İmtihana girmek istiyenler nü-

.ıs hüviyet cüzdanları ve tahsil ve -
~ikaları ve iki kıta vesika fotoğrafla -
riyle birlikte arzuhalla 21 mart 939 sa
lı akşamına kadar devlet şurası umu -
mi katipliğine müracaat eylemelidir -
ler. 10715 

Sıhat Bakanhgı 

Aşı tüpü ahnacak 
Ankara Merkez Hıfzıuıhha Mü. 

esaer.eai Satın Alma Komi&yonun. 
dan: 

1 - Müessese çiçek aşısı şubesine 

satın alınacak bir milyon aşı tüpil 
ıs. 3. 939 çarşamba günü saat 11 de a
çık eksiltme ile satın alınacaktır. 

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

3 - Şartname her gün Ankara'da 
müessese muhasip mutemedinden ts
tanbul'da ııhat müdürlüiünden temin 
edilebilir. (657) 10675 

'J. - Muhammen bedeli 3175 lira o

ruştur. 

3 - Evsaf ve rıümunesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde zikr edilen veaaikle 
birlikte ilk teminat mektup veya mak
buzlariyle komisyona gelmeleri. (698) 

10714 

Kurşuni ve siyah seten 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

mir.yonundan : 
1 - Bencr metresine tahmin edilen 

fiyatı 74 kuruş olan 3.300 metre kur -
şuni ve 1543 metre siyah seten açık ek
siltme suretiyle münakasaya konul -
muştur. 

2 - İhalesi 21 mart 939 salı günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (269) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o

larak M. M. V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 
5- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa

yılı kanunun ikinci ve üçüncü madde
lerinde gösterilen vesaikle ve temina -
tiyle birlikte ihale saatında M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(711) 10716 

Tar1m Bakanlığı 

500 Pülverizatör alınacak 
Ziraat Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle hava taz

yikli beş yüz adet sırt plilverizatörü 
satın alınacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 
ı 7.000 lira, muvakkat teminat 1275 li
radır. 

3 - Münakasa müddeti 27-1-939 dan 
itibaren (45) gündür. Münakasa 13-
3-939 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat ıs de ziraat vekaleti binasında 
satınalma komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartname, Ankarada ziraat ve
kaleti satınalma komisyonundan, ls
tanbulda ziraat müdürlüğünden para
sız olarak verilir. 

5 - Bu işe taliplerin muvakkat te
minat mektupları veya makbuzları ve 
2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve tek
lif mektuplarını havi kapalı zarfları
nı mUnakasa saatinden bir saat ön -
ceye kadar komiıyona vermeleri ve 
ıaat 15 te komiıyonda hazır bulunma-
ları. (239) 10319 

Kiralık: 

Kiralık - Yeniıehir Okula So. Mi
mar Kemal okulu yanı Andaç Ap. 2 
ve üçüncü katlar her katta 5 oda 1 
hol ve konfor. Kapıcıya müracaat. 

Tel: 2885 177 

Kiralık - Bir Bayan için aile ya
nında kiralık oda. Banyo teshin dahil. 
Yenişehir Orman çiftliği karşısı Tir-
yaki'ye müracaat. 574 

Kiralık - Uç oda, bir hol pazara 
yakın ve merkezi yerde, sağlık Ba -
kanlığı arkası Süleyman Sırrı caddesi 
No. 11 577 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsi.i 
mahallesinde 3 oda elektrik hava gazı 
olan bir daire Tl: 3991 müracaat. 

583 

Satılık arsa - Kavaklıdere'de en 
güzel yerde Fransız sefareti asfaltın· 
da otobüs durağında 2 caddeye yüzü 
olan 1100 küsur M. ucuz. Tl: 2406 

584 

Kiralık daire - Yenişehir lsmet 
lnönü cad. No. 78 alt katta 4 geniş o
da banyo, mutbak, su. Her gün saat 
ondan ikiye kadar görülür. 593 

Kiralrk - Yenişehir Maltepe'de 
her aileye elverişli ikiıer oda hol ban
yo ve bahçeli iki daire kiralıktır. 

Bakkal Rami'ye müracaat Maltepe'de 
610 

Kiralık - Çankaya Cad. Macar se
fareti karşısında No. 25 Altı büyük 
oda, tam konforlu, kalöriferli bir a
partman. Gezmek için kapıcıya mü-
racaat. 613 

Kiralık - Y. şehir Yüksel Cad. Mi
mar Kemal okulu karşısı Okula so
kak No: 8 Ust kat 4 oda ve konfor. 
2 inci kata müracaat. Ti: 3362 

614 
Kalöriferli daire - Dört oda. Tam 

konfor. Azimet dolayısiyle kiralıktır. 
Bakanlıklar postane karşısı Ersin a-
partmanı. 626 

Kiralık- Yenişehir Selanik Cad. 
1-2 No: lu Kuğu apartmanı 3 odalı bir 
daire. 7 numaraya müracaat. 627 

Devren kiralık ucuz Apartman -
Bahçeli, birinci kat, 3 bUyük muşam-
balı oda, şömine, hol, hizmetçi odası, 
.Y_mi~ebir..~~~n sokak No. 11\,~n-

Kiralık Daire - Nafıa Bakanlığı 
karşısında otobüs durak yerinde ka
loriferli ve parke döşemeli tam kon
forlu 4,5 odalı daireler: Kapıcıya mü-
racaat. 639 

Maltepede Kiralık Ucuz Daire -
latasyona yakın iki odalı müstakil bir 
daire kirahktır. Maltepe Bakkalı Ra-
mize müracaat. 646 

Kiralrk Mobilyeli oda - Atatürk 
bulvarında aile nezdinde çamaşır, ban 
yo, sabah, akşam ve öğle yemekleri 
dahil aylığı (60) lira. Ulus'a N. ru -
muzuna mektupla müracaat. 648 

Kiralık dairtler - Çankaya, polis 
merkezi arkasında karanfil sokak Şe
ker Şirketi ittisalindeki 55 numaralı 
apartmanda be§ oda bir hol hava gazı 
elektrik su tesisatını havi iki daire 
kiralıktır. Kapıcıya müracaat. 6S2 

Gayet Ku/lanrşlr ve tam konforlu 
bir ev - Kavaklıdere Güven evleri 
bahçe içinde beş büyük üç küçük oda. 
1ı iki hol tamamiyle muşamba kaplı 
kalorifer sıcak su tertibatını haiz iki 
odası kumaı kaplıdır. Merkez Banka
sında Muzaffer Epirden'e müracaat 
Telefon : 3441. 6S4 

Kiralık - Bahçeli evlerde 4 odalı 
bir ev kiralıktır. Ziraat Bankasında 
Safa Gürelli'ye müracaat olunması. 

664 

Kiralık - 1 veya 2 bay için konfor 
lu güzel bir oda. Müdafaayi hukuk 
Cad. K. Oz kay Ap. 3. cü daireye mü-
racaat. 667 

Satılık: 

Satılık - Aşağı Ayrancıda yeni 
Meclis binasının arkasında 1875. M2. 
arsa üzerinde iki yeni ev ayrı ayrı 
veya beraber olarak acele satılıktır. 
Telefon: 2901 529 

Satllık apartman - Kooperatif ar -
kasında beş daire beş katlı 2SO lira 
iratlı acele Tel: 2406 bayram caddesi 
No. 1 532 

Satılrk apartman - Belediye karşı
sında mağazalı 330 lira iratlı 22000 li
raya Tel 2406 bayram caddesi No. 1 

534 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
irat getirir beton ahpp ev ve apart
manlar Tel: 2406 bayram caddesi 
No. 1 537 

Saulık vaalar - Yenifehirde Ce-
becide Mal de ~ ar 

Küçük İlôn Şartlara 
Dört satırlık küçUk ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için SO Kuruş 
Üç defa için 10 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruıı 

Devamlı küçük ilanlardan her defa
sı için 10 kuruş alınır. Meseli 10 
defa neşredilecek bir ilin için, 140 
kuruı; alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kelime arala -

nndnki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmişti r. Bir küçük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kuruş alı
nır. 

Küçük ilanların 120 harfi geçme -
mc:;i llizımdır. Bu miktarı geçen i -
linlar ayrıca pul tarifesine tibidir. 

Kavaklıderede meclis sahasında Tel: 
2406 bayram caddesi No. 1. S40 

Satılrk Hane - Kavaklıdere fran
sız, Macar, Yugoslav sefaretleri ara· 
sında. Tl: 3843 54S 

Satılık - Havuzbaşı Demirtepc 
Fevzi Çakmak sokak ile Dikman Cad. 
arasında ada 1173 M. 2837 Ds. SO arsa. 
Ti: 2440 a müracaat. 5S6 

Satılık Bilardo - Belediye mezat 
idaresinde bir Avrupa bilardosu mü -
zayede ile satılacaktır. isteklilerin 
görmeleri. 572 

Satılık kamyon - Bedeli kum ve 
çakıl olarak da ödenebilir. Sefa oteli 
yanındaki inşaata mUracaat oluna Ti: 
1416 dan sorula. 58S 

Satılık bağ - Dikmen'de otobüs 
durağı yakınında asfalt cadde üze
rindeki kavaklı bağ Yeni,ehir Ataç 
sokak 10 Emine Tibas'a müracaat. 

611 

Satrlık - Bir çift çok güzel Renar 
arjante satılrlc Telefon 3975 620 

Satılık Bağ - Bal kat ü~rinde Sür
ün derede 7,5 dönüm bakılı bağ. Posta 
caddesi Salih Rifat bakıkaliye mağa-
zasına müracaat. 645 

Satılık Arsa - Dikmen asfaltı üze
rinde 4SO metre her katta 2 daire yap
mağa elverişli ucuz fiyatla. Koç Ap. 
No: 4 Tl: 2181 649 
Satılık arsa - Sıhhiye Vekiletı 

yanında sağlık sokak 490 M. Selanik 
Cad. 1073 M. Tl : 1449 650 

Acele satılık arsa - Cebeci Atili 
asfaltında münferit inşaat yapılır 444 

M.2 arsa uygun fiyatla verilecek Tel: 
1548 668 

Satılık arsalar - Yenişehir Karan
fil sokak S50 M2. Selinik caddesinde 

"423" M2. arsa acele satılık Tel: 1538 

669 

Satılrk arsa - Maltepenin en hi
kim yerinde 540 M2. jandarma okulu 
yanında 640 M2. arsa uygun fiyatla 
verilecek. Tel: 1538 670 

Aranıyor: 

Muhasip aranıyor - Ücreti 100-130 
lira arasındadır. Anonim limited tir -
ketlerde çalışan tercih edilir. Hal ter
cümelerini 368 Ankara kutusuna bil • 
dinneleri. 589 

Kı"ralrk aranıyor - Yenifehir'de ga
rajlı veya bahçesi mtir.ait 2-3 odalı. Der 
hal yahut ilerde boşalacak. Abdullah, 
Adakale So. 2 A. Yenişehir. 59.S 

Aramyıor - Yenişehir'de 3 
odalı mobilyalı tam konforlu 
daire kalöriferli olanı tercih 
Tel: 2406 

lş anyanlnr: 

veya 4 
kiralık 

edilir. 
623 

1§ arryor - Yol, D. yol ve mebani 
inşaatına ait bilumum pilin, profil ve 
proje tersimine muktedir tecrübeli 
bir ressam. Ulus'ta R. rumuzuna ya-
ziyle müracaat. 549 

1§ arıyor - İcra ve maliye işle. 
rinde çok tecrübeli bir genç avukat 
veya bir müessesenin takip işlerini 
bihakkın deruhte eder. Ulusta EP. 
rumuzuna müracaat. 591 

1~ arıyor - Yol. D. yol su inşaatı
na ait tekmil plan vrofil ve proje ter
siminde muktedir tecrübeli bir reı
sam. Ulus'ta B rumuzuna mektupla 
müracaa~ 598 

~111•1111111111111111111111111111111111~ 
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Türk Hava Kurumu 
üyük piyan osu 

Beşinci Keşide : 11 /Mart /939 dadır. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır ... 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 

lirahk ikramiyeler (20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükôfat vardır ... 

. Bu !erlipt«:n bir bilet alar~k ittirak etmeyi ihmal etmeyi. 
nız. Sız de pıyangonun meı ud ve bahtiyarları araırna gir. 

11 
mit olursunuz ..• 

• • 
Mütekaid ortaklara 
Ankara Memurlar Kooperatif 

Şirketinden : 

Mütekait bulunmaları dolayısiyle Şirket ortak-

1 ığından ayrılmak üzere 31 - Birinci kônun-

1938 tarihine kadar müracaatla numara almış 

bulunanların hisse bedelleri iade edileceği 

cihetle bu gibi hissedarlann Ankaro'do Şirket 

merkezine, bizzat veya mektupla ve maaş 

almakta olduklor1 Maliye şubesinden hôlen 

mütekoid bulunduklarına dair alaca klon vesika 

ile müracaat ederek hisse bedellerini olmaları 
rica olunur. 658 

.ı::!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ---- -------= 
--------- ---- ---- -;E Şehir Lokantasının pasta ıalonu kıımında her gün öğle· ~ 

:= den sonra saat bet buçuktan yediye kadar müzik ve gece- = 
:= leri yemek salonunda yeni gelen cazın ittiri.kiyle = - ----- ------------ 2 ORKESTRA -------:= ~lundurduğumuzu sayın müıterilerimize bildiririz. - -- -
~ KARPİÇ ~ - -- -= ~ ~ 

--

- -

UL'US 1 - 3 - 1~ 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 25 -2 - 1939 vaziyeti 
AKTI F : 

Kasa : 
ALTIN: Safi kilogram 17.161,258 
BANKNOT ................. . 
UFAKLIK ••••••••••• • ı • • ı 

Dahildeki ~uhabirler : 
Türk Lirası • • •••••••• • • • • • ı 

Hariçteki Muhabirler : 
AL TIN: Safi kilogram 9.054,614 

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

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edı. evrakı nakdiye karsıhğı 
Kanunun 6-8 ınci maddelerine tev -
fikan hazine tarafından vakı tedıyat. 

Senedat Cüzdanı : 

LİRA 

24.138.682,33 
ll .413.~23,-
1.190.954,02 

440.404,61 

1 12,736,038,33 
8.618,01 

10.257.145,77 

158.748.363,-

16.397.316,-

TiCARi SENEDAT •••••• • •, 84.704.691,04 

Esham ve Tahvilit Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

\ - kar,ılığı Esham ve TahvıUit (İti. 
bari kıymetle) •••• • ••••••• , , , 40.671.tl08,39 

B - Serbest esham ve tahvilat ••• , • • 7.922.802,91 

Avanslar: 
Hazi~ye kın vadeli avans .• 
Altın ve doviz uzerine .... -
Tahvllit iızerine •. ._ 

Hissedıı.rlar 
Muhtelif 

2.107.000,-
141.165,67 

7.897.877,75 

Yekun 

LİRA 

36.743.559,35 

440.404,61 

23.001..802,11 

142.351.247,-

84.704.691,04 

48.594.611,30 

10.146.043,42 
4.500.000,

__ 11~21 .084,49 

362.003.443,32 

PASiF: 
Sermaye LİRA 
İhtiyat Akçesi 

Adi ve fevkalade. , •••••••• , • • 2.712.234,11 
Hu5111i • • • • • • • • • • • • .. • • 6.000.000,-

Tedavüldeki Banknotlar : 
Denıhte edilen evrakı nakdiye • • • 158.748.563,-
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev • 
fikan hazine tarafından vaki tediyat" 16.397.316,-

Denıhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 142,351.247-
Kar,ılığı tamamen altın olarak ili . 
veten tedavüle vazedilen , ..... . . 19.000.000,-
Reeskont mukabili ilheten tcd. vazd. 35.000.000,-

Türk Lirası Mevduatı : 
Döviz taahhüdatr: 

Altına tahvili kabil dövizler ••• , • 3.666,15 
Difer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri .••••••••••••• , • 23.521.362,34 

Muhtelif : 

Yekun 

... 
LlRA 

15.000.000.-

8.712.234,ll 

196.351.247.-

21.907.355,0I 

23.52'5.028 .... 

96.507.578,it 

362.003.443,32 

1 temmuz 1938 tarihinden itibaren:lakonto had-di % 4 altın üaerine avans% 3 

Kiralık dükkônlar 
Ankara Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi mahallesinde iki 

dükkan kiralıktır. 

Bu dükkanların birisinde süt, tereyağı, yoğurt ve saire 
süt mamulatı, diğerinde pasta, tekerleme dondurma ve 
sair tatlılar satılacaktır. ' 

~u dükkanlar yukardaki ihtiyaçluı temin edecek olan 
talıplere bir arada da kiralanabilir. 

Taliplerin bir hafta içerisinde 374 numaralı posta kutu
suna tekliflerini tahriri olarak bildirmeleri ilan olunur. 

643 

Emekli dul ve yelim maaıı sahiplerinin 
nazara dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
D - ... ----·- ···--····--- - I -::ı- __ .. ' 

)erinin muamelelerini izdihama meydan vermeden rahatça yap-
tırabilmeleri için aıağıda tayin edilen günlerde Bankamıza müra· 
caat etmeleri ilan olunur. 

Gün Ankara Defterdarlığı Çankaya 
1. Mart. 939 1 ili 750 1 ili 100 
2. Mart. 939 751 ,, 1500 101 ,, 200 
3. Mart. 939 1501 ,, 2350 201 ,, 300 
4. Mart. 939 2351 ,, 3000 301 ,, 400 
Yukarıki tarihlerde gelmiyenler müteakip günlerde numaraya 

tabi olmadan müracaat edebilirler. 660 

Zayi - Kocam sabık Musul Sıhiyc -- Cebeci Hastanesi --
müdürü Feyzullah Çavuşoğlunun al- Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar 
makta olduğu emekli maaşına ait rcs· Klinik Şefi 
mi sened zayi olmuştur. Kocamın ve· O I A 

T. c. ZİRAAT BANKASI 
ı{uruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

-,. E '. 

Pnrn hirikt-irPnlPrP 28 RflO lirn 
ikramiye verecek 

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

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

4 
40 

100 
120 
160 

.. .. .. 

.. .. 

250 
100 

50 
4e 
20 

.. .. .. .. .. 

1.000 
4.000 
S.000 
4.800 
3.200 

.. .. .. .. .. 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Jj. 

radan aıağı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ fatiyle bana yetim maaşı tahsis edi· r. Kema rıcan 

leceğinden kaybolan bu resmi sene
~~-~~~~~~~-~---------~~~~~~ dinhü~ilolrnadığınıi~nederim. 

Diath-ic ve uıtravıoıet ue 
kosmetik tedaviler 

Belediye sırası Emek Ap. kat 2 

Kur'alar senede 4 defa, l Eylül, 1 BirincikSnun, 1 Mart .e 
ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Bir Ba~ Mühendis aranıyor 

Bursa Belediye Riyasetinden : 
300 lira aylık ücretli belediye bat mühendiıliği münh~l

dir. Askerliğini yapmıt ve memur olmak vaııfl~rı~ı haız, 
yüksek mühendis mektebinden diplomalı iıteklılerın elle
rinde mevcut vesikaların birer örnekleriyle birlikte mart 
sonuna kadar Bursa belediye reiıliğine istida ile müra-
caatları lüzumu ilan olunur. (697) 10713 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL - -- -- --
~ Para bi i' iren ere ikram·ye -

-------- -- -------: Osmonll Bankasından : -- -E Memlekette tasarruf hareketinin inkiıafına hizmet arzu. § 
E ıunda olan OSMANLI BANKASI, AİLE SANDICI (Ta- : 
E sarruf cüzdanı) hesabına tevdiat ya~anlara kur'a ketideıi § 
E suretiyle a,ağıdaki ikramiyeleri tevzıe karar vermiıtir. : 
E Ketideler 25 Mart ve 25 Eylül tarihlerinde İcra olunacak : 
E ve her ketidede aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır. : 
E 1 adet T.L. 1000 T.L. : 
- 50 -= 4 .. " 2 ,, = 

5 .. " 100 ,, = 
25 " .. 50 ,, = -------- 50 " ,, 25 " = - -- -- -§ Yani ceman: 85 adet T. L. 5000 Türk liralık ikramiye E - -: Aile ıandığı hesabındaki mevduatı kuranın kqide edil- : 

: diği tarihe tekaddüm e~en altı ay zarfı~da T. L. 50 Türk li- E 
: raıından a,ağı dü,memış olan her mudı bu keıidelere itti. E 
: rik edecektir. 575 E 
~111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11ıı111111ıı111111111ı~ 

655 F..şi: Zehra Çavuşoğlu 

DAKTiLO KURSU 
56 ıncı devresine mart 339 

ilk haftasında batlıyacaktır. 
Tahsil aranmaksızın herkes 
alınır. 2 ayda diploma veri
lir. Memurlar Kooperatifi 
üstünde kat 1 Ti: 3714 609 

Sayın müşterilerimize Toplantı 
Zayi - 16 Teşrinievel 1928 de lz. lnşaatlarınız için alacağınız kireci 

mir T~yyare ~· ci bölilğü~den ~ldı~ım mağazamıza uğramadan başka yerden Darüttafaka Mezunlan K ...... 
aske.rl_ak. terhıs tezkeremı _z~y~ ett~.m. tedarik etmeyiniz. Senelerdenberi te· mundan : 
Yenısını a~acağ.rmdan e~kısının huk- mizliği ile tanıdığınız kirecimizi eh- Yasamızın 11 inci maddesi mucibin
mü olmadıgını ılan ederım. ven fiatla taze olarak piyasaya çıkar· ce normal olarak 5 mart 939 pazar gü-

lstanbul Kıhçalipaşa askerlik şube- dık. Sipariş kabul ve derhal teslim c- nü Çocuk Esirgeme Kurumu salonun-. 
sinde kayıtlı Ankara D.D. gar gazi- dilir. da saat 14,30 da toplanılacaktır. Sayıa 
nosunda büfeci 1320 doğumlu fiilse- Sanayi caddesi 17 - 60 No. Yeni Kil· ı arkadaşların gelmeleri rica olunur. 

------------· yin oğlu Cafer Ülken. 665 tahya pazarı. Telefon: 3820 666 (696) 10699 ------------------------------

Nefis ROY AL çikolat kara· 
mela ve Specialite çeıitlerini 

AKALIN 
da bulabilirsiniz. Çocuk sa
rayı caddesi N: 68 656 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -
~ YENi SİNEMALAR sus ~ 
~ Bugün Bu gece 1 HA L /( Bu Gece 20.30 da = 

~==~~~~==~~=~ - Aşki ve hissi bir mevzu.- 1 ~ 
- Nefis bir musiki... Bu gün Bu gece BRODWAY MELQD = = Fransız ve lngiliz Akdeniz filoları = 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6312 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı lşleri Müdürü 

M1amtaz Faik FENiK 

ULUS Baannevi ANKARA 

Matbaa MUdUril: Ali Rıza BASKAN 

:= BENDEN ve 8 alman denizaltı gemisinin Baş Rollerde: := = iştirSkiylc vücuda getirilmiş =: 
= MESUT Robcrt Taylor - Eleanor Powel ~-= Akdeniz Korsonlor1 Eğlenceli mevzuu .. Göz kamaştı- -

KİM VAR? -------:=saş rollerde: - TITO SCHIPPA-= -CATARINA BARATO • = -MARIA JACOBlNl. 

Fransızca sözlü filmi 
Baş rollerde: 

Pierre Fresnay - Nadıne Vogcl 
Seanslar: 

14.30 - 16.30 - 18.30 • Gece 21 de 
Ucuz Halk Matinesi: 12.15 de 

rıcı zengin sahneleri, coşturucu =: -danslariyle insa~ı mest eden := ---müstesna bir eser --Saat 12 de Ucuz Halk Matinesi := ---Normal Seanslar. --- Seanslar: v·ıYANA SEVDALARI 14 - 16 - 18 - Gece: 20.30 da == := 14.45 - 16.45 - 18.45 - gece: 21 de Tclcf<r.ı : 3589 =: = ................................................... '' "'""""'' "'''' ''''''" ............................................................... _............. == 
:= YENİ SİNEMADA Geceleri filmden evci gösterilmekte olan VARYETE heyeti yeni programları =: 
:= na devam ediyorlar. Fiatlarda zam yoktur. 5 - -~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 


