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Tayyare kaçakçıhğı .meselesi • iki vekilimizin izahat vermesi muhtemel • 
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Cenıberleyn bugün Roma'ya hareket ediyor 
-----------...._ ___________________ -""1 __ ~ ........ -----------------------------' 

Tayyare kaçakçılığı 

Musolini, her seyi gözüne 
~aldığını : (emberleyne anlatacak 

Dr. Refik Saydam'ın 

gazetemize beyanah 

Her hangi bir zat için 

iymôda veya ittihamda 

bulunmak için müsbet 
delil sahibi olmak -lôzım 

İtalya ile Almanya arasında 1937 senesinde 
bir ·ittifaktan bahsediliyor yapılmış gizli 

Döviz 
gelirine 
yardım 

I 

F.R.ATAY 

Milletler Cemiyeti'nin yeni 
neşriyatı arasında turizm va .. ta
aı ile döviz ihraç eden memleket
lerle döviz ithal eden memleket
lere dair dikkatdeğer • rakamlar 
var: bu rakamlara göre Birleşik 
Amerikan Cümhuriyetleri geçen 
-ne yalnız Avrupa'ya 150 nıil-

Bazı İstanbul gazetelerinin bir tay
yare kaçakçılığı hakkında verdikleri 
haberler üzerine bir arkadaşımız Da
hiliye Vekilimiz Parti Genel Sekrete
ri B. Refik Saydam'ı ziyaret etmiştir. 
B. Refik Saydam şunları söylemiştir: 
"- Gazetelerdeki neşriyatı gör

düm. Bu, eski bir vakanm matbuata 
intikalinden ibarettir. Tahmin ede -
rim ki, bu hususta Adliye ve Harici
ye Vekili arkadaşlarım lazım gelen 
izahatı yarın (bugün) Parti Grupun
da verirler. 
Matbuatın bu neşriyatı üzerinde 

şimdilik söyliyecek bir sözüm yoktur. 
Herhangi bir zat hakkında iymada 
veya ittihamda bulunabilmek için müa
pet delil sahibi olmak lazımdır. Net
riyatı yakından takip ediyorum. Fi -
kir nizamını muhtel herhangi bir ha
rekete müsaade edemem.,, 

C. H. P. Genyönkurulda 

Münhal olan iki 

~/ (RAIVK1:5TL1E~ 
es s orı;r;;CU'.!;ı:! z. 

l spanya' da umumi vaziyeti göaterir harita 

Estramadura cephesinde 

Hükümetçiler ilerlemeğe 
devam ediyorlar 

Frankistlerin zayiatı 25.000 kişi ! 
.. Eatra?1ad~ cep~.esi, 9 a.a. - tleri hareketlerine devam eden 

c~ınhurıyetçıler,. dun aab~h Avejuna mıntakaaında Belmez de
?1ıryolunu kesmış.le~ .ve Vıllanueva'nrn 12 kilometre şarkında ki
ın Coronada §ehrını ışgale teıebbüs etmişlerdir. 

(Sonu 8 inci sayfada) 
" diye' ~dnı'Ştır. \:acıı~--cı J .nl .. Scİft! ı 
'içinde Avrupa kıtasında 900 bin • ., 
İngiliz seyahat etmiş ve 170 mil
yon türk lirası kadar para bırak
mıttır. Turist memleketleri ara -
aında Fransa'nm hissesine 1936 
da 7b nıilyon türk lirası düşüyor. 
~eyne~nıilel Paris sergisi ise tu -
rıst miktannr yüzde 112 artır • 

· ?11ftır. ltalya'nın turiun geliri 
~~ka~~ kıymetinin yüzde 16 sma 
I a ul etmektedir. Balkan-

Bugün Rom'!'~a hareket edecek olan lngiliz Başvekili Çember -
leyn ve Harıcıye Naz:ı~ı .Lord H~l!faks Londra'yı ziyarete gelen 

Fransız Btı§vekılını ve Harıcıye Nazırını uğurlarlark~n 
azahğa. se~ilenler 

Genyönkurul üyesinden Hüsnü 
~akır'ın İktisat Vekaletine Hasan_ A
l~ Yücel'i1? Maarif Vekaletine tayinle
rı dolayısıyle boşalan Genyönkurul ü
yeliklerine Ordu Mebusu Hamdi Yal
man, 'Giresun Mebusu İsmail Sabuncu 
Parti nizamnamesinin 29 uncu madde-

Sigaralarımızı yurt dışında 

tanıtmak İçin 150.000 
lira harcanacak 

[ Bu husustaki telgraf! arımız 8 inci sayfarmzdadır. ] 

Adliye ve Dahiliye Encümenlerinde B. Rana Tarhan' ın Kam uf ayda izahatı 
ar?a son senelerde iç ve dış 
tuııznı hareketi en iyi inkişaf 
eden memleketlerden biri Yu
goslavya' dır. On sene içinde 
Yugoslavya'ya gelen ecnebi 
SeyYahlarm sayısı 35 küsur bin
den 280 bine çıkınıttır. Döviz 
geliri yekUııu 30 milyon türk li
rasına yakındır. Yunanistan ise 
bunun yarısı kadar gelir almış . 
tır. 

Devlet Şurası reis ve ôzo 
namzetleri tesbit edildi 

si mucibince Parti Genbaşkurunca se
çilmişlerdir. 

Kamutay dün B. Refet Canıtez (Bursa) nın reisliğinde toplan
mış ve azalardan bazılarına izin verilmesi hakkındaki riyasel 
makamı tezkeresi okunmuştur. 
Bir defa müzakereye tabi madde -

lerden idare heyetinin Kamutay ve 
Divanı Muhasebat 1938 mali yılı büt
çesinin bazı fasılları arasında müna
kale yapılmasına dair olan teklifle:-i 
kabul edildikten sonra, !nhisarlar u . 
mum müdürlüğünün 1938 mali yılı 

Hamdi Yalman ve İsmail Sabuncu 
dünden itibaren partideki vazifelerine 
başlamışlardır. 

Asıl mühimmi bu memleketler
de turist akrnının, bilhassa dö . 
viz ihtiyacı ile temin ve her türlü 
teıkilatrn bu maksada göre tan
zim ve ıslah edilmesindedir. Ya
ni turizm sanayii dahi, diğer sa
nayi gibi, sermaye ve işletme 
emeği istiyen yeni bir şube ol -
muştur. Son zaaanlarda Türki -
yemize gelip glcfen yabancıların 
bizi iykaz etmek lazım gelen hu
susi bir görüşleri var: Avrupa -
da seyahat yeknasak bir hal al -
mıştır. Her yerde görülecek şey
ler hemen hemen malumdur ve 
aynıdır. Halbuki şimdiye kadar 
yalnız müstesna meraklıların ve 
uzak seyahat sporcularrnın uğ -
radıkları Türkiye, büyük yığın
lar için tamamen bakir, abidele
ri ile, manzaraları ile, tarıhi ve 
milli atmosferi ile yepyeni bir 
rnahiyet arzediyor. Ve turist için 
birinci derece ehemiyeti olup da, 
ancak milyarlar mukabili elde 
edilebilecek olan asıl sermaye 
rnazide vazedilmiştir. Yalnız bir 
İstanbul şehri ile Bursa ve Y alo
Ya'yı kaplıyan bir Marmara böl
gesini açmak, fakat bu sanat 
bölgesini yollar, oteller, ve diğer 
tesisat ile cihazhyarak a9mak, 
hele yeni yol Avrupa, dan Istan -
bul'a kolay otomobil seyahatini 
de tenıi-n ettikten sonra döviz 
gelirimiz için cazip imkAnlar ar-

Devlet Şur~~na seçilecek, zatlar~~--~~--~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
listesi dün adliye ve dahiliye encil
menlerinden mürekkep umumi heyet

(Sonu 8 inci sayfada) 

te tetkik edilmiştir. 
Başvekaletten gelen tezkerede Ka

mutay reis vekilleri Faik Öztrak (Te
kirdağ) ve Refet Camtez (Bursa) Dev
let Şurası reisliği için namzet göste
rilmişlerdi. Dahiliye ve adliye encü
menlerinin, Adliye ve Dahiliye Vekil
lerinin huzurlariyle yaptıkları dünkü 
toplantıda, BB. Refet Canıtez ve Faik 
Öztrak reis namzetleri arasına kendi
lerinin de konulmasını, bir itimat ese
ri telakki etmekle beraber, Kamutay'
da çalışmalarına devamı tercih ettikle
rinden encümenlerde tasvip edildiği 

takdirde bu işten aflariyle listeye da
hil edilmemelerini rica etmişlerdir. 
Müşterek encümen, bu rıcayı kabul et
miştir. 

Encümenin, umumi heyetin tasvibine 
arza karar verdikleri zatlar şunlardır; 

Fransa'nrn yeni 
Ankara Büyük EJ. 
çisi B. Masigli re
fikasiyle birlikte 
bu sabahki trenle 
İstanbul'dan şeh
rimize gelecektir. 

Yeni Fransız Bü
yük Elçisi, Lejyon 
donör'ün Koman
dör rütbesini ha
izdir . Tahsilini 
Yüksek Muallim 
Mektebinde yap . 
mış ve sonra Üni
versiteye agreje ol 
muştur. Daha son-:jiirayı Devlet reisliği için 

İsmail Hakkı Gördi Şurayı Dev
let tanzimat dairesi reisi, Mitat Kala
balık Şurayi Devlet mülkiye dairesi 
reisi, Saffet Tuncay Şurayı Devlet de

ra Lil Üniversitesi , . 
edebiyat fakült . Fransa nın yenı Ankara Büyük Elçiai 

avi dairesi reisi. 

Daire reisliği için 
M. Nuri Kayaalp Şurayi Devlet aza

ısından, Nusret Doğruer Şurayi Devlet 
azasından, Salahaddin Odabaşı. 

Azalıklar için 
Talat Balkır Şurayı Devlet başmu

avinlerinden, Memduh Özoran Şurayı 
Devlet başmuavinlerinden, Zihni İnce
oğlu Şurayı Devlet başmuavinlerin
den, İhsan Aktürel Şurayı Devlet baş-

(Sonu 8 inci sayfada) 

esı B M . 1· 
profesörlüğüne ta- • asıg ı 

yin edilmiştir. ı-

Halen 50 yaşında bulunan yeni BU- 'C H p r 1 

yük ~l~ç·i 1919 da sulh konferansı sek- • • • ye gıren 
reterlıgınde ataşe olarak bulunmuş, 
1920 de Büyük Elçiler Konferansın -

d.a sekreterlik yapmış, 1921 de Va- müstakil mebuslar 
şıngton konferansına Fransa murah -
has heyetinin umumi katip muavini 
vazifesiyle iştirak etmiş, 1922 de Ce
nova konferansında fransız delegas
yonunun umumi katipliğini idare et
miş, gene aynı sene Lahey konferan
sında fransız de)egesi olarak bu-

(Sonu 8 inci sayfada) 

Müstakil mebuslardan Konya say· 
lavı general Ali Fuat Cebesoy ile İs
tanbul saylavı Refet Bele Cümhuri· 
yet Halk Partisine girmek ve Parti 
mebusu olarak çalışmak için müraca
at etmişlerdir. Bu müracaatları Parti 

Genbajkurca ta&vi~ edilmiıtir. 

bütçesinde 150.000 liralık münakale 
yapılması hakkmdaki kanun projesi
nin müzakeresine bı:şlanıldı. 

Söz alan B. Şerif İlden (Kastamo
nu), bu proje ile, Gümrük ve İnhisar 
lar Vekaletine muhtelif tesisler için 
verilen paradan 150 bin lirasını pro . 
paganda faslına almak istediğini, türk 
tütünleri veya herhangi bir memle. 
ket mahsulü için yapılan propagan . 
danın, yurdu tanıtmak demek olaca . 
ğınr, bu itibarla bu teşebbüsten dola
yı Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin 
ancak tebrike değer olduğunu söyli
y.erek, bu 150 bin liranın lngiltere'de 
sıga~alarrmızı satan müesseselerin 
tenvırat ve propaganda masraflarına 
hasredileceğini, İngiltere'nin umumi 1 
harpte~ e:e.ı türk tütünü kullandığı 
hal~e, ıngılızlerin umumi harp dola
yısıyle tütünümüzü bırakarak Virji _ 
n~ tütününe alıştıklarını, İngiltere -
nı~ ~ene tütünlerimize müşteri olm::ı
sı ıçın yapılan fedakarlıkların yerin
de olduğunu anlattı, dış memleketle
re yaln~z yüksek kaliteli sigara gön
de~menın lüzum ve faydasına temas 
ettı. 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
B. Ali Rana Tar han 

Valiler arasında 

ıimdilik bir değ~ıiklik 
bahis mevzuu değildir 

Valiler arasında geniş mikyasta de
ğişiklikler yapılacağı hakkında haber -
ler çıkmaktadır. Bu hususta kendisine 

Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden 
b~r noktanm izahını istiyen hatip, ls
vıçre'de gördüğü Yenice sigaraları -
n~n bizim memleketimizde satılan ye
nıcelere hiç benzemiyen tatsız ve a- müracaat ettiğimiz salahiyetli bir zat 
det~ ot gibi sigaralar olduğunu söy- bize şunları söylemiştir: 
ledı ve vaktiyle haber verdikleri bu 
vaziyetin neticesini sordu. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekilimiz 
B. Ali Rana Tarhan şu izahatı verdi: 
''- Muhterem mebus sözlerinin yal

( Sonu J. üaca sapada), 

"- Bu neşriyat hiç bir esasa isti -
nat etmemektedir. Değişiklik ancak 
vekaletçe idari lüzum görülürse yapı

lır. Fakat bugün için böyle bir mesele 
mevzuu bahis değildir.,. 
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insan ve kültür : 

Edebiyatta Coğrafya 
Geopofitik 

ve 

Seyahat edebiyatl, harpten sonra, büyük bir rağbet görmüştür. Şu 
var ki, yazılan kitapların büyük bir nisbeti, on dokuzuncu ve daha önce
ki asırlarda olduğu gibi deskriptif (tasvir edici) değil, daha ziyade tah -
lilci ve terkipçidir. Devrimizin insanı, ~tinkü, tanımadığı memleketle -
rin tabiatı ve insanı hakkında, sıraya konmuş bir tafsilatı okumaktan zi
yade, bunlarla kendi memleketi arasında, hem tabiata hem insana ait 
karşılaştırmaları ve hükümleri sevmektedir. Onun bu sevgisi, bilmediği 
coğrafyaların vasıflarım da öğrenmek istemesine engel değildir. Nitekim, 
başka dünyaların nebatları, dağları, dereleri ve hayvanları üzerinde a. 
deta birer etüd denecek kadar zengin parçalar gösteren filmleri büyük 
heyecan ve alaka ile seyre koşmaktadır. 

Şu var ki, dünya hakkındaki umumi malumatımız, arada büyük bir 
genişliğe gidebilmiştir. Gazete, kitap, radyo ve film, eğer istersek, bu 
hususta yeni yeni malumatı her akşam önümüze sermektedir. Umumi 
malumatımızın bu genişlemesi ile coğrafya bilgimize, gelip bir yeni di -
mansyon katılmıştır: Sosyal ve ekonomik görüş. Bunun tesiriyle, bizim 
eski coğrafya, şimdi revaçta olan geopolitik'i doğurmuştur. Geopolitik'
te, "geografia", mevcuttur. Ancak, tek başına değil, üzerinde yaşıyan 
insanın sosyal, politik ve bilhassa ekonomik davaları ve bu davaların 
bellenmesi lazım ve faydalı vasıflariyle birlikte mevcuttur. 

Yeni seyahat edebiyatı, işte bu yüzden, eskisinin olduğu gibi geogra. 
fia'ya dayanıp deskriptif olacağına, geopolitik'e dayanarak tahlilci ve 
terkipçi olmayı tercih etmektedir. 

Eski insan, eski seyahat edebiyatında, tecessüsünü giderirdi. Yeni in
san, yenisinde, sosyal, politik ve ekonomik idrakini tatmine çalışmak -
tadır. -Burhan BELGE 

Alman devleti 
arkeoloji enstitüsü 

Prof. Hasan Cemil 

Çambel'i asli 

ôxallğa seçti 
Ankara, 9 a.a. - Türk Tarih Kuru -

mu Riyaset Heyetinden : 
Dünya arkeoloji kurumlarının en 

büyüklerinden ve yü.z: seneyi geçen 
zengin mazisiyle bu ilmin en selahi -
yetli alemdarlarından biri olan alman 
devleti arkeolo enstitüsü, ahiren 
~hur alman <eoloğu ve sanat ta -
rihçisi Wincke an günü şerefine ter
tip ettiği fevk 1 lde bir içtimada türk 
tarih kurumu ba kam ve Bolu saylavı 
B. Hasan Cemi Çambeli ittifakla ens
titünün asli azalı;ma intihap etmiş ve 
bu intihap aşağ aki mektupla tebliğ 
edilerek enstit f!Ün azalık beratı da 
gönderilmiştir. 

"Alman devlt ti arkeoloji enstitüsü -
nün merkez dir ktörlüğünün, bu se -
neki genel topl tısında, Winckel -
mann gününün u yıl tesidi "9 birinci
kanun 1938" mi sebetiyle sizi ensti
tüye asli aza ta ı 1 etmek arzusunu 
müttefikan izh, r ettiğini bildirmekle 
şeref kazanırım . 

Tevfik Paıa 

londra'ya gidiyor 

Sarki Ürdün Baıvekilinin 
söyledikleri 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Şarki 
Ürdün başvekili Tevfik Paşa yarın 
akşam Londra'ya hareket edecektir. 
Bugün gazetecilere beyanatında şunla
rı söylemiştir: 

"- Filistin konferansında bulunmak 

üzere Londra'ya gidiyorum. Londra
da bu ay sonunda toplanacak olan bu 
konferansta memleketimin tezini mü -
dafaa edeceğim.,, Tezin mahiyeti hak
kında sorulan suale şu cevabı vermiş
tir: 
"- Memleketim bir arap memleke

tidir. Bu itibarla tezim, araphk men
faatlerine uygun bir tezdir. Konfe
ranatan evel bu mevzu hakk,nd.a fa:r.ıa 
konuşamam. ÇünkU orada açılacak mu 
nakaşaların ne netice vereceğini şim
diden kestirmek mümkün değildir.,, 

Memleketinin vaziyeti hakkında 

şunları ilave etmiştir: 

"- Memleketim her zamanki gibi 
sükun içindedir. Ticaret hayatı gün 
geçtikçe inkişaf etmektedir. Memleke
timo kadar sakindir ki, Çek - Alman 
hadisesi harp korkusiyle bütün dün 
yayı titrettiği sıralarda bile biz hiç bir 
endişe ile rahatsız olmadık.,, demiştir. 

İstanbul'da yeni 

maliye binası 

ULUS 

Se~imleri tasdik 
olunan belediye 

reisleri 
Bursa belediye reisliğine seçilen 

Neşet Kiper, Eskişehir belediye reisli
ğine seçilen Kamil Kaplanlı, Kırklare
li belediye reisliğine seçilen Haşim 

Peksöz, Kırşehir belediye reisliğine 

seçilen Turgut Çopur, Malatya beledi
ye reisliğine seçilen Mehmet Temelli, 
Tokat belediye reisliğine seçilen Rem
zi Topcan ve Yozgat belediye reisliği
ne seçilen Sefer Eronat'm seçimleri 
Bakanlar Heyetince tasdik olunmuş

tur. 

Otobüs iıletmek i(in İstanbul 
Belediyesi istikraz yapacak 
İstanbul belediyesi, otobüs alıp iş

letmek üzere istikraz akdine müsaade 
edilmesi iç.in Dahiliye Vekaletine mü -
racaat etmişti. Dahiliye Vekaleti İ~ 
tanbul belediyesinin bu müracaatını 
tetkik etmiş ve 500 bin lira istikraz 
akdetmesine müsaade etmiştir. 

Teadül cetvellerinde değişik
lik yapılan vilayetler 

Aydın, Çanakkale ve Çankırı vila
yetleri 1938 hususi idare teadül cet -
vellerinde yaprlan değişiklikler Baltan.. 
lar Heyetince tasdik edilmiştir. 

Şakirpaşa istasyonu 
Devlet Demiryolları Umum Müdür

lüğü Adana ile Adanagar istasyonları 
arasında bulunan Şakirpaşa istasyo
nunu lağvetmiştir. 

Yardım fişleri beiyesi 
Tayyare Cemiyetine ait yardım fiş

leri için beiyelerini Tayyare Cemiyeti 
reisliği yüzde 15 den yüzde 25 şe çı
karmıştır. 

Yeni P. T. T. Merkezleri 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum 

Müdürılüğü Aydın'm Karapınar nahi _ 
yesiyle Ortaklar köyünde birer posta, 
telgraf merkezi açmıştır. 

Hazine ile İstanbul belediyesi
nin kar~ıhklı alacakları 

Hazine ile İstanbul belediyesinin 
karşılrkh alaeka1 ırn tı;:ı ... fivP.cİ irin 
teşkil olunan komisyon hazırladığı ra
porunu alakalr vekaletlere vermiştir. 
Rapor 1-. .. hU\ye ve Maliye vckaletle
rince tetkik olunmaktadır. 

Yüksek muaffim mektebi 300 

talebe alacak sekilde 
geniıletilecek 

Soğuklardan 

Zonguldak'fa 1 O 

kiıi dondu ! 
Zonguldak vilayetinden şehrimize 

gelen malumata göre son fırtına dola
yısiyle Kozlu nahiyesinde yapılan ta -
raınada 9 vatandaşımızın donarak öl
düğü tesbit edilmiştir. Civar karakol • 
lara vaki müracaatlardan donan ve bo
ğulanların 50 ye baliğ olduğu zanne -
dilmektedir. Beycuma nahiyesinin 
Örmeci köyünden 301 doğumlu Ahmet 
oğlu Hakkx'nın da Tarakçı nahiyesine 
beş kilometre mesafede donarak öldü
ğü tesbit edilmiştir. Tarama ameliye
sine devam olunmaktadır. 

.Kastamonu - İnebolu yolunun açıl
ması için çalışmalara devam olunmak
tadır. Yolun bir iki güne kadar açılaca
ğı ümit olunmaktadır. 

Denizbank' 1n 1939 büdcesi 
Denizbank'ın 1939 büdçe projesi 

ve 1939 kadroları :tktısat Vekaletince 
tetkik edilmektedir. Önümüzdeki gün
lerde btidçenin tetkiki bitirilecektir. 
Denizbank kanunusani 1939 ayını al -
?11§ olduğu bir aylık muvakkat bfüiçe 
ıle sona erdirecektir. 

Köy işlerine dair Avrupa 
konferansı 

Temmuz 1939 da Cenevre'de top -
!anacak köy işlerine dair Avrupa kon
feransı için Dahiliye Vekaletinde zira. 
at, Sağlık, İktısat ve Maarif Vekalet
leri delegelerinden mürekkep bir ko
misyon teşkil olunmuştur. Komisyon 
önümüzdeki günlerde ilk toplantısını 
yapacak ve lüzumlu vesikaları hazırla
mrya başhyacakb:r. 

Bolu'do kar 22 santim 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu geçmi§, rüzgar garptan en 
çok saniyede bir metre kadar hızla es
miştir. En yüksek ısı 8 derece olarak 
kaydedilmiştir. Yurdun Karadeniz kı
yılarında hava yağı1h Trakya, Et!_e ve 

yer yer kapalt geçmiştir. 
24 saat içindeki yağışlann bıraktı:

ğı su mikdarı Muğla'da 54 ı Antalya
da 47, Bodrum'da 36, Alanya'da 20, 
Bucak'ta 17, Aydın'da 15, İzmir'de, 
Eskişehir'de 5, Ankara'da 4, Kiltahya
da 3, Konya'da 2 ve diğer yağış gören 
yerlerde bir kilogramdır. 

Karla örtülü yerlerde karın toprak 
üzerindeki kalınlığı Kayseri, Siirt ve 
Çorum'da bir, Erzurum' da 7, Kars'ta 
12, Sivas'ta 13, Van'<la 14, Bolu'da 22 
santimetredir. 

Rüzgarlar Trakya, Kocaeli ve ce -
nup Anadolu ile Karadeniz kıyılarında 
şi.ınalden, orta Anadolunun garp kı -
sıınlarmda garptan, diğer bölgelerde 
umumiyetle cenup istikametinden en 
çok saniyede beş metre kadar hızla es
miştir. 

Kendisine yal H pek muvaffakiyet
li hafriyatı degıl aynx zamanda pek 
kıymetli neşriy t borçlu olduğumuz 
türk tarih kurut unun başkanı sıfatiy
le, arkeoloji ilmıne büyük ve beka bu
lacak hizmetlerde lıulundunuz. Fevkal
ade güzel aergis y e birlikte idareni~ 
altında bulunm:.ış olan geçen senekı 
büyük tarih kongr ·si en eski tarihe ait 
araştırmalarda b r dönüm noktası ola
rak kalmakta ve fızamızda pek canlı 
yaşamaktadır. E stitUmüzün asli azalı 
ğma tayininiz, s e ve ç.alı~larınıza 
borçlu olduğum z şeyler ~çın. anc~k 
mütevazi bir teşı k ür mahıyetındedır. 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Defter -
darhk, İstanbul vilayeti dahilindeki 
Maliye tahakkuk ve tahsil teşkilatı i
çin yen.i binalar yaptırmaktadır. Fatih 
malmüdürlüğüne ait binanın projesi 
tamamlanmış tasdik için Ankara'ya 
gönderilmiştir. Bu bina Kıztaşmda, 
Beyoğlu malmüdürlüğü binası da 
Şişhane'de yapılacaktır. 

İsıtanbul'da Şehzadebaşı'ndaki yük
sek muallim mektebi, 160 talebeyi isti
ap edecek derecede olduğu halde mu
allim ihtiyacını karşılamak üzere bi
nanın bir miktar daha tevsii kararlaş
tırılmıştır. Binanın tevsii halinde tale
be kadrosu 300 kişiye baliğ olacaktır. 
Bu maksatla İstanbul'da bulunan 
yüksek tedrisat umum müdürü B. Ce
vat dün refakatinde maarif müdürü B. 
Tevfik Kut olduğu halde mektebe gi
derek yeni yapılacak bina etrafında 

tetkikatta bulunmuştur. 

Çağrı 
* İktısat encümeni bugün C. H. P · 

grup içtimaından sonra toplanacaktır. 

Yurtta en yüksek ısılar Erzincan 
da 10, Trabzon'da 11, Manisa'da 12, 
1zrnir ve Antalya'da 14, Bodrum'da 
15, Adana'da 16 derecedir. 

En düşük ısılar sıfırın altında Ço -
rum ve Siirt'te 1, Diyarbakrr'da 3, 
Kastamonu'da 5, Sivas ve Van'da on 
bir, Erzurum'da 12, Kars'ta 21 dere -
cedir. 
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Emniyet Sandığınm 
Ankarada da bir şube 
açması düşünülüyor 

Sandığa yapılan mevduat 23 milyona yaklaıll 
En tarihi kredi ve ikraz müesseselerimizden biri olan İstanbul 

Emniyet Sandığı, 71 yaşına girmiştir. Bu milli müessese, son Zi
raat Bankası kanuniyle, bankanın kontrolu altrnda 70 inci hesap 
devresini, büyük bir muvaffakiyetle kapamış bulunmaktadır. 

Doğru ve ciddi çalışmalariyle hal
kın emniyet ve sevgisini kazanmış o
lan bu müessese, tevdiat mevcudu, 20 
milyon 173.000 lirası vadeli olmak üze
re 22.516.347 liraya yükselmiştir. San
dığın kuruluşundan beri görülmemiş 
olan ve hatta İstanbul'da merkez veya 
şubesi bulunan her mali müesseseye 
nasip olmıyan bu yüksek tevdiat, em
niyet sandığının senelerdenberi tam 
bir mazbutluk ve intizam dairesinde 
çalışmak suretiyle halkımıza telkin et
miş olduğu itimat ve teveccühün ese
ridir . 

Günden güne inkişaf eden bu feyiz
li tevdiat kaynağından yeni plasman 
mevzuları bulunmak suretiyle fayda
lanılacaktır. Bu kaynaklardan bir kıs
mı, 936 ve 937 senelerinde hazine bono
su mukabilinde iskonto muamelesine 
tahsis edilmiştir. 

Emniyet sandığının lıugün projesi 
tetkik mercilerinde bulunan nizamna
mesi çıktıktan sonra, kaynakları nis
betinde ve iştigal mevzuuna uygun o· 
larak faaliyetini genişletebilmesi için 
Ankara'da ve icabında Türkiye'nin 
başka şehirlerinde şube ve ajanlar açıl
ması düşünülmektedir. 

70 inci hesap devresi: 

fazladır. Buna mukabil, gene bu sene i 
çindeki safi tahsilat miktarı, 2.756.861 
ııradır. Bu mıktar geçen sene tahsila
tından yüz bin lıra kadar noksandır. 

.Bu senenin ikinci ayı içinde tahsilat 
nisbeti kısmen azalmıştır. Bu da, 3202 
numaralı banka kanuniyle icra salahi
yetinin bankaya intikali dolayısiyle ic
ra m,uamelelerin'e yeniden başlanılma
sı. ı 18.ı:ım gelmesinden ve bir kısım 
müstekri.ılere borçları yeniden taksite 
bağlanmak suretiyle gösterilen müsaa
de ve kolaylıklardan ileri gelmiştir. 

Yapı hevesinin son senelerde Istaır 
bul'da genişlemiş olması, binalarn:ı. 

konfor itibariyle eskilerine üstün bu
lunması, şehir ve sayfiyelerin sıklet 

merkezlerini değiştirmesi gibi esaslı 
sebeplerin gayri menkul fiyatlarında 

hasıl olan umumi değişiklikten emni ... 
yet sandığı borçlularının müteessir ol
muş bulunacağı tabiidir. İkraz tarihle
ri itibariyle bu iktisadi hadiseden mü
teessir olarak borcunu yeniden ödiyo
memiş olan emlak mukabili ikraza.t 
borçlularına yeniden ödeme kolaylık
ları derpiş edilerek müsait şartlarla bu. 
alacakların taksitlendirilmesine karar 
verilmiştir. 937 senesinde başlanıl~ 
bu taksitlendirme ile halkımıza büyük 
bir kolaylık daha gösterilmiş bu1un

Türkiye Cümhuriyed Ziraat Ban- maktadır. 

kası, 3202 numaralı kanunun 25 inci Mücevher karşılığı avansların baki.
maddesine göre, emniyet sandığının yesi, sene sonunda, 468.114 lirayı bul-
70 inci hesap devresine ait bir rapor muştur. Bu sene içindeki ikrazlar mik
hazırıamıştır. tarı geçen seneye göre 22 bin lira ka-

Sandıgm 937 senesi sonundaki ka- dadazla olmakla beraber tahsil3.tın 
sa ınevcudu, 8,157,434 1iradır. Bundan fazlalığı bu seneki ikrazat bakiyesini 
2.047.998 lirası bankalar kanunu muci- geçen senekinden düşürmüştür. 
hince mevduatın munzam karşılxğıdır. Tevdiat karşılığı avanslar gıeçen se
Kasa makbuzat ve medfuatında ayrı neden 53.000 lira fazlasiyle 369.072 1i~ 
ayrı on milyon lirayı aşaıı bir fazlalık radır. Mumtelif borçluların sene so
vardır. Bu fazlalık sa•ldık muamelitı- nundaki miktarı, 1.609.048 liıradtr. Ge
nın hesap senesi i.tinde gösterdiği ha- ne sene sonunda sandık uhdesinde bu
reket ve seyyaı:yeti ifade etmektedir. lunan gayri menkullerin kıymeti 
Esham ve ta.rıilat cüzıdanmda 944.454 bin 983 liradır. 
!Ut;ı-.1.ııı- .~·L~Jt:·mt.§4 ~r lf-· t.,~, -
bin 500 lira Cümhuriyet Merkez Ban· 
kası hisse &enetleridir. 

Senedat cüzdanı, bu hesap bilanço
sunun en müsbet ve feyizli kıymetle
rinden birini ifade etmekıtedir. Vade
lerinin hitamına en çok iki sene kalan 
hazine bonoları karşılığındaki bu mua
mele 936 senesinde bir bu~uk ınilyon 
lira raddesinde idi. 937 senesinde ye
niden 4.817.370 liralık senet iskontoya 
kabul edilmiş ve vade&i gelen 898.824 
lira tahsil olunarak 938 senesine 5 mil
yon 436.012 liralık senet devredilmiş
tir. 

Esham ve tahvilat karşılığı olana
vanslarda geçen seneye göre artış var
dır ve bu rakam, 86. 323 lirayı bulmuş
tur. Milli baııkalanmızm imza ve kefa. 
le.ini taşıyan ve vadeleri iki seneyi 
ge~miyen bonolar mukabilinde açılan 
senetler üzerine avanslar, sene sonun
da 188.700 lirayı bulmuştur. Bu miktar 
geçen seneden 126.000 lira fazladır 

Teminat üzerine avans: 
Muhtelif teminat üzerine verilen a

vansların sene sonundaki bakiyesi, 
7.291.078 liradır. Bu sene içindeki safi 
ikrazat 1.329.123 liradır ki, bu miktar 
geçen seneye göre 65.000 lira kadar 

HALKEVİ KO 
• 

RI 

Salı günü saat 20 de 

Ha ı kevinde veriliyor 
Macaristan'm Peç şehri konserva -

tuvarı mu.siki profesörü ve türkolog 
Bay Jean Ban ile macar muganniyesi 
Soprano Bayan Höfler Maria tarafın -
dan salı günn saaıt 20 de ~~ 
programa göre bir konser :e;ııecektir. 

ı - Bugünkü macar mılll ve halk 
musikisi üzerine konuşma: Profesör. 
Jean Ban. 

2 - Bartok ve Koday'dan beş halk 
türküsü. Teganni Bayan Maria Höflcr 

3 - Bartok'un topladığı ve piyano 
için işlediği eski halk par~arı, piya -
notla: Prof. Jean Ban: 

4 - On altıncı ve on yedinci aarr
dan kalına üç macar halk tüdrusü; 
Dohmanyi'den iki macar halk türküsü, 
Teganni: Ma.ria Höfler 

5 - Bartok'tan "macar köylil tür
küleri" 

Sovyet büyük 

elçi ·ğinde 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

6 - İki Finn halk türküsü; Sch~ 
bert'den "İlkbahar rüyası" Puccuni'
nin Madam Batterfly'den Aria, Te -
ganni- Maria Höfler 

göster·ıen film 
Dün akşam ~ 0 yetler Birliği An -

kara büyük elçili ı ıde güzel bir suare 
tertip edilmiştir. ıarede, .mevzu.u bü
yük ru.s edibi ç k >f'un bır e~erınden 
alınarak filme çe 1 miş olan bır kome
di bunun arkasır: n da muhtelif ma -
halli rus danslar ı ait filmler göste -

rilmiştir. 

Suarede C. H . ve matbuat umum 
müdurlüğü erka ından bazı zevatla, 
gazeteciler bulun ıuştur. 

Davetliler, f 1 eri alaka ve hay -
ranltkla seyretti t~n sonra hazırlanan 
büfede izaz edilm'sler ve geç vakte 
doğru büyük ektl kten ayrılmışlardır. 

Tan vapuru kurtarıl<lı 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Ereğli 

limanında karaya oturan Tan vapuru 
kurtarıldı ve limana döndü. 

htanbul muallinıh•rinin isteği 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Bazı mu
allimler ilk mekteplerin yüzüncü yılı 
münasebtiyle merasim yapılmasını ve 
bir sergi açılmasını Maarif müdürlü • 
ğünden temenni etmişlerdir • 

Dalgınlığa dair ... 
Bir takım büyük adamların dal

grn olduğuna dair hikayeler vardır. 
Avrupa mizah edebiyatında dalgın 
adam, gözlüklü ve yaşlıca bir profe
sör olarak tasvir edilir. 

Bizde maarif nazırı rahmetli Em. 
rullah Efendinin dalgınlığı meşhur
dur: onun bir gün vapurda, yahut 
trende yanındaki adamın cebindeki 
leblebiyi, kendi cebinde sanarak, 
yediğini bilirsiniz. 

Kedi meraklısı büyük bir riyazi
ye alimi ile bir marangoz arasında 
geçmiş olan şu hikayeyi de, belki, 
duymuşsunuzdur: 

Alim - lki kedim var, birisi u
fak, birisi büyük. Ben burada çalışır
ken onlar girmek, çıkmak istiyorlar. 
Kapıyı tırmalayıp benim zihnimi da
ğıtıyorlar. Onun için kapının altına 
iki tane delik yap, birisi büyük, bi
risi küçük olsun. Büyük delikten 
büyük, küçük delikten de küçük ke
di girer, çıkar. 

Marangoz - iki deliğe ne lüzum. 
var? Bir büyük delik yaparız. lkı 
kedi de girer, çıkar. 

Bir başka alimin de yumurta kay
natırken saati cezveye koyup yu-

murtayı elde tutmuş olduğunu da 
söylerler. 

Bütün bunlar, okunduğu, dinlen
diği zaman gülünecek hikayelerdir. 
Fakat bu dalgrnl:ık bir ~ahsrn husu
siyeti dışına çıkınca gülünç olmak
tan da çıkıyor: 

Dünkü pazartesi gi:inii Ankara'
nın yarı resmi binalarından birisinde 
bir bayrak dalgalanryordu. Bunun 
neden orada asılı durduğunu sor
dum. Birisi, tahmin üzerine, şöyle 
bir cevap verdi: 

- Dün pazardı; pazar günü çeki
len bu bayrağı bugün indirmeyi U• 

nutmuşlar; dalgınlık! 
Fakat böyle meselelerde dalgın

lık mazeret mi, suç mudur? - T. 1. 

Bira içen birahane! 

Bavyera' da tutuşan bir biraha
neyi, itfaiye gelinciye kadar &Ön· 

dürmek için tam 6,000 şişe bira 
dökmüıler ..•• 

Bi11a seven bir dostumuz: 
- Gördün mü biranm faziletini, 

diyordu, eğer dökülen rakı obay
dı, bütün mahalle yanar, giderdi. 

Bir birahanenin köpüren alev
leri Üzerine altı bin ti§'e bira dökü· 
lünce ben de bir arap şairinin bey
tini ratırladan. Şair ,bu beytinde 
der ki : 

"Kadehinizde kalan §araptan 
bir damlayı da yet"e dökünüz. Çün
kü cömert adamJarm içkisinden 
toprak bir pay almalıdır.,, 

Bunca yıldır, bunca ausamıı a
dama bunca bira içiren bir biraha· 
ne de bir gün 6000 şİ§e içmek iste
mi§, çok mu? 

Modern cehennem! 

Su tü,yler ürpertici tel,ııraf Fila-

delfiya' dan geliyor: 

''Mahkıimlarm 100 derece hara· 
retle ısıtılmış hücrelere kapatılmış 
oldukları FiJadelfiya hapisanesin -
deki bir çok memurlar ölüme se
bebiyet vermek ve mesleki ihmal
de bulunmak töhmetiyle bugün 
mahkeme huzuruna çıkarılmışlar-
dır .. " 

Ne dersiniz? Din kitaplarının 
tasvirlerini hatırlatan bu ha·diae, 
acaba yeni dünyada keşfedilmit 
yeni bir cehennem midir? 

Acmp bir moda! 

Amerikalılar, ne oluraa olsun, 
garabetten vazgeçerniyorlar ve&
selam 1 Son zamanlarda da acaip 
bir moda çrkarnu§lar: balolara de
kolte olarak gidecek genç kızların 
sırtına boya ile manzara resimleri 
yaptırmak modası! 

Bu moda hakkmda bir genç ba
yanın reyini sormuş.lar ve şu ceva
bı almı§lar: 

- Tat çatlasa ben bu modayı 
kabul edemem. Arkamda bir tab
lo! Yok, yok, bu bana bir nevi atl"l 
hamallığı gibi gelir l 

Teganni olunan parçalara piyanoda 
Prof. Jean Ban refakat edecektir. 

H<ılkevinde aan.dı ra~·lar 
Ankara Halkevinin her pazar gün11 

Yüksek mektep talebeleri için tertip 
etmekte olduğu çaylardan biri pazar 
günü akşamı gene yapl'lmış ve fakülte 
gençleri kendi aralarında birkaç saat 
eğlenmişlerdir. 

Önümüzdeki hafta çaylara gene 
devam edilecektir. 

Çekirdeksiz iizümlerin 
rutubet derecesi 

~ktısat Vekaleti, standard ve husu
si tiplere göre ihraç olunacak çekir
deksiz kuru üzümlerin azami rutubet 
dereclerini tesbit etmiştir. 7, 8, 9, 17, 
18, 19 numaralı standardlarda azami 
rutubet derecsi yüzde 17, 10, 11, 12, 
20, 21 nu"'3ralı standardlarda azami 
rutubet derecesi yüzde 16, hususi tip
lerde azami rutubet der~esi yüzde 17 
olacaktır. 

İstimlak kanununda clcğişiklik 
İstanbul, 9 (Telefonla) - İstimlak 

kanununda yapılması istenilen tadilata 
ait rapor hazıırlandı ve valiye verildi. 
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(emberleyn Roma yolunda 
İngiltere Batvekili Çemberleyn, 

haftalardan beri beklenen Roma zi
~a.retini yapmak Üzere yola çıkmış 
ul~yor. MalUındur ki İngiliz ba§

vekili, Münib anlaşmaamdan so.nra 

-D."0 .N:Y:A ... H .. ~·"- B · E .R: l E R İ 
' ' . "' . . .. . ~ . . 

s,s milyarlık deniz Çek askerleri M~nkaç~vo 
büdcesi ! mıntakosını tahhye ettıler 

n.· • . 

Fon Ribbentrop yakında 
Varşova'ya gidecek 16 ni . ·ı·~ . . .. .&an ıü aı-mm merıyete gırmea.i Fransa harp filosunu uzenne Muaolini tarafından vuku 

bulan davetle Rom.a.'ya gjtmektedir. 
Fakat davetin yapıldığı zaman•dan 
he~ aradan geçen haftalar içinde 
.,.._yet hayli değitmi§tir. Musolini, 
Çenıbe~Jeyn'i Roma'ya İtalya için 
~~yonlar koparmak maksadiyle 
&aiırmııtı. Filhakika İtalya bir ta
~ftan lngiltere bqvekilini Roma'ya 
de.vet ederken, diğer taraftan da 
1935 ltalya.n. Franaız itil&fmı fesh
ebni§ ve İtalyan meclis.inde de Fran
aa aleyhine malUın olan nümayiı ya
P~lmııtı. Muaolini'nin takip ettiği ta
~Y.e~ ortaya südet meaelesi gibi bir 
İbtıi.li.f atıp da Münib konferansına 
~r dört taraflı bir içtimam akti
~ !~in ederek Fransa' dan istedik· .-;ru koparmaktan ibaretti. Fakat 
ita Yan nıecJiainde yapılan nümayiıe 
"-tıı F:riUlaa. daha sansasyonel bir 
~Ukabil nümayiıle cevap verdi. Mü
ı.ıh aııla§Jnası Fraıua'mn sol cenah 
~ilerini rencide etmiıti. Mü&tem-

Berhtesgaden. m.ülô.kat~~.d~n ~onra 1 Pad~~:~tle::~:Y:"' B. 

Leh gazetelerı nıkbın gorunmıyorlar Kampinki Entransijan gazetesine şu 
Varşova, 9 a.a. - Gazeta Polska aldığı yarı res~i bir habere 

müsteniden fon Ribbentrop'un gelecek mart veya nısanda Var· 
şova'yı ziyaret edeceğini bildirmektedir. 

Bu gazete, bu ziyaretin ikin· ---,------------
cikanunun sonunda yapılacağı - Tunus' ta 
nm ilan edilmiş olduğunu hatır· 

~~e rtleaeleai de sai cenah partileri 
• ika.dar ettiğinden bunlar, Fransa'
nın bir ''Afrika Münihi"ne &ürüklen
nıeaine razı olmadılar. Ve Daladiye 
hükü.ıneti, bu defa ItaJya'ya kar§ı 
le?t bir vaziyet aldı. Franıuzlar, bir 
la.ı-aftan 1935 itilafmm feshedildiği
ni bildiren itaJyan notaama cevap 
•erirkellt diğer taraftan da lneiltere
den bu meseleye karış.nıamaaını ta
lep ettiler. Fransa'nın bu dileği kar
tısında lngiltere'nin, İtalyan - Fran· 
aız ihtilafına kanpnakta ısrar etme
si aykırı olurdu. Çemberleyn, Roma'· 
fa gittiği zaman, bu meseleyi sureti 
katiyede bahis mevzuu etmiyeceğini 
bildirnıittir. iş bu çığıra girince, 1-
talya hakımJndan, Çemberleyn'in 
Roma'yı ziyaret etmesinin hikmeti 
ortadan kalktı. Ve hadiselerin garip 
tecellisi olmak üzere, bu defa ltalya, 
keneli ihdas ettiii bir ihtilafa, Çem
berleyn'in hakem olarak karıtması
lll rica ebneğe ba§ladı. 

Çenıberleyn Roma'ya gittiği za
-..ıı ltaJyan - Fransız ihtilafmı gö
riİf('Cek ani görüpniyecek mi? 

labnaktadır. 
Siyasi mahfiller, bu .ziyaretin tehir 

edilmesinin Polonya'nın Almanya'ya 
karşı ihtiyatkarane hattı hareketini 
teyit etmekte olduğunu beyan etmek
tedirler. 

Leh gazeteleri nikbin değil 
Varşova, 9 a.a. - Havas: Polonya 

lfariciye nazırı Bek'in Berhtesga -
den'de Hitler'le yaptığı mülakat es
nasında gazetelerin ilk neşriyatı pek 
o kadar nikbin değildir. 
Yarı resmi Gazeta Polska, Alman

ya ile Polonya arasında işbirliği i~in 
bertaraf edilmiyecek müşkülat bu -
lunmadrğmı ve beş senedenberi iki 
hükümet tarafından takip edilen si· 
yasi hattı hareketi değiştirecek orta
da hiç bir şey olmadığını kaydetmek
le iktifa ediyor. 

Polonya muvazene arıyor 
Diğer taraftan Kurjer Polski ga

zetesi, Polonya - Fransız ittifakının 
idamesi ve sağlamlaştrrılmasr lüzu -
munu kaydederek diyor ki: 
"Polonya'nın coğrafi vaziyeti iti -

bariyle Almanya ile anlaşma siyaseti 
takibi zaruri ise de Polonya yalnız 
komşularla olan münasebetlerini de· 
ğil fakat Avrupa siyasetinde amil o
lan bütün devletlerle olan münaseba
tında bir muvazene aramıya mecbur
dur. Polonya • Fransız ittifakının i
dame ve tarsini Polonya'nın menfaa-
ti icabından olduğu kadar Fransa için 
de elzemdir, bittabi eğer Fransa Av
rupa'daki vaziyetini muhafaza etmek 
iatiyQraa. çünkil Franea ancak Polon-

1 - Fra.n.uzlar, h&li. aureti katiye- ya ile mutabık bulunduğu takdirde 
ete ~yeceğini M>ylüyorla.r. Fa· bunu yapabilir.,, 
derken, bir defa da Parh't~ tra1151z ..... --·-----, • -· 'ıt-' -- .... ~ 
de.let adamlariyle görii~esini Çem- aıtrmıyacak 
.._rl•yn'den rica etmiflerdir. Vaı:-şova, 9 a.a. - Matbuatın zan-

2 - lo•iliz ba§vekili bu ihtilafa nettiğine göre 14 ikincikanunda mil
~it''-e&ğnu kati oİarak bildir- Jetler cemiyeti konseyinin içtimaına 
DMtteeberaber, eğer bu yolda bir hiz- iştirak edecek olan Sovyetler Birli

ulunabilit"ae, bundan kaçm- ği Hariciye komiseri B. Litvinov 
Jnryacafmı da iyma ebnİftir. durmadan Varşova'dan geçecektir. 

h.3b- ~talya, Çemberleyn'in mutla-
u ihtilafta hakem rolünü yap

Ç.~r ~~a~ ettiğini ileri sümıektedir. 
ltllttku ıtalyanlara göre, Fnuuız • 
b"alyaıı ihtilafı, iki devlet arasında 

lJi" aıılapnazhk değil, bir Avrupa 
~eaeJeııidir.ltalyan gazeteleri, "Çem-

Kudüs Müftüsü 
Filistin'e tekrar 

girebilecek mi ? 
el'\eYlı bu meseleyi halletmezse so-
~~ f~n.a olur," diyorlar. Fakat bu Kahire, 9 a.a. - Mısır başvekili 
d'l d~duı arkasındaki maksat izah e- Mahmut paşa Suriye ve Lübnan fev -

Bir İtalyan'a tecavüz 
edildi 

Tunus, 9 a.a. - Tunus'taki İtalyan 
konsolosunun teşebbüsü üzerine yapı
lan tahkikat 200 kadar müslümanla ya
hudinin 3 ikincikanun günü Volpicelli 
adındaki bir italyan terzinin dükkanı 
önünde nümayiş yaparak İtalyan bay
rağını yerinden çıkarmış ve yerine 
fransız ba:1rağı asmış olduklarını mey
dana çıkarmıştır. İtalyan bayrağının ne 
olduğu malfun değildir. 

Bir fransız kadınla evli olan ve fa
şist fırkasında mukayyet bulunmıyan 
Volpiçelli şikayette bulunmamıştır. 

İtalyan matbuatı, bu hadiseyi izam 
ederek italyan mağazalarının taşa tu· 
tulmuş, italyan bayraklarının koparı
larak yakılmış olduğu vadisinde neşri
yatta bulunmuştu. 

Mukabil nünwyişler 
Roma, 9 a.a. - Tunus'ta yapılan i -

talya aleyhindeki nümayişlari pro -
testo i~in bütün garp Trablus'u, Adis
ababa ve Harar'da mukabil nümayiş -
ler yapılmıştır. 

Sovyetler halıka vı 

mukavelesini 

uzatmıyorlar 
Moskova, 9 a.a. - Sovyet - Japon 

balıkçılık ihtilMı hakkrnda tefeirJerde 
·---- • - - • 'TT"-"-Gft2U2 

Zveda gazet~i. Japonya dalyanların 
müzayede usuliyle devri usulünü ka
bul etmediği takdirde sovyetlerin hiç 
bir anlaşma aktetmiyeceklerini yaz· 
maktadır. 

Bu gazete, Japonya'nm müzayede 
usulünü kabul etmediğini, çünkü dal
yan1arı daimi surette kendine mal et
mek istediğini ve sovyet kooperatifle
riyle rekabete girişmeği arzu ettiğini 
kaydetmekte ve J aponya'nm her halde 
sovyet balıkçılık endüstrisinin inkişa
fına mani olmak ve sovyet dalyanlarını 
kontrol etmek istediğini ilave eylemek 
tedir. 

k 1 rnıyor. Belki de böyle müphem kalade komiserliğinden arap komitesi 
t•rnaııiyle tehdi·.iin daha müessir azasının müftünün başkanlığında top- D 

0 acağnıa inanıyorlar. !anabilmek üzere Suriye'ye girmeleri- o N 

beyanatta bulunmu~tur: 

"-Fransız sahillerinin müdafaası 
çok iyi organize edilmiştir. Bununla 
beraber Fransa'nın büyük harp gemi -
lerine ihtiyacı vardır. Ve 1939 butçesi 
bahriye için .sekiz buçuk milyarlık bir 
tahsisat derpiş etmektedir. Fransa ça
lışmazsa 1944 de Akdeniz'deki mevkii
ni kaybedebilir. Fransız harp filosu 
500 bin İtalyanınki ise 450 bin ton • 
dur. Fransa 110 bin, İtalya ise 150 
bin ton inşa etmektedir. 

Fransa 31 kanunuevel 1939 aka -
dar aşağıdaki gemileri inşa edecektir: 

İki zırhlı, bir kruvazör, yedi deniz
altı, 24 bin ton hafif ve muavin gemi -
ler. Bu inşaat normal bütçe ile derpiş 
edilmiş olan iki tayyare gem.isi, bir 
kruvazör 6 torpito ve 5 denizaltı ge -
misine inzimam etmektedir. 

Macar Hariciye Nazırı 
B. (aki Berlin' e 

gidiyor 
Budapeşte, 9 a.a. - Hükümetin or

ganı olan Heflo gazetesi Kont Çaki'nin 
bu ayın yirmisine doğru Almanya'ya 
gideceğini yazmaktadır. Aynı gazete, 
Daranyi'nin Almanya' dan avdet ettiği. 
ni, fakat mumaileyhin siyasi mahiyet
te hiç bir mülakat yapmadığını ilave 
eylemektedir. 

Macar diplomatlan için Kont Ça; 
ki'nin yakında Almanya'ya yapacağı 

ziyaret esnasmda giyeceği üniforma 
kabul edilmiştir. Bu üniforma_nın ~e~-

. 'd 'ır ve bava ordusu zabıtlerının 
gı mavı 

üniforınasını andırmaktadır. 

Prens Pol -K1ral Karol 
görüımeleri 

Bükreş, 9 a.a. - Cumartesi günü 
Arad bölgesinde bir av partisine işti -

rak etmiş olan Kıra! Karol, dün krz 

kardeşi eski yunan krraliçesi Eliza
bet'in malikanesi olan Banlok'ta yu _ 
goslav naibi Prens Paul'a müJfilci ol -
muştur. Bugün öğle vakti kıral ve 
prens henüz Banlok'ta bulunuyorlardı. 
Görüşmeler hakkında henüz hiç bir 
şey neşredilmemiştir. 

Ü 

Ukranyalıların büyük bir ecnebi devletin 

himayesinde hareket ettikleri söyleniyor 
Prag 9 a.a. - Çeteka ajansı bildiriyor: Sungvar civarındaki ta-

~ alakadar Çekoslovak kumandanlığına bildirilmesıni mü· 
arruzu d . l . . 8 b l k l d 
teakip Duhe'ye iki subay gön erı mışt1ır. bul su ayktarı~d. o un a 
uzaktan görülebilecek beyaz hazubent er u unma a ı ı. 

Subaylar ilerlerken macarlar müte - işle Almanyn'nın parmağı varl 
madiyen ate§ etmekte idiler. "Fakat ukranyalılarla çekler arala-

F tisek ve Haço isminde olan bu rıncia böyle bir himaye tasavvur et-ran .. .. k şun 
zabitlerden birinin göğsune uç ur . mekle vehme kapılmışlar ve toplarını, 
isabet ederek ağır yaralar ~gmıştır. J?ı- tanklarını, mitralyözlcrini boş yere iş
w er zabitin kapu u merm:lerle .delın- }etmişlerdir. Beş miı:ıli kuvetle yaptık
~iştir. Bununla beraber hır zabıt ma- lan taarruz da boşa gitmiştir. Çünkü 
carların mütemadi ateşi altında yar~lı bunlar yalnız Munkaçevo Ungvar de
arkadaşını Vclkelar'a kadar taşrmaga ğil, Viyana hakem kararını ?1üteak~p 
muvaffak olmuştur. Macaristana karşı açtıkları dıplomatık 

mücadeleyi de kaybederek çekilmek 
mecburiyetinde kalmışlardır . ., Macarlar yerıi mii.da/aa 

tedbirleri aldılar 
Budapeşte, 9 a.a. - Dün Macar - Ç:

koslovak hududunda cereyan eden ha
diseler üzerine şimal hududu uzunlu
ğunca yeni müdafaa tedbirleri ittihaz 
edilmiştir. 

Prag, macarlar tarafından yapılan 
tahribat dolayısiyle tazminat istemek
tedir. 

Siyasi mahfiller, çekoslovak hükü
metinin "bu gibi hadiselerin tekerrürü 
beklenilmiyen neticeler doğurabilece
ğini,. anlıyacağını ümit etmektedirler. 

Macar hükürnetinin teklifi üzerine 
çekoslovak kıtaları Münkaçevo mın -
takasmı derhal tahliye etmişlerdir. 

Çek hükümeti de esirlerin mübade
lesini kabu letmiştir. 

Hudut hôdi.-.esinde ölenlerin 
cenaze töreni 

Müşahitler bir macar gazetesinin 
ilk defa olarak "büyük bir Avrupa dev
letini,, çekler ve ukranyalıların Mu~
kaçevo ve Ungvar üzerindeki taleplerı-

e muzaharet etmekle açıkça itham et-
n . 1 
tiğini beyan eylemektedır er. 

Siğaralar1mızı 

yurt dışında 

tanıtmak için 
(Başı 1 inci sayfada) 

nız ikinci kısmına benden cevap arzu 
buyurdular Bu ikinci kısma ait şika~e~ 

·· ·· ilca ler bundan evele ait yani bugunun § . 
yeti olmadığı anlaşılıyor. Bend~nız 

Budapeşte, 9 a.a. - 7 k~nunusani İsviçre'deki sigaraların fenalıgına 
hudut hadisesinde ölenlerm cenaze dair bir şikayete yakında muttali ol
töreni, dün Munkaçevo'da yapılmış ve madnn. Bu gibi ecnebi memleketler· 
bu törende hükürneti nazır Jaross tem- de satılan muayyen markalardaki ai
sil etmiştir. garalar mutlaka Türkiye'de satilan-

Macar ajansının bildirdiğine göre, ların aynı olmuyor. Ekseri bu gibi 
Munkaçevo mebusu Vozari, cenaze memleketlerde bizim müteahhidimiz 
mitinginde söylediği bir nutukta, bulunuyor. Kendisi o memJekette sü
Munkaçevo'ya muntazam çek kıtala.rı rüleceğini tahmin ettiği harmanları 
tarafından yapılan hiicumun metodik sipariş ediyor. Biz de buradan ·bu 
bir suı-ette hazırlanmış bir hareket ol- harmanları yaptırıp tütün olarak gön 
duğunu ve bu keyfiyetin macar arazi- deriyoruz. Çünkü sigaraları oralarda 
sinde esir edilen çekoslovak askerleri- yapmakta gümrük noktasından iıti -
nin üzerinde bulunan vesikalarla sabit fadeıniz vardır. Buradan göndermif 
bulunduğunu bildirmiştir. olduğumuz harmanlar onun nezareti 

Çekler yangın bombası 
kullandılar 

Budapeşte, 9 a.a. - Macar telgraf a
jansı, evelki gece Ungvar yakınında 
Nagygejosee'de vukua gelen hudut ha 
disesi esnasında çeklerin yangın çıka
ran kwnbaralar atmış ve bunların üç 
evde yangın çıkarmış olduğunu tasrih 
etmektedir. 

Bu, ajans, bir çek mülaziminin hu
dudu tecavüz etmiş ve macar toprakla. 
rında yaralanmış olduğunu ilave eyle
mektedir. 

Çeklerin bir tekzibi 

altında sigara haline konularak satı
şa çıkarılıyor. Orada satılan Yenice, 
müteahhidimizin bizden istediği har· 
mandan yapılan yenicedir. Ben bun
larm fenalığına dair bir şikayete 
muttali olmadım. Olduğum zaman 
tabii icabeden tedbiri almakta gecik-
mem.,, 

Adli tebliğahn posta ile 
yapılması: 

} 4 - Alma.nya'ya gelince; bu dev- ne müsaade istihsali için olan teşeb
de.tin, İtalyan - Franşız anla§masmm büsler:ine devam etmektedir. 

Ü l E R 
~vaın edip gitmesini istediğine §Üp- İngiliz hükümeti, konferansa işti - ı• • d k • ı 

Yoktur, Almanya üç &enedenberi, rak edecek olan arap delegelerinin bir çtı mai yar 1 m ve teş 1 o" t :rota Avrupa'da ka;ı;aııdığı siyasi za- an evel Londra'da bulurunalarma hu -
erleri buna bordudur. Sonra ltalya- susı" bı"r ehemı·yet atfetmektedı"r. · · d b. · l h ı·v· !lQı b " (Va-Nu), milli ananelerımı:.z en ırı o an ayırsever ıgın, son .zaman-

Prag, 9 a.a. - Resmi bir teb1iğ, çek 
hükümetinin geçenlerde ihtiyat kıtaa
trnı silah altına aJmı ve Polonya ve 
Macaristan hudutlarında tahşidatta bu 
lunmuş olduğuna dair olan haberleri 
tekzip etmektedir. 

Dünkü toplantıda görüşülen mad -
deler arasında bulunan adli evrakın 
posta, telgraf ve telefon idaresi va -
sıtasiyle tebliğine dair olan proje gö
rüşülürken adliye encümeni namına 
söz alan B. Fuat Sirmen (Erzurum) 
projenin tabından sonra adliye encü
meni ile dahiliye encümeni mutabık 
kalarak ikinci madde için yeni bir 
formül hazırladıklarını ve bu formüle 
hükümetin de iştirak ettiğini söyle -
di. u ihtilafta Fransa'ya kar§ı al- "kk · 

ltıan l'ilistin'e .iki tabur asker larda bir hn.,li gevsemiş olduğuna dı atı çekerek bu güzel ve yerinde Yardımını temin etmeğe çalı§- ....,. ~ 
~~da aykırı bir vaziyet de vaNlır. gönderiliyor itiyadı yeniden canlandırmak için her vasıtaya müracaat ederek propa-
~•lUın.d.ur ki ltalya, 1915 senesinde Kudüs, 9 a.a. - Palestine Post ga - ganda yapmak lii:.zumundan bahsediyor. Arkadaşımı.z ortaya attığı fi-
lrtıl:alanan mukavelenin 13 üncü zetesine göre, mevcut ingiliz taburla - kirle şüphesi:.z ki ehemiyetli bir ihti.yacunıza temas etmiş bulunuyor. Ha
~addeıainin tatbikini iatiyor. Bu mu- rından ikisini değiştirmek üzere fngil- kikaten hayırseı1erlik, türkün, en kıymetli ırki me:.ziyetlerinden biridir. 
h •~ele, Alınanya'ya bir ittifakla tere ve Berrnüd'den Filistin'e iki ta - Biribirini kovalıyan harplerin ve leltlketlerin hararetini çok soğutmu§ 
aglı ol.n ltalya.'nm, bu ittifaka kar- bur asker gelmiştir. olduğu bu ananemizi ihya için ne yapsak azdır. Ancak, bence, daha Önce 

ş. ~dakataizliiini tekil ebni~ti. Bir irıgiliz heyeti Berline yapılması lci:.zcm gelen bir şey vardır. 
b lllıdı Almanya'ya kar§ı gösterdiği y cı§adığımı.z devirde, yalnı:.z ferdi teşebbüslere inhisar edecek bir lıa-
.\':ın aadakatail:liğin mukabilini gene Londra, 9 a.~idiy~:rilen malUmata yırseverliği.n, içtimai yardım dôvasını kökünden halletmesine hemen im-

~ anya'nm yardımiyle temin et- d kan kalmamış gibidir. Bu sahada, şahsi gayretler ve fedakôrlıklar, ne 
~ege ç.lqmak, tarihte emaaline na· göre, beynelmilel mühacir1ere yar rm q"' te düf ofisinin direktörü, B. Rubbee bugün kadar fümullü olursa ol.sun, büyük bir kısmı itibariyle heder olmıya 
b ı .ısa edilen bir politika can- Paris'e hareket etmiştir. Direktörün mahkumdur. Sonra /erdi yardımlar, içtimai bir dalalet olan dilencilıg'vi 
~ ~~ıdır. Mamafi Almany~ yir-
~ dort aene evelki bu sadakatsizliği yanında ofisin iki yüksek memuru ve tefvik etmek TnOhzurunu da doğurur. Onun için, her §eyden önce, vatan-
ı:ıatırl l k Berlin'deki ingiliz büyük elçiliğinin dcı§larU1 hayırseverlik hislerinden doğacak yardımları kanalize ederek 
L aınaz ı tan geliyor. Daha ya- mal~ eksperı' vardır. t:.Teyet çarşamba k b' 
'.!il &11Jn.anl rd ı 1 , w • rı en acil ihtıiyaçların tutminine çare arıyaca geniş ır teşkilôta ihtiyaç 
)ard a • ta ya nın yapbgı günü Berlin'e varacaktır. 
bt mu hatırlıyarak, italyan davası- vardır. 
•. tutuyor. Fakat nereye kadar? lıte Dilencilikle mücadele ediyoru:.z. Çok gü:.zel, fakat bedenen çalışmak 
lfın. c:uı alacak noktası da budur. "Ben orta Avrupa davamı sulh yolu kabiliyetinden mahrum, alil ve sakat aynı :zamanda gelirsi:.z ve kimsesiz 
ltı'":ger Ahnanya, itlayan davasm..: ile halletmeğe muvaffak olduğwn pek pok vatandct§ vardır. Bu gibi muhtaçlara tahsis ettiğimiz müessese
d,.~ .~fa_ada bir harbi göze alacak ka- gibi, siz de Akdeniz davanızı ha1:'be lerin ve yardımların bu vaziyette olan bütün vatandaşları çerçevesi içine 

1 en gidecekse, o zaman Fransa- yer vermeden halletmenin ça~esıne alacak bir genişlikte olmadtğını da hep biliyo;uz. Onun içindir hi, hele 11ı tn Vaziyeti zorlafrr. Çünkü İtalya i- bakınız.,, Esasen ltalya'nın lngıltere- · d e y ı IA k bu soğuk kıf aylarında ıçtimai yar ım meselesi hepimizi düşündüren bir lt a ruz ba§ma harbe giripnekten yi hakem olarak bu ihtilafla a a a-
orJanıyan Fraıua, müıterek bir Al- dar etmiye çalı}maaı ve Fransa•m.n dert oluyor. 
~;u - İtalyan cephesi kartısında ln- da ltalya'ya kartı meydan okur bır Birçok hayır cemiyetlerimiz var. Münhasıran içtiınai yardım ifi)'le 
tı tere'nin yardımını temin etmeğe vaziyet almaaı, AJmanya'run, italyan uğraşacak çok geni§ tcıkilcitlı ve devlet himayesinde bir hayır müessese· 
:tlıecburdur. İ§te ingilizler de o za- davasmda yardımda harbe kadar •İ de kurcıma)'ı% mı? Kl§ yardımı namiyle bugün birçok medeni memle
::aıı hakemliği, Fransa'nın rızasına yürümek istemediğine delil olarak ketlerde, milletin gönlünden kopan milyonları en muhtaçlara dağıtan 
.?"alanıyarak, bir hak olarak ileri kabul e-.'.lilebilir. Şu halde Fransı~ • teıkilcitlar vücuda getirilmiştir. Bütün hakiki yoksulları ve biçareleri ka-

•1lrebilirler. 1 d J h k va F ka talyan ihtilafın a a.51 a emw .
1 

Az .. - nalları altına alacak böyle kuvetli bir le§kilcita eminim ki milletimiz gön-
I 4 t alman gazetelerinin lisan - yetinde bulunan fngıltere degı ' • r - k · • k dd "t t ; k b ·· b "t'" ·· d l 
L~l"J ltalya'ya taraftar görünmekle manyadır. Fakat Almanya da öyle un.u ~e e~sını açma ta tere u .. em yece ve ugun ukund~u~O: e e-
~aber, alman hükünıetinin daha bir hakemdir ki davayı hal ve faslet- lerımıu ragmen :.zaman zaman musamaha etmekten de en ımı:zı ala-
A :~:atlı hareket ettiği aınlaırlıyor. mekten ziyade uzatmak istiyor. madığını~ dilencilik gibi ~irkin bir keyli;yet de bu 8ayede aramızdan 
'""'8aDya ltalya•ya demek istiyor ki.; A. Ş. ESMER k<ılkmıı olacaktrr. YO§ar NABi 

Tebliğde bu gibi şayiaları neşret
mekle mücrim olanların şiddetle tec
ziye edileceği beyan edilmektedir. 

Yeni bir taarru:. 
Budapeşte, 9 a.a. - 'ı'akriben 200 

ukranyalı tethi§çinin dün akşam Ung
var civarında macar hudut muhafızla
rına taarruz ettikleri bildirilmektedir. 

Hudut muhafızları mütecavizleri 
geri püskürtmeğe muvaffak olmuşlar_ 
dır. 

25 rüten nalıi)·esine mukabil 
l.J kranya Mankıflçevo ve U ngvar 

şehirlerini geri alacak 

Buda.peşte, 9 a.a. - Nasyonal-sos
yal.is~lerı~ ~rg~~~ olan Virrodat gaze -
tesının bıldırdıgıne göre Ukranya hü
kümetinin iki murahhası, Viyana ha
~em kararı .mucibince 25 rüten nahiye
sıne mukabıl Macaristan'a terkedilecek 
o~an ~unkaçevo ve Ungvar şehirleri. 
nın mubadelesi hakkında müzakerede 
bulu~m~k üzere geçende Budapeşte'ye 
gelmıştir. Aynı gazete macar hüküme
tıini~ ~u teklifi kabul' etmediğini, ve 
verdıgı ret cevabma bir mukabele ol
mak üzere Munkaçevo'ya taarruz edil
diğini iddia etmektedir. 

Vir~ra~at gazetesine göre, Munka -
çevo hadısesi büyük bir ecnebi devleti 
tarafından himaye edildiklerini iddia 
eden ukranyahlar tarafından çıkarıl
mıştır. Bu gazete, başmakalesinde a
çıkça Alma,nya'ya telmih etmekte ve 
şöyle demektedir: 

Projenin kabul edilen yeni madde
si şudur; 

"Tehirinde zarar umulan işlerde ve 
aynı yerde bulunan mahkemelerle ad
li daire ve müesseseler arasında ve 
bu müesseselerde bulunan şahıslara 
yapılacak adli tebligat mahkemelerce 
kendi memurları vasıtasiyle de yaptı
rılabilir . 

Zor istimalini icabettiren ve hazır
lık tahkikatına taalluk eden vazifele
rin zabıta tarafından ifa edileceğine 
dair olan hükümlerle polis vazife ve 
selahiyet kanununun 15 ve 17 inci 
maddeleri hükümleri mahfuzdur.,, 

Kamutay dün ilk müzakeresini 
yaptığı maddeler arasında Türkiye· 
Honllanda ticaret anlaşması hakkın· 
daki protokolda değişiklik yapan mu
kaveleler.in tasdiki hakkındaki kanun 
projesi de vardır. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Dr.Funk'un Roma'do 
yaptığı temaslar 

Roma, 9 a.a. - Alman iktisat nazırı 
B. Funk bugün italyan korprasyonlar 
ve iktlıiat nazırları ile parti sekreteri -
ni ziyaret ettikten sonra Du~e tara -
fından kabul edilmiştir. 

Kıra], B. Funk'a Senmoris nişanı -
nın büyük haç rüt!besini vermiştir. 

B. Funk Berlin'e hareket etmiştir. 



ULUS 

Serbest sütunlar : 

Kocaeli Vilayetinde 
yapılan keten ziraati 

rek tecrübe edilmif ve müsait netice
ler ahnmı,tr. Fakat ıbu cinı teksir e • 
dilerek köylüye tevzi olunmağa va
k·i·t kalmadan zuhur eden harpler ve 
buyük tebeddülat dolayısiyle ortadan 
kaybolmuıtur. 

İNGIL'J'tRE'NIN AKDENİZ'DE 
KENDİ EMNİYETİ İÇİN 

YAPTIGI HAREKETi.ER NEDİR!' 

10 - l - l 

RADYO 

TÜRKİYE RADYO DİFÜZYON 
POSTALARI Yirmi beş sene evel duyulan ve an

lqılan bu ihtiyaç, bugün her zaman
dan fazladır. Çünkü yukarıda kaydet
tiğimiz gibi gerek tohumun ve gerek 
elyafın dahilde sarfiyatı her gün art
tığı gibi memlekete ecnebi dövizi ccl
bedccek ihracat maddelerimiz arasın
da çok ehemiyctli bir mevki almağa 

::::-'7~Y-.A-:-Z-A_N_: _L_u_s_Y_E_N_R_o_M_Y_E __ F_ı_a_A_R_O:..:G:A::Z:.:E:.;T:.;E:S:İ~N~D~E:_ __ , 

Türkiye Radyosu - Ankara Radyolll 

DALGA UZUNLUGU 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
1639 m. 183 Kcs./120 X• 

T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 K• 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes./ 20 K .. 

(TÜRKİYE SAATİYLE) 
Bu ziraati korumak ve genişletmek 

için ne· gibi tedbirler lôzımdı r? 
Türkiyc'dc en fazla keten ekilen 1 Bir zamanlar dünyayı titreten türk 

=tıka Ko~a.eli vilayetidir. ~op:ak- ı d~nanması: Demir ve buharlı gemile-
ıencdc ıkı mahsul almak ımkanı- rın keşfi ve osmanlı saltanatının ih

nı bah§Cderkcn, hem tohumundan mali yüzünden munkariz olup lzmit 
hem de elya.fından ~sti:ade ettiğimiz tersanesi de sönünce o man~ıkanın 
çok kıymctlı ve vcrımlı toprak mah- keten ziraati de imparatorluk gib" 

müsait olduğu, son senelerde yabancı 
paza.rlar?an mütemadiyen artan talep 
ve sıpanşlcrle kati olarak sabit ol -
muş bir keyfiyettir. 

Bugünkü hal ve şartlara göre, ne 
kadar cesur olduğu tahmin edilse de 
İtalya'nın Akdeniz'de, Afrika'da v: 
şarkta Fransa ile lngilterc'nin birle -
şik kuvetlerine karşı silahlı bir kavga
ya girişmesi iıhtimalinc inanmak müm
kün değildir. Mevzu baıhis kuvetler, 
bunların inkisamı ve aralarındaki ir -
tibat imkanları hakkında en basit bil
gi bu derece mantıksız bir faraizyedc, 
harp ne kadar çetin olursa olsun. iki 
büyük İtalyan sömüı:gcsi olan Habe -
şistan ile Libya'nın çarçabuk erzak ve 
cephaneden mahrum kalacaklarından 

vetleriyle değil de yalnız Fransa .1 
bir Afrika ve Akdeniz harbına giri~ ~ 
mek arzusunda olması, fakat bugünkü 
realiteler karfısında bu faraziyeyi 
fazla ileri götürmek imkansızdır· i • 
kincisi de 1talya'nın hem olduk~ u _ 
zakta hem de oldukça tehlikeli hadi _ 
selcr yaratarak doğrudan doğruya 
menfaatleri tehdide maruz bulunmı _ 
yan İngiltel'e'yi, bizzat kendisi bir 
harbe girmek tehlikesine uğramaktan
sa Fransa'yı bazı tavizlerde bulunmak 
için tazyika sevketmesi ihtimalidir. 

Ankara 
SAL'"J - 1cr.1.g39 

12.30 Muzik (sololar - Pi) 
13.00 Saat, ajans haberleri 

ıullcrimizdcn biridir. mühim istinatgihından mah kı len K - _ rum a a-

Aynı zamanda sungipek ve sclliloz 
gibi yeni kurulmağa ba§hyan milli 
endüstrimizin iptidai maddesi bulun
mak itibariyle de bir hususiyet arzct
mektedir. 

Ankara 
13.10 Tiırk muzigi (ıarkılar - Pi). 
13.40 -14 Muzik (melodiler - PJ) 
18.30 Turk muziii: İnce au: 

faslı. Okuyan: Tahsin Kar 
Çalanlar :Hakkı Derman 
Kadri.Hasan Gur, H. Toka;. Binaenaleyh: etcn topragını begenmek ve tar- rak eskisine nazaran hemen hemen 

lasının hazırlanması hususunda da sönmüş bir vaziyete gel · l 
m·· k'"I t d -·ıd· mış omasına 
u~ ~ ~esen. egı ı~. Başka mahsul rağmen umumi harbe kadar lzmit _ 

lerın ıyı netıc~ ~ermı~eceği •. oldukça ten 1skenderiycyc ve Suriycyc külli
.zayıf ve tebeşırlı arazıde mukemme- yetli miktarda keten burma ve be · 
len yetişmektedir. İtalya'ya da ket t h .h d.1 .zı, K 1. . en o cmu ı raç e ı ır-

ocac ının Kandıra havalisi gibi en di. 
fakir muhitlerinde buğday hasadını Umumi harp esnasında her ne ka
müteakip yağacak ilk yağmurdan son dar bu ihracat durmuş, ziraat de; 

0 
ra doğrudan doğruya ekize saçılıp mantıka halkının yediği bezir yağı
ağaç dişli tırmıklarla taranmak sure- na ve giydiği çamaşır ve elbiselerin 
tiyle mükemmel mahsul alınmakta - teminine münhasır kalmış ise de cüm 
dır · huriyct devrinde gene inkişafa başla-
Hiç bir zaman yedi ila on iki kuruş- • arak 937 senesinde (3.800.000) kilo 

1 - Keten ziraatinin Avrupada en 
fazla inkişaf etmiş bulunduğu Lehis
tan, Belçika gibi memleketlerden, 
hem tohum hem de elyaf istihsaline 
müsait aynı zamanda ekim zamanın
da kuraklığa mütehammil muhtelif 
tohumlar getirterek tohum islah is -
tasyonumuzun nezareti tahtında tz -
mitte ihdas olunacak tecrübe tarla -
sında tecrübe edildikten sonra elde 
edilecek en muvafık tohumun teksir 
olunarak köylüye tevzii lazımdır. 

şüphe etmiyc mahal bırakmaz. 
İtalya'nın bir sömürge davası uğ -

runda büyük miktarda alman kuvetlc
rini ken.di topraklarına indirmeye 
kalkışması da aynı derecede akla sığ
maz bir şeydir. Tasavvur edilebilecek 
yegane şey yardımcı alman matcryel 
ve teknisiyenlerin celbidir. Fakat bu
nu yapmakla Habeşistan ve Libya ile 
devamlı bir irtibat temin etmek işi 
halledilmiş olmaz. Dava ancak bir u -
mumi harp halinde mahiyet değiştire

Bu hususta biT fikir edinmek için 
lngilterc'nin Akdeniz'de kendi emni
yeti hususunda yapacağı hesapları bil
mek icap eder. 

İngiltere Akdeniz'de de;ıiz ortağı o
larak uzun zaman İtalya'yı Fransa'ya 
tercih etmiştir. 

At.lantik'e .sarkmış, Fas'a yerleşmiş, 
garbı Akdenız'de kuvctle silahlanmış, 
şarkta ingiliz nüfuzuna en büyük ve 
fa~I rakip olan Fransa İngiltere"ye 
Hın~ yolu için mümkün olan yegane 
tehlıke olarak görünüyordu. 

19.15 Ssaat, ajans haberleri, meteo 
ve ziraat borsası (fiyat) 

19.25 Muzik (operet parçalan Pi) 
19.45 Konuşma (Hukuk İlmini Ya 

Kurumu) 
20.00 Temsil: bir karaıoz 'ecesi. Te 

e~en (Ekrem Reşit) Iatanbul S 
tıyatrosu aanatkirlanndan H 
Kormikcü'nün temsili. 

21.00 Saat, esham, tahvilit, kambiyo - -1 
kut borsası (fiyat) 

21.15 Turk müziği: Şarkı •e tür~ 
1 - Lem'i - seni arzu eder ba did_, 
2 • Lem'i &ünler geçiyor - 3 - Lem'i 
Ruhun~a buldum 4 - İndim 71~ 
bahc;csıne - tıirkü S - tazelendi ~ 
Uem 6 - Rahmi bey - bahar oldu .. 
Ay doğdu batmadı mı? Halk tıir 

tan aıağı düşmiyen fiyatiyle keten to keten tohumu ve (l.500.000) kilo ke
humu, çiftçinin paraya en ziyade muh ten elyafı elde edilmiş ve tohumun 
taç olduğu bir mevsimde imdadına ye kilosu (8) kuruştan 12 kuruşa kadar 
ti9en, senenin ilk ve kurtarıcı mahsu· ve elyafın kilosu da 13 kuruştan 35 
lünü teşkil etmektedir. kuruşa kadar satılmıştır. 

Marmara denizinin, İzmit körfeziy-
l K d · l Son yıllarda mıntakamızda yetişen 
e ara enız arasında, stanbul boğa· keten tohumlarından istihsal olunan 

.zma doğru uzanan umumiyetle tebe-

bilir. 
Geriye iki kaziye kalır: ftalya'nın 

Fransa ve İngiltere'nin birleşik ku -

2 - Elyafın haşcpten ayrılması i
çin keten demetlerinin suda ıslatıl -
ması icap etmektedir. Bu ameliye ek
seriya bulanık ve çamurlu su birikin
tilerinden müteşekkil durgun göller
de yapılması dolayısiylc istihsal o -
lunan elyafın renginin bozulup karar-
ması iplik randımanını yarı yarıya ,..- YENİ ŞEHİR -
indirdiği gibi kalitasını düşürdüğün- f 

Bilakis İtalya, ancak orta Akdeniz'
de hesaba katılacak kadar kuvetli fa -
kat garbi ve şarki Akdeniz havzaların
da tesirsiz bir donanmaya sahip olan 
v~ ~~~ilt~rc'nin hayati yollarından hiç 
bırı uzerınde açık emelleri bulunmı -
yan İtalya ideal bir şerik olarak görü
nüyordu. 

sü 8 - Yürü dilber - Halk tilrlrii 
9 - Ya kız gel ya kız - tfirk. O 
yanlar: Semahat, Sadi. Çalanlar 
Vecihe, Reşat Erer, Raıen Kadı! 
Cevdet Kozan 

21.45 Konuşma (Türkiye paıtaaı) 
22.00 Müzik (Küc;uk orkestra) İ . hJlı 

san'ın etrafında müzik sesleri fanta 
zi (E. T.) 2 - Hazin vals (Alol 
Pachemegg) 3 - Prens İgor opera 
sından Konçakovna'nm 11rknf 
( Bordin ) 4 - Çigan snci.ı 
(A. Ferraris) 5 - İvanov - ıeranad 
(A.Amadei - E. Haenacb tertibi) 
6- İtalya ıtarlnlan - Potpuri (Di (). 
M)cheli Op. 37) 

. . bezir yağı diğer mıntaka tohumlarına 
tırh ve inbat kuvcti oldukça zayıf a- nazaran daha yüksek randıman verdi-
razi parçasının en karakteristik mah- ği anlaşıldığından, gerek memleket 
aulü ketcndir. Bu mıntakada keten zi- dahilindc ve gerek hariç piyasalardan 
raati , ziraatin üçte birini teşkil et- f 1 • 
melt suretiyle kemiyet ve keyfiyet az a mıktarda keten tohumu talep o-
itibariyle de bütün mahsullerin fev- lunmaktadır. Keten elyafının ise bil -

den istihsal sahalarında toplu köyler 
arasında akar sular bulunan mahaller 
de umumi beton havuzlar yapılarak 
demetlerin buralarda yumuptılması 
temin edilmelidir. 

ULUS Bu vaziyet ftalya'nın Libya'yı fcth 
etmesinden ve on iki adaları işgalin -
den sonra yavaş yavaş değişmiye baş
ladı. Harptan sonra, İngiltere insiya
ki bir şekilde şarki Akdeniz'de ital -
yanlardan ziyade yunanlıların tarafı -
nı iltizam etti. Fakat ingilizler ancak 
1935 den itibaren, habcş harbından 
sonra tamamiyle uyandılar. 

23.00 Müzik (cazband) 
23.45 - '24 Son ajan1 haberleri •e ,.rm1ıı1 

proğram. hassa Almanyadan külliyetli miktarkinde bir hususiyet gösterir. 
da talep ve siparişlerle karşılaşması 

Kandıra kazası halkının mu""hı"m bı"r bu verimli ziraatin mıntakamızın eııı 

3 - Tarlada kemale gelen mahsu -
lü toplama, tohumu sapdan ayırma, 
demetleri suda ıslayıp yıkama, tok -
maklama, ilyafı haşcden ayırma, ku-

Sineması A, r111')(1 

kıamı keten tohumundan çıkardıkları mühim ziraat ve ihracat şubesi haline 
be.zir yağını yerler. Bunun(köftün) gelecegine delildir. 
tabir ettikleri küspesini hayvanlara Nitekim daha şimdiden lzmit mer
yediriler. Köylü kadın ve erkekler kez kazasiylc Kandıra kazasının top -
kimilen, kendi dokudukları keten ça- rak mahsulleri arasında tütünden son 
maıır •e elbiseleri giyerler. Hatt!i ra en ön safta gelen kıymetli ihracat 
bir çok devlet adamlarımızın, ileri ge- mahsulümüz (burma) tabir olunan 
tenlcrimizin bu sene arkalarında gör- keten elyafı ve keten tohumudur. 
düğümüz, dokuma itibariyle belki bir Mantıkamızda keten ilk ve ıonba
a.z kaba nlmakla beraber, dayanıklı ve harda olmak üzere yazlık ve kışlık 

rutma, iplik bükme gibi bir sürü a- 939 Senesı'nı'n en mu .. kemmel 
meliye halen en baıit ve iptidai bir 
tarzda yapılmakta olduiundan Av -
rupa'da bu işler için kullanılan el i -
le işler basit fakat modern alat ve 
~akineler ~e.darik edilerek ya köy _ 
JuJere kredı ı_le tev~i olunmalı ve ya
hut seyyar hır vazıyette köyler ara
sında gezdirilmelidir. 

Hatti habeş meselesinden sonra bi
le İtalya Avrupa muvazenesi ve Akde
niz muvazenesi ananevi prensipine 
dönmüş olsaydı, İngiltere'nin italyan
lara yakın şarkta avantajlı bir vaziyet 
teklif etmesi muhtemeldi. Halbuki İ
talya birdenbire bir başka ananeye ge
çiyordu: Akdeniz'de Almanya ve ts
panya'ya istinat eden mütearrız bir 
vaziyet. 

OPERA VE 0.PERETLER · 12 Kolonya 
-21 Brükııel, Milino - 21.15 Pariı • 
P.T.T .. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN • 
FON1K KONSERLER: 12 Münib 
- 14 Laypzig - 14.15 FranJdurt -
16 Königsberı - 19 Berlin, Ham. 
burg - 20 Monte Ceneri - 21 Var• 
'°va - 22 Lilksenburg. 

keten kumaılar, köylülerimi- namiyle iki mevsimde ekilir . 
büküp dokudukları, ıırf ke 

4 - Vilayetimiz halkının mühim 
bir kısmının yediği keten yağını te
min eden halen (23) bezirhancmiz 
vardır )Ü. ~'-- ..ı .. ı,f'r-U •~uf"'" 

ayet sağlam Kandıra kumaş- İlkbahar ziraati daha ziyade tohum 
yapılmıttır. içindir. Haaadı haziranda yapılan son 

bahar ziraatinden hem t.ohum hem de 
amızda keten siraatinin ta- tyaf ı.tU.81 ..ıem. 

1 i d -L.il '- e " ..... ,, .. 
kalma gayet iptidai tonum'ı'aYU~ıztmt 
-•• .,_. ...a alınmaktadır. Halbu
ki fennt yaghaneler yapılsa %35 ili katiyet e tesp t e _, ecea zamanda lkl mahaul alrnmakulc11T 

mevcut olmamakla beraber bu suretle keten, bütün toprak mah
apılan köyler ve mevcut be- sullerimizin fevkinde bir hususiyet 
r, vilayetimizin en eski köy- gösterir. 

4 randıman almak müınkündür. Bu 
tarzdan gerek çiftçi ve gerek mem
leket iktisadiyatr çok mütazarrır ol
maktadır. 

ziraati 
tedir. 

Kati 

ğhaneleri olmasr, keten zira 
e mıntakanın çok eski hatta 

devrinden evci yapılan bit 
duğunu §Üphesiz göstermek-

an bir cihet varsa o da türk 
donanma ının, dünyanın en satvetli 
donanma arından biri olarak Akdcni
ze haki bulunduğu devirlerde, o mu 
uzam g milcrin yelken bezleri, ip ve 
halatlar kalafatı için kullanılan üs
tUpüler, boylarında kullanılan bezir 
yağları "nhasıran türk çiftçisinin 
ektiği k nlcrle İzmit tersanesi ve 
hinter1i nda temin edildiğidir. 

Elin gün dahi dıinya piyaaaam -
beziri namiyle şöhret bu

r boya işlerinde daima ara
lerimiz ingiliz bezirine 
an kıymetlidir. 

Ancak; bu iki taraflı nimetten is -
tifade edebilmek için ağustosta hubu
bat hasadını müteakip keten tarana
bilmesi, toprağın kafi derecede tavlı 
olmasına ve böylece bir yağmur yağ
masına vabestedir. Halbuki vilayeti -
miz ikliminde bu ay ekseriyetle yağ-
mursuz geçerek topraklarımız kuru 
ve tavsız bulunduğundan bazı sene
ler kışlık yapılamaz. Bu se -
hepten keten ekim ve istihsali mu -
kanncn ve normal bir durum arzet -
mez. 

Keten ziraatinin bu en büyük mah
zurunun izalesi bundan yirmi bef se
ne evci İzmit ziraat müdürüyetincc 
düşünülerek, ekim zamanındaki ku -
raklıktan müteessir olmıyacak bir to
hum tipi aranmış ve Rusyadan (Peş -
kof) cinsi denilen bir tohum getirile-

s - Köylü kadınlarımın, tarla iş -
terinden boş kaldıkça, cvelrinde do -
kudukları keten bezlerinin tezgahla -
rr (35) santim eninde eski tezgahlar
dır. Bunlara geçen sene valimizin 
himmet ve gayretiyle (70) santim ge
nişliğinde bir kaç tezgah ilave edil
miş ise de kafi miktarda değildir. 

Bunlardan bir kaç yüz adet daha te -
min edilerek meccanen değilse bile 
Ziraat Bankası vasıtasiyle ve uzun 
vadeli kredi ile tevzi edilmelidir. 

lnce dokunmuş mendillik, örtülük, 
çamaşırlık, çaraşfhk ve elbiselik ke
tenler memleketimizin en zengin ai
leleri tarafından aranıldığı halde bu
lunamamakta ve Avrupa'da yapılmış 
karııık ve hiyleli ketenlerin metresi 
en yüksek ipekli kumaşlardan daha 

BAL 1 K 

TUTAN 

aevinç hiaai ile bir koltuğa yerl~iyor, ve Önceden, 
gözlerini kapıyor. Fakat, artistin sahneye giritini 
aelamlıyan alklfları itilir itilmez gözlerini açıyor. 
Dinleyiciler bilhaaaa dostlardan ve akrabadan mü
rekkeptir. Bu Albertin'in ilk reaitaJidir. 

• 

K E D 1 

SOKAGI 
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Piyanonun ilk refakat nağmeleri hafif hafif ak
Mdiyor. Albet'tin, kemanı çenesi altında, yayı zarif 
bir eda ile kaldırılmıf, bareketaiz, bekliyor. Yani 
bütün reaital müddetince gözlerini yummuyor. 
Kemanın üzerine doiru büyük burnunu uzatan 
Albertin'in küçük, ürkek yüzüne bakıyor. Bakıyor 
ve onun sihrine kendini kaptırıyor. Bütün akraba
dan fazla ve daha kuvetle Albertin'i alkıtlıyor. 

Bu sırada Kamil onun bot böğrüne dirseiiyle 
vuruyor: 

- Artistler fuayesine gelir misin? 
Kamil Albertin'in yeğenidir. 

münakata edilebilir. Klari, Papadakis'e yaptıiı tu
haf ve hayal inkisarını mucip ziyareti dütünmeme
te çahtı1or. Fakat, bu ziyaret ona, iyice farkına 

varm ksızın daima hatırlıyacağı bir fe7 öjretmit
tir: bu da bayatın yalnız yabancı için deiil, böyle 
kök uz bir insanla hayatını tefrik ebnit olan için de 
ptia olduiudur. ifade olunmıyan bu bilıi Klari İ· 
çİn daha 10Dralan faydalı olacaktır. Şimdilik bu 
bilııyi o dünya hakkında yeni beliren telakkileri 
bazınesine yerletlirmiıtir. 

Yani korku .e neteden mürekkep acaip bir biı 
içinde yüzmektedir. Artistler fuayesinde bütün ak
raba Alberti'nin etrafmda ve telat içindedir. Yani 
ancak miihtez ve seri bir el sıkıtı istihsal ediyor. 
Fakat bu el ukııı, kemanın çalmıfı, genç kızm unu
tulmaz ince endamı, .e büyük burnu ile dar ve kü
çük çehreai, bütün bunlar bir güzellik mucizeai ve 
anlatılmaz bir füıun tetkil ediyor. 

Resital biter bitmez Yani artistlerin kapısına ko
ıup uzun beyaz elbiseli ve kolları arasmda bir bu
ket tutan küçük genç kızı bir an için görmek iıti-
7or. Yani bu mefhumla Klari'den evel, yani timdi· 

den iatinaa peyda etmittir. Zira lise arkadatı Kamil 
onu bır gün bir konsere ıntiiriiyor •e Yani orada 
Albertin'i ilk defa olarak görüyor. 

Yani, kulalı bala musikiyi .. zemediii halde, 
mm.iki hayranı olmakta dnam edi:ror. Kutai bir 

Erteli sün Yani, kendisini Albertin'e takdim et
mit oldataadan dola)"I Kamil'e hararetle tefekkür 
edi:ror. 

Kamil, bir ;,elenin bütün ka)"Ittızbiiyle IOl'1l

JOI' ~ 

Ses ve projeksiyon 

Makinalariyle le<hiı edilerek 

PEK YAKINDA 

ODA MUSİKİSİ : 17.10 Kolonya - 19.15 
Köniısberg - 21 Ştiitprt - 22.21 
Kopenhag, Roma - 23.lS Paria. 

açılıyor 

pahalı olarak sekiz on liraya kapışıl
maktadır. 

O zaman, İtalya Gibraltar'dan Haf· 
~ .... A-1 ...... •.;2..ıa~d denizi bo -
kip halinde İngilterc~nın Karşısına 

SOLO KONSERLERİ : 13.30 Stoldıolm -
ıs Frankfurt - 16.30 Varto•• -
18.15 BresJav - 18.20 Münib - il.IS 
Viyana - 19 Stütprt - 19.5 Paria 
P.T.T. - 20.30 Stokholm - 21 Lon 
don • Rec7ona1 - 22.30 Sotteas -

ORG ~~1nr"ERI 
Z3.20 Droytviç. 

Keten ilyafı yalnız başına dokuna
bildiği gibi pamuk ile, yün ile, tiftik 
ile suni ve halis ipek ile hatta kendir 
ile karıştırılarak sırf ipekten dokun
muş kumaşlardan daha pahalı çok 
yüksek ve kıymetli kumaşlar elde e
dilmektedir. 

çıktı. Fransa'nın vaziyeti, sömürge 
ve kuvetleri lngiltcre'nin emniyeti i
çin bir tehlike olmaktan çıkmakla kal
mamış, bu kuvetler, bir çok noktalar -
da lüzumlu bir yardımcı mahiyetini 
almıştı. 

HAFİF MÜZiK : 6.30 Frankfart, KolClll. 
71, Ştütprt - 7.10 Kolonya - ,a.JG 
Frankfurt, Münib - 10.30 Hamburı 
- 12 Frankfurt, Viyana - 13.lS 
Breslav - 14 Ştütprt - 14.10 Ko. 
lon111, Viyana - 15 Berlin - 15.U 
Hamburc - 15.30 Viyana - 16 Al. 
man isus7onları - 21.5 Könlpbers 
- 22.30 Hamburg - 22.35 Vi18DI,, 
Xöniıberg - 24 Hamburg. 

Memleketimizde milyonlarca lira 
sarfedilerck yünlü, pamuklu ve ipek
li iplik ve dokuma fabrikaları tesis 
olduğu halde, onlar kadar lüzumlu 
olan ve aynı zamanda ve mevadı ipti
daiyesi kamilen memleketimizde ye
tişen ve diğer fabrikalara nazaran da
ha küçük ve daha ucuz olan bir keten 
iplik ve dokuma fabrikasının kurul -
ması elbette keten ziraatını daha çok 
koruyacaktır. 

En basit bir harita, İngiltere ile 
Fransa'nın Gibraltar'dan Tunus'a ve 
Sicilya boğazına kadar aynı emniyet 
iştiraki içinde bulunduklarını; Mısır 
ve Sudan'ın müdafaasının Tunua'un 
müdafasına bağlı olduğunu, şarktaki 
fransız kuvctlcrinin yakın fBrktaki 
ingiliz kuvetlerini itmam ettiğini ve 
omuzladığını gösterir. 

Frankfurt - 19.15 Münib - 19.30 
HALK MUSİKİSİ: 11.3() $tütg1Tt - ıuo 

Stokholm - 21.20 Keza. 
DANS MÜZİGİ : 20.10 Brealav, Kolon,. 

- 22 Monte Ceneri - 22.15 Belcrad 
- 22.30 Floransa - 22.35 Ştütprt 
- 23 Roma - 23.10 BudaPette -
23.25 London - Recyonal - 23.41 
Strasburg - 23.55 Droytvic; - 24 
Lüksenburı - 0.30 Droytvlç • 

Geriye, Hind okyanus'unun Afri -
ka'daki kapısı, ve Madagaskar, uzak 
şark, ve Pasifik okyanus'una giden ve 
münakale hatlarımızın iskelesi olan 
Cibuti kalır. 

Böyle bir şeye hayret etmek icap eder
di. Her halde, Fransa bütün uzak ıCS -
mürgclerinin müdafauını ali.kadar e
den bu üuü terkedemez. Birinci Ziraat ve Köy 

Kalkınması Kongresi 
Kocaeli Murahhası 

Raul Ek•at 

Adcn'in karşısında Fransa'nın yeri
ni İtalyanların almasından kendileri -
nin bir zarar görmiyecekleri düşünce
si hangi ingilizin hatırına gelebilir ? 

• • • 
Çemberlayn ailesi ltalya'ya 

(Sona 9 anr·r aylad•) 

- Hoıuna mı gidiyor? Onu tekrar görmek arzu
sunda İsen pazar günü bizim eve gelirsin. Güzel bir 
vücudu varsa da çirkindir. 

Yani, Kamil'in boğazına sarılıp o.;u boğmak be
veainden nefsini zorla menediyor, ve muhakkak ki 
pazar günü gidip Albertin'i görebilmek makaadiy
le buna da imkan bulabiliyor. 

Albertin on altı yaııll'dadır; yani Yani'den bir 
yat küçüktür. Bundan daha iyiai tahayyül edilebi
lir mi? Albertin, hakkında çetin davranılan asabi 
bir kızcaiızdır. Ailesinin bu kızcağıza ait ihtira
sına hudut yoktur. Albertin günde aekiz saat ke
manına çalıtmakta ve diğer mesaiaine zamime o
larak da ahenk deni almaktadır. Esasen kendisi 
de iatidat ve temayülüne inanmakta, ancak daha 
kolay bir hayat arzulamaktadır. Albertin sevimli 
ve muhteris, tembel ve çekingendir. Bir kelime ile 
ifade etmek laznn gelirse o yatlılann enditelerini 
bealiyen bir çocuktur. 

Yani, onun sıfatına tahsis ettiği güzel methü ve 
senaları hazırlamıttır, ve bunları da birkaç tara
fını unutmak pahasma Albertin'e arza mu.affak 
olınuttur. 

Albertin onu dinliyor; zarafetaiz çehreai zevk
ten parlıyor: 

- Ah, efendim, bunun bu kadar hotunuza git
mit olmaundan dola)"I cidden memnımmn. Tah
min edersiniz ki biraz mu.tariptim. 

Ve ani bir aırdatlık arzusu ile ilave ediyor: 
- Mütbit surette korkuyordum. 
Yani onu temin ediyor: 
- Bundan kimse fÜphe edemezdi. 
- Nezaketinizden dola)"I l»öyle IÖ7)ü,.,...unuz. 

Frank'm aonatmda iki falao T8Pbm. T.bii dikkat 

etmitsinizdir. 
Yani, kati bir ifade ile: 
- Y anılmıt olacakamız, diyor. 
- Hayır, hayır. Eminim. 
Albertin, mahzun mahzwı batını aallı:ror. Ve d .. 

vam ediyor: 
- Kamil bana aizden çok bahaetti. Bir gün ... 

lip bizi gönneliainiz. Annem sizinle taDlflllaktaa 
çok memnun olacaktU'. 

Albertin, gülerek ilave ediyor: 
- Ve fay et isteraeniz korku.uz ve f aleoauz, yal

nız sizin için keman çalarım. 
Yani, Albertin'i ne saman ziyaret edebileceiiai 

öirenmek üzere telefon ebneden e.el üç siia bek
lemeli muateret •ullerine mu•afık aay17or. 811 
kararı aktam, tam U)"Ilyacaiı sırada verİ70" ••• v, 
derhal ertesi gün ona telefon ediyor. 

Albertin onu tekrar gördüğünden fevkalide 
memnundur. Albertin'e delikanlılar yüz verme
mitlerdir. Onun flört yapmağa vakti yoktur, ve aii
zel de değildir. Fakat Yani genç kızın yanma otu
rup çalıtmasmı dinlemekle dahi meauttur. Yaptıiı 

• gamlar bile onu teabir etmektedir. Albertin'in aile
li Yani'nin ziyaretlerinden kutkulanmı7or, on1m 

menıei hakkında malUnıat edinmiyor. ikisi de ~ 
cuk, diyorlar: Aralarmda atk •e izdivaç bahia 
mevzuu olamaz. 

Fakat Albertin ile Yani bir.ibirine itıktırlar. itin 
aul tuhafı en atetli ihtiras izhar eden Albertin'dir. 
O ötekinden daha hararetli ve daha kıakançbr. 
Yani'nin bot zamanı yoktur. Lisenin aon amıfmda
dır. Ve ıelecek aene nibeadia mektebine airmek 
t.uanurundadJr. 

(Sona,,_) 

b" 
I! 

d 
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~AYAT ve SIHAT 
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Tütün ve nikotin Alman göziyle : 
Türk tütünü 

. Nikotin, fÜphesiz, gayet ıiddetJi )er tütün içmiyenlerde de bulundu
bır zehirdir. Bir köpeğin diJinin ü- iu için bunlar, acaba, sadece tü
zerjne ondan iki damla akıtılınca tünden mi, yoksa tütüne uk sık ar
b.ayvan hemen telef olur. kadathk eden alkolden mi ileri gel-

Inaanlara gelince ... Tütün içmi- diği iyice ayırt edilemez ... 
Yenlere aorarsa.nız tütün içenlerin Bir zaman, tütün depolarında ça
her gün nikotinden zehirlendikleri- htan kadmlarm sık sık çocuk dü
?i iddia ederler, fakat doğrusunu ıürdükleri görülmesi üzerine tütü
ıateraeniz, ıimdiye kadar nikotin- nün çocuk diifürtmek teairi olduğu 
den gerçekten zehirlenerek telef ol- da iddia edilmiıti. Fakat itlerine 
lllUt İnsana bir tek misal vardır. O daha meraklı hekimler o çocukların 
da ta 1850 yılın-da, galiba, Belçika'- babaları belli olmadığı için - niko
da zengin bir adamın, birçok tütün tin gibi - uçup gittiklerini tahkik 
Jap~aldarından çıkarılan nikotinle etmeleri üzerine bu itte tütünün te-

İT ALY A'N 1 N FRANSA'DAN 
Doy~e Algem1yne s~~~~,~·~~.. i s TEKLER 1 

lnhiaarlar Umwn Müdürlüğü tü
tün fabrikalan f'lbe müdürlüğünden 
dün bir mektup ve küçük bir paket 
aldnn: ıube müdürlüğü bana iki kü
çü1' teneke kutu içinde iki nevi pipo 
tütünü göndererek bunların kokusu, 
içimi ve yanması hakkmda mütalea 
istiyordu. 

zehırlenmiı olmasıdır. siri olmadıiı anlaıılmııtr. 

k . O zaman lstaa adında meıhur bir Tütüne atfedilen zararlann bir 
ıınya · k k h. d ~ cı ııe arııara ze ır en agzı takımı miibalagah olmakla beraber, 

Y~nblıt olan adamın dilinde nikoti- ı tütün büabütün zararsız da sayıla
: ~~h~uı olduğundan nikotin dava- maz. Mesela tütün yandıktan IOllft 

L· UYQk töhret kazanını§ ve o va- bırakbnı katrandan dolayı - çok 
ıUtl•-L--• •• .. • 1 • •k t• ) e 

;----ı tutun ıçen erın nı o ın e tütün içilince _ gerçekten zararlı 
zehırlendiğini söylemek adet olmut- olduğu laboratuvar tecrübeleriyle 
lllr. meydaıa çıkmıftır. Katran kanser 

Tütünde nikotin bulunmakla be- haaıl eden sebeplerden biridir. Tav
r~er, sigara yahut pipo içenlere §&Dların kulakları üzerine devamlı 
nıkotinle zehirleniyorlar demek bir surette tütün dumanı savrularak 
doiru olamaz. Vaktiyle tütünü ilaç orada kanser çıkarıldığı da olmut
olar•lt ıaraba karııtırarak içenler- t d ur. 

e, yahut yaraların üzerine tütün Ancak 
tozu ekenlerde, hatta burunlarında 
Yara varken enfiye çekenlerde tü
liinle yahut onun terkibinde bulu
laaıı nikotinle zehirlenme olurmuf. 

Fakat, ıimdi ttütünü ilaç diye ıa
rabm içine kanıtırmak büsbütün u
nutulduğu gibi yaralarm Üzerine 
tütün ,tozu ekenler de pek nadir ol
la gerektir. Enfiye çekenler gittik
~ azalmakta olduğundan baıka, 
Clıblarm da nikotinden zehirlendik
leri çoktanberi ititilmemiıtir. 

Zaten, nikotinin az nisbette İnsa-

tütünün zararlarından 
bahaedilirken, nikotini ite karııtır
mamalıdır. Nikotinle zehirlenmek 
pek aiır bir sözdür: Nikotin ada
mın mide ve sinirlerini bozmakla, 
hatta kanser yapmakla kalmaz. 
Onları ancak tütün dumanmdan ka
lan katran yapar. Nikotin İnsanı ze
hirlerse itini daha kestirme, en kes
tirme yoldan, görür •.• 

c. A. 

nı zehirleme• pek de mümkün ol- Mes t bı·r ı·zdı·vaç nıaaa gerektir. Bunun delili tütünü U 
aiızlarmda çiiniyenlerin zehirlen
lllelneaidir. Vakıa tütün çiğniyenle
rin aizmda müzmin bir iltihap ha
lli olar, aalyalan çok akar, dit et
leri bozulur. Tütünü ç.ijnedikçe a
inlan yanar, ondan dolayı çok 
içerler, alkolik olurlar. Fakat onlar
da nikotinden zehirlenme alameti 
2'ÖrÜlmez ... Tütün çiğniyenlerin a
iızlannda -- olan t.ıhrİfİD. ilti
hah• da ,. .... ailrıaıllııııad- ...... 
..wta edil....... ÇiıD1dl tataade ni
kotinden batka gene onun gibi ya-

TUtUnü - yaprak - ıfıgarasm<la, 
Wiwt içinde asaracla yahut pipoda 
••- - yakarak dumanmı çeken
lerde nikotinin zehirlemek ihtimali 
~tw: Çünkü tütün yanıp kıza
l'lnca nikotin hemen uçar gider. 

OnUn için tütünü yakarak duma
nmı çekenler için nikotinle zehirl• 
ııiyorlar demek llİkotine kartı bir 
haksızlık olur. Nikotin fiddetli bir 
zehir olsa da, uçup gidince, tütün
den &elebilecek zararlarda artık 
onan teairi olamaz •.• 

Nikotin uçup gittikten sonra da 
tütüne isnat edilen zararlar pek 
Çoktur: Aizı ve boiazı kuruttufu 
!Üpheaizclir. Fakat İftahı azalthiı 
rft.ayeti biraz ıüpheyle telakki .. 
dibnelidir, çünkü bazrlarnim - ak
aine - ittahmı artırr .. Tütün inki
'baz verir, derler. Halbuki bazılan
blft inkibazmı düzeltir. 

Tütünün sinirleri bozduğu, bat 
•inaı verdiii, ellerde titreme hasıl 
etliği, uyku kaçırdığı, hafızayı za
~flatt.pu aöyliyenl• de pek çok
'-· Ancak tütüne atfedilen bu hal-

Emekli Alay Müftüsü Mahmut Ce
lilettin Bilgin'in oğlu Veteriner 
Teğmen Selim Bilgin ile Ankara'da 
Sarraf Bay Avni Altın kızı Bayan 
Fey.ziye Altm'ın 9-1-939 pa.zarteıi gü
nü aaat 15.30 da Ankara Belediye dai
resinde nikihlan ve 20-30 da da Or
du Evinde ıeçgin davetliler huzurun
da evlenme törenleri icra lulmmııtır. 
Yeni evlileri tebrik eder Nadetler 
dllert.. 105 
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ÇEKLER 
Açılıı F. Kapanış F. 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Mılino 
Cenevre 
Amıterdam 
Berlin 
Briıkacl 
Atina 
Sof ya 
Pras 
Madrid 
Varıova 
Budapeşte 
Bıikreı 
Belcrad 
Yokohama 
Stokbolm 
Moskova 

5.88 
125.5925 

3.3150 
6.6075 

28.3725 
68.3525 
~.3850 
Zl.2225 

1.0725 
1.5450 
4.32 
5.88 

23.8250 
24.8950 
0.8975 
2.8125 

S..3275 
30.2725 
23.73 

5.88 
125.5925 

J.3150 
6.6075 

28.3725 
68.3525 
50.38~ 
21.2225 

1.0725 
1.5450 
4.32 
5.88 

23.8250 
24.8950 
0.8975 
2.8125 

34.3275 
30.2725 
23.73 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Si vaa - Erzurum 
Hattı İs. V. 19.20 19.20 

[ Hayatin içyüzü ] 
~============================ 17--=== 

- Sen de bu aabaıh pek iyi dumn -
Yorsun, dedi, sana verdiğim bu küçük 
~hmetten dolayı küçük bir hediyede 

1 
ulunuyorum. Bunu Tommi'nin iyi

/9tneainden dolayı verilmiş bir müki-

Yazan: Filip• Openhaym 
çirdim. Bunun içinde hiç kimsenin 
hayatına dair bir tek aatıra bile rast 
gelmedim. Ondan sonra oradan çıktım. 
Kız tekrarladı: 

- Pekala? 

7 Son kanun 1935 tarihli Laval-
Musolini anlatznaımın feshi 

üzerine, fransız italyan münasebeti 
yeni bir safhaya girmittir. Çember
layn'ın önümüzdeki günlerde Ro -
ma'yı ziyareti, epey kaygı ve tasa 
ile karşılanmaktadır. Çünkü, bu zi
yaret münasebetiyle gerek Laval -
Musolini anlaşmasının feahi mese
lesi, gerek tekmil Akdeniz meeele
ltti görüşülecektir. Paris 9u kana -
attedir ki, İngiltere, bundan böyle 
de Fransa'nın pek hOfUna gitmiyen 
bir politika takip edecektir. Ancak, 
ittifak cihazının, bugüne kadar ol -
duğu gİibi, bundan böyle de Fran -
sa'ya hiç bir yük yüklemeden i§li -
yeceği sanılmaktadır. 

Zira, 1935 anlaımasında mevcut 
diğer feri anlaşmalar, Fransa ve İn
giltere'nin ltalya'ya 1915 de vadet -
mit olduklarına ni&'betle bir hiç me
sabesindedir: Tunus'ta, müddetle 
tahdit edilmiş olan bir milliyet 
prensipi, Lıbya ve Somali'de az bu
çuk bir hudut tashihi, Babülmendeb 
boğazmdaki Dumarrah adası üze -
rinde hükümranlığın tanınması, A
disababa - Cibuti arasında işliyen 
fransız demiryoluna İt:alya'nın mali 
iştiraki. 

Halbuki, ne İtalya'nın Tunus'ta 
veya Korsika'daki emelleri gerçek
leştirilmi• ve ne de Süvey' kanalın
daki geçit hakkında bir rüçhaniyet 
kabul edilmiştir. Nihayet, Suriye 
gibi yakın şarktaki manda mesele
si esaslı bir surette hallolunmamış 
ltalya'nın sömürge istekleri tatmin 
edici bir şekil almamıştır; hasılı İ
talya imparatorluğu İngiltere ve 
Fransa tarafından da tasdik edil -
dikten sonra, bütün bu meseleler 
birer dava halini almıştır. 

20 yıldanberi olduğu gibi, şayet 
İngiltere ile Franaa, Rocna'ya sa.de
ce zaruri bazı tavizler yapmakla ik
tifa edecek olursa, .bu har•'~ ltal-

__ , • .,ı..,.,._o .,., k:dmıvacaktır. 

P aris'in, ltalya'dan talep edi -
lecek bir py.i yoktur t&r.1:111-

dıaki miltalea yilriitımeei bir kaça -
malr:tır. SuWıun teeuU. etmeei de bir 
talepten ibarettir; çünkü, aulb, aa
ckce Tunuı'ta bir majino hattı te -
siı etmekle yahut Akdeniz ve tim&· 
li Afrika'da gerek askeri gerek va -
tanaeverce gösterilerde bulunmakla 
muhafaza edilemez. Franaa, Avrupa 
kıtaıındaki politikasını reviziyon'a 
tibi tutmak mecburiyetinde kaldığı 
gibi, Akdeniz politikasını da tet -
kikten geçirmek zaruretin<k kala -
caktır. Bugün, Fransa, dıı politika
sında ,ark istikameti yerine cenup 
iıtikametıini ıeçmiı bulundutuna 
göre, İtalya'nın da, kendi haya.ti 
menfaatlerine göre seçtiği zaruri ıa
tikameti kabul etmek iatirarında ka
lacaktır. 

Fransızların Akdeniz'in gaııbın -
daki menfaatleri, şarkındaka menfa
atlerinden çok daha geniş olduğuna 
şüphe yoktur. Fransa ana vatan sa-

Yalnız bir defa, Blis'in odanın etra
fına göz gezdirerek söylediği: 

- Sizin odanız biraz da çiçek bah
çesine benziyor, sözü kızcagızı miışkil 
bir vaziyete düşürdü. Biraz kızararak 
cevap verdi: 

- Bu çiçekleri hep Mr. Masters 
gönderir. Göndermese daha iyi olaeak 
ama ... 

Blis derhal .aordu: 
- Mr. Maaters evli midir? 
- On ~neden beri duldur. 
- Kaç yaşındadır? 
- Gelecek sene ellisine basacak. at sayabilirsin. 

Blia, kendisir.e uzatılan yarım lira -
Yı kabul etmiyerek: 

- Affedersiniz efendim, dedi, bu 
:ar~yı almama imkan yok; mümkün 
eğıI. Sabahleyin tam vaktinde gene 

orada bulunacagım. 

- Hiç bir yerde kllflardan başka bir 
şeyden bahseden bir kiğıd parçasına 
bile tesadüf edemedim. Hatta yazdığı 
kitabm müaveddesini bile gözden ge
çirdim. Bütün bunlarda herhangi bi
risinin hayatı ile alakalı bir ıey göre
medim. 

Bazan hakiki yaşın.dan daha yaflı, ba
:ıan da daha ıenç görünür. Dehtetli 
genit yüreklidir; dun yayı toz pembe 
görür. Artık dünyanın her tarafında 
Alfa sobalannın accntalamu açacak. 

,~cele acele yürüyerek kulüpten 
Çrııı;tıgı ha b. 

Blis, bir müddet sükfit etti. Şu ve
ya bu sebeple neıesinin kaçmıı oldu
ğu görüli.iyordu. 

hillerinin büyük bir kısmını olduğu 
gibi, şimali Afrika'daki sömürgele -
rini de Akdeniz yalamaktadı.r. . 

Fransa. Avrupa krtasındakı e~ı
yeti bakımından Afrika - M_ar~~l -
ya hattının selametini zarun ~o~ -
mektedir. Fransızların Akdenız ın 
garbındaki menfaatleri, şarkında -
kilere niıııbetle çok daıha büyükt~r. 
Fıransa, yakın şarkta, yalnız Surı -
ye'de mandater olarak bulunına~t~
dır. Halbuki, Milletler Cemiyet~ ~ın 
vermiş olduğu bu mandaterhgın 
çökmüt olduğu Pari&'je bile kabul 
edilmektedir. 
Diğer taraftan, ttlya'nın Habe -

şista.n'ı zabtctmcsi üzerine g~r~k 
Cibuti limanının gerek Somalı nın 
Fransa için değeri kalmamıştır. 

Strateji bakımından ve hususiyle 

İngiltere'nin yardımını görmeden, 
her ikisi de Franaa'nın Çin Hindi i
le muvasale ve irtibatını emniyet al-

(in'li korsanlar 
Bir Alman vapuruna 

tecavüz ettiler 
Berlin. 9 a.a. - Alman istihbarat 

bürosu, Şanghay'dan almı' olduğu bir 
telgrafı neşretmektedir. Bu telgrafta 
Hansa adındaki alman vapurunun pa

zar günü öğleden sonra Vussung ha -
ricinde Yan.gtse üzerinde sefer etmek
te olduğu ıırada çinli koreanların ta -

arruzuna uğramış olduiu bildirilmek
tedir. Korsanlar, bir çok aaQdallarla 

. -L.Jamnı••ar bir Jr.aç dakika 
geınıye Y- ..-- ,.. ' 
isinde yüzlerce el atef etmiflerdir. 

Bir çok çinli yolcu yaralanmı tır. 

'f:lanu'nın \c;ı.l' n• bir rnukabelc atc9 
açmı' ve süratini arttırarak yoluna de
vam etmiş ve korsanların planını su -
Ya dUtUrmU,tUr. 

Alman vapuru, pazar akpmı Şang
hay'a girmi,tir. 

Avusluralya'da 
Jlddetll sıtaklar var ! 

Sidney, g a.a.-Şarkl Avuıturalya'
nın büyük bir kıımında, bir haftadan
beri •iddetli aıcaklar hüküm aUrmek -
tedir. Dünkü pazar günü Sidney'de 
hararet gölgede 31 dereceye çıkmış -
tır. Memleketin içlerine doğru 38 de -
rece ve daha fazla hararet kaydedil -
mektedir. Sıcak dolayısiyle geniş Vik
toria ormanlarında bir çok yangınlar 
çıkmıştır. Sıcaktan insan zayiatı bu -
lwıduğu da tahmin edilmektedir. 

tına alamaz. Zaten vaziyeti uzak 
şarktaki işlerin inkişafına bağlı bu
lunan Çin Hindi askeri bakımdan 

zayıf bir vaziyettedir. Bundan bat
ka, Süveyş kanalı 909yetecindeki 
fransız ekseriyeti de zamanımıza 

artık uygun degildir. 

M ünih'teki görüşmelerden ıon
ra salahiyetli kiınaelerin te

min ettikleri gibi, şayet Fransa, po
litikasına sarih bir istikamet tayin 
etmek niyetinde iıe, Akdeniz'in 

garbmda kendine ayırdığı rüchan 
mevkiini, bu denizin diğer yarısını 

teşkil eden prkında da 1talya'ya bı
rakmalıdır. Bu prensip kabul edil
digi taktirde, ltalya'yı, kendi ana 

vatanının hemen yanı baımda bulu

nan ve kıwnen İtalyanlarla meekfın 

olan topraklarda tatmin etmek müm
kündür. 

Senelerdenberi tütün içen, pipo i
le alakası olmasa bile, tön.bekiden 
veya pipo tütününden de biraz olsun 
anlamak lazımdır. Anlıyabildifim 
kadarını ben de fabrikalar tubeai 
mü-dürlüğüne bildireceğim. Bugiin 
burada kaydetmek istediiim ıudur 
ki tütün inhisarı Türkiye Ciimhuriye
tine intikal edinciye kadar tütünleri
miz memleket içinde yalnız bi.ldifi
miz kıyılmıt tütün ve sigara halinde 
satılır ve bunlar dıtmda kalan her 
nevi tütün mamulleri hariçten İtl'9I 
edilirdi. Bugün bu mamulleri _. 
vaffakiyetle hazırlıyor ve AlrJ'Ol'U&
yabancı memleketlerden henüz s• -
tirilenler kokulu amwikan ve insilia 
cıgaralariyle bazı tanınmıt aiıarlar-

1 
dır. Kokulu cıgaralarm bizde de hay
li amatörü mevcut olduğuna bakılın
ca umulur ki inhiaarlar idal'e$i türk 
sigarları gibi bunların da l>enzerl.-i
ni ve hatta daha iyilerini piyaaaya 
sevketmekte gecikmiyecektir. Zira ;. 
leri teknikle çalışan idare ekonomi• 
nin icaplarını da dikkate aldığı gibi 
yerli müstehliklerin zevk~i ve ~ 
runu oktıyan yüksek kalitede çeıit• 
leri çogaltmanın psikolojik tesirleri
ni çok iyi takdir eder. 

Birleşik Amerika 

45.000' tonluk iki 
zırhh yapllra<ak 

Nevyork, 9 a.a. - Nevyork Taymis 
gazetesinin Vaşin~ton'd~n . istihbar~ -
tına göre kongrenın tasvıbıne arzedı -
Iecek olan bahri program, şimdiye ka -
dar inşaat tezgahlarına konulmamış 
derecede büyük ve süratli ik.i zırhlı: 
nm lntuını ihtiva edecektir. Bu yenı 
eemile.rin baflıca bariz evsafı ıunlar -
dır : 

45 bin ton hacmi istiabi. 
Esliha: 16 pusluk dokuz top. 
30 ila 33 mil sürat, 
Gemilerin teslihatı şimdi inta edil -

mck üzete bu\unan 35.000 tonluk kru -
vazörlerin teslihatının aynı olacaktır. 
Tonaj fazlalığından gemilerin zırhını 
arttırmak suretiyle muhafazalarını iı
lih sahasında istifade edilecektir. 

İlk nefrolunan haberlere göre, bu 
gemilerin her biriainin in,aaı 90 ili 
110 milyon dolara malolacaktır. 

Gemiler, Panama kan.alını geçebile
cek ıurette inp edilecek ve bütün as
ri tekemmülit ile mücehhez olacak -
tır. 

Nevyork Taymis gazetesine göre i -
yi malChnat almakta olan mahafil, bu 
dev bi gemilerin ifl!Uı keyfiyetinin 
Japonya'nm 40 ilA 46 bin ton hacmin -
de zırhlılar inp edeceğine dair olan 
haberlere bir mukabele olduğu müta
leaeındadırlar. 

Kunduz ve Giizelhisar 
ça} lan taştı 

İzmir'den gelen malumata göre bir 
haftadan beri devam eden yağmurlar
dan Menemen kazası mıntakaaından 

geçmekte olan Kunduz ve Güzelhisar 
çayları taşmıştır. 

Nitekim, Büyük Millet ~ecliaince. 
dün, inhiıarlar bütçeainde ıcraaı ~a: 
bul edilen bir münaka~e. m~e eaı 
türk cıgaralarınm ingıliz pı>:aaala• 

d daha çok satılmasını temıne t .. 
rın a . , . Lon-

lluk etmekte idi: lngıltere nın 
~ra gibi büyük §ehirlerind• ıtıldı 
reklamlar yapılarak cıgaralanmızm 
nefaseti İngiltereli tiryakilere hat .... 
latrlacaktır. 

Memleketimiz bir tütün memleke• 
tidir ve İngiltere ile ticari münue
betlerimiz yavaı yavq çoğalmakta
dır. Bu münasebetlerden bir kımu
nın da dünyaca methur ol.an tütünle
rimiz üzerine mü-... bulunma11 ka• 
dar tabii ne olabilir? Bu böyle ol· 
makla beraber, inhisarlar idareai, 
reklamın zamanımızdaki hususi e
hemiyetini unutmıyarak ve pek ye
rinde ol.arak, Londra'da ıtıklı ... ıc. 
lamlar yaptırmıya karar vermittir. 
Aynı modem zihniyet en p...t t6-
tünlerin ve cıgaralarm m9111leket i
çinde de revaç bulmaaau elbette Yti
yecektir. - N. Baydar 

Sovyetler birliğinde 
nüfus sayımı yapllacak 

Mpakova, 9 a.a. - Tas ajanaı, bütüaı 
parti tctkilitına ve bütün Sovyet va
tandaşlarına hitaben parti merkez! ko
mitesi ile Sovyetler Birliği halk kolJ1İ
aerleri meclisinin bir beyan~ 
neşretmektedir. Merkezi komite " 
halk komiserleri meclisi, bu beyanna
mede 17 kAnunusanide yapılmıya bq. 
lanacak olan umumi aaynnm politik ve 
ve ekonomik ehemiyetiıti tebarüz et • 
tinnektedir • 

sordunuz? 
- Siz de kendisine peki diyecek mi

siniz? 

ğı zaman güldu. Blis karta bir göz gezdirdi ve ... 
vincle bir nefca aldı. 

- Bilmiyorum. Fakat rica ederim 
bana ne yapmamı tavsiye edersiniz? 

- Benim tavıiyem; fakat ben bu iı
te bitaraf olamam ki. .. 

- Peki, bitaraf olmıyaraık da bir 
tavaıiyede bulunamaz mıamız? 

Bliı, ditJerini sıktı: 
- Ben bir ıey söyliyemem. Siz ka

rarı kendiniı vermeliaiıtiz. 

Kız, delikanlıyı kapıya kadar geçir
di. Biııiıbirlerinin ellerini tutuncuya 
kadar hiç bir kelime konuımadılar. 
Fakat Blis, kızın, ne demek istediğini 
anladrğına kanaat getirmiıti. 

Kız sordu: 
- Gelecek pazar günü gelip tekrar 

beni görecek misiniz? 

- Tefekkür ederim. Muhakkak ge
leceğim. 

Şimdi Savoy yahut Karlton'da bir 
saata kadar aktam yemegine batlamıı 
olacaklardı. Bütiın eski d06tları orada 
idiler. Genç güzel müzisyen kadınlar, 
onun yanına oturmaktan, onunla ku
l.ak kulağa konuımaktan, sonra apartı
manlanndan birisine gelip orada eğ
lenmekten ne kadar zevk duyarlardı 
bir zaman. 

Şimdi, içeride her halde entereMA 
ve meraklı şeyler geç«ckti. 

Kokeril: 
- Bu zatı içeriye al Blia, dedi, bta 

sabah her ne kadar ziyadeıiyle met
gulsem de bir iki dakikamı kendisine 
verebilirim. 

Yabana adam, esasen odaya p
mi~ti ve Blis bu iki adamın bir parça 
çatık kaşlarla biribirleriıti selamladık
larını görmüıtil. 

Blis kapıyı örttükten aonra krM bit 
müddet tereddlid gösterdi. Sonra dı -
varda açmış olduğu deliğe kulafml 
dayadı. 

Kokeril diyordu ki: 

I> zaman ra t ır nefeı almı,tı. 
b.•rkta biraz dolaştı. Evinde mütevazi 
ıt Ögle yemeği yedi; ondan ıonra 
][·~pted'de kendi.ine yabancı olan 

Uçuk bir evin zilini çaldı. 
kapıyı Franıes kendisi aç.nuıtı. 
kız, onu küçiık odaya aldıiı azman 

•ordu: 

- Ne var, ne yok? 
Blis, §apkasını çıkardı. 

t k Buraya bakınız, dedi, beni man -
~· ıızhk .ediyor sanmayınız. Fakat 

'- Morrıaon'un itine bir türlü akıl 
•ır d. . ' 
b" er ıremedım. Bugün Kokeril'in 

- Neyse, siz elinizden geleni yap
mışsınız. Siz bunu yaptınız ya kafi. 
Ne yapalım. Şimdıi bu bahsi bırakalım 
da sizinle birer çay içelim; sohbet ede
lim. 

Blis, burada mutadının haricinde, 
fakat gayet hOf iki saat geçirdi. Fran
aes'in refahı bir mikdar artınıttı. Gü
zelce dötenmit bu küçük odada çay 
hazırlıyan kız, delikanlıya gayet zarif 
ve cazip görünüyordu. Yavaı sesle 
konuıuyor, bol boı1 litife ediyordu. 
Blis'in sobaları aatmrya uiraıtığı haf
talan hatırlıyarak birkaç clefa birlikte 
kahkaha attıılar. 

Kendisinin haftada otuz şiling kaza
nan bir hamal, bir kapıcı olduğunu 

acı acı hatırladı. Bunun üzerine aklın
dan geçen sual kendiliğinden dl§al'ıya 
frrladı: 

- Mr. Ma.sters sizinle evlenmek ia
tiyor mu? 

Kız, delikanlının yüzüne kederli bir 
bakışla baktr. Blis'in Allahaısmarladık 
deyip grtmek zamanı geldiği için her 
ikisi de ayağa kalknµtJardı; kıartı kar
fıya duruyorlardı. 

Yokuş qağı, Londra'nın milyonlar
ca ışığının gök yüzüne vurduğu ta
raflara doğru yürüdü. Zilıninden bir 
çok acaip fikirler, dütünceler gelip 
geçmekte idi. Eaki hayatını yagarken 
bunların hiç biriaini düıünmemişti. 
Dii§ünmlye vakti olmamı§tı. Neden 
öyle olmuftu? O zaman yııldızların, 
ışıkların kendisi için ne kadar az ma
nası vardı? 

.. F~~nııız ahçısı, ne zamandıT, işsiz 
&uçsuz duruyor, banyosuna, elbi.se do
labına kımse el sürmüyordu. Otomobi
l~ bir tarafta idi; kendisiyle para işle
n konutmıya can atan bu kadar mü -
r~tçır~ın yüz\inü görmüyordu. Fa
kat ~1~1 hayatın öte taraf mı anlamıı
tı. Ş~~ı yanlarına gitse kendisi.iti ga
yet ıyı karşılıyacaklarında şüphe ol
mıyan eski arkadaşlarının huzuru, ar
tık, ona tahammül edilmez derecede 
ba~a~ı geli!ordu. Hepsi mürai ve sah
te .idıler. Bır cebinde fazladan iki me
t~lık bulunca sevindi ve ıalık çalarak 
bıt omnibüa'ün üst katına bindi. 

. Ertcai gün oldukça ehemiyetli hi -
dısel~~ vukua geldi. O gün, yazıhane _ 
ye muracaat eden bir adamı Bliı tanı
nuıtı. Bu, eski hayatında birkaç defa 
kendisiyle bulu!llJ1uş olduğu meşhur 
avukatlardan birisi ıidi. O da kartını 
u~~ı~ ~ister Kokeril'i görmek iste
~ıgını aoylerken gözü mnnıı giıbi de
lıkanlmın yüzüne bakmıft:J. 

- Aziz Fenvik, dedi, sizinle her .za
man buluşup görüımek iaterim, fakat 
buraya vaki olan bu ziyaretiniz biraz 
yer.siz olmuyor mu? Çünkü ben bura
da kuş dostlarını ve lUmrnetinizle ha
yatımı enteresanlattıran birkaç kifiyi 
kabul ederim. 

Bir an aük6t ile geçti. Sonra ılya
retçi konuffDIYa ba,.ıadı. Seai hırsla 
sarsılıyordu. 

Ziyaretçi: 
- Kokeril, dedi, ifte o inaanlar için 

buraya geldim. Siz bu işten vazgeçme
lisiniz. Bana inanınız ki bu i9, artık, 
yürilyemeır. Mia Morrlson, Mfıter 
Morriaon. Leydi Martingo hepsi gelip 
bana bllf vurdulu. Utün kigıtlarını birer birer elden ge-

Kız, cevap verıdi: 
- Zannederim ki iatiyor. Neden 

Cebindeki parayı hesaplayıp otobü -
ae binip binmemeyi dilıündüğü ve 
pansiyon maaaımın üzerinde kendilİ -
ıti bekliyen ekmekle peyniri hatırladı-

- Mister Kokeril içerdedıir: t1mdi 
geldiğinizi haber vereyim efendim. (Sonu var) 
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Memleketle kış f acıaları 
Ilgaz yolunda posta kamyonu 
ıof örü kayboldu, bulunamadı 
Gönen'de bir delikanlı yolda 

fakat evinin 
tipiye tutuldu, 

köyüne dönebildi, önünde 
• 

öldü 
Son günlerde yurdun muhtelif bölgelerinde 

soğuklar şiddetini artırmıştır. O rta, doğu ve 
cenubu şarki Anadolu'nun hemen her yeri 
karla örtülü bulunmaktadır. Birçok yerlerde 

Çankırı ( Hususi) - Son gün
lerde kış b irdenbire bastırmış, 
yağan karlar ve devamlı t ipiler 
Ilgaz yolunu kapatmıştı. 16 yo~
cu ile hareket eden posta kam . 
yonu t ipiye rağmen 20 kilomet
re yol aldıktan sonra arlık yolu
na devam edemez bir hale gel . 
mişti . Bu kamyonda bulunan yol 
culardan biri vaziyeti şöyle an -
latmaktadır: 

"- Fırtına adeta kamyonu sarsıyor· 
du. Her taraf bembeyazdı. Kar lapa • 

lapa kuş başı büyüklüğünde yağıyor -
du. Islık çalan fırtına kar kümelerini 
havalandırıyordu. Önümüzü görmü • 
!~r~h~k. A rtrk yola devam edemiyece -
gımızı anlayınca bütün yolculaı 

k amyondan indik. Güç hal ile 
bir sa.at mesafedeki Doğdu karakolu -
na gitmeye başladık. Hareket ederken 
şoföre : 

- Arabayı bırak, sen de bizimle be-

d~ ~ar t ipileri devam etmekted ir. Kış ve kar 
yuzunden Ilgaz' da ve Gönen ' de iki feci hadı
se olmuştur. Bunları aşağıdaki satırlarda oku
yacaksınız: 

Ilgaz ormanları ve avcılar 
~ 

raber gel donarsın dedik 1 o : 1 
- Arabayı nasıl bırakırım sonra me 

aul olurum, dedi. Biz ayrıldık. Ölümle 
pençeleşe pençeleşe karakola varabil -
d ik. Bu suretle muhakak bir ölümden 
kurtulduk.,, 
Şoför muavini de vaziyeti şöyle an

latmaktadır : 
"- Yolcular gitmişlerdi. M ustafa 

bana: 

Urla köylerinden birinde 
bir kaplan avlandı 

- Haydi sen de ka rak ola git, ben a
rabada yatarım 1 dedi. 60 - 70 metre 
kadar yürüdüm. Tipi arasında yolu 
kaybedeceğimi anlayınca geri dön • 
d üm. Çünkü biraz daha açrlzrsam gel
diğim yolı• da bulamıyacaktım. Ara -
banın yan n vardığım zaman "Musta
fa, gidemt m korktum,, dedim. Mus -
tafa: 

- O ha d,: sen arabada kal ben gi -
derim i de i Ve yola çıktı. B en şoför 
mahalline g r d im . Her tarafı k apat -
tını, yatac ktun. Makinenin projek -
t örlerini } tım baktım baktım, o 80 
metre kad yol almıştı. Ben yattım u· 
yudum. Or. d n sonrasını bilmiyorum.,, 
Şoför M s afa 6 gündür bulunama-

mıştır. Jandarmanın, nafıa amelesinin 
kardeşlerir; in ve arkadaşlarının arama 
larına rağn e 1 ümit verecek hiç bir iz 
bulunama.rr tır. Mustafa'nın her han
gi bir köye i tica etmesi ihtimali de 
bir netice ' e mezse, zavallının dona -
rak öldüğü a 1laşılacaktır. - K adri 
K onnan. 

Bir delikanh dondu 
Gönen, (l u>usi) - Son günlerde 

soğukların ıddetlenmesi üzerine bir 

kış faciası o :.ış bir delikanlı donarak 

ölmüştür. G indoğan mahallesinde 

İbrahim odun getirmek üzere dağa 

gitmiştir. De tanlı odunu kesmiş, 

merkebine y liyerek köye dönerken 

yolda bir kat t pisine tutulmuştur. Ti

pi arasında . o unu kaybeden genç 

köylü, uzun ddet sağa sola baş vur

duktan sonra r.ihayet köyün yolunu 

bulabilmiş v vinc gelmiştir. Fakat 

:zavallı delık< ı evinin kapısından gi-

rer girmez y 
doktor getiri 
sonra ölmüşt 

yıkılmıştır. Hemen 
işse de delikanlı biraz 

Kayseri'de bir sarhoş 
Kayseri, ( h susi) - Nuh Mehmet 

adında binsı da sarhoş olarak gece 
yarısı yoldan ~çen bir arabaya bit
miş, arabacı} arabayı hızlı !:Urmesini 
söylemiştir. abacı arzusunu yapma
}'1llca sarho§ zmış ve arabacıyı ara
badan yere at uştır, biraz sonra dev -
riyeler onür e çıkmışlardır. Sarhoş, 
memurlara da hakaret etmiştir. Zanlı 
yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

İzmit'te ziraat işleri 
İzmit, 9 a.a. - Bu sene ziraat mü

düriyeti ve tohum ıslah istasyon u e
linde bulunan kalbur makine ve selek
törleri Adapazarı, !ımit, Kandıra ka -
zalarınna tarna nen halkın istifadesine 
tahsis edilerek şimdiye kadar 538.149 
kilo tohumluk lıu P, day kalburdan ge~i
rilmiş ve ayrıca ilaçları ziraat müca -
dele dairesinden verilmek şartiyle 
377.511 kilo tohumluk da ilaçlanmıştır. 

Avcı diyor ki :~======== 
İzmir ( Hussui) - Urla' da E

f ençukuru köyünde diıi bir kap· 
la~ ~vlanmı§, §ehrimize getiril -
nııştır. Geçen sene de böyle bir 
kaplan vurulnıuıtu. Y e ni vuru -
lan kaplanın uzunluğu iki met -
reden fazladır. Bu müthiş cana
varı vurmağa muvaffak olan E. 
fençukuru köyünden lhrahim 
macerasını şöyle anlatmaktadır: 

- Benim 150 koyunum vardır. Mev
sim münasebetiyle koyunlar, kuzula -
mağa başlarr.ışlardır. Doğan kuzular, 
ilk günlerde yürüyemezler. Onları el
de taşımak lazım. Gebe hayvanlar sü
rüde fazlaca olduğu için doğuranlar 

belki fazla olur diye çobana yardım 
etmek için öğleden sonra köyden ay -
rıldım, omuzumda bir gözü kurşun, o
teki saçma dolu kırma çifte tüfeğim 
olduğu halde koyunların otladıkları 
Eskicioğlu ormanı civarına gıttım. 

Çoban, doğuran koyunlarla uğraşıyor
du. Çabanın yanma gittiğim zaman 
bana : 

- Sabahleyin ormanm yanından 
geçerken koyunlar ürktLiler, kaçıştı -
!ar, galiba canavar hücum etti, amma 
ben bir şey görmedim. 

Dedi. Sürüdeki dört köpeğin vazi -
yetleri dikkatimi çekti. Ormana doğ -
ru bakıp bakıp havlıyorlardı. Koyun 
Iar, tehlike karşısında hiç bağırmıyan. 
mazlum hayvanlardır. Ne kadar istirap 
duyarlarsa duysunlar koyunlar, tehli -
ke esnasında ses çıkaramaz, keçi gibi 
gürültü ile ba~ırmazlar. Akşam oldu, 
sürüyü köye doğru sürdük. 

Çoban, doğan kuzuları ikişer ikişer 
taşıyordu. Ben de ona yardım ediyor -
dum. Eskicioğlt1 ormanına yaklaştığı • 
mız vakit sürüyü muhafaza eden 4 kö
peğin havlıyarak birden ormana doğru 
ıtıldıklarmı, gördüm.J:1akat köpekler, 
ormana dalmakla beraber tekrar geri 
kaçıyor, bizim yanımıza geliyor, ge • 
ne ormana doğru koşuyorlardı. Kö -
peklerin bu hücumlarından birinde, 
bir tanesinin burnunu kan içinde gör -
düm.O vakit ötedcnberi bu civarda gö
rünen kaplanın orman kenarında bu
lunduğuna hükmettim. Çünkü bir pen
çe darbesi, köpeğin suratını berbat et
miş, kan içinde bırakmıştı. Bu, her 
hangi bir vahşi hayvanın yapacağı iş 
değildi. Bunu gören çobanım, 

- Buradan derhal uzaklaşalım, dedi 
ben, kendisine : 

- Sen d~ gel şu canavarı temizliye -
ceğim. Dedim. Çoban cesaret edeme -
di: 

- Ben, koyunların başından ayrıl-

mam 
Dedi, koyunları köye doğru sürme -

ğe başladı. Köye varmamız için iki 
saatlik zaman lazımdı. 

~ ~~plan kızıl gözleriyle karşımda duruyordu köpeklerin 

~ 
hucunıuna aldırış bile etmiyor du. Ben ağa~ın arkasına 

=~=.k=· 1=.~=n=ın=ış;t~ım=:;. =Ç=i~f~te=m~in~ku==r~ş~u~n;;;=d~o~lu~g~o=· z~u~· n~u;· ==b~o~ş=a~lt~t~ım~. ~ ::::: tıtün orma·nı titreten acı bir feryat dUYU1du ve ..... 

Geçen sene Ege'de avlanan kaplanlardan biri 

Köpekler, ormana saldırmakta, fa -
kat tekrar geri gelmekte devam edi -
yorlardı. Yan tarafa doğru çekildim. 
Köpeklerden mümkün olduğu kadar 
uzaklaşarak ormanın kenarına yak -
la~tım. Çiftemi elimde tetikte tutu -
y ordum. Ormanın kenarında bir ağac 
siper aldım . O vakit çok güzel bir man 
zara ile karşıla§tım. Kaplan çok muh -
teşem başı ve kızıl gözleriyle karşım
da duruyordu. Fakat beni görmemişti, 
etrafımı saran, korkak hamlelerle sal
dıran köı ekleri kaçırmak için arasıra 
kükreyor, Üzerlerine atılıyor, kuyru • 
ğunu bir kamçı gibi iki tarafa sallıyor
du. Bir aralık, iki köpek birden üzeri
ne atıldı, birer pençe salladı, onları 

kaçırttr. Bana çok yaklaşmıştı. Gör -
seydi büyük bir tehlike ile karşılaşa -
caktım. Tam fırsattı. Çiftemin kurşun 
dolu tarafını vahşi hayvanın başına 

boşalttım, mermi isabet etmişti. 

Bir feryat duyuldu. Kaplan, kıpkı -
zıl gözleriyle etrafını araştırdı, ben 
bir ağaç arkasında idim. Hayvan ate -
şin nereden geldiğini anlıyamaımştı; 

Onu şaşırtan, üzerine saldırmakta de-
11am eden köpeklerdi. Başını yere dik
ti, ön ayaklariyle diz çöktü, bütün or
manı titreten acı bir feryat kopardı. 
Siyah benekli yırtıcı mahlfık, ku yru -
ğunu iki tarafa salladıktan sonra or -
manın derinliklerine daldı. Müt ema -
diyen haykırdı, sonra inlemiye başla
dı. 

Ortalık kararmıştı. Köpekleri ya -
nıma çağırdım, hepsi de kan içinde i
diler. Köye döndüm. 'Gece hiç uyu -
madım. Tüfeği ikinci defa ateş etme -

yişime kızıyordum. Fakat kap1anm 

vurulduğu muhakkaktı. İkinci defa a

teş etmiş olsaydım tehlikeyi belki ü -

zerime celbedecektim. Ertesigün erken 

den kalktım, köy delikanlılarından a

tıcı iki arkadaşı yanıma aldım, iki de 

iri çoban köpeği alarak ormanın yolu

nu tuttum. Ormanın kenarına gelince 

akşamki mücadele yerini bulduk. Yer

deki kan izlerini takip ederek ormana 

daldık, hepimizde de çifteler vardı. 

köpekler, izleri koklıyarak ileri atıl -

dılar. Heyecan içinde idik. Yağmur -

dan çamur halinde olan toprakta kap -
lanın izleri vardı. 

İnsanlann pek az girdiği bu kesif 

ormanda aeaçlar çok sıktı. Araların -

dan güçli;k: geçerek ilerledik, silah -

!anınız tetikte idi. Köpeklerin sevinç -

li havlamalarını duyduk, koştuk. Kö -

pekler ' yerde serilmiş yatan güzel bir 

dişi kaplanın cesedi üzerinde kuyruk 

sallıyarak havlıyorlardı. O vakit se -

vincimize son yoktu. Canavarı bir sı • 

rığa bağladık, yarasını araştırdım. 

Kurşun, boğazını delip ge,çmişti. Köy 
yolunu tuttuk. Dişi kaplanın arkadaşı 
belki üzerimize hücum eder diye dik
kat kesilmiştik. 

Ormanda kaplanın yuvasını da bul
duk. Ağaçlıklar arasında tüy ve yu -
muşak otlardan kendisine güzel bir 
yuva yapmıştı. Bir gün evel sürüden 
kaptığı bir koyunun yarısı da orada 
idi. 

~. Karahisarda 
dokumauhk 

Ş. Karahisar, 9 a.a. -Tamzara do• 
kumacı kooperatif şirketi bugün sen~ 

lik içtimaıru halkevinde yapmıştrt· 

Toplantıda bütün esnaf ve sanatkarlar 

hazır bulunuyordu. Şirketin senelik 

mesaisi gözden geçirilmiş idare ve mu

rakabe heyetlerinin raporu tetkik ve 

kabul edildikten sonra dokumacılık sa:
natınm terakki ve inkişafı hakkında 

faydalı kararlar ittihaz olunmuştur. 

Bu meyanda sanatın yalnı zTamzara • 
ya münhasır kalmıyarak bütün Kara -
hisar'a teşmili, şirket sermayesinin art 
tırılması, daha iyi mal çıkarılması, sa· 
tış merkezlerinle birer şube açrlmast 
tekarrur etmiştir. 

İzmir'de pazarlık 

yapan 20 mağaza 
İzmir, (Hususi) - Belediye memur

larından sivil kadın ve erkek on dört 

kişi pazarlıksız satış kanunu tatbika -

tı için çarşıda bir kontrolda bulunmuş
lardır. 7 mağaza sahibi, etiketlerini 
kanuna uyğ:ın olarak hazırlamadrkla· 
nnclan, 20 mağaza sahibi de kanun hü
kümlerine aykırı olarak pazarlıkla sa
tış yaptıklarından yirmişer lira para 
ceazsına çarptırılmışlardır. 

Belediye, kanunun tatbikatı ıçın 

sıkı bir kontrol tatbik etmektedir. Bu 
hususta belerliye mrntakalarına emir 
verilmiştir. Üç defa cezaya çarptırılan 
mağazalar kapatılacaktır. 

Çankın'da bir köy okulu 

Çankırı' da Kültür ~ahımaları 

Bütün vilôyette 66 okul 
ve 138 öğretmen var 

Çankırı (Hususi) - Vilayetimizde
ki kültür hareketlerini anlatabilmek 
için on beş yıl gerisine göz atmak la
zım. 

Cümhuriyete kavuştuğumuz zaman 
Çankırı henüz vilayetler arasına ka

rışmıştı. Çankırı köy ve kazalarında 

okul namına bir şey yok gibi idi. An

cak 14000 liralık bir tahsisat kiiltür 
işlerine sar fedilebiliyordu. 

Yeni bir vilayet haline gelen Çan
kırı dar büdçesinin yarısını kültüre 
ayırmağı esirgemedi. Bu suretle kısa 
bir zaman içinde merkezde iki, Ilgaz. 
Çerkeş., Şabanözü, Yapraklı kaza ve 
nahiyelerinde birer büyük okul bina
sı yapıldı. Daha sonra hususi idare
nin400 bin lira yardımiyle, köylünün
de bu miktardan aşkın emeği ve çalış 
ması sayesinde 42 köyde o\ml binası 
yapıldı. 

Çankrının kültüre olan susuzluğu 
bu suretle kısmen giderildi. Artık 

muhit bilginin kıymetini anlamış, ce
haletten kurtulmanın yegane çaresi· 
nin mektep olduguna iman itmişti. 

Kültüre karşı gösterilen bu sevgı 
ve ilgi 928 umumi meclisinde anlaşıl
dı ve (350) bin liralık vilayet biıciçe
sinin (250) bin lirası kültür işlerine 
tahsis edildi. Bu sayede de bugün vi
layet dahilinde; merkezde 4, kazalar
da 2, nahiyelerde 5 olmak üzere tam 
teşkilatlı ve bir kısmı yatılı hale ge
len 10 ve diğerleri de köylerde 66 ilk 
okula ve 138 öğretmene kavuşul
du. 

Bundan başka halkın ve talebenin 
okuma ihtiyacına karşılrk olarak çan
kırıda, Ilgazda, Çerkeşde (8107) ki
tap bulunan kitapsaraylar, köylerde 
de okuma odaları kuruldu. Bu kitap
saraylardan yılda vasati 27.000 vatan
daş istifade etmektedir. 
Çankırı. kültüre çok susamış bir 

muhittir. Bilhassa merkezdeki okul a 
dedinin arttırlması, köylerin mektep
lerle doldurulması için bugünkü 100 
bin liralrk kültür büdçesi kafi gelme-
mektedir. K. Korman 

İzmir'de Türkkuşu 

mektebi açılıyor 
İzmir, (Hususi) - İzmir'de bir 

Türkkuşu mektebi inşa edileceğ;,ni 
yazmıştık. Mektep için lazım olan ar -
sa, imar mıntakasında 26 numaralı a
dada Rüştü Aras bulvarı üzerinde 
3100 metre kare olarak Türk Hava 
Kurumu İzmir şubesi müdürlüğünce 

belediyeden satın alınmışt,r. İzmir 
Türkkuşu mektebi, çocuk hastanesi 
karşısında insa edilecektir. 

İzmir Türkkuşu'na bu yıl kaydedi
len t::ılebe miktarı, geçen yıldan fazla
dır. Bir müddet sonra derslere başla -
n::ıcaktrr. 'Rıı vıl A ve B brövesi dersle
rinin t .. "Tlir'de gösterilmesi çok muh -
temeldir. 

~. Karahisar'da fidanhklar 
Ş. Karahisar, 9 a.a. - Köylerin iktı

sadi ve zirai vaziyetleri göz önüne ah
narak bir çok fidanlıklar tesis edilmiş 
ve bu sene içinde 24.000 ağaç dikil
miştir. Ayrıca hükümet bahçesinde 
18.000 fidanı ihtiva eden bir ceviz fi -
danlığı tesis olunmuştur. Gelecek se • 
neden itibaren köylere fidan dağıtıl -
mıya başlanacaktır. 

İzmit'h• baytari labol".atuvar 
İzmit, 9 a.a. - Şehrimiz veteriner 

müdüriyetinde baytari bir laboratuvar 
tesis edilmiştir. Bu laboratuvarda ace
le vakalarda hayvan kan ve .idrar mu
ayeneleri yaptlacaktır. 
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Kardan daha beyaz &üzel 
bir manto. 8eyaz koyun 
derisinden yapılmıı . olup 
soiuktaa kodca.nl&rın 
"gözleQaİ ısrtma.k1• bakı
mından bilhas&a faydalı--

. . 9 
' .. 

Rahat ederek 
güzel 

görünmek! 
Eskiden beri kökleşmiş bir kanaat vardı: ''Güzel 

olmak için iztirap çekmek lazımdır!,, Ve bir 
çok kadınlar, tevekkülle bu kaideye uyarlar -
dı. Bu söz cilt güzelliği, vücut çizgisinin tena· 
sübü gibi baknnlardan doğru sayılabilirse de, 
iç çamaşırlan bakımından hiç de böyle değil -
dir. 

lç çamaşırı, kadının mahrem güzelliğini temin 
eden ve onun hudkam bir tarzda gizli tut -
tuğu bir giyim şubesidir. 1939 da iç çamaşır -
lan modası, büsbütün başka bir veche almış -
tır: Artık, eskiden insana cendereye girdiği his 
sini veren balinalar yoktur. 

Vücut, hiç bir tazyik veya sıkıntıya maruz kal -
maksızın ''disiplin" altına alınmıştır. Son mo
da korse ve sutyenlere tabii dikkat etmiş· 
sinizdir. Bunların içinde yekpare olanlar bu -
lunduğu gibi, iki parçadan mürekkep olanlar 
da vardır ve hepsinin biçimine hakim olan fi -
kir, bunlan taşıyanların "Rahat ederek güzel 
görünebilmeleri,. dir. 

''Çizgi" meselesinin bugünkü moda ile çok yakın 
alakası olduğunu tekrara hacet var mı? Vü • 
cuttaki fazla çıkıntılar ve yağ ''kese'' leri, sıkı
yı görünce daha çabuk kaybolurlar. Hele, kor
senin işini, bir kaç beden hareketiyle de ta -
marnlamak mümkün olursa ... 

Ufak yaştan itibaren sutyen'le hatta geceleri dahi, 
muhafaza edilen bir göğüs, uzun zamanlar 
güzelliğini kaybetmez. Bu misalleri, iç çama -
şırlarının diğer kısımlan için de taaddüd etti -
rebiliriz. T abahette olduğu gibi güzellik -
te de ana şart, kusur meydana geldikten son -
ra onu düzeltmeğe çalışmak değil, kusurun 
doğmasını önlemektir. 

Bütün bu sözlerden sonra, Paris terzilerinin yukar· 
daki fikirlerden mülhem olarak vücuda getir
dikleri en son iç çamaşırı modellerini size tak· 
dim edelim: 

Yukarıda sağda: Krep jorjetten yapılmış olan bu 
gecelik gömleğin korsajı dar olmasına muka -

..... ., ---- e> _, o~-· - l.l"ft.ll.ll••--

geceJik gömleği de muslinden yapılmış, kol ~ 
lariyle korsajı renkli satenle süslenmiştir. Ay
nca göğsün iki tarafında nervürler vardır. 

~ 

Şık bir tayyör 
modeli : Jahet 
kalın ekoae yün 
lii kumQftan .)'a· 

pılmıfdır ue kru 
az.e IJiçimdedir. 

Eteklik,. düz ai· ı 
yalı renkte yün-
lü humaşlC111dır. 

~~-

Yakın .zamanlara kadar kürk, 
kendisiyle daima teklifli konuşma • 
ğa mecbur olduğunuz bir hanıme · 
fendi gibi idi. Kendini pek ağır sa
tardı. Samimi olduğunuz .zaman bile 
ona hürmet ve itina göstermeğe 
mecburdunuz. Görünüşü, tipi, lll;yo· 
nomisi adeta değişmez. bir hale gel
mişti ••. 

Fakat bugün i§ değişmiştir: Kürk 
şimdi her z.arn.ankinden daha güz;el
dir, Fakat daha samimi, daha teklif
siz. bir hali var. Eski klasik ~ipini de 
bırakmıştır: kürk, eski meziyetle
rinden hiç birini terketmeden, biz;im 
.zevkimiz; için binlerce şekle giriyor. 

itina meselesine gelince, şimdi bir 
kürke, faz.la ince ve pahalı bir ku
maşa göstermeğe mecbur olduğu. 

muz itinayı göateriyoruz., o kadar ..• 
Ayrıca, garnitür olarak kürk, robla
rımız.da ve mantolarımız;da da mü -
him bir yer işgal ediyor. 

Bu bakımdan astrakanı bilhassa 
zikretmek laz;rmdır. Güz.el biçimler· 
de kesilen bu kürkle, mantolar ve 
tayyörler üz.erinde çok güzel enk -
rüstasyonlar yapılabiliyor. 

Döne dolaşa gideceği yer daima 
kürkçü dükkanı olan tilkiye gelince, 
eskiden onu daima boa şeklinde ta -
şırdık. Fakat onu.n bile ince ince ke· 
silerek manto haline konulduğu va· 
ki .... Hatta bazı şık kadınlar, sırf 
şapkalarının önüne koyacakları bir 
"pul" için, kocaman bir deriyi feda
dan çekinmiyorlar. 

Boynun e:ralında ve yakalarda 
kullanılan, kabarık, ipek tüylü, en u-

lak hareketle dalgalanan kürkün ·------------------------------------

Aşağıda sağda: Desenli kumaşlardan iç çamaşırı 
yapmak da son zamanlarda moda oldu. Beyaz 
ve yeşil krepsatenden yapılmış ve açık yeşil 

• .. ~) ; .. 1 ·.:._1 _ __ :_1.,.;,.,....ArAllk crflm-

Jeği. Aşağıda solda da, pembe renkte satenden 
yapılmış ve aynı renkte dantelle süslenmiş 
bir kombinezon görüyorsunuz. 

' 
................................. ~ 

KÜCÜK TAVSİYELER ........................................................ 
I Sellüloid üzerindeki lekeleri çıkar
ı mak için, bunları benzinle silmek ka
tidir. 

Mürekkeple lekenlenmiş keten 
d rnendiJJeri temizlemek için, bunları 

, ·~ önce soda, sonra da limon suyuna ba
; tırınız ve bu ameliyeyi, lekeler kay
r boluncaya kadar tekrar ediniz. Sonra 

, 

1 

da temiz su ile durulayrnrz. 

'·j~ • 

·· : ı Saçlarrnrnzın rengini açmak ist~
,il 

1 
yorsanız, bir kaşık o.k~ijenli. s~ya hır 

j kaç damla amonyak ılave edınız. Der-

.J 

h~l istediğiniz neticeyi elde edersi
: nız. 

y··. 
)~' 

Birçok genç kızların şu suali sor
duklarını işittim: Acaba kaç yaşım
dan itibaren balolara gidebilirim? 
Annenize sorun. Bu hususta en sela
hiyetli "merci" odur. 

Küf lekelerini çıkarmak için reçe
te: Carbonate d"ammonium 3 gr. mut
bak tuzu 7 gr. su 90 gr. kumaşın lekeli 
yerlerini bu mah/Cıle batırdıktan son
ra biraz çitileyip sonra güne!ite kuru
tunuz. 

Kaş lan 

"almak 11 

kolay 

için .. : 

gÜz.elliği üzerinde israra, bilmem 
hacet var mı? Bazı modellerde yal
nız yakaya değil, iliklere, bordürlere 
bile kürkün girdiğini görüyoruz.. 

Siyah veya renkli lutrun da garn·i
tür bakımından ehemiyeti çok ~ü -

··kt .. . kollara veya yakaya bıra:z 
~ ~. -d 
bu kürkt.?n ilave ederek, alela. e 
kumaştan yapılmış bir "?~n~o3:a bıle 
b .. ük bir :zarafet verebrlırsını:z. Ay-
:~ kumcv;ın rengiyle kürkün rengi 

Tl • h Lt• _.,,..,..d .. ;)ND'ratabi.leceğtnlZ a enK l 
tezatları Ja hatırlatalım •.. 

Tamamen kürkten yapılmıf man
toya gelince, - hocanızı gücendir -
mek bahasına da olsa, gene söyliye
yinı - böyle bir mantoya sahip ol -
mamah, artık "affedilmez;'' bir şey 
olmuştur. Bolerodan uzun mantoya 
kadar, her cins, her renk ve her ıu • 
z.unıukta mantolar görmek kabil •.. 

. Biçimlerde gözü ar.kan veya lda -
sık hale girmiş h•iç bir §ey yoktur; 
yakarıda da söylemiştim ya: kürk 
şimdi kumaş gibi, aynı sadelik ve ko
laylıkla biçilip dikiliyor. Bu srnenin 
modasının da, bol ve ''dalgalı" kürk
lerde olduğımu, sırası gelmişken, 
tekrar hatırlatayım. 

Kürkten bahsederken, modaya 
bahşettiği bir çok teferruatı zikret
mesem haksızlık etmiş olurum: me
sela şapkalarda kullamlan kürkler ..• 
Ayrıca, bize harp - öncesinin soğuk
tan korkan flk hanımlarını hatırla • 
tan manşonlar da gene moda olmıya 
başladı. 

Fakat moda daima değişen bir şey 
olduğu için, bu manşonlarda da türlü 
biçimler görüyorıuz: içlerinde u.zun, 
yastık gibi dört köşe, yahut da bir el 
çantası kadar mini mini olanlar var. 

KESTANE 
Şekerlemesi 

nasd yapılır ? 
Kestane şekerlemelerini hazır al

mak ta kabil. Fakat bunları kendiniz 

yapabilirsiniz. Her şeyden önce, mal

zeme: 

2 kilo kestane, 2 kilo şeker ve bir 
kese vanilya. 

Unutmayın ki 

Çok yemek yivince 
az yaşarsınız! 

Biz de dedelerimiz gi
bi çok yemek istiyoruz. 
Fakat bir noktayı unu
tuyoruz: Onlar bize gö
re daha fazla hareket 
ettikleri için, yedikleri
ni kolayca "eritiyorlar
dı". Biz, medeniyet iler
lediği için, varsa bile 
kuvetimizi harcayacak 
vaziyette değiliz. Bütün 
yaptığımız, evimizden 
bir nakil vasıtasına, bir 
nakil vasıtasından da e
vimize kadar yürümek

tir. 
Daha bir kaç sene e-

veline kadar, bir insanın 
gıda bakımından günde 
vasati ihtiyacı 2500 ka
lori idi. Bu vasati mik
tar 1800 e, daha sonra 
1500 e düşmüştür. İçi -
mizde günde nihayet 
1000 kalori ile de kolay
ca yaşayabilecek olanlar 

nr, fazladan aldığımn 
gıdayı hazmetmek için 
heba ediyoruz. 
Binaenaleyh, mubalaıa 

etmeden şu neticeye va
rabiliriz: Medeni bir in
sanın yapacağı başlıca 

hareket, çok geçme -
den, yalnız yediğini 

hazmetmekten ibaret ka-vardır. 

Fakat biz bu 1000 ka
loriye mukabil, her gün 
3000, 4000 veya 5000 ka
loriye tekabül· edecek 
miktarda gıda alıyoruz. 
Şu halde, fizik kuvetle
rimizin en büyük kısmı-

lacaktır. Fakat kalbimiz 
ve ciğerlerimiz fazla 
miktarda yediğimiz yi
yecekleri hazmetmeğe 

uzun müddet tahammül 
edebilecekler mi? 

Tabii dikkat etmiş
sinizdir: Fazlaca yemek 
yediğiniz zaman uyuk
jamağa başlarsınız ve bu 
gibi anlarda kalbiniz ba-

l zen çok hızlı atar. Yal
nız obıtrluğumuzu tat -
min için yediğimiz şey
ler arasında yağ, salça, 

, biber ve baharat gibi bir 

J 
çok şeyler vardır. Bütün 
bunlar da bir taraftan 
bizi zehirlerken, öte ta
raftan da cildimizi bo,. 
z:uyor ve bazı uzuvları
mızı fazla gayret sarfı· 
na icbar ediyor. 

Morfin veya kokain
' le zehirlenen insanlar 
bulundu~u gihi, medeni 
insanlar arasında da ye· 
mekle zehirlenen kim
seler var. Ced !erimiz 
bir oturuşta dünyanın 

yeme:Tini yiyorlardı a
mma, daima hareket ha· 
!inde oldukları için, bu 

1 
yiyeceklere iht~ya~ıa;ı 
vardı. Halbuki bız ıhtt· 
vacımız olmadığı halde, 
hemen hemen onlar ka· 
dar yemek yiyoruz. 

Bazı kadınlar, tabii güzelliklerini 
bir tarafa bırakıp kendilerini mutlaka 
modaya uymağa mecbur addedeler. 
Bunların içinde ilk hatıra gelenler 
de, kaşları güzel olduğu halde bunla
rı "almağa" kendilerini mecbur his
sedenlerdir. Madem ki kaşlarını alı
yorlar, bari onlara, bu işi ıztırapsız 
yapmak çaresini öğretelim: Cımbızı 

ele almadan önce kaşlarınıza va
zelin sürünüz ve vazelinin köklere 
iyi nüfuz edebilmesi için ufak bir ma· 
saj yapınız. Sonra da, ucu yuvarlak 
ve kaşları kesmiyen bir cımbız kuJla
mmz. Bu suretle, iztirap çekmekten 
kurtulursunuz. 

Kestaneleri yardıktan sonra tuzlu 

suda başlayınız. Sonra da bozulup kı

rılmamaları için, itina ile soyunuz. 

Şeker, vanilya ve 4 bardak su ile ko

yu bir ağda yapıp kestaneleri bunun 
içine koyarak beş dakika kaynahnız. 

Sonra hepsini birden toprak bir kaba 

boşaltıp ertesi güne kadar bırakınız. 

Birer gün fasıla ile kestaneleri üç de
fa daha (hepsi dört defa olacak) kay
natıp kestaneleri ağdadan çıkarınız 
ve gayet hafif bir ateşte kurutunuz. 
İşte size, büyük bir kestane şekerle
mesi stoku ı ... 

Fransız sinema ve tiyatro artisti 
SP-ineLli'nin giymekte olduğu p_u zarif bluz, 

aırma İ§lemeden yapılmt§tır. 

Onun İi;in, "göbekli
ler" ve "-si.;manlar'' ço
ğaldikç;a çoğalıyor. Şiş
manlık yaln!z gayribe
dii bir hal dc]ildır. bu· 
gün cok yayılmış olan 
bir hastalıktır. Artri
tizm, rlamla, şeker, kalp, 
böbrek, mide ve ciğer 
hastalıkları, hatta kan· 
ser bile, yüzde seksen, 
fazla yemek yemenin 
tevlit ettiği sebeplerden 
ileri gelir. 

insan fazla yiyince 
az yaşar. Bunu unutmı
yalım 1-· 
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Ukranya davası 
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Çekoslovakya parçalanınca 

Karpatlar Altı Ukranyası 
lehlilere düıman oldu 

Sovyet Ukranyasına 
iki devlet göz dikti: 
Polonya ve Almanya 

B u vaziyet, 
bundan be§ 

il 

yıl evel bir nevi 
mütareke ile so
na erdi. Şarki 

Galiçya ve Lehis
tan Ukraynasın
da en kuvetli 

Noye Zürher Saytung 
gazetesinden 

parti sayılan "Undo" (Union Na
tional democrate uctainienne) dü9-
manca hareketleri durdurarak, uk
rayanlılara bazı tavizler yapan (bil
hassa mekteplerde) Lehistan hükü
metiyle elhirliğiyle çalışmağa ha
zır bulunduğunu ilan etti. Fakat, 
vaziyet, bir mütarekeden başka bir 
teY değildi. Ukrayna müfritleri, Le 
hiatanla mesai teşrikinde bulunul
maauu katiyen istemiyorlardı; Le
histan hükümeti ise, ne politika 
(idari muhtariyet) ve ne de kül -
tür salıaamda evelce yapmı9 <ıldu
iu tavizlerinden fazla bir ıey yap
mağa yanaşmıyıordu. 

Çekoslovakya'nın parçalandığı 
sıral .. rda, Lehistan hükümetinin, 
Rus karpatları meclisinde takınmış 
olduğu tavır, agzına dolu olan bir 
fıçıyı taşırmağa kafi gelen son dam
la idi. Mütareke sona erdi - 'imdi, 
lchlerlc ukraynalılar tekrar düşman 
vaziyetine girdiler. Lehistan parla
mentosundaki ukraynahlar hizbi, 
yanlız şar • Galiçya'yı değil, ukray
nalıların t .eriyetle meskıin tekmil 
sahaları i e alan bir muhtariyet 
projesini rlamentoya vermek su
retiyle, y iden muhalefete ıı;eçti. 
Bu proje, hiatan'da eonsuz bir hay 
ret uyand dı. 

U 
ndo an hedef ve gayesi 
"Sar dan Kafkasya'ya kadar" 

uzanan bit krayna devleti kurmak
tır. Böyle devlet, şarki Galiçya 
ile karpat Jsyasını da içine almış 
olacaktır. raynahlar, karpatlar da 
bir ukrayn muhtariyetinin kurul
mumı, m akil ve büyük bir uk
rayna devl min meydana gelmesi 
davasında adım telakki etmekte 
oldukların n, Lehistan hükümeti
nin Karpat usyası meselesinde ta
'kmdığı tav ~rki Galiçyada büyük 
bir asabiye yandırmış, karğaşalık
lar doğurm 

U k r a 

sini görme 
manda Gali 
ğını da teh 
patlar ukr 
mesineman 
bir şarki ga 
lehistanın ı 

rayna milli 
kametinde 
dım telakki 

'hundan ı 

rayna topra 
hinde alma 
netriyata v 
tedir. 

a milliyetçilerine 
lar ukraynası", ilk ön

milli bir propaganda 
girmeli ve ondan son
ynayı meydana getir-
at sahasının Macaris
inde Lchistan'ın israr 
arın şarka yayılmala

:.areket noktası vazife
kalmıyacak, aynı za -
adaki leh hükiımranlı
eye sokacak olan kar
asının meydana gel: 
lamıyacaktır. Otonom 
ya ve ukrayna şarki 
ıdana getirilmesi, uk
tçileri, hedefleri iıti
ılacak olan ikınci a-

rt i yorlar. 
ayı, Lehistandaki uk
arının muhtariyeti le
matbuatında yapılan 

kuvetle hız verilmek-

er Birliğinde bulunan 
;a topraklarını kurtar· 
ndo ' leh - almaıı ışbır

nde tutmuş oırnakla 
tan'a karşı daima mü· 

.ın.mıştır. Nitekim, Var

le muvaffaıdyetle mücadele etti. O 
tarihler. , macarlar, karpatlardaki 
tebaalarına karıı değersiz bir kabile 
muamelesi yapıyor ve onların tahsil 
terbiyeleriyle zerre kadar alakadar 
olmıyordu. Fakat, Çekoslovak hü
kümeti, bir çok mektepler açarak, 
tahsil ve terbiye seviyesinin yüksel
mesine epi yardım etti. Prag hükü
meti, politik sebeplerle rus dostluğu 
lehindeki cereyanı tefvik etti. Bun
dan iki yıl evel yapılan bir plebisit 
de reylerin yüzde 80 i, devlet daire
leriyle mekteplerde rusçarun rC6111İ 
dil olması lehinde idi. 

Çin kllalar1 bir ıehri 
geri aldllar 

Hongkong, 9 a.a. - Çin Ajansı bil -
diriyor : 

Seri bir çevirme hareketi yapan Çin 
kıtaatı bugün Tsen - Çenk şehrini mu
hasara etmişlerdir. Sabahleyin saat 10 
da dütmanın hezimeti kati bir şekil al
an-. ve dil~ arkasında 500 ölU, bir 
çok müıhimmat terketmiıtir. 12 tank 
tahrip ed\ı.m.- 3 ~ ............. 
lınmıştır. 

Ta-Bi-Şan bölgesinde mühim strate
jik nokta olan Yinşan'ın zaptından be
ri Çin kıtaatı cenuba doğru devamlı 
bir muvaffakiyetle ilermektedirler., 

lngiltcre'nin ahıcağı tedbirler 
Londra, 9 a.a. - Selilıiyettar mah -

filler, ingiliz hükürnetinin halen uzak 
doğuda ingiliz menfaatlerinin korun -
masına matuf tedbirleri tetkik etmek -
tedir. Bu hususta Londra ile Vaşing -
ton arasında fikir teatisine devam e -
dilmektedir. 

Çin mekteplerinde japonca 
nıecburiyeti 

Tokyo, 9 ( a . a • ) - Domei A -
jansının bildirdiğine göre, Şimali 
Çin hükümeti tarafından bütün ilk 
ve orta mekteplerde japoncanın 
mecburi surette ögretilmesi hakkında 
bir emirname netredilmittir. Emirna -
me hükümetin bu kararı ile yeni ne -
sillerde japon aleyhtarı hiaaiyatın ta· 
mamiyle ortadan kaldırılacağını teba -
rüz ettirmektedir. 

KÜÇÜK Dl~ HABERLER 

X Moakova - Bir japon menbaın -
dan bildirildigine göre Japonya aefiri 
Togo, hariciye komiAeri Litvinof'u ye
ni.den ziyaret ederek balıkçılık mesele
si hakkında görütınil§tür. Bununla be
raber vaziyette bir değiıiklik yoktur. 

X Londra - Suudi Arabistanı aefa
reti ile Sovyet Rusya büyük elçiliği, 
Ara.biatan'ın Sovyet Rusya ile diplo -
masi münaaebetlerini katetmit olduğu
na dair olan haberler hakkında ademi 
malUmııt beyan etmektedirler. 

ULUS 10 - 1 - l•sıi8 

Döviz 
gelirine 
yardım 

Çember_leyn bugün 
Roma'ya hareket ediyor 

Fransa'nın yeni 
Ankara Elçisi 

(Başı ı incı sayıaaaJ 
lunmuştur. BüyUk Elçi bu~ 

BAZI TEFSİRLERE GÖRE 
sonra 1922 - 23 te Lozan konferatl" 
sı umumi katipliğini yapmış, 1926 da 
Fransız - Sovyet konferansında frall
ıız murahhası olarak bulunmuş, 1928 
de Milletler Cemiyeti'nde Orta Etçi 
payesiyle Fransız Servis Şefi olmut" 
tur. 

( Ba~ı 1 inci sayfada) 

zedebilir. İstanbul, yeni plan 
mesaisi ile hakiki imar devresi
ne girmiştir. Bu imar devresine 
tehir sakinleri için olduğu ka -
dar, dı§ardan gelecekler için de 
fay dalı olacak tetebbüslerle bat
lamak lazımdır. Memleketin re
fahı ve alım kabiliyeti arttıkça, 
döviz ihtiyacı da çoğalıyor. Bu 
ihtiyacı kartılamak icabeden 
tedbirler arasında turizmi dü -
tünmek, ve işin pek genişine ve 
ıümullüsüne dalmıyarak, şimdi -
lik İstanbul ve Marmara bölge -
ıini ele almak doğru olur. Doğ
rusu biz bugüne kadar, şehirleri
miz oturulur ve kalınır halde ol
madığından, sadece gelip geçici 
seyyahlarla turizm kazancının 
tadını pek anlamadık. Fakat o -
tomobilin ve kara yollarının te. 
kamülündenberi seyahat hareke
tinin Jutamızda aldığı ve müte -
madiyen kuvetlenen inkişaf, bi -
ze de emsalsiz tabiat ve tarih 
haznelerimizden istifade etmek 

Musolini her şeyi gözüne 
aldığını İngiliz Başvekili 

Çemberleyn' e anlatacak 

B. Masigli müteakiben 1930 da Lon
dra'da aktedilen deniz konferansında 
fransız murahhası olarak bulunmu§t 
1932 de silahları terketme konferan" 
aında delegelik yapmış, 1933 te siyael 
ve ticari i§ler müdür muavinliğini 
yapını§ ve 1934 te de birinci sınıf or
ta Elçi payesini kazanmıştır. 

arzusunu veriyor. 

F.R.ATAY 

Devlet Surası reis ve 
aza namzetleri 

teshil edildi 
(Başı 1 incı sayfada) 

muavinlerinden, Hakkı Hayd.lr Berk
sun Vakıflar idareaı heyeti Azasından 
eski valilerden, İsmail Hakkı Yücel 
Vakıflar idaresi heyeti azasından eski 
valilerden, İsmet Berkil Vakıflar u
mum müdür muavini, Naili Tezgören 
Ankara hukuk mahkemesi reisi (tem
yiz azalığı evsafını haizdir), Ramazan 
Onat İzmir ceza hakimi (temyiz azalı
ğına namzettir), Naci Akbay eski vali. 
lerde.n C. Merkez Bankası murakibi, 
Tala ...,....._"-1••' t fH 
heyeti reisi, A. Durınuş J:;vren<fııe~ 
At~ vw.llal, All Rıza Oskay Bilecik 
valisi, Fevzi Toker eski Aydın valisi 
mütekait, Sedat Aziz Erim Tuncclı va. 
li muavini, Ali Server Mülkiye başmü
fettişi, Adil eski valilerden iskan mü
fettişi, İsmail Hakkı Maliye Vekaleti 
varidat umum müdürü, Kazım Sargın 
Maliye Vekaleti milli emlak müdürü, 
Rüştü Kuray Maliye Vekaleti tefti~ 
heyeti reisi, Avni Yukarıuç Maarif 
Vekaleti orta tedrisat umum müdürü, 
Şefik Örüm Nafıa Vekaleti teftiJ lıe
yeti reisi, İbrahim Besen Posta, tel
graf, telefon umum müdürlügü poıta 
itleri reiai, Edip Cemil Oyhun Posta, 
telgraf, telefon umum müdürlügünden 
mütekait, A. Esat Abayt Sümerbank 
teftiş heyeti müdürü, Fahri Bük or
man fen heyeti reisi, Halit Ziya Türk
kan Tapu ve kadastro fen heyeti reisi, 
Refet Kutbay lt daire11i Diyarbakır 
bölgesi amiri eski valilerden, İhsan 
eski Ankara mebusu, Fevzi Isparta 
valisi, Kemal Maliye hukuk müşaviri . 

Suriye' de gerginlik 
hafifledi, fakat ... 

Nümayişler devam 
ediyor 

Londra, 9 a.a. - Başvekil Çember
leyn bu sabah Londra'ya dönmüştür. 
Öğleden sonra nazırlar meclisi topla
nacaktır. Bu toplantıda Roma'da ya
pılacak müzakerelerin teferruatı tes -
pit olunacağı gi.bi, pek muhtemel ola
rak İngiltere'ni.n Japonya'ya karşı ta
kınacağı hareket de görüşülecektir. 

Başvekil B. Çemberleyn ve Hariciye 
Nazırı Lord Halifaks, yarın sabah, re
fakatlerindeki zevat ile birlikte "Altın 
ok,, Paris ekspresi ile Londra'dan ha
reket edeceklerdir. 

Mmwlini biitiin ciirctini 
kullancıcak 

ParJs, 9 a.a. - Matbuat Çember -
leyn'in Roma seyahati hakkındaki tef· 
sirlerine devam etmektedirler : 

Figaro gazetesi diyor ki: 
"Duçe herşeye hazır olduğunu ve 

hiç bir şeyden korkmadığını Çember
leyn'e anlatmak iısin bütün cüretini 
kullanacaktrr. Bu oyun, tehlikeli ol -
makla beraber Muaolini, bütün mel -
huz tehlikeleri gözüne almıştır." 

Pöti Jurnal şöyle yazıyor: 
''Fransa halihazırda yeni bir dörtler 

konferansı kabul edemez. Fransa ile İ
talya arasındaki münasebetlerin her 
şeyden evel normal bir safhaya girme· 
si lazımdır." 

Ordr şöyle diyor: 
"Hiçbir karıg.mazlık formülü İtal -

ya ile Almanya'ya lspanya'ya kütle ha 
linde müdahale etmek hakkım vere
mez. Bu müdahale, vicdanı tazip et -
mekte ve Akdeniz'deki müstakbel 
menfaatlerimizi tehlikeye düşürmekte
dir. 

Çemberleyn'in Musolini'ye soracağı 
yegane sual şudur: 

''- Londra itilafına uyarak kıta -
lannızı İsnanva'~ c.eke..c:elcmis.ini• 
~~~u.• ]' '"'"""!i&a-.&.I.:»ı • • 
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Almanya ve l ıalya arasııida 
gizli bir ittifak mı? 

Londra, 9 a.a. - Deyli Ekspres ga
zetesi, Almanya ile ltalya'nın 937 ey· 
lulünde gizli bir ittifak akdetmiş ol -
duklarmı ve bu ittüa.k mucibince iki 
tarafm yekdiğeri aleyhine müteveccih 
herhangi bir ittifak akdetmemeyi teah 
hüd etmiş olduğunu yazmaktadır. 

A iman gazeteleri ingiUz n.azır
ları. üzerinde t.azyik 
yapmıyo uğraııyorlar 

Bcrlin, 9 a.a. - Çemberleyn'in Ro -
ma seyahati arifesinde alman matbua
tı "İtalya'nın her ne şekilde olursa ol
sun taleplerini isaf ettireceğini" iddia 
eden italyan matbuatının tefsirlerini 
ncşretmektedir. 

Alman matbuatı aynı zamanda Ak
deniz meselelerinin heyeti umumiyesi
nin Münib zihniyetine uygun bir şe -
kilde Roma'da halledilmesi lbım gel
diğini ileri sürerek ingiliz nazırları üze 
rinde tazyik yapmıya uğraşmaktadır. 

Yeni bir A.vrupa buhranı 
karşısında 

Montagpotıt gazetesi diyor ki: 

Berut, 9 a.a. - Suriye'nin başlıca şe· 
birlerinde gerginlik zail olmuştur. 

Şam, Halep ve Humus çarşıları açıl -
mıştır. Mamafih talebe, nümayiş yap -
makta berdevamdır. Beş bin talebe bu 
sabah Şam sokaklarında dolaşarak te -

zahüratta bulunmuşlardır. 

"Yeni bır Avrupa buhranına, Akde
niz buhranına karşı boş ellerle mi ha
rekete geçilecek? Roma seyahatınden 
evel Çemberleyn, kendisine bu suali 
sormaktadr. Fakat buhranlar bu şekil· 
de izale edilmez." 

Bu gazete, "İspanya meselesinin 
gün geçtikçe tebellür ederek yakında 
yapılacak olan Roma görüşmelerinin 
başlıca mcvzuunu teşkil edeceğini" 
kaydettikten sonra Franko tarafından 
kazanılacak olan zaferin gölgesinin bu 
sahada gittikçe sarih bir şekilde görün 
düğünü tebarüz ettirmektedir. 

Halep'teki niimay~ Her şeyden iince muvazene 
Diğer cihetten bu gazete Avrupa 

bakrmından İspanya meselesin.in bir 
Akdeniz muvazenesi meselesi olduğu
nu yazmakta ve §U sözleri ilAve eyle -
mektedir~ 

22 de toplanacaktır. B. Çemberlayn'in 
Roma'yı ziyaretinin ve Kont Ciano'
nun Yugoslavya seyahatinin akabinde 
vukua gelecek olan bu toplantıda, 1-
talya'nın takibedecegi politik direktif
lerin hiç olmazsa ana hatları ile tasrih 
edileceği çok muhtemel görülmekte -
dir. 

Çcnıberfoyn 'e Con Saymen 
tıekufot edecek 

Londra, 9 a.a. - Yarın Paris ve Ro
ma'ya hareket edecek olan B. Çember
leyn'in burada bulunmadıgı müddet -
çe kendisine ananeye uygun olarak 
Sir Con Saymen vekalet edecektir. 18 
kanunusaniden önce kabine toplantısı 
mütesavver değildir. 

Frcınsa ve lngiltere 
Londra, 9 a.a. - Fransa'nın Londra 

büyük elçisi saat 17 de Lort Halifaks 
ile son bir mülakatta bulunmuştur. 
Zannedildigine göre bu görüşmelerin 
neticesi iki memleket arasında tam gö
rüş birligini teyit etmektedir. Bu ne -
tice, fransız nazırlarını ingiliz kollek
leriyle temastan önce mallımattar ol -
malan için hususi bir mesaj ile Pa -
ris'e tebliğ edilmiştir. 

lngiltere ve Roma - Rerlin 
nıilıveri 

Londra, 9 a.a. - Taymis gazetesi 
başmakalesinde ezcümle diyor ki : 

''Roma konferansı, ingiliz hükümeti 
nin diger bir milletle, münhasıran 

bu memlekette başka bir hükümet şek-
1~ olduğundan dolayı anlaşmaktan im
tına etmediğini gösteren yeni bir de -

Fransız biiyük elçisinin 
beyanatı 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Fransa " 
nın yeni Ankara büyük elçisi B. Ma -
sigli bu sabah ekspresle geldi ve ak • 
gam Ankaraya hareket etti. Büyük el
çi fransız sefarethanesinde kabul etıi
ği gazetecilere şunları söyledi: 
"- Türkiye ile Fransa'yı biribirine 

bağlıyan dostluk rabıtalarını kuveı

lendirmiye hizmet etmek emeliyle 
memleketinize geldim. Fran&rz mille -
tinin ve fransız hükümetinin en sa.mi .. 
mı emeli budur. Ankara'da iki doet 
memleket arasında mevcut olan siy-1 
milnasebetleri olduğu kadar, iktısadi 

rabıtaları da takviyeye ve arttırmaya 

çalışacağım. Bence bu ilci emelin ta -
hakkuk etmemesi için hiç bir sebep 
yoktur. Tilrk hükümetinin bu gaye
nin tahakkukuna çalışmamı mümkün 
mertebe kolaylaştrracağından da cmi -
nim. 

lildir. İngiliz hükümeti doğrudan doğı
ruya müzakerelerin bir çok engeıte.f 
bertaraf edebileceği kanaatmdadır. 

İngiltere, Roma - Berlin milwerinl 
i~iye bölmek maksadını gütmemekte -
d~r. Roma görüşmelerinin muayyen 
hır ~r?gramı yoktur. B. Çemberleyn, 
z~mını yoklamak gayesini istihdaf e • 
?ıyor. 'Görüımeler MUnih ve ingiliz. 
ıtalyan anlaşmalarına istinat edecek. 
tir ve neticelenmeleri ihtimali çok .. 
tur. 

Estramadura cephesinde 

LJ ··L·· .L •ı - ··- - ".r- ..... ·~··· 
devam ediyorlar 
(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Dün akşam saat 18.30 da cümhuri
yetçiler, Kastuera'nın 16 kilometre 
cenubunda kain Monterrubio della 
Serena önüne vasıl olmuşlardır. Hil
kümet kuvetlerinin Penarroy mınta -
kasında frankistlerin mevzileri etra· 
fında çenberi darlaımakta ve dütma
nın cephesi, Kurtube'nin 40 lıdlomet
re garp §imalinde kain FApiel kasaba
sına kadar ate§imizin tehdidine ma
ruz bulunmaktadır. 

$iddeıü bir muharebe 
Bundan başka diğer kıtaatuhız, Si

erra Morio de Perou'dan ilerliyerek 
Tejonera tepelerini zaptetmitlerdir. 
Bu mevzilerin zaptı, Frankistlerle 
şiddetli bir muharebe icrasını intaç 
etmiıtir. Cümhuriyetçiler, Monterru
bio Dela Asena'ya doğru ilerledikle
ri sırada takviye kıtaatı almış olan 
düşmanın tiddetli mukavemetine ma
ruz kalmıılar ise de Frankistleri mağ 
JUp ederek düşmanın Cabeza del Buy 
mıntakasında ihata edilmek tehlikesi
ne ilka eden mevzileri işgal et.mitler
dir. 

F ankisıler 25.000 kifi 
kaybettiler 

Barselon, 9 a.a. - Katalonya cep -
besinde Frankistler tarafından yapı -
lan taarruzun zayıfladığı söylenmek
te ve Estramadure cephesinde cüm -
huriyetçilerin mütemadiyen ilerleme
si buna sebep olarak gösterilmekte
dir. Haber verildiğine göre Frankist
ler şimdi bu cepheyi takviye etmek
tedirler. 

öğleden sonra cenup mıntakasındıa 
cepheyi yarmıı olan kuvetlerle ilti -
aaklarını temin etmiıterdir. Bu ilti
sak, bir taraftan Lerida önünde bir 
köprü batı vücuda getirilmesi ve bu
~adan kuvetli bir kolun geçmesi, di -
ger taraf tan Balaguer'den inen kol -
ların mütekarip hareketleri saycainde 
temin edilmiştir. 

Eıtramadur cephe8inde 
Baraelon 9 a.a. - Hükümetin resmi 

tebliği ezcümle diyor ki : 
Bir çok eıirler ile frankiet kuvet -

lerden bizim hatlara kaçan kimsele.rin 
ifadelerine göre, dilft11anın ezcümle 
84 üncü ve 92 inci fırkalarında italyan 
kıtalar mevcuttur. 63 üncü fırkada da 
İlpanya'ya yeni gelmit bulunan 300 
kadar italyan buılunmaktadır. 

Frankocukırın tebliği 
Salamanka, 9 a.a. - Umumi karar -

gihın tebliği ezcümle diyor ki : 
Monterubio, Valaequillo ve Siena 

del Madico mmtakalarında, cümhuri
yetçiler, kıtalarımı.zın mukavemeti üe 
kar9ıla,mı1lardır. Kıtalarımız, Lcri -
da vadiıindeki köyleri, ezcümle Ura -
del, Fanellas, Termenı, Villa NucıYa 
dela Barca, Alcoletge, Villa Nucva de 
Prades ve Albarca'yı zapt etmiflerdk. 

Bu mıntakaların bazılarmda, kıta -
larımızın son iki gün zarfında yaptlk
ları ileri hareket, 7 kilometre derin -
liktedir. 1050 kifi esir alınmı9tır. 

Dün frankist hava kuvetleri Kata· 
lonya'da büyük bir faaliyet göstere
memiılerdir. Birçok tayyarelerin 
cümhuriyetçilerin tazyikine kartı 
koymak üzere bu cepheden geri çe
kildiği zannedilmektedir. 

Cümhuriyetçi radyo istuyonlarmlR 
Kataloınya'da mağlup dü9en kıtaları -
nm maneviyatını yükseltmek maksa -
diyle Estramadure'de bazı tehirlerin 
hilkümetçiler tarafından alındığını 
bildiren haberler, tamamiyle yalan -
dır. 

Amerika' dan f 3panya'ya 
gönderüen 8ilahlar 

S ovy 
Ukr 

mak işinde 
liğini gözo 
beraber Le 
tereddit da 
şova şimdi 
laşmış oldı 
ya·ya bır b 
lanıp hazır 

çalışmayı. 

dava h line 
tedir. 

niden sovyetlere yak· 
ından, "undo", Ukran
ın yapmak icin silab
makta olan alınanlarla 

bunu müşterek bir 
okmayı tercih etmek -

Karpa. Rusyası topraklarında ya-
9ıyan, yoksul ve cahil halk ne doğ
rudan doğru a rus ve ne de ukranya
lıdır. Slav halkının görüştügü dil, 
ruaça ile u ranyacanın ikiai ortası 
bir dildir. Cıhan harbından önce, 
Petresburgun idare ettiği propagan
da, bu dağlık ve yoksul memlekette 
karşıladığı ukrayna propagandasiy-

X Nevyork - Enternasyonal tica -
ret odası reisi Vaaton Amerika araaı 
ticari tahkim komisyonu reiıliğine ta
yin olunmuıtur. 

X Londra - Sabık lapanya kırali -
çesi Ema, yarın Roma'ya hareket ede
cektir. Kıraliçe 15 aonklnunda Roma
da İtalya prenscei Maria ile Prens Lo
uis de Bourbon'un evlcnme-meruimin 
de hazır bulunacaktıır. 

Halep, 9 a.a. - Fransa - Suriye is -
tiklal muahedenamesinin feshi ihti -
maline kargı protesto etmek üzere 3 

bin nümayişçi tehirin ana caddelerini 

dolafmışlar ve dileklerini muhafıza 

arzetmek üzere saraya gitmitlerdir. 
Bir çok nutuklar irad edilmiştir. Nas
yonalist mebuslardan Nazım bey Kud
si, fırkasının protesto makamında ol
mak Uzere pazartesi akşamına kadar 
şehrin kapalı kalmasına karar vermiş 
olduğunu beyan etmiştir. Bu nümayi -
tin Fransa'nın yeni ali komiseri B. 
Gabriel Püo aleyhine müteveccih ol -
mayıp biltün halkın Suriye istiklalinin 
tahakkuk sahasına isal edilmesi hu -
susunda müttehit olduğunu isbata ma
tuf bulunduğu anlaşılmaktadmr .. 

"Gerek Musolini, gerekse Çember -
leyn için bahis mevzuu olan nokta, 
devletler arasında bir muvazene te • 
minidir. lspanya'nm Moskova'nm bir 
şubesi haline geldikten sonra 1938 ta
rihli ingiliz - italyan itilafiyle garanti 
edilen Akdeniz'deki statükoyu altüst 
edeceğinin tngiltere'de anlaplması la
zrmdrr." 

Cümhuriyet ordusunun crklnıhar -
biye mahfillerinde söylenditine gö
re Katalonya cephesinde yapılan ta
arruzun bidayetindenberi Frankist
ler 25.000 kiti kaybetmitlerdir. Bun
ların arasında ölenler, yaralananlar 
ve esir edilenler vardır. 

FrankUı cephenin yeni 
vtUiyeti 

Vatington, 9 a.a. - Silahları kontrol 
komisyonu kongreye verdiği raporda, 
komiayonun, Amerika bitaraflık kanu
nuna muhalif olarak, lıpanya'ya silah 
ihracı için vaki bir çok teşebbüsleri 
durdurmak yolundaki gayretleri kay
detmektedir. 

Komisyon, 18 kinunusani 1937 den
beri ispanyol iailerine hiç bir ameri -
kan sillhmın gitmediği zannetmekte
dir. Buna mukabil Meksika tarikiyle 
İspanyol hilkümetine 10 tayyare git -
mittll-. 

X Gdynia - Polonya'nm en yqlı 
çingene kadını olan Kozarova. 118 ya
tında ölmÜf ve cenazesine birçok mil
lettatları ittirak etmiştir. 

X Prag - Eski Başvekil Hodza'nm 
organı olup çeklerle slovakların anlaş
masını iltizam etmit olan Slovensky 
Hlu gazetcel MtıVatııu tatil etnqtir. 

Büyük /aşiıı konıeyi 
&oplmııyt>r 

Roma, 9 a.a. - Büyük faşist konse
)11 öoıimü3deki pi>atm ~ ... 

Lerida, 9 a.a. - Frankist'lerin Ka
talonya cepheleri, halihazırda Ebre 
üzerinde kain Aıko'dan Pobla de Se -
gur'e kadar imtidat etmektedir. Şi -
mal mıntakumda Katalonya cephesi
ni yarmış olan Frankiıt kıtaat, dün, 

Komisyon, bu üıracatı kolaylaıtıra
cak memur hakkında a<lli takibat y ... 
iıldıjını bildirmektedir. 

-
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NÖBETÇlECZANELER 

İ ngiltere'nin 
Akdenizde 1 

İstanbul' dan f oloğrafla haberler 1 

İlk aşk 
Pazar : İstanbul eczanesi 
Pazartesi : Merkez eczanesi 
Salı : Ankara eczanesi 
Çarııamba : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Perıembc : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Cuma : Ege ve Çankaya eczaneleri 
Cumartesi Sebat ve Yeniıehir eczaneleri 

• • • • 
emnıyetı ıçın 

yaptığı hareketler 

57 numaralı Tarabya vapuriyle 71 numaralı Kabatcq araba ıJapu
runun çarpıştığını ve yolcuların çok heyecan geçirdiğini dün 
telefon haberi olarak yazmı§tıh. Bu sütunlarda vapurların çarpı§• 
madan aonraki manzaralarını görüyoraunuz. 

Yazan : Firdevs ŞEHSUV AROGLU ACELE İMDAT 

Onu görmiyeli tam yirmi sene ol
du. Maziye ait bir sürü hatıralar ara
•ında onunki bende, mehtaplı bir yaz 
gecesinin en sessiz, en aakin bir eaa
}inde, eevgifüıini tahayyüle dalan a-
lı&m~la&_yıt ft 1 g\\JeFmatıMı: ıı-mqP. 
Diyebilirim 1'.~ i<: bir §ey maziyi 
hazin musiki parçaları kadar kuvetli 
canlandıranıaz. Sevdiğim bütün ka
d.m_Iarın her birini ayrı ayrı bir mu-
sıkı par · çasıyle hatırlarım yahut da 
bu parçalar sevdiğim kadınları hatır
lamama vesile olurlar. İşte, ilk sevgi
limi de, çocukken ekseri mehtaplı 
yaz gecelerinde, evlerinin balkonun
da beraber dinlediğimiz eski bir şar
kı ile hatırlarım: "Susmuş gece her 
tey bizi dinlerdi derinden." Kardeş 
Çocukları olduğumuz için beraber bü
yüdük. İkimiz de on altışar yaşında 
iken biribirimizi kıskanarak sevdik. 
Fakat biz sevgiye ait bir kelime söy
lemeden, ruhun bütün arzularını göz
lerimiz okuyarak sevi§tik. 

Çocukluk işte! Onun dantel yapan 

ince parmaklarının hareketini, güzel 

boynunun inceliğini, alnını ve par

lak, siyah saçlarını korkarak seyre
derken dünyada olduğumu unutacak 
kadar kendimden geçerdim. Bazan 
hiç lüzumu olmıyan bir sualle onun 
ilrkek, masum gözlerini görmeğe ça
htırdım. Benim dakikadan dakikaya 
artan heyecanıma rağmen o daima 
~in dantelini yapardı. Onu okşa
ltıak arzusiyle yanarken, arzularımı 
•eıerek benden nefret etmesinden 
korkar hic bir harekette, hiç bir ima
da hul~azdım. 

Nihayet bir gü~ ağustosun yakıcı 
bir öğle vaktinde onu ilk defa kucak

ladım. Bu yakınlığın verdiği heyecan 
0 kadar derin oldu ki saatlerce bir ke

~i~e bile konu:şmağa cesaret edeme-
ık, nihayetsiz sükut içinde kuşların 

~~ıltılarını dinledik. Ne yazık ki bÜ 
1.tıncz aevgi çok devam etmedi. O 

liinlerde babam öldüğü için tahsilimi 
>'lrıda bırakarak hayatımı kazanmağa 
ltı.ecbur oldum. Ve babamın akrabala
rı Yanına ta Adana'ya gittim. 

d Beş sene sonra akrabalarımdan al
b~ğrrn bir mektupla sevgilimin zengin 
}l' ta§ralı ile bir iki ay evel evlen
~ıf 
§ lni haber aldım. Uzun zaman ne-
~· rahat, huzur bana haram oldu. 
b.aha sonraları ilk atkrmı mukaddes 
g~~ hatıra, bir yadigar olarak kalbime 
0nını_ekten başka çare bulamadım. 

l" l'alıh yardım etti. Evet kendi kabi
l:Yetimden fazla talihin yardımına 
ltı.edyunum. Nihayet ben de meşhur 
~damlar, tanmmış romancılar arasına 
ilrıştnn. 

adam gazetelerde sık Bik ismini gör
düğü karısının yakın arkrabası bu 
methur romancı ile yani benimle ta
nıştığına çok memnun olduğunu söy-
ledi. İki eliyle elimi sıkarken karxsı-
1- , .. h;iti11' v:ı7•1:ırmu elde ettif'ini u-

..... , Zct.UJ.a"U0.1111.UC 1o 5va..uı,,..,.rı.-1.gı. y ... bl .... -

Dİ lier halde görmek istiyeceğini sa
mimiyetle söyledi ve bu Ankara'da 
kaldığım müddetçe hiç olmazsa bir
kaç günü kendi evlerinde geçirmemi 
rica etti. Uzun seneler sonra onu tek
rar görmek fırsatının önüme çıkaca
ğına bi~ türlü inanamıyordum. 

Onlar, şehirden biraz uzakta kendi 
çiftliklerinde oturuyorlardı. Çiftliğe 
yaklaştıkça heyecanım artıyor, kal
bim şiddetle çarpıyordu. Kocası beni 
güler yüzle karşıladı. Beraberce içeri 
girerken onu görünce ne söyliyece
ğimi düşünüyordum. Bir mektepli 
çocuk kadar şaşkındım. 

Kapının aralığından Nermin'e ben
zer şişman bir kadın gözüme ilişti. 
Yoksa o mu idi? On altı yaşında iken 
çılgınca sevdiğim Nermin o mu idi? 
Eğer o ise ne kadar hantallaşmış, ne 
kadar manasızlaşmıştı 1 Kalbim bir
denbire boşaldı ne olduğunu bilme
diğim kıymetli bir şeyin içimden 
kaybolduğunu hissederek üzüldüm. 
O sırada kapı açıldı. Vücudunun ka
ba hatlarını meydana çıkaran dar 
elbiseli, saçları gayri muntazam, şiş
man bir kadın içeri girdi. Bakımsız 
ellerini bana uzatarak: 

- Hoş geldin Hayri. Nasılsın? Se
ni görmiyeli kaç sene oldu? 

- Yirmi sene Nermin, tam yirmi 
uzun sene 1 Sen nasılsın bakalım. 

- İyiyim. Sıhatim yerinde. Allaha 
şükredip oturuyorum derken minnet
tar bakışlarını kocasına çevirdi sonra 
tekrar konuşmağa başladı. 

- Bizde kaç gün kalacaksın. Uç 
gün mü? ... A çok az 1 E tabii sen 
meşhur bir adamsın, işlerin çok. Bü
tün kitaplarını arattım, getirttim. 
Hepsi yatak odamdaki masanın üs
tünde. Ama bir türlü vakit bulup da 
onları okuyamadım. 

Ona şaşkın, meyus baktım. Bir za
manki ince ruhlu, süzgün bakışlı 
Nermin bu mu idi? Yüzü ne kadar da 
manasızlaşmış, gözleri islenmişti 1 Sa
atlerce beyhude yere o yüzde, o göz
lerde maziye ait bir hatıİ:'a aradım 

ne gezer!.. O mütemadiyen inekle
rinden, tavuklarından bahsetmiye ça
lışıyordu. Öyle candan alakası çok 
ala fakat bu kadar kendini koyuver
mesi kocasına karşı da bir kusurdu. 
Birbiri arkasına odaya giren çocukla
rı bana tanıttıktan sonra en büyüğü
nün on beş yaşında olduğunu ve ona 
benim ismimi koyduğunu söyledi. 

Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 
Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın hiban: (1521). - Telefon müra
racaat. şehir: (1023-1024). - Schirlera
rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
gazı arıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anhan: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami ci va
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci
van: (2806-3259). - Yeni§ehir. Havuz
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaııı. 
Güven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

(1291). - İstanbul taksisi: (3997). 

Otobüslerin ilk ve ~n seferleri 
Uluc M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Uluı M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiörcn'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Et1ik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7 .00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazan'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazan'na 7 .30 9.45 
Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7 .45 -.

U. M. dan Bahçeli Evlere-.- 20.00 

§ U. Meydam'yle İstasyon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren za
manlan seferler daha sıktır. 
U. Meydam'yle Yenişehir. Bakanlık
lar. Cebeci, Samanpazan arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasatt her beş daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da-

kikada· saat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dagılııı 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her ıabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
şembe. Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : HergÜn 9.35 (Kayse
ri, Sivas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her gün 9.35 
Zonguldak hattı : Hergün 15.00 

(Başı 4 üncü sayfada) 

bir dostlukla bağlıdır. Lokarno paktı
nın inatcı ve sayılan işçişi Osten Çem
berlayn, İtalya'dan çok hoşnuddu. O
rada B. Musolini ile ahbaplık ediyor
du. Bununla beraber aynı Osten Çem
berleyn'in 1935 de, Duçe tarafından 
tehdit edilen İıngiltere'yi yalnız bırak
maması için Frans.a'ya yaptığı hitaıbı 
unutmadık. 

Osten'in kardeşi olan B. Nevil Çem
berleyn'in Roma'da duyacağı hazzı en 
küçük itimatsızlıkla iıhlal etmek çok 
yersiz bir hareket olurdu. Kendisi ma
ziyi unutmamıştır, hali pek iyi bilir. 
İtalyan propagandası nezaket husu -
sunda pek parlak olmasa da italyan 
diplomasisinin mahir iskrimci oldu -
ğunu bilir. Gere konun için gerek bi
zim için korkulacak bir şey olmadı -
ğından eminiz. Pratik görüşiyle, şim
diye kadar kaybedilmiş olan zamanla
rın, mutlaka daha fazla kaybetmeyi i
cap ettirmiyeceğine belki italyanları 
ikna edebilecektir. 

Almanya'doki Leh 

yahudilerinin vaziyeti 
Berlin, 9 a.a. - Alımanya'da yaşıyan 

yahudilerin memleket haricine çıka -
rılmaları meselesi hakkında müzakere
lerde bulunmakta olan Polonya dele -
gasyonu, yeni talimat almak üzere Var 
şova'ya hareket etmiştir. Öğrenildiği
ne göre, bu müzakereler, müsait bir su
rette inkişaf etmektedir. Fakat en bü
yük müşkül, Almanya' da mukim olup 
Almanya'dan ihraç edilecek olan ya -
hudilere aitmatlubatın döviz olarak 
nakli meselesidir. 

M usolini ve yahudiler 
Roma, 9 a.a. - Yahudi meselesi hak

kında Amerika büyük elçisiyle İtalya 
hariciye nazırı arasında yapılan mü - t' 
laka.ta dair emin menbalardan alınan ~ 
haberlere bakılırsa, Musolini .diğer ~· 
devletlerle ve bilhassa A~manya ıle tc-",. ı 
mas ettikten sonra amerıkan muhtıra· 
sına cevap verecektir. 

T arabya vapurunun burnu çarpı§madan sonra şu hali aldı 

Halbuki Kabala§ vapuru da böyle hasara uğramı§tır 

.. 

~ ....... 

Tevkilanede arkadaşını öldüren katil Dursun mahkemede kendisi 
için verilen' 29 senelik hapis kararını dinliyor 

yaşatıyor. Bir an tekra~ heyec~na .k~
pıldım fakat o aynı !akaydı ıle ıla
vede gecikmedi: 

- Kocamın babasının adı da Hay-

ridir de. 
Yemekten sonra hizmetçi çocukları 

na, benim olamadığına pişmandı. He
yecandan onun yüzüne bile bakımağa 
cesaretim kalmamıştı. 

Tam bu heyecanlı dakikada civar 
köşklerin birinden hazin bir keman 
sesiyle gür, berrak bir erkek sesi 
y~ksel~i: "Susmuş gece her şey bizi 
dınlerdı derinden" 

Buz gibi oldum, bana Nermin' in 
aşkını, ilk aşkımı hatırlatan, ilk ço
cukluk çılgınlıklarını göılerimde 
canlandıran bu şarkıyı onunla bera
ber ne. kadar çok dinlemiştik. Aman 
yar~~bı bu ne garip tesadüftü!. .. 

~ozl.erimi korkarak yavaşca ona 
çevırdım rahat, derin nefes alışını he
yacanına hükmettim. Fakat iniltiye 
b~nzer ses kulağımı tzrrnalayınca, 
dıkkatle dialedim. 

Batan Millet vapunından ku t l 'k• · · · J bul' r u an ı ı gemıcının stan 411 

geldiklerini telefon haberi olarak yazmıştık. 
Yukardaki reıimde k t l Ahm b · · l k .. .. ur u an et ve Sa rı'yı karaya çıkar ar-

en goru,vorsunuz, Galata rıhtımında yürürken görüyorsunuz 

Geçen sene tesadüf beni Ankara'da :un kocasiyle karıılaştırdı. Şişman, 
aa boylu, pek hoş sohbet olan bu 

A 1 Benim ismimi koymuş 1 Demek 
mazinin tatlı hatıralarını hala içinde 

yatırmağa çıkardı. Nermi?, ~en. ve 
kocası bahçenin ağaçlık bır koşesıne 
oturduk konuşuyorduk. Maziye ka
rışan akrabalarımızdan, gençlik hatı
ralarından uzun uzun bahsettik. Son
ra Nermin de ben de sustuk. Ağaç
ların arasından süzülen yıldızların 
solgun ışığında onun, başı önünde 
hareketsiz durduğunu görüyordum. 
Maziye karışaa aşkimızı düşündüğü
ne e•iadia. Oaua bu düşüncesi si
hirli bir koku gibi ta içime nüfuz e
diyor, bir ınayi gibi ondan bana akı
yor ve bütün benliğimi tutuşturuyor
du. Belki o, mücadele ile dolu hayat 
yolumda benimle beraber olamadığı-

~ermin oturduğu şezlongda derin 
derın nefes alarak, hafifçe horlıyarak 
uyuyordu. Millet vapurundan kurtulan Ahmet rei& müthif lacia)'ı anlatıy« 
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lilerin 1800 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve ihale gününden nihayet 
8 gün evveline kadar vilayet maka -
mına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye vesikası ile 938 yılına ait ti
caret odası vesikasını ibraz etmeleri 
lazımdır. (42-36) 10065 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Siirt Vilayeti Defterdarlığından: 

10 - 1 - 1939 

KÜÇÜK 1 LANLA R 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•• 

Kiralık: 

Kiralık - Ucuz kalörifer vebolit ve 
!Küçük 

Dört satırlık küçük ilinlardan: 

ilôn şartları 

sair tesisatlı apartman dairesi ayn Bir defa için 30 Kuruı l 
konforlu odalar Demirtepe Emek a- İki defa için 50 Kuruş 

1 -Eksiltmiye konulan iş: Üç defa için 70 Kuruş 
Kozluk ve Baykan hükümet konak- partmanına mracaat Tel: 3295 9391 Dört defa için 80 Kuruş 

ları (15000) ner liralık kısım inşaat. Ki l k Ul d K k Devamlı küçük ilanlardan her defası ra ı - us mey anı oça ha- için 10 kuruş alınır. Mesela on defa 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak nında birinci katta yazıhane için elve- neşredilecek bir ilin için, 14-0 kunııı; 

şunlardır. rişli 2 ve 3 odalı daireler kiralıktır. alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
A Ek ·1 · her satır, kelime aralarındaki bo~luk· 

- sı tme şartnamesı, Kalorifer ve Asansör vardır. 33 ı ıar müstesna, 30 harf itibar edilmiş· 
B - Mukavele projesi, i tir. Bir küçük ilan 120 harften ibaret 

Yukarda resimlerini gördüğünüz iki alman 
planörcüsü, Baltıkcleni:z.i üzerindeki Rositten 
civarında, buz gibi bir havada 50 saat 15 da. 

Al.manya'da ucuz hali~ otomobilleri inşasına 
büyük bir ehemiyet veriliyor. F akersleben' de
ki halk otomobilleri fabrikasına gönderilen 

C - Bayındırlık işleri genel şart- Kiralık - Y. Şehir Ataç Sokak 18 i olmalıdır. 
namesi , No. lu ap. Her türlü konforlu geniş 4 ; Dört satırdan fazla her satır için be· 

Ve 5 Od lı 2 d · Ti 3520 41 .ı her seferine ayrıca on kuruş alınır. 
D - Yapı işleri umumi ve fenni a aıre. : i Küçük ilanların 120 harfi 1 

şartnamesi, Kiralık - Atatürk bulvarında Kut -
E - Vahidi fiyat listesi hususi şart lu apartımanı altındaki mağaza kira- j geçmemesi lazımdır. Bu mik-kika uçarak son rekoru 10 saat farkla 

kırmışlardır. 
yukardaki çelik blok, tam 25.000 kilo 

ağırl ığınd ad ır name, keşif hülasası cetveli, lıktır. Kapıcıya müracaat. 42 ı tarı geçen ilanlar aynca pul 
F - Projeler. İ tarifesine tabidir. 

1942 de a~ılacak olan Roma sergisinden bir görünüı 
İstekliler hı.r gün bu şartname ve Kiralık oda - Y. Şehir'dc aile ya-

1 

.................... ._ ... _,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

evrakı Siirt Nafia Müdürlüg~ünde gö- nında bir bay veya bayana Mutbak Satılık - Yenişehir Meşrutiyet cad. 

Enstitüler·· 
Satılık domuz hayvanı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Müteda
vil Sermaye Mesul Muhasipliğin

den: 

AdecP 

19 
58 
23 

100 

Yaşı 

Ana domuz 
iki yaşh domuz 

Bir ,, ,, 

Yukarda adedi ve yaşları gösterilen 
100 adet domuz 11-1-1939 çarşamba 
günü saat 10 da eski zirat mektebinde 
satış komisyonu tarafından pazarlık
la satılacaktır. 

İsteklilerin '/(7,5 teminat akçesi ile 
satış başkanlığına müracaatları 

(5281) 9530 

................................................... , 
\ Vilôyetler I 
: .............................................. ...... i 

Belediye zabıta memuru 

olanacak 
Zonguldak Belediyesinden : 

rebilir. banyo beraber. Meşrutiyet Cad. Türe 
k Ş A 

. yevmiye 120 - 130 lira peşin satış ya· 
3 - Eksiltme 15 şubat 939 rarşamba so ak enyuva p. No: 1 aylrğr 20 lı-:;,: pan bir bakkaliye azimet dolayısiyle 

günü saat 15 de Siirt defterdarlık o- ra. 45 devredilecek. Tl: 2538 19 
dasında yapılacaktır. Kiralık apartman daireleri - Koo-

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle peratif arkasında Yusuf Esendemir Satılık - Y. Şehir'de iratlı 1 ev ile 
yapılacaktır. Ap: 1 ve 3 odalı. Banyo, mutbak ha- 2 apartıman Cebeci'de 4 kargir ev as• 

5 - Eksiltmiye girebilmek için is- faltta acele. Ti: 3911 44 
vagazı var. Tel - 2454 53 

teklilerin her iş için 1125 lira muvak-
kat teminat mektup veya makbuzu Kirnlık - 1, 2, veya 3 odalı daire Acele satılık arsalar - Kocatepe'de 
bun ·an başka aşağıdadi vesikalarını Y. Şehir Selanik Cad. Orman müdür- Muammer Eriş'in köşkü karşısında 
l'apalı zarflarına usulü veçhile koy- lÜğü yanında yeşil boyalı Ap. No- 5 vekaletlere yakın imar dahili parsel· 
ması lazımdır. saat 12•13 arası müracaat. 56 lenmiş toptan perakende Tel 2406 55 

Siirt vilryetinden bu iş için alınmrş Satılık _ Yenişehir'de tek ve rift 
ehli t "k 1938 l' ı 't Kiralık kaloriferli daire - Tam kon ~ ye vesı ası, ma ı yı ına aı katlı evler. K. Oğlan Koç Ap. 4 Tl-
ticaret odası vesikası. for 4 oda, 1 hol, azimet dolyısiyle dev- 2181 69 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde ren veya yeniden. Bakanlıklar Postaha 
bulunacaklar 15 şubat 939 tarihinden ne karşısı Ersin Ap. 82 Satılık arsalar - Jandarma mektebi 

yanı asfalt üzerinde ve arkada. K. Oğ-en az 8 güıı. evel istida ile vilayete mü 
racaat edeceklerdir. 

Bu zaman zarfında vesika talebinde 
buJunmıyanlar eksiıtmiye giremiye
ceklerdir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üne'! maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar komisyon riyasetine ge 
tirilerek makbuz mukabilinde verile
._ektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olmaları ve dış zarfların 
ı. tihür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması Jazımdır. Postada gecikmeler 
kabul edilmez. (52) 10092 

Bir mühendis veya 

Fen memuru aramyor 

Kiralık güzel odalar - Merkezi yer
de gilzel manzaralı ve havadar odalar. 
Kiralar çok müsaittir. Seliinik cad. No. 
16 83 

Kiralık - Demirtepe'de Urunç so
kak No. 8 birinci katta mobilyalı bir 
oda. Akşamları saat 6 - 7 ye kadar 
müracaat. 85 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti karşısın
da elektrik şirketine giden İlkiz sokak 
No. 3 Dr. Feyzi apartımanmda kalori-
ferli 5 oda, 1 hol, Tel: 17 64 92 

Kiralık Daire - Mülkiye mektebi 
yanında Dirim sokağında İnönü Ap. 
4 oda, bir hol, her türlü konforlu. Tl: 
(3810) Dr. İsmail. 102 

lan Koç Ap. 4. Ti: 2181 70 

Satılık bağ- Dikmen'de otobüs du
rağı yakınında asfalt cadde üzerinde
ki Kavaklı bağ. Yenişehir Ataç sokak 
10 Emine Tibas'a müracaat. 71 

Sablık - Maltepe Bomonti Yenişe
hir'de inşaata elverişli arsa ev ve apar
tıman. Tl: 3911 ve 3563 94 

Sablık - lsmetpaşa mahallesi Ha
mamönü, Samanpazan, Cebeci'de kar
gir ve ahşap evler. Tl: 3911 ve 3563 

96 

İş verenler: 

Kiralık Daireler - Yenişehir, Ka- Ortak aranıyor - Bir matbaayı iı• . 
ranJil sokak No. 7 apartunanda 4 "><la. - dare edebilecek, matbaacılıktan an1ali'i 

J.rgi: in ortasına 600 metre u:z.unluğıuıda ve 137 metre yüJısehhğinde 
6ıir çelik öprü kurulacakhr. Geceleri türlü renklerle aydınlanacak 
olan bu kopriid,. ~iyaretçileri bir ba§tan öbür bCl§a ta§ıyan vagonlar 

60 lira ücretli münhal belediye za -
bıta memurluklarına polis kayıt ve 
kabulü hakkındaki şeraitle memur a
lınacaktı · 

lsl.ek\Hcnn 15-1-939 tarihine kadar 
fotoğraflı vesaiki ile Zonguldak bele
d iye riyasetine müracaatları ilan olu-

' :ı,~kı'rlr. 3 ôaıre klraııktır. 107.._ ----.. ...-.-ı • - -
Belediyemız bütçesinoe mevcut -:ı 

(90) lira aylık ücretine Stad inşaatı 
tahsisatından da (60) lira ilave edil
mek suretiyle aylık ücreti (150) lira
ya ibiağen tesviye edilmek ve beledi
yenin fen işleriyle stad inşaatına ne
zaret etmek üzere ehliyetli bir mü -
hendis veya fen memuruna ihtiyacı -
mız vardır. İsteklilerin vesaiki lazı -
meleri suretleriyle belediye riyaseti
ne müracaat etmeleri. (141/ 69) 

Kiralık - Y. Şehirin merkezi olan 
Yüksel Cad. 7 No. lu hanenin üst katı 
S oda ve mükemmel konfor, ucuz fiat-

Dadı aranıyor - Bir aylık çocuğa 
bakmak üzere liyakatli ve tecrübeli bir 
dadı aranıyor. Yenişehir, Scl.anik cad
desi Erkut apartımaru No. 4. Tel 3903 ifliyecektır. 
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§ .. LKU ~ 
Demiryolları 

nur. (2) 10032 

Buz nakliye kamyonu 

alınacak 

Adana Be]ediye Riyasetinden: 

§H>.LKEVLERI DEROISI~ Moellon elüle taıı münakasası 
- = 

1 - Buz nakline mahsus bir adet 
buz nakliye kamyonu açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

= -: 71 kincikftnun sayısı Devlet Demiryolları Be§inci hlet-

= = E Reisk mhur'un nutukları (Kas- : me Müdürlüğünden : 

E tamonu ve Büyük kurultayda) : 
: Namık Kemal - Ziyaettin Falı- -
E Etem Eldem - Arif : 
: nsel. • Dedekorkut hi- : 
E kayeleri eki musiki izleri - : 
: Mahmu . Kösemihal. • Kız ve _ 
E erkek u k ~ocukları üzerinde : 
: anropoın rik araştırmalar - Prof. : 
E Ş. Aziz K nsu'. - Folklör - Arnolt : 
: Van Gc ep (çeviren P.N. Bora- : 
: tav). - 'syö Alfredo (hikaye) : 
: Axel M nthe (çeviren Müberra : 
E Güney} - Duyuşlar (Şiir) Fevzi- : 
: ye Abd ah. - Ankara tarihi ü- : 
: zerinde t tkikler - Nurettin Ar- : - -: dıc. - A '.lk ve içtimaiyat - Levy 
: Br~hl viren Ziyaettin Fahri).- = -: Orta z ..!lllCln türk islam dünya- E -: smda a tler. Prof. A. Mez (çe- : - -: viren C nal Köprülü). - Eduard : 
: Pekars ı ve eserleri - Abdülkadir -
: İnan .• C rl Brockelmann (doğu- _ 
: munun inci yılı münasebetiy- : 
E le} • A :afcroğlu. - Ayın haber- : 
: leri: Cumhuriyet Halk Partisi : - -: kongr ri ve Büyük Kurultay - -
: Reisic !"'.lhurun seyahatları • Ar- = -_ tmna v yerli mallar haftası - : 
: Namık {emal ihtifali - Erzincan -
: demir olu - Halkevleri haberleri: --: Halkevlerinde çalışmalar - B. Ke- : 
: mal Çd ]ar. - Hakevleri neşriyatı : 
: (kitaplar, dergiler) . - Fikir haya- : -: tı A exandre Kouprine - Pearl : 
: Puck Francis Jarnmes - Bir kı- : 
: ral ve bır kıraliçe için - Son tari- : 
: himize ait menbalardan biri - Na- : 
E hid Strrr. - Bibliyoğrafya - Allexe : 
: Bombacı, La Regola Del Parlare : -: Turck di Filihpo Argenti - A. Ca- : -: feroğlu . - Resat Nuri Gültekin · : 
: Eski hastalık (Roman) - Fevziy~ : 
: Abdullah. : -'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

1 - Malatya Fevzipaşa hattı üzerin 
de kilometre 58 ve 89 + 700 deki taş 
ocaklarından fenni şartname ve kro
ki, mukavele ve şartnamesine tevfi· 
kan 20 47 / 5 m. 3 Moellon etüte taşının 
ihzar ve teslimi kapalı zarf usuliyle 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28-1-939 cumartesi gü 
nu saat (10) da Malatya'da beşinci iş
letme binasında yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (17425) on 
yedi bin dört yüz yirmi beş liradır. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin 1308 
lira 90 kuruş bin üç yüz sekiz lira dok 
san kuruş muvakkat teminat makbu
zu veya l' anka mektubu, kanunun dör 
düncü maddesine tevfikan münakasa
ya girmeğe mani kanuni bulunmadı
ğına dair beyanname kanunun tayin 
ettiği vesaik ile birlikte mi.inakasa gü 
nü saat 9 dokuza kadar teklif mektup
larını komisyon reisli ğine vermiş ol
ması 

5 - Bu işe ait şartname ve mukave
le projesi fenni şartname ve krokiler 
Haydarpaşa, Ankara, Malatya, Adana 
işletme veznelerinde; Elazığ, Narlı, 
Diyarbakır istasyonlarında istekli
lere (88} seksen sekiz kuruş mukabi
linde verilecektir. 

(48) 10091 

Münakasa tehiri 

D. D. YolJarı Satın Alma Komis

yonundan: 

18-1-939 tarihinde ihalesi yapılaca
ğı ilan edilmiş olan 9500 lira muham
men bedelli Ankara Garı gazino bina
s ı lambri ve doğrama işleri eksiltmesi 
nin tehir edilmiş olduğu ilan olunur. 

_(62) 10095 

2 - Muhammen bedeli iki bin beş 
yüz liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 187,50 1i -
radır ve bir gün evel Malsandığına 
yatırılması lazımdır. 

4 _ !halesi lkincikanunun 16 ıncı 
pazartesi günü saat on beşte Beledi
ye encümeninde yapılacaktır. 

s - Şartnamesi Belediye yazı iş
leri müdürlüğündedir. 1stiyenler ora
dan parasız alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü teminat· 
lariyle birlikte muayyen saatte Be · 
lcdiye encümenine müracaatları ilan 
olunur. 10053 

Hükümet konağı inşası 
Çanakkale Nafia Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 37796 
lira 25 kuruş keşifli Gelibolu hükü -
met konağı inşaatının 14999 lira 10 
kuruşluk birinci kısımdır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev -
raklar şunlardı~ 

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

mesi 
D - Yapı işleri umumi fenni şart · 

namesi 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli metraj cetveli fiat 

bordrosu 
G - Proje 

lstiyenler bu şartnameleri ve evra
kı Çanakkale Nafıa Müdürlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - Talip çıkmamış olan bu işin 
pazarlıkla ihalesi 27-1-939 cuma gü
nü saat ıs de nafıa müdürlüğü bina
sında toplanacak komisyonda yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usuliyeldir. 

S - Bu i§e &irebilmek için istek -

10097 

Bir kaxan olanacak 
Kütahya Belediyesinden : 

200 ilii 300 beygir kuvetinde bir bu
har makinesi tahrik edecek bir kazan 
arıyoruz. Kazan yeniye yakın kulla
nışlı olması ve asgari 14 atmosfer taz
yikinde olması lazımdır. Su borulu 
veya alev borulu olmasında bir mah
zur yoktur. İsteklileri linyit kömürü
nü kullanacak tarzda olması yukarda 
yazılı evsafta kazam olanlar fiyatı ve 
evsafiyle belediyemize müracaat et
meleri rica olunur. (124-.70) 10098 

Motopomp alınacak 
Zonguldak Bele·diye Reisliğinden: 

la. Tl: 3715 109 

Satılık: 

Satılık - 33 model fort marka Jwp· 
trkaçtı. Bankalar Cad. Çiçin yurt so 
kak No: 9 Ahmet Rafet'e müracaat. 

9435 

Satılık arsalar - Ankara'nın her ta
rafında Yenişehir'de Cebeci'de istas
yon arkasiyle jandarma okulu yanla -
rında ehven fiatlarla Tl: 2406 10 

Satılık - - Bahçeli evler yapı koo
peratifi hisselerinden satılık hisseler. 
Tl: 2406 Kınacı han No. 16. 12 

Satılık - Bahçeli evlerde B 4 tipi 
143 numaralı ev satılıktır. İstanbul 
pastahanesinde Bay Hamza'ya müra-
caat. 13 

Satılık - Demirli bahçe'de aile bah
çesine yakın 3 ve 2 şer katlı kargir 
iratlı apartıman ve evler. Tl: 2406 Kı -
nacı han 16 14 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 

38 

Bayan terzi işçisi aranıyor - Işık
lar caddesi Trakya apartman No: 3 
yeni açılan M. Adam kadın terziha~ 
sine müracaat. 65 

iş anyanlar: 

lı Anyor - Lise mezunu daktilo 
bilir her türlü muameleye aşina bir 
genç öğleden sonraları iş anyor. lçhi -
sar Kale. S. No. 4 M. Zeki'ye mektup-
la müracaat 29 

Ecnebi bir bayan - Eyi bir aile ya
nında 1 veya icabında 2 çocuğa fran -
sızca öğretmenliği ve bakımlarını der-
uhte eder. Tl: 1257 ı 84 

Fırsatı kaçırmayınız - Şimdiye ka
dar resmi büyük daire ve mekteplerde 
çalışmış pişirdiği yemeklerinin lezzeti 
ve idareli hareketiyle tanınmış elinde 
bonservisleri de mevcut bir aşçı iş arı
yor, Ankara Zincirli cami karşısında 9 
No. lu aşçı dükkanına müracaat. 104 

Belediyemiz itfaiyesi için alınacak 
motopomp 27-1-939 tarihine müsadif 
cuma günü saat 16 da Zonguldak be
lediye daimi encümeni huzurunda i
halesi yapılmak üzere açık eksqtrne
ye konulmuştur. 

irat getirir beton ahşap ev ve apartı-
manlar Kınacı han No. 16 Tl: 2406 Aranıyor: 

Muhammen bedel (1870) liradır. 
İsteklilerin şartnamesini almak içi· 

Zonguldak belediyesi encümen kak 
mine ve ihal'eye girmek için de 140 li 
ra 25 kuruşluk muvakkat teminatla -
riyle belediye encümenine müracaat-
ları ilan olunur. (71) 10099 

Kazalar 
Bekçilerin ücretleri 

Çankaya Kaymakamlığından: 
Çankaya kazası şehir hududu dahi

lindeki çarşı ve mahalle bekçilerinin 
ücret cetvelleri yeniden tanzim edil
miştir 

Cetveller 1-1-939 tarihinden 15-1-
939 tarihine kadar bekçilerin rnmta
kası dahilinde herkesin görebileceği 
mahalle talik edilmiştir. İtiraz ede
ceklerin bu müddet zarfında kayma
kamlığa müracaatları rica olunur. 

(5332) 10004 

16 

İc.ra ve ·iflôs 
Alanya İcra Dairesi Reisliğinden: 

Alanya belediye dairesine masraf -
tan başka 2500 lira borcunun temini 
istifası için alacaklının isteğile borç
lunun Alanya'da bıraktığı elektrik 
motöriyle malzemesinin haczine dair 
21-22/ 12/ 938 tarihli zabıt varakasını 
icra ve iflas kanununun 103 cü mad
desi mucibince kanunen zammı lazım 
gelen müddetler mahfuz olmak üzere 
üç gün zarfında tetkik ve bir diyece
ği varsa söylemesi hacizde bulunmı -
yan ve ikametgahı bellirsiz olan borç
lu İzmir tilkilik Osman zade çıkma
zı 14 numaralı evde elektrik müteah
hidi Şükrü'nün bu müddet zarfında 

938/ 35 dosya numarasiyle dairemize 
müracaatta bulunmadığı takdirde da
vetiyenin tebliğ edilmiş sayılacağı 

hukuk usulü muhakemeleri kanunu -
nun 141 ve 142 ci maddelerine tevfi -
kan ilan olunur. (74) 10102 

Bekar bir bay için bir oda aranı

yor - Cebeci'ye yakınca. Tan otelin-
le N. Erkal'a müracaat. 67 

Zayi - 325 senesinde İstanbul 
Mühendis mektebinden aldığım 23B 
numaralı diplomamı zayi ettim. Yeni· 
sini alacağımdan eskisinin hükümsüz-
lüğü ilan olunur. Lütfü Öge 103 

Kolaylık-Şıklik 
Hor f•Jd•n ••••I kolayİ•fo • .,, 

yan ıpor mereklııı Bıyınter, 011lu 
için yıp•lm17 alı" ,bu uııtllr-kO · 
lotl•rı glyorek ••klıfı d• temi• el· 

~ mi' olurlar Hulutu lnctltlr VO· 
cudun tonuObOnO dOHltlr n on 
t•dld harekatlardı bll• lııl'lrı•• 
kaymaı 

Fiyıtı ı 7 1/2 llradın 111111,.,. . 

s.1ı, ıt•rl yalnıır 1 
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Mahkemeler 
Kaetamoeu S..U. Halmk Malalm

.. liad-: 
Çlçekdqı jandarma kumandanı 

X.tamonu'nun Cebrail mahallesin
den Abdü t.ki oğullarından Muhittin 
otlu Ytb tı Hüseyin Kemal vekili 

Kadın olmanın bütün mahzurlarını oıtadan kaldıran . 

(ADET ZA'MAN) ımızda bizi birçok üzücü meşakkatlerden kur -
tardı, bizim için artık ayın bütün günlerini biribirinden farkaız yap 
tı. Her ince elbiıelerimiz altında sezilmiyen FEMİL, mikropsuz 
bir tekilde yapılan ve bütün hareketlerimizde tam bir •erbesti ve
ren bir idealdir. LQtfen her eczahane ve büyük ticarethanelerde 
hakiki 

FEMIL ve BAGLARINI 
ARAYINIZ 

TÜRK HAVA KURUMU 
26 

B 0 Y 0 K 

cı - Tertip 

PiYANGOSU 

~:;~~:1c!;k~~b::;:ifh1:ı::°!~1~~ Üçüncü keşide 11 Sonkônun 939 dadır 
d ,..... Pabrettin ,anında Baldızı 

...... " . e amiye sa 000 liradır. 
: muhakemesinde dlvalı Nnl- Bundan haf ı tlrahk ikramiye· 
w Leman namına çıkarılan daveti- )erle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 
yeel yilzbq Fahrettin'in tekaüt oldu-
iundan b.ıı •le bili tebliğ geri çevril- Yeni tertipten bir bilet alarak İftİrik etmeyi ihmal et. 
dili milbqirin meıruhatmdan anla- meyinz. Siz de piyangonun mesut ve babtiyarlan arasına 
plmq old tundan Divah Nesime Le- girmit olursunuz .•• 
man'm muhakemenin bırakıldığı ====================:=::::=:=::=:== 
10. 2. 939 c ma 1Unü uat 10 da Kas- '!·!...:=========-------------_,;;;;;;;;,;; 
tamonu ı h hukuk mahkemnine 
plmediii veya bir vekil ıönderme
diii takd e hakkında ııyap kararı 
arileceli n tekrar yuıl111 davetiye-
illa bir nti8humm da mahkeme di
wnba•esine talik edildili teblil ma
\Wnma bim olmak üzere ilin olu-
nar. 108 

•evıehir n Kaya c:mıi mahalle.in -
... Sarıı ık ojlu Kbım kgı Emi
• .om amıkat lamail Hakkınm 
...,._irin cami cedit mahallninden 
llilma yemesin Hmeyin oğlu ibra -
tim aleyh ae Ne9'ehir aliye hukuk 
-Nremetin~ açtıtı bopnma d&vuı 
ilserhie miiddelaleyb lbrabim namına 
çıkarılan dtvetiye zirine (İbrahim 
gbminen bet .ene ,vel tafraya ıidip 
w..ıe balanctala anlqılamadıtın -
da bill Mblll iade edildlji mUbatir 
•e mahalln mümeHilinin metruba -
tmdan) J:d ebean olduju dlvacı ve -
kili mtldd laleybe il&nen tebliğat ya· 
pılmumı ep eylemit ve talebi vuı
m lbUvafık ıörillerek re.mi ıuete i
le ilanen ebl,iğat icruına ve muha -
kemenln 1-939 aalı ıUnü ıaat 9 a 
talikine ar verilmit olduğundan 

İstimlak ilanı 
Sıhat"" içtimai Muavenet V eklletinden : 

Ankara'da Hamamönü'nde inp edilecek Tıp Fakültesi Niaaııiye kliniii 
ve Dofumevi sahasına dahil olup Ankara Valiliğinin 31. 8. 937 tarih ve 
2873; ve 25. 6. 938 tarih ve 1309 sayılı menafii umumiye kararlariyle ve 24 
tetrinievel 1295 tarihli istimlak kararnamesine tevfikan i•timlikleri ta
karrür eden bina ve anaların ada ve panel numaralariyle Belediye encü
meninin 4. 11. 1937 ve 8. 12. 1938 tarihli toplantılarında takdir olunan kıy-
metleri aıağıda gösterilmittir. . 

Bu bina ve arsalar 1 mart 1939 tarihinde iıgal olunacak ve bedellerı An-
kara muhasebe müdürlüğünce- tediye edilecektir. Allkal,ılarm meıkar mu
hasebe müdürlüğüne müracaat ederek paralarını almaları, adı ıeçen karar
namenin 13 ncü maddesi mucibince ihtar ve ilin olunur. (63) 10096 

latimlak olunacak mülkleri gösterir cetvel: 

Sahibinin adı 
Kürt Emine 
Bekir kızı Hacer 
Uncu Raif 

Ada ve parsel No. 
435/2 
435/3 
435/4 
435/5 Fatma 

Sadri ve Süreyya 
Mehmet Sadri 

435/6 
435/7 

Mülkün cinsi 
Bina ve arsa .. .. 
Ana 
Bina .e arsa 
Arsa 

Kıymet lira 
524 
444 

1496 
545 

3824 
600 

lıunbul Haytlarpaea hastanesi sabık 
cöz mütehassısı ve Gülhane haıtanesi 

ubık cö:ıı bae muavini 

Göz Doktoru 

Güzelliğin 
Sırrı yok 

Sebebi var 

..11111111 R A D Y O L t N 111111 iL. 
: diııleri mikroplardan, çürükler - i 
5 den iltihaplardan koruyarak sağ.: 
5 lamlaıtıran, hem de minelerinin 5 
5 bozulmasını ve aararmuını me- 5 
: nederek daimi bir güzellikle mu- 5 
! ftUe"llfttnrur: - 7f!t3•• -

: Her sabah, öile Ye a)qam : 
5 ymıelderden sonra S 

RADYOLİN 

Dr. M. Şerif Korkut 
NUmune Hastanesi Cel'Talıf Şefi 

Her gün uat üçten sonra evinde 
haıtalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adre.: Kooperatif arka11 Ali 
Nazmi Apartımanı No. 9 D.S 90t>t 

U L U S - 19. uncu yıl. - No: 6266 

lmtiyu sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neıriyatı idare Eden 
Yazı İtleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Ba•ımevi ANKARA 
Matbaa Miidürll: Ali Rı:ııa BASKAN 

• 

10 - 1 - 1939 

T. C. Z I R A A T B A N ( A S 1 
Kuruluı tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liruı 
Şube ve ajan• adedi: 262 

Zirai •e ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lir1 ikramiye wre<e• 
Ziraat Bankamda Kumbaralı ve ihbar11z Tasarruf beaaplarmda 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aptı
dald plina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
4 

40 
100 

• 
• 
• 

250 
100 
50 

• 
• 
• 

1.000 
4.000 
5.000 

• 
• -120 • 40 • 4.800 • 

160 • 20 • 3.200 • 

DiKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 li
radan qajı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle •erilecektir. 

Kur'alar •enede 4 defa, 1 Eylül. 1 Birinc:ikinun. ı Mart 'ft 

1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Un ve ekmek fiatları 
Belediye Reisliğinden: 
10 - 1 - 1939 tarihinden itibaren ekmek ve birinci neYİ 

ekmeklik un fiyatı af&iıdaki tekilde tesbit eclihnittir. 

Kirahk kapalı 
( Pisin ) 

Yeni Fiyat Eaki Fiyat 

10 
720 

yüzme havuzu 
• ve gazıno 

Çocuk Esirgeme Kurumundan : 
Çocuk sarayı caddesinde SUS sineması albnda Çocuk 

Esirıeme Kurumu tarafmdan inp ettirilmiı olan kapalı 
yüzme havuzu, gazino ve müıtemilitının inıaatı ikmal e
dilerek tecrübesi yapdmııtır. 20 ikincikinun 939 cuma ıü· 
nü saat 15 de Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkezinde 
yapılacak açık artırma ile kiraya verilecektir. Görmek ve 
teraiti öirenmek iıtiyenlerin kurum hesap itleri direktar-
lüiüne müracaat etmeleri. 87 

.111111 iLAÇLARINIZI •1111111111 
~ Sakarya Eczane sinden alınız. A.ı zamanda muhterem§ 

:5 Ankara balkının büyük itimadını ka.ıanan milesıeıemlzde reçete 5E - -= ve illçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dal- = - -5 mi itidal. Reaml ve buıusl müesseaata toptan mübayatta her bu· 55 =· •uıta uamt teahilit gösterilir. Uluı Meydanı it Bankası ·= 
11111111111111111 karııaı. Ti: 20l8 1 l l llllllUlllllllllll yevm ve kti mezkdrda müddeialey· 

hin biznt •eya tarafından bir vekili 
muuidak ev,ebiı aıtiye hukuk mah 
kemftin• öndermesi aksi halde mu 
hakemen ııyaben rüyet edileceğı 
malOmu lmak ve tebliğat makamına 
kaim obnak üzere keyfiyet uıulen i-

oldukları halde Muıtafanın uç ıene 
cibi uzun bir zaman hanesini terkle 
karı11 üzerinde evlilik rabıtalarını ih· 
lil ve karısının ihtiyacatı zaruriye ve 
beteriyesini temin etmediği bu ıuret 
le tarafların biribirine olan emniyet 
ve itimattan eser kalmadıgı ve bu ha
lin devamı da tarafları gayri meıru SITKI FIRAT 
itlere Hvkedeceği phadetle taayyün Maayenebanetlnl Samıun'dan Anka· 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf 11!:. 
= = 

la olun (72) 10100 

ettiğinden kanunu medeninin 139. 161 ra'ya nakletmi•tir. Muayene: Sabab 
d . 9 dan 19 a kadar 

ısı. 150 inci maddesi 1 No. ben t ve Belediye sırHı Tala• Ap. kat: 1 
134. ve 4 üncü macldeferi dellletiyte ~--•••••••••P 
138 inci maddai gereğince tarafey -

- -
~ Yeni SİNEMALAR Sus ~ - -

~ A.Ji,.. Hakak Mahkeme- nin boşanmalanna ve 2156 K. mahke-
üaclea ı me harç ve masrafının Muıtafa'dan 

~= BU GUN BU GECE Ha l k BU GUN au GECE =-=-leti h .. -aabiyle aİacaklı olanlar da da- İ İ ö 

lnhiHr köyünclen Rua kızı •e Muı 
tafa kar sı Refiye Ku~ aynı köy
den kocaaı Mehmet O. Muıtafa 

Kuımal a eyhinde açmıı olduğu bo -
pnma dbaaının yapılan ııyabl tet· 
kikat ve muhakemesi ıonunda. 
Muıtafanın ikametelhı meçhul ol

duğundan mahkemeye gelmesı veya 
bir veki göndermesi illnen tebliğ e
dHdi ği halde gelmediği gibi bir vekil 
de göndermediği bu ıu.etle cıyabın· 
da davacıya ait ıUhut delilleri tetkilt 
•• incelenerek tarafların karı koca 

tahsiline temyizi kabil olmalr üzere 
22-12-938 de 156/192 No. illnla karar 
verildiği malQmu olmak üzere ilin o-
1unur. (73) 10101 

K AÇIK G Z Be7e:ıe perdenin sevimlı lıüçiil: yıldı:ıeı 
bil olduğu halde bilcümle alacaklı ve S Baı Rollerde • SHİRLEY TEMPLE'in yarattıjı 55 
borçlu1arın ve miraacının vesaik res- = Femandel - Elvir Popesco BU GUN BU GECE = 
ır:yeleriyle beraber bir ay zarfında = Nill•Y•Ui:ıe bir :ıeevl, Hf• ve ialll:alla IJI. 111 Sinema mevsiminin KIR ÇtÇEGl = 
Ankara 3 üncü ıulh mahkeme.ine mü- §!!§ RÖNTGEN ı~~C:e:'Kültilr filmi) muaa:ıeam serp:ıeeıt ve macera illmi bü7ül: bır muvalld:i7etle § 
racaatlari ve alacaklarını vaktiyle ka- = _ . ___ . _____ . _ lilmleriaden biri devam edı7or = 

· · h - BUGUN 16.45 Matinesinde ZORO KAllÇILI ADAM İllve olarak = 
Ankara 3 .CÜ Sulh Hulmk HlkU. yıt ettirmiyenlerın mırucıya ne ,. • S umumi istek il:ııerine 2 devre 26 kısım tekmili birden EKLER JURNAL = 

liiinden : sen ve ne de terekeye izafeten takip e- = YARALI KARTAL Filmin azunlatu dolayııiyle 5 
demiyecelcleri ilin olunur. 106 = ıeanılar : = 

Ankaranı. Atıf bey mahalleainde S Clark Gable - Myma Loy Gündü: ıs· 11 Gece : 21 de Seanslar: = 
da 

221 ı - Spencer Tracy _______ • _ _ _ _ _ _ 
h:ırici karakol ci••arın sayı 1 ev .1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. = - -- . - . - . - . - . - DiKKAT : 14 - 16 - 11 - Gece: 20.30 da = 
de mukim iken 5-1-939 tarihinde ve- : p k y kmd : = UCUZ HALK MATİNESİ 12.lS de UCUZ HALK MATiNESi Ayrıca 12 de uzuz hail matınesı = 
fat eden oramofoncu Mehmet Selim : e a a : = ÇELİK KALE BUGON YENi SiNEMADADIR. vardır ve aynı lilm «österılmeitedır = . - -- --
~:1:.:ı::r!~~~:;re!ı~~ı:n~k::ı:: ~ııı:ı~:~:..:~~~:~:.;;,;.~~~1~111~ ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr. 


