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Tayyare piyangosunda 

kazanan numaralar 
7 inci sayfamızda 

Yazı işleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 ADIMIZ ANOIMl'ZDI~ -----5 KURUŞ Sinema 
İdare 1064 

Roma görüşmeleri dün başladı 
Evrak sahtekôrlığı1 
Başvekilimizin parti grupundaki 

izahatının tam metni 

Mücrimi yakalamak ve 
cezasını vermek 

en esash işimizdir! 
Gazetede hôdiseye dair şu veya bu şahs'i ittiham 

eder şekilde yazı yazanların malumatlarına 

müracaat edilecek, kendileri isticvap olunacaktır 

Fransız 

ffa.lyan .. 
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Ankara, 11 a.a. - C. H. Partisi Meclis Grupu heyeti umumiye
sinin 10-1-1939 tarihli toplantısına ait olarak dün verdiğimiz ha
berde Başvekil Celal Bayar'ın ifadeleri hulasatan kaydedilmiş 
bulunuyordu. Bugün bu beyanatların tam metinlerini aynen neş-

Roma görüşmelerinin başlrca mevzularrndan birini de Akdeniz meselesi teşkil etmektedir. Yukardaki haritada 
lngiltere'nin, ltalya'nrn ve Fransa'nrn stratejik üslerini gorüyorsunuz 

faşist partisi erkanı ve 
Nazırını 

halk, İngiliz Başvekilini 
hararetle karşıladslar 

ve 
8. Celal Bayar'ın Meclis rediyoruz: 

kürsüsünde alınml§ bir resmi Başvekil CeHil Bayar (İzmir) - ı-:-:=-
Arkadaşlar, geçen sene haziran ayı 1 f1m 

----ı zarfında Hariciye Vekilimiz size bey
i nelmilel bir tayyare kaçakçılığından 

Bir sahtektırlık bahsetmişti. Bugü~ ay·nı· mevzua av -
det etmek mecburıyetını duyuyoruz. 

etrafında 
Müsaade buyurursanız bunun konuş
malarının ve müzakeresinin diğer iş
lere tercihan ruznameye alınmasını 
rica ediyorum. (Hay hay sesleri) 

JedikodulaT ·' Hariciye Vekilimiz ve Adliye Ve-
aı kUlmiz hııdiye kadar bu iş hakkm-

:-:-:~--..;;.-• -.·""',.'"'""'-0 -,.. " ru hay. • ir.• l-·csmı 6ir şekiloe arzeCiecel<::-
Salı günkü Pal't Gru:pu top - Jerdlr. Gene sizin vasıtanızla vasıl o

lantısı hakkında dün neşrettiği- lunan hakiki ve resmi safhayı millete 
miz tebliğ, Ekrem König sahte- bildirmek niyetindeyiz. Yakında mu
karlığı hadisesinin, adli tahki - hakemeye başlanacak ve tabiatiyle 
kat safhasını tenvir etmiştir. Ma- muhakeme aleni olarak cereyan ede
baadını mahkemede takip ede- cektir. Maksadımız milleti tenvirdir. 
ceğiz. Onun herhangi bir şekli bence mak

buldür.,, 
Bundan sonra Adliye ve Hariciye 

Vekilleri dün hulasasını yazdığımız 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Hariciye 

Roma' da cok ağır meselelerin 
münakasa edileceği bildirili or 

Yarı resmi İtalyan gazetesi 
ltalyan 

enerji 
isteklerinin zamanında 

ile ortaya atılacağını 

lôzım gelen 
yazmaktadır 

h T ~rino, 11 a .a. - BB. Çemberlayn ve Ha lif aks ile maiyetlerini 
arnıl bulunan hususi tren bu sabah ıaat 7 42 de Fransa'dan bura

ya8gelmi, ve küçük bir müddet sonra Ro~a'ya hareket ebniştir. 
I ~· Çe~berlayn ve Lord Halifaks saat 10 da Cenova'ya muva -

sa at etmı • ·ı· · 1 d ·' ve ıngı ız ve ıta yan bayraklariyle donanmış olan gar-

Malumdur ki ispanya iç har
bi, iki sedenberi, her türlü silah 
kaçakçılığım, beynelmilel ma
ceraperestler için, büyük ve kar
lı bir ticaret haline sokmuıtur. 
Bu ticaretle uğraıanlar arasında, 
Ekrem König adlı bir türkün de 
bulunmakta olduğu itte bu sah
tekarlık vakası ile meydana çık
mıştır. Ekrem Köniğ'in rolü, 
Amerika'ya tayyare siparişi ve
rebilmek için resmi bir vesika 
tasni etmek, ve bu iıte, küçük 
de olsa, maatteessüf bir hükü
met memurunu kendisine ıuç 
ortağı edinmektir. Hadise An
kara' da haber alınır alınmaz, 
cümhuriyet hükümetinin mesul 
makamı, meseleyi hem Parti 
Grupuna izah etmiş, hem de der
hal adliyeye tevdi etmiştir. Adli
yemiz çok evel tahkikatını bitir
miştir. Ekrem Köniğ'in suç orta
ğı mevkuftur; kendisinin teslimi 
de Fransa hükümetinden isten -
miştir. Fransa hükümeti müspet 
menfi henüz hiç bir cevap ver -
mediği için, sahtekarlık hadisesi 
de ne mahkemeye, ne de matbu
ata intikal etmemiştir. 

Kont Ciano'nun -
Belgrad seyahati 

Eski lngiliz Hariciye Nazırı B. Eden 

a ı;ne~asımle kartılanmıttır. Bir askeri kıta selim resmini ifa 
etmıştır. Tren saat 10,16 da Roma'ya hareket eylemittir. 

Fakat aynı hadiseye bir iki 
gazetemizin verdiği şümule 
ve çirkin iskanda} manzarası 
na bakınız. Bir hamlede ne ka -
dar haysiyet ve şereflerle birden 
oynanmıştır. Meselede bazı me
busların alakası varmış: yalan! 
Ekrem Köniğ lstanbul'a gelmek 
Üzere iken, Ankara'da yüksek 
\re mühim mevki işgal eden bir 
2:ata hemen müstaar isimli bir 
Pasaport uydurtmuş ve lstan
bul' a koşarak Ekrem Köniğ'i ge
ti dön dürtmüş: yalan! Posta mü
~ezzii hikayesi, yalan! Gümrük 
•daresinde tahkikat: yalan! Ya
tıi hadiseyi basit ve adi bir sah
tekarlık hadisesi olmaktan çıkar
rnh ak gayretini güden her iyma, 

er haber, her rivayet, yalan! 
Acaba bir iskandalla cümhuri -
Y~t hükümeti şahsiyetlerinin da
ha yakından alakası olduğunu 

(Sonu 8 inci sayfada) 

B. Eden diyor ki; -
Bazı devletlere 

-----ı Riviera'da oturan ingilizlerlc bir -s 1 QVQ kya' da 1 çok ingiliz seyy~hl~r~ Cenova'ya ge~e-
tren saat 10.5 de istasyona .geldiği za -B • man rıhtımda toplanmışlar ve hep bir 

Belgrad, 11 a.a. - B. Stoyadinoviç 
tarafından davet edilmiş olan Kont 
Ciano, bu aym 19 unda Yugoslavya'ya 
gelecek ve 3 gün kalacaktır. Kont, ilk 
iki gün zarfında Macar hududu yakı
nında Belje Miri ormanlarında avla
nacaktır. 

Mumaileyh 22 ikincikanunda Bel
grad'a gelerek "İtalyan kitabı" sergi
sinin küşat resmini icra edectktir. 
Kont, bundan sonra naibi hükümet 
Prens Paul tarafından kabul edilecek
tir. Kontun bu ziyareti esnasında Av
rupa'nm siyasi ufku ve bilhassa Tuna 
havzasındaki vaziyet geniş mikyasta 
tetkik edilecektir. 

boyuna tavizler vererek 

karşı koyamayız ! 
1 

rek Çemberleyn'ın ıçınde bulundugu 

1 r maca r gazete ağızdan "He is a jolly good Fellow" •d h • şarkısını söylemişlerdir. Bunu mütea-
1 a re a nesi ne kip 43 üncü piyade alayının Fanfarı 

t ' •• d · ıd. İngiliz marşını çalmıştır. Roma sefa -eCaVUZ e 1 1 (Sonu 8 inci sayfada) 
lngiliz BCl§vekili Çember/ayrı 

meyva topluyor 
Londra, 11 a.a. - Davetli sıfatiyle 

Londra'daki Amerikan ticaret odasın· 
da bir nutuk söyliyen Eden, demiştir 
ki: 
"- Amerika'nın Avrupa meselele

rine karşı takip edeceği hattı harekete 
dair Ruzvelt tarafından geçende kon

( Sonu 8. incı sayfada) 

Amerika'nın Londra Büyük Elçisi 
B. Kennedi'nin fikrine göre 

İlkbaharda umumi bir 
harp pathyacak ! 

İki saat süren gizli bir toplantıda 

Kongre ve senato askeri encümenleri 
Londra ve Paris sefirlerini dinlediler 
Vaşington, 11 a.a. - Ayan ve mü

messiller meclisleri askeri encümen
leri, milli müdafaa programını tan -
zim maksadiyle Avrupa devletlerinin 
teslihatı hakkında Amerika'nm Lon
dra sefiri B. Kennedi ve Paris Sefiri 
B. Bullitt'i dinlemek üzere gizli ko
mite halinde içtima etmişlerdir. Dip
lomatların parlamento encümenleri 

huzurunda izahat vermeleri nadirat -
tandır ve bu toplantıda encümenlerin 
bütün azaları hazır bulunmuştur. Top 
lantrda Amerika'nın Londra sefiri B. 
Kennedi ilkbaharda umumi bir harp 
patlaması muhtemel olduğunu söyle
miştir. 

Amcrika'nın Londra sefiri böyle 
(Sonu 8 inci sayfada) 

Buda peşte, 11 a.a. - Macar telgraf 
ajansının Pozsoni'den bildirdiğine 
göre takriben 30 kişilik bir slovak 
grupu salı akşamı Esti U jsag ismin
deki macar gazetesinin idarehanesini 
istila etmiştir. Mütecavizler kapıda 

bir nöbetçi bırakarak tahrir odaları
na girmişler ve muharrirleri taban -
ca ile tehdit ettikten sonra möbleleri 
yazı makinelerini ve telefon aletleri
ni kırmışlardır. Aynı zamanda Pozso
ni'de bir macar gazetesinin çıkması
na müsaade edilmiyeceğini söylemiş
lerdir. 

Zarar ve ziyan miktarı 30 bin kron 
tahmin edilmektedir. Esti U jsag gıı

zetesinin çarşamba günkü nüshasın -
da bu taarruza ait neşretmek istedi
ği haberler sansür tarafından tama -
miylc çıkarılmıştır. 

Bir ki§i clalıa öldii 
Budapeşte, 11 a.a. - Çeklerin hü -

cumuna uğramış olanların sekizincisi 
de dün Munkaos'ta ölmüştür. Kendi
sine dumdum kurşunu isabet etmişti. 

İ ngiltere'nin yeni 

Ankara büyük elçisi 
İngiltere hükümeti tarafından An

kara büyük elçiliğine tayini istimzaç 
edilmiş olan Sir Hughe Montgomery 
Knatchbull. Hugessen, K. C. M. G. 
nin tayinine hükümetimizce agreman 
verilmiştir. (A.A.) 

Eğer Fransa ile İtalya 
arasında harp çıkarsa 

ALMANYA 

Hayırhah, fakat silahlı 
bitataraflık muhafaza edecek 

Loı_tdra, 11 a.a. - Deyli Ekspres gazetesi, yazıyor: B. Çember· 
~YH.ıle 1;-_ord Halifaks, Paris'te fransız nazırları ile çay içerken 

·h ıtler ın ~-. Musolini'ye İtalya ile Fransa arasında bir ihtilaf 
2 ':1 u~u takdırınde Almanya'nın hayırhahane ve fakat müsellah 
~ır bıtaraflık muhafaza edeceğini bildirmit olduğu Roma' da is· 
tıhbar edilmiştir. 

B. ~itler, B. Musolini'ye bu kara- halinde vaki olacağını ilave etmiıtir. 
rın dıger herhangi bir devletin ltal- 1 B. Hitler'in arkasında nazilere mua
!a'ya_ karşı harp etmek için Fransa rız bir Amerika bulunmakta olan 
ıle bırleşmemesi takdirinde makbul garp demokrasilerine karşı koymak 
olacağını bildirmiştir. işinde müttefikini yalnız bırakamı -

B. Hitler, lngiltere'nin Fransa'ya yacağı söylenmektedir. 
yardımda bulunması ve yahut demok
rasilerle faşist denilen devletler ara
sında bir ihtilaf zuhur etmesi takdi
rinde İtalyan ordusunun alman mü -
zaharetine katiyetle itimat edebilece
ğini bildirmiştir. 

B. Hitler, bu halin ancak ltalya'nın 
Fransa ile olan ihtilafında inhizarr.a 
uğramak tehlikesine maruz kalması 

Hitler' e giire silahlı bir nim 
çıkmıyacak 

Aynı zamanda B. Hitler, B. Muıo
lini'ye Fransa'ya karşı delailini ileri 
sürdüğü sırada mutedilane davran -
masını tavsiye etmiştir. 

İyi malumat almakta olan Berlin 
(Sonu 8 inci sayfada) 
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İnsan . ve kültür : 

Diplomatik seyahatler 
Avrupa ve dünya işleri Milletler Cemiyeti'nde 'görüldüğü sıralarda, 

diplomatik seyahatlann son ve netice verici uğrağı, Cenevre idi. Başve
killer, hariciye vekilleri yahut selahiyetli murahhaslar ve heyetlerin ba
zan bir memleketi bazan da bir cevelan şeklinde bir çok memleketleri zi
yaret ederek temaslar yaptıkları ve münasebetler tesis ettikleri görül -
mekle beraber, bunlardan alman neticeler, eninde ve sonunda, Cenevre 
kütüğune geçidlirdi. 

Son yıllarda ise, ziyaretlerin bilateral manzarası gittikçe bariz bir hal 
almıştır. Buna müvazi olarak da Cenevre'nin yıldızı solmuştur. Gene 
bu müddet zarfında, diplomatik çarpışmaların stratejik bir mahiyet al -
dığı görülmüş ve yapılan ziyaretler bu stratejik hareketlerin taktik mü -
eyyidelerini hazırlamıştır. Mesela 1933 denberi Versailles'in tasfiyesi, 
işin stratejik hedefini teşkil etmiş ise, fransız ittifak sistemine dahil şu 
yahut bu devletin hariciye nazırının Versailles'se sarahatle aleyhtar 
devletlerden birinin merkezini ziyaret etmesi yahut onlardan bir devlet 
adamının ziyaretini kabul eylemesi, işin taktik müeyyidesini hazırlamış
tır. Ve bütün propaganda cihazları, bilhassa bu taktik vasıftaki hareket
lere stratejik gayeye varılmasını kolaylaştıracak manalar atfolunması -
na çalışmıştır. 

Bugün ise, diplomatik ziyaretler, stratejik gayelerden büyük bir kıs
mının (muahedelerin tasfiyesi) elde edilmesinden sonra, rastladığından 
,(Münih anlaşmasından sonraya), diplomatik mücadelenin büyük ve 
stratejik varışlarını (Estonya, Avusturya, Südetler bölgesi v.s.) değil, 
diplomatik mücadelenin statik bir hal almasını ve bir harekat harbından 
bir siper harbine inkilap etmesini aksettirmektedir - Burhan BELGE 

YURDUN HER TARAFINDA 

Grup birincilikleri için 
kır koşularına başlandı 

Bu sene muhtelif bölgelerde yapı
lacak olan kır koşularını kazanan at
letlerin üç grupta toplanarak son kar 
§ılaşmalariyle grup birinciliklerinı 
tayin edeceklerini evelce haber ver -
miştik. 

Bu bölgelerden l&tanbul, lzmir ve 
Ankara atletleri lzmir'de. S1vas, Ada
na, Konya, Kayseri atletleri Kayscri
de; Balıkesir, İzmit, Afyon, Eski§e· 
bir atletleri de Eski§ehir'de grup mü 
sabakalarını yapacaklardır. 

Bu müsabakalara her bölge üçer 
kişilik takımlarla iştirak edecekler -
dir. 1938 - 1939 sene i kış mevsimi 
programına dahil c n bu atletizm 
hareketine dahil böl lerde timdiden 
hazırlıklar baıtamııt r Beden Terbi
yesi umum müdürl\l ıne gelen nıa
lOmata göre, muhtel f bölgelerde bu
cüne kadar yapılan müsabakaları ve 
bunların neticelerini yazıyoruz: 

Eıkifehir de . 
Mesafe 4500 metre idi. Beı atletın 

lttirik ettiii bu m s bakada Sırrı 
Çetin 18.43. 2/5 dakika ile birinci, A
li Herıüner D. 18.48 ı e ikinci, Beh
sat Akdeniz 18.50 D 'lle üçüncü, E -
min Balta 19 D. ile d rdüncü ve Hak
kı Arıcı da 20 D. ile be9inci gelmiş
lerdir. 

. Kocoeli'nde 
4500 metrelik yarıta altı atlet iıti

rlk etınittir. Galip K p.r 16.21 daki-

Son günlerde yapılan kır ko§u
larının daimi birinci•i 
Mu.tala (Demirapor) 

kada birinci, lbrahitr! Boyat aynı de-ı 
rece ile ve göğü~ far ıyl~ ikinci, K.~- \ A k T kk • 
mal Tuna üçüncu, Hl eyın. ~·ar dor Ç 1 eşe Ur 
düncü İbrahim Altepe beııncı, Ragıp . 
Eren ~Itıncı olmuşlaı d r. ~nızıbank memurların~n oklub~l ~-

sa hır hastalıktan sonra dınme ı mı-

.Ankara da . yen göz yaşlarımızla pek genç yaşta 
Şehrimizde yapılnıa ta olan ıerı kara toprağa tevdi ettiğimiz kardeşi

müsabakalardan sonun 1sunda alınan miz Cemil Tuna'nm ölümü dolayısly
neticeleri de mukayes edilmek üze- le mektup ve telgrafla derin acımıza 
re tekrar ediyoruz: iştirak etmek nezaketinde bulunan c-

Ankara'da müsabak 1 r iki katago- hibba ve dostlarımıza sonsuz minnet 
Ti üzerine yapılmıştır. Küçüklerin ya
rışı 2500 metre idi. 1 detin iştirak 
ettiği bu müsabakada Remzi (Ag.) 
8.59 6/10 dakikada lsmail 

ve şükranlarımızı sunarız. 

Ailesi namına E. V. E. Ş. 2 müdürü 
Kenan Tuna 

ULUS 

Mekteplerde kurulacak 
spor birlikleri 

Maarü vekfileti beden terbiyesi u
mwn müdürlüğü teşkili hakkındaki 
kanun hükümlerine dayanarak mek
teplerde spor birlikleri kurulması i
çin hazırlıklar yapmaktadır. Önümüz
deki günlerde bitecek olan bu hazır

lıklar Maarif teşkilatına bildirilecek
tir. 

Felsefe dersleri 
Maarif vekaleti, felsefe derslerinde 

metinlerden istifade hakkı baki kal
mak üzere felsefe muallimlerinin aşa
ğıdaki hususlara riayet etmeleri lüzu
munu teşkilatına bildirmiştir: 

Öğretmen, filozofi derslerinde isti
fade olunmak üzere bakanlrkça bastı
rılrruş ve bastırılmakta olan metinler
den ikisini seçerek onlardan bazı ba
hisleri sınıfta okutacak ve bu metinler 
üzerinde izahat verecektir. · 

Bu metinlerin izahında: a) Bir fi
lozofi meselesinin nasıl ortaya kon
duğunu, nasıl incelendiğini öğretmek, 
b) O meselenin zamanımızdaki halini 
anlatmak, c) Talebeye felsefi bir zevk 
vermek, d) Talebeyi bazı filozofi ıstı
lahlarına alıştırmak gayeleri takip o
lunacaktır. 

Bu metinleri okuturken öğretmenin 
göz önünde bulunduracağı noktalar 
şunlardır: 

a) Bu metinlerin sınıfta öğretmen 
tarafıı;9an okutulup izah c.."<.lilmesi ge
rektir. 

b) Öğretmen, okutacağı parçayı ön
ceden seçmeli, sonra o parçadaki mese
lenin, filozofun vazettiği zamandaki 
ve şimdiki değerini söyliyerek irdesel 
dikkat için lazım gelen hazırlığı yap
mış olmalıdır. 

c) Öğretmen, okuttuğu her cümle
deki mefhumları misallerle talebeye 
anlatmalr. aynı manayı başka başka şe
killerle söylemeli veya talebeye söy-
1 etmeli eli r. 

d) Öğretmen, metindeki fikirlerin 
vakalardan çıkmış olduğunu belirtme
li, o filozofun düşüncesinin dayandığı 
vakalan canlandırmahdır. 

e) Öğretmen, fllozofi metinlerinden 
en aşağı ikisini okutmalı, bunlar ara
sında karşılaştırma yapmalıdır. Bu
nunla beraber öğretmen bir metnin 
ancak 1.izım gördüğü parçalarını oku
tabilir. 

lUaarif miileıtişlcrinin 
.; volda • • r 

Maarif vekaleti mutt n o.o-

kerlik yoklamaları hakkında Milli mü
dafaa vekaleti yeni bir karar ittihaz 
etmiştir. Bu karara göre müfettişler 
teftite çıktıklarını bulundukları ma
hallin askerlik şubesine bildirmiyecek
ler ve senelik yoklamaları için bulun
dukları mahallin askerlik şubesine tah
riren veya şifahen müracaat edecek
lerdir. 

Galafasarayhlar kongresi 
Ankara Galatasaray kulübünden 
Kulüp yıllık kongresini bugün saat 

18 de Yenişehir'deki lokalinde akde
decektir. Azaların gelmeleri rica olu
nur. 

lcra raporu lı.akknulaki 
miitalcalar 

İcra mütehassısının raporu etrafın -
da mütehassıslardan ~ahkemelerden 
icra daireleriyle barolardan mütalea -
tar peyderpey gelmiye devam etmek ; 
tedir. Cevaplar tamamen geldikten 
sonra mütehassıs bir heyet tarafmdan 
tetkik C1lunacak ve icra kanununda lü
zumlu deği~iklik yapılacaktır. 

Dünkü 
Kamutay 

Mafbaalar1 birle~liren 
proje kabul edildi 

Kamutay dün B. Faik Oztrak'm re
isliğinde toplanmıştır. Elazığ Saylav
lığına seçilen B. Fethi Okyar ve İz
mir mebusluğuna seçilen B. Reşat 
Mimaroğlu'nun intihap mazbataları 

okunmuş, yeni mebuslarımızın tahlifi 
yapılmıştır. 

Kamutay, Cümhurreisliği ve Diva
nı Muhasebat 1937 hesabı katileri 
hakkındaki meclis hesaplarının tet -
kiki encümen mazbatası okunduktan 
sonra ikinci tezkeresi yapılacak mad
deler arasında bulunan devlete ait 
matbaaların birleştirilmesi hakkında
ki kanun projesi kabul edilmiştir. As
keri fabrikalar tekaüt ve muavenet 
sandığı hakkındaki kanun proJesı, 
tevzii üzerinden kırk sekiz saat geç
tiğinden müzakeresi yarma bırakıl -
mıştır. 

Ordudan çıkarılacak on iki yaşın
dan yukarı hayvanların köylü ve ye
tiştiriciye satılması hakkındaki ka -
nun projesinin ikinci maddesi için 
ziraat encümeninin yeni hazırlamış 

olduğu madde okunarak kabul edil -
dikten sonra Almanya ile aramızda 
ticaret mukavelesini müzeyyel anlaş
manın tasdiki, tediyelere dair anlaş
manın tasdiki, protokol'un tas<likı 

hakkındaki projelerin ilk görüşmele
ri yapılmıştır. 

Kamutay'm dün birinci müzakere
sini yaptığı maddeler arasında Tür -
kiye - Finlandiya ticaret anlaşmasına 
bağlı listeye dahil pozisyonda deği -
şi.klik yapılması hakkm<laki proje 
ile Türkiye - İsveç ticaret ve klering 
anlaşmasına bağlı protokoldaki liste
de bulunan "diğer emtia,, tabirinin 
tadili hakkındaki proje de vardır. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Devlet şf1rası seçimi 
Kamutay Adliye ve Dahiliye En

cümenleri umumi heyeti tarafından 

hazırlanan Devlet Şurası Reisi, daire 
reis ve azalarıkları için namzetler lis
tesi riyaset makamına takdim edil -

Kamutay, seçimi yarınkı -ıopıantı -
sında yapacaktır. 

Dısarıdan imtihanlara 
;l 

girecekler . . . 
Dışarıdan orta mektep ve lısc bıur

me ve olgunluk imtihanlarına girenle
rin yeni ve eski teri~erden ~.an~i~i 
tercih ederlerse o terimlere gore ımtı
han yapılması maarif vekaletince uy
gun görülmüştür. 

f tanhul maarif miidiirii 
Vaki davet üzerine şehrimize gele

ı ek Maarif Vekaletiyle temas etmiş o
lan İstanbul Maarif müdürü B. Tevfik 
Ku.t dün akşam İstanbul'a dönmüştür. 

Sh·as - Erzurum tahvillt•rinc 
ait kuponlar 

Yüzde yedi faizli Sıvas - Erzurum 

istikrazı tahvillerinin birinci tertibine 

ait dört numaralı kuponlarının vadesi 
gelmiştir. Kupon bedelleri Cümhuri

yet Merkez ve İş Bankalarınca ve bu 
banka şubeleri bulunrruyan yerlerde 
malsandıklarınca tesviye olunacaktır. 

12 - 1 - 1939 

Kredi anlaımalar1nda mubayaalar 

Bu gibi satlnalmalar için 
yeni hükümler konuluyor 

2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanunu, devlet daireleri 
için yapılacak alım ve satım muamelelerinin tabi olacağı esasları 
tesbit etmit ve bütün muameleler bu kanun hükümleri dairesin -
de cereyan etmekte bulunmuştur. Halbuki son zamanlarda 3425 
sayılı kanun ile tasdik edilen İngiliz kredi anlaşması mucibince 
devlet daireleri için İngiltere' den ehemiyetli miktarda mü baya· 
atta bulunmak icap etmektedir. 

1 
Bundan başka yakında müza -

Maarif vekaletinin keresine ba,lanmıt olan Alman
ya kredi anlatması da aynı ma-

mühim bir kararı hiyette, yani Almanya' dan bir 
kısım etya ve levazım mübayaa-

Maarif Vekaleti lüzumsuz muhabe- sı için hükümleri ihtiva edecek -
re yolu açılmaması ve müracaat sahip- tir. 
!erine kati cevap verilmesi hakkında Bu anlaşmalara müsteniden gerek 
teşkilatına mühim bir tamim yapmış - İngiltere'den ve gerekse Almanya'<lan 
tır Tamimi aynen yazıyoruz: yapılacak olan mübayaalarda 1490 nu-

"Bütün işlerin alfika<lar kanun, ni- maralı arttırma ve eksiltme kanunu -
zar;ın~me ve ta!.i~.atnamel~.ri ile .. t~s~it nun vazetmiş olduğu esasların tama
cdıl~ış olan. _ı:ukum~ere go~c yur~tul~ men tatbikına imkan görülcmediğin
mesı gcrektıgı tck~ıl Maarıf Vekale;ı den bu vaziyet kredi anlaşmalarının 
mensuplarınca ~altım ol~asına ~ag- arzu edilen şekilde tatbikına engel ola
meıı bazı Maarıf ve okul ıdarelerınce caktır. Esasen arttı~ma. eksiltme ve i
iş sahiplerine bu hilkuınlere göre kati hale kanununun bu hükümleri ve fazla 
cevap ~er!11ck laz.m gelirken bir d~fa mübayaaların muayyen bir yerden 
da vekıllıge başvurulmasının tavsıye icrasında zaruret olmıyan ve muhtelif 
edildigi görülırıektedir. taliplerden en müsait fiyat ve şart tek-

Ne yo1da ~ürütüleccklcri v~ hallo · lif edenin tercihi icap eden hususlar -
lunaca~ları bır kanu_n veya nı~amna- da tatbik kabiliyeti olup hakiki kredi 
~e, talıma~nam~, t?lı.mat ~e. eını~le ta- anlaşmalarında anlaşmanın yapıldığı 
yın ve.tasr~h ed.ılmış ışler ıç.~n muraca- memleketten mübayaa zarureti mevcut 
at sa~ıplerınc ı?arcl~r~e musbet veya bulunduğu cihetle bu gibi satın alma -
me~fı ce:~p verıl.m~~~nı ~.e bu konular- !arın hususi ve ayrı bir esasa istinad 
?a ışler ıçın vekıllıgın. luz~ms~z .. yere ettirilmesinde zaruret görülmüş ve bu 
ışgal olunmamasını ve ışlerı:ı surun~e: zaruretin umumi bir kanunla tesbiti i
~ede kair;ıa~ı~~ m~ydan verılmemesını cap etmiş olduğundan bu hususta bir 
onemle bıldırırım. kanun projesi hazırlanmıştır. 

nceai zatlt· Ekrem 'in öliim 
yılcl Ün ii m ii 

Ölümünün 25 inci yıldönümü bu a
yın 31 inci salı günü anılacak olan Re
cai Zade Ekrcm'in muallim mekteple -
riyJe liselerin edebiyat derslerinde ha
tırasının anılması Maarif Vekaletince 
karar laşt ırı lmışt ır. 

Dün hava kapah ve sisli idi 
Dün sehrimizde hava umumiyetle 

kapalı, slsli ve rüzgarlı geçmiştir. Gü
nün en düşük ısısı O en yüksek ısısı da 
ı derece olarak kaydedılmiştir . 

Yurdda Karadeniz kıyılarında ha
va açık doğu ve ce,\ubu şarki Anad•Jlu 
bô!g:lerinöe kaı:dr, diğer bölgeler~e 

· ı· · tır ısc: i...ıhıtlu ve yer}•cr sıs ı geçmış 
d · · ..ark :! ~ t.'a.ıt icinde y .. uüu'l Kara enızın :r 

kısmınd~ki mevzii yağmurların kare
metreye bıraktıkları su mikdarı Hop~
da 18, Rize ve Giresun'da 2 Trabzon -
da bir kilogramdır. 

Rüzgarlar Trakya. Kocaeli bölge • 
leriyle orta Anadolunu~ garp tarafla -
rında cenuptan, diğer b~lgelerde umu
miyetle şimal istikarnetı~de.n saniyede 
en çok 5 metre hızla esmıştır. 

Yurdda en yilksek ısılar Balıkesir
de ıo. Kocaeli' de 12, İzmir ve Trabzon
da 13. çanakkale'de 14, Antalya'da 16, 
Adana'da 17 derecedir. 

En düşük ısılar da sıfırın altında 
Konya'da 2, Bahkesir'de 2, Diyarba -
kır'da 3 Kastamonu'da 4, Sivas'ta 8, 
Van ve Erzurum'da 10, Bolu'da 12, 
Kars'ta 15 derecedir. 

Hükümetin meclise geçenlerde ver
miş olduğu bu kanun projesi, Kamutay 
maliye ve büdçe encümenlerinden ge -
çerek ruznameye alınmıştır. 

Maliye encümeni bu istisnai hük
mün şimdilik sadece ingiliz kredisine 
hasrını münasip görmüş ve layihayı bu 
şekilde yeniden hazırlamıştı. Bu encü
men, Maliye. Milli Müdafaa ve Ziraat 
vekillerinin huzurlariyle yaptığı 
müzakerelerde, alman izahata göre, 
muayyen bir ecnebi memleektten dev
let namına yapılacak mübayaaların art 
turna, eksiltme ve ihale kanununun 
UU. Hl 1J • 

mal edilecek kısmının istimalinde hu
susi bir esas kabul etmek zarureti b"'"' 
lunduğu ve bu kredinin mühim bir kıa
mr devlet sermayesiyle kurulan te§Ck
küİler namına vuku bulacak _mü~ayaa.. 
lara tahsis edileceii ifade edılmıı olup 
•. müesseselerin ise yapacakları satın 
uU k. 
almalarda esasen arttırma, e sıltme ve 
ıhale kanunu hükümlerine riayet mec
buriyetinde bulunmadıklaru bununla 
beraber bu proje bunların dahi müba-ı 
yaalarını Vekiller Heyetince t~bit e

dilecek şekilde yapılmasını temın et
tiğinden bu müesseselerin esas kanun.. 
larındaki hükümlere göre daha emni -
yetbah! olduğundan, büd~e e~cümeni, 
maliye encümenince tesbıt edılen jC • 

kilde, yalnız ingiliz k~ediaine maha~ 
olmak üzere csaa itibarıyle kabul etmıt 
t.ir. 

Ancak encümen, bu istisnai müaıa.
adeye arttırma, eksiltme ve ihale kanu

n tatbikı kabil olmıyan hallerde nunu . . . . . b . 
.. racaat edilrne&ını temın ıçın u cı-

~e~in metinde tasrihini lüzumlu gör -
müş ve mahiyeti itibariyle proje, mu -
vakkat bir zaman için tatbik edileceğin 
den arttırma, eksiltme, ve ihale kanu -
nuna muvakkat bir madde halinde ~ -
lenrnesini münasip görerek bu ıekılde 
yeni bir metin hazırlamıttır. 

(D.S.) 9.04 8/1 D. da Mahir 
(Ag.) UçüncU gelmiş) 

4800 metrelik ikinc arışa 28 atlet 
girdi. Her zaman olı •u gibi Mus
tafa (D.s.) 16.41. 6/lC dakikada birin
ci, Ali (Mg.) 17.33. 4 1J dakikada i
kinci, Halil (D.s) üç cü olmuşlar -

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1111111!1111111 
mak yanlı§ı. Bu, alelade, bır sen
taks meselesi oba İı;rara lüzum 
yok, diye düıünebiliriz. Fakat ne 
yapalım ki ''daha" kelimesinin ye· 
ri değişince manası da dejfüir. Bir 
misal verelim: "Daha bir kişi gel
di'' ve "Bir kişi daha gel·di" birin
ci cümledeki "daha" henüz mana
aınadıı· ve bu cümle "henüz ancak 
bir kişi geldi" demektir. ikinci 
cümlede ise mana şöyledir: •·Ge
lenler vardı; bunlara ilave olarak 
bir kiti daha geldi." 

r~ni nıetin: 

Bütçe encümeninin hazırladığı ye
ni meti nşudur: 

dır. 

Holu'<la 
Atletizm grup biri ilikleri dışın

da kalan bölgelerde e atletizm faa -
liyeti başlamış bulur aktadır. Bun -
lar arasında Bolu bö sinde yapılan 
ve halkın geniş alak yle karşılanan 
müsabakalara dair § maIUmatı al -
dık: 

4500 metre bUyükl arasında yap~
lan müsabakaya 16 a let ittirak etmış 
ve bütün sporcular yarışı bitirmiıler
dir. Neticede Mustafa Ceylan 17.55 
dakikada birinci, Hasan Pomak 18.45 
dakikada ikinci, Ahmet Tayner 19.55 
D. da üçüncü gelmi§ erdir. . 

2500 metrelik küçük er araıındakı 
müsabakalara da 19 atlet girmi,tir. 
lbrahim Kutlu 9 dak kada birinci, Se
yit Ali Lokman 9.6 dakik~.d~ i~inci, 
Haydar Tan 9.9 dak kada uçuncil ol· 
ınuşlardır. ---

Çağrı 
x Bug{in saat 10 da Bütçe encüme

ni toplanacaktır. 

iki kitap ve bir düşünce 
1872 haziranrnrn yirmi beşinci gü

nü lbıet gazetesinde "nüfus" lı:ık
krnda etraflı bir makale yazmış olan 
büyük Namık Kemal, bu sosyal rr:_ev
zuu, enine boyuna incelerken şoyle 
bir cümle de kullancyoı : 
"Hıfzı sıhhat esbabında kusur, 

halkımızın lazimei şanı gibidir .... ,, 
Aziz arkadaşım Mustafa Nihat 

Ôzün'ün "Namık Kemal ve lbret 
gazetesi" adı ile çıkardığı son kita
bında bu nüfus makalesini okur -
ken masanın üzerinde ve o kitabın 
yanında duran ve biz dostum Dr. 
Saim Mereyin "Muhtasar kadın has
talıkları,, isimli eserini hatırladım. 
Doktor dostumun bana da hediye 
tmek ne.taketini gösterdigi bu ese

:in üzerinde 1938 tarihi vardır. 1872 

esi 1938 senesi. Tam 66 sene. Bu 
sen , d ·ı· . d 
altmış altı sene içinde 1 ınHz ~ 
nüfus meselesi için bu kadar ehe:n.ı
yetli olan "Kadrn hastalıkları,. ıçın 
daha ilk kitaplar intişar sahasına 
çıkıyor. . 

Doktorun kitabı yazış tarzı, fas~l-
Jarı tasnifi, kroki/erler izahı, benım 
gibi hekimlikten. anla~ıY.an ~imse
lerin bile, anlıyabılecegı bır mukem
meli'yettedir. 

Nüfusumuz için, srhatimiz irin 
alman esaslı tedbirler ve yapılan 

değerli neşriyat sayesinde, artık, 
Namık Kemal'in cümleıini şöylece 
değiştirebiliriz : 

"Hıfzı sıhhat esbabrnda kusur, 
halkımızrn Jazimei şanı olmaktan 
çıkmıştır.,. - T.1. 

Uoman isimleri 

Romancı Bayan Hali·de Edib'in 
''Tatarcık" isimli yeni bir roma
nından hah.ediliyor. Romanların 
sade, mevzularından değil ya, bir 
az da iaimlerinden bahsedilebilir. 

Halide Edip, bundan önce ne§· 

rettiği bir romana "Sinekli bak

kal" adını vermitti. Şimdiki roma
na da ''Tatarcık'' ismini koyduğu
na göre acaba bunu bir tevazua 
mı bamletmeli? 

llalmlık ! 

Konya'da doğmu§ ve gazeteci
lik hayatına orada çıkan "Baba
lık'' gazetesinde başlamış bir ar
kadaşımız, kend~ ailesine dair bir 
haber verir gibi: 

- Babalık, yirmi dokuz ya§ına 
bastı! dedi. 

Yirmi ıdokuz yaş. Eıkiden çıkan 
birçok gazeteler kapanmış olduğu
na göre yirmi dokuz yaşiyle bu 
konyah refikimiz, galiba, bütün 
gazeteler arasında "Babalık" ha
line geliyor. 

l)Clltcı lwlinwsinin yt>ri ! 

Gördukçe ve aKııma geldıkçe 
benim tenkit etmekten, "Akpm" ga
zetesinin de iararla yapmaktan ge
ri durmadığı bir yanlıı vardır: 
"Daha'' kelimesini yeraiz kullan -

Şimdi bir de şu başlığı ok~ya
lım: "Fransa Cibuti'ye daha hır va
pur aıker gönderiyor'' 

Yukarıda saydığımız sc~eplerle 
bu cümelenin doğrusu §Öyle ol -
mak gerektir: 

''Fransa Cibuti'ye bir vapur as-
ker daha ~önderiyor." 

Açık nwlw/Jere: 
Kagızmaıı'da. Hay ~· D. ye : .... 

• Utifatlarınn:n teıckkur c~erim, en yu~uk 
atların bile ayağı arada bır ıurçer. Dık -
kat etmieseniz, bu siıtunlarda kendi ku • 
ı;urlarımızdan da sık s!k bahsederiz. 

"Toplu İğneyi kendıne, çuvaldızı eli -
leme" ıoziinu bilirsi~i.ı. E~er .~cl!:bı~da 
kendi kendimize de ılışmcyı gozumuze 
aldırmamış olsaydık, T. 1. (Toplu İğne) 
adını takınmazdık. 

2 haziran 934 tarih ve 2490 sayılı 
arttırma eksiltme ve ihale kanununa 
a~ağrdaki muvakkat madde eklenmiı • 
tir: 

28. 6. 935 tarih ve 3525 sayılı kanun
la tasdık edilen kredi anlaşması muka
velesi mucibince, mubayaası icap eden 
C§ya ve levazım, 2490 sayılı arttın~aı 
eksiltme ve ihale kanunu hükümlerı -
nin tatbiki kabil olınıyan hallerde ait 
olduğu Vekaletlerin teklifi üzerine 
Maliye Vekaletinin mütaleaaı ~lına~ak 
icra Vekilleri Heyetince tesbıt edıle
cek esaslara göre mubayaa edilir." 

Neşri tarihinden yürürlüg~ girecek 
olan proJe, Kanıutay .n yarınkı toplan· 
tısında görüşülecektir· 

P.T.T. Miifrtti~ mua,·inliği 
imtihanı 

P.T.T. umum müdürlüğü münhal 
müfettiş muavinlikleri için bir ~5:3-
baka imtihanı açmağa karar vermıştır. 
ı o şubatta yapılacak olan imt~hana 
Mülkiye, Hukuk ve yüksek tıçaret 

mektebi mezunları girebilecektir. 
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(emberleyn hükumeti 

ve muhalifleri 
Londra'ıdan gelen haberlere göre, 

Çexnberleyn hükümetine karşı mu
halef t · :.tG e gıtt14çe kuvetletmektedir. 

1
. ~en hafta, hükümetin iç ve dı§ po
ıtikasnıa muhalif olanlardan bazı 
~Urlar, toplanarak muhalif parti
be-r ~rasında hükümete karşı bir cep-

e hu·liği teşkiline çalışmıtlardır. 
~il.indiği üzere, Çemberleyn kabi

:t:$ı, sözde milli birlik, fakat ha.ki-
atte konsörvatör partisinin hükÜ

tnetidir. Bu parti ıson seçimde kahir 
e~seriyet kaza.mm§ ve muhalefet va-
21Yetinde olan liberal ve i§Çİ partile
rinin nıevcudu bir avuç mebusa inhi
ı.., etnıittir. Bu devre 1940 aeneaine 
lı:adar devam edeceğinden Çember • 
leyn, o zamana kadar iktıdarı muha
fa:ıa edebilir. 

F •kat vaziyet, 1935 aeneainıde ae
~~ yapıldığı zamandan beri çok de
P!ıbittir. 1935 aeçimi, Milletler Ce
ltliyet.ine bağlılık progranıı üzerinde 
Yapılmıştı. Fakat konaörvalör parti
a.i seçimi kazandıktan sonra Millet· 
ler Cemiy~ti ıiyaaetinden ayrılmıttır. 
llinaenaleyh müntehipler aldatılmıı 
\'a:ıiyettedirler. Bilhassa geçen sene 
Eden'in Hariciye Vekaletinden isti
fasından sonra Çemberleyn tarafın
dan takip edilen harici siyaaet, kon
IÖrvatör partisinin erkanı arasmda 
da endi§e uyandırmı§tl1'. 

Binaenaleyh yapılan te9ebbüs, me
&ai ve liberal partileri gibi muhalif 
tetekküllerle kon!ıÖrvatör partisi a
rasında Çemberleyn hüküm.etinin si
Yasetine taraftar olmıyanlarm bir 
cephe birliğini kurmaktan ibarettir. 
Yani konsörvatör partisinin Çernber
leyn tarafın•dan temsil edilen sağ 
zümresine kar§ı bir nevi halk cephe
gj kombinezonu teıkil ebnek. 

Fakat böyle bir tetebbüıün mu· 
vaffak olması ihtimali pek az, hatta 
hiç. yoktur denilebilir. Bir defa alela
de zamanlarda kovali&yon hükümet
lerinin te§kili, lngiltere'nin aiyaai an
anesine uygun değildir. 1931 sene
sin.de milli birlik namı altmda böyle 
bir kovalisyon hükümeti tetkil edil
dikten az zaman sonra, bu kabine 
filiyatta bir parti hükümetine inkı· 
lap ebnitti. 1931 mali krizi içinde 
Yapılanuyan bir siyaai konıbinezon 
Kıuıi" ~1:-.J,.:. olan J§ÇI p«hl<llı DO~fe Dır 
lmovalisyonun t .. kilbae - hUı:rülc en

geldil'· 
İtÇİ partisi, burjuva telakki ettiği 

liberal ve konaörvatörlerden ayrıla
cak zümrelerle i~birliği yapabilmek 
için kendi prensiplerinden bil' kısmı
nı feda etmek mecburiyetindedir. lt
çi parti&i buna yanaımıyor. 
Diğer taraftan Çemberleyn'e mu

halif olan konsörvatör partiıinin E
den tarafından temıil edilen zümre
leri de partiden ayrılarak soşyalist • 
lerle birlikte yiirümekten çekinirler. 
Bunlar parti orııanizaayonu içinde 
kalıp ta Çemberleyn'in siyaseti ile 
içinden mücadele etmeyi tercih e
derler. Filhakika eğer Ba,vekil tara
fından takip edilen siyaset birkaç 
defa daha muvaffakiyebizlik karş.ı· 
smda kalırsa, Çemberleyn'in, çekile
rek, iktıdan kendi partisi arasmdaki 
sol zümrelere terkebneııi ihtimali 
val'dır. Bu züml'eler, parti organi
zasyonlarını zayıflattıktan sonra, 
ııoayaliatlerle itbirliği yaparak aki· 
beti meçhul bir maceraya sürüklen
ınekten iae, parti tetkilatlarının ku -
Yetine dayanarak iktıdara geçmeyi 
tercih etmektedirler. 

Parlametnonun bu devresi 1940 
senesine kadar devam edecektir. 
Muhalif partiler araaında yapılacak 
bir kovalisyon ile Çem.berleyn hükü
>:netini iktıdardan düıürmek müm· 
kün olmadığrna nazaran ıu ihtimal -
ler akla gelebilir: 

1 - Çemberleyn iktıdarı kendi 
l>arti mensupları arasından ba§kala
tına terkederek çekilebilir. 

2 - Kabinesini yeni baştan te~kil 
~erek, parti mensupları arasından 
!tendi siyasetine taraftar olmıyanla
tı da hükümetinin içine alabilir. 

3 - Devrenin sonunu beklemiye
l'ek meclisi fesheder ve seçimi taze
lel'. 

4 - Sonuncu bir ihtimal de eaa • 
'eıı parli.mento içinde zayıf olan 
~uhalefete kulak asmıyarak devre
lı.in aonuna kadar şimdiki letkilatı 
~uhafaza eder. 

Çemberleyn, dıı politikada girit -
lifi te§ebbüsün neticesine göre ka

~arını verecektir. Bu karar üzerine 
~il olacak diğer bir vaziyet de ai
~~lanma programının tatbikında 
ll.;ıaterilecek muvaffakiyet veya mu
~affakiyetsizliktir. Esasen Çember -
,~l'tı. hükümetine kar§ı parti içinden 

111l'an" mahiyetini alan hareket ve 
Parti dışındaki muhalefet de bu iki 
~0kta üzerinde toplanmıştır: Silah -
lln>:nl!l programmın tatbikmda mu • 

vaffakiyetsizlik ve dıt politikada be
ceriksizlik. Eğer Roma görüşmeleri 

·!CfO N:Y A'. '.-H J{B ,E R-L ER i kargaşalıklar . ·.. ·. . . .. . . 
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İspanya' da şiddetli harp devam ediyor 

Franko kıtaları mukabil 
taarruzları arttırdılar 

Fakat bazı mıntakalarda da • 
arazı 

terkelmek mecburiyetinde kaldllar 
Estramadur cephesi, 11 a.a. - Havası-

Ajansı muhabirinden : ! B H 
Bütün cephelerde şiddetli muhare - • e ryo tekrar 

beler cereyan etmektedir. Pennaroya 
mıntakasında cümhuriyetçiler, bu i ~ 
simdeki dağa varmışlardır. Cümhuri -
yetçilerin Fuenta Avejunca'nın 18 ki
lometre garbında kain Granja de Tor -
rehermosa'yr zaptetmiş olan bir kolu, 
dün Bembezar nehrine vasıl olmuştur. 

Cümhuriyetçilerin taarruza başla -
malarının altıncı gününde bütün cep
helerde frankistler mukabil taarruzla
rını arttırmışlarsa da bilhassa Penna -
roya'da arazi terketmek mecbudyetin 
de kalmışlardır. 

Cümhuriyetçiler, Mano de Liero te· 
pelerini zaptetmişlerdir. Hali hazırla 
Sierra Torozo ve Mesagara'da şiddetli 
muharebeler cereyan etmektedir. 

Katcılonya ceplıesinde 

Katalonya cephesinde: Frankistler, 
Segre mıntakasında pazartesi günü 
büyük zayiata uğramışlardır. Salı 

günü yapmış oldukları bütün taarruz -
lar püskürtlilmüştür. Düşmanın beş 

Frans11 parlamentosuna 

reis seçildi 
Paris, 11 a.a. - Senato ve parlamen 

to dün en yaşlı birer azanın verdikle.ri 
açıhş nutkuyla yeni içtim. nesine 
girmişlerdir. 

Parlamento dün öğleden sonra yeni 
reisini intihap etmiştir. Heryo sıfıra 

karşı 421 reyle tekrar riyasete intihap 
edilmiştir. İntiıhap edilen ikinci reis • 
ler şunlardır : 

Hippolit Düko Radikal - sosyalist 
A1ber Pol Sosyalist \ 

Ferdinand More Sosyalist 

Lui Btiya Merkez 

Jak D~k.lo Komünist • 
Düklo'nun tekrar intihabı ciddi bir 

mücadeleye yol açmıştır. Neticede za
yıf bir ekseriyetle intihap edilmiştir. 

8 saniye içinde 1 O 

milden 40 mile ... 

Yeni bir torpido 
icat edildi 

11 ölü, 30 ağır yarah ! 
Bogota 11 a.a. -Mebusan meclisinin 

tecdidi için yapılan intihap, vahim bir 
hadiseye sebebiyet vermiştir. Payitah· 
tın 100 kilometr~ şimali şarkisinde 
kain Gadcheta şehrinde nümayiş yap
makta olan muhafazakarlar teşkilatına 
mensup 10 bin kişi polis kuvetlerinin 
hücumuna maruz kalmışlardır. Polis 
kuvetleri almış oldukları emirler hila
fına olarak sol cenah unsurlarının ta
rafını iltizam etmişlerdir. 11 kişi öl -
müş ve 30 kişi de ağır surette yaralan
mıştır. 

Hükümet şiddetli tedbir 
alacak 

Londra, 11 a.a. - Pilot - mühendis 
Hubert Skot Payn, dün Suthampton 
limanında, icat etmiş olduğu bir tip 
torpitonun tecrübeleri~i yapmr~txr. 
Gemi beheri 1000 beygır kuvetmde 
üç motörle mücehhezdir. 8 saniyede 
10 milden 40 mile geçebilmektedir. 
Hareket ve faaliyet sahası takriben Hükümet, muhafazakarlar muka-
1000 mildir. Silahları 21 pusluk iki bele bilmisilde bulunmağa hazırlan -
torpil kovanı ve müteharrik taretler makta oldukla~mdan dolayı, §İddetli 
üzerinde ü5 hafif toptan ibarettir. tedbirler almıya karar vermiştir. 
Bunlardan bir tanesi muhrip ve deniz Bu hadise Kolombiya'ıun siyasi va. 
altı gemilerinin kaburgalarını delebi- ziyeti üzerinde meşum bir tesir hasıl 
Jecek kuvette mermiler atmaktadır. etmiştir. Zira Cümhurreisi B. Edvar~ 

Santos'un önümüzdeki intihabatta h
berallerle muhafazakarların uzlaşma · 
ları esasrna müstenit milli vahdeti ilti
zam ettiği srrada bu frrkalar arasında 
kuvetli bir nizağ mevcut olduğunu 
göstermektelir. 

Söylendiğine göre Isveç ve Hollan
da bu tipte birkaç torpito ısmarla -

mrşlardır. !ngiliz amirallık makamı 
bu tecrübeleri dikkatle takip etmek
tedir. 

Bir Paris 
istekleri 

gazetesine göre 
iki şeye yol aça 

İtalyan 
bi 1 i r 

Ya harp, yahut da 
siyasi müzakereler! 

Ukrayna ve Tunus 
CUMHURlYET'te "Hadiseler a• 

rasında" sütununda yazdığı bir ya
zısında B. Peyami Safa şunları söy
lemektedir: 

"Avrupa'nın iki yeni endi~ mev-
zuu var: Ukranya ve Tunu.'I. Alman
ya'nın §arka ve ltalya'nm şima~i A_f
rika'ya dikilen gözlerinde yenı ış.
tahlar parlıyor. Bu iki süzgün, sev
dalı ve helali bakış, diplomat1arı ve 
devlet reislerini yerlerinden oynat
mıya kafi geldi: Siyui randevular 
ve ziyaretler biribirini takip ediyor. 
Bu iki meseleden müstakil olarak 
lngiJtere Başvekilinin Roma'ya yapa• 
cağı ziyarette bile hiç değilse T~u: 
sun ka·rlerine aid sözler geçecegını 

tahmin edenler de çok. Fakat Fran
sa bundan hiç endişe etmez görünü
yor. Fransız Başvekili ve Hariciye 
Nazırı ltalya'ya bir avuç toprak ver
mek niyeti::ıde olmadıklarını açık 
söylediler. Yalnız devlet adamları· 
nm ağzından değil. sağlı sollu bütün 
Fransa'•dan yükselen bu tek "Ha
yır!" cevabından sonra ltalya için 
yapılacak şey ikiden biridir: Vaz
geçmek veya harbetmek. 

Fakat ltalya da, Fransa da, arazi
sinin ve politikasının bir ucu timali 
Afrika'ya bağlı olan lspanya'da bir 
nevi harp halindedirler. Orada İtal
yan kurşuniyle yaralanan franaız 
gönüllüleri veya franaız kurtuniyle 
yaralanan İtalyan gönüllüleri eksik 
olmasa gerek! İspanya haııbı yeni 
başladığı zaman ben Paria'te kızıl 
İspanyol cephesi için komünistlerin 
nasıl para ve adam topladıklarını 
gözlerimle gördüm.. 

tankı tahrip edilmiştir. Altıncı ikinci reis, perşembe günü 
Cenup mmtakasında italyanların intihap edilecektir. 

İspanya iç harbı, yanlış değilse bi
le eksik bir tabirdir. Bu, aynı zanıan.
da fransız - İtalyan veya ııovyet - a.l
m~n harbıdır. l&panyol topraklan bu 
beynelmilel kanlı maçlara bir &tad· 

Paris, 11 a.a. - Lö Jur gazetesinde Pietri yazıyor: "Fra·nsız - yom vazifesi de görüyor. 
İngiliz görüşmesinin neticesi resmi tebliğin 'u tek cümlesinde a· o halde? Fransa ile ltalya arasın~ Littorio fırkası, Figuera ve Caıbaces 
çık bir surette gözükmektedir: Tam görü' birliği. da yeni bir Akdeni zharbına ne lü-

B. Çemberleyn'in yapabileceği ye - zum var? Franok birkaç gün eve.l 

mıntakasıdda ufak tefek bazı muvaf -
fakiyetler elde etmiştir. 
Aynı cephede asiler kanlı bir muha

rC'beden sonra Espluga de FrankQli i
le Figuera ve Cabafech köylerini i~gal 

66 Bombardıman 
tayyaresi Amerikan 

etıınişlerdir. d . d 
Düşman tayyareleri Barselon yakı - eni% manevrasın 0 

1156 liraya 
iki libre çay ! 

1 gane tavassut, bizim ne kuvet ne de taarruza geç.ince fransız ınebuaları 
hile ile hakimiyetimize hiç bir halel da Barselona giderek cümhuriyetçi
getirilmesini asla kabul etmiyeceği - lerin aırtını eıvadılar. Bunun mana&I 
rnizi ve görüşmeleri de mütearız bir açıktı: "Haydi aslanım, gayret, bir 

nında Capellandes'i bombardıman et - Londra 11 a.a. - Dün "lmparat~r-
politik içtima havası içinde değil, dip-• arkandayız!" 

Va ... ington, 11 a..a. - 48 OOınbardı- 1 k .. ' yxldönümü münaı;ebetı • rniştir. :ı u çayı nın . 
man deniz tayyaresi, Karaib'de yapı- le londralılara şayanı d~kkat mak f~lzla -

Franldstler Tarra11ona, a 28 lacak olan manevralara iştir3.k etmek ralar gösterilmiştir. Bır .
1
,ÇO 1 her , 

• ·-- - >c ~· .- •• ·-· S. · ~~ ıl!L-"t fC,.t,. .. \,.. •d....-. T...verhı C çay a-
Burga., 11 a.a. - Frankiatler, Ka - me . ı~ın dun an Dıeıgo an h.aieliet muleleri mikletttıişlerdir. 
1 etmıştir. T' hil'd b ta onya cephesinde Maset kasabasını ıver en u hamuleleri göttir-

lomatik usul ve lisanla kabul edebi - Demek Avrupa'nın, hiç değilse 
leceğimizi B. Musolini'ye anlatmak - garp Avrupasmm kaderi hala lspan
tır. İşte 16 nisan tarihli ingiliz - ital - ya davasının içindedir. Patladığı 
yan anlaşması iptal edilmek şıkkı müs-.. gündenberi biz bu kanlı ihtilafa giz
tesna olmak üzere Roına'ya anlatıla - li bir Avrupa harbı gibi baktık, h&-
cak şey budur . ., la da 0 fikiNleyiz. İspanya harbınm 

ve aynı cephenin cenubunda diğer bir Fırtına dolayrsiyle geçen pazaır gü- ınekte olan kamyonlar, Mincing • 
çok kasabaları işgal etmiş oldukları • nü San Dıiego'ya dönmek mecburiye- Lan'e götürmüşler ve orada Londra 
nı bildirmektedirler. tinde kalmış olan 18 deniz tayyaresi şeb.remini Sir Frank Bovater'in riya • 

Ya lıarp, ya müzakere! neticesi birçok Avrupa meselelerini, 
Li:berte gazetesinde Jane diyor ki: hiç değilse bir zaın.an için, neticelen.
"İki ~ıktan biri: ltalya'nın kabulü dirmiş olacak. 

Frankist kuvetlerin halihazırda de pazaırtesi günü Küba'ya hareket et· setınde büyük merasimle bir müzaye-
Tarragona'ya 28 kilometrede bulun_ ıniştir. de ya~ılmıştır. İki libre çayı muhtevi 
dukları söylenmektedir. olan hır gümüş çekmece şehremini ta· 

iımkansız olan iatekleri ile hasıl olan Bütün gözler garptadır. Bu da Al
vaziyetten ya harp ve yahut müzake - manya'yı §arkta serbest bırakmak i-
re çıkacaktır. · çin yeni bir fırsat! B. Ruzvelt'ı"n r-'e manevralarda rafından m··h·· ı · ol Kordoba cephesinde dliı~man taar • "' .. . u ur enmış up ancak önü-

ruzlarına devam ctmi'8c de bu taar _ bulunrruısı muhtemel muzdekı ıoo üncü yıldönümünde yani 
Harp? yalnız ve ancak İtalya istek-

ruzlar ııtiddetini keyıibettneıktedı·r. Kı - zo39 senesinde açılacaktır. Bu çekme-.,. B. Ruzvelt, şubat ortalarında istira- 1156 r 
talarımız mukabil taarruzları esna • h ce . ır~y~ .sat.ılmrştır. Bu çekme • 

lerini zorla kabul ettirmek isterse o -
lur. Müzakere iıe, İtalya hattı hare -
ketini değiştirerek Fransa ile normal 
münasebetler tesisine çahştığı takdir
de mümkün olur . ., 

ata çekilmek arzusunda bulunduğunu cenın he b b 
sında bazı hüku··met mevzı'lerı'nı· ele ge- f k r ınsı ır libre çayı muhtevi a at bu baptaki kararının henüz ve- lan 36 d l' çirmişlerdir. 0 1:11? e u müzayedeye konuh:nuş 

rilmemiş olduğunu bey.an etmiştir. ve he~ hırı 30 ile 50 arasında tehalüf e-
Tayyarelerimiz Barselona limanın - Vaziyet müsait oldugwu takdirde re- d n f tI 1 

da askeri hedefleri bombardıman et - e ıya ar a satılmıştır. Çay ile dolu 
Pöti Jurnal gazetesinde La Roches

sier yazıyor : 
isicüınhur, hem istirahat etmek heı:n olan ve üz · d k ı miftir. İki Curtiss tayyaresi dü,.ürül _ erın e ıra ve kıraliçenin 

.,. de bahri manevralarda bulunmak u··ze· armaları bul b .. ülc' müştür. . unan uy bir kasa Bu -
"Hakikatte, fransız - ingiliz teması 

B. Çemberleyn'in teşebbüsü ile olmuş
tur. Bu temas, seyahati lngiltere'nin 
tavassutuna mutlaka bir mukaddime 
olarak göı.termek istiyen İtalyan mat

Fransa hiikümetrilerc un 
satıyor 

Paris, 11 a.a. - Dün reisicümhurun 
riyaseti altında toplanan nazırlar mec
lisi, Fransa tarafından İspanya hükü
metine 38 milyon frank kıymetinde 45 
bin ton un verilmesini tasvip etmiştir 

Bu unların verilmesi ademi müdaha
le itilafı ahkamına tamamiyle.tevafuk 
etmektedir. 

Yahudiler için 
Habeşistan' da 
koloni mi ? 

Roma, 11 a.a. - Ingiliz matbuatı, ya 
hudi meselesinin halli için bir "Muso
Iini planından bahsetmişlerdir. Şimdi 
İtalyan mahfillerinde dönen şayialara 
göre, B. Ruzvelt Habeşistan'da Har
rar civarında bir yahudi kolon~si tesi
sini B. Musolini'ye teklif etmiş ve B. 
Musolini de meseleyi halisane bir tet
kike tabi tutacağını cevabını vermiş
tir. 

Tülün yüklü bir motor bath 
Giresun, 11 a.a. - Şehrimiz inhisar 

müdürlüğüne aid 53 sandık, tahminen 
on bin lira kıymetinde mamul tütün, 
müteahhidi tarafından bir motörle Ke
saba götürülürken Keçiburnu açrkla · 
rmda henüz anlaşılmıyan bir sebepten 
motör alabura olmuştur. Batan motör
le beraber tütünler ve evraklar da de -
nize dökülerek kaybolmuştur. 

re Karaib'de bir cevelan yapacaktır. kıngham sarayına gönderilmiştir. 

D Ü o N Ü L E 

Nezaket 

R 
buatının neşriyatı üzerine yapılmış -
tır .,, 

Mevcuı bir <mln~mayı teyit 
Le Jurnal gazetesinde Saint - Brice 

yazıyor : 
''Bir saatlik görüşme ... Eğer müza

kere bahis mevzuu olsaydı bu müddet 
çok az gelirdi. Fakat esasen mevcut 

il l · d b" bir anlaşmayı resmen teyit etmek ve 
Dünyanın en uslu ve düipl·inli mi et erın en ıri olduğumuza fÜphe f 

. . k ransızlarla İngilizler arasında ayrılık 
yoktur. Müsamaha ve merhamet hissının ır i hasletlerimiz Qrasında bü. t emini için yapılacak türlü spekülasyo 
yük bir mevkii olduğu da muhakkaktır. Buna rağmen, ne garip tezaddır, nun kayaya çarpacağını alakalrlara bil 
kalemi eline alınca, makül bir ölçüyle kullanmasını bilenlerimiz; parmak- dirmek için bu müddet lüzumundan da 
la gösterilecek kadar az;. Öyle haluk, sevimli, terbiyeEi insanlar görürsü- fazladır.,, 
nü:z; ki, hassascyetini tahrik etmesi için hıuusi bir 11ebep olmıyan en basit Ob gazetesinde Bid yazıyor : 
mevzular üzerinde bile bir neşir ıJasıtasile fikir yürütmiye kalkı§tığı a11da "İngiliz nazırları, bizim namımıza 
arslan kesiliverir; en yersiz ıJe nuinasız bir şiddetin esiri olur. Neşir vası- bazı şeyler teklif edecek vaziyette ol
talarımızı devamlı fekilde tokip eden bir kimsenin matbuatımı:ı:da hakim duklarınr, bir farz olarak, sanırlarsa 
olan asabiyet havasına şaşmaması kabil değildir. bunu tasvip etmiyeceğiz. Ne Afrika'-

Ca.nsız, donuk ve uyuşuk mısralar karalıyan bir edebiyat heveıkarm- da, ne de İspanya'da teklif edecek hiç 
dan bir makale l)'azmasını üteyin; daha ilk satırlarında atef püsküren bir bir şeyleri yoktur . ., 

f l .1. · Aksiyon fransez gazetesindede le Bu tehevvürle kar-'•ıla-"ırsınız. Şahsi hırs ıle men aat ere ı ışıği olmıyan en ,,. ,,. çe diyor ki : 
mücerred meselelere a·i.t mevzularda bile kanaatine aykırı bir düşünce• "İ l 

··ı·· l ngi iz ve fransız menfaatleri oka-
ye tahammül edemiyerek derhcıl ku ure, a aya, hakcırete başvurmcık d · d" ar aynıdır ki, biı;birine karışmıştır. 
aramı~da adeta moda olmuftur. Onun i.çm ırki, tabiatları icabı mücade- Roma hükümeti Çemberleyn'le Tunus 
le ve şirretlikten hoılanmıyan kimselerin, hücumlara maruz; kalmak en- veya fransız Somalisi hakkında müza -
dişesiyle, en rncisum bahialerde bile düşüncelerini izhardan çekinmelerini kere etmek niyetinde ise, İngiliz baş -
garips•mek doğru obnaz. vekili, bunun kendisini alakadar et -

Asabiyet ve §İddet, iman ıJe enerjinin birer tezahürü olarak, )'erinde, medigi cevabını vermekten hali kal -
takdire layık bir hüviyete bürünür. Fakat ancak yerinde, ancak büyük mıyacaktır.,, 
ve hayati davalarda. Yoksa, bu hal, en hcıvai mevzularımu:a hakim ola. 

cak kador itiyaclla§tığı gün, serbest kOmlfm.anın, faydalı mÜnaRa§a/arın Üniversite ta le besi 
Önüne sed çekmek suretiyle çok ~rarlı ve .ncihoı bir hava yaratabilir. 

Muhatabımıza hürmet, en iptidai muaferet kaidesidir. Sinirlerimizin tetkik seyahatine Çlklyor 
üurinde ıuurumu:z;un kontrolımu tesis edemediğimiz müclcletçe Qleni ko-
nupnafora iftİrak etmekten çekillmek §Üphesi:ı; clahcı yerinde bir hareket Istanbul, 11 (Telefonla) - Univı;_r
olur. Tuyif ve tahkirle hiç bir dava isbat edilmez, hiç bir kanaat kökle"- sıte Arkeoloji Enstitüsü sömestr ta· 

d "' tilinde cenubi Anadolu ve Hatay'a 
tirilemez. Medeni seviyemiz; hakkın a etrafımıza lencı bir hüküm vermiı kadar bir tetkik seyahati yapacaktır. 

B. Çemberlôyn 

şemsiyesini teşhir 

ettirmiyecek ! 
Roma, 11 a.a, - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Çemberleyn'in Münih'e giderken 

yanında taşıdığı şemsiye Stresa civa
rında kain Gigvesa'da yakında açıla
cak olan şemsiye sergisinde teşhir e
dilmiyecektir. 

Şemsiyesini sergiye göndermeğe da· 
vet edilen başvekil demiştir ki: 
"Şemsiyemin alaka uyandırabilece-

ğini zannetmiyorum. Bu itibarla ser• 
ginizde yer almak şerefine layık de
ğildir .'' 

Bununla beraber Çemberleyn'in bu 
cevabı Gigvesa sergisinde teşhir edile-
cektir. 

Sevlius şehrindeki 
hôdise kapandı 

Varşova, 11 a.a. - "Prag'dan Pat 
ajansına bildiriliyor:" 

9 ikincikanunda Ukranyalıların 

Sevlius'daki Polonya konsoloshanesi· 
nin camlarını kırmaları ile vuku bulan 
hadise neticesinde Polonya hükümeti
nin Prag ve Chust hükümetleri nezdin
de hadiseyi protesto etmesi üzenne 
Rütenya başvekıli Volosin, bizzat Po
lonya konsoloshancsine giderek tees -
süflerini bildirmiştir. Diger cihetten 
Çeko - slovakya hariciye nazırı Prag
daki Polonya sefaretine derin teessür
lerini bildirmiş ve hadise faillerinin 
şiddetle cezaland1rılacakları lıakkın • 
da teminat vermiştir. 

Prens Pol Bükres'ıen clömJii 
Belgrad, 11 a.a. - ~Kıra! Karol'le 

birlikte bir av partisine iştirak etmiş 
olan Yugoslavya kıral naibi Prens Pol 
Romanya'dan bugün buraya dönmüş -
tür. 

hiç olmazsa bu ittihaınların ikincisi
ni tekzip etmezse, Çemberleyn hükü
metinin mukadderatı tehlikeye dü
g.ebilir. 

olurca, İfte o kadar/ Talebe grupumuz Antalya, Isken -
Yazılarımt:ula, hiç obnaua hususi hcıyatımı:ı:cla olduğu :haclar nezakete derun, Adana, Tarsus, Mersin, Antal-

tır. Seyahate bir profesörle iki asis -
tan iştirak edecektir. 

A.~. ESMER 

riayet etmiye çcılıpnalı değil miyiz? ya, Manisa, tzmir'e gidecek ve tetki

YAŞAR NABi kat sonunda bir de neşriyat yaP.,acak-
Kafile bu pazar günü hareket ede • 

cektir. 
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Halkevindeki konser dofayısiyle memlekette temevvüç eden milli 
fikrin kahramanı gibi gösteriyor ve 
musiki lisanında geçen asrın tradisi
yonu devam eden bir dehadır. Haya
tındaki en büyük değişiklik: Şimdiye 
kadar bilmediği eski macar halk mu
sikisi ile tanışmasıdır. "Halk musiki
sini niçin ve nasıl toplamalıyız"? bu
nun yolunu bize Bartok Bela göster
di. Eski hakikattir ki "bir kavmin 
katiyetini başından sonuna kadar ta
kip etmek o kavmin silsilei ezman 
arasında geçirdiği bütün zaman sil
silesini, inkilabatı hissiye ve fikriye
yi, bütün tekamülatı dimağiye ve ru
hiyeyi ayrı ayrı görmek, anlıyabil
mek, en ziyade, en canlı noktalarına 
nüfuz etmek demektir. Muhtelif za
manların sanat eserlerini, muhtelif 
mesalikin mevcutlarını birbiriyle mu
kayese etmelidir. Bunların müşterek 
hatlarını takip ve tefrik etmek lazım 
ve muktezidir. Bartok şarkıların te
beddüllerinde şüphesiz bir kanun ol
duğunu tespit etti, Halk musikimiz
de bulunan aslen macar ve türk, son
ra komşu milletlere ait nağmelerin bir 
birine tesir yaptığını tahkik etmek i
çin komşu milletlerin nağmelerini de 
tanımak lazımdır. Bartok ve Kodal
yın topladıkları halk edebiyatı, Ma
caristanın bu hususta kıymetli bir il
mi hazinesidir ki, ecnebi memleket
lerin nazarı dikkatini de celbediyor. 

Bugünkü Macar milli 
ve halk musikisi 

Musiki medeni-
yeti insanları ya
kınlaştırır. Maruf 
büyük bir filozof 
Arthur Schopen
hauer musikinin 
dünyada en güzel, 
en mühim ve en 
yüksek bir sanat 
olduğunu ilan edi
yor. Avrupa'nın 

büyük bestekarla
rı bütün dünyaca 
tanınmışlar ve her 
yerde halk tarafın
dan da sevilmiş-

lerdir. Halkevinde konser veren Macar artistleri: 
Macaristan'ın bü Prof. lan Ban ve muganniye Bayan Höfler Maria 

yük bestekarların dan dünyada en zi
yade tanınan Fr. Liszt'dir. Filhakika 
Fr. Liszt en yüksek hayaller için uğ
raşan ve onları ifade eden bir deha i
di. Macar hissiyatını terennüm eden 
maruf "Rhapsodies Hongroises" is
mindeki eserleri Macar musikisinin 
yüksek kıymetini gösteriyorlar. Fr. 
Liszt musiki tarihinde kendisini ken
disinden evelkilerden bariz hatlarla 
ayırdı, yeni bir şekil, yeni bir tehas
süs, yeni bir zevk getirdi. Tesirini 
·başkalarına da aşıladı, Zamanından 
sonra yaşıyan bestekarlar onun hay
ranı ve meshuru kaldılar. 

Bugünkü macar musikisinden üc 
mümtaz bestekar rehberlik yapıyor~ 

Zoltan Kodaly 1882 senesinde doğ
muştur. Bu büyük bestekar Macar 
folkloru, sanat devrinin baş döndü
rücü irtifaıdır. İptidai tahsilini Ga
Ianta kasabasında gördü ve burada 
öğrendiği mektep - çocuk şarkıları bil
ahare bütün Avrupa'da meşhur olan 
çocuk - korolarının esası oldu. 

rak şan ve şöhret kazanmıştır. Halk 
şarkılarını ilk olarak M. BclaVikar 
1896 senesinde fonoğraf vasıtasiyle 
toplamış ve bu hususta mühim bir yol 
açmıştır. İşbu faaliyet 1905 de M. M. 
Bela Bartok ve Zoltan Kodaly'ın ma
car şarkılarını toplayışiyle terakki et
mi5tir. Bu husustaki uğraşmaların en 
mühim ve en kıymetli bir neticesi 
B. Bartôk'ın "macar halk şarkısı" un
vanlı bir büyük eseridir. B. Bartok 
ilan ediyor ki: (bir mükemmel folk
lorist, yani şarkı toplıyan, hakiki bir 
polihistor olmalıdır; halk musikisi 
ve dans aralarındaki münasebetleri 

Küçük çocuk iken köylülerin okumutlaka yapabilmek için koreograf 
olmalı, musiki ve halk adetlerinde o- dukları şarkrlara bakıyor. Senelerden 
lan alaka ve teallukları tahkik edebil- sonra bu köylü halkın musikini nefis 
mek için folklara aşina olmalı, köyün bir eser derecesine yükseltiyor. 15 ya 
kollektif hayatındaki değişikliklerin şında iken birinci büyük orkestra - e
tebeddüllerin halk musikisine yaptığı serini: bir "Ouverture" ünü çaldın -
tesiri meydana çıkarabilmek icin yor. Bunu müteakip de bir Quartette 
hakiki bir sosiyolog olmalıdır.) ~ ve bir suite çıktı. Bu kompozisyonla -

B. Bartôk mezk(ır eserinde köylü- rında kullandığı makamlarda kuvetli 
lerin musikisi hakkında şu beyantta bir şahsiyet gösteriyor. 
bıllunur. Köylülerde aralarında birbi- Müstakil macar milli musikisini 
riyle ihtilafta olan iki alaka görülür: yaratan yanlız kamil bir Avrupalı us
Muhafazakar aliika ki, tradisiyonla- ta olabilir. Bir sual idi ki, bu sanat
rı değişmez bir hafızada saklamak k~ 
ister, diğeri: Taklit edici alaka. Yani ar nasıl ve ne derecede Avrupalı ve 

birdenbire milli olsun? Bu ıı bu ikinci sınıfa ait olan köylüler ken- sua ere 
dilerinden daha yüksek bir sınıfın yalnız bir sanatkar cevap verebil -
daha münasip bir mali vaziyetine eri- di. Eeserleriyle Fr. Liszt'in şahsiyeti 
şilmesi imkansız bir hal gibi bakı- de kısmen milli, kısmen beynelmilel 

Tayyare Piyangosu dün ~ekildi 

Birinci ikra.miye 3441 
numaralı bilete cıktı 

...> 

.İstanbul, 11 (Telefonla) - Tayyare ı 
Pıyangosunun 2'6 mcı tertip üçüncü 
keşidesi bugün çekilmeğe başlandı. , 
3441 numaralı bilet, keşidenin en bü -
yük ikramiyesi olan 50 bin lirayı ka -
zandı. 

9314 2507 3927 12207 20388 3907 
8800 12146 16088 4829 20219 11764 
1194 6164 38601 784 1597 28449 
4046 3086 1290 5866 3215 2523 

34700 4405 38161 19745 36431 21495 
10268 26730 24921 30818 8590 28294 
29831 27678 29345 9762 9536 19649 
26906 9023 15479 39'89 11115 23926 
34342 4055 5252 23039 27269 28245 

Sonu 41 ile biten bütün tam biletler 
20 ve onda bir biletler de ikişer lira a
morti alacaklardır. 

Kazanan numaraları bildiriyorum 

50 bin lira 

3,441 
12 bin lira 

34,889 
10 bin lira 

4,810 
l 000 lira kazanan numaralar 

23,999 
38,012 

.500 lira kazanan numaralar 

36541 3658 13960 23884 29005 16827 
12062 26030 19010 

200 lira kazmınn rmmarafor 

35926 8865 613 37073 39257 10761 
18998 21675 10583 22520 31421 22738 
4987 26469 29184 28624 35238 10089 

35735 29:60 

·l 00 lira kcı::;<mtm nıı11wralcır 

22132 29735 3433 31993 17064 10653 
5473 5715 22398 28850 19248 5594 

30023 23314 2270 24066 18745 11830 
25487 13892 36248 4602 26236 37 545 
30997 '31823 9+97 10978 2950 

5291 7468 30196 26072 14849 18910 
38780 26487 6949 30923 9030 27561 
2165 27024 9508 2980 36576 6997 
1210 25399 35651 2620 5045 17466 

21387 20044 4653 6205 28529 9683 
30267 25415 1089 11077 10917 20843 
9929. 

Birinci mınlaka 

elibba odası U. heyeti 
toplandı 

Merkezi Ankara'da olan "Birinci 
Mıntaka Etıbba Odası., umumi heye
ti evelki gün Kızılay umumi merkezi 
binasında toplanmıştır. İçtimaı aç(ln 
oda reisi Dr. Vehbi Demir, Atatürk
ün aziz hatırasına hürmet için üç da
kika sükut içinde ayakta durulması
nı teklif etti. 

Bundan sonra, umumi heyetin ka -
tipliğine Dr. Kemal seçildi ve idare 
heyetinin bir senelik mesai raporu o
kunmuştur. 

Söz alan Sıhat ve içtimai Muave -
net Vekaleti Müsteşarı Dr. Asım A
rar, oda idare heyetinin çalışmaları
nı takdirle karşıladığını söyledikten 
sonra odaların lüzum ve ehemiyeti -
ni tebarüz ettirmiş ve meslekdaşların 
Etıbba Odalarına alaka ve bağlılık 
göstermeleri icap ettiğinden bahset
miştir. 

12 - 1 - 1939 

l __ R A_o_v_o __ J 
TÜRKİYE RADYO DİFÜZYON 

POSTALARI 

Türkiye Radyosu - Ankara Radyo&# 

DALGA UZUNLUGU 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
1639 m. 183 Kcs./120 K•· 

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

(TÜRKİYE SAATİYLE} 

Ankara 

PERSEMBE: 12.1.1939 
12.30 Mıizik (bir virtıiozun plikları). 
13.00 Saat, ajans haberleri ve meteor il 

kara. 
13.10 Tıirk müziği (-Pl). 
13.40 - 14 Müzik (uvertürler • Pl}. 
18.30 Müzik (dans plakları). 
18.55 Konuşma (ziraat saati), 
19.15 Saat, ajans haberleri, meteoroloji~ 

ziraat borsası (fiyat) 
19.25 Türk müziği: İnce saz faslı: Hüsd' 

ni. 
20.00 Temsil (bir komedi: Büyük söz ıö1' 

lememeli (Yazan : F. de Croiss~ 
Tercüme eden : Bedia Ştatser. 

20.30 Türk müziği: Muhtelif tarlalar. 
Okuyan: Tahsin Karakuş 
Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref Ka~ 
ri, Hasan Gür, Hilmi Tokay, B_.. 
Üfler. 

21.00 Konuşma 
21.15 Saat, esham, tahvilat, kambiyo - 11'& • 

kut borsası - (fiyat). 
21.30 Türk müziği: Yeni şarkılardan ıeç• 

miş parçalar. 
Okuyanlar: Radife Neydik, Sadi 
Hoşses. 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Refik Fer• 
san, Fahire Fersan, Eşref Kadri. 

22.00 Müzik (Küçük orkestra}: 
1 - Viyana süiti - 1 - Küçük ıeçit 
resmi - 2 - Operada balet müziği • 
3 - Graben'de ıezinti - 4 - Prater'de 
atlı karınca. 
2 - Ren kıyılarında ben evimdeyim• 
melodi (C. Fri.) Op. 275. 
3 - Lejiyoner asker - Vals - (P. 
Fries) R. Roland Serti. 
4 - Berlin ve Viyana - Vals - (Adolf 
Grunov) Op. 125. 
5 - Mavi elbiseli hemşireler opcre • 
tinden - Ma. Ar. Final. 
6 - Kelebek avı - balet müziği (Ke • 
ler Bela). 

23.00 Müzik (opera parçaları - Pl) 
23.20 Müzik (Cazband - Pi) 
23.45 - 24 Son ajans haberleri ve yarınki 

program, 

Aı rupa 

OPERA VE OPERETLER : 14 Laypzig, 
Ştütgart - 20.30 Droytviç, Stok • 
holm - 21 Brüksel, Milano, Pariı -
21.10 Münih • 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN • 
SENFONİK KONSERLER : 1Z 
Viyana - 20.10 Brealav, Köniıısberg 
- 20.30 Alman istasyonlan - 21 Ro-

Erncs Dolına'yi, Zoltan Kodlıly ve 
Bela Bartôk. E. Dohnanyi en 
pmil musikişinaslarından biridir. 9 
yaşında iken bir mektep konserinde 
Mozart'ın (Piano Quartette en sol 
mineur) parçasının piyano - partisini 
çaldı. 17 yaşında Opus 1 numaralı 
meşhur "piyano - quintette'"ini beste
ledi. Bu eseri büyük bestekar Brah
ms'ı o kadar }-ayran etti ki, onun yar • 
drmiyle Viyanalı - Tonkünstlervercin 
bu eseri bir konserde çaldırdı. Bir 
"Ouverture"'ü Millenium Kıral nişa
nını kazandı. 1922 senesinde Szeged 
üniversitr :nin "Doktor Honoris Ca
usa" sı o d ı. Mümtaz, kıymetli eser
leri şunla ır: Macar milli havaları
na esas o "Ruvalia Hungacica" ve 
bir macar trkrsı üzerindeki yazılmıı ~:::~tr :t~~~~ar~;r~~;~;;1::.s~=ri:_ taraflarını gösteriyor. Büyük lehli 

50 lira kazanan 1ıumaralar 
9559 10595 39732 7320 33086 16523 
7627 31498 6554 23824 18215 31821 . 

Diğer bazı azalar da rapor hakkın
da düşüncelerini söylemişlerdir. Bu
nu müteakip reye konan raporla ye
ni bütçe ve masraf bilancoım kaJ> .. L .. ._ 

ma - 22.25 London - Recyonal. .. 

piyano için varyasionlar. Macar halk 
şarkıların n kendi milli kudretleri 
içerisinde ınkişafını aramak maksa
diyle 1900 den itibaren ilmi . tet~b~U~ 
ler yapıld Musiki medenıyetımızı 

aşağıdan bu ütmeğe, yetiştirmeğe baş 
tadık Mill ağmeleri, havaları köy
den köyle derken toplamış idik. 

Bugün le bir medeni memlekette
ki müzeler halk musikisinin fonoğ
raf vasıtas y e toplanmış olan hazine
leri, meclt"u !arı bulunur. Bildiğimi
ze göre M c r milli müzesinin "Eth
nographie' şubesi bu hususta ilk ola-

- Yenişehir 

ULUS 
ineması 

Türkiye de tek en ıon sistem 
makinalarla techiz edilen 

inemadır 

zaran o sınıfın bazı me eni mahsul!- ile bestelediği T~rL.f.k~L!~j?E1tik~ 
tını benimsiyorlar. f b' 1 t. · t. B şka eserle 

ormayı ır eş ınnış ı. a -
Halk musikisi atalar sözü gibidir. ri de yine beynelmilel idi. Macar san-

Bestckarmı kimse muhakkak bilmez. atının büyük şansı şu oldu ki, romanti
Köylü bir adam tcvellüdünden itiba- ka - devrinin inhitatı ve yeni noravi
ren hayatın her bir deveresinde halk yeler başladığı zaman da Zoltan 
şarkıları tarafından muhasara olunu- Kodaly çıktı. Onun gösterdiği yolun 
yor, bununla yaşıyor ve düşünüyor. 
Halkı iyi tanıyan büyük bestekar 

ve folklorist B. Bartok 1881 senesin
de doğmuştur. Babası bir ziraat mek
tebinin Müdürü olup, kendisi de mu-
sikişinas iken piyano ve violoncello 
çalardı. Küçük Bartok daha çocuk de
necek derenede genç iken, komposis 
yonlar yapmıya başlamıştır. Bilaha -

sayesindedir ki, Avrupa'nın şark kıs -
mının musikisi, en kıymetli Fatih 

kuvetli Macar toprağında cereyan et
ti ve bu halde Macar musikisi umumi 

dünya alakasında birinci mahalli iş

gal etti. 

re büyük klasik ve romantik beste
karları tetebbu etmiş ve bilhassa Bra- r 

ms ve Dohnanyinin tesiri altında kal

Yenişehir 

ULUS mıştır. 

"Kossuth" Unvanlı bir poeme symp
honique parçasını 1903 senesinde Ma
nchester'de çaldılar. Piyano ve or
kestra için bestelediği "Rhapsodie" 
si ve opus 3. numaralı orkestra - su
ite'i umumi dikkatleri celbetmiştir. 
Bu parçalarında kendisini bütün 

Sineması 
Türkiye' de tek soğuk ve 

sıcak hava tertibatlı 
sinemadır 

BAL 1 K 

TUTAN 
• 

K E D 1 

SOKAGI 

pek iyi hissetmekte ve onun yerine bir batkasını 
bulmakta pek kolay görünmemekte ımıf. Bütün 
tecrübe edilen kadınlar kendini beğenmit feyler
mit ve her §eyi ellerine almak istiyorlanruf. Bayan 
Lüsiyen kendi yetittirdiği birini tercih edermit, ve 
zaman zaman mağazaya uğrıyan Bayan An·dre de 
yerini Anna'nm almasından memnun olacakmıf; 

çünkü iyilettiği zaman tabiidir ki Anna'dan yerini 
batka birisinden daha kolay geri alabilirmif. 

Yazar i' oıan Foldet Çttvrren. Nasuhı 8a7daı 

Piya Monika bunları açıkça izah ebniyor idi ise de 
Anna cümleleri biribirine yaklaıtırarak bu manala
rı çıkarıyordu Barabaf, Bay Brül'ün küçük dükka
nında mütehassıs bir iıçi için yer bulunmamakla 
beraber, gene ona mektup yazmııtı. Bay Brül'ünkü 
gibi ufacık bir it çıraklarla iktifa eder: kendisi ve 
karısı bütün vazifeleri Üzerlerine alırlar. Ancak, ne 
de ol&a, bay Brül bir kürkçü idi ve otuz bet sene
denberi Paris'te yaııyordu. Harp esnasında dükka
nı haciz altına alınmıt ve kendisi de bir esir kampı
na konulmuttu. Besbelli ki o fraıısız tabiiyetine gir
meği hiç dütünmemitti; yahudi idi ama iyi macar
dı, hatta Paris'teki macar kolonisinin bir kaç sene 
reisliğini de yapmııtı. Harp esnasında karısı hemen 
hemen açlıktan ölüyordu; iyi ki fransız makamları 
ona acımıt ve hiç olmazsa karnının doyduğu kam
pa, kocasının yanına yerleıtirmitlerdi. Kamp ha
yatı oJ.dukça ta th idi; zira bay Brül ellisine yaklat· 
mıth ve kampta da ihtiyarlara fazla sert muamele 
edilmiyordu. 

-56-

Pariı'teki refahları ne incecik bir buz tabakası 
idi vt bu buz taJ>akasının onlardan bir an gizlemit 
olduğu sefalet suları ne derindi! Paris'te onlar 
Macar kolonisinin kibarları ve aç ziyaretçiye bir 
fincan kahve ve bir dilim yağlı et ikram elmeğe 
daim amade idiler. Onların refahı da işte bu idi. 
Çarhın bir defa dönütü - Macaristan'da sahte 
fransız frankı imal eden birkaç kişi ve bakir or
mandan uçup gelen meçhul bir sinek - ve bütün 
o refah yıkıldı, gitti. Hepsine yeniden baılamak 
gerektir, ve yeniden batlıyabilmek de ne saadet
tir! 

Piya Monika çabuk çabuk ve hususi bir ehemi
yet atfederek Anna'nın mektubuna cevap vermiı
tir. Bayan Lüaiyen Anna'yı memnuniyetle kabul 
edecekmiı. Bayan Andre son zamanlarda kendini 

Harpten sonra, Bay Brül dükkanını tekrar aça
bilmit. ve, 1920 de, doğmuş olduğu memleketi ziya
ret etmitti. itte Barabaı'a da o zaman Paris'e git
mesi tavsiyesinde bulunmuıtu. Vaziyeti pek iyi bi
len bu bay Brül, bu aefer de Arjantin'den aldığı 

ODA MUSİKİSİ : 15.15 Doyçland Z~ • 
~~""'-~----.-.~·-~~.___~~ 

23129 23840 21046 36259 36728 26281 
2074 31381 11397 9529 35615 26071 

39777 39771 36230 1534 15596 38225 

Nümune hastanesi Başhekimi Dr. - 15.25 Hamburg - 16."40 Varşova 
- 17 Berlin - 17 .30 Kolonya - 18..20 

8424 31672 7663 19070 7455 507 
20868 9034 18358 9755 28956 24252 
25376 17i47 13087 16794 23931 19431 
29776 28628 10357 8824 3304 2710 
20791 1312 23il4 32617 30804 6866 
24607 5489 9443 29711 32529 36007 
19587 34513 7983 15614 918 7605 
7310 20181 28241 644 2704 12819 
595 1263 35289 15428 36346 17380 

8028 4465 15308 25667 33037 5857 

38299 17125 24054 28479 15197 29377 

24395 25639 1990 30442 31748 17512 

30781 10523 34211 12029 33310 39472 

Rüştü Çapçı ve 25 arkadaşının verdi
ği bir takrir üzerine Cümhurreisimiz 
İsmet lnönü'ne, Başvekil B. Celal 
Bayar'a, Dahiliye Vekili ve Parti Ge
nel Sekreteri Dr. Refik Saydam'a, 
Sıhat ve içtimai muavenet Vekili Dr. 
IIulUsi Alataş'a umumi heyetin ta -

zimlerinin reislik tarafından telgraf
la arzı temenni olunmuş umumi heyet 

takriri ittifakla ve alkışlarla kabul 
ederek toplantıya nihayet verilmiştir. 

Münih - 22.15 Sottens, Laypzic. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.a.) : 12 lkes

lav - 18.30 Sarbrük. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAR : 

19.40 Droytviç - 24 Stütrart. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Alman istasyonla -

rı - 8.30 Keza - 10.30 Hamburg -
12 Alman istasyonları - 14.10 Ko -
lonya - 14.15 Frankfurt - 15.30 
Bcrlin -16 Alman istaııyonlan -
16.20 Königsberıt - 18 Berlin -
18.20 Breslav - 19 Laypziıı - 19.30 
Frankfurt - 20.10 Münih - 22.30 
Hamburg. 

DANS MÜZİÖİ : 15 Berlin - 20.10 Keza 
- 21 Viyana - 22.35 Königsberı -
23 Floransa, Roma - 23.25 London • 
Recyonal - 23.45 Faris - P.T.T., 

5047 11642 32044 19106 467 
Yenişehir 

ULUS 
Strasburg - 24 Lüksenburıt - 0.10 
Droytviç. 

30 lira ka::;<marı numaralar 
14.802 37153 19765 28312 29744 23855 
24558 35295 15701 530 18157 6541 
14191 38375 26297 9070 38399 32553 
25170 206 12171 1490 1472 24567 
19458 2136 32412 23638 14211 18462 
16877 6645 27915 21948 15238 12970 
29713 10950 3218 34937 39517 23299 

i

l"""" 
Sineması 

1 
Türkiye' de tek fazla' 

istirahat salonları olan 
l .. ç:~~~;~·:d~~·d;;~~ .. y~~~~~ şenliğidir. Yoksul yavruları da 

hatırla 1 Eski elbise, ayakkabı, 

• 11 • 11111111 .... sinemadır .............. .. ı ..... ~:~.:~~;;,~~.;,~\~'.!~~:~ ..... 
mektuba Barabaş'ın Paris'e dönebileceği cevabını 
venniıti. kendisine gelince; bu defa her hangi bir 
sıkıntıya maruz kalmamııtı. 

Vapur açık denizdedir ve Anna lstvan'ı düşün
mektedir. Artık o hapiaaneden çıkmıttır. Anna ile 
babası, Paris'ten cevap alır almaz yola çıkamamış
lardır. Tam üç ay sıkı çalıflllaları ve az Yemeleri ilc
tiza etmiştir; Paris'te aileleri de aynı suretle hare
ket etmiştir. 

Şehir gözden kaybolmuftUT. Viçente Leiva adı
nı taııyan ve pansiyon komuşları olan bir adam ora
da yaşamaktadır. O adam diğerlerinden daha mu
nis, daha sevimli görünürdü. Anna, Viçente Leiva'
ya pek o kadar dikkat etmemişti; çok güzel gözle
ri ve kendisine kartı vazıh bir alakası olmakla be
raber ... Bu adam Anna'yı gezmeğe götürür ve ha
zan ona çiçek, yahut hastaneden çıktıktan sonra Ba
rabaf a bir ayna getirirdi. 

Ve Anna'nın çalııtığı "La Aurora" İMnindeki 
terzihanede Pilar adında bir genç kız vardı ki ona 
dostluk göstermek istemişti. Bir iki defa Anna ile 
birlikte bir müddet yÜrÜmüı ve çekine ürke ona ha
yatını anlatmağa başlamııtı. Anna, zihni bir takım 
mali hesaplarla dolu, onu dalgın dalgın dinlemit
ti. 

Güzellikleri Anna'nın meçhulü kalmış olan te
hir gözden kaybolmuttu, ve belki de onunla birlik
te aşk ve dostluk da kaybolmuştu. 

Yarı yolda, okyanusun ortasında vapur hareket 
tarzını değiıtirir ve sakin bir vekarla dalgaları ya
rıp ilerlemeğe devam edeceğine sallanmağa ve yal
palamağa başlar. Bu Anna için de, sıhati yerinde 
olnuyan Barabaş için de çetin bir imtihandll'. Vak
ta ki aile nihaye Liyon garında bir araya toplanınc;a 

bayan Bara bat meyus, bağırır: 
- Ayol siz bir deri bir kemik kalmıısmız. Sev

gili Guyula, Anna'cığım! Başınıza neler geldi sizin? 
Onlar bayan Barabaş'ı yavaı yavaş teskin ve tit

manlıyacaklarını vadediyorlar. Çocuklar daha aa
kin iseler de gözleri parlıyor. Yani iyice büyümüıtür. 
Şimdi babasının boyunu bulmuştur. Barabaı onu 
öpmek için eğilmeğe mecbur değildir. Yalnız kolla
riyle onun omuzlarına sarılmağı kafi bulmaktadu-. 

-Oğlum! 

Klari de büyiimüt ve pek zarif bir kız olmuıtur 
ince ve uzun el!eri ve ayakları, yuvarlacık kolları 
ve güzel çizgili omuzları vardır. Bu sefer Klari de 
M>ğuk ve uzak durmamıttır. Ablasını öyle hararetle 
öpmüttür ki Anna'nın adeta nefesi kesilmittir. Ba· 
basmın eline kapanmıt ve yaılar içindeki küçücük 
yüzünü ondan bir türlü ayıramamıttır. Aile bu an
da mesuttur - ve bu bir an için olsa bile - basit, 
iptidai ve ulvi bir bahtiyarlıkla mesuttur. 

Metropolitende hepsi biribirinin yüzüne ses çı -
li:armadan bakıyor. Anna, Klari'nin pek güzel bir 
kız olacağını keşfediyor. Henüz güzel değilse de i
natcı çocuk çehresi, siyah ve karma karıtık saçtan 
gibi, yumuşayıp tatlılatmııtır. Kocaman ela gözle
ri zengin ve ışık doludur. 

Anna düşünüyor: ''Yakında çok güzelleşecek, 
hele bu mülayimet ve tefkat ifadesini muhafaza e
debilirse.'' 

Fakat, Klari o ifadeyi muhafaza etmiyor. Balık 
· Tutan - Kedi sokağına varır varmaz tahammül o

lunmaz, alaycı bir kız oluyor, ve herkese ayrı ayrı 
takılmağa batlıyor. Yani, yanakları ateş içinde, o
nun ~evezeliklerini dinliyor. 

(Sonu var) 

., 
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Tunus, Cibuli, Korsika 
meseleleri ortaya allhrken 

GÜNÜN POLITlK 

HADiSELER! 

Medeni adam yürürken ... 
Medeniyet yolunda değil, sokakta böbreğin üzeri düz olur. 

asfalt kaldırımlar Üzerinde gi·der • k tb Çocuğun böbreğin·deki bu tekil 
en, e ette dikkat etmi .. sinizdir d • · ı d b l d • ·b· ın. d "' ' İpti aı ınsan at a u unma ıgı gı ı, 

de eni adam ayaklarını biribirin - ilk insanlara en yakın sayılan may-
en biraz ayırarak yürür. Halbuki · · d b 1 d munlarm da hiç bir cınsın e u un-

l!ı.e eniyete girmemi .. iptidai adam O · · dl · d ~ Y maz. nun ıçin - ın&anın ce erın -

İtalya 'nın sömürge 
isteklerinin menşei 

.~gda, bayırda, ovalar-da bile, yü • den birinin halini hatırlatması lazım ' 
rurken ayaklarını biribirine yakla~ gelen_ bu .. ekil hayat ilmi müte- ı 915 Londra muahedesi İtalya'-
lırarak gider. Y M hassıslarını çok düıündürmüı ve ni - nın harbe girme şartlarını tas-

edeni adamla medeni olmıyan hayet bu türlü böbrek tekli ancak rih ediyordu. Bu muahede 1917 de, 
adamın yürüyüşleri arasında bu deniz•de yaııyan, balina balığı gibi, Sen • Jan • dö Moryen itilafiyle it -
fark ilkin, me•deni olınıyanlara pro - memeli hayvanlarda bulunmuttur. mam edildi. 
te~tanhğı Öğretmek üzere onların a- Annesinin karnında çocuğun dalağı 7 Mayıs 1919 da, sulh konferansı 
r~ arına gitmiş olan, misyonerlerin da gene denizdeki memeli hayvan • yüksek konseyi eski alman sömürge -
go.derine çarpmı .. ve sebebini dü · 1 d l - 'b• k" "k k" "k leri için mandaları tevzile iştigal e-§Ünın.. " . . .. arın a agı gı ı uçu uçu par · _ 
fark uıler. ?nların fıkrıne gore ~u çalara ayrılmııtır. Çocuk büyüdükçe derken, İtalya'nın baş murahhası Or-
. medenı olmıyan adamların, ı - dalağın parçaları da yavaf yavaı lando bir manda talep etmek istedi. 
çınde yaşadıkları ormanlardaki yol-, b' l · ı Fakat haritiye nazırı Sennino cake-
ları:n darlıg· ından ı'lerı· geliyor. Or • ır eşır er. tinin eteğinden çekti ve kulagma fı -
inan adamları üzerine basacak geniş Böbreğin de, dalağın da böyle kü- sıldadı: "Manda isteme. Ötekilerin 
Yer bulamıyorlar da onun için ayak- çük küçük parçalar halinde olması Londra muahedesinin 13 üncü mad -
larrnı biribirine yaklaştırarak yürü- daha çok miktarda su almalarına desini (sömürge tavizleri) tanrmala
Yorlar ••• Fakat ormanda ağaçların yaradığından, insanın pek eski ced- riyle iktifa et, çünkü 13 üncü madde
a.rasm·daki geçitler ne kadar dar ol- leri arasrnda su içinde yaşıyanlar yi kabul ederlerse, bütün muahede -
aa, insanm gövdesi oradan geçebilin- bulunduğu kabul edilir. yi kabul etmek mecburiyetinde kala-

Yazan:--· 

Lüsyen Romiye 
FİGARO GAZETESİNDE 

ce ayakları da biraz ayırmağa yer Hastalandığı vakıt bizi o kadar caklardır." 
bulunsa gerektir. Demek ki misyo- d · d · Sonnino, Londra muahedesinin A-koııkutan apan is'ın e ınsanın gene 
nerlerin fikri makbul olamaz. pek eski ve çok ot yiyen cedlerind~n driyatik hususunda gözettiği, fakat 

sız delegeleri İtalya'yı gücendirme -
meye ve hatta tatmine çalıştılar. Doğ

rusunu söylemek lazım gelirse, za • 
man zaman akamete uğrıyan ve dagı
lan bürokratik ananelerin tahakkü -
mü altında, bir hamlede çok şey elde 
etmek istiyor du, ve takibedilecek e
saslı yol hakkında nefsi ne itimat e · 
demediği için, taleplt:rden manevra • 
!ara, manevralardan tereddütlere ve 
tereddütlerden şüphelere düşerek 
mütemadiyen bocalıyordu . 

Sulh yapıldıktan sonra, ltalya ne 
eski hamisi İngiltere'ye, ne de kre -
diler temin eden Amerika'ya kızma -
ya cesaret edemedi: hıncını Fransa'· 
dan almak istedi. 

Yürüyüş farkı, medeni adamın kalmış olduğunu, şüphesiz, bilirsi • muahedeyi tan ımaktan istinkaf eden 
kunduralarından, iskarpinlerinden · Vilson'un kabul etmedig~ i bütün ital-
d l 

nız ..• 
e gelmez. Nitekim medeni mem e- yan taleplerini muzaffer etmek dü • 

ketlerdekı" ı·nsanlar yalın ayak yürü- Me-deniyet in&anın teklinde de, fi- 1 l . . l şüncesine saplanrnı§tı. ta ya ıçın a -
d::Llerı· zaınan gene ayaklarnıı bı' • ziyolojisinde de bir çok değişmeler . . d b' d 

UJl man sömürgelerı üzerın e ır man a 
ribirine yaklaştırmazlar, belki - yapmıştır. ~ıedeniyet pek iyi bir şey elde etmek şansını Londra muahe . 
ko"ylu"lerı·n yaptıkları gı'bı' _daha zı'- olmakla beraber, onun sebep oldu· b d 1 . desinin teyidiyle mü a e e ettı. 
Yarde ayırrılar. ğu deği§Jllelere iyi denilemez, çün • Sonnino'nun bu sabit fikri ve bu 

Bu fark ne yolların genişliğinden, kü her biri şimdi birer hastalık aebe- hesabı italyanların sulh hususundaki 
Veya darlığından, ne de ayakların bi olmuştur. Mesela göğüs şeklinin inkisarlarını izah eder. İtalyan mu · 
çıplak yahut iskarpinli olmasından değİ§mesi akciğer vereminin çoklu • rahhaslarmın notlarını ve hatıraJarı
gelir. İlk insanlar geçinmek için ye - ğuna, apandis bildiğiniz hastalığa nı dikkatle okumak kafidir. Fransa'
hlit koparmak Üzere ağaçlara tır • (bu hastalık İptidai İnsanlarda yok- nın bu işte bir kabahati olmamıştır. 
tnaınrlardı, tırmanırken de, ağaçla • tur) medeni adamların ayakta çok 
ra tutunmak üzere, ayaklarını biri • durmal ., da damarlarm çabuk * * * 
birine yaklaştırırlardı. iptidai a • sertle,mesine sebep olur... ) talya Adriyatik'te bütün iste-
damlarm düz yolda yürürken bile G. A. diklerine nail olamadı. Vil -
ayaklarım biribirine yakla,tırdıkla- son'un ve aynı zamanda Loyd Corc'-
n edc:i ce-dlerinin ağaçlara tırmanır - p f d . f.... un mukavemetleri malUmdur. Lond-
ken aldıkları vaziyetten kalmıştır... O onya a grip sa gınl ra muahedesine istinat eden italyan 

taleplerinin, İtalyanlar Fiyume ve 
Dikkat ederseniz; o yürüyüş farkı· Polonya'dan gelen haberlere göre, Arnavutluk'daki ferdi teşebbüsleriy-

nı yeni yürüıneğe başlıyan çocuklar- son günlerde Polonya'da müıthiş bir le bu muahedeyi ihlal ettikten sonra, 
da da görününüz. Çocuk da, çok de- 1 · F k f grip salgını hüküm sürmektedir. Po· müdafaası güç eştı. a at ransız 
fa, yeni yürüıneğe çalışırken ayak • murahhasları mütemadiyen tarafları 
larmı biribirine yaklaştırır. Korku • lonya doktorları, salgının bu kadar 

· d b d · 'b uzlaştırmıya çalıştılar. dan, muvazenesini öyle bulduğun - şıd etli olmasını, sene aşın an ıtı a-
dan, deriz. Halbuki ayaklarını ayı· ren havaların birdenbire değiımesine Sonra Anadolu meselesi ortaya c;ık
~"'-' .. 8 u qv;.r.c-1..u•Wil._b, g " ut: L' • 1'>tfetrncktcdir. P~o~l'l'!a.n~!!'-~·~~~~!!'.Y'!!~f:!.~~ - 1 n - " - Mori en~~l~,: 
tinin ağaçlara t ....... anmAAıni:lan kal- dır. Yalnız Varşova'da 130.000 insanın takada imiyaz hakları tanıyordu. Vil
hladır. Fakat medeni muhitin çocu· gripten hasta olduğu tesblt edilmiştir. son'un bir müdahalesi üı:erine ital • 
iu büyüdükçe yürüyütünü de değiı- yan murahhasları konferansı terket -
tirecektir.... tikleri sırada, yunanlılar, kendilerini 

Medeniyet bizim aade yürüyÜşü. İnsan sesini taklit eden Mustafa Kemal'in tard edeceği İzmir 
müzü değil, vücudumuzun şeklini mmtakasım işgal etıtiler. Yunanlıla-
bile az çok değiştirmiıtir. Mesela, bir ôlet · rı bu harekete sevkeden Fransa rnr 
çocukların göğsüne •dikkat ederse • oldu? Yunanlıların Anadolu'ya ingi-
niz, hemen daima dört köşe yahut liz donanması toplarının himayesi 

d b . Amerika'da Filadelfiya Franklen 
yukarı kısmı aşağı kısmm an ıraz altında çıkmı"l oldukları kimsenin 

b h enstitüsünde yeni bir alet yapılmış • 7 
daha dar olmakla bera er ma - meçhulü değildir. .. .. tır. Bu alet tıbkı insan gibi ses çıiar-
rut şeklinde olmadığını görürsunuz, Nihayet, o zaman Rusya'nın idnde 

maktadır. Vakıa radyolar, ve gramo - :s 
İptidai insanların göğüsleri de bu şe- fonlar da insan sesini tekrar eden ve yüzdüğü anarşi dolayısiyle, Kleman-
kildedir. Halbuki me<leni ·adamla • so ve Loyd Corc 1talya'ya dünyanın 

.ı nakleden aletler, fakat yeni Alet, hiç 
rın en çoğuD!ua göğüs en ziyade en zengin ülkelerinden biri olan, rneş-

h ki. d ı D bir insan söylemedig~ i halde insan se -ma rut şe ın e o ur. emek ki me· hur petroller mıntakası Kafkasya'da 
• k b.. .. ·· k d sine benzer sesler .-ıkarıyor. denı çocu uyuyunceye a ar en :s yerleşmesini teklif etti. İtalyan eks -

eski cedlerinin şeklinden geçer.... Bu aleti, Filadelfiya telefon kum - perleri sevinç içindeydiler. Fakat hü· 
Böbrklerin, dalağm çocuklardaki panyası mühendisleri bulmuttur. Tıb- kümetleri bir tilrlU karar veremedi, 

§ekli daha garip ve daha ziyade dü· kı orğ gibi, piyano gibi tu,ıarı ve pe- sonra tereddütten tereddi.ide düşe -
şündürecek şe}"dir. Büyümüş insanın dalları vardır. Yalnız, bu aletin telle- rek, nihayet vaz geçti. 
böbreii düz olduğu halde, çocuk da- ri tıbkı insanın hançeresinde gerili Akdeniz'de stratejik muvazenenin 
ha annesinin karnındayken, böbre • bulunan, ve havanın çarpmasiylc acı tesisi için on iki adalar kati olarak 
ğin üzeri küçük küçiik parçalara ay- veren "ses telleri" gibidir ve elektrik ftalya'ya bırakxldı. Bugün İngilte -
rılmı,tır. Çocuk doğrtuktan sonra tertibatı ile ses vermektedir. Sesler, re'nin Akdeniz'deki vaziyetini teh -
bazılarında bu hal devllm eder. Son- maden! tüpler dahilinde insan sesi to· dit eden o adarlar ... 
ta büyüdükçe parçalar birleşirler, nunu almaktadır. Bütün müzakereler esnasında, fran· 

Hayatın 
• 
ıçyüzü 
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Yazan: Filip• Openha.ym 

Hepsi yalnız benim kendılerının 

lllahremi olduğuma yemin ediyorlar. 
Siz işin, tehlikesini anlar görünmü· 
.Yorsunuz. Ortada büyük bir tehdit ve 
haydutluk şayiası dolaşıyor; bu işe 
büyük avukatlarm da dahil olduğu 
söyleniyor. Bu sebeple olacak, üç haf
tadan beri yazıhanemize tek müşteri 
Uğramadı. 

Mr. Kokeril, kurşun kalemi ile ya • 
lıhanenin üzerine vuruyordu. 

- Yavaştan alınız, yavaştan alınız 

dostum, diyordu, bunu protesto ede • 
tirn, bu çok çirkin bir k elime. Ortada 
rıe tehdit var; ne haydutluk. 

Avukat, öfke ile cevap verdi : 
- Hayır, vardır. Hepsinden para 

almıyorsunuz. Fakat bu sayede azap 
Sektiriyor, şiddet gösteriyorsunuz ki 
bu da o demektir. 

M:r. Kokeril göğüs geçirdi. 

- Aziz Fenvik, bu sabah ne kadar 
l:tıarıtıksızca sözler söylüyorsun 1 Bu 
Sı.tretle, bu kafa ile buraya gelmen 
her halde bir nezaketsizliktir. Bilir • 
sin ki benim hayatta iki şeye alakam 
~ardır. Bunlardan birisi kuşlarım, 
1kincisi de fevkalade seyyal bir şey o-

lan tarif edilmez, anlatılmaz zevkim, 
duygularım. 

Kokeril, gittikçe daha ziyade cid -
dileşerek ve gözleri parıldıyarak sö -
züne devıun ediyordu : 

- O da inaanları, turaya, şimdi se
nin oturmakta olduğun sandalyeye o • 
turtmak ve hayatlarının en gizli, en 
karanlık bir aafhasını ortaya vurunca 
onların çektiği istirabı seyretmektir. 
Benim zevkim budur. 
Bunları söylerken Kokeril'in gözle

rinde, Blis'in timdiye kadar görme -
diği acaip bir parıltı, adeta bir ektıtaz 
hali vardı. 

öteki adam dedi ki : 
_ Bu bir zevk olsun, olmasın. Şim

di buraya bUtün bunların bittiğini 
söylemiye geldim. Yarın ortağıma gi
dip ona da hakikati ıöyliyeıbilininiz. 
Onlara benim daha katiplik ettiğim 
sıralarda ş:~ ketimden bir kaç yüz lira 
çaldığımı da ıöyliyebilirainiz. Bunu 
öğrendiğiniz için yıllardanberi başı -
ma tebelleş oluyorsunuz. Fakat artık 
bitti; bundan sonra benden bir tekke
lime bile alamazsmrz. Şimdi kancanı -
zı taktığınız müşterilere de hakikati 

haber vereceğim. Onlar da işi öğ:e -
nip fazJa korkmağa lüzum olmadıgı • 
nı anlasınlar. 

Kokeril dedi ki : 
- Dostum, seni bu sabah pek man -

tıksız görüyorum. Bir taraftan senin 
mantıksızlığın bir taraftan da kuşum, 
Tommi'nin keyifsizliği. Bu sebepten 
bugünü baş ağrısı ile bitireceğim ga • 
liba. 

Mr. Fenvik, müthiş bir öfke ile par-
ladı : . 

- Gününüzü cehennemde bile bı -
tirseniz umurumda değil 1 Ben burada 
tek bir maksatla bulunuyorum; te~ 
bir maksatla 1 Ya müşterilerime gerı 
vermek için o vesikaları bana geri ve • 
rirsin, yahut da boynunu koparırım: 

Kokeril sandalyesinde geri eğildı : 
- Rica derim, şiddet yok, dedi, b~ -

yurun dostum, bütün yazihane ~I?r~ -
nize amadedir; her tarafı arıyabılırsı • 
niz. 

Fenvik, hemen yazihanenin her ta· 
rafını araştırmaya başladı. Bütün çek
meleri, dolapları açtı, makine il~. Y~ -
zılmış müsveddeleri meydana doku • 
yordu. Elden geçirmedik hiç bir ka -
ğıt parçası bile bırakmıyordu. . . . 

Mr. Kokeril, bir defa daha ıçını 
çekti : 

- Gene mantıksızlık, dedi, çok ileri 
gidiyorsun. 

Fenvik yerine oturdu 
- Bu ves.kalar geri iade edilinceye 

kadar buradayım; bir yere gitmem. 
Kokeril buna yazı makinesini ken -

L ondra muahedesinin, Sonnino'
nun talihsiz hesabına sebebi· 

yet veren ve İtalya'nın bugün yeni ~ 
den ileri sürdüğü 13 üncü maddesı 
şöyle formüle edilmiştir: "Fransa ve 
Ingiltere Almanya'nm zararına ola • 
rak sömürgelerini arttxrdıkları tak · 
tirde, bu iki devlet İtaJya'nın, bil?~s
sa Trablus, Somali ve Libya 'dakı 1 -

talyan sömürgelerinin hudut~arı me
selelerinin kendi lehine hallı husu .
sunda, bazı adil tavizler talep edebı -

~ . . · · ·b ri}'lc kabul e-
lecegını pren:.ıp ı.ı a .. 
derler. Bu madde sömürg: Lerkı, ıtal-

1 
. . leşmc inıtıyazları ve-yan ar ıçın yeı . 

k d · ı . toprak terkı hususun-
ya en ~ erıne. Burada an -
da hir bır telmılrı yoktur. . .k 

~ · · hallı zı re • 
caık hudut meselelerının 

dilmiştir. de Laval -
İşte 7 son kanun 1935 . 

M 1
. . anlaşması bu maddenın 

uso ını 
.• u·· yerine getiriyordu. H udut 

hükmuıı 

,,_hihleri yapılmıstır. Fransa'nın Ha-
beş imparatorluğuna alaka göster -
rnemesl ve fransız - habeş demiryolu 

hisselerinden bir kısmının italyanla

ra terki suretiyle "adilane tavizler"

de bulunulmuştur. Fransa üstelik, t
talya'nın Milletler Cemiyeti'ne kar

!}ı Habeşistan·ı cebren fethine müza

haret etmek teahhüdüne de girişiyor 
myudu? Bu pek şaşılacak bir şey o -
lurdu. İtalya'nın davasını Cenevre'

de müdafaa hususunda gösterdiği se· 
bat da aksini ispat eder. 

* * * B u~ün faşist politikası Fransa 
ıle davayı yeniden açmış bu -

lunuyor. Bunu açmak i~in italyan im
paratorluğunun Cenevre ve Faris ta

rafından tanılmasmı ve Fransa'nın 
ayrı bir ingiliz - italyan anlaşmasına 
razı oluşunu beklemiştir. 

İtalya böyle hareket ediyorııa se
bebi Fransa hakkında günü gü~üne 
yanlış ve maksatlı malCımat almak su
retiyle, memleketimizi şiddetli bir 

dl.sine doğru çekerek cevap verdi : 
- O takdirde ben de yazımı yazmı -

ya devam ederim. 
Bu sırada Blis, yavaşça aşağıya ine -

rek bir taksiye atladı ve Akropolis ku
lübüne gitti. Orada Kokeril'in hala 
cebinde bulunan kart dö vizitini gös
terdi ve böylece adamın odasına kadar 
çıktı. Bir çeyrek saat sonra gene ya -
zihaneye dönmüş ve duvardaki deliğin 
arkasına geçmişti. Kokeril, hala, yazı
hanesinin öni.inde oturuyor, Fenvik 
de bir az ileride kollarını kavuşturmuş 
bekliyordu. 

Blis, tam bu sırada kapıyı vurdu ve 
elinde bir evrak çantası olduğu halde 
içeriye girdi. 

Mr. Fenvik'e dedi ki : 
- Bir takım vesikalar arıyordunuz; 

zannederim ki bunları bu çantanın i -
çinde bulabilirsiniz. 

Mr. Kokeril dona kalmış ve afallasa
rak Blis'e gözlerini çevirmişti. Mr. 
Fenvik sessiz dur~ordu. 

Nihayet Kokeril bağırdı : 
- Sen bir hırsızsın; gittin, benim 

odamı soydun. 
Blis, çantayı Fenvik'in yanına hı • 

raktı ve efendisine dönerek : 
- Belki ben bir hırsızım, dedi fa -. . 

kat sız de bir haydutsunuz. 
Bir an sessizlik hüküm sürdü. Kim

se nefes bile almıyordu. Kokeril'in yü
zü kireç gibi olmuştu. 

Sözü gene Blis aldı : 
- Eğer bana bir fenalık etmeğe 

kalkmak niyetinde iseniz, buyurunuz. 

tazyika mukavemet edemez sanmış 

olmasıdır. 
İtalya, asgari olarak, B. Çember -

la n'in tavassutunun kendisi.ne be -
y . . d 

davadan esaslı avanta3lar temın e e -
y. . ummaktadır· Bu suretle B. 

cegını . 

C berlayn'in kendi memleketınde-
em . dk. 

k~ . Amerika muvacehesın e ı mev-
ı ve . 

kiini zayıflattığını farketmıyor. 
Azami olarak da, Almanya'yı şark-

b.. .. "mürgeler me-tan çevirerek, utun so . 
selesinin ve Akdeniz muvazenesı • 

1 - niş bir da • nin ortaya konu acagı ge . 
ak teşrik ettırvay a, kuvete baş vurar 

mek istemektedir. Almanya'nın şah
si tercihleri bir yana bırakılırsa, t .-

y•ld' kı 
talya burada da farkında degı ır • 
ingiliz imparatorluğundan mesul o • 
lan B. Çemberlayn'i tehlikeye .k.oy · 
makta, bu suretle kendisine ıtımat 
göstermiş olanları biribiri ardından 
inkisara uğratmaktadır. 

*** 
Gerçi vatanperver fakat dar görüş-

lü, entrikacı ve çapraşık niyetli, pra
tik hal şekillerini sabit fikirlere fe
da eden Krispilerin ve Sonnino'larm 
zihniyeti hala Roma'nm bazı bürola
rında yaşamakta ve gençlerin tuJUa -
tiyle mt'zcolmaktadrr. 

ltalya'nın karşılaştığı meseleler 
müşküldür. Fakat başkasına karşı 
değil başkasiyle birlikte çalışılmak 
istendiği günden itibaren bunlar me
sut bir şekilde haJledileccklerdir. 

Ankara Borsası 
11 11. kanun 1939 fiyatları 

ÇEKLER 
Acılış F Kapanış F 

Londra 
Nevyork 
Pari.s 
Mili no 
Cenevre 
Amııterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varııova 
Budapeııte 
Bükrcş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.88 
125.8625 

3.3225 
6.6225 

28.46 
68.4625 
50.47.25 
21.27 

1.0725 
1.S47S 
4.3225 
5.88 

23.8250 
24.8950 

0.8975 
2.8125 

34.3275 
30.2750 
23.73 

5.91 
126.5025 

3.3375 
6Jı575 

28.6050 
68.81 
50.73 
21.3775 

1.0775 
ı.sss 
4.345 
5.91 

2'3.9475 
25.02 

0.90'25 
2.8275 

34.5025 
30.4275 
23.85 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 Tiirk Borcu 1. 19.325 19.30 

(Peşin) 

1933 Türk Borcu il. 19.35 19.325 
(Peşin) 

1933 Türk Borcu 111. 19.325 19.325 
( Pnin) 

1933 İkramiyeli 
19.675 19.675 Ergani 

1938 35 İkramiyeli 19.40 19.40 
1934 35 Ha.:ine 

45.75 45.75 tahvili 
J 938 %5 Hazine 
tahvili 93.75 93.75 
Sivas - Erzurum 
Hattı ls. !il. 19.15 19.225 
Anadolu Demiryolu 
I. ve II. 40.10 40.10 

(Peşin) 

Yukarıya çıkarken kapıcıya yukarıda 

bir şeyler olması ihtimali bulunduğu • 
nu ve eğer asansörün zilini çalarsam 
bunun polisi çağırmak için olacağını 
haber verdim. 

Kokeril ayağa kalktı : 
- Şimdi ikinizi de mahkemeye ve

receğim, dedi, bu çantada benim hu • 
suı;i esham ve tahvilatım bulunuyor . 
du. 

Blis cevap verdi : 

- Ben bu kadar açık konuşmaktan 
h.oşl~mam ama, bana öyle geliyor ki 
sız hır yalancısınız. Her ne olursa ol
s~n .Mr .. .Fenvik'in size ait olan şeyle -
r~ ~ıze ıade edeceğine emniyet eder -
sınız. Yalnız bundan başka bir mese • 
le daha var. 
Bunları söyliyere antrede ve pence-

redeki boşluğu gösterdi. 
Kokeril bağırdı : 
- Kuşları ne yaptın ? 
- Hepsi dışarıda güneJleniyorlar. E 

ğcr bu işi uslu akıllı halledecek olur -
sanız, bir dakikaya kadar hepsi geri 
gelmiş olacaklardır. Yok öyle yapmaz
sanız hepsinin birer birer kopmuş bo
yunlarını getirip buradan caddeye 
fırlatacağım. 

Mr. Fenvik, ayağa kalktı. Şemsiye • 
sini, çantasını ve eldivenlerıni aldı. 
Yavaşça : 

_ Fenvik, size yazıhaneye kadar 
refakat edeceğim, dedi, çantanın için
de istediğiniz vesikaları mahvedebi -
lirsiniz. Fakat, tabii, kendime ait olan 
evrakı bana verirsiniz. 

" -

Kontrol 
Bir iki aydan beri, İstanbul gaze· 

telerinde, beJediye•den ve kontroldan 
sık sık bahsedilmekte, kontrolun fa
ziletleri ve şekilleri hakkında maka· 
leler ve hatta başmakaleler yazıl
maktadır. Bu ya.zılard anladıkla
rımızı şu suretle telhis edebiliriz: 

- lstanbul'da belediyecilik bakı
mmdan görülen nokıwinlardan biri 
de esnafın kontrolsuzluğu•dur. 

- Halbuki İstanbul'da kontrol va
zifesiyle mükellef memurlar ''sayısız 
denecek kadar" çoktur. 

- imdi, bu iki tezad ancak muay
yen bir kontrol memurunun muay· 
yen mıntakada muayyen esnafı tef
tiş etmesi, ve, hatır ve gönülü, yahut 
menfaati vazife hislerine üstün tut-
ması ile izah edilebilir. . 

- Bu vaziyetten bizzat esnaf da 
memnun değildir. 

- Şu hale göre kontrolun teklini 
değiştirmek, ve mesela, kontrol me
murlarım her zaman ayrı bir mmta
kaya göndermek lazltll'dır. 

Tavsiye edilen çare muhtelif çare
lerden biri ise de başlıca te<lbir el• 
bette bundan ibaret değildir. Sadece 
kontrol, mevzuunun iyice tahdidini 
tazammun eder: Kontrol, icra değil
dir ki onda kararın ve hükmün yeri 
olsun. Kontrol memuru yalnız tesbit 
etmek gerektir. Nizamlara muhalif 
hareketi görülen esna.fa bu hareke.. 
tinden dolayı para cezası tayininde 
kontrol memurunun salahiyeti kabul 
edilirse ceza mikdarı üzerinde mü
nakaşa da znnnen kabul edilmiş sa
yılabilir. Kontr"'lun konkre esaslara 
bağlanması ile bakik" kontrola ~oğ
ru ilk ciddi adımın atılması kabıl o
lacaktır: Faraza temizlik bakkala 
ve bakteriyologa göre büsbütün ayrı 
şeyler değil mi·dir? Kontrolda indi'· 
ye ve keyfi' ye zerrece yer bırakılm~ 
chğı takdirde onun tesiri temin. ec:hl· 
miş olur: llk önce kon.trolda aıstem 
tesis etmeliyiz. 

Bunu pek tabii olarak, kontrol 
heyetinde aranacak husuııi vıuıflar 
takip eder. Kontrol heyetleri, dün
yanm her tarafında ,mümtaz heyet
lerdir. Yüzbinlerce lirayı tevdi etti• 
ğiniz veznedardan kefaletin türlüsü
nü istiyebilirsiniz. Fakat murakabe
sine mevzu olanlara dahi cemiyetin 
n\7.am\arına riayet hislerini telkin 
edecek olan kontrol memurundan 
ancak ahlaki kefalet, yahut kifayet· 
ten başka bir şey istemezsiniz. Fakat 
zamanımız ölçüleri daha çok maddi
dir: Kontrol memuru, kullananca it
ma olunmak zarureti ihmal edilme
mek de, gene dünyanm her tarafın 
da, pek itina ile tatbik edilen bir 
prensip halini almıştır. Demek ki, 
kontrol heyetlerini teşkil e-derken 
onlara girecekler üzerinde, bir taraf
tan hususi bir dikkat sarfı ve diğer 
taraftan, maddi bir alaka gösteril
mesi icap etmektedir. 

Herkesin bildiği bütün bunlara 
gene herkesin bildiği: "Ne ekersen 
onu biçersin,'' diyen ata sözünü ilave 
edebiliriz. - N. Baydar 

r~~:.:!~it~~~ ... ~ .. b .. : .. : .. :!~:~:·ı 
i biselerini Çocuk Esirgeme ! 
f Kurumuna ver. Yoksul ço- ı! 
i cukların kışın soğuktan ko-
ı d . i runmasma yar ım etmıt o -
! lursunuz. 
ı ................................................. ... 

Blis, Fenvik'e sordu : 
- Bu kadarından memnun musunuz 

efendim ? 
- Evet, Allah razı olsun. 
Blis, el çantasını Fenvik'e verdikten 

sonra her ikisine kapının dışına kadar 
refakat etti. Kokeril şimdi yalvarır 
gibi : 

- ·Gitmeden önce kuşlara bir iyice 
bakıver, olmaz mı ? diyordu. 

Blis vadetti : 
-Hepsini şimdi içeri koyacağım. 
Fenvik : 
- Ondan sonra da gelip beni gö · 

rürı:;ünüz, olmaz mı, dedi, işte kartım. 
ve kartını uzattı. 
- Teşekkür ederim efendim, diye 

cevap ve-rdi Blis. 
1 İki kişi de oradan ayrıldılar, Blis, 
kuşları içeriye aldı; yazıhaneyi sil -
pürdü; kapıyı kilitleyip anahtarı Ak
ropolis kulübüne götürdü. Ondan son
ra parka giderek oradaki sıralardan 
birisine oturdu. Cebinden not defte -
rini çıkarıp üzerinde ufak bir hesap 
yaptı. 

Gene boştaydı. Daha da bu halde ge
çireceği dokuz ay, iki hafta ve bir gün 
kalmıştı. 

x 

Misis Hit, delikanlının kahvaltı tep
'>isi i.izerine bo~alttığı bozuk paralara 
elini süremiyormuş gibi baktr. Delikan 
lı sordu : 



Adana vilôyetinin son 
yıllarda kavuştuğu eserler 

Vali, başarılan ve yapılmakta 

olan işler hakkında izahat veriyor 

Büyük sulama tesisleri, ticaret lisesi, hastane, 

otel, plôj, modern halkevi binası, stadyom, koşu 

yeri, telefon tesisleri yeni eserler orasındadır 

Adana (Hususi) - Vali ve parti başkanımız B. Tevfik Hadı 
Baysal Vilayetin muhtelif işleri hakkında beyanatta bulunmuş
tur: Vali kanal işlerinden başka baraj regülatöründe keşif ve 
planlarının yapıldığını, eksiltmiye konulduğunu, bu günlerde bu 
muazzam işin ihale edileceğini anlattıktan sonra demiştir ki: 
"- Çukur ovanın ihyası demek olan cümhuriyetin bu büyük 

eserinin de nihayet iki yıl sonra tam manasiyle halkımıza saadet 
ve refah kaynağı olacağına hiç şüphemiz yoktur .,. 

Vali, 67 bin liraya bir ticaret lisesi binası yapılacağını, bunun 
19 bin lirasının Maarif Vekaletinden alındığını, kesif işi biter 

bitmez derhal binanın yapılacağını 

söylemiştir. 

Valinin, imar birliği ve di ğer iş 
ler hakkındaki beyanatı şöyle hüla -
sa edilebilri : 

Adana'da stadyom İnşaatından bir görünüş 

1 Çankırı Halkevinin muhtelif 

kollarının çalışmaları 
Halkevinde 
bir temsil 

- Adana'da imar işlerini başarmak 
büyük sermayeye mütevakkıftır. Bu
nu yalnız başına belediye başaramaz. 

Hususi muhasebe ile belediyenin biı 
leşmesiyle beraberlik kuruldu. Nizam 
namenin ana hatlarına göre hususı 

muhasebe ve belediye sekiz yıl mürl
detle 25 bin liradan 50 bin liraya ka
dar sermaye koymaktadır . Bu serma
ye ile sekiz sene içinde, otobüs işlet

mek, fenni ve sıhi çocuk bahçeleri 
kurmak, yeniden modern bir memle
ket hastanesi yapmak, toroslarm en 
güzel bir yeri olan Bürücek yaylasın
da bir dağ oteli inşa etmek, Akdeniz
in en temiz bir mevkiinde olan ve A
d.anaya çok yakın bulunan Karata~a 
modern bir plaj tesis etmek V<:; nıha-

Adana'dan bir manzara 

yet sıhi evler vücude getirmek gaye
siyle bu birliği kurmuş bulunuyoruz. 

İki büdçeye ait 50 bin liranın yan
sını bugün temin etmiş ve bankay a 
tırmış 1unuy oruz. 

Onün zdeki ay içinde birlik faa
liyete ~ ecektir. 

l't kal apartmanUın 
Evka A.dana'da apartman ve evler 

yapılma için (500) bin liralık bir 
tahsisat abul etmiştir. 

Bu çc k hayırlı işe önümüzdeki ay
lar zarf da başlanmak üzere evkaf 
müdürli ü fen heyeti tarafından ya
pxlan te k k bitirilmiş ve esas planlar 

hazırlamn ştır. - ·• 
Evele rde umum evkaf müdürlü-

ğü evka a yaraınıyan fakat halka el
verişli b l unan arsa ve araziyi sata
cak, hükumet caddesinde, Abidin pa
şa cadde ı ıde apartmanlar ve Atatürk 
Parkı se lerinde de bahçeli evler in 

şa ctirccc tir. 
Bu m h m inşaat işi kısım kısım 

münakac: a çıkarılarak ikmal edile
cektir. E u suretle bir taraftan Adana 
nm imaı n a mühim surette yardım e
dilmiş o a ak ve diğer taraftan da 
bilhassa emurlarımızın senelerden 
beri çekm kte olduğu mesken buhra
nına da ;:nen nihayet verilmiş bu-

lunacakt 

Parti ve Halkevi bina.u 
Moder ve her türlü konforu havi 

büyük bi lalkevi binasının inşasına 
asfalt ca d • üzerinde satın aldığımız 
geniş ars izerinde başlamış bulunu-
yoruz. 

Bu büy 
bir komi 
le inşa C' 

sis ediler 
smdadır. 

İnşaat 

birinci, i 
çatı kısrr. 

binayı partiden ayırdığım 
eliyle ve emanet suretiy
rmekteyiz. Burasına tah
ara 120 - 130 bin lira ara-

yli ilerlemiştir. Binanm 
ci kat duvarlan bitmiş, 
ı başlanmış ve 800 kişi is-

tiap edecek olan orta salonun da bü
tün sütunları dikilmiştir. !çinde bu
lunduğumuz sene ortasında ve yahut 
sonuna doğru bu büyük ve güzel bına 
nın bitirilmesi muhakkak ve katidir. 

Stadyum salımn 
Sıhi ve mod~rn bir spor sahası 

sis edilmektedir. 

te-

Yanlız saha ve büfe için bu sene 
merkezce tasvip edilen plan dairesin
de 32 bin lira tahsis ettik ve inşa 
atI müteahhidine ihale eyledik. Bu 
inşaat işi bulunduğum aym sonuna 

doğru ikmal ve teslim edilec.e~_ti:: . 
Gelecek sene de sahanın trıbunu ıs

lah ve tevsi edilecek ve diğer ihtiyaç
lar da yerine getirilecektir. 

Koşu yeri 
Ankara stadyomunun planlarını 

yapmış olan Bay Viyolliti'ye bir plan 
yaptırdık. Bu plan mucibince ve şeh
rin en münasip bir yeri olan tütün 
fabrikası semtinde istimlak ettiğimiz 
geniş saha üzerinde bu koşu yeri in
şasına başladık. 

Güzel bir şose ile de şehre bağla
drğrmız bu yerde şimdiye kadar bü
yük bir tribün ve güzel bir bahsimüş~ 
terek gişesi, büfe ve tuvalet yerlerı 
inşa edilmiş ve saha tanzim olunmuş
tur. Burada bir de atış poligonu yap
tıracağız. ve diğer noksan kısımları
nı da seneden seneye ikmal ederek 
burasını da bu havalinin en güzel ve 
modern hipodromlarmdan birini kura
cağız. 

Kii.ltiir işleri 
Geçen yddanberi Partimiz tarafın

dan temin edilen tahsisat ile ve Hars 
komitesi adına olarak Akkapu, Ada
sokağı, Seyhan, Güneşli, M irzaçelebi 
mevkilerinde altı okul binasının inşa
atına başlanmış ve bunlardan Akkapı, 
Adasokağı; Güneşli mekteplerinin in
şaatı bitirilerek tedrisata başlanmış
tır Seyhan, Mirzaçelebi mektepleri 
inşaatı da bu ay içinde ikmal edilerek 
tedrisata açılacaktır. Bu mekteplerin 
inşaatına (25) bin lira sarfedilmiştir. 
Ulus dersaneleri bu yıl daha fazla bir 

1 İzmir' de vurulan canavar 

Birkaç gün evel Urla'da lbrabim Kaplan adında cesur ı.:r avcının bir 
kaplan• öldürdüğünü tafsilatiyle yazmı§tık. Yukardaki resim, avcıyı ve 

kaplanı göstermektedir. 

hız ve faaliyetle mesaisine devam et
mektedirler. 

Bugün köylerde yaptırmış olduğu · 
muz köy odalarından (59) zu hazır· 
dır. (109) köy odası da bitmek üzere
dir ki, böylece önümüzdeki seneye 
168 köy mektebindı! tedrisata hazır 
bir vaziyet te bulunuyoruz demektir. 

Telef on te~isatı 
!dare ve asayiş noktasından mühim 

bir ihtiyaç olan telefon tesisatına son 
derece önem vermiş bulunuyoruz. 

Vilayeti11 bütün kaza ve nahiye 
merkezlen ne ve J<>uu~ · ----

rrna telefon hattx yapxlmıştır. 
~Q.&.1..1.-..a& a.) '\ - ------~ -- - -~ D --

len aile geceleri~ Çankırı muhitinde memnuniyetle karşılanmak-
tadır. Halkevi ayrıca on beş günde bir de konferans tertip etmek
tedir. Bu konferanslar kış sonuna kadar devam edecektir. Halk
evi dil tarih şubesi yeni bir teşebbüse girişmiştir. 

Bu hatlarırnxz telgraf direkleriyle
de takviye edilerek mükemmel bir şe 
beke haline konmuştur. 

Hatta bu telefon şebekesini merkez 
kaza ile diğer bazı kazalarda büyük 
köyleri;ize bile temdit etıniş bulunu
yoruz. 

Çankırı gençliği arasında bir "E-1 mükafat verilecek ve bu hikayeler 
debi hikaye" müsabakası açılacaktır. ı birer bro~ü~ halind.e neşre?ilece_kti~ 
En güzel hikayeyi yazan üç gence Halkevı'nın temsıl şubesı yenı bır 

üç yıl önce hükümet konağına biti
şik olarak yaptırmış olduğumuz halk 
müracaat bürosuna halkımızın bilhas
sa köylerimizin göstermiş olduğu ala
ka kendilerine en büyük kolaylığı te
min etmiştir. Burada okumak yazmak 
bilmiyen halkın dilekleri hiç bir mas
rafa ihtiyaç göstermeden yazılır ve 
yerine getirilir. 

Bunun için muvazzaf memurlar 
konmuştur. Bunlar alakadar daireler
den halk işlerini takip ederek günü 
gününe, saati saatine çıkmasını temin 

ederler. 
Bundan başka yapılan müracaatları 

alakadar daire amirleri dinlemiye ve 
miye mecburdurlar. 

Netice itibariyle halk müracaat bü
rosu tam halk dileklerinin tahakkuk 
ettirilecek bir yeri olmuştur. Burada 
yapılan ve günü güne artan işlerin 
ehemmiyeti bu binanın dıvarlarına 
asılı grafikler tetkik edilecek olursa 
daha güzel bir surette tebarüz etmiş 

olur. 

Köy postu kutuları 
Köy muhaberelerini temin için her 

köy heyetinin postanelerden birer 
kutu teminini karar altına almıştık. 
Aynı zamanda her köy posta kutusu
nun numarası jandarma dairesinde de 
vardır. Köyleri alakadar eden resmi 
ve hususi muhaberelere buraya atıla
rak vaktinde köylere sevkedilir. Ve 
bu kutular, teşkil etmiş olduğumuz 
köy bürosu memurları tarafından da 
gününde murakabe ve kontrol edile
rek ve köylere ait muhaberatm sürat 
vt tizamını temin ederler. 

Aydın'da Veteriner işleri 
Aydın, (Hususi Aydın veteri-

ner dairesi 937 yılında birçok bulaşı
cı hayvan hastalıklariyle mücadele 
etmistir. Bu zaman içinde 6042 hay -
vana' serom yapılmış, 1862 hayvan da 
ihsa edilmiştir. 

Geçen yıl 3 baş saf ve 23 baş yarım 
kan mantofan boğası Karacabey ha -
rasından alınarak köylere dağıtılmış
tır. 

938 yılında ise 12873 hayvana aşı 
tatbik olunmuş, 1945 hasta hayvan te
davi edilmiştir, 
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İzmir' de konsoloslar 
ıerefine ziyafet 

İzmir, (Hususi) - İzmir Halke'1i
nin (eski ve yeni el emekleri ve kıya· 
fet sergisi) muvaffakiyetle devam et· 
mektedir. Her gün yüzlerce halk, ço~ 
muvaffak olan bu zengin sergiyi ziyll' 
ret etmektedir. Sergi bu ayın 15 inde 
kapanacaktır. . 

Sergi münasebetiyle halkevi reislı· 
ği, şehrimizdeki bütün ecnebi devlet· 
ler konsolosları ile refikaları şerefi11e 
IIalkevi salonunda bir çay ziyafeti ve!' 
miştir. Çok samimi geçen hasbihaller· 
den sonra davetliler, sergiyi gezrnİŞ. 
her eser önünde ayrı ayrı durarak tet• 
kiklerde bulunmuş, izahat almış.la!' 
dır. Konsoloslar, eski ve yeni el t' 

mekleri sergisindeki çok kıymetli t' 

serleri takdir ve hayranlrkla seyret· 
mişler, kıyafet müzesindeki muhtelif 
kıyafetleri büyük bir alaka ile gözdell 
geçirmişlerdir. 

Atatürk köşesi önünde fazla teva.Jc· 
kuf eden konsoloslar, arkeoloji köşesi· 
ni de tetkik ederek fevkalade intiba· 
dan mütevellit memnuniyetlerini a' 

çıkça izhar ve ifade eylemi~lerdir. 

Mersin'de resim sergisi 
Mersin (Hususi) Halkevinde 

dördüncü resim sergisi açılmıştır. Bil 
seneki sergi geçen senelere nazaraJI 
daha zengindir. 

Babalık 
Konya'da çıkmakta olan (Babalık) 

arkadaşımız 29 yaşma basmıştır. Teb
rik ederiz. 

Bolu gazetesi 
Bolu'da çıkan (Bolu) arkadaşrmrı 

26 yaşına girmiştir, tebrik ederiz. 

Edirne'nin plônl 
Edirne, (Hususi) - Profesör Egli 

tarafından hazırlanan plan belediyeye 
verilmiştir. Planda Londra - İstanbul 

asfalt yolu ön safa alınmıştır. 

piyese hazırlanmaktadır. Bu şube tem 
sil sayısını artırırsa Çankırı'da sönük 
geçen gece hayatını biraz hareketlen
dirmiş olacaktır. Temsil şubesi eski
den daha faal bir vaziyette idi. 

Halkevi, okuyup yazma bilmiyen
ler için iki kurs acacaktır. Bu kurs-
1•,...f-l~- hir; H::ülra..vi'ada di.ii~ri llani 
Geçen yıl bu kurslarda 116 vatandaş 
okuyup yazma öğrenmiştir. 

Spor şubesi, Halkevi bahçesinin bir 
köşesine umuma mahsus bir atletizm 
yeri hazırlamıştır. Burada barfiks, 
halkaya tırmanma, salıncak, ip mer
diven gibi spor tesisleri bulunmakta
dır. 

-



Sinema ıirket:lerinden 
alan yıldızlar 

H olivud'un film aleminde tükenmez para 
kaynaklan olduğuna insan naaıl hük

nıetnıcz; bir film yıldızına haftada on on beş bin 
türk li ·· ·ı· rası ucrct verı ır, filmler için milyonlar 
harcanırsa İnsanın başka bir hüküm·de bulunrr.a 
sına imkan var mıdır? 

Mamafih, bu işlere böyle milyonlar yatırmış 
~lan insanlar, kazançlı bir iş olmamış ohaydr, 
ısraf gibi görünen, har vurulup 
harman savrulmakta olduğu sa-
nılan b • u vazıyete yıllardanberi 
taha ··ı d k mmu e emezlcrdi. Ancak bu 

urnpanyalarm harcamakta ol
d~kları milyonlara mukabil, gene 
mılyonlar temin etmit olan aine
n:ıa yıldızları, son zamanlarda 
ısınemalara çok ağır bir yük ol
mağa başlamıtlardır. Amerika' -
daki sinema sahiplerinin kanaat· 
ı . 
erınce, bazı yıl·dızlar, ainemaların 
ocaklarına incir ağacı dikmekte
dirler! 

Geçenlerde birçok Amerikan 
gazetelerinde, Amerika müsta
kil sinema aahiplcri birliğinin şöy
le bir sirküleri neşredilmiştir: 

"Hemen hemen bütün büyük 
stüdyolar, halkın hoşlanmadığı, 
fakat akıllara durgunluk verecek 
derecede bol para alan bir sürü 
Yıldızlarla doludur. Onların bu 
kadar büyük ücretlerle çalıştırıl 
tnalarının sebebi gayet basittir: 
atüdyolar bu yıldızlarla uzun 
müddetli mukaveleler yapmak 
gafletinde bulunduklarından, 
kendilerine, çok pahalıya mal o
lan filmlerde rol vermekte ve bu 
suretle de paralarını kurtarmağa 
çalı§maktadırlar. 

B u vaziyet, yalnız stüdyo
ların aermayedarları için 

çok ağır olmakla kalmıyor; aynı 
zamanda, çekici kuvetlerini kay

* 

• 

milyonlar 

betmiş olan bu 
artistler yüzün
den, sinema sa
hipleri de zara
ra girmektedir
ler. 

... Bazen de sınema 
Meşhur bir yıl

dız çifti. Ginger 

Rogers ve Fred 
Aster biribirle
rinden ayrıldı

lar. Bundan son
ra her biri ken

di hesabına film l 
Dramatik ba

kımdan ku·dret
li olduklarına 
§Üphe olmıyan 

fakat sinema
ların kasaları-

sahiplerinin ocağına 

incir ağacı dikerler! 
~evirecek 

na para teınin etmiyen artistler 
P.!Mında, Mae Vest Jan Kr\.~ 

_..__,__~ • • ..., •• u ··-~:..: ... ::..;-~ .... O--'-~°"' 
~alia bir çoınafl varöır. 

Garbo, Avrupa'daki aineınalar 
için fevkalade çekici bir kudreti 
haizdir; lakin, Amcrika'daki si
nemalar için bir sıfırdan ba§ka bir 
fey değildir. Hepburn, ''Stage 
Door'' ve "Bringing Up Baby" fi
limlerinde f evkaliıde mükemmel
di; ancak, her iki film de ölmüş
tür. 

Bütün bu yıldızlar endüstri ve 
kasalardan milyonlar çekiyorlar; 
bizler yıldız sistemine muhalif de
ğiliz anıa, bu yıldızların film en
düstrisine de hakim olmalarına 
tahammülümüz yoktur. Mirna 
Loy'u, Cari Koper'i, Sonya Heni'
yi istemiyor değiliz; istiyoruz, la
kin, bize menfaatleri dokunmak 
fartiyle, yokısa, mÜ§terilerimizi 
sinemaların gi§elerinden uzaklaş
tırdrkları müddetçe yüzlerini bile 
görmek istemiyoruz. ilah .. " 

Müstakil sinema sahipleri bir
liğinin bu sirküleri, Amerika'nın 
ainema aleminde bir bomba gibi 
patlamıttır. 

Bir büyük Amerikan gazetesi
nin sinema münekkidi, Mae Vest'
in "Deliye her gün bayram'' a
dında çevirdiği film münasebetiy
le §Unlan yazıyor: 

"İn§allah bu film Vest'in çevir
diği son filmdir. Filmi yapan 
kumpanya büyük bir hata işle
miştir. Halk Vest'i görmek iste
miyor; İstemediğini de onun fi-
lmlerinin oynandığı sinemalara 
gibnemekle isbat ediyor. Filmi 
gördüm, bir daha görmek iste
.rneın.,, 

S ahne kapısı, adındaki fil
mi Adolf Menju ile bir

likte çeviren Katerin Hepburn 
İçin de bir sinema sahibi diyor ki: 

"Bu filmin fevkalade bir §eY ol
duğu iddia edildi; ancak, on üç 
~ıldanbcri işlettiğim bu sınema
da, en az hasıliıt yapan film, bu 
filnı olmuştur. Gece program
larından başka bir §eye yaramaz. 
. Diğer taraftan, Amerika'daki 

511lemaların gözdeleri olan yıldız
lar vardır. Bu yıldızların en ba
tında, Şirley Temple bulunmakta
dır. Haftada 6000 dolar Ücret al
~akta olan Şirley, 1933 ·de derece 

111tesine bile girmemiş iken, 1934 
de, ıistenin sekizincisi olmuştur. 
1935, 1936 ve 1937 yıllarında 
~tnerika sinemalarına en çok ge
lır temin etmiştir. Şirley'in henüz 
<dokuz ya§ında olduğu düıünüle
cek olursa, bu yükselİ§İn mi.na ve 
eheıniyeti daha iyi anlatılır. 

gers, ıimdi yalnız çalı§olllaktadır. 
·~~_...v~ • b 

Listenin ikincisi Klark Gable
dir. 37 ya§ında olan bu artist son 
yıl içinde daima ikinciliği muha
faza etınittir. Haftada 10.000 do
lar kazanmaktadır. 

25 yaşında olan Robert Taylor, 
şimdilik yıJ.dız listesinin üçüncü
südür. Son yılın yegane ''güzel a
şık" mümeasilidir. Haftada 3500 
dolar Ücret alan bu artistin mev
kiini uzun zaman muhafaza ede
ceği §Üpheli görülüyor. 
Yıldız liateısinin dördüncüsü 

Bing Krosbidir. 34 yaşında olan 
bu artisti Avrupa pek az tanı

maktadır. Haftalık ücreti 10.000 
dolardır. 

Viliam Povel listenin beıincisi
dir. Yaşı 45 olmasına rağmen ha
li. bir delikanlı gibi canlı ve ca
zibeli olduğu için Amerika sine
malarında büyük bir rağbet gör
mektedir. Haftalık kazancı 
12.000 dolardır. 

Avrupa'da hemen hemen hiç 
tanrnmıyan Jane Viterıs, listede 
altıncr mevkii işgal etmektedir. 
On iki ya§ında olan bu kız hafta
da 2 .000 dolar kazanmaktadır. 

8 İr dana yıldızı olarak ta

nınmıt olan Ging« Ro-

1936 aa listenin üçüncüsü, 1937 
de de yedincisi olmuıtur. Hafta
da 5000 dolar kazanmakta, 
Fred Aster iıse 9000 dolar almak
tadır. 

Uzun yıllar patinaj dünya bi
rinciai olmuş olan Sonya Heni, 
yeni intisap ettiği film aleminde, 
daha şimdiden sekizinci olmuıtur 
Amerika'da ol·duğu kadar, Avru
pa'da da çok beğenilip rağbet 
görmekte olan bu artistin istik
balde daha ziyade parhyacağı 

söylenmektedir. 

Listenin dokuzuncusu olan Ca

ri Koper'den sonra gelen Mirna 

Loy ile liste bitmektedir. 32 ya
tmda olan bu artist 1934 de otuz 
ye-dinci gelmekte idi. 1936 da on 
ısekizinci olmuıtur. Kısa bir za
manda büyük bir ilerilik göster
miı olan artistin daha birçok ra
kiplerini geçeceği anlatılmakta

dır. 

• 
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PO.FTA.FI 
Eser çalma Avrupa'da olduğu gibi, 

Amerikada da olııyor. Nevyork 
mahkemeleri iki seııe sürüp gel
mekte olan bir intihal davası gör
müştür. Mahkeme, bir sinema kum
panyasını, iki dram müellifine 
20.000.000 frank tazminat verme
ğe mahkum etmiştir. Sinema kum
panyası, müelliflere ait bir eseri 
benimsiyerek filme almıştır. 

Annabella, bugünlerde Nevyork'ta 
bulunmaktadır. Artist, çevireceği 
yeni filmler için Foks sinema kum
panyası sahipleriyle görüşn_ıekte
dir Annabella birisi Amerıka'da, 
digeri lngiltere'de olmak üzere iki 
yeni film çevirecektir. 

Jülyen Düviviye·nin "Gün biterken" 
ismindeki filminin dekorunu yap
makta olan bir makinist tayyare
den düşerek ölmüştür. Makinist 
beş çocuk babası idi. Hadise, bü
yük bir teessür uyandırmıştır. 

Fransız sinema aktörlerinden Arman 
Bernar, aktörlüğü bırakarak sine
ma müdürü olmuş bulunuyor. Ar
man Bernar, satın aldığı bir sine
ma müessesesinde sabahtan akşam
lara kadar me~gul olmaktadır. Ar
man kendisine yeni işlerinden 

Beyaz perdenin 

meşhur çiftleri 
Perdede şöhret kazanan Greta 

Garbo - Con Jilber çiftinden sonra 
yapılan istatistikler şu çiftlerin de 
aynı derece iştihar ettiklerini göster
mektedir: Klark Kabl· Mirna Loy, 
Janet Makdonald - Nelson Edi, Vil
yam Povel - J oan Harlov. 

Klara Bov'un 1926 da sessiz ola
rak çevirdiği bir film bugün yeniden 
çevrilecektir. Artist Doroti Lamur 
bu filmi Muray'la çevirecektir. 

Bernar Sov 
• ve sınema 

Meşhur İrlandalı edip Bernar Şov 
şimdiye kadar ne perdeye itibar et
miş, ne de film artistlerine kıymet 

vermiştir. 
Fakat kendi esri olan Pigmalyon'

un Venedik'te muvaffakiyetle temsil 
edilmesinden sonra yedinci sanat de
nen perdeye karşı fazla alakadar ol
mağa başlamıştır. 

Söylendiğine göre bu eseri muvaf
fakiyetle sahneye koyanlara diğer e
seri olan Sezar ile Kleopatra'yı filme 
çekmelerine müsaade edecekmiş. 

• .................................................... 1 

j Büyük yıldızların j 
i ! 
İ küçük sırları... j 

25 yaşında olan Robert Taylor ,erkek yıl
dızların.~~. ge~çlerinden biridir. Beyaz per
dede gorunelı çok olmamasına rağmen 
haftada .3.500 dolar gibi, pek de "ufak" 0 1' 
mıyan hır para kazanıyor. 

Myrna Loy 32 yaşındadır. Genç geçinen 
bir kadın için pek de kolay itiraf edilcmi
yecek bir yaş ... Amerika'da en çok rağbet 
görme sırasiylc bu artist, dil:er meslekdaş
ları arasında sekizinciliı;i işgal ediyor. 

~7 yaşında olmasına rağmen, gördüğü 
ragbet durmadan artan erkek sinema yıldı
zı Clark Gable, hı:ftada 10.000 dol ·· 
alır ve ·· d" -·· • ar ucret gor ugu ragbet itibariyl emeslck _ 
daşları arasında ikinci gelir. 

memnun olup olmadığını soran 
dostlarına: - Muhakkak ki çok, 
ama pek çok yoruluyorum. Fakat 
yeni işimden son derece memnu
num. Bu memnuniyet bütün yor
gunluğumu unutturmağa kafi ge

liyor. Denıiştir. 

i __ ...................................... ....., 

ıOlga Çekova'dan i 

1 

ı 

ULUS Okuyuculara na 
Kudretli sanatkar Olga Çekova 

ı okuyucularımı::z;a aaşğıda gör
f düğünüz. imzalı fotografını he
i diye etmiştir. . 

Birkaç artist vardır ki, kendi aramızda bunlardan bahsederken: "Artık 
o da eskidi,. deriz, Fakat bunlardan birinin filmini seyrettikten sonra da. 
karanlık salondan ekseriya gözlerimiz kızarmış olarak çıkarız. Bu artist• 
)erden birisi Pola Negri ise, öteki de hiç şüphesiz Olga Çekova'dır. 

Olga Çekova pek gen'i yaşta ar -
tist ve gene pek genç yaşta anne ol-
muştur. Kendisi, meslegine nasıl 

başladığını anlatırken diyor ki : 
" - Moskova'da büyük bir aktö -

rün idare ettiği bir tiyatro mekte -
bine girdiğim zaman 15 yaşımı he
nüz yeni doldurmuştum. Bu aktöre 
o kadar hayrandım ki, bir sene son
ran onunla evlendim ve ondan bir 
kız çocuğum oldu. Kızım şimdi 20 
yaşındadır ve çok istidatlı bir sahne 
vazii ile evlenmiş bulunuyor. Fa -
kat ben 37 yaşında olduğumu, hele 
günün birinde büyük anne olacağı
mı düşününce, kendimi müthiş ih -
tiyar hissediyorum ... 

Olga Çekova şüphesiz mübalağa 
ediyor. Çünkü kendisi 37 yaşında 
olduğunu söylemesine rağ~e~, ot~
zunda ya görünüyor,. ~a g.o~unmu
yor. Çünkü o, güzcllığıne ıtı~ et -
mesini bildiği gibi, yaşına ra~e.n 
daima taze kalmıştır. Buna daır bır 
fıkra da anlatırlar : 

Berlin'in fotografçılarından biri 

birbirlerine çok bcnziyen anne ve 
kızın iki güzel portresini vitrinine 
k 0 y a r a k altına : "Olga ve 

Sonya Çekova .. diye yazmış. Gelip 

geçenlerden çoğu Sonya'yı, yani 
20 yaşındaki kızı, Olga'nın ablası 

sanmışlar! ... 
Bu hikaye doğru mu, değil mi, 

bunun tahkikini başka bir zamana 

bırakalım ve gene Olga'nın hayatı _. 
na gelelim : 

- İhtilalden sonra, döne dola 
B 1. ' . şa 

er ın e geldım ve sahne hayatına 

atılmayı o kadar özlemişken, ancak 

1924 de ilk temsilimi verdim. Şan -
s~m da galiba yardım etmiş olacak 
kı çok geçmeden muvaffakiyet ka
zanmıya başladım. O zamanlar si -
n~ma, yeni yeni parlamıya başlıyan 
b~r sanat haline gelmişti. İlk önce 
b~~ kaç sessiz filmde rol aldım. O 
gun bugün sesli sezsiz bir çok film -
lerde oynadım. Ayrıcada tiyatro 
temsilleri vermiye devam ediyor -
um.,. 

. O lga sinemayı mı tercih ediyor, 
tıyatroyu mu? Bunu da gene kendi-
sinden dinleyelim : 
"- Hiç çekinmeden, tiyatroyu 

tercih ettiğimi söyliyebilirim· Çün
kü sinemada insan h,akiki bir istida
da sahip olmaksızın da rolünü iyi 
yapabilir. Onun için makiyajdan 
başka, ziya oyunları, müzik, dekor 
gibi bir çok yardımcılar vardır. Ve 
nihayet, bir sahne muvaffak olmadı 
mı, yenisini çevirmek işten bile de
ğildir. Halbuki tiyatro öyle mi? İn
san sahneye çıkabilmek için sanatı
na hakikaten aşık ve hakim olabil
meli. Buna mukabil de film stüdyo
sunun sahneye göre çok yorucu ol
duğunu, boğucu sıcağa, insanı kör 
eden P.arlak ziyalara tahammülün 

Yeni biryddız: 

F rauke Lauterbah 
t 

Yeni yıldızlar yetiştirmek husu
aunda almanlar da amerikalılarla 

rekabet etmiye ba!lndılar. Yukar-

daki resimde genç alman yıldızı 

Frauke Lauterbah'ı görüyorsunuz. 

Giydiği robun ekose deısenleri de 

bilhaua orijinaldir. 

herkesin harcı olmadığını ilave e -
deyim.,. 

Sessiz filmden sesli filme geçişte 
bir çok artistler sahneden çekilmek 
mecburiyetinde kalmışlardı. Fakat, 

Olga Çekova için bu böyle olmadı. 
Çünkü bu kudretli artistin muvaf-

fakiyet sırrı yalnız sanatında çok 

mahir olmasında değildir. Aynı za -
manda, ana dili olan rusçadan baş

ka, almanca ve fransızcayı da çok 
güzel konu~ur ... 
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Evrak sahtekarlığı 
Başvekilimizin parti grupundaki 

izahatının tam metni 

Mücrimi yakalamak ve 
cezasını vermek 

en esaslı işimizdir! 

uı..:us 

Bir sahtekarlık 

etrafında 

dedikodular ! 
(Başı 1 inci saytaaaı 

zorlamaktaki menfaat ne idi? 

Dündenberi ekseri İstanbul ar
kadatlarımız da bizimle beraber 
bu sualleri sormakta ve mesleki 
müşterek feref imiz hesabına, te
essürlerini göstermektedirler. Ka 

B. Eden diyor ki; 

Bazı devletlere 
boyuna tavizler vererek 
karşı koyamayız ! 

(Başı 1 inci sayfada) 

12 - ·1 - 1939 

Roma görüşmeleri 
dün başladı 

(Başı ı inci sayfada) eminim ki, Roma ile Londra arasında 
retinin baş musteşarı Sir Noel Şarle münakit anlaşmalar, Avrupa sulhunUll 
nazırları seHimlamış ve onları Ceno · en yüksek menfaatine olarak en güzel 
va'd.aki faşist erkanına ve İtalyan or - semereleri verecek olan yeni bir do&l' 
dusu mümessillerine takdim etmiştir. luk ve itimat devresini açacaktır ... 
T~e~ saat 10,12 de Romaya hareket et-\ l'ap<t yarın İngiliz nazrlarını 
mıştır. 

, ktıbul edecek 
Roma dcı Vatikan, 11 a .a. - B. Çemberlayf 

Roma, 11 a.a. - H. (,.:e.mberleyn ve ile Lord Halifaks, cuma günü Papl 
Lord Halifaks, refakctlerindeki zevat tarafından ecnebi hükümet reisleri 

( Baıı 1 inci sayfada ) 
beyanatta bulunmuılardır. Bu beya
natı müteakip Bqvekil tekrar kür -
ıüye gelerek apğıdaki aözleriyle iza
hatına devam etmittir: 

••- Arkadqlar, vakanın hakiki tek
li ile ıureti reımiye ve hakikiyede 
bugün delillere istinat ederek vasıl 
olduğu neticeyi Adliye ve Hariciye 
Vekili arkadatlarım izah ettiler. Bun
lar tekrar ediyorum, bugün elimize 
geçen deliller üzerinde vasıl olun
mut neticelerdir. Yarın eğer elimize 
kati bir neitceye varabilecek bir de
lil geçene, onun üzerinde bizi yürü
mekten menedecek hiç bir kuvet yok
tur. 

rem Könik'e vermiş ve Romanya tari
kiyle tekrar Avrupa'ya gitmesini te -
min etmittir." •.. görüyorsunuz, ibare
ler ne kadar katidir." hazırladı" değil, 
"hazırlattığı" diyor. "Temin etmiştir" 
diyor .. 

nunlar matbuatı her türlü yolsuz
lukla mücadele etmekte serbest 
bırakıyor. Kanun harici hiç bir 
müdahale hükümetten beklene • 
mez. Milli Şef ismet lnönü'nün 
hür matbuat hakkındaki telakki
si ile her türlü yolsuzluğa karşı 
mücadele zihniyetini eskidenberi 
biliriz. Keza misalleri ile sabit 
olmuştur ki herhangi bir rezale
ti saklamak, herhangi bir cürme 
veya mücrime müsamaha etmek, 
herhangi bir hadise hakkında 
halka izahat vermekten çekin -
mek cümhuriyet hükümetlerinin 
adeti değildir. 

greı.ye gönderilen mesajın tarihi bir 
kıymeti vardır. Bu me11aj yalnız sara
hat ve açıklık noktasından değil aynı 
zamanda Avrupa'daki bütün serbest 
memleketlerin takibetmck istedikleri 
yolu gösteren bir rehber olması itiba
riyle de bir §aheserdir. Bu nutkun in
giliz milleti üzerinde bıraktığı kuvet 
ve teselli verici tesirden bahsederken 
mübalağa etmenin müşkül olduğunu 
ingiliz dostlarımın tasdik edeceklerin
den emin bulunuyorum. Hepimizin 
halledilmesi. lizım gelen kendine ait 
meseleleri, görüşleri:niz üzerinde mü
essir olması Iazrm gelen milli menfa
atleri vardır. Fakat görüş birliğinden 
çok daha mühim olan bir şey vardır: 

ile birlikte, saat 16.20 de Roma'ya gel- ne mahsus merasim ile resmen kab1' 
mişler ve istasyonda ezcümle B. Muso- edileceklerdir. İngiliz nazırları, va 
lini ve Kont Ciano tarafından karşı - tikan'a papalığın otomobilleı:ıi ile gt' 
lanmışlardır. decekler ve Papa kendilerini hususi 

B. Musolini, saat 16 da istasyona kütüpanelerinde kabul edecektir. 
gelmiş ve Lord Port ile görüşerek yir- Kardinal Paçelli, İngiliz Başvekili-
mi dakika kadar misafirlerin hususi nin bu ziyaretini iade edecektir. 
trenini beklemiştir. B. Çemberleyn'i is _f 

tasyonda karşılıyanlar arasında, ez. Giorrnıle tl'ltalüı'ııın mtıkaleM 
cümle, Kont Ciano, lngil,erenin Vati- Roma, 11 a.a. - İngiliz naztrlarınıO 

Memlekette bunun kök budak sal
madığı, ancak birkaç kimaenin hariç
ten gelen cereyana, menfaat saikaaiy
le tabi olarak bu fezahati itledikleri 
anlqılmaktadır. Bunun yuvaaı, bey
nelmilel bir büyük §ebeke olmak il
sere hariçtedir. 

Mühürler harü;ıe im.Ql 
edilmiıtir 

Adliye Vekilin.in izahatını ve cüm
huriyet müddeiumumiıini dinledim. 
Verilen maH1mattan anladığıma göre, 
adliyenin kanaati burada aakh ola -
ralr kullanılan mühürlerin hariçte 
imal edilerek memleketimize getiril
diği merkezindedir. 

Bizim, hükümet cephesinden bu ve 
buna benzer büyük veya küçük bir 
it teeasürilmüzü mudp olur. Yalnız 
vazife noktuın<lan miler imi yakala -
mak ve cezasını vermek en esaılı iti· 
mizdir. Bunun üzerinde yürüyoruz. 
Bunun üzerinde yürürken takdir bu
yurursunuz ki, şu şahıs veya bu şa
hi• gibi b tefrik yapmadan mücri
mi cezalan rmak azmimiz, gayet aa
mimi ve k dir. 
Eğer he i umumiye şimdiye ka -

dar hükümetin takip ettiği tarzı ha
reketi tavı e muhtaç veya yaptığı -
mız itleri knıal edebilecek bir tavsi
yede bulururu1k imkiıı111ı ve arzu.unu 
a&trk iıe lan da tabiatiyle dinle
meğe ve ic a etmeğe hazırız. (Bravo 
aesleri) 

Hepimiz u un senelerdir milli ba
yatın içind y z ve hayatımızın aon 
devresine y klaJDlıt bulunuyoruz. En 
çok ıerefim d kollıyacak bir anda -
yız. Eğer h rbangi bir gafletle - bu
nun kudr olabilmeli ihtimalini dil -
ti.inmiyorum ve hatıra getirmiyorum. 
Bayle bir iht mal tamamiyle gayri 
varittir - faka herhangi bir gaflet aa
ikaıiyle ter filli tehlikeye dUtUrebil
mek bilhaua bbim için, hamakatin 
en bilyilğüd r Bb, elimize gelen va
lıayı kanuni ımıaın biae çizdiii hu
dut dairesin halletmeie kendimizi 
muktedir gö yoru.s. Adliye cihazı -
mıs emniyet e ve nonntl tekilde itli
yor. Umit edı oruz ki, Franaa hükü
meti bu mile ımi bize teslim etmekte 
daha çok gec kmiyecekti1". 

Büin& ıçin kati eMU 
Arkadatl r her hangi bir suiisti -

mali büyük a ki.içlik .her hangi bir 
yol•uzluğu umek bbim için kati bir 
eaaatır. Bun yanında aynı ehemi-
yetle dikkat eceğimiz bir nokta da· 
ha vardır: M m olan inunların tere
fini ıpeküle meğe meydan bırakma
mak •. (alkıtl 

Hükilmet u iki ucu aynı husui
yetle gözetm k ve korumak me~~ri • 
yetindedir. Kendiıini bununla mükel
lef bilmekted 

Arkadatla mın ıözlerinden anlı 
yorum. Bazı matbuatımızın bilhaua 
bu meıele ü ındeki neıriyatı nazarı 
dikkatlerini betmiştir. Bu benim de 
nazarımdan .madı . Size şimdi iki 
fıkra okuyac ım ve bu fıkrayı oku
mazdan eve) ave edeyim ki, tayyare
lerin lstanbı " gelmit veya gelmemiş 
olması ve bı benter imalı ve yahut 
yanlış neşri" üzerinde değilim. Bun
lar her zaman apılabilir ve her zaman 
tashih oluna ı ir idi itlerdir. Fakat 
şahıslara ai. o an meselelerde kalem 
sahiplerimiz öteden beri dikkat et· 
tikleri nokta a a bundan sonra daha 
büyük hassası)et göstereceklerini ü • 
mit ederim. 

Bir gazetenin yazdıklan 
Meıele şudur: Okuyorum. "Vapur 

lstanbul'a gelirken yakalandı~ı tak • 
dirde bir çok e rarın ortaya çıkacağın
dan korkan ve o zaman mühim ve yilk· 
ıek bir mevki ıJgal eden bir zat, lstan
bul'a gelmiı ve Ekrem Könik'i }imana 
getiren gemiye yaklaşarak müstear bir 
nam ile bazıdattığı bir pasaportu Ek-

İkinci fasıl: "Romanya zabıtası 
Ekrem Könik'in elindeki pasaportun 
müstear olduğunun farkına varmış ve 
fakat gene tavassut eden büyük nüfuz. 
lu adamların tesiri ile kendisini ser • 
bcıt bırakmıştır." 

Nazarı dikkatimi celbeden diğer bir 
meaele. "Hadi4seye timdi mebusluk ya
pan bir kaç kitinin de adları karışmak
tadır . ., 

Bu yazıları çıplak ve mücerret ola -
rak okuyan her kari kimi karpsına ge
tirmek istiyorsa getirir ve yüzünü 
gözünü boyar, bu netriyatın tesirin -
den kendisini kurtarabilecek hiç bir 
phıs yoktur. 

Bu ya:rıları yazanlar muhbir 
gibi uıicvap edilecekler 

Bu kadar kati ifadede bulunan bir 
şuur aahibi ve aaysiyet sahibi adamın 
çok kuvetli delillere sahip olması la -
zımdır. Binaenaleyh Adliye vekili ar
kad8fımla beraber cilmhuriyet müd -
deiumumiaini divet ederek bu yazıyı 
yazanların miltaleuına müracaat e -
dilmesini ve bi.r muhbir teklinde iıti -
cvap eöilmnini kendilerinden iate
di.rn. Bunu yapacaklardır. - alkı9lar -. 

Arkadatlar, hayatta fezahat olarak 
hiç bir ıeyin gizli kalmıyac:atına emin 
olabibr•ini.z. İttilaınıza vaaıl olan her 
ıuç ertesi gün sizin malınızdır. Hakim 
sureti katiyede sizsiniz. Bu memleke
tin suyiistimaller yüzünden ~ektiği 
namütenahi azaplar kafidir. 

Hepimiz temiz kalmak ve temiz ka -
tanların tcrefini korumak mecburiye· 
tindeyiz . ., - Alkı§lar -

Amerika'nin Londra 
Büyük El~lsl B. 

Kennedi'nin . fikrine 
göre 

(Başı 1 inci sayfada) 
bir ihtilafın Almanya'nın Ukranya'yı 
iıtilisı veya İtalya'nın Tunus'a taar
rw:u neticesinde çıkabileceğini ilave 
etmittir. 

Hazır olmak lazım! 
Söylendiğine göre, Bullitt arkada

ıının beyanatını teyit etmit ve Paria 
sefiri de netice olarak töyle demit -
terdir: 
"- Bundan alacağımız ders, hazır 

olmamız lüzumunu gösteriyor.,, 
Encümenlerin diğer azası da sefir

lerin, Almanya'nın halihazırda bin a
det ilk hat tayyaresine malik olduğu
nu ve Almanya'da ayda vasati 200 
tayyare inşa edildiğini bildirdiklerini 
ilave etmişlerdir. 

Lind'berg'in raporu 
Kennedi, söylendiğine göre, encü

menlere alman hava kuvetleri hakkın
da Lindberg tarafından tanzim edi -
len bir raporu da tevdi etmiştir. 

Siyasi mahfiller, bu izahatın B. 
Ruzvelt'in Amerika'nın silahlanması 
talebine müzaharete matuf olduğu 
mütaleasında bulunmaktadırlar. A
yandan birisinin ayan aleyhinde bu 
gizli celse müzakeratı hakkında ifga
atta bulunacağını söylemesi üzerine 
celsede gürültü çıkmıttır. 

B. Ruzvelt yarın milli müdafaa büt 
çesi hakkında kongreye bir •mesaj 
göndereceğini bildirmittir. 

Fransa ile ltalya 
arasında harp çıkarsa 

( Başı 1 inci sayfada ) 
mahfillerine göre Hitler'in halihazır
da Fransa ile İtalya arasında mevcut 
olan niziların mUsellah bir ihtillfa 
müncer olacağı miltaleasında bulun -
mamakta ve bu nizaların doğrudan 
doğruya icra edilecek müzakerelerle 
halledileceği fikrinde bulunmaktadır. 

B. Hitler'in timdiki hattı hareketi, 
eylül buhranında B. Musolini tarafın 
dan ittihaz edilmiş olan hattı hareke
te milmaaildir. 

Hak ve hakikate hizmet etmek 
istiyen bir memleket gazetecili
ği için daha batka nimet bekli
yebilir miyiz? Bu devir, vazife 
ve mesuliyetler devridir. Ancak 
bu hususta biz gazeteciler müs -
tesna ve imtiyazlı bir sınıf teşkil 
edemeyiz. 

Fakat bir türlü mesleğimizin 
içinden atamadığımız bu iskan
da) tüccarlığı hastalığım ken
dimiz tedavi edelim. Ve düşüne
lim ki biz, gazeteciler devlet it
lerinde dürü•tlüğü, temizlik ve 
meıruluk davasını titizlikle güt
mekte haklı olduğumuz kadar, 
vatandaılarımızın namus, haysi
yet. ve ıereflerine karıı da son 
derece dikkatli olmak mecburi
yetindeyiz. 

Kaldı ki gazetelerimizin he
men hepsinin Millet Meclisinde 
birer mebus başmuharrirleri ya
hut emekdaıları var: meseli Ek
rem Köniğ hidiıeıinin hakiki 
mahi etini, onlar, bir telefon mü-

b·1· 1 d" F k .. J' • .i,?.1\1-a ,,.dP~ 
ı ır er ı. a at oyle gorunuyor 

ki etrafı kirletmiyen, umumi me
rakı tahrik etmiyen bu tafsil at, 
herkesi aynı derecede tatmin 
ebniyecekti. 

Hulüa ne taraftan bakılsa, a
di bir sahtekarhia verilmek iste
nen yaygaralı mahiyetin, umu· 
mi menfaat ve mesleğin terefi 
bakımından hiç de yerinde ol
madığına kolayca hükmolunabi
lir. Ne diyelim, inıalah bundan 
sonra baıkalarının haysiyet ve 
ıeref hakkmın, hiç olmazsa bi • 
zim hüriyet hakkımız kadar 
mahfuz olmak li.zımaeldiiini 
düıünerek hareket ederiz. 

~. R. ATAY 

Prensip birliği. 

Harp sonrasının miirneyyiz 
vasfı 

Ruzvelt'in nutkunda kullandığı ke
limelerin yalnız Amerika halkının bü
yük bir ekseriyetinin değil aynı za
manda İngiliz vatandaşlarının da nok
tayı nazarını ifade ettiğini burada he
pimiz anladık. Harpten sonra tahaddüs 
eden vaziyetin en kuvetli mümeyyiz 
vasıflarından biri akiydelerini putpe
restliğe yaklatan bir şiddetle takip e
den bazı devletlerin ortaya çıkmış ol
masıdır. Bu gibi akiydelere memleketi 
mizde ve Amerika'da taraftarlar çık
ması tehlikesi mevcut değiıldir. Çünkü 
bu akiydcler milli haklar ve şahsi hü
riyet prensiplerimize taban tabana zıt
tır. Masuniyetimizi gururla ilan etmek 
kafi değildir. Garbi Avrupa demokra
sileri iç.in uğraşılacak daha mühim me
seleler vardır. İçtimai akitlerimiz ile 
teşekkül etmiş olan milletlerin teşki
lat yaparak yenilmez bir hale geldik
lerine kani bulunuyoruz. Fakat ortada 
pek kuvetli olan bazı devletler mev
cuttur. Bunlara, iltifatkarane tavizler
de bulunmak ıuretiyle karşı koyabile
ceğimizi dil§ünmek bir delilik olur." 

IKÜ(ÜK DIŞ HABERLERi 
X Varıova - Bir Polonya iktı.sat 

heyeti, ağlebi ihtimal ikincikanunda 

~et ıtilaf;nm 
1

hÜ~iı~erini tespit et"~ek 
üzere bu ayın 18 inde Moskova'ya gi
decektir. 

X Vartova - Cümhur başkam B. 
Mosdcki Hariciye nazuını kabul et
miştir. Ekspres Poranni gazetesine gö
re, nazır kendisine B. Hitler'le olan 
mülakatı hakkında malCtmat vermiştir. 

X Bükreı - Romanya hükümeti 
ile Romanya'daki macar ekalliyctinin 
mümessili arasındaki müzakereler bu 
ekalliyetin milli rönesans cephesi çer
çevesine ithal hakkın.da bi.r prensip 
anlaşınasiyle neticelonmiıtir. Müzake
relere devam edilmektedir. 

X Varıova - Matcn gazetesinin bu 
aym onu tarihli nüshası, şarki küçük 
Polonya hakkında yanlış neşriyatı ih
tiva etmekte olduğundan dolayı müsa
dere edilmiştir. 

Filistin'de tethişçilik 
gene artmağa başladı 
Lübnan - Filistin yolunda da 

birçok çarpışmalar cereyan etti 
Hayfa, 11 a.a. - T ethit hareketinin yeniden ciddi surette baş

lamıt olduğu haber verilmektedir. Asiler, bir otobüse hücum ede
rek bir kiıiyi öldürmüıler bir çok kitiyi de yaralamıılardır. 

Fahri Abdülhadi tarafından kuman- ı maktul düşmüştür. 
da edilmekte olan bir grup ile Abdür • ı L d k / . on ra on eransı 
rahman'ın kumandaıındakı nasyona -
list biler arasında bir çarpıtma ol - toplanırken ••. 
muttur. Fahri, bu ça.rpıpna esnasında Kahire, 11 a.a. - Filistin arap yük-
yaralanmı9tır. sek komitesi izası bu aabaıh tayyare ile 

Bir otobüıe ıecavüs Berut'a hareket etmitlerdir. Londra 

Kudilı, 11 a.a. - Uç arap hakkında 
geçenlerde verilen bir idam ve iki mü
ebbet hapis cezaaı tasdik edilmiştir. 

İngiliz harp divanı dun diğer bir ara
bı idam cezaıma mahkum etmittir. 

Hayfa'da dün bir yahudi otobüsüne 
atet açılmı,tır. Bir kişi ölmüı ve iki 
kiti yaralanmııtır. 

6 kifi idama mahkiim oldu 
Kudüs, 11 a.a. - Askeri mahkeme 6 

kitiyi idam cezasına mahkum etmittir. 
Bir bomba infilakı yüzünden Sama -
rie'de bir İngiliz askeri telef olmuıtur. 
Lübnan - Filistin hududunda bir çok 
sarpıflD'llar olmuş ve 3 İngiliz askeri 

Filistin konferansına seçilecek dele -

gelerle birlikte yarın öğleden sonra 
Kahire'ye döneceklerdir. Müteakiben 
burada komşu memleketlerin mümes -
silleri arasında bir konferans aktedile
cektir. Londra'ya hareket 21 kanunu -
sanide olacaktır. tbnissuud'un mümes
sili prens Faysal'ın bugün SUveyş'e 
muvasalitı bekleınınektedir. 

Mahkum olan ingUiz polisleri 
Kudüs, 11 a.a. - D. N. B. bildiri -

yor: Mevkufları öldürmekle maznun 
İngiliz polis memurlarının muhake -
mesi bugün bitmiş ve karar tefhim o
lunmuştur Bir polis, üç sene, diğer bir 
polis te bir seneye mahkftm edilmiştir. 

kan elçisi Osborn, cenubi Afrika bir- ziyaretinden bahseden yarı resmi Gi-
ornale d'İtalia diyor ki: ligi elçısi, faşist hükümet azası, milis 

genel kurmay şefi general Russo, fa - İki muhterem devlet adamı, büyük 
şist partisi sekreteri Starace ve Roma ve dost bir milletin mümessillerine 
genel valisi de bulunmuştur. ve Avrupa devletleri arasında müte .. 

kabil itimada müteveccih bir politi .. 
Halkın ~iddetli alk'§ları kaya karşı hissedilen hürmet ve sami-

arasında... mi yet ile karşılanacaktır. İtalya ln .. 
Hususi tren, saat tam 16.20 de du- giltere ile uzlaşmıya başlanmasını 

rur durmaz, B. Musolini, ingiliz baş • bizzat B. Çemberlayn'in şahsi teşeb
vekilinin bulunduğu vagonun kapısı- büsüne medyun bulundugunu unutma 
na ilerlemiş ve çok hararetli bir suret- maktadır. 

te B. Çemberleyn'in elini sıkmıştır. Muhakkak surette Avrupa kalkın
Bando, ingiliz milli marşını çalmış ve ması ile alakadar bütün meselelere 
muvasalat merasiminde hazır bulunan temas edecek olan görüşemler içirı 
İngiliz kolonisi, ''God sawe the king" i bir program tesbit edilmiş degildir. 
terennüm ederek musikiye iştirak et- İngiliz - İtalyan münasebetlerinde 
ıniştir. Halk, şiddet)i surette ingiliz bütün münazaalı meseleleri halleden 
başvekilini alkışlamıştır. paskalya anlaşmalarından sonra hal-

B. Çemberleyn ve Lord Halifaks, !edilmesi icap eden hiç bir şey kalmış 
bilhassa yanlarında Kont Ciano ve değildir. 

müsteşar Bastiani oldugu halde Villa İspanyol davasında da vaziyet aynı
Madama'ya gitmişlerdir. İngiliz nazır- dır. Bu meselede, filhakika, İtalya 
tarının geçeceği yollar zengin bir su- kendi vaziyetini dürüst bir surette 
rette tezyin edilmifti ve halk, bu yol- tesbit etmiş bulunmaktadır ve halen 
lan kaplamış, başvekil Çemberleyn'i vukua gelmekte olan hadiselerin ça-
alkışlıyordu. buk bir surette inkişafı, bu mesele -

J lh görüşme nin doğuracağı mukadder neticesini 
B. Çcmbcrleyn ve Lord Halifaks, hazırlamaktadır. 

saat 16.30 <la Villa Madama 'dan Guri- ita/yan Uılep'leri ve A/rika-
nala giderek hususi defteri imzala- daki nıenJaaıler 
ını§lardtr. Bundan sonra, Venedik sa • Müzakere edilecek meseleler ara -
rayına gitmişler ve İtalyan başvekili sında, İtalya ve Almanya için hayati 
ve hariciye nazırı ile ilk görüşmeleri • ehemiyeti bulunan meseleler vardır. 
ne başlamışlardır. Avrupa'da hakikaten nizam ve ifbir-

Saat 18 de lıaşlıyan bu ilk görüşme, fiğini yeniden tesis etmek istiyen hec 
saat 19,05 e kadar devam etmiştir. devlet adamında aranılacak vasıf, Av-
Unu.uni vaziy.eıt.en bahsolunılu rupa milletlerinin mecburiyetlerini, 

Roma, l 1 a.a. - Bu akp.!J_! ne redi - f, etlerini ve haklarını anlamasr-
damlan ile B. Musolini ve Kont cia - talepleri: mektup hukuka· oegil, fakat 
no arasında il kgörüpe iki buçuk sa- esaslı politik ve manevi temellere 
at sürmüıtÜr. Görüvınclere yarın öğ - dayanmaktadır. Bu talepler Avrupa'
leden sonra devam olunacaktır. da ve yahut Afrika'da, ne lngilterc -

D. N. B. muhabirinin yarı resmi nin ne de difer memleketlerin men
menbalardan ölrendiline göre, bugün faatlerini tehdit etmekte delildir. 
kil ilk görilfIDelerde, ingiliz ve ital - Esasen ltalyan talepleri, alman talep
yan devlet adamları yalnız umumi va- leri gibi, Avrupa sulhu ve nizamı
ziyctten bahsetmişler ve hususi mese - nm daha tesis edilecek •İstemi çerçc
lelere henüz temas eyıememitlerdir. vesi içinde bulunmaktadır ve zama
'Görüşmelere yarın saat 18.30 da de - nında İtalya tarafından lbım gelen 
vam olunacaktır. enerji ile bildirilecektir. 

A.kfam ziya/eti İngiliz - ltalyan görU§meleri, fra. 
Roma, ıı a.a. _ Bu akşam Plazzo sız - italyan milnaaebetleri ve Av

Venezia'da ingiliz devlet adamları şe- rupa'nın daha diğer meaeleleri hak -
kında italyan ve ingiliz hattı hareket 

re fi ne verilen ziyafetin ıonlarına doğ- lerinin daha sarih surette te9bitine 
ru, B. Musolini bir nutuk ıöylemiş ve varabilecektir. (D.N.B.) 
gerek şahsi ve gerek f8fist İtalyan hü-
kümeti adına ingiliz ba9vekilini ve ha- MeMJgero'nun makalesi 
ritiye nazırını selamladıktan sonra Messagero, uzun bir rnakelesinde, 
B. Çemberleyn'in uzlatma ve anlaşma Çemberlayn ailesi hakkında malfımat 
zihniyeti ile doğru bir hal çaresine vermektedir. Mamafih bazı gazeteler, 
varmak bahıindcki izim ve kararının İngilizlerle İtalyanlar arasında yapı
bütün italyan milleti tarafından tak • lacak müzakerelerin netice vereceğin
dir edildiğini bildirmittir. de pek o kadar ümidvar bulunmamak-

"- Son zamanlarda meriyet mev _ ta ve çok ağır meselelerin münakaşa 
kiine giren İngiliz _ İtalyan anlal?Illa _ edileceği mütaleasını ileri ıürmekte
ları, demittir, Yalnız İngiltere ile 1 - dir. 
talya arasındaki münasebetleri takvi- Doaıluğun kuveılenrrU?ainde 
ye etmek ve iki millet arasında Ak - yeni bir amU 
deniz ve Afrika'da mevcut yeni vazi - Londra, ıı a.a. - Financial Timca 
yet esasına göre bir antant vücude ge- gazetesi, Roma konferanu milnase -
tirmek ile kalmamış, fakat aynı za - betiyle 36 sayfalık hususi bir nilaha 
manda yeni bir iş birligine yol açmış- çıkarmıttır. Bu nüshada BB. Çembcr
tır. Ümit ederiz ki bu, Avrupa sulhu - layn, Musolini, Halifaks, Ciano, Pert 
nun muhafazası için yeni fakat elzem ve Grandi'nin huıuıi mesajları var -
bir unsur teşkil eyliyecektir.,, dır. 

Çemberlcyn' in cevabı B. Musolini mesajında ezcümle di-
B. Çemberleyn, verdiği cevapta, yor ki: 

gerek kendisi ve gerek Lort Halifaks "Barışın ve Avrupa medeniyetinin 
için kuvetli ve istikbali açık bir !tal _ bütün samimi dostları, ingiliz Baş -
ya'nın terakkilerini ve kalkınmasını vekili ile Hariciye nazırının ltalya
kaydeylemenin büyük bir zevk tetkil yı ziyaretlerinin İngiliz ve italyan 
ettiğini tebarüz ettirmiş ve demiştir _ milletleri arasında sempati ve dostluk 
ki : , münasebetlerinin takviyesi için yeni 
"- Ben buraya takibine karar ver - bir amil teşkil etmesini temenni et· 

mit olluğum politikaya devam maksa- mektedirler. ,. 
diyle gelmi§ bulunuyorum. Bu poli - ---
tika, herkesle dost geçinmek ve hiç 
kimseye karşı muhaıpm kalmamak po
litikası, mevcut bütün meselelere, mü
zakere yoliyle, sulhperver ve hakka • 
niyetli bir hal çaresi getirmek esasına 
dayanan bir politikadır. Bugün furası
nı kaydetmek faideden hali değildir -
ki, ingiliz - İtalyan anlaşmalarının ilk 
neticelerinden birisi dün Londra'da 
kararlaştırıldığı vechile karşılıklı as
keri malCtmat verme niyeti ile alınmış 
bulunmaktadır. Akdeniz'deki menfa -
atlarımız, gerek sizin ve gerek bizim 
için hayati bir ehemiyeti haizdir, fa -
kat bunların muhakak surette ihtilaf 
halinde bulunmaları icap etme.z. Ben 

Erzurum Halkevinde 

resim sergisi açıldı 
Erzurum, 10 a.a. - Erzurum Halk

evi ar komitesinin tertip ettigi resim 
sergisi dün birçok davetliler ve he -
veskarların huzuru ile açılmıştır. 

Sergide 39 eser teşhir edilmekte -
dir. Eserlerinde muvaffak olan dört 
sanatkara muhtelif para mükafatı 

tevzi edilmiştir. 
Diğer taraftan Halkevimizde açıl -

mış oaln lisan kursunda her gece ar
zu edenlere Fransızca dersleri veril
mektedir. 
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Posta~ T e~rof ve Telefon · - . 
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N O A Ç 1 

................................................... .1 
NÖBETÇlE~ZANELER 

KOPYE Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 

SatıJık: ı : ı . i 
l Küçük llôn Şartlan i 

Satılık - 33 model fort marka kap· 
tıkaçtı. Bankalar Cad. Çiçin yurt ı;o 

kak No: 9 Ahmet Rafct'e müracaat. 
9435 

! Dört satırlık kuc;uk ılii.nlıırdan: J 

Müsabaka ile mülelfiı 

muavini ahnacak 
P. T. T. Umumi Müdürhiğünden: 
idaremizde miınhal (35) lira maaş

lı müfettiş muavinlikleri için 10-2-939 
tarihinde Ankara ve İstanbul 'da bir 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. ls
teklilerin aşağıdaki şartları haiz bu
!unmalarr Hizımdır. 

b Muzaffer, bu sefer meclisi inzi
l atın kapısını ilk defa olarak §iddet-
e çarpmadan çıkıyordu. Beyaz ke
t~n mendilini kuru gözünde gezdirdi; 
bı~ hayli terlemişti. Arkadaşlarının 
~~tecessis bakışları arasında başı Ö· 

nunde ilerliyerek uzun bacaklariyle 
koridoru geçti. Şekip onu biraz ileti
d.: bekliyordu .. Renksiz ve zayıf yü
zunde sinirli hareketler belirmeğe 
başlamıştı. İki elini hafifçe yana aça
rak sordu 1 

- Ne haber? .. 
h.ı Muzaffer Şekibin koluna girdi, 
d ~cr~v actıis.~onu~ajan Y.il~U: 

ef etnıyordu. tık söze bafhyan Musaf
er oldu .. 
- Son defa olarak affıma karar ve

rildi, en ufak bir kabahatimde pılıyı 
Pırtıyı sırtıma verip kapı dİşarı ede
Cekıer .. 

- Bari bundan s<:ınra uslu otur Mu
taffer .. 
.- Benim de niyetim öyle Şekip ... 

Sıgaran var mı?. Yak ta ver.. Artık 
ıniınlendik. Herkes benden bir cü-
2atnlı gibi çekiniyor, ama aldırma be 
Şekibciğim ... Kaderde varsa kovulu
ruz da ... Canına yandığımmın dünya
aı hep bir kararda yürümekle tüken
lnez ki.. 

Yerden bir taş aldı. Kolunun bütün 
kuvetiyle gidebildiği kadar uzaklara 
fırlattı.. Sonra oturduğu taşın ilzeri
ne arka üstü uzanarak geniş kahka
~larla gülmeğe baııladL Şekib süz
gun bakışlarla arkadaşını süzüyordu. 
mevzuu değiştirmek isitiyerek mırıl
dandı: 

- Yarı• ruhiyatı ne yapacağız, 
dörtten aşağı not alanları imtihan e
decek. Ne ise sen geçen ders kurtul
dun. 

- Otur bu akaşm çalış .. 
- Deli misin yahu .. Bir senedir 

•ayfasını açmamışım, bir gecede öğ
tcneceğim. Hem imkan yok azizim 
hen ruhiyat öğrenemem. Kafan alma
'1nca zorla sokamazsın ya. 

Muzaffer yavaş yavaş yattığı yer
den doğruldu: 

- Dur kolayını buldum. 
- Bu sene sınıfta kal diyeceksin 

değil mi? 
- Hayır daha kolay bir şey bu .. Ya 

bl'~n için bana bir veya iki mum bula
ılir misin? 

d' Şekip dolgun bir kahakaha koyver
l. 

- Ne gülüyorsun. lki mum lazım 
0 kadar. Karışma ötesine sen. 
it Muzaffer'in yüzü ciddiydi. Yerden 
~lktılar. Pantolonlarına yapışan kü
ç~k çakıl parçacrklarrnr silkeliyerek 
>'urüdler .. 

* • • 
h Ruhiyat hocası uzun koridorun ni-
ayetinde kızarmış kahve renkli elbi

~eaiyle görünür göürünmez Şekib'in 
d Cl.lbi ani bir heyecanla atmıya başla
! t. Bugün muhakkak imtihan olacak
a.r ve muhakkak ta sıfırdan fazla not 

aıa.nı b· ıyacaktı. Bu saatten sonra koca 
~r tatil belki de koca bir sene boşu 
le §una kaybolup gidecekti. Birden 

Uvetli bir omuz darbesiyle sarsıl
d~, Muzaffer iki eli, ceplerinde içeri 
gırdi, Şekibi teselli ediyordu. 
-Korkma, mumlar hazır. Ver sen şu 

eacrkeditleri bana, hah ıöyle· arrayı 

Ya.zan: Mualla Ihsan BORA 

da biraz şöyle çek. Tamam.. Sualleri 
alıralmaz sen hemen yazmağa bak. 
Başını kaldırmadan mütemadiyen yaz. 

- Yahu ne yazayım? Kelime bilmi
yorum diyorum sana .. 

- "Rasputin .. i de bilmiyor değil
sin ya. Daha eveli akşam filmini gör
dük otur onu yaz .. Bene sana yetişti
ririm. 

Şekip, birden Muzaffer'in yapacağı 
kurnazlığı anladı. Sevinçle boynuna a
tıldı. 

Yaşa be Muzaffer olur kahraman
lardan değilsin .. 

'l;J, ........... ,,.. ıuııt ' 
dan ao UlUll 9tu. Mu ter koıarak 
a~ka sıraları geçti. Anfinin altına ge-
çılecek küçük bir kapıdan uzun bo-

yunu eğer~k ta Şekib'in bulunduğu ye
re kadar ılerledi. Örümcekler alnına 
ve ensesine değiyordu. Mumları ya
karak tahtaya yapıştırdı. Ruhiyat ki
tabını ve kağıtları yere açtı. M ualli
min söylediği sualler tek tek duyulu
yordu. Cevaplarını kitaptan bularak 
yazdı. Sonra yazdığını beğenmiyerek 
yeniden temiz bir kağıda kopya etti. 
ve Şekib'in imza ve numarasını da ü
zerine yazarak dörde katladı . Tahta
nın aralığmdan ufak bir işaretleşme

den sonra uzattı. Fakat bu eı;nada kolu 
mumlardan birini devirmiş birini de 
söndürmüştü. Kenardaki eski örüm
cek ağları parlamağa başlar başlamaz 
Muzaffer bir §aşkınlık içinde eveıa 

kaçmağa teşebbüı; etti, fakat sonra 
birdenbire ceketini çıkardı, ve yanan 
kağıtların üzerine kapandı, karanlıkta 
vücudunun bütün ağırlığını taze alev
lere vererek ezmeğe, söndünneğe çalr
şıyordu ki koku, gürültü ve talebele
rin telaşlı göz işaretleri muallimi ha
rekete getirdi. Ve hemen o gün Mu
zaffer örümceklerden bembeyaz ol
muş saçları, tozlu elbiseleriyle kendi
ni tekrar inzibat meclisinin kapısı ö
nünde buldu ... 

* * * 
Eşyalarını toplarken Şekip ona yar

dım ediyordu. üzüntülü gözlerinde 
minnet dolu bakışlar vardı. Fakat o
nu yine Muzaffer teselli ediyordu. 

- Üzülme yahu .. Aldırma ne yapa
lım kısmetten fazlası olmazmış. Bu 
mektepte yiyecek ekmeğimiz kalma
mış demek ki. 

- Beni ele verı;eydin kurtulur
muydun acaba Muzaffer? 

- İşte o zaman enayiliğin alasını 
yapmış olurduk. Hiç olmassa sen sı
nıfı atlattın ya ... 

1 
- Böyle geçmektense gecmemek da-

ha evladı.. -
- Ya hem ben kovulsaydım hem de 

sen sınıfta kalsaydın ne olurdu? Be
reket versin elimde birinci kağıt var
dı. Henüz kopyayı vermedim ve kime 
vereceğim de belli değildi dedim. Te
miz insanlar azizim bizim gibi değil
ler ki ... İnanıverdiler .. 

- Sen §İmdi ne yapacaksın? 
Vallahi ne yapacağımı ben de bil

miyorum. Dağ taş dolaşıp kısmetimi
zi arayacağız. Oh ne ala, artık ne ders 
var ne inzibat meclisi .. Ne kimya ça
lışmaları, ne mektepten kaçmak için 
dokuz dolap çevirmek. Rahat rahat 
gezmek dolaşmak istiyorum. Sana ve-
da edeyim belki yarın buradan başka 
bir diyara hareket edebilirim. Yalnız 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya eczaneleri 
Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

i Bir defa için 30 Kuruş ; 
! İki defa için 50 Kuru& i 
ı Üç defa için 70 Kurus ; 
ı Dört defa iç in SO Kuruş i 

ACELE iMDAT 

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

Satılık - Y. Şehir'de iratlı 1 ev ile 
2 apartıman Cebeci'de 4 kargir ev as - ı 

Devamlı kiıı;ük ilanlardan her defası 1 
için ıo kuruş ~h~ı~. ~~sela on defa i 

i 
neşredilecek bır ılan ıc;ın. 140 ~urus i 
alınacaktır. Bir kolaylık olm~k uzere ! i her satır. kelime aralar!~dakı b~!ilu.k· ı 

: lar mustesna. 30 harf ıtıbar ed~lmıs· j 
ı tir. Bir kuçıik ilan 120 harften ıbaret • 

faltta acele. Tl: 3911 44 1 - Türk olmak ve ecnebi kadınla 
evli bulunmamak. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın hibarı: (1521). -Telefon müra
racaat. ıehir: (1023-1024). - $ehirlera
rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
gazı arıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anbarı: (3705). - Tabi 
telefon numaralan: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci
varı: (2806·3259). ·Yenişehir. Havuz
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı. 
Güven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

Acele satılık arsalar - Kocatepe'de 
Muammer Eriş'in köşkü karşıı;ında 

vekaletlere yakın imar dahili parsel
lenmiş toptan perakende Tel 2406 55 

l olmalıdır. · · b ! ! Dôrt satırdan fazla heı satır ıçın e· i 
i her seferine ayrıca on kurus alınır. f 
İ Küçük ilanların 120 har_fı l 
i geçmemesi lazımdır. Bu mık· İ 
f tarı geçen ilanlar ayrıca pul ı 
: tarifesine tabidir. ı 

2 - Hukuku siyasiyesine sahip ol
mak. 

3 - Hukuk, mülkiye, yüksek iktı • 
sat ve ticaret mekteplerinden ve bun
lara tekabül eden ecnebi yüksek bir 
mektepten mezun bulunmak. 

(1291). - İstanbul taksisi: (3997). 

Otobüslerin ilk ve :.on seferleri 

Ulu:; M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

7.25 23.00 

Satılık - Yenişehir'de tek ve çift 
katlı evler. K. Oğlan Koç Ap. 4 TJ-
2181 69 

Satılık arıalar - Jandarma mektebi 
yanı asfalt üzerinde ve arkada. K. Oğ-
lan Koç Ap. 4. Tl: 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 

ı ................................................ ....... 

Kiralık: 

Kiralık - Ulus meydanı Koçak ha· 
nında birinci katta yazıhane için elve
rişli 2 ve 3 odalı daireler kiralıktır. 
Kalorifer ve Asansör vardır. 33 

4 - Hizmeti filiyesini yapmış, ve
ya sınıfı ihtiyata nakledilmiş veya 
askerliğe elveı işli olmadığ ı sabit ol
muş bulunmak veya tecil edilmek. 

5 - Otuz yaşından yukarı olma -
mak (halen D evlet memuriyetinde 
bulunanlar bu kayıttan müstesnadır) 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 Satılık - Maltepe Bomonti Yenişe- Kiralık - Y. Şehir Ataç Sokak 18 

hir'de inşaata elverişli arsa ev ve apar- No. lu ap. Her türlü konforlu geniş 4 

6 - Hüsnühal eshabından bulun -
mak ve haklarında yapılmış tahki -
kat neticesinde herhangi bir suçtan 
dolayı mahkum olmadığ ı sabit olmak. Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 

Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
KeçiOren'den Uluı M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'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. pazarı'ndan Akköpriı'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pa.ıarı'na 7.30 9.45 

Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 -.
U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 

§ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
beı; dakikada bir sefer olup tren za
manlan seferler daha sıktır. 
U. Meydanı'yle Yenişehir. Bakanlık· 
lar. Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki-
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den ve 8 eve 21den23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey· 

• danı'na dönüşleri sinemaların dağılııı 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 

Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
- -ıdaao.Jrabul cdeı-• .._;;__~~---=...,-

Tren Saatleri 

Haydarpaı;a'ya : Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
ıembe. Cumartesi 
Toros sürat.) 

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

Diyarbakır hattı : Her gün 9.35 
Zonguldak hattı : Hergim 15.00 

hiç param yok Şekip bana bir lira ve
rebilir misin? 

lstanbul'a geçinciye kadar yanımda 
bulunsun. 

Şekip son kalan lirasını Muzaffer'e 
uzatı. 

İki arkadaş uzun uzun vedalaştılar. 
Muzaffer yolun nihayetini dönünce
ye, kadar demir parmaklıklarda ken
disine bakan Şekip'e el salladı .. 

Ve hayat, onları Şekip koca göbek
li, geniş enseli bir banka direktörü, 
Muzafferi tam manasiyle bir serseri 
oluncaya kadar karşılaştırmadı. 

* * * 
Yağmurlu bir gündü. Muzaffer ken 

disini yabancı bulduğu bu muhitte, 
cebinde bir tek lirasiyle kalmıştı. İç
mek, her gece olduğu gibi kendisini 
unutuncaya kadar içmek istiyordu. 

Yırtık ceketinin iç cebinde Şekip' 
in büyük bir resmini taşıyan günün 
en mühim gazetelerinden biri duru 
yordu. Ve belki o da onun gibi olabi
lirdi, geçmiş günlerinin hasretiyle 
ürperiyordu. Gitmek, onu görmek, 
dertleşmek ihtiyacını içinde duyarak 
Şekip'in bankasına doğru yürüdü. İs
karpinlerinin deliklerini çamurdan 
yamalar kapamıştı. 

Temiz mermer taşları geçerken ha-
deme dik dik arkasından baktı ve e
lindeki uzun bir sırığa takılı bez par
çasiyle ayak izlerini temizledi. Geç
tiği yerlere keskin bir ispirto kokusu 
yayılıyordu. Yeşil yapraklı büy~~-fı • 
çıların arasından ayaklarını suruye
rek geçti, dar bir koridordan sonra ge 
len direktör odasının önüne yakla
şırken kapı birden bire açıldı. ~v~~a 
yuvarlak bir göbek sonra Şekı.p ı~ 
etli yüzü göründü. Yanında kendı ~ı
bi çok şık iki ahbabı daha vardı. Bır
birlerine gösterdikleri taşkın ve kar
şılıklı iltifatlardan hangisinin daha 
üstün mevkide olduğu pek anlaşıla
mıyordu. Muzaffer durdu. Elleri ren
gi kaybolmuş kirli pantolonunun cep
lerinde sabit ve aşina bakışlarla Şe
kip'in gözlerini aradı, buldu fakat se
nelerin dostluğunu ve samimiyetini 
sildiği bu gözler kendisine gelişinin 
sebebini sorar gibi bakıyorlardı. 

- Merhaba Şekip ... 
- O merhaba Muzaffer bu ne hal? .. 
Şekip, bir eliyle Muzaffer'in elini 

tıman. Tl: 3911ve3563 94 ve 5 odalı 2 daire. Tl: 3520 41 7 - Daire doktoru veya idarenin 
lüzum göstereceği hastanede sıhat 
heyetince yapılacak muayene netice
sinde. sıhl vaziyeti bu vazifeyi ifaya 
müsait ve memleketin her tarafına 
daimi surette seyahate mütehammil 
olduğu anlaşılmış bul~.n~k. .. 

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

96 

Satılık - Bahçeli evlerde B. 4. tipi 
143 No. lu ev. İstanbul pastanesinde 
Bay Hamzaya müarcaat. 114 

Satıcı aranıyor - Almanca bilen bir 
satıcıya ihtiyaç vardır. Akha'ya müra-
caat. Telefon: 3377 115 

Satılık - Çankırı oteli altında No: 
10 da yevmi 100-110 lira peşin satış 
yapan bakkaliye acele azimet dolayı
siyle devren satılıktır. Ti: 3203 135 

Satılık ucuz otomobil - Ponçiyok 
marka tenezzüh ucuz satılıktır. Yeni-
hal No: 22 ye müracaat. 136 

l!? arıyan lar: 

İ§ Anyor - Lise mezunu . dakti~o 
bilir her türlü muameleye aşına bır 
genç öğleden sonralan iş arıyor. 1çhi -
sar Kale. s. No. 4 M. Zeki'ye mektup-

29 la müracaat 

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

lı arıyor - Fransızca ingilizce bi • 
len almanca stenografi ve daktilografi. 
ye aşina bir alman bayan, Ulus'ta N. t. 
rumuzuna mektupla müracaat. 112 

lş arıyor - Ticari ve sınai muha
sebeye vakıf hukukçu iyi İngilizce bi
len tecrübeli bir muhasebeci. Ulus•da 
M.T. rumuzuna mektupla müracaat. 

129 

Hususi İngilizce dersleri 
Amerikan kollejinden mezun bir ba

yan tarafından veriliyor. Aile nezdine 
de gidilir. Anafartalar Uçanlar S. A
teşhan Ap. daire 3 N . İzzi'ye müraca-
at. 133 

y~bancı bir adam gibi sıkarken diğer 
elındeki gümüş saplı bastonunun u
cuyla odasını gösteriyordu. 

- Benim odam burası Muzaffer 
Mühim bir işim var. Şimdi çıkıyo

rum. 

Boş vaktimde gel de seninle uzun 
uzun konuşalım ve acele adımlarla i
lerlerken ilave etti: - Bir şeye ihti
yacın varsa telefon et bana. Numa
ram 23 .. 

Direktörün arkadaşları bir iki adım 
ileride hayret ve tecessüsle onlara ba
kıyorlardı. Muzaffer. ince dudaklan
nı sinirli bir hareketle gerdi, yüzünün 
gülmekle ağlamak arasında garip bir 
ifadesi vardı. Pantolonunun sağ ce
binden yırtık ve eski tek lirasını cı

kardı. Çam~rl_u ayakkaplarını ı;üri;e
rek koşar gıbı arkasından yetışti ve 
onu omuzundan çekti: 

.-:- ı:ur Şe~ip.. Ben buraya seni 
gorr:ıege değıl yedi sene cvel senden 
aldı?ım borcu ödemeğe g clc!im Al 
şu lıranı .. Haydi eyvallah uostum ! ... 

Bey~z mermerlerin üzerinde Mu
zaffer ın çamurlu ayak ı· 1 . d b • z erın en 
aşka bır şey kalmamıştı. 

Şekip, arkadaşlarına yuvdrlak .. b W • O go-
egını .?ynatan küçük, kısa kahkaha -

larla gulerek söyliyordu. 

.::- ~~~m bu hale gelirler .. Hem de 
yıgıtlıgı elden bırakmazlar şu asalet 
ne garip 2ejdir. ' 

Kiralık - Atatürk bulvarında Kut • 
lu apartımanı altındaki mağaza kira-
lıktır. Kapıcıya müracaat. 42 

Kiralık - 1, 2, veya 3 odalı daire 
Y. Şehir Selanik Cad. Orman müdür
lüğü yanında yeşil boyalı Ap. No- 5 
saat 12-13 arası müracaat. 56 

Kiralık kaloriferli daire - Tam kon 
for 4 oda, 1 hol, azimet dolyısiyle d~v
ren veya yeniden. Bakanlıklar Postaha 
ne kar:ıiısı Ersin Ap. 82 

Kiralık güzel odalar - Merkezi yer
de güzel manzaralı ve havadar odalar. 
Kiralar çok müsaittir. Selanik 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 karşıaın
da elektrik şirketine giden İlkiz sokak 
No. 3 Dr. Feyzi apartımanmda kalori-
ferli 5 oda, 1 hol, Tel: ı 764 92 

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

Kiralık Daireler - Yenişehir, Ka
ranfil sokak No. 7 apartrmanda 4 oda, 
1 hizmetçi odası, geniş hol, yeni bit -
miştir. 3 daire kiralıktır. 107 

Kiralık - Y. Şehirin merkezi olan 
Yüksel Cad. 7 No. lu hanenin üst katı 
5 oda ve mükemmel konfor, ucuz fiat-
la. Tl: 3715 109 

Kiralık kat - Y. Şehir Türe sokak 
No. 11 Sümer Ap. No. 7 de 4 oda, ban
yo, mutbak. Kapıcıya müracaat. 113 

Kiralık - Y. Şehir Selanik caddesi 
No. ıo da 5 ve 4 odalı daireler. Mevkii 
merkezi, kalorifer, sıcak su, zemin li
nolium. sabit gardroplar, dahili tele -
fon tesisatı. Kapıcıya ve Ti: 1965 120 

Kiralık 1, 2 oda - Muvafık fiyatlı 
konforlu, Işıklar cad. Necati B. mahal
lesi Cevat B. Ap. daire 4 de Erdil'e 
müracaat. 122 

Devren kiralık daire - Mühendisler 
birliği karşısı Ölçerler S. No. 2 de 1 
c.i ka~ 4 o~. 2 hol, konforlu aylığı 6~ 
Jı. İ ç.ındekılere müracaat. 123 

Kiralık oda - y Şehir'd .1 · e aı e ya-
nında 1 bay veya bayana mutbak 
banyo beraber. Meşrutiyet Cad T·· • 
sokak ş · ure 

enyuva Ap. No: 1 aylığı 20 Li 

124 

Kiralık - Aile yanında bir b 
ya ba a 1 od ay ve-

y na a Karaoğlan bük" 
Cd No· 66 .. umet · · ya muracaat. 126 

Kiralık - Cebeci'de otobü ~ 
da asfalt cadde .. . s duragın-

uzerınde yeni yapılan 
apartmand .. · a musaıt şeraitle daireler. 

127 
Kiralık _ y · 1 • S .. enışe ur Maltepe Onur 

d
. otobus son durağına 1 dakik-..la 3 

o a 1 hol c.u B • manzara, konforlu 45 lira· 
ay Bahaeddin'e müracaat. 132' 

Kiralık - Yenı' hi S I' 'k · 
1 

şe r e anı cadde-
sı -2 No·lu K y · ugu apartmanında 3 o-
dalı bir daire 7 N 1 d . .. . · o: u aıreye mura-
caat edılmesi. 134 

l~ H~rcnlt·ı·: 

Dadı aranıyor - Bir aylık çocuğa 
bakmak üzere liyakatli ve tecrübeli bir 
dadı aranıyor. Yenişehir, Sclanik cad
desi Erkut apartımam No. 4. Tel 3903 

38 

İsteklilerin nüfus huvıyet cuzdanr, 
askerlik vaziyeti. iyi hal, adliye vesi
kalariyle aşı kağıdı ve mek.tep diplo
malarının asıl veya noterlıkten tas -
dikli suretlerini ve halen bir daire -
de memur olarak müstahdem iı;eler 
zati sicil cüzdanlariyle dilekçeler!ni 
4 kıt'a vesika fotoğraflariylc Anka -
ra'da P.T.T. Umumi Müdürlüğü Mu
ame15t Müdürlüğüne, lstanbul'da P. 
T.T. Müdürlügüne 30-1-939 tarihine 
kadar tevdi etmeleri ve imtihanın ya
pılacağı 10-2-939 tarihinde saat 10 da 
mezkür müdürlüklerde hazır bulun· 
maları lazımdır. 

İmtihan tahriridir. Muvaffak olan
lar aldıkları numara derecesine ve 
münhal adedine göre Müfettiş Mua
vinliğine tayin olunurlar. Muvaffak 
olanlar münhal adedinden fazla olur
sa, muvafakat ettikleri takdirde ida
renin diğer münhal hizmetlerine ta -
yin olunabilirler . Kazananlardan mü
savi numara alanlar arasında ecnebi 
lisana vakıf olanlar tercih olunurlar. 
İptidaen memuriyete intisap ede -

cekler (30) lira asli maaşla Müfettİ§ 
muavinliğine namzet olarak ve halen 
Devlet memuriyetinde (35) lira alan
lar veya (30) lirada kanuni müddeti
ni doldurmuş olanlar (35) lira maaş
la tayin olunurlar. 
Müfettiş muavinliğine teftiş mak. 

sadiyle seyahatlerinde harcirah ka. 
nun ve kararnamesinde yazılı nispet
ler dairesinde seyahat ve ikamet yev
miyesi verilir. 

(İMTİHAN PROGRAMI) 
1 - Türkiyenin iktısadi ve tabit 

coğrafyası. 

..2 - Hesap: Faiz - Iskonto, tena -
sup. 

3 -. Mali usulü defteri, muhasebei 
umumıye kanunu. 

4 - Memurin kanunu - Memurin 
Muhakemat kanunu, ceza muhakeme
leri usulü kanunu, 1609 No. lr kanun. 
kefalet kanunu - ve Türk ceza kanu
n~n~n memur suçlarına müteallik 
hukumleri. 

5 - Türkiye'dcki Posta Telgraf 
ve Telefon teşkilatına ait umumi ma
lUmat ile P.T.T. idaresine ait 2822 
No. lı teşkilat kanunu. 10108 

Ankara-Valiligi 

Kiralık kum parselleri 
Ankara Valiliğinden : 
2. 1. 939 giınün<le ihale edileceği i

liin edilmiş olan Çubuk çayı mecrasın
daki kum parsellerine vakti muayye
ninde talip zuhur etmediğinden 2490 
sayılı kanunun 43 iincü maddesi hük
müne tevfikan bir ay müddetle pazar
lığa konulmuştur. 

Taliplerin her pazartesi ve perşenr 
be günleri encümeni daimiye müraca
attları ve şartnamesini görmek istiyen
lerin de hususi idare tahakkuk ve tah
sil müdürlüğünde görebilecekleri ilan 
olunur. (122) 10135 

Zayi - Gönen ilk okulundan 1930 
senesi almış oldugum şuhadetnamemi 
kaybettim. Y enisıni alacagımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Sümer.bank Yerli mallar pazarında 
Mehmet Cengiz l 30 

Zayi - 938 senesinde Ankara be
Diğeri m.ve etti: 

- Bu serserilerin 
dir. 

lediyesinden almış oldugum 334 No-

hal t
. h. · ı ıı ı ı lu şoför ehlit.•etimi zayi ettim. Yenisi-

e ıru ıyesı- ~I il 1 llllllllllllllllllllllllllllh. " 
- Pek Yakında _ ui alacağımdan hukmü olmadıgı ilan 

Şekip tasdik etti: 

- Evet serserilerin asaleti .•. 

: olunur. - -: PAMUK PRENSES ve 7 CUCE - Ankara: Şoförler cemiyetinde şoför 
,11111111111111111111111111111111111111;:' Hasan oğlu Mehmet Ural. 131 
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Muhtelif eşya satışı 
An ara Gümrük Müdürlüğünden : 
Aşağıda müfredatı yazılı eşya 7-2-939 salı gününden itibaren 

her gün saat 10 dan 15 buçuğa kadar Akköprü civarındaki güm 
rük idaresinde açık arttırma ile satılacaktır. Talip olanların ~'<> 
7,5 pey akçesiyle o gün ve o saatte müracaatları. ( 121) 10128 

Kilo Gram Kıymeti 

L. K. ESYANIN CİNSİ 

12 500 
o 280 

16 020 
o 850 
o 200 
o 100 

12 500 
100 

s 000 
1 800 

o 380 
o 900 
3 400 
1 100 
o 280 
1 300 

100 
100 

ı 300 
650 

1 000 

2 500 
o 220 

200 
100 
140 
880 
350 
520 
620 

9 000 
5 000 

28 500 
120 
200 

4 adet 
2 ,, 

320 
150 
120 

080 
5 100 

200 
3 000 

500 

010 
400 
700 
620 
580 
000 
100 

1 000 
210 
010 
300 
800 
100 

080 
010 
080 
020 

~ 100 
1 220 

100 
1 a'1et 

g 100 
010 
300 

10 50 
1 40 
1 00 

2 
2 

19 
2 

Adet 6 

o 40 
100 

20 
00 

2 50 

00 
l)O 

480 

4 '.JO 
7 
2 
1 

o 
1 
2 

o '40 
10 010 

60 00 
00 50 

2 50 
1 00 
1 50 
1 (00 

40 
500 

1 000 
3 350 
o 400 

200 
200 

3 500 
2 000 
1 500 

050 

---
60 
17 
11 

o 50 
o 20 
o 10 
o 60 
o 10 
6 00 
1 90 

o ıs 

o 05 
o 75 
o 20 
4 

50 
2 

o 05 
40 
50 

1 00 
10 1)0 
2 00 
1 00 
o 60 
o 15 
2 00 
o 50 
2 00 
o 50 
o 15 
1 25 

10 70 
l 50 

15 
3 00 
o 20 
o 20 

26 
2 00 

20 
l 00 
o 10 
5 

40 

00 05 
05 00 
00 50 
00 10 
00 60 
07 00 
00 05 
20 00 
01 00 
00 10 
22 00 
50 00 
00 50 

02 00 
00 20 
00 05 
00 05 
37 00 
13 00 

2 00 
1 00 

00 25 
00 05 
05 00 
55 
00 80 
Ol 00 
00 15 

2 40 
5 00 

00 10 
1368 00 
0000 25 
0000 os 

01 50 
00 10 
11 00 
25 00 
00 30 

1 00 
o 07 

60 
8 00 
2 00 
o 50 
o ıs 

1 00 
20 00 

3 00 
20 00 
2 00 

10 00 
00 10 
00 lS 

l16 00 
)30 00 
01 50 
00 s 
00 50 
Ol 50 
21 00 
50 00 
02 00 

00 25 
40 00 
07 00 
06 00 
00 50 

Teferruatı prınçten kösele koşum 
Safi ipek çorap 
Kataloğ 

Boyalı teneke kutu 
Ağaç kaşık 

Demirden galvanizli mutbak levazımı 
Ham bitümen 
Pirinç boru 
Mukavva mamUlatı etiket 
Mevaddı saire ile mürettep mukavva 

kutu 
Ağaç saplı : üpürge sair mevaddan 
Demir kürek 
Akkümülatör 
Kuru pil 
Deriden kadın el çantası sade 
Yaprak sigara 
Kıyılmış pipo tütünü 
Esans koymıya mahsus boş şişe 
Kağıt iHinat re:.imleri 
Teneke reklam 
Ebonit tabla 
Gaz maskesi 
Yün mensucat 
Pamuktan önlük 
Lastik top 
Ağaç kaşık 

Demir kahve değirmeni 
Ayakkabı mantarı 

Altı kösele yüzü pamuk ayakkabı 
Ağaçtan çocuk oyuncağı 
İptal edilmiş defter 
Çiniden elektrik levazımı 
Çamaşır sabunu 
Boyalı pamuk mensucat 
Pamuk Vatka 
Yün mensucat 
Tuvalet sabunu 
Tuvalet fırçası 
Yün kadın şapkası 
Pamuk kadife şapka kadın için 
Pamuk silgi bezi 
Kesilmiş adi yazı kağıdı 
Pişmiş topraktan sırlı mamulat 
Pamuk mensucat 
İpek kordela 

Pamuk silgi bezi 
Kösele Glaf 
Transformatör 
Ağaç tokmak 
Llistik ommuUi.t-ı 
Matbaa mürekkebi 
Galvenizli çivi 
İpekli mahlUt şerit 
Pamuk çorap adi 
Scllüloit kalem adi 
Safi ipek mensucat 
İpek işlemeli yatak örtüsü 
Pamuk mensucat 
Deri para cüzdanı 
Pirinçten yazıhane levazımı 
Kağıt kaplı not defteri 

Sellüloit çerçeveli cep aynası 
Radyo 
Deri caket 
Deri harita çantası sade 
Yün kumaştan erkek şapkası 
Yüzü diğer mensucattan terlik 
Pamuk silgi bezi 
Bisiklet çantası takımı 
Radyo 
Makine aksamı 
Keten torba 
Demirden yazıhane levazımı 

Mukavva bavul 
Glase deri 
Ebonit mamulatı 
İpek mensucat safi 
Katranlı dört köşe ağaç 
Demir civata 
Deri glaf sade 
Pamuk sargı bezi 
İpekli mahlut çorap 
Yünden erkek paltosu 
Fırça nebati 
Muşamba örtü 
Kuru pil 
Adi yazı kağıdı 
Kömür kağıdı 
Yazı çoğaltmağa mahsus kağıt 
Ağaçtan ti:p mahfazalığı 
Makine aksamı 
Mermer pota 
Fotognf cihazı aksamı 
Pamuk kasket 
İçi ipekle mürettep deri kadın çantası 
Kuru pil 
Demir bidon 
Kimyevi boya sanayi• mahsus 
Fahmi hayvani 
lçi ipekle müret.~p deri kadın çantası 
Ketenden işlemeli m~sa örtUsU 
Aluminyum<lan gözlük kutusu 
Topraktan avani beytiye 
Demirden yazıhane eşyası 
Demirden yazıhane eşyası 
Pamuk kordela 
Yaprak sigara 
Yün önlük 
Yazı makinesi aksamı 
Yün mensucat 
Boyalı pamuk mensucat 
Pamuk mensucat 
Gözlük camı 

A. 

Kilo Gram 

16 
o 400 

20 000 
19 100 

7 000 

5 600 

6 100 
o 500 
5 600 
1 000 

30 000 
70 000 
00 soo 

1 080 
21 300 

900 
1 400 

600 
550 

s 200 
29 000 

080 
450 
550 

7 060 
6 200 
1 150 

300 
040 
480 

s 750 
1 000 
s 500 
4 000 

o 800 
4 200 
2 000 

250 
2 700 

17 100 
13 000 
11 000 
1 200 
o 100 
8 900 

11 800 
2 800 

18 600 
500 

450 
3 750 
8 500 

68 000 

70 000 
23 000 
8 600 
1) ........ 

12 900 
1 300 

93 000 
21 500 
11 200 
s 200 

52 000 
5 600. 

12 740 
6 3SO 
1 000 

13 620 • 
1 600 

300 
040 

1 soo 
o 700 
o 700 

100 
21 400 
1 100 

800 
3 400 

739 000 
8 700 
1 600 
o oos 
4 200 
o 190 
o 030 
1 200 

o 480 
o 040 
1 100 
o 180 
o 100 
o 100 
1 400 
1 240 
2 000 

500 
2 920 
6 700 
1 720 

420 
200 
160 
80 

200 
600 
280 
080 
720 
630 
020 
180 

420 
3 200 

oso 
200 

1 000 

u ı.:us 

Kıymeti 

L. K. 

04 00 
03 00 

5 00 
3 00 
1 00 

6 00 

4 00 
o 50 
3 00 
o 25 

600 00 
10 00 
00 20 
22 00 
10 00 
00 30 
03 ()0 
01 00 
01 50 
00 10 
00 50 
00 05 
00 30 
oo ıs 

10 00 
27 00 
04 00 
00 45 
00 os 
00 70 
20 00 
05 00 

3 00 
1 00 
3 00 
5 00 
7 00 
1 00 
1 00 
2 00 

16 00 
20 00 
03 00 
00 15 
20 00 

1 50 
15 00 

3 50 
1 00 

1 00 
20 00 
s 00 

41 00 

25 00 
7 50 

20 00 
~~"---

78 00 
00 50 
93 00 
02 00 
13 00 

2 so 
11 00 
35 00 
73 00 
40 00 
Ol 50 
70 00 
00 20 
00 lS 

00 05 
00 70 
00 10 

01 00 
00 10 
01 00 
7 50 
o 70 

15 00 
22 
3S 
10 00 
00 40 
22 00 

03 00 
00 15 
01 SO 
01 50 
01 25 
22 00 
04 00 
00 25 
07 00 
12 00 
3 00 

145 00 
9 00 
3 10 

134 00 
3S 00 

5 00 
00 70 

3 50 
o ıs 

s 00 
15 00 
06 00 
06 00 

1 70 
12 00 
00 10 

1 00 
4 00 
2 00 
3 50 

o 90 
4 00 
3 00 

Eşyanın Cinsi 

Boş demirden damacana kabı 
Sellüloit mamulatı 
Madeni eşya parlatmağa mahsus lohza 
Plan 
Ağırlığı on beş kiloya kadar makine 

aksamı 

Mevaddı saire ile mürettep pamuk 
çanta 

Ağaçtan spor aiatı 
Alüminyum matara 
Elektrik sayacı 
Demirden boyalı mutbak takımı 
Mevaddi şaire ile mürettep deri kürk 
İnşaatta müstamel çimento mamulatı 
Katranlı ip. 
Sigara 
Elektrik sayacı aksamı 
Sanayie mahsus mustahzar boya 
Şarap 

Sabun 
Çerçevesi adi gözlük 
Madeni gres yağı 
Madeni yağ 
Katranlı jüt ipliği 
Takvim 
Mektep defteri 
Keçe mamulatı çanta 
Deriden eğer takımı 
Pamuk perde 
Bant izole 
Keten ipliği 
Bant izole 
Pamuktan kenarı işlemeli mendil 
Bükülmemiş ipek suni 
Demirden dökme heykel 
Galvenizli demir çivi 
Pamuk önlük 
Deri kaplı glasör 
Fotograf resimleri 
Oyun kağıdı 
Kataloğ 

Demir civata 
Pamuk mensucat 
Maske 
Mevaddı saire ile mürettep bez çanta 
Boyalı demir kutu 
Gaz maskesi 
Ağaç kaba mamulat 
Deri bavul 
Boyalı demir kilit 
Sair mevat ile mürettep kauçuk ma-

mulat 

Keçe mamlllatı 
Gaz maskesi 
Ağaç mobilya 
Mevaddı saire ile gayri mürettep re

simli ilanat 
Boyalı demir dolap 

,, 
Oksijen alatı 

Pamuk kordela 
Kendir çuval 
Yün keçeden erkek şapkası 
Ham bitümen 
Teharet kağıdı 
Alçıdan yapılmış heykel 
Toprak mamulatı küp 
Pamuk kordela 

" 
,I 

Demirden yazıhane eşyası adi 
Pamuk kordela 
Sanayie mahsus macun 
Sabun 
Ağaç saplı demir bıçak adi 
Porselen Pota 
El aleti kelpeten 
Lastik boru 
Demir destere 
Madeni zift 
Radyo 
Ağaç eşya 

Kö:.ele koşum 
Aspesto tuzu 
Ağaç dolap 
Mustahzaratı tıbbiye 

Kuştüyü podra ponponu 
Kösele bavul 
Deri kitap gılıfı 
Pamuk bardak altlığı işlemeli 
Çay 
Diş macunu 
Dudak ve yanak ruju 
Krem 
Podra 
Oyun kağıdı 
!pek çorap 
Yün mensucat 
Oyun kağıdı 
İpek kumaş 

Kıyılmış tütün 
Kağıt bavul 
Krem 
Sigara 
Müstahzaratı tıbbiye 
Pamuktan suspansuar 
Podra 
Diş macunu 
Şampuvan 

Saç boyası 
Krem 
İpek kıravat 

Çikolata 
Sigara 
Ebonit ağızlık 
Müstahzaratı tıbbiye 
Maşe mukavva çanta 
Yüzleri sair mevattan terlik 
Mevaddı saire ile mürettep mukavva 

bavul 
Yünden boyun atkısı 
Pipo tütünü 
Altı ıkauçuk ayakkabı 

Kilo GriUD Kıymeti 

L. K. 

·12 - 1. 1~ 

Eşyanın Cinsi 

100 o 25 
040 o 65 
240 2 10 
6SO o so 

Havagazı yalana ileti 
Pamuk silgi bezi 
Deri kayak gılafı 
Demir kayak 

100 6 00 
880 10 00 
140 12 60 

2 600 2 75 
2 200 3 00 

030 o 70 
oso 1 00 
020 o 60 
130 2 60 
220 2 00 
620 1 50 

1 120 1 75 
350 7 50 
240 s 00 
250 2 00 
420 8 so 
200 o 50 
270 o 35 

3 940 30 00 
soo 00 75 
020 00 50 
150 2 00 
400 55 
1.30 4 00 

1 780 12 00 
600 12 00 
170 10 20 
80 3 90 

S60 1 85 
3 500 4 00 
2 350 35 00 

790 2 00 
2 200 2 50 
1 200 10 00 

100 7 50 
450 4 10 
050 1 00 
050 1 50 

1 150 2 60 
1 140 9 80 
3 100 30 00 

İpek boyunbağı 
Deri ayakkabı 
Donatılmış yün kadın şapkası 
Mukavva çanta 
Demir oyuncak 
Port sürme 
Müstahzar ilaç 
Dudak ruju 
Krem 
Müstahzar itaç 
Oyun kağıdı 
Şekerleme 

Kibrit 
Krem 
Keten mendil 
Fodra 
Pamuk mendil 
Kağit tabak altlrğr 
Deri bavul 
Pamuktan dikilmiş çanta gılafı 
Çakmak taşr 
Benzinli çakmak 
Cilalı pirinç kibritleri 
Lavanta 
Müstahzar ilaç 
Krem 
İpek çorap 
İpek kadın pantolonu 
Fanila 
Mukavva çanta 
Kürk 
ecnebi Jisaniyle yazılmış kitap 
mukavva bavul 
Müstahzar ilaç 
İpek kumaş 
Dantel mensucat yün 
Deri düğme 
Deri eldiven 
Oyun kağıdı 
Yün mensucat 

,, 
50 00 50 Yün boyunbağı 

100 50 freze yün ipliği 
120 30 Yün ipliği 
040 3 00 İpek kıravat 
040 ıs Pamuk mendil 
020 1 00 İpek mendil 
210 13 00 İpek çorap 
200 7 S Tuvalet sabunu 
040 90 Port sürme 
020 25 Deri podralık 

1 220 5 70 Likör 
1 300 3 50 Rakı 

ıoo O 50 Oyun kağrdı 
195 4 00 Sigara 
560 5 10 Yün çocuk paltosu 
<iSO~-~lı OO~-"B~c&'l1"4yxilkal"· 
420 60 Makinesiz demir oyuncali f 
880 1 50 Makineli oyuncak de.mirdea 

2 900 3 10 Mukavva bavul 
080 7 5 Pamuk eşya 
100 1 ıs Yünden örme başlık 
070 10 Ağaç gönye 
040 1 00 Podra 
020 15 Ağaç düğme cilalı 
OSO 6 00 İpek kadm şapkası 

50 O 50 Pirinçten traş makinesi 
270 19 50 İpek mensucat parçaları 
460 4 00 Yün mensucat parçaları 
200 15 İpek kadın gömleği 
420 4 00 Safi yün mensucat 
130 50 Pamuk havlu 

.; 

700 3 00 Pamuk sofra takımı 
40 15 Pamuk çanta 

100 5 Pamuk çocuk elbisesi ipekle m~lıl~t 
30 15 Terzi sabunu 

530 39 00 Safi ipek mensuct 
420 8 50 Krem 
140 SO Diş macunu 
60 15 Pamuk ipliği 
20 ıs Kağıt eşel 
20 10 Pirinç mahfaza ve cımbız 

1 200 2 00 Çikolata 
14 140 5 10 Üzeri bez kaplı ağaç bavul 

480 24 oo İpek tül 
3 930 35 00 Safi yün mensucat 

300 02 00 Müstahzar ilaç 
40 Ol 00 Dudak boyası 
90 3 SO Lavanta 

260 8 00 
20 o 20 

340 9 00 
6SO 7 00 
800 60 00 

1 380 13 00 
250 20 00 
260 08 00 

60 05 00 
150 Ol 00 
80 06 00 

120 09 00 
260 03 00 
050 Ol 00 
050 00 60 
2SO 17 00 
620 45 00 
200 05 00 
020 00 os 
020 00 ıs 

030 1 00 
030 1 00 
020 o 50 
060 o 25 
500 8 00 
40 3 00 

170 ıs 00 
300 22 00 

70 00 7S 
520 39 00 
100 07 50 
750 ss 00 

.. 
Çakmak taşı 
Saç boyası 
Yün mensucat 
İpek mensucat 
Yün mensucat 
İpek mensucat 
Lavanta 
İpek kravat 
Müı;tahzar ilaç 
İpek boyunbağı 
Su geçmez hale getirilmiş ipek e,ya 
Yün örme yelek 
Deri eldiven 
Deri çocuk patiği 
İpek çocuk elbisesı 
İpek mensucat 
Krem 
Cam küpe ve iğne 
Pirinç bilezik 
Dudak boyası 
Sürme 
Yün eldiven 
Çikolata 
Kürk manto 
İpek eşarp 

" tt 

İpek kadın elbisesi 
Hasır şapka donatılmış 

Safi ipek mensucat siyah 
İpek boyun bağı 
İçi ipek kaplı deri ç.anta 
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Kilo Gram 

-
5Q 
40 
70 

J 00 
280 

60 
670 
200 

750 
800 
850 

1 860 
150 

o 590 

o 030 
o 160 

860 

698 
200 

1 100 

150 
340 

5 000 
ı 360 
ı 20 
s 140 

100 
220 

1 440 
4 ıoo 

160 
540 
120 
020 

60 
260 
740 

ıl 160 

2 400 
440 
300 

40 
05 
05 

400 
490 

950 
590 

1510 00 

1 300 
760 
100 
650 

500 
200 
160 

120 
250 
-150 

S90 
200 
960 
220 

560 
320 
200 

60 
2 520 

500 
ı 500 
3 

adet 1 000 
1 000 
7 50 

150 
ı 00 

200 
300 

ı 500 
100 
150 
300 

2 800 

3 500 
Z3 500 
17 500 

3 500 
1 500 
1 000 

10 000 

1 800 
1 300 

1 300 
4 000 
1 000 
4 000 
o 300 
1 500 
o 500 

6 000 
140 000 

10 500 
s 500 

100 
4 500 

020 

440 
1 900 

200 

400 
11 600 

1 600 
4 600 

900 

010 
•det 98 
tdet 106 

1 800 

8 600 
45 

200 
200 

Kıymeti 

L. K. 

2 00 
l 50 
s 00 
9 00 
1 25 
s 00 

Eşyanın Cinsi 

Güderi eldiven 

" ,, 

Askeri Fabrikalar 

Ateşçi ustası 

alınacaktır 

RESMİ lLANLAR 
10 00 
07 00 
19 00 
05 00 
01 00 

1 50 
3 50 

15 00 

1 00 
4 00 

18 00 

İpek şarpa 
Yünden örme kadın elbisesi 
Pamuktan zenne çantası 
İpek kombinezon 
Müstahzar ilaç 
Lavanta 
Kolonya 
Müstahzar ilaç 
Alüminyum eşya 

Balık 
Kolonya 
Saç boyası 
Ecnebi sigC'ra 

,, ,, 
,, ,, 

50 00 İpek mensucat beyaz 
14 50 İpek mensucat 
28 00 Kolonya 

03 00 Bayan sigarası 
Ol 50 Femil 

8 00 Çikolata 
16 50 Şarap 
O 90 Mohna 

13 00 Rakı 

S 00 İpek eşarp 
14 00 İpek kravat 

103 00 İpek mensucat 
4 35 Mukavva bavul 

O S Ağaç cetvel 
14 00 Kolonya 
2 50 Kibrıt 

1 00 Müstahzar ilaç 
O 60 Yün eşarp 
2 20 Yün örme kadın caketi 
6 SO Yün caket 

10 50 Yün eteklik 
2 50 Mukavva bavul 

32 00 İpek elbise 
22 00 İpek kadın eşyası 

1 50 Deri eldiven 
O 50 İpek eşarp 

O 60 İşlemeli pamuk mendil 
30 00 İçi ipekle mürettep deri çanta 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 

Kırıkkale fabrikalarımızda yevmi
ye ile istihdam edilmek üzere iki mü
tehassıs ateşçi ustası alınacaktır. E
mekli deniz makina subaylarından 

veya ticareti bahriye makina mekte
binden neşet ve türk donanmasında 

ihtiyat subaylığını ifa ve ikmal etmiş 
ve liman dairesinden ehliyet şahadet
namesi almış olanlar tercih edilecek
tir. 

Talip olanların istenilen vesikalar
la umum müdürHiğe müracaatları. 

(5328) 10025 

ı::::::::: .. ____ ................... I 
Vilôyetler ........................................... 

Bir mühendis veya 

Fen memuru aramyor 
Kütahya Belediye Reisliğinden: 

Belediyemiz bütçesinde mevcut 
(90) lira aylık ücretine Stad inşaatı 
tahsisatından da (60) lira ilave edil
mek suretiyle aylık ücreti (150) lira
ya iblağen 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) 

10097 

Sıhot Bakanh{lı • 

S Adet serum beygiri ahnacak 
Merkez Hıfzıssıhha Müeuesesi 

Satın Alma Komi&yonundan : 

1 _ Müessesemiz serum şubesine 

şartnamesi veçhile beş adet serum bey
giri 28. ı. 939 cumartesi günü saat 11 
de pazarlık suretiyle satın alınacak

tır. 

2 _ İlk teminat 7 5 liradır. Muham-
menbedeli 1000 liradır. 

3 _ şartnamesi her gün müessese 
başkatipliginden alınabilir. 

(111) 10130 

Elbiselik kumaş atanacak 

Merkez Hıfzıssıhha Müesseaesi 
Satın Alma Komisyonundan : 

1 _ Müessesemiz hademelr.i için 
237 metre elbiselik kumaş ile 40 met
re 50 santim paltoluk kumaş 28. 1. 939 
cumartesi günü saat l 1 de açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. 

2 _ tık teminat 81 liradır. Muham
men bedel 1069 lira 50 kuruştur. 

3 - Nümune ve şartnameler mües
sese başkatipliğinden her gün alınabi-
linir. (112) 10131 

Bayınd1rhk Bakanhğı 

Telgraf ve bağ teli ahnacak 
00 80 Nane şekeri Bir kazan alınacak 
02 10 Çikolata Nafıa Vekaletinden : 

1 50 ,, Kütahya Belediyeainden : 15. 2. 939 çarşamba günü saat 15 de 
30 20 Kına 200 ila 300 beygir kuvetinde bir bu- Ankara'da nafıa vekaleti binası için-
24 00 Kolonya har makinesi tahrik edecek bir kazan de malzeme müdürlügü odasında top-

l 40 Bisküvi arıyoruz. Kazan yeniye yakın kulla. lanan malzeme eksiltme komisyonun-
O 75 Çikolata nıtlı olrnaaı ve asgari 14 atmolfer taz- da 7530 lira muhammen bedelli 50 

O 25 Hurma yikinde olması Ui.zımdır. Su borulu ton telgraf teli ile 200 kilo bağ teli: 
1 d b . ah · 'ltınesı 

1 00 
veya alev borulu o masın a ır m • nin kapalı zarf usulıyle ekaı 

0 15 
Şekerleme zur yoktur. lateklileri linyit kömilrü- yapılacaktır. 

4 00 
Sardalya nü kullanacak tarzda olması yukarda (Yerli malı için de teklifte bulunu-
Sigara yazılı evsafta kazanı olanlar fiyatı ve 1 b"l" ) 

3 00 a 1 ır. • teferruatı " evsafiyle belediyemize müracaat et- Eksı'ltme şartnamesı ve 
1 mu'" dürlü-0 25 Reçe meleri rica olunur. (124-70) 10098 bed isi• olarak malzeme 

O 25 Çikolata --=;:~=:::=:~=;:--:::~:---:;: :"~""""~=======:::::ı::===~l üt1~e11 alınabilir. 
..n. so-~~ ... -"-'- '-••"'n_:,_ . 
v ~ı.zı ,.,,.ar Muvakkat temmat 564 lira 75 ku-
0 30 Felemenk peyniri ruştur. 

2 10 Çikolata isteklilerin teklif mektuplarını 
O 35 Çay muvakkat teminat ve şartnamesinde 

o 40 Marrnclit HükOmef konağı İAJISI yazılı vesaik ile birlikte aynı gün aa-
o 20 Ağaç oyuncak at 14 e kadar mezkur komisyona mak-
0 15 Çivit Tatvan Malmüdürlüjünden : buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

O 10 Peynir 1-Tatvan kazasında yapılmakta olan <53os) 9632 

000 50 Toprak sırlı yaldısh aakıı hükümet konağı binasının geri kalan 
2 60 Deri çanta (34031) lira 63 kuruşa tekabill eden 

60 Adi cam ıürnhi kısmı kapalı zarf usuliyle yapılan mü-
7 50 Üzeri sedef bkımalı tavla nakaaaya talip zuhur etmemesine bi-
8 75 Keman naen 1. 1. 939 tarihinden itibaren bir 
l 10 Ouri kağıt kaplı mukavva kutu ay müddetle pazarlık yoliyle ihalesine 
2 00 Düı bin karar verilmiştir. 

1 80 Deriden bel kayıtı 2 - İstekliler eksiltme şartnamesi-
0 25 Demirden elbiH urk1111 ni mukavele projesini genel ve fenni 
O 10 Boyalı demir küvet prtnamcyi kctif cetvel fiyat ve met-
4 00 Gümüş tine.an zarfı raj vetveUeriyle projeyi Tatvan mal-
0 40 Ağaç sehpa müdürlüğünde görebilirler. 
o 75 Ağaç fotograf §a&eıi 3 - İstekliler pazarlığa girebilmek 
o 10 Por&Ölen fincan için (5104) lira (75) kuruş kati temi-
0 ıs Porselen sigara tablası nat vermesi ve bundan başka nafıa ve-
9 25 Pamuktan eski elbise kaletinden ya(>ı müteahhitliği ehiyet 

21 00 Yünden eski elbise vesikası ve 939 yılı ticaret odası vesi-
02 00 Ciltsiz kitap kalarını ibraza mecburdur. 
03 00 Ciltli kitap 4 - İkincikanun 939 sonu bayram 
10 50 Fotograf aksamı tatili olmasından pazarlık 6.3.939 pa-

5 00 Pamuk yatak çarşafı zartesi günü saat 14 de Tatvan mal-
ı 25 Pamuk yastık müdürlügünde müteşekkil heyetle ya-
9 00 Bakır mutbak takımı pdacaktır. 
O 50 Mutbak levazımı demirden 5 - İnşaat 1 haziran 939 da başlı-
1 50 Pırinç gaz ocağı yacaktır. Emanet inşaat komisyonu ta-
l 15 ıafından alınıp bodrum katından arta-

4 00 
Pirinç 5efer tası cak tahminen ( 4000) liralık taş, kum, 
Pirinç havan 

0 ıs kireç ve sair malzemeyi resmi fiyatla-
Kuru fasulya rı üzerinde kabule mecburdur. 

4 00 Pirinç mangal (124) 10136 
O 07 Tel elek 
4 95 Eski, pamuktan kadın çorabı 
O OS Demir şiş 

1 50 Demir ütü 
10 00 Makine aksamı 

3 80 Üzeri teneke kaplı ağa!i sandık 
5 50 Adi pirinç hırdavat eşyası 

10 Demir cetvel 
2 50 Elektrik sayacı 
O 10 Çerçeveli termometre 

O 10 Camdan alatı fenniye 
1 00 Benzin sayacı 
O 15 Adi el terazisi 

O 10 Adi cam tüp 
24 00 Oksijen cihazı 
3 50 

10 10 
00 10 

00 05 
5 00 
2 00 
o 15 

.. " 
" ,, 

El aleti demirden 

Muşamba metre 
Cam kavanoz 
Cam eşya 
Adi demir çivi 

Demiryolları 

Telgraf ve bal teli ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komi•· 

yonundan : 

9. 12. 1938 tarihinde yapılan l· ı ı 

eksiltmc:de talibi çıkmamış olan v~ 
muhammen bedeli 1837 5 lira olan 120 
ton telgraf teli ile 2,5 ton bağ teli 
ıs. 2. 939 çarşamba gUnU saat 15 de 
kapalz zarf uıuliyle Ankara'da Nafıa 
vekileti binasında satın ah~acaktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerın 1378,13 

l . alık muvakkat teminat ile kanunun 
ır krf .. 

tayin ettiği vesikaları ve te . ı lerı~ı 
aynı gün •aat 14 de kadar ıdaremız 
malzeme dairesindeki komisyon reiı
liğine vermeleri Ulzımdır. 

Bir daktilo ahnacak 
Nafia Vekaletinden : 

Vekaletimiz demiryollar inşaat re
isliğinde (70) lira ücretli bir daıktilo
luk açıktır. 

Taliplerin orta mektep mezunu ol
ması ve aakerliğini yapmış bulunması 
~arttır. 18. 1. 939 çar§&ınba günü sa· 
at ( 14) de milsabaka imtihanı yapıla. 
cağından bu evsafı haiz olanların 

17. l. 939 salı gilnil akşamına kadar 
lilzumlu diğer evrakı miisbiteleriyle 
birlikte vekaletimiz zat işleri ve sicil 
müdürlüğüne müracaatları il5.n olu-
nu~ (94) 10126 

Fakülteler 
Elbise yaptırtlacak 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 

Leyli talebe için 170-180 ve hademe· 
ler için 25 takım elbi•e yaptırılacak -
tır. Talebe elbi•esinin muhanvneo be
deli (4950) lira ve muvakkat teminatı 
(371) lira (25) kuruıtur. Hademe el • 
biıesinin muhammen fiyatı (625) lira 
ve muvakkat teminatı ( 46) lira (88) 
kuruftur. lateklilerin fBrtnameyi gör
mek Uzere her giin ve münakasaya 
girmek için 13-1-1939 cuma gilnil saat 
11.30 da fakülteye mUracaatları. 9595 

Enstitüler 
Elbise yaptarılacak 

Gazi Terbiye Enstitüaü Direktör
lüğünden: 

1-Gazi Terbiye Enstitüsü erkek 
talebesi için 155-160 takım elbise yap
tırılacaktır. Kumaş, malzeme işçilik 
dahil beher takımın muhamm;n bede
li (30), ilk teminat (360) liradır. 

Ankara Levaum Amirliği 
hükümlerine göre ellerindeki vesaik- l 
teriyle ve ilk teminatı mezkftr muha
sebe veznesine teslim edip alacağı mak 
buzla muayyen saatte komisyona gel- :_....,.,,,_.,.,.,..,_...,_,,,__........,...,_...,..,...,.,..,......,.-> 
mel eri. 

4 - Şartname ve nümuneleri gör
mek isteyenlerin Enstitü Direktörlü
güne müracaat etmeleri. (5242) 9505 

[Mil;i Müdaıaa BakanhÖ; ... ·ı 
Bir büyük otoklav ah~acak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : . . . 
1 _ Tahmin edılen fıyatı 1500 lıra 

olan bir adet büyük otoklav 20 son
kanun 939 cuma günü saat 10 da açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 112 lira 50 kuru§ 
olup şartname bedelsiz olarak Ko. da 
görülür. • 

3 - Eksiltmeye girecekler kanunı 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgeleriy
le birlikte eksiltme gün ve saatinde 
Ko. da bulunmaları. (5351) 10022 

Erat eğer takımları 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
ı - 145.000 yüz kır.c: beş bin liralık 

ahşap iskeletli ve 145.000 yüz kırk 
beş bin liralık çelik iskeletli erat eğer 
takımları .. yrı ayrı kapalı zarfla ek
siltmiye konmuftur. 

2 - Ahşap iskeletli eğer takımları
nın beheri 92 doksan iki lira çelik is
keletli eğer takımlarının beherine 107 
yüz yedi lira fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - 1-ler partinin ilk teminatı 8500 
lira olup 13rtnameler 7 50 şer kurut 
mukabilinde komisyondan alınır. 

4 - Ahşap iskeletli eğer takımları
nın ihalesi 19-1-939 per§CIDbe günil 
saat 11 de ve çelik iskeletli eğer takım 
!arının ihalesi de aynı gün saat 11,30 
dadır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı belgel erle bir 
likte ihale saatından behemahal bir 
saat eveline kadar zarflarını M. M. V. 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(5354) 10029 

Bir subay aranıyor 
M. M. Vekalet.i Hava Müateıarlı

ğından: 
Diyarbakır tayyare alayı depo su

baylığında rütbesi maaşiyle istihdam 
edilmek üzere tahdit sin hududunu 
atmamış bir subay emekli olarak hiz
mete alınacaktır. 

İsteklilerin hava müsteşarlığına is
tida ile mUracaatları (31) 10068 

Devlet Hovo Y ofları 

İki otobüs, iki traktör, iki 
silindir iki bipne makinesi 
ye flnnık, bir adet pulluk 

ah nacak 
Devlet Hava Yol/an Umum Mü

dürlüğünden : 

ı - Aşağıda adet ve cinsleri ile mu
hammen bedelleri yazılı vasıta ve le
vazım kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Otobüslerin eksiltmesi 28.1.939 
c~mart~si gü?ü saat l 1 de, digerleri
nın eksıltmesı aynı günde ve saat 12 
de umum müdürlük binasında yapıla
caktır. 

.. 3 - Muvakkat teminat: İki otobüs 
ıçın 863 lira, diğerleri için 1365 lira
dır. Nakden verilecek teminatın Ziraat 
bankasındaki 366 7 No :lu idare hesa-
bına yatırılması lazımdır. . 

4 - Taliplerin ihaleden bir saat e
veline kadar teklif mektupları ve şart-
1~'.11ede yazılı vesikalariyle birlikte 
nuracaatları lazımdır. Postada olacak 

teehhürler nazarı itibare alınmaz. 

Adedi Cinsi 

2 Otobüs 

2 Traktör 
Silindir 

Muhammen bedeli 

11.500 lira 

2 
2 
2 
1 

Biçme makineli 
Tırmık 

18.200 lira 

PulJuk 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Polatlıdaki alayın senelik ih

tiyacı için 140.000 kilo arpa kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 4,50 kuruş olup 

muvakkat teminatı 472 lira 50 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 16-1-1939 pazartesi 
günii saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Polatlıdaki alay 
satın alma komısyonuna vermeleri. 

(5301) 956S 

Yulaf alenacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Aima Komisyonundan : 
ı - Polatlıdaki alayın senelik ihti

yacı icin 120.000 kilo yulaf kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 5 kuruş 50 st. 
olup muvakkat teminatı 504 liradır .. 

3 _ Eksiltmesi 16-1-939 pazartesı 

günü saat 15 dedir. . . 
4 _ Eksiltmeye gireceklerın eksılt-

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ~n
cü maddelerinde istenilen belgelerıle 
birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Polatlı alay sat
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(5302) 9566 

Odun ah nacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elazığ ihtiyacı için 1,150,000 

kilo odun K. zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1509 lira
dır. 

3 - Eksiltmesi 16-1-939 P. ertesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 iin· 
cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gun ve saatinden en 
geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Elazığ satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(5306) 9569 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır kor birlikleri ihti

yacı için 425.000 kilo arpa kapalı zarf 
la eksiltmeye korunuıtur. 

2 - Tahmin bedt'li 20187 füa 50 
kurut olup muvakkat teminatı 1514 
lira 6 kuruştur. 

3 -Ekıiltmeai 18-1-939 çartamba 
Jnü saat 14 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ek

siltme günü 2490 sayılı kanunun 2,3, 
üncü maddelerinde istenilen be'&ele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Diyarbakır Sa. 
A. komisyonuna vermeleri 

(5300) 9609 

Sat.lak hayvanlar 
Ankara Levazım Amirliği Sat• 

Alma Komisyonundan : 

Aşagıda tırnak numaralan yazılı 
hayvanlar Akköprü'deki hayvan paza
rında aleni surette satılacaktır. 

Taliplerin hayvanları görmek için 
Harp okulundaki topçu taburuna mü -
racaatları. Satılış günü olan 13-1-939 
cuma günü saat 8 de at pazarına gel -
meleri. (87) 

Tırnak No: 
662 
663 
665 
882 
859 

1016 
1018 

10117 

40 Ton bulgur ahnacak 
Ankara Levazım Amir/iği Saba 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli ihtiyacı için 40 ton 

bulgur açık eksiltme ile utın alına
caktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 4000 li
ra olup ilk teminatı 300 liradır. 

2 06 
100 00 

s 00 
1 so 

Alüminyumlu zerinde 
Otomatik Alat 
Yüzü kimilen deri boyacı ileti 
Ketenden hazır eıya 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden, Haydar
pap'da tesellüm ve sevk tefliğinden 
dağıtılacaktır. (5293) 9631 

2- İhalesi açık eksiltme ile 13-1-939 
cuma günü saat 15 te Ankara mektep
ler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

5 - tatiyenler şartnameleri Devlet 
Hava Yolları Ankara ve İstanbul a
centelerinden alabilirler. 

3 - İhalesi 28. J. 939 cumartesi. 
günü saat 10 da Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

4 - Taliplerin belli vakitte komis-
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun (119) 10129 yonda bulunmaları. (117) 10132 
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Vitamin ve gıda maddeleri az olan yiyecekler, 

kafalı yapabilirler. Çocuğa çok yedirmekten 

çocukları maatteessüf çarpık bacaklı, şişkin kemikli ve koca 

ziyade, az, fakat besleyici maddeler vermek gerektir. 

Gıdai cevherlerin en mükemmelini havi olan 

• • 
FOSFATIN 

Süt çocuklarında di§lerini muntazam çıkarmasına, kemiklerin ve adalelerin güzel neşvünema bulmasına hizmet eder • 

• 
FALIYER 

Amerika, Avrupa ve bütün medeni dünyada Milyonlarca ailenin, çocuklarını büyüttükleri kuvvetli bir gıdadır. FOSFATIN FALIYER kat'iyen bozulmaz, sıcak ve soğuk 
bütün iklimlerde muhafaza edilir. En nazlı yavrular bile FOSFATlN'den hoşlanır, onu severek ve isteyerek yerler, Çocuklarınıza üç aylıktan itibaren 4 yaşına kadar 
FOSFATlN f ALIYER vermek suretiyle esaslı bir gıda temin etmiş olursunuz. FOSFATIN F ALlYER ile yapılmış bir mahallebi, nefaset itibarile daima eşs.iz ve emsalsiz 

lezzettedir. Bütün tanınmış eczane ve büyük bakkaliyemağazalarında elverişli fiatlarla satılmaktadır. 7021 

DİKKAT: Aileler, çocuklannı kemik hastahklarından FOSFAT İN FAL İYE R ile korurlar. 

.:!il 1111\lllllllllllll - ~ 
SÜMER BANK nınnnınnıuı ''1= 

-- -------- Pamuk ipliği Dokuma -
Birleşik ve -------

-
Fabrikaları Müessesesinden -. . -- -- -------- amuk ipliği sabşı -------- -

kuruş -Kayse i Bez Fabrikası malı 12 No Paketi 415 ---- 16 " " 
480 " 

Nazillı Hasma Fabrikası malı 24 580 -" .. " ---
Ereğli Bez Fabrikası malı 24 580 -

" 
,, " ---

10 balya ık siparişler için .. ,, 575 ,, -
570 -

15 " " " " " -" 565 -25 " .. " -,, ., .. -
50 " .. 560 " " 

,, -

----------- -
- Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. İplik müstehlikle- =: 
:= rinin yuk r la yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilin := 
:= de ibtiya ları nispetinde iplik siparişi verecekleri ve 24 numaradan =: 
=: ince ve m htelif maksatlara yarıyabilecek pamuk ipliği müstehlik-= 
§ terinin d htiyaçlarını gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrika· §§ 
:= sına sipa ı edebilecekleri ilan olunur. 7000 :: 

~1111111111111111111111111n1111111111111m111111111111111111111111111111111 ı rr 

.1111111 İ LA. Ç LA R 1 N 1Z1 111111. 

§ Sok orya Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem§ = Ankara balkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete =: 
§ ve ilaçla 1 ız büyük bir dikkat ve ıtina ile yapılır . Fiyatlarda daı· § 
- ınf itida esmi ve hususi müessesata toptan mübayatta her hu .. =: 

İı ı ııı ı iıli ıı iiıilıl ··:~::.:. gö~~~i;~~~ U1 "' ~~yd•ıııli ı iı iilıiil ııı ı.I 

Çamaşırlık bez alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonun· 

dan: 
ı _ Metre ne yirmi beş kuruş fiat biçilen miktarları aşağıda yazılı ikı 

tertip çamaş k bez kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 _ Bun a a ait şartnameler hizalarmda gösterilen bedel karşılığında 

komisyondar alınabilir. 

3 _ Eks lt nesine girmek isti yenlerin hizalarında gösterilen teminat 
ve şartname yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını en geç eksilt-
me vaktinde oir saat eve! komisyona vermiş olmaları. (5335) 

Miktarı 

metre 

281050 
80,000 

ı teminat 
L ra Ku. 

4 63 13 
1500 

Şartname 

bedeli 
kuruş 

351 
parasız 

Eksiltme gün 

19-1-939 perşembe 
19-1-939 perşembe 

ve saati 

10021 

10 
15 30 

.::!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

§ Yazıhane ve muayenehaneye elverişli § 
iralık daire ; --- -- -= Ulus meydanı Koçak hanında bi~inci katta iki. odalı .. bir ~ 

_ daire devren kiralıktır. Müessesemız muhasebesıne mura· = 
:= caat edilmesi. := 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(;=' 

ULU $-20. inci yıl. -No: 6268 

İmtiyaz sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

u-. '"'-L.1;.,,.~~_İ1i;ll"ı; Eden 
Yazı şlerı Miıauru 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

" 

Ankara Belediyesi 

İki dükkan müzayedesi 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Yenişehir'de Sağlık Bakanlığı 
karşısında otobüs durağındaki iki dük
kan ayn ayrı on beş gün müddetle a
çık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Büyük dükkanın bir senelik 
muhammen bedeli (210) liradır. 

Muvakkat teminatı (15,75) liradır. 
3 - Küçük dükkanın bir senelik 

muhammen bedeli ( 150) liradır. 
Muvakkat teminatı (11,25) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 20-1-939 cuma günü saat 
on buçukta Belediye encümenine mü· 
racaatları. (20) 10045 

37 Kalem malzeme almaca~ 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Su işleri ambar ihtiyacı için a
lınmasına lüzum görülen 37 kalem 
malzeme on beş ğün müddetle açık ek· 
siltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2781 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (208.60) li

radır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle· 

rin her gün yazı işleri kalemine ve i&
teklilerin de 20-1-939 cuma günü saat 
on buçukta Belediye encümenine mü -
racaatları. (21) 10046 

500 Adet su saati sandığı 
yaphnlacak 

Ankara Belediyesinden : 

,. it 

·~ Şirketler : · 
Müsabaka ile memur al macak 

Umumi Mağazalar Türk Anonın . 
Şirketinden : 

Şirketimizce muhtelif şehirlerde a-
çılacak umumi mağazalar müdürlük BAŞ, DIŞ. NEZLE, GRiP, ROMA TIZMA 
YıtrM~İıi'.ffie""llılif!wcmepub"\iMam ~"" ~~----.,---- ...... c:.·------- -
lınacaktır. Bu memurlar, staj görmek .. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
üzere, Fransa'ya gönderilecektir. Staj 
neticesinde ehliyetlerine göre müna
sip memuriyetlere tayin edilecekler
dir. Müsabaka tarihi ve mahalli ayrı 

7020 .. 

ca bildirilecektir. 
Müsabaka imtihanma giriş şartlan; 
1 - Türk olmak, 
2 - Askrlik fili hizmetini yapmış 

ve terhis edilmiş bulunmak, 
3 - 35 yaşını geçmemiş olmak, 
4 - En az lise tahsilini ikmal etmiş 

olmak, 
5 - Hüsnühal ve hüsnü hizmet ve

sikalarını hamil olmak, 
6 - Bankalarda veya ticari mües

seselerde bir müddet çalrşmış olmak, 
7 - Fransrzcayr bihakkın okuyup 

yazmak. 
İmtihan mevzuu: 
A) Ticari hesap, 
B) Ticari muhasebe, 
C)Türkçe ve franszzca yazı ve ter-

cüme. 
D) İktısadi coğrafya, 
E) Umumi mağaza, nakliyat ve si

gorta işleri hakkında mücmel kanuni 
hükümler. 

Mahkemeler 
Tortum Asliye Hukuk Mahkeıne

sinden : 

Tortum kazasının Hosbirik köyün
den olup 1330 tarihinden itibaren ken
dilerinden haber almaınıyan Arslan 
oğlu Hüseyin ve Arslan kr~ı M~nadi
ye ve Münadiye kızı Ferahımenın ga
ipliğine karar verilmesi hakları ölüme 
bağlı bulunan kahraman oğlu Afet 
Kurt tarafından istenilmekte olduğun
dan gayip Hüseyin, Münadiye, ve 
Ferahimenin hayat ve mematlan hak
kında bilgileri olanların ilan tarihin-

den itibaren bir sene içinde malumat
larını mahkememize bildirmeleri ilan 
olunur. (119) 10134 

Çubuk Sulh Hukuk Mahkemesin
den: 

Ankara'da Çankmnın Basdak kö
yünden Yakup oğlu Ali'ye 

Taliplerin evrak ve vesaik suretleri
ni raptederek ve sarih adreslerini ya- Çubuk orman idaresi adına hazine 
zarak nihayet 1 şubat 939 tarihine ka· vekili dava vekili A.Ş. Yıldırım tara
kar Ankara'da Ulus meydanında Ko- fmdan aleyhinize açılan orman tazıni
çak hanında Umumi Mağazalar T.A. natından mütevellid alacak davasının 
ş. i genel direktörlüğüne tahriren mü· Çubuk sulh hukuk mahkemesinde ya· 
racaat ederek kaydolmaları pılmakta olan duruşmasında adresini-

. İmtihanı kazanıp Fransaya gönderi- zin meçhuliyetine binaen tebligat ya
lecek memurlardan, üç sene müddetle pılamamıştır. Usulün (141) inci mad
şirket hizmetinde bulunacaklarına da- desi mucibince ilanen tebligat yapıl· 
ir, Noterden musaddak bir taahhüt ve masına karar verilmiş ve duruşma da 
kefalet senedi alınacaktır. (95) 6. 3. 939 pazartesi gün üsaat 10 a bıra-

10127 . kılmış olduğundan mezkur günde 

mahkemede bizzat hazır bulunmadığı
ıız veya bir vekil göndermediğiniz 
.ikdirde mahkemenize gıyaben bakı-
1acağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 137 

Hadim Asliye Hukuk Hakimliğin
den: 

Davacı Hadım'ın aşağı Hadrm kö

yünden Göğüslü oğullarından Ahmet 

krzı Anakız Göğüs tarafından müddear 

aleyh kocası aynı köyden Mülazım o
ğullanndan Mehmet oğlu Mustafa a
leyhine açılan boşanma davasında 
müddeaaleyh Mustafa hakkında veri
len gıyap kararının mumaileyhin kö
yünde bulunmadrğr ve mahalli ikame
tinin de meçhul bulunduğu cihetle ia
de edildiğinden müddeaalcyh Musta~ 

fa'nrn gelecek celsede gelmesi veya 
vekil göndermesi bekle,nilmek üzere 
duruşma 1 7. 1. 939 salı günü saat 9 a 
talik edilmiştir. Aksi takdirde gıya

bında duruşmaya devam olunacağı i-
tan olunur. (ll8) 1033 

·····································-r ~ 

Gümrük komisyoncusu 
Nihat Başartan 

Hans Waler Feustel beynelmilel 
nakliyat şirketi İstanbul - Ankara 
muhabiri. Bayram Cad: 1 Tl: 
2406 128 
~ J 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- -- -
~ Yeni SİNE ALAR 
---------------

BU GECE 21 DE 
SENORlTA 

Baş Ro/lerde 
Jenette Mac Donald - Nelson Eddy 

Halk 
BUGÜN 

Gündüz Matinelerinden İtibaren 

Sus 
BUGÜN 

Gündüz Matinelednden İtibaren 
MEVSİMİN BÜYÜK MACERA 
FİLMLERİNDEN 

T ARZAN'IN İNTİKAMI 

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

ı - Şu işleri için yaptırılacak 500 =: 
adet su saati sandrğı on beş gün müd· := 
detle açlk eksiltmeye konulmuştur. = 

2 - Muhammen bedeli 2250 liradır. :: 
3 - Muvakkat teminatı (168,75) li- ---

- .. - .. BÜGÜN .. - .. -
14.45 - 18.45 Matinerinde 

lKI AÇIK GÖZ 
Baş Rollerde 

Fernandel - Elvir Popesko 
-------------------

GÜNDÜZ 

TARLAN' iN lNTlKAMl 
(Tamamen Türkçe Sözlü) 

Tabii dekorlar arasrnda cereyan eden 
heyecanlı sahr.eleriyle seyircilerini 
derin bir alaka ile sürük/iyen büyük 

sergüzeşt ve macera filmi 
İlaveten: CANLI RESİMLER 

SEANSLAR 

(Tamamen Türkçe Sözlü) 
Baştan, nihayete dehşet ve heyecan 

saçan emsalsi7 bir sergüzeşt 
filmi 

SEANSLAR 
14 - 16 - 18 - Gece 20.30 da 

-----------radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle- =: 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is- -
teklilerin de 20-1-939 cuma günü saat 

16.4-S Matinesinde 
YARALI KART AL 

Clark Gable - Myrna Loy 
Spençer Tracy 

14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece 21 de 
UCUZ HALK MATİNESİ 12.15 de 
BİR KADIN YALANI 

UCUZ HALK MATİNESt 12 de 
KIR ÇlÇECl 

--·------
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ on buçukta Belediye encümenine mü -

racaatlan. (23) 10047 


