
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
... 

~ 
E 
:: 
:: ... 
== --::: -5 -:: 
::: -... --
~ -
1 
::::: 

= -. 

1 

1 

ı. 

--------------------------------------. Cuma 

13 
SONKA.NUN 

1 9 3 9 
--..-... 

Ulus Basnnevi 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus - Ankara 

TELEFON 
İmtiyaz ıahibi 1144 
Başmuharrir 1371 

Bugün 9 1HlC'U sayfada 

Tayyare piyangosunda 

kazanan numaralar 
5 KURUŞ Yazı işleri 1062-1063 

Matbaa nıüdürli 1061 ADIMIZ ANC>IMIZDIR 
İdare 1064 

a Uöriişm.eleri neticesiz 
iNGiliZ NAZIRLARiYLE YAPILAN MUZAKEREDE 

ltalya Fransaya karşı olan 
isteklerini ileri sürdü ! 

Dr. Aras 
Londra 

sefiri oldu 
Sabık Hariciye Vekili Dr. Tevfik 

Rüştü Aras'ın Londra Büyük Elçili -
ğine tayini hakkında hükümetimiz ta -
rafından vaki olan istimzaca İngiltere 
hükümeti agremanını vermiştir. (a.a.) 

bu meseleyi 
etmel~ten 

Çenıberleyn'in 
etraflıca müzakere 
kaçındığı haber veriliyor 

ltalya bu işte Almanya'nın 
müzaharetini temin etmiş ! 

.ispanya 'da 

Sabık Kıral Alfons'un 
oğlu mu tahta çıkacak ? 

Roma, 12 a.a. - B. Çemberleyn ile Lort Hali faks, be
Taberlerlnde !ngiltere'nin Roma sefiri Lort Perth bu
lunduğu halde Pantheon'da İtalya kırallarmın mezar
larını ve harp maktulleri abidesini ziyaret etmişler ve 
bu abideye çelenkler koymuşlardır. 

Bu iki merasim esnasında askeri müfrezeler, selıim 

resmini ifa etmişler, ingiliz ve italyan milli marşları 
çalınmış ve ingiilz nazırları bir dakika sükı'.it etmiş
lerdir. 

Halk, B. Çemberleyn ile Lort Halifaks'ı alkışlamış -
·-... :ıu ınguı:.ı: U<l4:Ut, WULl;cUUUt:.u ına l!ı)'Tu .. b ·~~15:;1 

CfercK Jı:rral tarafından gercflcrine verilen ziyafette ha
zır bulunmuşlardır. 

Konu§ulan meseleler 
Roma, 12 a.a. - Royter Ajansı muhabirinden : 
Lort Halifaks, bu sabah Çigi sarayına giderek Kont 

Ciano ile görüşmüştür. 

Bu görüşme yapılmadan evci mü -
him hiç bir müzakere icra edilmiyecc
ği ve i>u ziyaretin alelade bir nezaket 
ziyareti olduğu ilan edilmiştir. Bu -
nunla beraber Lort Halifaks, harici -
ye nezaretine beraberinde müşavirle -
ri olduğu halde gitmiştir ve bir saat 
devam eden görüşme esnasında Kont 
Ciano'nun ltalya'nın emelleri ve İn -
giltere'nin bu emeller hakkında bir 
anlayış göstermek suretiyle sulhun i- ı 

damesine yardımda bulunmasına mü
teallik noktai nazarlarını izah ve taf -
sil etmiş olduğu tahmin edilmektedir. 
İhtimal Kont Ciano, Franko kıtaları -
nın halihazırdaki muvaffakiyetlerine 
ve B. Musolini'nin yahudi mültecile -
ri meselesi hakkında Amerika tarafın
dan yapılmış olan müracaatı müsait 
bir surette karşılamış olması keyfiye
tine ingiliz nazırlarının nezarı dikka -
tini cclbetmiştir. 

Almanya ı·e Franko hiikiirneti 
elt;ilerirıe nuılUmat 

Roma, 12 a.a. - İtalya hariciye na -
zırı Kont Ciano, bugün Alman büyük 
elçisi Von Mackensen'i kabul etmiş ve 
kendisine dünkü ingiliz - italyan gö -
~eteri hakkında malfımat vermiş -
tir . 

Kont Ciano, bugün öğleden sonra 
General Franko'nun Roma büyük el -
çisini de kabul etmiştir. 

B. Çember/ayn ltalya'nın Frcın
aa'dan olan Ülteklerini 
müzakereye yanCJ§madı 

Paris, 12 a.a. - Roına'nın iyi bir 
menbaından gelen haberlere göre, B. 
Musolini, dün B. Çemberleyn ile yap
mış olduğu ilk görüşme esnasında 1-
talya'nm Fransa'ya karşı serdetmekte 
olduğu istekler meselesini ileri sür
müştür. Mamafih B. Çemberleyn, bu 
meseleyi etraflıca müzakere etmekten 
imtina eylemiştir. 

İngiliz başvekili, Duçe'ye İtalyan 
matbuatının hücumlarına nihayet ve
rerek doğrudan doğruya Fransa ile 
müzakereye girişilmesi lüzumundan 
bahsetmiştir. 

Gene bu haberlere göre bu müzake
relerin kafi derecede terakki etmesi 
halinde Büyük Britanya elverişli bir 
anlaşma husulüne yardım edecektir. 

ltalya .Alnumya'nın 
miizahereıini temin etti 

Roma'daki siyasi mahfiller, İtalya'-
(Soıuı I iaci sayfada) 

İngiliz Ba§Vekilinin ikametine tahsis edilen Villa Madama 

Son dakika: 
Roma görüşmelerinde 

Müsbet hiç bir 
netice alınmadı 

iki taraf ta hiç bir taahhüt 
altına girmiyor 

Roma, 12 a.a. - Öğleden sonra saat 17,30 da Venedik sarayında ln
giliz - İtalyan görütmeleri yeniden baılamıtbr. BB. Muaolini ve Çember
leyn arasında, Lord Halifaka ve Kont Ciano'nun da ittirikiyle yapılan 
bu ikinci görüıme, bir buçuk saat sünnüttür. 

İngiliz - İtalyan müzakereleri, bilfiil bibnittir. Yarın malum olduğu 
Üzere Vatikan'a tahsis edilmiş bulunmaktadır. Her iki taraftan hiç bir 
taahhüt altına girilmediği sanılmaktadJJ". Görütmelerin hangi noktalar
da müsbet neticeler verdiği henüz mal\urı değildir . 

Aktam üzeri, İngiliz nazırları, kraliyet operasmda kendi şereflerine 
verilen galaya gi.tmifler ye Verdi'nin "Falstaff,, operasını seyretmitler

(~onu 8 inci ~qlada) 

Ekrem 
könig'in 
iadesi 
Ankara, 12 a.a. - Havas ajansr ta

rafından neşredilen bir haberde: An
kara'da tayyare kaçakçrlrğından maz
nun Ekrem König namında bir türk 
vatandaşının otomobil kazasr netice
sinde yattığı Nimes hastanesinde ha
kiki hüviyetinin meydana çıkması ü
zerine uzun zamandanberi ikamet et
mekte olduğu Fransa'da tevkif edildi
ği, Haber gazetesindeki bir yazıya at
fen, bildirilerek Fransa milli emniye
tinin bu havadisi tekzip ettiği beyan 
olunmakta ve bu mesele hakkında 
türk zabıtasının fransa zabıtasına ka
tiyen bir talepte bulunmamış olduğu 
da itave edilmektedir. • 

Havas ajansı tarafı~dan ~erılen. ~u 
h b üzerine, tavzihı keyfıyet ıçın 

a er k. T"" k" 
b tmeg~ e mıezunnz ı, ur ıye 

eyan e Ek K"" .. mh . c:ti adli makamatı rem o-cu urıy . . ı· . 
. ,. tutulup türk adlıyesıne tes ımı 

mg ın "d . p . , · · Frıtr ;a m. kamatı at esme, arıs -
·~ , ·,; ı;1 vasıtasiyle, mütead-

dit müracaatlarda bulunmuş ve bu 
müracaatlara karşılık olarak Faransa 
hariciyesi 17. 12. 938 tarihli bir nota 
ile fransız polisinin bu şahsı takip et
mekte olduğunu bildirmekle beraber 
Fransa zabıtasının merkum hakkında 
elde ettiği bazı matumatı da vermiş-

Fraıısa'nın §İmali Alrika'daki müstemlekelerinden birinin 
merkezi: Cezair 

B. Heryo Fransız parlamentosunda 
~----------~---------------------~----------
şiddetli alkışlanan bir nutuk verdi 

Hür bir millet hududlarını 
pazarlık mevzuu yapmaz, 

· onları müdafaa eder 
Paria, 12 a. a. - Mebusan meclisine altıncı reis vekili 

olarak Guadelup mebusu Kandas'ın seçilmesi üzerine bu devre 
riyaset divanı tamamlanmıt ve bu vesile ile meclis reisi B. Heryo 
öğleden sonraki celsede §İddetli alkıılarla karıılanan büyük bi; 
nutuk söylemiştir . 

B. Retyo, fransızların sulha olan~ 
bağlılıklarını bildirmiş ve sözlerine Af b-· -·k 
şöyle devam etmiştir: gan uyu 
"- Fransa, bütün memleketin man- { _ _ _ 

tık ve hikmet ses~ni ~üt~n.memleket- e çısı serefıne 
lere duyurmak, hıç bır ıstısnasız bü-

tün me?1lek~~l.erle ahenk halinde ya- verilen ziv afet 
şamak ıstedıgınden bu memleketleri l 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Franko 
Barseıon 

kıtalara Tarragona ve 
şehirlerine yaklaşırken 

Afganistan'm MoSkova büyük elçi
liğine tayin edilmiş olan Sultan Ah
met Han memleketimizden ayrılacağı 
için Başvekil Celfil Bayar ve Hariciye 
vekili Şükrü Saraçoğlu'nu ziyaret et
~ş ve kendilerine arzı veda cylemiş
tır. 

Hükfimetçi kıtalar 
Estranıs~ur ce~~esin~e 

taarruza geçtiler 

Silah altına alınan ispanyol iıçi ve çiltçileri 

Burgos, 12 a.a. - Frankist kıtaat Saros'u hareket mebdei ittihaz ederek 
dün M_o~tblanch kehrini ve Tarragon~ yapmış oldukları taarruzlardan beri 70 
eyaletının dağlık mmtakalarında ka - kilometre ilerlemişlerdir. 
in bir çok mühim mevzileri işgal et - Frankistlerin hatları şimdi Tarra -
mişlerdir. Cümhuriyetçilerin bu mm· gon'a 25 ve Barselona'ya 70 kilometre 
takadaki bütün tahkimat hatları, mu - mesafede kain Falest'e 6 kilometre 
hacimlerin eline geçmiştir. mesafede bulunmaktadır. 

Frankistler, Katalon~a ceph~sindc ( Sonu 3. üncü uyfada), 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ta
rafından dün akşam Sultan Ahmet 
~an .şer~fine Ankarapalas'ta elli kişi
lık bır ~ıyafet tertip edilmiştir. 

Bu zıyafette bütün Sadabat paktı 
devletlerinin Ankara büyük 1 . 1 .1 . e çı ve 
e çı erı ve vekillerden ve mebuslardan 
bazı zevat, Hariciye vekaleti erkanı 
hazır bulunmuştur. (a.a.) 

Fıkra - SUl.H Mtll.AKATI .. ARI 

Çemberlayn'in formülü sadedir: 
döğüşerek değil, görüşerek! "Sulhu 
kurtarmağa çalışan adam", bu husus
ta başkalarının fedakarlığını istemi
yecek kadar mutaassıp değildir • 
Fakat bu sefer Fransa'nrn müttefiki 
olan bir küçük Ortaavrupa devletinin 
meselesi yerine, kendi müttefiki olan 
bir imparatorluğun davası var. Bu 
imparatorluk, Çeko - slovakya gibi 
tehlike sigortası ödemeği bırakrnız, 

Roma müzakerelerinde mevzuluk hiz
meti bile görmeğe razı olmamıştır. 

lspnnya ise siperde silahla konuşu -
yor. 

Acaba Roma mülfıkatı İngiliz - ita/
yan anlaşmasının basit bir teyidin -
den mi ibaret kalacaktır? Resmi teb· 
liğler, kapalı müzakere odasrnrn sır
larrnı ifşa etmiyeceklerse de, Fran -
sa'<lan bahsedilmeksizin. ne Akdenrz, 
ne de umumi sulh işlerinin münakaşa 
cdilemiyeceğine şiiphe edilemez. 

Ne ise yeşil masayı rahat bıraka -
lrm: fakat Amerika dahi bir harp ih
timalini, önümüzdeki ilkbahara ka -
dar yaklaştırmıştır. Yeni ve eski dün
yanrn bütün silah ve tayyare fabrıka
lnrr ve gemi tezgahları en yakm ihti
mal hesabı ile çalışıyor. Herkes harp 
tehlikesinin hakiki sebebi, barrşçı 
milletlerdeki m a d d i v e m a -
n e v i z fi f olduğunda ittifak et -
miştir. Harp için hazırlanan ve 
mütemadiyen sulh bağıran milletler, 
milli müdafaa tasarrufları ile şairane 
hulyalarınrn fidyesini istemektedir -
/er. Bize öyle geliyor ki Roma müla
katım dahi, her tarafta. yeni silah si
~rişleri takiP. edecektir. - F.atay 
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insan ve kültür: Bugünkü ı, kanunu için CümhurreisllOi dairesi teşkilatı 

Kamutay Ba~ve~aletin ~ir Çalışmak ve eğlenmek 
Zaman olmuş, bazı felsefi mektepler, insanın eğlenmek hakkına ve 

bundan gene insanlık namına elde edeceği faydalara pek değer bicme -
miştir. ~~vcut dinlerin tarihinde bile bu gibi devrelere rastlanmı~tır : 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz
anme şudur: 

Bir defa müzakereye tabi olan 
maddeler 

tannnıi 
İş kanunu hükümlerini·n tamamen 

tatbiki hakkında Başvekaletten a)aka
lı makamlara ve valiliklere bir taminı 
gönderilmiştir. Bu tamim şudur: 

T e~~ilat veni ~ir proje ile 
i~tiyaca uygun bale getiriliynr 

Vahhabıhk, çölün ortasında kopmuş bir püritanizm kasırgası idi. Ahlak
ta her hangi türlü bir yumuşaklığı, hayatın güzel şekillerle bezenmesini 
süs'e bir yer ayırmasını, bazı ruh ihtiyaçlarına sanat tezahürleriyle ce ~ 
vap ~ermesini din 'in temel akidesine zıt bulmuş ve gazabını, çevresi içi
ne duşen bu gibi varlıkların üzerine tahripkar bir hiddet seklinde tevcih 
etmişti. · . ~ 

1 - Devlet Şurası reisliği ile beşin
ci daire reisliği ve on azalık i<tin se
çim yapılması hakkında Başvekalet 
tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye en -
cümenlerinden mürekkep muhtelit 
encümen mazbataı, 

2 - Aydın mebusu Tahsin San'rn, 
arzuhal encümeninin 15-VI-1938 ta -
rihli haftalık karar cetvelindeki 1633 
sayılı kararının Umumi Heyette mü
zakeresine dair takriri ve arzuhal en
cümeni mazbatası, 

"Devlet, vilayet ve belediyelere ait 
her türlü iş yerlerindeki işçilerin iş 
kanununun beşinci maddesine tevfi
kan venneğe mecbur oldukları beyan
namelerin bazı dairelerce verilmek is
tenilmediği ve bu hususta muhtelif 
yollarda itirazlar serdedilerek kanun 
tatbikatının şümulünden dışarı çık
mak teşebbüslerile, vazifedar memur-

K:ımutay idare heyeti, Cümhurreialiği dairesi teıkilatı hakkın. 
d~kı 2180 ve ~oı.ı sayılı kanunların bazı maddelerini değiştiren 
bır kanun proJeaı hazırlanuştır. Proje, bütçe encümeninin evelki 
günkü toplantısında görüşülmüş ve bazı değişikliklerle kabul 
edilmiştir. Kamutay'ın bugünkü toplantısında ilk müzakeresi ya
pılacaktır. 

Gene ~yle ve İtalya'da, tam rönesa~s ~-eljşm~kte yani kilise dünya -
lılaşma.k:a ike.n, Sava~orol~: karanlık bı~_pu~ıtanızmin bütün taassup ve 
ufune~ını, ~Iır.en ye.~ı.ve g.uze~ hayatın U?erıne sevketmiye çabalamıştı. 

lngıltere de ıse, purıtenlık bır mezhep derecesine yükselebildiği hal_ 
d~, .~ok ge~~7.de~, hayatla bi~. ~rış yapmıya mecbur olmuş idi. Stoik 
goruşten gunumuze kadar, butun bu mücadelelerin hepsinden hayat 
muzaffer çıkmıştır. Çünkü insan, çalışmanın en büyük manası~ı 

1 

-ı k . h d' w ' gene 
eg enm.~ t~'. y~nı, ru unu ımagmı dinlendirmekte bulmuştur. 

. Bugun~u ~un.~aı~ızda, ~n.~:ışkan milletler, en iyi eğlenmesini bilen 
mılletlerdır. 1 abıı bır şey kı, eglenmek" ile ne insanın kend' · Ad· b" 

knn f . l . . d ını a ı ır 

3 - Yozgat mebusu Emin Drama
nın, arzuhal encümeninin 30-XI-1936 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 
519 sayılı kararın Umumi heyette mü
zakeresine dair takriri ve arzuhal en
cümeni mazbatası, 

lara güçlükler çıkarılmakta olduğu ik
ttsat Vekilliğinin 1-1-938 tarih ve 726 
sayılı tezkeresinden anlaşılmaktadır. 

Kanunu tağyir ve tehire: imkan ol
madığından hükümlerinin tamamen 
tatbiki lüzumunun alakadarlara emir 
ve tebliğ edilmesini rica ederim.,, 

10 tıvnıetli veni 
~ullar ~asılacat 

P. T. T. Genel Direktörlüğü mev -
cut normal posta pullarının yerine 
kaim olmak üzere 19 kıymette yeni 
posta pulları bastırmağa karar ver -
miştir. Pulların resim ve şekilleri ta
mamen tesbit edilmiştir. Üzerinde 
Devlet Reisimiz Milli Şef !smet !n
önü'nün portreleri bulunan bu pul
lar önümüzdeki günlerde eksiltmeye 
çıkarılacaktır. P.T.T. idaresi ebedi 
Şef Atatürk'ün ölümleri münasebetiy 
le de 6 kıymette bir Atatürk hatıra 
serisi çıkaracaktır. 

ta ne sanıyet er ıçın e unutmasını, ne de ag-ustos böcegw· h"k" · _ 
d ld w 'b' h k d'l . , ı ı ayesın 

e o ugu gı ı, a e ı memış olan, hic bir temiz sayin mukab'l" l -
b . 'ba l d h. b. ~ ı ı o mı 

YZ~n vbe. u .. ıhtı r a eda d ıç ırk~:ğer taşımıyan inhimakleri kastediyoruz. 
ıra, ır, ayatı r etme vardır, bu bizi bir takım kba k""lA _ 

ı .. .. .. b' d ''h u spe u as 
yon arma goturur; ır e ayatı talep etmek'' vardır, bu bizi calışmıya, 
manen ve maddeten kazanmıya ve hayatımıza güzel 'h ~ 
1. b' · 'k · , nezı ve güneş -
ı ır ıstı ·amet vermıye götürür. -Burhan BELGE 

NOT: 

Dünkü yazımızın son lıkrasrnd b · 
şekli şudur : a, azı tert ıp yanlışları y.1pılmıştır. Bu fıkranın doğru 

Bugün, dıplomatik ziyaretler t t " k l · 
rin tasfiyesi) elde edil . d, s ra eıı gaye erde_n buyuk b~r kısmrnm (muahedele -
raya) diplom~tik m .. mesın .en s_~n.:aya rastladıgmdan ( Munıh anlaşmasrndan son -
Südetİe B ·ı ' . ucade!enın buyuk ve stratejik vanşlannr ( Etyopya, Avusturya 
rekat h:rb 

0 :esı;..s.)_değıl, diplo~at~k_m ücadelenin statik bir hal almasını ve bir ba: 
ın an ır sıper harbrna ınkilap etmesini aksettirmektedir. 

Dış Ticaretimiz 

KJiring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Askeri fabrikalar tekaüt ve 
muavenet sandığı hakkında kanun la
yihası ve Milli Müdafaa, Maliye ve 
bütçe encümenleri mazbataları, 

2 - Türkiye - Almanya ticaret mu
kavelenamesine müzeyyel itilafın tas
dikine dair kanun layihası ve Harici
ye ve !ktısat encümenleri mazbata -
lan, 

3 - Türkiye ile Almanya arasında
ki mübadelata ve tediyata müteallik 
olup 30 ağustos 1937 tarihinde imza
lanmış olan anlaşmanın tasdikine da
ir kanun Jayihasr ve Hariciye ve Ik
tısat encümenleri mazbatalarr, 

4 - Arttırma, eksiltme ve ihale ka
nununa ek kanun layihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları, 

5 - Askeri memurlar hakkındaki 
1455 sayılı kanunun 5 nci maddesiyle 
zeylinin değiştirilmesine ve bu ka -
nuna iki muvakkat madde eklenmesi
ne dair olan 3128 saytlı kanunun mu
vakkat birinci maddesinde yazılı (me
mur ve askeri mensupları) tabirinin 
tefsiri hakkında Başvekalet tezkeresi 
ve Milli Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları, 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın • r,ı 

~~9a~~n~~i~~~~~ k~tıi~~l~~~~~ı!~;eba~i~~ = 1 n ı ~ O I 1 1 ~ ·ı "t 
lcri ve kredili ithal.at i.çin Cü~~uriyet Mer- r I ev e a Sl a 1 6 - 1940 sayılı kanunun 2 nd mad

desjne bir (E) fıkrası ilavesi hakkın
da kanun Jayihasr ve Gümrük ve in -

Aldığımız malümata göre 1938 mali hisarlar, Maliye ve Bütçe encümenle
yılının birinci kanun sonuna kadar o- ri mazbataları, 

kez Bankasına verılmış taahhutler yekiin • 
lan: 

CETVEL: 

Türkiye Cümhuriyet Merku r:lankasındaki lan yedi aylık tahsilat miktar 152 mil- 7 - İdare heyetinin, Riyaseti Cüm-
ldiring hesapları borçfo ~kiyelcrz 

yon 805,428 \iTay• ~ı.nu ... .._.., ~ -~--., ~ .. ~; ... _; teskilatr hakkındaki 2180 
Memleket Miktar T. L. tar hayvanlar vergisiyle muvazene ver- ve 3011 sayııı 'l<.aı: .. ··---...=---~.._::;.;....._ __ 

g isinde mühim nisbetler de tenzilat ya- 1eri~i:1 de~~ştirilm~~ine . dair kanun 
pılmasma rağmen 1937 mali yılının ay- teklıfı ve butçe encumenı mazbatası. 

Belçika 198.800 
Çekoslovakya .059.700 
Finlandiya 685.900 
Fransa ~.373.200 

Hol anda 815.900 
lnsilter• 1 .342.100 
İspanya. 318.900 
hvcç 2.703.500 
İı;viçre 818.4-00 
İtalya 802.600 
Lehistan 187.700 
Lctonya 20.300 
Macaristaıı 1 000.000 
Norveç 729.200 
Romanya 1 414.700 
s. s. c. ı. 353.700 
Yugoslavya 530.700 

CETVEL: 2 

Kredili ithalat için Cümhu; y •t M eriez 
Bankasına verilmiş olan a hhütleı 

yekunları 

Resmi 
Memleket Daireler 

T. L. 
Yekfuı 
T.L. 

Almanya 19.176.992 12.146.U l 31.323.803 
Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 505.380 

~5 525 
26. ı ıo 26. 120 

225 .• 04 730.684 

nr yedi ayJk tahsilat miktarna nazaran 
579,529 lira bir fazlalk arzetmektedir. 

1927 <len cvelki bazı devlet 
alacakJarı tahsil oluıımıyacak 

Devletin ve mülhak bütçe ile idare 
edilen müesseselerin vergi misil zam
ları, resim, harç, vakıf icare ve muka
taaları ve para cezasiyle akitlerden d.:.ı
ğan hakları dışında kalan amme ka
nunlarının tatbikinden ve amme hiz
metlerinin ifasından doğan 1927 ve da
ha cveli mali yıllara taalluk eden şa
hıslardaki devlet alacaklarının müruru 
zamanı katı ve tatili sebeplerine ba
kılmaksızın bir defaya mahsus olmak ü 
zere terkin edilmesi lazım gelmektedir 
Bazı maliye dairelerinin buna aykırı 
hareket ..:ttikleri anlaşılmıştır. Maliye 
Vekaleti bu hususta te~kiHitnın dikkat 
nazarını celbetmi§ ve 13 tem.muz 938 
tarihinden sonra bu kabil alacaklardan 
katiyen tahsilat yaplmamasım bildir
miştir. 

Çağrı 
XMemurin muvakkat encümeni 13-

1-939 cuma günü saat onda toplana
caktır. 

X Büyük Millet Meclisi lktısat 
Encümeni bugün umumi heyet içti -
mamdan sonra toplanacaktır. 

X Dahiliye Encümeni Bugün He -
yeti Umumi yeden sonra toplanacak -
tır. 

Merkeze ta)in olunan 
nıaliyc m.cnnırları 

Vilayetlerden Maliye Vekaleti mer
kez dairelerine tayin olunan memurla
rın ise baslamadan evel hazine doktor
ları taraf;ndan muayeneleri kararlaş
mıştır. 

DOğum 

Nafıa Müsteşarı 
Arif Baytur'un Ankara mebusluğu

na intihabı dolayrsiyle açılan Nafıa 
Vekaleti müsteşarlığına, !ktısat Veka
leti eski ticaret umum müdürü ve dev
let demiryollar umum müdürlüğü tica
ret ve hasılat dairesi reisi B. Naki 
Köstem terfian tayin olunmuştur. 

Kontroldan sonra 

portakallarımız 

Almanya'da çok 

beğenildi 

Uç dört senedenberi Dörtyol'dan 
Almanya'ya portakal ihraç edilmekte 
olduğu malümdur. Geçen senelerde 
yapılan sevkiyatın partisine göre yüz 
de 7 ile 40 arasında çürük vermekte 
bulunması portakallarımızm uzun 
yolculuğa dayanıklı olmadığr hakkın
da iddialara vesile vermişti. 

Bu vaziyeti göz önüne alan !ktısat 
Vekaleti portakalların sevkleri sua
srnda kontrola tabi tutulması lÜzu -
munu hissetmiş ve geçen sene yapı -
lan etüd ve tecrübeler üzerine veka -
let kontrolörlerinin iştirakiyle bu se-

kiyat"inı siki bır JContro a tına a m
mıştır. Büyük bir kısmı standard san
dıklarla sevkolunan bu kontrollu por
takallar Almanya'ya memnuniyeti 
mucip bir şekilde varmştır. 

Alakalı ve resmi makamlara Al -
manya'dan bildirildiğine göre bu yol
da yapılan portakallarımızda ancak 
yüzde 3 ve ikinci sevkiyatta da yüzde 
2 çürük çıkmıştır. 

Bu sene !spanya'dan Almanya'ya 
sevkedilen portakallarda yüzde 25-30 
derecesinde çürük bulunması ve ge -
çen senelere nazaran türk portakal -
larında hemen hemen hiç çürük bu -
ıunmamaaı alıcıları çok memnun et -
miştir. 
Almanyalı alıcılar memleketimiz i-

Yeni telefon 
hatlarımız 

Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü Ankara - İstanbul telefonu
nun takviyesi etrafındaki çalışmalara 
devam etmektedir. Ankara - İstanbul 
telefonunun yapılmakta olan üçüncü 
hattı Adapazarı'na kadar varmıştır. A
dapazarı'ndan İstanbul'a doğru hattın 
inşasına devam olunmaktadır. Ankara
İstanbul telefonunun Adapazarı'na ka
dar olan IJu üçüncü hat üzerinde bulu
nan Bolu, Düzçe ve diğer vilayet ve 
kaza merkezi şehirler arası telefon 
şebekesine bağlanmışlar ve konuşmala
ra başlamışlardır. 

P. T. T. iadresi Bursa ile Eskişehir 
arasında da yeni bir hat yapmaktadır. 
Bu hat daha ziyade İzmir konuşmala
rını kolaylaştırmış ve kısa yoldan An-

calttır. · · + - ·-· .. --"'-

Bundan başka idare İstanbul - Çor
lu arasnda yeni bir telefon hattı tem
dit etmektedir. Takviyesi ve teçhizi i
çin bu telefon hatlarına kuranp<lrtör
ler konulacaktır. Kuranportörlere ait 
hususlar tamamen tesbit olunmuştur. 

Önümüzdeki günlr.rde ihalesi yapıla -
caktır. 

Altıncı Halk konseri 
Cümhur Başkanlığı filannonik or

kestrası tarafından altıncı halk konse
ri musiki muallim mektebi konser sa
lonunda yarın saat 15.30 da verilecek
tir. Konser programını yazıyoruz: 

Şef: Ernst Praetorius 

Anton Bruckner (1824 - 1896) : 
4 üncü senfoni mi bemol majör (O-

rijinal metni) 
a) Hareketli 
b) Andante 
c) Scherzo - Trio 
ç) Final, hareketli 

1 
Yeni projeye göre Cümhurreis

liği dairesi, umumi katiplik, ba,
yaverlik, hususi kalem müdürlü-
ğü, yazı itleri müdürlüğü ile dai
re müdürlüğünden ve baştabip -
likten teşekkül edecektir. 

Hususi Kalem Müdürlüğü, bi:r; mü
dür ile dört katipten mürekkeptir. Bu 
kalem, Climhurreisi'nin mahrem ve 
hususi muhaberelerini temin ve ifa 
eder. Müdür bu kalemin amiridir. 
Cüınhurreisi'nin resınl ve hususi ma-
1ıiyeti haiz emirlerini yerine getirecek
~ir. ~azı i!l7ri müdürlüğü, bir müdür
ıle dort katıpten mürekkep olacaktır. 
Müdür bu kalemin amiridir. Bu ka. 
lem Reisicümhurun Kamutay ve hü . 
kümet daireleri ile olan r'esmi muha
berelerini ve diğer yazı işlerini temin 
ve Cümhurreisi'ne gelen ve giden ev
rakın kayıt ve dosyalarını tanzim e
decek, Cümhurreisliği dairesi me
murlarının sicil işlerini görecektir. 

Cümhurreisliği dairesi memurları 
şu şekilde tayin ve terfi ettirilecek
tir. 

A - Umumi Katip İcra Vekilleri 
Heyeti kararı ve Cümhurreisi'nin tas
dikiyle; 

B - Başyaveı· ve yaverler Milli 
Müdafaa Vekilinin inhası ve Cümhur
reisinin t~dikiyle; 

C - Hususi Kalem, yazr işleri, dai
re müdürleriyle Baştabip umumi ka
tibin inhası ve Cümhurreisinin tasdi
kiyle; 

D - Katipler mensup olduklarr da
ire müdürünün teklifi üzerine Umu
mi Katibin inhası ve Cümhurreisinin 
tasdiki ile, diğer memurlar mensuP. 
oldukları daiTe müdürünün inhası ve 
umumi k~tibin tasdiki ile tayin olu -
nacaklardır. 

Başyaver ve yaverler rütbeleri -
nin maaşından başka yaver tahsisatı 
ve Baştabibe kadrodaki maaşından 
b<!Şka ihtisas tahsisatı adlariyle mu-

nu\.~\:.· C.: 1i.\,.~.1.h,.-u4, ,.Lu.~/tı11..Jva.'-" T'-'.A..I.~ 

cek tahsisatı 200; yaverlere verile -
cek tahsisatı 50; Baştabibe verilecek 
tahsisatı 400 Hra olarak kabul etmiş
tir. 

Gene encümenin hazırladığı kadro 
şudur: 

Bir umumi k~tip maaşı 150; bir hu
susi kalem müdürü maaş[ 100; bir ka~ 
tip 90; bir katip 80; iki katip 10 lira. 

Bir yazr i§leri müdürü 90; 2 JdtiP. 
70, iki katip 55 lira. 

Bir daire müdürü 80; bir katip '10:; .. 
bir daire memuru 55; bir mutemet ve 
hesap memuru 55, bir Baştabip 90 li
ra. 

Bu proje ile umumi muvazene ka
nununa bağlı D cetvelinin Cümhur
reisliği kısmından Başyaver ve ya~ 
verler tahsisatı kaldırılmaktadır. 

Es ton ya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 
s. s. c. 1. 

175 
321.373 

60.109 
512.442 

29.654 
512.961 
35.557 
16.139 

549.474 
13.156 

104.167 
11.585 

7.4 6 7.466 
13,l 4 13.329 Ankara Emniyet Müdürlüğü birin

ci şubede başkomiser Bay Şaban Nuri 
Açıkalın'ın bir erkek çocuğu dünyaya 
gelmiştir. Uzun ömür ve sağlık diledi
ğimiz yavrunun ailesi, zabıta kabilesi 
Bayan Zekiye'ye bu münasebetle te
şekkür etmektedir. 

çin çok faydalı bir netice veren bu 
sevkiyatın aynı zamanda türk porta
kallarının dayanıklı ve uzun seyaha
te mütehammil bulunduğunu da mey
dana koydu.ğunu söylemekte, stan -
dard sandıklarla sevkiyat yapıldığı 
ve kontrol sıkı surette devam ettiği 
takdirde türk portakallarınm dış pa
zarlarda değer fiyatlarla daima satı
labileceğini ilave etmektedirler. Yedinci konser bu ayın yirmi birin- Hava kapalı ve rüzgarsız geçti 

298.E 4 620.197 
119.674 
759.818 

40.897 
695.705 
174.279 
411.874 
722.441 

76.283 
127.717 

14.502 
34.919 
46.907 

Yukartdaki 2 numaralı cetv l le yazılı 
kredill ıthalatm vadelerine gc. r vazıyetlerı 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D. M. 

15 ay adar vadeli 

Resm Hususi 
dair el şahızlar 

T.L T.L. 

1.121 ) 9.188.788 
601. ' 1.271.611 

Daha uzun veya başka vadeli 

i{esm 
daire! r 

T. L 

Hususi 
şahızlar 

T.L. 

18.055.78f 2.958.023 
2.070,566 680.164 

CETVEL: 3 

Muhtelif meml<"ketlerin merkez 
bankalannda tutufan klıring 
besapl.ırındakı alacaklarımız 

Memleket 

Almanya 

İtalya 
Eııtonya 

Yunanlı; tan 

Miktar T. L. 

A. hesabı 2.363.900 
B. hesabı 2.023.900 4.387.800 
B. hesabı 22.300 

54.300 
163.300 

Otonıohi1 kazalarının 
sigortaları 

Otomobillerin duçar olacağı kaza
lara, yanmasına, otomobil aletlerinin 
veya otomobilin çalınmasına, ve oto -
mobilin sebep olacağı cismani kazala
ra, maddi zararlara ve otomobilde üc
retsiz nakledilen üçüncü şahısların 

duçar olabileceği bedeni kazalara kar
şı mali mesuliyete müteallik yapılan 
sigortaların da nakliyat sigortası ad
dedilmesi Maliye Vekaletince karar
laştırılmıştır. 

Eski elbise, ayakkabı çamaşır -
larmı atma 1 Çocuk Esirgeme 
Kurumuna ver. Binlerce yok
sul yavruları kışın üşümekten 
hasta olmaktan kurtanrsın. -

tJçüncü umumi miifdtişlik 
sıhat müşavirliğinde 

Üçüncü Umumi Müfettişlik Sıhat 
Müşavir muavini B. Tevfik Güney 
terfian mezkur umumi müfettişlik sı
hat müşavirliğine, Bin göl eski srhat 
müdürü Cemal Turfan üçüncü umu
mi müfettişlik sıhat müşavir muavin
liğine tayin edilmişler ve Uçüncü U
mumi Müfettişlik Sıhat müşavir mu
avini Nedim Akyıldırım'ın maaşı bir 
derece arttırılmıştır. 

ci günü gene aynı saatte musiki mual
lim mektebi konser salonunda verile-
cektir. 

OKUYUClJLARll\UZA 
Dün gece döküm makineleri

mİZ"den birinde çıkan bir arıza yü
zünden bugün gazetemizin bir kıs
mını eskiden elimizde mevcut olan 
harflerle dizmek mecburiyetinde 
kaldık. Kısa bir zamanda düzele
cek olan bu arızadan dolayı özür 
dileriz. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ŞEl\ISİYEYE DAİR! - Bi; ~eAsanatkarlar arasında 
sık sık ıhtılaf çıkar, derler; halbu-

ilk defa şark, hem de galiba, U -
zak Şark memleketlerinde kuJJanı
Jan §emsiye, bundan yüz elli sene 
kadar önce ilk defa lngiltere'ye ge
tirilmişti. Hala, hemen, bütün in- . 
gilfaler, şu benim bir türlü kulla -
namadığım nesneyi kullanmaktadır-
lar. 
Yağmura karfiı kullanıldığı hal-

de, birçok yerlerde güneşten gel
me kelimelerle anılan bu nesneye 
biz şemsiye deriz; İngilizler, - göl
geden gelme bir kelime ile - um
brclfa ve güneşli bir kelime ile pa
rasal derler. Yalnız kelimenin fran
sızcasından yağmura karşı kullanıl· 
dığrnr anlıyabilirsiniz: Parapliut! 

Her ne ise, bahsimiz etimolojfye 
kaçmak değildir. Bu satırları son 
günlerde ltalya'nın bir kasabasın -

da açılmak üzere olan bir "~emsiye 
müzesi., dolayrsiyle yazıyoruz. Bu 
müzeyi açanlar, bugünkü günde 
dünyanın en şöhretli şemsiyesini 
de ~tabii Bay Çemberleyn'in şem

siyesinden bahsetmek istediğimizi 
anlamrşsrmzdrr - burada teşhir için 
lngiliz Başvekiline müracaatta bu
lunmuşlar; fakat Bay Çemberleyn 
bu teklifi nazik bir mektupla reddet-
miştir. 

Müzeciler, fiİmdi şemsiye yerine 
bu mektubu teşhir edecek/ermişi' 

Maliımya, şemsiye fırtınalı hava
da tersine çevrilir. Acaba, sayın 

Başvelcil'in bu şemsiyeyi gönder
memesindeki maksat, siyaset ufuk
larının fırtrnalı olmasından mı ile
ri gelmiştir? - T. 1. 

Kollelaif ha.~ıalık ! 

Sanatkarlarından çoğu gripten 
hasta olduğundan dün gece İstan
bul Şehir tiyatrosunun dram kısmı 
temsil verememiş. Bu ıayiayı du
Y.:anlardan birisi:. 

ki aralarındaki beraberliğe ve bir
liğe bakınız: hastalıkta bile biri
birlerinden ayrılmıyorlar. 

Bir başkası da şu fikri ortaya at-
tı: • 

- Sakın bu da 1"01 olmasın! 

içki ve 11alık! 

Bir latanbul gazetesi, yazdığı iki 
zabıta haberinin üzerine ınütterek 
olarak ~öyle bir bat Irk koymuş: 
''İçki ve balık yüzünden iki kav• 
ga'' 

İçki yüzünden kavga, olur; fa -
kat balık yüzünden? Sonra olsa da. 
ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı insan
lar arasında vukua gelmiş bu iki 
kavgayı ne diye bir araya yazıp Ü

zerlerine IDÜ§terek batlık koy_ınut-

Dün şehrimizde hava kapalı ve rüz
garsız geçmiştir. En yüksek ısı sıfınn 
altında bir derece olarak kaydedilmiş
tir. Dün yurdun şarki Anadolu mınta
kasiyle orta Anadolunun şark kısım
larında hava kapalı diğer mıntakalar

da umumiyetle bulutlu geçmiştir. Son 
24 saat içindeki yağışların kare met
reye bıraktıklan su miktarları Mar
din' de 14, Cizre'de 10, Kızıltepe'de 6, 
Hakari'de 4, Siirt'te 3 kilogramdır. 
Kar ile örtülü yerlerdeki karın kalrn
hğı Sivas'da 2, Erzurum'da 5, Van'da 
10, Bolu'da 14, Uludağ'da 150 santi
metredir. Rüzgarlar Karadeniz sahil
leriyle şark ve cenubi şarki Anadolu 
mmtakalarında şimalden, diğer mınta
kalarda umumiyetle cenuptan saniye
de en çok 5 metre kadar hızla esmiş
tir. Yurdda en yüksek ısı sıfırın üstün
de Sinop'da 10, Zan~uldak, Balıkesir, 
Bursa ve Çorlu'da 11, Çanakkale'de 
12, İzmir ve Bodrum'da 14, Adana'da 
16, Malatya ve Antalya'la 17 derece
dir. En düşük ısı da sıfırın altında 
Diyarbakır ve Muğla'da 1, Konya ve 
Eskişehir'de 2, Kütahya'da 3, Afyon, 
Malatya, Erziııcan'da 4, Elazığ ve 
Niğde'de 5, Kutamonu ve Sivas'da 6, 
Kayseri'de 8, Van'da 9, Erzurum'da 
14, Bolu'da 15, Kars'ta 20 derecelir. 

lar? 
Bunu böyle düşündüm. Fakat 

bir tanıdığım mütkülümü halletti ı 
- İkisinin arasında münasebet 

olmaz olur mu hiç? Birisi içki, ö
tekisi meze 1 
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. . .. 
l~~iltere başvekili Çemberi 

harıcıye vekili Halif k eyn ve 
.. .. a s, çarşanıb 

g~nundenberi İtalya hükü . . a 
nusafirleri bulunuyor) R tnetinın 

1 ar. oın 'd 
ge en telgraf haberleri in T a an 
let adamlarının İtalya h l~l ız dev
dan samimi tezahür) k a ı tarahn
nıu biMirmekt-..ı· le .arşdandıkla-

'<'Qlr, ngılter .. d 
beri, ltalya efk' e, ote en 

arı unı . . 
sempati uyandınnı§ ol u:ı_nıyesınde 
kettir. Faşist idar . _an bır ınemle-
d esının ku lm an evel İtalya 1 . . ru asm-, n- ngılı .. 
leri daima ,..._ · • 

1 
z muııasebet

....... 11rnı o ın t t . 
re 19 uncu uş ur. ngılte-• a&rın 'k· . 
aonra baılıyan . 

1
1 ıncı nısfından 

hareketine kar ıbt~. Y~ milli birlik 
§I UyUk • •· 

termiş ve bu birlik . aenıpatı gos-
d&r lngil t--' . hır dereceye ka-

-·., nın ına • __ _._, 
tahakkuk ebn' . nevı Y"'"1Ulllyle 
&inde tanı l •Jtır. Birlik 1870 sene-

. ,, 

timali Afr~ :u1dıktan &Onra, İtalya 
çııkan ihtil~t da .~raıua ile arasında 
ve A YÜzunden Almanya'nm 

Filistin'tle trenlerin emniyetini temin için J~miryollarında dolaşan zırhlı drezinler 

2anıanvı:t7a'.nın ittifakına girdiği 
hşmq ve~ .. n?,ıltere'yi korumıya ça -
den aen 1 UY\lk harbe tekaddüm e
fı bağ) e er zarfında bu ittifaka kar
ceye k a~ının gevıemesi de bir dere
lnıd a ar, lngiltere'nin tazyiki al -

lngilizler Filistin'deki arap asilerin 

şefıne karşı taarruza geçtiler ama •.. 
1 Fransa Suriye 
mandasından 

Fa ~uku bulnıu§tu. 
kı ab~ıst idaresi kurulduktan sonra 

sa •r zaın 1 ·ı· 1 ı ·· has b . an, ngı ız - ta yan mu-
ilk ~ etlerı Yeni ltalya'nm tarihinde 

1. ~fa olarak gerginleşiyordu. Mu-
ao ını Akde . ,. . l ··ı·· ld 

Asiler asl{_eri ı~ordonu 
yarıp kaçabildiler 

-vaz geçm1yor 

YÜKSEK KOMİSERİN 
NUTKU 

~ nız ın ıta yan go u o u-
:lllı:da? .bahsebneğe baıladı. Malta'-
1~;11ll•lızlerin itleri olmadığını sÖy-

ı. Fakat bu siyaset uzun devam 
etıned' R M ı. ealist bir devlet adaını olan 

. Usolini, denizlere hakim olan ln
g.ıl~ere ile ihtilafa dütmenin tehlike
~ını ani.adı .. Ve İtalya lngilt~e hak: 

Kudüs, 12 a.a. - İngiliz kıtaları, \ 
çetesi ile şurada burada dolaşmakta o
lan asilerin reisi Arif Abdürrezzak'ın 
bulunduğu yeri keşfettikten sonra şid
detli bir taarruza geçmişlerdir. 

Leh yahudilcri i~in yapılan 
müzakereler gene kesildi 

Berlin, 12 a.a. - Almanya' dan çıka
rılmış olan Polonya yahudileri mesele
si hakkında Almanya ile Polonya ara
sında yapılmakta bulunan müzakere
ler, yeniden inkrtaa uğramıştır. Po
lonya delegasyonu, hükümeti ile isti
şarede bulunmak üzere Varşova'ya ha
reket etmiştir. 

Berut, 12 a.a. - Havas ajansı muha
birinden : 

Ali komiser B. Gabriel Pü, radyo ile 
neşredilmiş olan bir nutkunda Fransa
nm kendisine tevdi edilmiş olan man
da vazifesini sonuna kadar ifa etmeğe 
yani Suriye ile Lübnan'ın müstakil bi
rer devlet olarak tedrici surette inki
şaflarını teshil eylemeğe karar vermiş 
olduğunu beyan etmiştir. Mumaileyh, 
sözüne devamla şöyle demiştir: 

~dakı eski dostluk siyuetıne gerı 
~ondü. Ti. ki 1935 senesinde Laval 
ile Muaolini arasındaki itilaf imza
landı. İngiltere bu itilafın Habeşis
tan'da Italya'ya hareket serbestisi 
~eren hükmünün tatbikine mani ol
lllıya çalı,tı. Ve iki devlet arasındaki 
llıÜnasebetler pek ziyade gerginle§ti. 
Bir •u·ahk İn iliz _ İtalyan liarbi Av
rupa'nm siyasi ufuklarında yakm ih
timal olarak belirdi. Fakat İngiliz 
diploınasisi, Habe,istan'm fransız e
liyle ltalya'ya terkedilmesine mani 
olduktan sonra bu memleketi lngil
tıere'nin eliyle vererek ltalya'nın 
dostluğunu kazandı. 

İtte bugün Roma' da bu dostluğun 
tezahürlerine fa,hit olmaktayız. Ga
t\r .. W-..ftUi(l.~J.:.ı.{ch ıı.İgtıa.'t.!\.'ll::Y'\!s 
cuwna R:oıma' da ltalya'nnı büyÜk 
doetları olarak kucaklanrrken, bu 
~kleketi 1935 senesinde ltalya'ya 
der ef:ıneğe razı olan ve ondan sonra tt Milletler Cemiyetinin mukaveme
I Yle karşılaşınca İtalya'ya elden ge
len Yardmıı yapmıya çalrtan Fransa, 
t.~Jya'nm baş dütmanı vaziyetine 

du--- ·· tür'' ,... .. u, . 
Çemberleyn'in Roma ziyareti, bir

kaç senelik fuıladan aonra yeniden 
kurulan ltalyan - İngiliz do$tluğu-
11Un tezahürü olması dolayısiyle şüp. 
~esiz, dünyanm alakasını celbetmİ§
tır. Faka~ daha büyük alaka bu ziya
~n Fransız - İtalyan münasebetleri 
l>aknnmdan mana ve şümulü üzerin
de toplanmıştır. Herkesin bildiği bir 
hakikattir ki Musolini İngiliz bare
kilini Roma'ya davet ederken, yalnız 
bu dostluk nümayiıini yapmakla ikti
fa ebnek istememiş, lngiltere'yi 
t:'r-ansız - ltalyan münasebetleriyle a
lakadar etmeği dü§Ünmüştür. Çünkü 
bir taraftan bu davet gönderilirken, 
diğer taraftan da İtalya, Fransa ile 
arasındaki 1935 itilafını feshetmiş 

~e İtalya meclisinde Fransa aleyhin
de nümayiş yapılmıştır. Fakat bu nü· 
lnayitin Fransa'daki reaksiyonu çok 
kuvetli olmuştur. O derece ki Fran
&a, İtalya ile arasındaki münasebet
lerin Roma'da görüşülmemesini Çem 
l>erleyn'den rica ebniştir. Gerçi ltal
~a meclisinde yapılan nümayişten 
&oııra İtalyan isteklerinin hayli ha
fiflediği görülmektedir. Temps ga-
3-;etesi, bunları Üç madde ile hüli.sa 
ediyor: 

1 - Selanik'te Yugoslavya'ya v-e
lildiği gibi, Cibuti'de Italya'ya ser
best bir mıntaka verilmesi. 

Bu hücüm, saatlarca devam etmiş -
tir. İngiliz krtaatı, asileri ihata etmiş -
lerse de asiler kordonu yarıp kaçmıya 
muvaffak olmuşlardır. Her iki taraf, 
mühim zayiat vermiştir. 

Polislere taarruz 
Hayfa'da gün battıktan sonr'a ışık 

yakılması ve sokaklarda gezilmesi ya
sak edilmiştir. Asiler, Hayfa' da iki p<>
liıı.e.c.t::uı.rruz abni\'l•r va hunl:ard:a.n bi -

risini öldürmüşlerdir. 
Nablus'ta inzibat kuvetleri arttırıl -

mıştır. Bu şehirde gece tarassutunu 
t-cmin için zabıta tarafından kuvetli 
projektörler istimaline başlanılmı\J -
tır. 

Deği§tiııilen ingiliz kııalan 

H f 12 "First R-0yal _ aya, a.a. -
~ .....,,•• • ,--~o~·~ 

hizmetten sonrca .ıun Suthamton'a git-
mek üzere vapura bindirilmiştir. Bu 
bir sene içinde bu kıtadan 14 zabit ve 
nefer telef olmuş ve 43 kişi yaralan -
mıştır. Bu kılanın yerine ikame edile
cek olan "Seccond queens royal,, krta
sı gelmiştir. 

Fili.sıin konferansının toplan
tısı geri katdı 

Londra, 12 a.a. - İngiltere hükü
meti tarafından toplantıya çağmlan 

Filistin konferanSI, ancak bu ayın ni
hayetlerine doğru toplanabilecektir. 
Filistin arapları heyetinin teşkilinin 
gecikmesi yüzünden, konferansın e
velce dominyonlar nazırının ileri sür
düğü 18 kanunusanide içtimaı imka
nı kalmamıştır. İyi haber alan mahfil
lerden öğrenildiğine göre, hükümet 
müzakerelere başlanma tarihi olarak 
31 kanunusani ve yahut 7 şubat tarih
lerini teklif etmiş bulunmaktadır. 

Sovyetler Birli~indc yeni 
komi~er1ikler 

Moskova, 12 a.a. - Sovyetler Birli
ği müdafaa endüstrisi halk komiserliği 
dört komıserliğe ayrılmış ve bu komi
serliklere aşağ'ıdaki zevat tayin edil
mişlerdir. 

Hava endüstrisi komiserliği B. Mi
hail Kaganoviç 

Deniz inşaatı komiserliği: B. İvan 
Tevosane, 

Mühimmat komiserliği: B. İvan 
Sergueef, 

Silah komiserliği: B. Boris Vanni
kof. 

2 - Süven kanalıf'rn idaresine 1-
la.lya'nm da iştiraki ve kanal Ücret
lerinin indirilmesi. 

3 - Tunus'ta İtalyan tebaasmın 

haklarıntn tanınması. 
Görülüyor ki ou üç iddia, İtalyan 

l'tıecHsinde nümayişle ileri sürülen: 
''Nis, Savua, Korsikct, Tunus'' iddia
sın•dan başka bir davadır. Ve ihtimal 
ki Fransa ile ltalya arasında Roma'
da başlıyan müzakerelerde görüşüle
bilirdi. Fakat İtalyan meclisindeki 
nümayiş ve onu takip eden gazete 
neşriyatı Fransa'yı rencide etmiştir. 
Biiyük harptenberi hiç bir mesele ü
zerinde, Fransa'nın bütün siyasi par
tileri, ltalya 'ya karşı mukavemet 
meselesi üzerinde olduğu gibi top
lanınaınıılardır. Bu tartlar altında 
Fransa, büyük bir devlet sıfatiyle 
haysiyetini korumak için ancak bu 
tekilde hareket edebilirdi. 

yaptığı gÖrüfmelerde Fransız - İtal
yan ihtilafını hususi surette bahis 
mevzuu edecektir. E&asen bu mese
leye temas etmeden hiç bir siyasi gö
rüşmenin yapılması mümkün değil
dir. Fakat bu sıra·tla söylenen nutuk
larda, hatta gazete neşriyatında bu 
bahse dokunulmamasrna hususi bır i
tina gösterilmektedir. Yalnız bir ilal. 
yan gazetesi bu meselenin ''zamanm. 
da İtalya tarafından lazım gelen e
nerji ile,, ortaya atılacağını yazmak
tadır ki, bu söz bile, Çemberleyn :zi
yareti stra6ında bunun bahh mev:ı:uu 
olamıyacağına delil olal'ak alınabi
lir. 

Belki de Çemberleyn Muıı.olini ile 

Bu vaziyette ziyaret, zahiri man
zara itibariyle, İngiliz - İtalyan dost
luğu namma ya.pılmıf bir tezahür 
mahiyetini alacak ve görüşmelerin 
şümulü ancak sonra anlaıılabilecek
tir. 

A. Ş. ESMER 

Çek yahudileri döviz 
götiiremiyecek 

Prag, 12 a.a. - Çekoslovaklarla bir 
müddettenberi Çek-oslovakya"da bulu_ 

nan muhacirlerin döviz ihracatım tah
dit eden srkr tedbirler kabul edilmiş
tir. Bu tedbirler yahudi sermayelerini 
istihdaf eylemektedir. 

"-Fransa, hiç bir zaman uhdesinde
ki mandayı kati bir formül telakki et

memiştir. Fransa, sadece Suriye'nin 
samimi dostluğuna taliptir ve Suriye'
ye ona has olan, milli hayatı temine 
çahşı.;naktad ır. Fransa'nm Suriye' de 
mevcudiyeti Suriye'nin mi.ilki tanıa
miyctinin ve istikliilinin yegane mües
sir zamanıdır . ., 

41man~a Hollanda'yı 
şiddetle protesto etti 

Buna sebep, Amsterdam konsolosluğu 
kançılarının evine ve Labey'deki Alman 

elçiliğine birkaç el silah atılmasıdır 
Berlin, 12 a.a. - Alman konsolosanesi kançılarının Amster

dam' daki hususi ikametgahına ve Almanya'mn Lahey'deki sefa
retanesine birkaç el silah atılmıştır. 

Lahey' deki alman sefiri, Hol-, 
landa hükümeti nezdinde şiddet
li protestoda bulunmuştur. 

Franko kıtalarının 

hücumu Bu teşebbüs üzerine Hollanda hari
ciye nazırı B. Patijin, teessürlerini be
yan etmiş ve mücrimleri meydana çı
karmak için tahkikat yapılacağını söy
lemiştir. 

Almarı gazeteleroinin hiddeti 
Amsterdam ve Lahey'deki alman 

diplo.rnatlarma silah atılması alman 
matbuatını eheıniyetle meşgul etmek
tesir. 

Berliner Börsen Saytung gazetesi, 
bunların yahudiler ve yahut yaJrndi 
emrindeki kimseler tarafmdan yapıldı
ğının muhakkak olduğunu çünkü ya
bancı memleketlerdeki alman diplo
matlarının bir müddettenberi bir çok 
tehdit mektupları almakta bulunduk
larını kaydeyledikten sonra, Davos'ta 

ve Paris'te yapılan suykastlere ben
zer bu ka,bil suykastlerin beynelmilel 

havayı bozmak için yapıldığını bildiri
yor ve dünya yahuıdiliğinin caniyane 
tasavvurlarını tatbik için Hollanda'yı 
merkez ittihaz ettiğine işaret ettikten 
sonra diyor ki: 

"Yahudiler ıuılu oturmalı,, 

"Felemenk hükümeti buna süratle 
nihayet vermelidir. Aksi takdirde is
tikbalde vuku bulacak hadiselerin bü
tün mesuliyeti kendisine terettiir ede
cektir." 

Fölkişer Beobahter gazetesi de, ay
nı mevzu hakkında şu satırları yazı
yor: 

"Yahudi caniler tarafından alman 
diplomatlarına açılan ateşin, Hollan
dahlarla barış ve dostluk içinde yaşa
mak istiyen bütün bir alman milletine 
tevcih edilmiş olduğunu nazarı itibare 
almak icabeder. Dünya yahudiliğine, 
Davos ve Paris cinayetlerinin tekra
rından içtinap etmesini tavsiye ede
riz." 

( Ba~ı 1 inci sayfada) 

Yirmi günlük taarruz neticesinde 
f~ankistler, 125 kasaba işgal etmişler -
dır. Bu kasabaların nüfusu 250.000 
kişidir. Frankistler, 30.000 esir almış· 
lar ve mühim miktarda harp malzeme
si iğtinam etmişlerdir. 
Estramadure cephesinde cümhuri

yetljiler, ht."r tarafta püskiırtülmüşler -
lir· 

H iikiimetçiler Esıramadur' da 
ıaa,.ruza gertilcr 

Barselona, 12 a.a. - Cümhuriyetçi 
kıtaat, sah - çarşamba gecesi frankist
lerin mukabil taarruzlarını tardettik -
ten sonra Estramadur'de taarruza geç
mişlerdir. 

Cümhuriyetçi kıtaat, dün Monteru -
bio mmtakasının şimalinde Castuera 
geç~dini zaptetmişlcr ve Cosocjal te -
pesıne vasıl olmuşlardır. Frankistler, 
Estramadure'den ve diğer cepheler -
den mütemadiyen takviye kıtaatı al -
maktadırlar. 

Katalonya cephesinde Cümhuriyet -
çiler, frankistlel'in Artesa de Segre 
mmtakasındaki taarruzlarını tardet -
mişler ve merkezde Lerida - Tarrogo -
ne yolunu tutmağa uğraşan kuvetlere 
karşı anudane bir mukavemet göster
mişlerdir. Cümhuriyetçi kıtaat, Cenu
da Bellpuiz ve Solivella istikametinde 
frankistler tarafından yapılan hücüm
ları durdurmuşlardır. 

Jose Luiz Diez mürettebatı 
Alnıerro'ya !ıkarıldı 

Cebelüttarık, 12 a.a. - Bahriye ma
kamatı, İngiltere'nin 'Greyhonnd ve 
Glow - Worm adındaki muhriplerinin 
hiç bir hadiseye maruz kalmaksızın 
Almeria'ya vasıl olmuş ve J ose Luis 
Diez adındaki ispanyol muhribi mü -
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bir 
B. Heryo ITO RK i YE BAS ı N • I 
nutuk verdi 

( Ba§ı 1 inci sayfada ) 

temin etmek, bu memleketlere Fran -
sa'nın muhtelif milli dehaları anla:r 
mak istediğini ve nihayet sulhun 
Fransa için bütün unsurları red de -
ğil, fakat bilakis bunların hepsine hür 
met demek olduğunu söylemek arzu
sundadır. 

Hii.r bir millet, hudutlarını 
pazarlık mcuzuu yapmtız . ._. 
Fakat, sulhu aşkında tamamıyle 

birlik olan fransızlar tehditlere baş 
eğmemek azminde de bundan daha az 
birlik değildir. Hür bir millet, hudut
larını pazarlık mevzuu yapmaz, fa -
kat onları müdafaa eder.,. 

Reis Heryo, bundan sonra. fransız 
imparatorluğunun kırılmaz ve sarsıl
maz birliği üzerinde ısrar etmiş ve 
Fransa'nın pek yakında büyük inkı -
labın 150 inci yıldönümünü 'kuthya
cağını hatırlattıktan sonra sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 
"- O zamanki ecdadımız gibi, teh

likeleri korkmadan görmek ve bun -
lara karşı koymak mecburiyetinde -
yiz, bir kere daha, bir kuvet çağında 
yaşıyoruz. Son tecrübeler ispat et -
miştir ki, güç saatlerde hükümetlerin 
hareketi ve bunların diplomasileri i
çin, elzem bürhanı, kusunıuz maddi 
kuvet teşkil eylemektedir.,, 

Dünyanın acıklı lıali 
Meclis reisi, bundan sonra "Fran -

sa'nın kusursuz zırhını vücuda getir
mek üzere normal değil fakat kahra
manca bir istihsal için işçilerin ve iş 
vericilerin vatanperverliğine hitap et
miş ve müteakiben enternasyonal va
ziyet hakkında şunları söylemiştir: 
"- Dünya, ideal bir politikadan ve 

iyi bir adalet tevzi inden ~ok uzak bu -
lunuyor. Hatta sulh zam.anında bile, 
mukavelelerin kıymeti ve vaitlerin e
hemiyeti kalmamıştır. Politik, hüri
yetler ve vicdan hüriyeti muhasara e
dilmiş bulunuyor. İşkence ve sürgün 
yeniden hüküm süryor. Hak ölüyor ve 
hakla beraber atik hümanizmanın ka-
zançları ve felsefi idrakin zaferleri 
tehdit altma girmiş bulunuyor. 

Roma Konuşmaları 

CÜMHURlYET'te B. Yunus Nad4 
Roma konuşmaları başlığiyle yazdı
ğ, bat yazısında ezcümle diyor ki: 

"Avrupa, tarihte eşi görülmemq 
bir kargaşalık içino.:le kaynaşıyor. Va 
ziyetlerinclen emin olınıyan küçük 
milletlerin heyecan ve ıstırabı hep
sinden fazladır. Hatta muzaffer bir 
harbin herhangi büyük bir devlete 
alabildiğine nimetler getireceğini 
zannetmek hatadır~ Galibiyetle biti
rilnıiş harbin bile, hatta galipler içi~ 
ne büyük bir felaket olduğunu son u
mumi harp kafi bir açıklıkla gÖMer

miştir. En büyük marifet sulhu mu
hafaza edebilmektir. lıte Miı;.ter Ne
vil Çemberleyn'in Roma'da dahi mü
dafauından geri durmıyacağı büyük 
i·deal. 

BüyÜk devletler sulhu korumağa 
azmetseler bunun neticesinde el
bette silahlanmaların insana her gün 
harp hayalı yaşatan şiddeti kırıla

rak nihayet silahları ve onJarm çok 
ağır yüklerini azaltmıya doğru git
menin imkanı bulunacaktır. 

Berlin - Roma mihveri, öyle iddia 
olunduğu gibi, mutlaka harbe götü
recek bir dinamizm içinde mi yürü
yüp gidiyor? Buna inanmak güçtür. 
Sulhun paha biçilmez bir nimet oldu. 
ğunu takdir etmiyecek devlet adamı 
tasavvur olunmasa gerektir. Onun i
çin biz bütün bedbin tasavvurlara, 
şayialara ve iddialara rağmen sulha 
çok kıymet veren ve onun için çalış -
maktan usanmıyan Mister Nevil 
Çemberleyn ile beraberiz. Sulh, ona 
kıymet veren iyi niyetli devlet adam
larının himmetleriyle muhafaza olu-

nabilir. 
Zaten herkes sulha kıym.et ver

mekle beraber silahlanınağa ebemi -
yetle devamdan geri duran b~yük 
küçük hiç bir millet yoktur. Dunya 
dünya olalı sulhu tutmanın ve icabın
da milli hukuku korwnanın bundan 
başka çaresi bulunamamı,tır da o
nun için. Bu tartlar içimle Roma ko
nıqmalarından hayırlı neticele~ çı~
maınnı bekliyor ve bunu temennı eda-
yoruz.,, 

ŞARKI AKDENiZ MESELESİ "llii.riyeti luık etmek 
l<izınulır l,, 

Bu anarşi içinde, vaziyeti protesto YENİ SABAH'ta B. Hüseyin Cahit 
Yalçın bu başlıkla yazdığı başyazı

için ancak birkaç ses yükselmektedir. 
da tarki Akdeniz sahillerinin bugÜ-

Roma'da muhterem bir ihtiyar, spiri- k d . d·-· uh l"f fh ı .. . . . ne a ar geçır ıgı m te ı sa a a-
tuel cesaretıyle, tahkır edılen zayıfla- · \ kt e y ısmı MY: .. _. . .. .. rı sırasıy e yazma av az r- -
rın hamılıgmı eden buyük papaların 1 b"t. kt d' • . . .1. y . d" A e ı ınne e ır. 
ananesını yenı ıyor. enı unyada, -
merika cumhuriyetleri kendi tesanüt- ''Türk vatanmm emniyeti kuvetli 
!erini teyit eder, demokratik şerefini bir garp devletinin Suriye'de esaslı 
yükseltir ve cebir ve şiddet şampiyon- surette yerleşmesine katiyen ınüsaa
larma ihtarlarda bulunurken, Ameri- de edemez. Büyük Avrupa devletleri 
ka Birleşik Devletleri reisi de hüriyet artık istila harplerinin, emperyaliz
rejimine ve bu rejimin temellerini teş- min ortadan kalktrğmı akıllarma i
kil eden kanunlara bağlılrğını kuvetle yice sindirmelidirler. Artık §arkta 
ilan eylemektedir. ecnebi istilasına miskin miskin boyun 

Fransız mebusan meclisinin bu ses- eğecek, boyunduruğa girecek millet 
lere aksisada gibi mukabele edeceğini kalmamıttır. Suriye'ye bir ecnebi İ3-
zannediyorum. İnsanlık haysiyetini tilasunn girmesi bütün §arkm yangm 
teşkil eden bütün bunlara bağlılığımız, içinde kalması demektir. Bu yangmm 
bizleri biribirlerimize yaklaştırmalı ve derhal tekmil dünyaya sirayet edece 
uzlaştırmalıdır. Cumhuriyet, bir kolay- ğinden de §Üphe yoktur. 

~:~~:;J~~!r~eğildir. Hüriyeti hak et- Onun için emperyalizm hülyala-

Cümlıuriyeıc ve vatana 
sacl.cıkeı 

rından hala vazgeçmemi§ olabilecek 

Biribirimize yaklaşmak ve birleş
mek, bu ehemiyetli işimizdir. Milli 
menfaatin her şeyin fevkine çıktığı 
zamanlarda, meşru ide ayrılıklarımız 
ortadan kalkar ve meydanda bir tek 
düşünce kalır: cümhuriyete ve vatana 

azgın memleketlerin ve onlara arka
datlık eden dostların bu hakikati 

şimdiden açık açık bilmeleri cihan 

sulhu hesabına faydasız olaınıyacağı 

nı düşündük.,, 

tir, Mebusan meclisi, bu kararı tasvip 

etmiş ve yarın öğleden SQnra toplan
mak üzere dağılmıştır. 

karşı müşterek sadakatimiz .• ,, 
Meclis, müttefik bir surette B. 

Heryo'nun bu nutkunu şiddetle alkış
lamış ve bunu müteakip, B. Heryo baş
vekilin teklifi üzerine. mebusan mec
lisi grup ve encümenleri komitesinin 
yarından itibaren önümüzdeki perşem
beye kadar bütün celseierin harici po
litika istizahlarmın müzakeresine tah
sisini kabul etmiş olduğunu bildirmiş 

rettebatını orada karaya çıkarmış ol _ 
duklarını bildirmektedir. 

lngiltere'nin protestosu 
Londra, 12 a.a. - Taymis gazetesi

nin deniz muharriri ispanyol J ose -
Luiz - Diez gemisi mürettebatının Ce
belüttarık'tan Almeria'ya naklini izah 
ederken diyor ki : 

"İngiliz hükümeti, cümhuriyetçi ge
minin bombardımanına iştirak etmiş 
olan nasyonalist gemilerin ingiliz ka
ra sularındaki hareketini General 
Franko nezdinde şiddetli protesto et
miş ve zarar ve ziyan istemek hakkını 
muhafaza etmekte olduğunu bildir -
miştir.,, 

Belçika karışmazlık 
komitesintlerı çekildi 

Brüksel, 12 a.a. - İyi maliimat al -
makta olan bir menbadan öğrenildiği -
ne göre, B. Spaak, Belçika'nın karış -
mazlık komitesinden çekilmek ve iki 
senedenberi ittihaz edilmiş olan bütün 
kararları iptal etmek için vermiş oldu
ğu kararı İngiltere ve Fransa bükü -
metlerine bildirmiştir· Bel51ika'mn bu 

A;ytın reisliği 
Paris, 12 a.a. - Ayan meclisi, eski 

reis B. J eannene'yi 272 reyde 245 rey 
ile yeniden reisliğe seçmiştir. Eski 
dört reis vekili de yeniden seçilmiş -
tir. 

hareketine sebep. mezk\ır komitenin 
işleri sürüncemede bırakan usulleri
dir. 

Hilldir1u•tôler (lftr xımfı siUJlı 
tıltma çnğır<frlm· 

Barselon. 12 a.a. - Nazırlar mecli
si, 38 den 44 yaşına kadar altı sııııfı si
lah altına çağırmştr. 

Frankistlerin yakJaşması, uyuşmuş 
heyecanı yeniden canlandırm.ştır. 

Hertarafa eli silah tutan kımsele

rin askere yazılması hakkında beyan
nameler yapıstırılmıştr. Her yaşta er
kekler, bürolara miiracaat ederek gö
nüllü yazlmaktadır. 

Ebre ordusundaki politik komiser, 
düşmana yolu kapamak için bir müs
tahkem hat inşası için bir beyanname 
neşretmiştir. Bu iş için on l.ı.in kişiye 
ihtiyaç vardır. 

Hükümet makamatı. cephe gerisin
de muhafr. teşkilatında ralışan er
keklerin hemen derhal cepheye gönde
rilmesi üzerine buralarda vazife gör
mek üzere 19 yaşından 25 yasına kadar 
kadınları h izmete çağırmağa karar ver 
mi&tir. 
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B~nun üzerine öteki şahit, hani şu Bu gu·· n nası I d 1 r, D u·· n Türkiye Radyosu - Ankara RadY
0811 

demın dinlenip dıvarm dibinde din -
lenen şahit İhsan tekrar öne çağrıl- DALGA UZUNLUGV 

KAHVECİ SEYİT VE KUMAR OYNIYANLAR 
dı.Haydargösterilerek: nasıldı, Yarın nasıl 1639·-·~~·ıa°J"K~;-ıııoıc•· - Bu da oynar mıydı İhsan, di- T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 1'•· 
ye soruldu. T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes./ 20 1'"' 

İşte İhsan bütün kahramanlığını bu 1 1 
d ? (TÜRKİYE SAATİYLE) Bir ıahif samimi ifade verdi 

O da oynardı, hepsi 
oynarlardı, hattô ben de ... 

sualden sonra gösterdi: 0 ma ) ır Ankara 
· - O da oynardı efendim, (eliniıgöğ- • 
süne tak diy evurarak) ben de oynar -
dım. Hepimiz oynardık. 
İnsanın içinden ne güzel, ne kıy- vıı 

H. Reıit TAN KUT 

metli, ne mübarek şahit diyeceği geli- Küçük köyleri okutsak acaba kendi-
yor. !erine gelebilirlu mi? Köy kalkrnma-

bakasma, çiftçi, esnaf, küçük teknisi
yen (mağden ve el işçileri gibi) hitap 
eden yazı ve söz lisanı (takriben) 3000 
kelimeyi geçer. İlk ve orta mektep 
tahsilinin dili de - terimler hariç -
budur. Her hangi maddeyi veya fiili 
bir mücerret mana ile ilgileyerek veya 

.CUMA: 13.1.1939 

12.30 Türk muziği • Pi 
13.00 Saat ajans haberleri ve meteor• /ıl 

kara. 
13.10 • 14 Müzik (karışık program - Pl). 

Uzun boylusu ortayı aldı. Öteki
ler Hasan'dan yarımşar metre eksik 
kametleriyle onun iki yanında durdu
lar. Hoş bir manzara oldu. Fakat suç
lu ve davacıların müstereken kullan -
dıkları uzun tahta ka~ape üzerinde is· 
tedikleri yerde durabilirlerdi. Çünkü 
üçü de kumar suçlusudur. fslam'la 
Hasan oynamaktan, Seyit de kahve • 
ıinde oynatmaktan ... 

Bundan sonra ı·kı" sı·vı"l memur, suç sında ötedenberi ileri sürülen bu ted-Seyit her suale bir cevap buluyor. b · 
Buna da: üstü kahveye giren ve suç malzeme - ır aynı zamanda insanidir de. Onun 

z ı d siyle birlikte suçluları yakalryan me • içindir ki taraflıları hürmet edilecek 
- ar arı var ı ama bendeydi, de- kadar çoğaldı. Meşrutiyettenberi ida-

di, verecektim ki oynasınlar. Fakat murlar dinlendiler. Hikayeyi olduğu b d 
vakıt olmadı ki gelip yakaladılar. gibi anlattrlar. Seyit hala: ;~.aşı:"' akilerin her çeşitten muvaf-

Tabii hakikatin bu merkezde olma- - Ben mektup yazıyordum, olup :;ettj y~p.tırdıklan ve açtıkları köy 
d - 1 1 B b biteni görmedim, öteki surlular da: me tep erı~ın sayısı nisbetinde kıy -
ıgı an aşı ıyor. ar ut oynuyorlar - -ı metlenegelıyor. Bunun böyle olması 

mış bu müşteriler. Barbut oyunu, er- - Biz kumar oynamıyorduk. Şöyle gayet tabii değil mi? Köylu·· okuyup 
babının anlattıg-ına g·· k k oturmuştuk, demekte israr edip duru-

ore, arşı arşı - yorlardı. aydrnlamalı ki bu karanlrk inleri hı -
ya zar atmak suretiyle oynanırmış. rakarak günlü ve havalı evler yaptrr-

her hangi bir abstraksiyonun maddi 
ve ameli hayatta vukuunu, oluşunu, 
gelişimini, diğerleriyle münasebetini 
vasıflandırarak anlatabilmek için la -
zım gelen hlgatçenin yekunu bu adet-

18.30 Müzik (eı::lenceli plaklar). t 
19.15 Saat, ajans haberleri, meteoroloji. 

raat borsası (fiyat). ~ 
19.25 Türk müzigi: saz eserleri ve f 

!ar ve tıirkıiler. 1 - Peşrev. 2 -~ 
maisi şarkılar. - Okuyan: ?d 1' 
Karındaş 3 - Saz semaisi. 4 - üdl .il 
met - Yeter çeşmanınla seyd eyi~ 
5 - Şahane gozler türkıi. 6 - Ka~ 
oylum oylum - tiırkıi - Okuyap;:, 
Mahmut Karındaş - Safiye To~ 
Türk miizigi çalanlar - Refik Fe~ 
Fahire Fersan - Kemal Niyaıı:i .,.. 
hun, E. Kadri. 

Dinleyicilere göre sol, hakime göre 
sağ cenahı işgal eden kısa boylu, yü
zünün ve saçlarının rengi biribirine 
yakın, siyah ve kemerli paltolusu, kah
veci Seyit, sol koltuğunun altında bir 
hamule taşıyor. Fazla meraka lüzum 
yok. Çünkü bu, cilalı ve süslü bir ce -
viz tavladır. Zaten kalabalığın arasın
dan içeriye girerken Seyid'in koltu • 
ğundan sesi de duyulmuştu. İçinde 
tangır şungur bir şeyler oldu. Anla
tılan pulları ve zarlariyle tam tertip 
ve aleste bir oyun aletidir. Kapak a
çılıp ta içindekiler dökülmesin diye 
tavlayı ince bir kınnapla bağlamışlar. 
Mübaşir bu zarif ve fakat bütün za

rafetine rağmen üç delikanlıyı birden 
hakimin huzuruna çekip getirmiş o -
lan bu sesli, zarlı, pullu aleti Seyid'in 
kaltuğundan aldı, bir dıvarın dibine 
kodu. 

Tavla da varsın kapalı dursun. Fakat Şahit İhsan tekrar izahat verdi. Bu · · . 
sın, zıraatını düzeltsin. Daha verimli 

gel gelelim bunu Seyid'e söyletmek sefer kahveci Seyid'in kumardan ne ziraat usullerini, hayvanını ıslah et-
bir türlü mümkün olmuyor ki. .. O bir şekilde para aldığını anlattı: meği, çok süt, temiz yağ, yağlr peynir 
kere inkar vadisini tutmuştur. Dolu o k h · · b ' - a vede esasen kahve çay içil- ırı yumurta, eyaz bal almak yollarını 
dizgin gidiyor. ah" 

mez ki hakim bey, dedi ,o kahvede ku- c ıl kaldığı müddetçe elbette ki öğ
Birinci sulh ceza hakimi Seyid'in 

· mar oynanılır. Kahvecı· de kumardan renemez. hır türlü söylemek istemediklerini B k 
k d . . geçinir. aş a yerlerde olup bitenden, zira-

en ıs_ıne itiraf ettirmek için ug- raş- at d b. d 
S b Sonra etraflı tafsilata girişti: e e ıyatın an onun da öğrenecek 

t. ı.. eyıt ocalamıya başladı ve nihayet h ·s 1 · d · 
- Şimdi efendim otururuz, dedı', ı se erı var ır; ve nıçin bunlardan 

ışı şu suretle halletti: k"" r· .. 
H (kendisini de çıkarmıyor ı"ş"ın ı"çı"nden oy umuzü mahrum edelim? Ben de 

- akim bey, dedi, o sırada ben b k f ·1 
k görüyorsunuz ya!) beşer kuruş verı·n u a a ı e bir alay köy mektebi yap-me tup yazmakla meşguldüm. Hem o- t D 

1 b . bakalım deriz. Kaç kişi isek o kadar ırmıştım. ört dıvar çevirip, damla -
up ıteni oturduğum yerden göremi- · · b. d -

yordum ki... beş kuruş toplar kahveciye veririz. yınca ıçıne ır e ögretmen oturtunca 

S Sonra oyunumuza devam ederı"z. Ve tılısımların çözülüvereceğini sandığı-
ıra şahitlere geldi. İlk şahit İhsan m l "h · 

· · d her on beş dakikada bı"r beşer kuruş ız 0 zaman arın zı nıyeti ne yazık ki 

ten aşağıya inmez. İndiği taktirde ifa- 20.00 
de etmek kudretini kaybeder. Zaten 

20.15 
3000 kelime ve Iahz öğrenememiş hiç 

Konuşma (haftalık spor saati). 

Türk müziği: ince saz faslı: K';'! 
ğar Okuyan: Tahsin Karakuş. ç .... 
!ar: Hakkı Derman, Eşref K!~ 
Hasan Gür, • Hamdi Tokay, JJP: 

bir fert fikir mahiyetine yükselmiş 
bir bilgiyi veya sosyetenin esasına Üfler. bağlı herhangi bir fiil ve hareketi baş
kasına ifade etmek ve anlatmak kud _ 21.00 Saat ,esham, tahvilat, kambiyo - ' 

· · h kut borsası (fiyat). 
retını iç bir zaman haiz olamamıştır. 

Çünkü kelimeler mefhumla beraber ıı.ı5 

ve çok defa daha sonra doğarlar. Ve 21.30 
manalı ses parçaları muhitin ,iç ben -
liğinde parlamış akislerinden başka 
şeyler değildir. Yani söz, beş duygu -
nun sezişlerine ve onlar tarafından ya
ratılmış abstraksiyonlara bitişiktir. 
Duygu hududunu bollatan yalnız mu-

Konuşma. 

Müzik (Riyaseti cumhur filarmoıi 
orkestrası. - şef: Praetorius. 1 - 4. ~ 
cü senfoni (Orijinal metni) - ( 
Bruckner). - Hareketli - Andant• 
Scherzo - Final - hareketli. 

22.30 Müzik (küçük orkestra): 1 - T• 
günleri süit - 1 - İşte dağlar • ı j 
Bcklenilmiyen bir tesadüf - 3 - suJI! 
rın sükuneti - 4 • Avdet (E. Fişet 
2 - Fifreler marşı (P. Dietrich - Ofı 
24) L. Weninger tertibi 3 - La Pal 
ma şarkısı üzerine fantezi (Pdi 
Mililer). 4 - Köy evinde ışıklar ,,.
(E. Sorge) E. Ar. Naundorf tert. S 
İlkbahar - melodi - (R. Becker - ar, 
3; No. 3). 6 - Güzel sanatlar töreni 
uvertür - (W. Czernik). Seyit isticevap olunuyor: 

- Kahvende kumar oynatmışsın 
Seyit, doğru mu? 

- Hayır efendim, ne münasebet, öy
le şey mi olur? 

Seyit bir kere inkar yolunu tuttu. 
Her çeşit lafla "oynatmadım oynatma
dmı" deyip başka bir şey söylemiyor. 
Fakat ortada bir alay şahit, üç kafa -
darı suç üstü yakalzyan iki devlet me
muru ve 3;ı kuruş da para var. Para 
tavlanın o tasında görülmüş ve me -
murlar t r fından alınmış. 

Seyid'~ u 35 kuruştan bahsedildi: 
- Oyna madım diyorsun ama, de -

nitdi, tav anın ortasındaki bu 35 kuruş 
ne? 

- Efe im, dedi Seyit, bu parayı 
müşteri ga sona veriyordu. Demek ki 
tam o sırad görmüşler. 

- Ne } •mak için? 
- Ciga a aldırmak için. 
"Müşte nin yüzüne dikkatle bir 

daha bakt . 35 lik Sipahi ocağı tir • 
yakiıine t c benzemiyordu doğrusu ... 
Bu nokta. ı hakim de tavzihe muhtaç 
gördil: 

- 35 kc şluk cigara mı içiyor se

nin müşteı , dedi. 

Seyit ba r ki sıla! yerinde .. Derhal 
parayı iki. e böldü ve: 

- Efend m, dedi, 25 kuruş esasen 
garsona bo c~ varmış da onun için 
vermiş 35 k uşu ... 

- Peki c ada duran tavla. .. 
- Oynama.it için istediler. Ortala • 

rında duru rmuş. 
- Zarlar okmuş ama; sizin kah • 

vede tavlay arsız mı oynarlar? 

ısının e bir delikanlıdır. Soruldu: b' k · 
daha toplar veririz. Böylece kahveci ır ço yerlerde hala devam edip gidi-

- Seyid'in kahvesinde tavla oyna • yor Eld d'l · · 
nır mı? dünyanın parasını alır. Kahve çay pi_ · e e ı en netıcenın hiçliği çok 

Şirip de ne yapsın? azımızı uyandırabildi. Hatta otuz kırk 
- Oynanır efendim. d b · k 
- Her zaman mı? - Peki kumar oynamak kötü bir sene en erı - üçük köyleri kasde -
- Her zaman efendim... şey; sen ne diye oynardın? Diye so - ~iyorum - mektebi, hocası ve kitabı 

ruldu İhsan'a. İhsan da: ulunan bu çapta köy halkının mek -
Seyit ortaya atıldı, söze karıştı: tu kb 

- Bu kahve bizim mahallede dedi p, ma uz, senet yazdırmak için bi-
- Bu şahit doğru söylemez ki ha- bi d tah"" d l"k • ' le şehirlilere müracaat mecburiyetin -

kim bey, dedi ,onu dinlemeyin beylıu- z e 11 e ı anlıyız. Oynamıya 
mecbd't-uz ( 1) tabii... de kalmaları, son zamanlarda köy ka-

de yere... Neden bütün bu i•ler tabii ve neden tiplikleri için bir tek köy mektebi me-Seyid'in doğru söylemez dediği, be- T b 1 nim şimdiye kadar şehadetlerini din- delikanlılar kumar oynamıya mecbur zunu ~ unamaması dikkat bakısrmrzı 
d . · bu cihet anlaşılamadı. ' çekmedı. Bu bir hakikattir, fak;t ne _ le ığım şahitlerden belki de en çok d b 

doğru söyleyeni idi. Ben de kumar İcabı düşünüldü karar şu: Seyid'in .en, u hakikatle karşı karşıya gele-
.. . k A - lım. Hoca mı okutmu k 

oynarım, diyen şahit pek ala doğru mucerret ın arma ragmen kahvesin - kumyor:> He "k· yor, çocu mu o-
söylüyordur. de kumar oynattığı sabit olmuştur. ·i r ı ~.suale de aleyhte ce

Bir gün hafif hapse, 50 lira hafif para vap v~.r; emez. Çu~kü iyi yetişmiş, he
- Peki bu oynanan kumardan Se- cezasına, 600 kuruş da mahkeme har - J vesl~og._retmenJerın, istekli ve kabili-

yit'te para alır mı? yeti k ki · cmrn tahsiline, suçlulardan İslam ve . ı .. or ~ocu arıyle gerçekten se -
- Alır, elbette, alma mı? vındırıcı hır çalışma yaptıklarını çok 
B nda ıh h -d· geç- Hasan'dan birer lira ceza, 50 şer kuru• u n sonra san a ıaeye " defa müşahede edenlerimiz oluvor. 

ti: harç alınmasrna, 35 kuru~ı" c.a.v ıcıuı.h .... "'~"'"' u .... ı.,Q , "t>'"'"'"' .n.vJ ;ı"" J ; ........ "''L ... iJ -,....-

- Bunlar zar atıp barbut oynuyor - musaderesine ... mıyor. Sebebini mi soruyorsunuz? 
lardı dedi ve iki suçluyu gösterdi. Kapıda Seyid 'in yanına bir akıl ho- Bunun da biricik sebebi köylerimizin 
Sonra polisler geldiler. Paranın bir cası sokuldu: dağılış, kuruluş şckiJleri ve küçüklü-

ğüdür. kısmını tavlanın içinden, yarısını da _ Bana bak, dedi, git kahvende ne 
İslam'ın elinden aldılar. Ben köylerimizi çok iyi ve çok ya-

İhsan'ın şehadeti hakkında suçlula· 
rm mütaleaları soruldu. Oçü bir ağız
dan: 

- Şahitlik yapmadı ki ... Düpe düz 
yalan söyledi, dediler İhsan'ı da ya
lancı şahit yapıp çıktılar, işin için
den ... 

İhsan bir yana çekildi. Şahit Hay· 
dar konutmağa başladı. O, pek bir şey 
bilmiyormuş. Yalnız kendisi kahvede 
otururken polisler gelmiıJler, tavlayı, 
paraları yakalamışlar, İalim'ı Hasan'ı, 
Seyid'i de almışlar, merkeze götür -
müşler. Kendisini de şahit diye yaz -
mışlar. Haydar'ın bütün bildikleri 
bundan ibfretmiş· 

- Zar atıyorlar mıydı? 
- Farkında değilim. 

- Parayı kim kime veriyordu? 

var ne yok çıkar, kapatacaklar. - KE- kından tanıyorum. Günlük çorbaları -
ZEGE nı kendi sofralarında beraber içtim. 

Yakında açılacak -
Yenişelıir 

ULUS 
SİNEMASINI 

Kendileriyle beraber dam altında ge
celedim ve ocak başı sekilerinde yat -
tım. Yaylalarında yaz geçirdim. Eşki
yalarını beraber kovaladım. Düğ iinle
rini beraber yaptım ve tam köylü zih
niyetinin içinde ve ortasında olarak 
senelerce köy hayatı yaşadım. Dil • 
ğen çevirirken, harman savururken, 
tahsildar başta olmak üzere bütün a
lacaklılarla münakaşa ederken, bazan 
tam tok bir karnın tavladığı keyfi te· 
rennüm ederken ve bütün hayatımda 
onu dinledim. Benim tanıdığım köylü 
çok az söz kullanır. Yani vokabüleri 

Her gün binlerce kişi oeziı> gayet dardır. Yuvarlak rakamla ifade 
" etmek Iazım gelirse bu lügatçenin bü~ 

tün ana kelime ve lafızları ancak 500 u 
bulur. Halbuki milli kültürün halk ta-

beğeniyor 

hitin zenginliğidir. Ve bu hudut ge -
nişleyip arttıkça şuCirun orada taalluk 
ettiği maddi, manevi varlıklar da co-
ğalır. Böylece yeni yeni ses parçal~rr 
manalana manalana söz ve kelime zen-
g~n.liği meydana çıkar. Fakat köy mu
hıtı zaten dar olduğu için oralarda beş 
duygunun ilgisi konkrelerledir. Yani 
köylü lisanı dah aziya<le görülen, du _ 
yulan, tutulan şeylerden ve bunlara 
yakından bitişik hallerden bahsedebi
lir. Küçük bir köye gidiniz orada üç 
yaşına kadar her çocuk şehirdekiler -
den çok zeki bakışlıdır. Aynı çocuğun 
bakışları beş yaşında anlayış nurunu 
farkedebilecek derecede kaybeder. 
Dokuz yaşına geldiği zaman - o yaş
taki şeilirli bir çocuğa bakarak - saf 
hatta ahmaktır. ' 

J"" AfAe~.~l.bu büyük farkın biyolo
gülünç bir şey olamaz. Yine asker ça
ğındaki köylü ve şehirli gençlerin an
layış farkları da pek müthiştir. Muhi
te göre doğan bu fark iki psikolojiye 
varır: Biri ancak gördüğünü ve tanı -
dığını öğrenmek, diğeri bildiğinin 

yardımiyle bilmediğine akıl erdirmek. 

23.30 Müzik (hafif plaklar). 
23.45 - 24 Son ajans haberleri ve yarın~ 

program. 

,41•runn 

OPERA VE OPERETLED: 12 Frankfurl 
- 20 Droytviç - 20.15 Frankfurf. 
Milan - 21 Roma - 21.15 Strazburl 
- 24 Frankfurt. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 1-4 Laypzil 
- 16.-45 London - Recyonal - 18.lf 
Hamburg - 20.10 Laypzig, Münib -
20.15 Monte Ceneri - 21.30 Paris .J 
P. T. T. - 22.15 Stokholm - o.d 
~-'··-lln. 

SOLO KONSERLERİ: 14 $tutgart -
15.30 Viyana - 17.15 Stokholm -
18.20 Breslav - 21.30 Kopenhac. 

NEFESLİ SAZLAR (Mart v. s.): 6.36 
Frankfurt, Köniıı;sberg - 8.5' 
Frankfurt - 12 Breslav, Hambur• 
Laypzig - 13.15 Frankfurt. 

V ocabulaire en image sistemi birinci ORG 
psikolojinin ilhamı ile ön almış bulu
nuyor. Öyle bir psikoloji ki ancak 
gördüğünü tanır ve sade onu öğrenir. 
Hatta kelimeyi bile resim halinde gör
medikçe tanımaz. Buna rağmen köylü 

KONSERLERİ VE KOROLAR: 
18.20 Königsberg - 19 Viyana - 21 
Milano. 

HAFİF MÜZİK: 6.30 Kolonya - 7.10 Ke
za - 8.30 Münib, Kolonya - ıo.30 
Hamburg - 12 Kolonya, Münib _.. 
14.10 Kolonya, Viyana - 15.30 Ber• 
lin, Frankfurt - 15.30 Berlin, Frank• 
furt - 16 Alman istasyonları - 11 
Breıılav - 18 Beri in - 19 Kolonya~ 
20.10 Breslav - 21 Kolonya - 21.10 
Berlin - 22.30 Laypzig - 23 Frank• 
furt - 24 Hamburg. 

yine i!Öziyle gö-·1 ii~ü. ~u kelimelerin 
hepsini, bilha~· • · ıhıtınde mefhumu 
mevcut olmıyanları öğrenmemiştir. 
Umumiyetle köy için bu hal böyle o-
lunca bizimkiler gibi ücra, dağ başı, 
mahrum ve çok ufak köyler için elbet
te ki daha dar ve daha mahrum olmak 
lazım gelir. Ve hakikaten de öyledir. 
Hocamn mektepte okuttuğu, köy oda
larında okunan köy neşriyatı, asker -
den dönen gençlerin edindiği malU -

(Sonu 6. ncr sayfada) 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart - 15 
Bertin - 19 Breslav, Köniıı:sberl• 
Laypzig - 19.15 Münib - 22 Buda• 
peşte (Siğan orkestrası). ' 

DANS MÜZtöt: 17 Stutğart - 22.35 Kö• 
nigsberg, Münib - 23 Floransa, Mi• 
Iano, Roma - 23.40 Brüksel - z' 
Lüksemburg - 0.5 Droytviç. 

BAL 1 K 
Klari'nin mütemadiyen iıliyen çenesini kapamak 
kolay it değildir. Barabaş bu hale gülüyor. Hatta 
bayan Barabaş da gülümaüyor. Hakikaten Albertin 
henüz onlara gelmemiıtir. Yani onu korka korka e
ve davet etmiı, Albertin de vadetmİf, fakat ziyareti 
daima batka zamana talik olunmuştur. Klari, Yani 
ile olan itini bitirmiş olduğundan Anna'ya dönüyor: 

- Bir ıey değil. Macaristan'a döneceğini ve 
sana da mektup yazacağını söyledi. Selam etti. 

ki •.• 

O esnada prens Maura geldi ve la Hüşet soka
ğında Vaaya'nın ölümünden evel Alvarez'in İfgal 

ettiği odaya yerletti. Tabii>dir ki Barditinof onunla 
tanıştı. O gündenberi prena Maura gidip onlan 
meyhanede bulmaktadır. TUTAN 

K E D İ 

SOKAGI 

- Ya aen, eısiz Anna? Kaç vahıi arjantinlinin 
kalbini parçaladm? Senden istatiatik istiyorum. 
Kalbinin katılığı malUm olduğuna göre matlubuna 
kaç intihar, kaç ihtiras cinayeti, kaç tane zacyağı 
cinayeti kaydettin? 

- Teıekkür ederim, Klari. · 

Klari cevap vermiyor. Yatağına giriyor ve yor· 
ganını başına kadar çekiyor. Bu konuıma esnasında 
iki kız kardeı biribirinin yüzüne bir defa bile bak
mamıılardır. Şimdi Anna kendine geliyor. Soruyor: 

- Mutlaka istiyorsan. 

Barabaş Sen - Jak sokağındaki meyhanesine gi
l'İyor. Küçük grup onu beklemekte olduğunu bildir
mİ§tİr. Aile muhabbetinin bol bol tezahürlerine ma· 
ni olmamak için onu tiren-de karıılamaınıftır. 

Maura henüz acemidir. Klasik cümleyi müte -
madiyen tekrarlamaktadır: 

- Bu hal bir kaç aydan fazla süremez ••. Bir .., 
ne sonra Madrid'deki konağnnda •.• 

Y~:ıaa Yolaa FiJldes Cnır ... Nualll Bqdaı 

Anna kızarıyor, fakat cenup Amerika'sma ta
alluk eden imalardan dolayı değil, "katı kalpli" ke
limelerinden dolayı •.• Ve, latvan'm ne olduğunu aor

mağa cesaret edemiyor. 

Nar ıerbeti, küçük masada Alvarez'in mevkiini 
artık göstermemektedir. Onun yerini bir porto bar
dağı almıf, ve Alvarez'in iskemlesine de kambu
rumsu, beyaz saçlı, kara bıyıklı, bıyıklarından daha 
kara gözlü bir zat oturınuttur. Primo dö Rivera 
mağlup edilmiı olduğundan Alvarez memleketine 
dönmÜf, iskemlesini de kıralcı ve Primo dö Rivera'
nm partisinden olan prens Maura İfgal etmiıtir. 

Liif bu cümleyi pek iyi bilir ve buna merhamet
le güler. Henüz tevekkülün aükUııetine erişememit 
olan Bardiıinof ilk önce bir nebze haset ederse de 
bir kaç zaman sonra muhaverenin mecraamı itina İ• 

le değiıtirir. 
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- Küçük hanımm adı Albertin'dir. ince endam

lı, karg karası kıvrım kıvrım saçlı bir güzelliii 
vardır •.• Yani aırık gibi bir şey. Çehresinin çizgileri 
muntazamaa da burnu normal bir insanın burnun
dan en az dört kere büyüktür. Bir diti Sirano. Fa
kat Anna zannetme ki onu mütevazi eviınizi huzu
riyle tereflendinniı olduğu için tanıyorum. Tenez· 
zül buyurmadılar. Pek sevgili kardeşimle beraber, 
Sen kıyılarında kol kola gezerlerken gördüm. Bir 
konserden geliyorlardı. Musiki timdi zavallı Yani' -
mizin üzerine Niyagara ıiddetiyle dökülüyor. O her 
feye aızlanmaksızm tahammül ediyor. Zendost bir 
fÖvaliye sevgilisinin atkı için nelere tahammül et
mez ki! 

Dehşetli surette hiddetlenen Yani, Klari'nin aö
süıtü keameie bir kaç kere t8f8bbüa ediyor. Fakat, 

Klari küstahhklarını aşktan, aıkm korkunç, da
yanılmaz ve tatlı kudretinden bahseden hafif bir 
fransız tarkısı ile bitiriyor. Yani ile Anna ona, ikisi 
birden arkalarını dönüyorlar. 

Fakat akşam, iki genç kız, odalarında, soyunur
ken bulutuyorlar. Klari sakin ve gamlı bir eda i
le: 

- latvan'a çok defa yiyecek götürdüm ve onu 
uk sık gördüm. Ve polis muhafazasmda hududa 
aevkedildiii zaman da ... 

- Polia muhafazasında mı? 
- Elbette Anna. Her hangi bir memleket başka 

türlü hareket edemezdi. Yabancılar cezalarmı ta -
mamladıkları zaman hudut haricine çıkarılırlar. 

- Evet •.. Tabii. 

- Sana söylemek istediiim ıu idi ki ona yolda 
yemesi için yiyecek ve harçlık verdim. 

- Teıekkür ederim, Klari. 

Bardiıinof, gözleri sulanarak: 
- Görüyorsunuz ya, memleketlerine dönebilen

ler de var, diyor. 

Liif cevap veriyor: 
- Bu misale itibar etmeyiniz. Her memlekette 

vaziyet ayrıdır, sizinkinde olduğu gibi .• Hım, orada 
vaziyet oldukça sağlam görünüyor. Bizim memleket
te de öyle. 

Barditinof batını sallıyor. Bütün bunlan o da 
Liif kadar biliyoraa da bir kaç gün teeaaürden hali 
kalmış değildi. Meyhaneye gelmemiş ve rua dostla
riyle birlikte ihtilal tedbirleri almağa gibnişti. Esa
aen meyhanede toplanacak yalnız kendisiyle Liif 
kalmııtı, ve orada her teY öyle mahzun ve meyuatu 

Barabaş büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. 
Maura da ona dostluk gösteriyor. Henüz acemi ol
makla beraber o da şimdiden öğrenmiştir ki muha
cirler arasmda sınıf farkı yoktur. Muhacirlik her 
ıeyi mütekasif ve merhametsiz darbelerle aynı se
viyeye irca eder. 

Zaten yabancı memlekette herkes demokrattır. 

Hepsi ,ve cenup Ame~ikasmda itÇilerin içtimai 
vaziyetini Öğrenmek isti yen Liif, Barabaş'ı oraya 
dair sorguya çekiyor. O buna soayolojik bir anket a
dını veriyor, fakat kelimeyi telaffuz etmemeğe dik
kat ettiğinden Baraba§ münaaip cevaplarla muka -
belede bulunuyor. Prens Maura, Arjantin'e yaptığı 
aon seyahattenberi azası olduğu Buenos - Ayres'te
ki Cokey kulüpten bahsediyor. Barabaş Cokey ku· 
lühü görmemişse de aoayoloji bakımından malUınatı 
daha tamamdır. 

(Sonu var) 
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ran Şehınşahının kısa bir müddet 
içinde başardığı büyük işler 

daF;:':.;:z..ca ~ö Tan gazetesi "lran ve Hükümdarı,, başlığı altın
zulıu dgı bır başmakalede, dostumuz lran'la Fransa arasında 
ve eır ~hen hadiseye teessüf ettikten sonra Şehin§ah Hazretleri 

erı ak.kında diyor ki: 
On beş s d 

fında n ene en az bir müddet zar-
' '"-lZa ''ah p hl . k . d nerjiy .. ~ . e evı, pe zıya e e-

gayret~ ınustenıt tamamiyle şahsi bir 
ınuş b" e,. asırlık ananeler içinde uyuş -
noın.ikı~ ı~paratorluğu kesif bir eko
de ed ~~ışafın nimetlerinden istifa -
tnitti en ır.ınenıleket haline ifrağ et
için ~· Dcnılebilir ki Şah Pehlevi, İran 
le M aşka usuller ve şahsı teliikkiler
i~ 

0 
U~tafa Kemal Türkiye için ne idi 

\'e b 0 ~uş, pek eski bir millet içinde 
liği ~ ınılletin ananevi milliyetperver
hep n.ın aslını teşkil eden her ne varsa 
l~ri s!ne riayet etmekle beraber enerji -
lcr· n~ UYandırmağa ve manevi kuvet
hat~ı ~ençleştirmeğe çalışan bir ısla
saı~ sırn~.sı taşımaktadır. 1794 tenberi 
da at surmektc olan Şii Kaçar hane
ın nı 1925 senesi nihayetinde parla
R cnto tarafından hal' olunduğu zaman 
~za .lian, Rıza Şah Pehlevi ismiyle 
lak ta. iclas olunmuştu. Fevkaiade par
ilk .?1r askeri hayatı olan Şah Pehlevi, 

9 
k?nce harbiye nazırı, ve sonra, baş

b~ ıl olarak kudretini isbat etmiş olan 
ır ~ttı, Biribirine şiddetle muhalif 

partılerin kavgalariyle derin surette 
~1.sanıa uğramış bir meclise kendini 

leri istilzam etmiş olan Trans İraniyen 
hattı ikmal olunmuştur. Bu hat, 1000 
kilometresi dağlardan geçmek üzere, 
1394 kilometre uzunluğundadır. El
burz ve Luristan dağları silsilesi 2000 
metre yükseklikten aşılmıştır. 5 mil
yar 200 milyon franktan fazlaya mal o
lan ve dışardan hiç bir istikraz akto
lunmaksızın lran'm kendi mcnbalariy
le itmam edilen bu işte 50.000 işçi ça
lışmıştır. Bu hatta, onu amutlen kate
den üç ehemiyetli hattın inşasını da i
lave etmek lazımdır. Bundan başka 

Rıza Şah Pehlevi gcnis bir endüstri
leşme planı da hazırlamıştır. Fabrika
lar kurulmuş, milli bir cihaz tesis edil
miştir. Hazer denizi ile İran körfezin
deki limanların ıslahı için tedbirler a
lınmış ve Tahran'da da amme hizmeti· 
ne müteallik büyük işlerin tahakkuku
na çalışılmakta bulunulmuştur. 

ÇEKLERLE J\1ACARI...AR 
ARA~INDA 

Yeni hudud 
hadiseleri 

adıselerin istediği kuvetli adam ola -
rak kabul ettirmiş, işleri intizama koy
~uş, ınutlakiyetten en demokratça re
lıtne istihalesiz ve siyasi hazırlıksız o
~rak geçmiş bir millette otoriteyi te
•ıa etmişti. O, vakıa tehlikeden kaçın
lllıyan, fakat siyasi meselelerdeki an- Budapeşte, 12 a.a. - Resmen bildi -
layışına devlet adamı ihtiyatkarlığı dildiğinc göre, bu ayın onuncu günü 
cl<t lnztınam ede 1.iır millı şef olarak saat 21 de 7eko-slovak kıtaatı, Barkes 
~endini tanıttırmıştı. Harbiye nazırı -.. adYndawa wnec;nr kaeab-ına k~rt~ a -

ıken, geniş maksatların istihsali için teş .a~~ışlarclır. Ateş,. m~car ırt.~bat 
her şeyden evel emrinde sağlam bir zabıtının telefonla vakı muracaatı uze
kuvet bulundurmak icap ettiğini düşü- rine kesilmiştir. 
nerek bir milli ordu teşkil etmiş; baş- Macar hükümeti, Budapeşte'deki 
vekil iken halk kütlelerinin arzulama Çeko-slovak sefareti nezdinde şiddet
tekabül eden bir milli istiklal progra- li bir protestoda bulunmuştur. 
rnının tahakkukuna çalışmıştır. Muhtelit Macar - çek askeri komis-

yonu bu sabah saat 10 da Munoa'da top 
lanmı tır. Halkın onu sevmesi, o vakte kadar 

külden ibaret oldu u bir memJcke'il'e 
kendini irade ve karar adamı olarak ta
~ıttınnası keyfiyetiyle izah olunuyor
h u. Onun istediği İran'ı hem rus ve 

cm ingiliz vesayetinden kurtarmak, 
~enfaatlerinin müdafaası için onu teş
kılatıandmnak, inkişafını kendi vası -
talariyle temin etmekti. Bu politikayı 
~ıza Şah Pehlevi tahta çıktığındanbe
rı nadir görülen bir azimle tatbik et
llliştir. İran, Türkiye, Irak ve Afganis
t~'la aktettiği anlaımalarla, türlü tür
lu nüfuzlar arasında hakiki bir muva
zene idaınc5ine muvafık olan mutlak 
•urette milli bir kuvet olmuştur. 

nü akşamı Rütenya - Macariııtan · h-~:
dudunda yeni bir hudut hadisesi ol -
muştur. Bir rüten menbaından alınan 
malilmata göre, macarlar, Bervinkos 
yakınında ateş açmışlardır. Macarların 
endahtı, takriben bir saat devam etmis 
tir. Macarlar, bir ağır ve iki hafif mit: 
ralyöz kullanmışlar ve el bombaları 
atmışlardır. 

Polonya'nın protestosu 
Varşova, 12 a.a. - Polonya'nın Prag

daki elçisi 31 birincikanundaki hudut 
hadiselerini protesto etmiştir. Bu ha
dise esnasında tedhi§çiler, Polonya 
Silezya'sına girmişler ve bombalar at
mışlardır. Çeko-slovak hükümeti, bu 
tedhişçilerin faaliyetlerine nihayet 
vermeyi vadetmiştir. 

Enternasyonal hadiselerde 

elebaşılığı Italya yapıyor 
M ihverin iki devletinden şim

dilik en ziyade gürültü eden 
ve en kuvetle çırpınanı ltalya'dır. 
Kezalik Franko'nun taarruzu, B. 
Daladiye'nin Korsika ve Tunus'a 
seyahati, B. Nevil Çemberleyn'le 
Lort Halifaks'ın Roma ziyaretleri: 
Bütün bu enternasyonal hadiseler
de ele başı İtalyadır. Fakat haki
katte, B. M usolini'nin teşebbüsleri 
ve tehditleri ancak alman askeri 
kudreti kendi hizmetine amade ol
duğu nisbette korkuludur. İtalyan 
diktatörünün orta ve şarki Avrupa
dan ayağını kesmiye ehemmiyet 
veren alman diplomasisi ilkteşrin 

sonlarına doğru onu şimali Afrika
ya sevketmek için gayret sarfetti. 
Kendisine vaidler yapıldı. Führer'
in 1 sonkanunda şerikine gönder
diği mesajda bu vaidler tekrarlan
dı. Fakat bu vaidler tam mıdır? 
İtalya bir "müzaheret" ve bir "yar
dım" la iktifa edemez. Onun işin 
en büyük kısmını üzerine alacak 
bir müttefika ihtiyacı vardır. Proğ
ramının tahakkuk etmesi için Al
manya'nın önümüzdeki aylarda as
keri makinesini garp devletlerine 
karşı harekete getirmesi veya, hiç 
olmassa, harekete getirir gibi gö
rünmesi, eyhllda kendi müttefiki i
çin giriştigi tehlikeleri müttefiki 
uğrunda göze alması lazımdır. 

Son Münib anlaşmasından 

beri (29 eyh11), üçüncü Rayh 
metodudik surette "Mittel-Evropa" 
yı inşa ile tneşgfıldür. Yavaş yavaş 
esaslı hatlariyle 1917 deki "harp 
hartası"nı vücuda getirmektedir: 
Demek istiyoruz ki yirmi sene evel 
ordularının işgali altında bulunan 
mıntakalar, bugün de, doğrudan 

doğruya veya bilvasıta otoritesi al
tına dönmek yolundadır. Alman
ya -§imdi, 1918 de hem ordunun 
başkumandanlığını, hem de alman 
ve avusturya dışbakanlarını o ka
dar şiddetle meşgul eden problem
lere benzer meseleler karşısında 
bulunmaktadır. 

Şüphesiz aradaki bu benzerliği 
fazla ileri götürmek doğru olmaz. 
Bununla beraber, tarihin bu safha
sını kim gözden geçirse birçok ben-

.. , ı __ h ~~-..-• t • ıi ii~mP-kten 

Fakat Almanya'dan beklediği askeri 
yardımı görecek mi ? _ ................................ i 

Günün politik 
• 

MESELELERi 

Yazan: 1 
PERTINAKS ............................ 

tarını kendileri tayin etme hakkı v.s. 
dahili bir felaketin yaklaşmakta ol· 
duğunu hisseden Avusturya - Ma
caristan ancak bu ümitle saftan çe
kilmiyordu. Brest - Litovski müza
kerelerinde, galiplere karşı hülasa
ten diyordu ki: "askeri üstünlüğü
müzün size verdiği imkan dairesin
de istediğinizi alınız, fakat bu ha
reketi riyakar bir formülle örtme
mizi bizden istemeyiniz. Bizden bu
nu beklemeyin: Bu Avrupa ihtila
line ihanet etmek olurdu." Günü
müzde olduğu gibi, o zaman Berlin 
ve Viyana hükümetleri ukraynaın 
vücuda getirilmesiyle Polonya ile 
teşrikimesai şıklarından birini in
tihaba mecburdular. 

BBrest - Litovsk'de ukrayna
lılar ve ruslarla ve az sonra 

Bükreş'te kıra! Ferdinand'ın mu
rahaslariyle imzalanan muahedele
re rağmen bina süratle yıkıldı. Ni
çin? Genaral Hofman'm Trotzki ile 
müzakerede bulunduğu sırada ha
tıralarında yazd ıklarma bakılırsa 
Kiev'inantibolşevik hükümetı derin 
mahalli köklere malik bulunmıyor
du. köylüler müsaderelere muka
vemet ettiler, sonra ekim grevi 
ilan ettiler. Kararları imzalamıt 
olan nazırları tevkif etmek ve bun
ların yerine general Skoropadski'
yi "Hetman" tayin etımek icap etti. 

6 temuzda. Moskova elçisi baron 
Mirbah katlediliyor ve ayın 30 un
da orduları zahire ve yiyecek a
rıyarak Kınm'a kadar ilerlemiş 0-

1~ g .,n .. ral f on E yh oru öldUrülü • 
yordu. Büyük miktarda askeri ku
vetlerin mahallinde idameei icap et
ti: martta bu kıtalardan garp cep
hesinde istifade etmek kabil olsay
dı, belki hadiselerin cereyanı de
ğişirdi. Nihayet, şark kumandanlr
ğınm emrinde en çoğu 3 ila 400 
bin kişi bırakıldı . Ağustosta gerek 
sovyetlerle. gerekse Ukranya het
maniyle munzam muahedelerin im
zalanmış olmasına rağmen her şey 
yıkıldı. Bizzat Skoropadski de bü
yük Rusya'ya yakınlaş.maya çalış
tı. 

Şimdiki şartlar içind.e Alman -
ya'nın işi çok daha kolaydır. 

bir kere kırıldı mı, onu bir ekono -
mik sistem için idhal etmek eskisi 
kadar güç olmıyacaktır. Adolf Hit -
ler'in hakimiyeti altında esasında 
değişmemiş olan pancerman.istler 
hadiseleri böyle muhakeme edıyor -
lar. 

Führer'in ve müşavirlerinin hesa
bı menfaatleri nedir? Şarki ve orta 
A~rupa meseleleri üzerinde müza -
kere etmek, garbe ve cenuba doğ;u 
müdahalelerle bunları gerçekleşt~r
mekten çekinmek. Fransa ve İngıl
tere, Fransa'yı Polonya ve Sovy.e~ 
Rusya'ya baglıyan muahe~elere fılı 
bir meriyet kıymtei vermıye .. karar 
vermedikleri mUddetçe bu boyle o
lacak ve bu itibarla Almanya. tt.aı -
ya'nın yardımına koşmaktan ıctınap 
mı edecektir. Yoksa garp devletle -
rinin ne kadar mütereddit olurlar
sa ol~unlar, Bitler Almanya'sına 
Avrupa'nın hegemonyasını verm.~k 
istemiyecekleri ve ergcç ide?l0 J.1k 
musademenin vukua gelecegı du -
süncesiyle Hitler diktatörlüğünün 
~ ~ t 
hür devletlerin komşuluguna a • 
hammül edemiyeceğine ve hadise -
lerin muhtemel neticesi böyle ola -
cağına göre, ihtiyatkarlık Musoli: 
ni'nin şevkini kırmamayı ve kendı-
sini uzağa atmamayı mı amirdir? 

Almanya'nın mülahazası budur. 

Elektrik 
tehlikesine 
karşı 
Nafıa vekileti halkımızın ve bilhas

sa çocuklarrmızın elektrik tehlikeleri

ne karşı korunmalarını temin maksa

diylc bir~ok renkli afi§ ve broşürler 

tabettirmcktedir. Memleketin her ta
rafına tevzi edilecek ol.an bu afişler 

elektrik tehlikelerinin muhtelif ,ckiı
lerini gösteren müteaddit levhalardan 
mürekkeptir. Broşürlerde tehlikeler

den nasıl korunulacağı ve tehlike a

nında alınacak acil tedbirler herkesin 
anlıyacağı bir ifade ile izah edilmek
tedir. 

Bunlar halkın daima toplu bulundu

ğu mahallerde ve bilhassa mekteplerde 

çocuklarımızın ve halkın görüp istifa

de edebilecegi yerle.re konulacaktır. 

Elt·ktrik sirkt•ti ıniimessilleri .. 

r; _____ ... 
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DO(;RU BİR KAR AR 

Yazan: Nasuhi BAYDAR 
Dün Ankara'ya gelen 11 tarihli 

Akıam'ın Dikkatler aütununda §U 
fıkrayı okuduk: '"Sporculardan mü
rekkep bir grup matbaamıza gelerek 
dedi ki : 

"- Sporun, kulüpçülüğün vakur 
bir hal alması için her türlii tedbir 
dÜ§Ünülüyor. Fakat, fU aon hafta 
zarfında bile aynı müesaif manzara
lara rastladık. Tribünlerde bazı 

''hınk,, deyici seyirciler, sahada o
yun oynıyanların kimine müatehcen 
küfürler savurmakta devam ettiler 
ve kimini de "vur! kır! ,, diye te,vik 
ettiler. Zabıta memurları da ora·da 
bulunuyor ve bunları işitiyor. Fıikri

mizce müdahale etmeleri için bu ah
val kafidir. llle bir arbede çıkmasını 
beklemek 1-azım gelmez.,, 

Gene dün Ankara'ya gelen Cum
huriyet'te "Yanlı§ bir karar,, baılık
lı bir ba'1flakale okuduk ki Beden 
Terbiyesi Genel Direktörlüğünün 

mekteplilere dair kulüplere tamim 
ettiği son kararının "Türk sporu için 
yıkıcı bir darbe olduğunu", bir gün 
evel fıkrasında ileri suren Bay Abi
din Daver'i teyit ediyor, ve be-den 
terbiyesi kanunu Büyük Millet Mec -
Jisinde müzakere edildiği aırada be
yanatta bulunmU§ olan Dahiliye Ve
kilinin ''beden terıbiyesini, sporu ~ 
ona mülhak olan diğer hareketleri 
biz milli terbiyenin esaslı bir rüknü 
olarak telakki ediyoruz,'' suretindeki 
fikirlerini doğru bulmakla beraber 
kanunun nazari ve binaenaleyh İsa -
betsiz olduğunu söyJüyor ve bu ka
nuna istinat eden kararı ise, acele.ile 
ittihaz edilmİ§ olduğund8:n ~~sh:e 
layık addediyor. Cumhurıyet ~n 8: 
nunu faydasız telakki ebneııınde~ 
sebep ııporun oyun olması, halbukı 
kanunun onu ııadece nesli sağlamlat
tıran kuru bir usul addedilmesidir. 
Karara gelince; ''Genel Direktörlük 
bu karariyle yaıamakta, var olma~
ta devam eden bir hayatı, ona dana 
ileri inkiıaf imkanları hazırlamadan 
baltalamıı, durdurmuttur. Mektepli
ı_. hangi aahada çalıtacaklar, nere
de atletizm ve nerede ııu sporları ya
pacaklar? Oniverııitelilerin vaziyeti 
ne olacak? Her hafta atadyomlan 
doldurar., neJeli bir pazar geçiren on 
b inlerce t aleb e bundan böyle nere-

( Sonu 6 ıncı sayfada) 

Çocuk Esir.geme Kurumunun 
Annelere öğiitleri 

Çocuğun ilk doğduğu günden bir 
yaşına kadar çocuğa nasıl bakılaca
gını 12 ufak Kitap ve ayrıca nasıl 
mama ihzar ve çocugun nasıl beslen
necegini ögreten (Annelere öğüt) 
adlı kitaplar yeniden basılmıştır. 

Gürbüz evlat yetiştirmek için bü
tün aileleri ilgilendiren ve şimdiye 
kadar on binlerce tevzi edilen bu ki
taplar meccanen dağıtılmaktadır. 
Ankara'da Çocult Esirgeme Kurum• 
Genel Merkezi Başkanlıgından iste -
yiniz. 

İmparatorluğunu sağlam ıiyasi e
la.stara istinat ettiren hükümdar, gay
retlerini en çok milletinin modernle§ -
l?ıcsine tahsis etmiştir. Atatürk gibi o 
da kadın hüriyetini temin etmiş, mek
tepler kurmuş, içtimai hayatı adeta 
}'enileştirmiştir. Fakat iktısadi inkişaf 
onun daimi meşgalesini teşkil etmiş
tir. 

l lk at.eşi kim <ıçmış? 
Varşova, 12 a.a. - Leh ajansının 

verdiği malllmata göre, 30 - 31 kanunu
evel gecesi hudutta vuku bulan hadi -
seler hakkında Varşova'daki Çeko-s
lovak elçiliği ile notalar teati edilmiş
tir. Bu notalarda iki taraf ilk ateşin 
mukabil taraftan açıldığını iddia et -
mektedirler. 

kendini alamaz. O zaman, Hohen
züllen ve Hapsburg imparatorluk
ları, halkın git gide artan hoşnut
suzluğunu gözönünde tutarak, ab
loka yüzünden esasen kapalı olan e
konomilerine yeni kaynaklar temin 
etmiyc çalışıyorlardı. Ukrayna, da
ha o zaman, merkezi Avrupa dev
letlerinin gıda anbarı telakki edi
liyordu. 19 şubatta Moskova reji
minin rakibi olan Kiev hükümeti 
mümessillerinin Brest - Litovsk'da 
ayrı bir muahede imzaladıkları ha
beri gelince Viyana donanmı§ ve 
bayraklanmıştı. Gıda meselelerinin 
ötesinde, ukraynaını ayrılması 

pancermanizm için bir manevela 
hükmünde olduğu için, rus mesele
sinin kendilerine müsait bir şekil
de halli ihtimali vardı. 

Fransa ve İngiltere bu yaz pasif 
kalmışlardır. Müstakil Çekoslovak
ya'nın inkirazına ses çıkarmamış -
tardır. Berlin iki büyük demokra -
sinin manen istifa etmiş oldukları
nı düşünmekle iftihar edebilir. Bu
günkü Rusya endüstri devresine 

girmiştir: demek ki mukavemete 
muktedirdir, fakat bu mukavemet 

)akmda Ankara')a gcli}orlar illiilıiir kuJlanmağa ı;;alahiyetli 

Geçen yıl, on beş sene evel hayali 
telakki edilen bir teşebbüsle tetviç o
lunmuştur: Hazer denizini İran körfe
zine bağlıyan ve pek büyük sınai imal-

rr=-=========================================~ 
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Yazan: Filipa Openhaym 

- Hesabımız tamam değil mi ? ı dan, artık, bıktım, usandım. 
Kadın : Blis, ıslık çala çala merdivenler -
- Tamaınlığına tamam ama, dedi, den indi ve sokağa çıkıp köşeye sap-

aşağı yukarı bütün cebinizi buraya bo- tı. lçinde•epsi de kirli ve çirkin gün
falttınız. Sonra yemek için, öteki mas- lerden ibaret bir ebediyet içinde ya
taflar için cebinizde hiç bir şey kal - şıyormuş gibi bir his vardı. Etrah 
lllıyacak, ve muhiti mütemadi bir surette üze-

Hlis pantalonunun cebini şıngır - rinde bir tazyik yapıyordu. Tuhaf 
dattı. Burada bir kaç kuruş vardı. değil mi, artık sinirliliği geçmişti. 

- Bu para yemeğe yetişir sanırım. Fakat müthiş bir halsizliği vardı. Ba
~u gün pazartesidir; benim uğurlu zan geçirdiği ve geçireceği uzun gün
gunüm. Çıkıp da yeni bir iş bulmalı. leri hatırına getirdikçe bunlara ta
Misis Hit sordu : haınmül edemiyecekmiş gibi geliyor-

- Gene Smitson'lara mı gideceksi - du. lş idarehanelerinden birisine gir-
niz efendim ? di ve hemen bir kağıt parçası üzeri-

Blis, parayı şmgırdatmakitan vaz ne yazılı bir adresle oradan çıktı. Baş
geçti. Bu yazıhaneye ödenecek ücret ka bir müracaatçı arkasından adeta 
en aşağı yarım lira idi. koşa koşa geliyordu. Arkadan gelen 

- Hayır, pek oraya gitmek niyetin- adam bir adam kalabalığı ile karşılaş
de değilim. Öteki sefer, beni lüzum - tığı ve bu yüzden geciktiği için Blis
suz, faydasız birçok yerlere gönderdi- in izini kaybetmişti. 
ler. Sokağa çıkayım da talihimi ken- Blis nihayet bir manav ve sebzeci 
dim, doğrudan dogruya arıyayım, di- dükkanına geldi ve burada bayağı su-
yorum. rath şişko bir karı ile karşıla,tı. 

- Başka bir iş idarehanesine baş - Blis, içeriye girdiği zaman bu karı, 
vursanız efendim. nefes nefese bir patates çuvalını aç-

Blis şapkasını kaparak : makta uğraşıyordu. 
- Güzel fikir, dedi, bu Smitson'lar- Bozuk bir şive ile: 

B ugünkü Hitler politikası

nın Tuna ve Tunanın şarkın
daki arazi hakkında her gün kul
landığı formüller daha o zaman or
tada dolaşıyordu: Ne ilhak, ne taZ
minat, milletler kendi mukadderat-

- Ne istiyorsun? diye sordu: 
Blis sordu: 
- Madam Mot siz misiniz? lş i -

darehanesinden geliyorum ve burada 
bir iş istiyorum. 

Karı, iki elini kalçalarına dayıya
rak delikanlıyı tepeden tırnağa ka -
dar süzdü: 

- Evet, Madam Mot benim, dedi, 
fakat sen bu işi becerebilir misin, pek 
ummam. Sen bir çuval tüyü kaldıra -
cağa benzemiyorsun ; nerde kaldı ki 
bir çuval patatesi sırtlanasın. 

- Kendi boyumda ve kendi ağırh
ğımda herkesin kaldırabileceği yük
leri kaldırabilirim. Sonra istediğiniz 
şeylerden birisini de yapabilirim: a
raba da sürebilirim. 
Kadın büyük bir tecessüs ve me -

rakla deİikanlıyı yeniden süzdü. Bir
kaç gündenberi Kokeril'in. yanı_ndan 
ayrılmış olan Blis'in üzerındek~ e~ -
bise, bayiiden hayliye kötille,mıştı. 

Kadın: 
_ Ne dersen de, dedi, sen bana bu 

işi yapamaz gibi görünüyorsu~ vesse-

l A Bizim işimiz sade araba ıle evle
am. k" h" . e öteberi götürüp orada ı ızmetçı 
~ızlarla fingirdeşmekten ibaret değil
dir. 

Size şurasını açıkça söyliyeyim 
ki bundan önce bu çeşit bir iş yap -
madım. Fakat bana yapılacak şeylerj 
söylerseniz, canla başla çalışırım. Son
ra aklınızdan geçirdiğiniz şekilde va
kit g~çirmiyeceğime de söz veririm. 
Kadın, karşısındakine hiç bir ehe -

mi yet vermeksizin, üzerindeki elbi -
senin düğmelerini ilikliyerek sordu: 

- En son olarak hangi işte bulu· 
nuyordun? 

- Kokeril isminde bir efendinin 
yanında hafif hamallık ve odacılık 
yapıyordum. . 

- Fakat bu iş ile o iş arasında hıç 
bir münasebet yok. Haftada iki defa 
saıbahleyin erkenden saat dörtte Ko
vent garden'e araba ile gitmek lazım. 

BJis, yavaf sesle: 
_ Çok defa oraya bu saatte gitti -

ğim olmuştur, dedi. 
Kadın, içten içe delikanlıyı bu işe 

almağa hazır olduğunu saklamağa ça
hprak, yüzüne düşünceli düşünceli 
bakmağa devam ediyordu. 

- Belki de yapabilirsin, dedi, ko _ 
cam olacak herif, hiç bir şey söyleme
den yanımdan kaçtı gitti; hayvan he
rif 1 Burada bütün bu işler üzerime 
kaldı. Ne beygire bakacak, ne de ö
teki işlerle uğraşacak kimsem yok. 

Blis dedi ki: 

- ~üsaade. e?in de bu işleri yapı
vereyım. Benı ıster tutun, ister tut
mayın, zararı yok 1 

- .Peki, ne kadar ücret istersin? 
Blıs tereddüt gösterdi: 
- Siz ne vermeyi düşünüyorsu _ 

nuz? 

- Dükkanın arkasındaki sundur _ 
mada yatacak bir yer veririz. Hava -
I~:_ pek soğuduğu zaman eve gideme
dıg~? vaki.t orada yatarsın. Oğle ye
mcgı de bızden. Başka bir şey vade-

Haber aldığımıza göre hükümeti- nıaliyt• mt•nıurları 
mizce satın alınması kararlaştırılan 

İstanbul Tramvay şirketinin mümes

silleri müzakerata başlamak üzere bir
kaç güne kadar Ankara'ya gelecekle

rini bildirmişlerdir. 

demem. Fakat akşamları da hazan bir 
yemek çıkarmayı düşünürüz. Bundan 
başka haftada da on beş şiling. 

Blis, arkasına dönüp rakibinin ge
lip gelmedigine bakarak: 

- Hay hay, dedi, memnuniyetle 
~alışırım. Bu, benim için yepyeni b:r 
ış ama canla başla çalışırım. 

Madam Mot, başını salladı ve o·· .. 
d k

. • nun-
e ı tezg.ahın kapağını kaldırarak: 
- Benımle beraber gel d 

d'"kka c sana 
u nın arkasını göstereyim d d " 

ond b ' e ı, 

Ş an so?ra eygire yem verirsin. 
urada hır takım yükler var; onları 

ben dışarıya çıkarayım da sen de son
ra Mayl End Rod'a göt"" ·· ·· Br urursun. 

ıs •. gayet kötü döşenmiş ve orta-
sındakı mas ·· · 

v . anın uzerınde yenmiş bi. 
~~me~ın kapları ve yarısından fazlası 
ıçılmış bir bira şişesi duran bir oda
dan geçti. 

Kadın bir tereddütle: 
- Bir çorba içer misin? diye sor

du. 
Blis: 
- Teşekkür ederim, dedi. 
Kadın, şişedeki birayı iki bardağa 

taksim etti ve delikanlının sıhatine 
içmesinden çok memnun göründü. 

Madam: 
- Bilmem, dedi, bu iş sana muva -

fık bir iş olacak mı? Bu işleri görmek 
hele Kovent garden'e gitmek oldukça 
zorlu bir iştir. Tehlikeli tarafları da 
bulunabilir. Benim kocam yaman bir 
herifti. Bakalım, sen bu işleri de bu 
birayı içtiğin gibi becerebilecek mi -

Maliye memurlarından mühiir kul
lanmağa selfihiyetli olanlar araaına 
vazifelerinin mahiyetleri icabı vari -
dat kontrol memurlariyle merkez kon
trolörlerinin de katılması Maliye Ve
kaletince kararla§tınlmıştır. 

:sa 
sin? 

Ondan sonra mutfağa geçtiler. Bi
raz daha ileride bir sundurma bulu -
nuyol"du. 

- Beygiri ve yemliğini orada bu -
lursun, dedi, atın koşumu faJan da o
radadır. Onun karnını doyur da on
dan sonra çıkmak kolaylaşır. 

Blis, bu cılrz beygiri doyurmak ve 
tımar etmek icin yarım saat sarfetti. 
Ondan sonra başını kaldırdıgı zaman 
yarı açık kapının arkasında madamı 
eğilerek konuşmaga hazır bir vazi -
yette gördü. 
Kadın: 

- İşin bitti galiba, diyordu, fakat 
her gün beygiri bu kadar fazla itina 
ile tımar edecek olursan, korkarım. 
hayvancagızı şımartırsın ! 

Blis, bir şey arar gibi etrafına ba
kınıyordu. Madam sordu : 

- Ne arıyorsun oyle? 
- Bir parça sabunla bir bez. Bir de 

bir yer gösterin yıkanmak için. 
Kadın tuhaf bir ~da ile sordu: 
- Gün ortasında yıkanıp da ne o

lacak? 
Blis söyliyecek söz bulamadı ve ka

dının sorduğu sual cevapsız kaldı. 
Madam, kapının öniınden biraz çekil
mişti. Dedi ki: 

- Mutfağın bir köşesinde bir 
musluk var. Gel de göstereyim. Yal -
nız dikkat etı avluda ayakkabıların 
çamura batmasın Saçlarını da fırçala
mak ister misin? 

(Sonu var) 



.~~~~~~~~-;;..: .. :.: .. : .. : .. :.: .. : .. : .. :.: .. : .. : .. :.: .. : .. : .. :.: .. : .. : .. :.: .. : .. :.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::lJ~L~~lJ~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~13 -t - 193!__ ........................................................................................................ ' -. ______ ,_,, ............ "" -6-

Fenikede geçen sene 
10 milyon portakal 

istihsal edildi 

YURTTAN RESiMLER f 

Fenikede çok büyük karpuz da çıkıyor 
Finike (Husu-

si) - Finike, Tür
kiyenin en çok 
portakal, limon ve 
mandalina yetişti

ren yerlerinden bi
risidir. 1937 de 8 
milyon, 1938 de 10 
milyon portokal is
tihsal etmiştir. Bil
hassa portakal 
mevsimlerinde her 
vapur, seferinde 80 
100 ton portakal 
götürmektedir. Fi
nike'de her sene 
12.000 ile 20.000 a
rasında portakal 
fidanı dikilmekte
dir. Bu suretle 
portakalcılık git -
tikçe inkişaf et -
mektedir. 

Limanımıza ge -
len Denizbank va -
purlarr, portakal 
mahsulü zamanla -
rında seferlerini 
sıklaştıracak veya 
İzmir - Antalya 

doğru seferini yapan postaıar da bu j ----
mevsimde iki saat rötar yaparak li- K • • 1 . . 

Bolu elektrik santrala buzlar altında 
~anımıza uğrıyacak olurlarsa ihracat oy e rı m 'z 
bır kat daha artacaktır. 

Finike'de Kaymakam karpuzu a
dında bir karpuz çıkar Bu karpuz Di

(Başı 4 üncü sayfada) 

Kaymakamlar toplantısından bir görünü§ 

Trabzon' da Kaymakamlar 
topJantısında ahnan 

kararlar 
Trabzon '(Hususi) -Vilayetimizdeki kaymakamlar, valinin re

isliği altındı bir toplantı yapmı~lardır. Üç gün süren bu toplantı
da vilayetin mühim itleri etrafında kararlar alınmıştır. Bilhassa 
köy büdçeler nin verimli bir ha.le konması için bazı tedbirler alın
mıştır. Sağlık, mektep, okuma odaları, spor teşkilatı, radyo ve 

telefon tesisatı 1 i mühim ve acil ih-ı 
tiyaçlar ilk plfın alınarak bi.idçeler 1 
bu~a.göre hazıra mıştır. Köy büdç.e- Ordu' da halkevi 
lerının paralarn n bundan sonra mıl-
li bankalarda s. anması esas olarak 
kabul edilmiştir 

rle mühim işler ba
.1. önünde tutularak 
fazla köylü bir ara
, yapılması sıraya 

a yollarda çalıştın-

Dağınık kuve 
şarılamıyacağı 
500 - 1000 ve dal 
ya teksif edilec 
konulmuş olan 
lacaktır. 

Köy kanunun r mmtakada mutla-
ka verimli olma ı kararlaşıtırılmış -

tır. 
C.Rıza Çınar 

Çumra' da tohumluk 
Konya, (Hus ) - Çumra'daki se

lektörler son o eş gün içinde 97050 
kilo çiftçi buğcl ı temizlemiş 17000 
kilo tohum ilaç :ııştır. 7000 kilo to
hum da hem iladanmış, hem temizlen
miştir. --

İzmir' de otomobil kazası 

dispanseri a~ıhyor 
Ordu, (Hususi) - Halkevi fakir 

köylülerin muayene ve tedavilerini 
temin için on yataklı bir dispanser 
açmağa karar vermiştir. llk iş olan 
eski bir otel dispanser için kiralan -
mıştır. Bu hayırlı sıhat evinin eşya
ları ve malzemeİeri şehrimize geti -
rilmiştir. Müessesenin aksamadan ya 
şaması için, köy bütçelerine konan 
sosyal yardım tahsisatı Halkevi vez
nesine verilecek, Gölköy, Mesudiye 
kazaları da aynı şekilde dispanser 
masrafına iştirak edeceklerdir. Topla 
nacak olan bu para ile Ordu'da teda
vileri imkanı olmıyan mühim hasta
lıkların lstanbul'da veya diğer vila
yetlerde tedavileri temin edilecektir. 

Halkevi cezaevindeki mahk(ım va
tandaşlara haftada iki defa ders ver
meğe karar vermiştir. Cezaevinde 60 
ciltlik bir kütüpane kurulacaktır. 

Bir amele Ü( parmağmı 

makineye kaphrdı 

Aydın'da bir batakhk kurutuluyor 

azmak batakhğı kanalla 
Menderese akıtılacaktır 

yarbakır karpuzlariyle rekabet ede - mat, sıtma ile, hayvan ve nebat hasta-
cek büyüklüktedir. R ivayete göre bu lıklariyle mücadeleye gelenlerin res -
karpuzun tohumlarını vaktiyle Di _ mi ve kati ifadeleri köy odalarına ya
yarbakır'da bulunmuş olan bir kay _ pılan tamimler, kitaplar, Cönkler, her 
makam getirmiştir. Fenike'nin mün- çeş i tten broşürler, hatta vakit vakit 
bit t opraklarmda bu mahs ul çok taam kültür müesseselerinin gönleı diği 
müm etmiştir. B4-ı karpuzlardan ikisi köycü idealistlerin konferansları, top
bazan bir katıra yük olacak ağırlık - rak mahsulü tüccarlarının kendi he -
tadır. saplarına tavsiye ettiği tedbirler ve 

Kasabamızda 1932 de bir prinç fab- hepsi k~çü~ ~~yle.ri~izin istihsal hı
rikası açılmıştı. Fabrika her sene 20 zını ne .ılerı surebılmış, ne yolundan 
25 bin çuval çeltik, 8 - 10 bin çuval pi~ çı.karabılmi:tir. Ne ya~alım? Milletin 
rinç çıkarmaktadır. Bundan başka pi- h~ç olmazsa ~arıd~n hır ~azlası~ı teş
rinç fabrikasının istihsal ettiği elek- ~ıl e~en b~ kütleyı kendıne getırrnek, 
t irk, kasabanın aydınlanmasını da te-1 ışlerıne duzen, çalışmalarına istika -
_. _........+.·-..ı'- met vermek, emeklerini rn.iikafatlan -

Bu suretle 12 bin hektarlık bir sıtma 
bir f eyz ve sağlık kaynağı olacaktır 

"F'enı.Ke ae pamuK oa !etıı;o~a ~uı'..;ı; yer, iyi gıyinir bir h ale getirmek içın 
başlanmıştır. Pamuk istıhsalı ~ı.ttıkçe ne gibi tedbirler almalryız? 
artmaktadır. Bu sene pamuk ıçın da
ha fazla arazi tahsis edilecektir. Fe
nikede zengin ormanlar çoktur. Ta es 
ki devirlerden beri burası ormanları 
yüzünden birçok topluluklara sahne 
olmuştur. Fenike ormanlarından çı
karılan keresteler, şimdiye kadar ls
kenderiye piyasalarında mühim mev
ki almıştır. Fenike, bir şose ile El~a
lı'ya bağlıdır. Limanımız ticaretını 
bilhassa İstanbul ve lzmir'c yapmak-

tadır. 

Köylerimizin yukarıda sebebini ver
diğim ve izahını yaptığım bir iç mu
b,aceret neticesi olan bııgünkü hali t.a
bi'i değildir. Bu zalim muhaceret 
Cümhuriyetle beraber durmuşsa da ne 
köylerin yeri - tabii ekseriyetten 
bahsediyorum - ne köylerin kurulu
şu, ne köy evlerinin yapılışı, ne köy 
hayatı ve ne köy istihsali yurt coğraf
yasına ve içtimai bünyeye asla uygun 
olmadığından kalkınma hızı ve kıy -
meti kazandırmak için önce onları sis
temli ve programlı bir planla bulun
dukları yerlerden kaldırmak tedbirle
rin en önünde gelir. 

Menderes üzerinde Dalama köprüsü 

Fenike'de portakal ve lim~nda~ baş
ka, hububat ta yctişınektedır. Bılhas
sa yabancı adalara limanımızdan et 
hayvanı, tavuk, yumurta ihraç edil -
mektedir. Kasabamızda son seneler 
içinde çok inşa faaliyeti olmuştur. 
Fenike, güzel manzaralı muntazam 
bir kasaba haline gelmektedir. Kasa-
bamızda yeni bir halkevi binası inşa

NOT : Bu yazı sırf köy kalkınma
sı bakımından kaleme alındı. Talim 
ve terbiye ile hiç bir ilgi düşünülme

miştir. 

Doğru bir 
karar 

Aydın (Hususi) - Şehrimize iki üç kilometre mesafede bulu
nan meşhur Azmak bataklığrnın esaslı bir şekilde kurutulması 
kararlaşmıştır. Bu bataklık kış mevsiminde 12 bin hektar araziyi 
su altında bırakmakta ve 3.000 hektar araziyi de yaz kış batak 
halinde bulundurmaktadır. Aydın ve havalisi için her bakımdan 
bir felaket kaynağı halinde bulunan bataklığın kurutulması işine 
bugünlerde başlanaacktır. Sular
idaresininbu iş için yaptığı pro -
je, 50 bin liraya bir müteahhide 
ıhale edilmiştir. Müteahhit kazı
da kullanacağı Eksklevatör ma
kinesini getirtmiş ve monte et
miştir. 

Konya ticaret odası 

Nafıa Vekaletinin bu teşebbüsü bü-
tün Aydın mıntakasını sevinç içinde 
bırakmıştır. Çünkü bu bataklık asır
lardanberi bünyemizi kemiı en bir sıt
ma kaynağı halindeydi. 

927 yılındanberi Azmak bataklığı
nın kurutulması için muhtelif teşeb
büsler yapılıyor, parti kongrelerinde 
en mühim bir mesele olarak üzerinde 
kararlar alınıyordu. Nihayet bunun 
mükellefiyet usuliyle kurutulması ka
rarlaşmış ve onuncu cümhuriyet yılın-
da ilk kazma vurulmustu. İki üç yıllık 
tecrübe, böyle kısmi bir çalışma ile bu 
büyük derdin ortadan kalkmıyacağını 
meydana cıkarmıştı. Bu vaziyet anla
şıldıktan sonra, bataklığın kurutulma
sı işi, su davalarımız arasına alındı. 
Bu geniş bataklık sahadan elde edile
cek toprak çok münbittir. 

Şimdi açılacak olan kanal, Aydın -
Muğla şosesi üzerinde ve on kilemetre 
uzunluğunda olacaktır. Kanal, Osman

Konya, (Hususi) - Müddeti ?iten 
Konya ticaret ve sanayi odasının ıdare 
meclisi azalığı için iki gündenberi de
vam eden seçim neticelenmiştir. 

Azahklara rey çokluğu ile şu zatlar 

seçilmişlerdir: 
Ömer Keleş, Hakla Hami Sili, Ali 

Taşbaş, Nuri Küçükkeleş, Mehmet 
Kürk<(üoğlu, Ahmet Sabuncu, Hazim 
Köseleci, Fazrl Atay, Mehmet Hota
mışlı, Mahmut Sürmeli, Mehmet Cive
lek, !sınail Hakkı Munzur. 

Azılı bir kurt 
Torbalı, (Hususi) - Kayas köyü 

sürek avcılarının tertip ettikleri bir av 

gezisinde korkunç bir hadise olmuş

tur. Süreğe iştirak eden kır bekçisi 

Hasan, av beklerken bir canavarla 

karşılaşmış, Mavzer tüfeğiyle canavarı 

müteaddit yerlerinden yaralamıştır. 

Fakat kurd, aldığı yaralara rağmen 

sına yakında başlanacaktır. 
Fenike köylerinde yeni mektepler 

açılmıştır. Kumcu nahiye merkezin -
de ve Adrasan'da, Kuzca ve Gödene 
nahiye merkezlerinde beşer dersaneli 
ve yatılı ilk mektepler açılmıştır. Di
ğer köylerde de mektepler yapılmak-
tadır. Cahit Beğenç 

Halıtes irin 
He ı e~iye i~leri 

Balıkesir, (Hususi) - Belediye re
isimizin Ankara'da yaptığı temaslar. 
şehrimiz için çok faydalı neticeler 
vermiştir. Çataldağ suyunun şehre ge
tirilmesi için iş Dahiliye Vekaleti 
imar şefliği tarafından esas itibariyle 
kabul edilmiştir. Bu büyük işe 1939 
haziranından sonra başlanacaktır. 

Şehir hartası 
Beş senelik çalışma proğranıına da -

bil bulunan Balıkesir'in müstakbel i -
mar planı mütehassısa verilmiştir. 
Şehir hartası da ikmal edilmiştir. 

Fenni mezbaha, soğuk hava deposu 
ve buz fabrikası inşası için ve su işi i
çin belediyemize 180 bin liralık bir is
tikra zyapılması kararlaşmıştır. 

(Başı S inci sayfada) 

ı~rde dolaşacaklardır? Çocuk velile
rinin ve efkarı umumiyenin sormak
ta haklı bulunduğu bu sualler şimdi
lik cevapsızdır.,, 

işte iki gazete yazısı ... Biz, filva
ki, beden terbiyesini, sporu ve onla
ra mülhak hareketleri milli terbiye • 
nin başlıca unsurlarmdan sayıyoruz; 
fakat bu hareketleri başıboş, ve me
sul olmıyanlar eline bırakmak iste
miyoruz; o hareketler ki bir gazete 
zabıtanın müdahalesini mucip ola
cak kadar fena addeder ve diğer bir 
gazete, atmı~ olduğu yanlış adımı ge
ri almamak inadiyle, on binlerce ta
lebenin neşesini arttıran tek vasıta 
ot.duğunu iddiaya kadar ileri gider. 

İzmir, (Hususi) - Karşıyaka'nm 
Soğukkuyu me kimde bir otomobil 

kazası olmuştur. Şoför Abdurrahman 

idaresindeki otomobili oradan geç
mekte olan İkbal mağazası muhasebe
cisi B. Kemal'e çarptırarak bacağın
dan ağır surette yaralanmasına sebe
biyet vermiştir. Yaralı hastaneye kaldı 
rılmıstır. Suclu şoför hakkında tahki
kata devam edilmektedir. 

İzmir· (Hususi) - Keçecilerde bir 
fırında çalışan amele Hüsamettin, ha
mur makinesinde çalışırken üç parma
ğını makineye kaptırmıştır. Yaralı 
hastaneye kaldmlm~tır. 

bükü köyü önünde Menderes'le birleşe ölmemiş, Hasanın üzerine saldırmış, 
cektir. Bu kanalın açılması cümhuri: altına alarak rastfgele dişlemeğe haş
yet hükümetinin halk dileklerine ver- lamıştır. Bekçinin feryadına yetişen 
diği ehemiyetin beliğ bir misalidir. arkadaşları, canavarı öldürmüşler, Ha-

Osman Becerik sam kurtarmışlardır. 

Adana' da Tiirkkuşu binası 
Adana, (Hususi) - Türkkuşu bina

sının inşaatı bitmiştir. Bina şehrin en 
güzel bir yerinde kurulmuş ve 39 bin 
liraya mal olmuştur. Dört tarafı yol 
olan binanın bahçesinin tanzimine ya -
kında başlanacaktır. 

Spor oyundur, fakat analarının, 
babalarının ve nihayet cemiyetin ve
sayeti altında bulunan çocukların o
nunla ancak sıhat, teknik, idare, ya
ni her hususta disiplinli bir kadro 
içinde iştigal etmeleri lazımdır. Ka
nunun sporu sadece nesli sağlamlaş
tıran kuru bir usul addettiği mütale
ası ise bir vehimden ibarettir. Genel 
Direktörlük, bildiğimize göre, takibi 
ile mükellef bulunduğu gayelere za
rarlı gör•düğü bir faaliyeti doğru 
mecrasına irca teşebbüsünde bulun -
muştur. Teşebbüsün bu mahiyetini 
ve talebenin de sporsuz kalmaması 
cihetinin elbette düşünülmekte oldu
ğunu dikkate alanlar kııır:nı ancak 
doğru bulurlar. - N. Baydar 



• 
Resi le dünya haberl.e ı 

Avrupa'da şiddetli soğuklar devam ediyor. O kadar ki, Baltıkdenizi buz tutmağa başlamış ve 
buzlar arasında mahpus kalan ıJapurlara tayyarelerle yiyecek gön dermek mecburiyeti hasıl olmuş. 

Filistin'de tethişçilih yeniden arttığı için artık 
kadınlar bile omuzlarında tüfek, nöbet 

bekliyorlar 

Demiryollarına her gün yeni suykastlar 
yapılmaktadır 

lngiltcre lehinde arapların yaptıkları 
ııümayİ§ten bir görünü§ 

Başka bir yahudi köylüsü de, düşmanı uzaktan 
haber vermesi için, yanına köpeğini almış 

Devrilmiş bir lokomotif kaldırılırken 

lngilizlere MJdık olan araR köylüleri de var 

Avrupa soğuktan titrerken, Kaliforniya'dakı 
plajlarda §ık kadınlar hafif kostümlerle 

dolaşıyorlar 

Aynı zamanda bir kombinezonu andıran bu 
plaj gömleği, bilhassa büyük bir rağbet 

kazanmıştır 

Sular gayet ılık... ... güneş çok parlak... ·•·· bu vaziyette kostüm bile 
baz.an ağır geliyor ............................................................................ . ..... ............................................................................................. . 

Biz şemsiyeyi yağmurdan veya 
güneşten korunmak için 

kullanırız 

600 metre derinlikte bir sinema 
ıalonu: hava hücumlarından 
korunmak için değil, maden 

/spanyol hüküme_~çileri~in l_.oze Luis Dier destroyeri 
Cebeluttarık ta tamir edilmişti 

Tam Cebelüttarık'tan lspanya'ya hareket edeceği sırada Franko
cu harp gemileriyle harbe tutuşup bunlardan birini batırdı ... 

ameleıine mahsuı! Fakat kendiıi de karaya oturmak mecburiyetinde kald.!_ Ve inıiliz 
--------------' romorkörleri tarafından çekilerek kurtarıldı 
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Son dakika: 
(Başı ı inci sayfada) 

dir. Müteakiben Kont Ciano tereflerine büyiik bir ziyafet venniıtir. 
Öğrenildiğine göre Lord Halifaka, yarın, Fl"anaa'nm Roma büyük el

çisini kabul edecektir • 

.l\tVZAKERELERDE HiÇ Bl R 1\10 BET 
NETiCE AIJNl\tADI 

Roma, 12 a.a. - Havas muhabiri bildiriyor : 
lngiliz - İtalyan görüşmelerinin hiç bir mi.isbet neticeye varmamış bu

lunduğu teyit edilmektedir. Bugün öğleden sonra vukua gelen görüşme
nin havası müzakerenin cereyan tarzı ile tesbit oluna~ilir: Çok iyi bir 
menbadan verilen tafsilata göre görüşme esnasında 8. Çemberleyn ve 
Musolini pek az söz teati etmişlerdir. Mühim Avrupa -Akdeniz mese -
leleri karşısında Kont Ciano ltalya'nın: Lort Halifaks da lngiltere'nin 
tezini izah etmiştir. 

Görüşmeler hakkındaki resmi tebliğ en erken bu gece orta Avrupa 
saatiyle saat 1 de (yani bizim saatla ikide) neşredilecek tir. 

Neden akim kaldı? 
. ~~· 12 a.a. - Havas muhabiri bil- \ n.ok~ai nazarlarında herhangi bir deği-

dınyor. şıklık meydana gelmemiştir. 
Sanıldığına göre, ingiliz nazırlarının Ekonomik meseleler de bilvesile te-

Roma'yı ziyaretinin politik neticeleri mas edilmiş gibi gözükmektedir. 
üzerinde bi.ha.ssa ltalya'nın Afrika'da- Bu akşam biten politik görüşmele
~ istekleri mes~lcsi ~ti s~~~~te mües- rin bu neticesi Roma'dalci italyan ve 
•ır olmuştur. Fılhakıka, goruşmelerin yabancı mahfillerinde kuvetli tesirler 
belkemiğini bu dava teşkil etmiş ve yapmış ve birçok tefsirlere yol açmış
İtalyanların, ingiliz devlet adamları- tır. 
nın ancak .. ahzı malumat" edebilecek- İtalyan hükümet mahfilleri bu mc
leri talepler ileri ~~rmüştür. İtalyan- sele etrafında her türlü tefsirden içti
lar, ~~ans~z -İngılız stat~sü.nün son nap etmektedir. İngiliz delegasyonu 
tezahurlerıne .rağmen Parıs ıle Lon- mahfilleri ise, daha ziyade, Akdeniz 
d~a .arası~dak~ tesanüdü bozmak de- meselesinin ilerdeki inkişafı hakkında 
ğ~l ıs.e .bıle h.ıç o.~mazsa Londra ka- düşünceler izhardan çekinmektedir. 
bınesını ya. bı.r ~o.rtler konferansına Mamafih, B. Çcmberleyn, Roma'yı 
yahut da .. bı~ .ın.gılı~ tavassu.tu.nu ka- cumartesi günü ögle üzeri terkedecek
zanmak umıdını gütmekte ıdı. Ro- tir. O zamana kadar B. Musolini ve B. 
ma'nın gayretleri, meseleyi Avrupa Çemberleyn, birkaç defa, ezcümle ya
ı~asına aJc_set~i~meyi ist~h.daf etmiş- rın akşam İngiltere büyUk elçiliğinde 
tir. Fakat ıngılız başvekılı bu yola verilecek ,.iyafctte buluşmak fırsatını 
girme~i,tir. İngiliz devlet adamları- bulacaklardır. 
nın bır Fransız - İtalyan meselesi- Fransız mahfillerinde gayrivarit 
nin müzakeresine karıştırılmaktan i- görülmekle beraber ingiliz ve italyan 
tina ile sakınmış oldukları teeyyüt hükümetleri reislerinin karşılıklı nok
etmektedir. Mamafih, ingiliz devlet tai nazarlarını bir kere daha ve bu ae
adamları, bu meseleler hakkındaki fer resmi görüpne çerçevesi içinde de
hislerini bildirmekten de çekinme- gil de acrbeat bir surette teati etme -
mişlerdir. teri imkanı gayrimevcut değildir · 

Diğer meseleler, ezcümle İspanya 
ıneseleaine de görütmeler esnasında Tebliğ lıeniiz neşredilmedi 
temas edilmiıse de fikir teatisi umumi Roma, 12 a.a. - Sabahın saat ikisin-
nıahiyeti ğeçmemiş ve iki tarafın bu de (Türkiye saatiyle saat üçte) resmi 
meeelcler hakkında bilhassa Franko'ya tebliğ hala rıeşrcdilmemişti. Tebliğin 
muhariplik hakkı .. erilmesi işindeki neşri her halde yarına kalmııtır. 

Roma görüşmeleri neticesiz 
(B~ı ı incı sayfada) 

mn mutalebatmı ketmemeğe az
metmiş ve bu husl a Almanya'nın 
mUzaheretini temin eylemiş olduğuna 
i§&ret etmektedirlel' Bu mahafil, Du
çe'nin ltalya'nın Cil ti ile fransız So
malisinde araziye ve .nub1 Tunus hu
dudunun tashihine teallik mutalc
batına lngiltcre'nin uzaheret etmesi
ni temine uğraşa.cat, ı ilave eylemek
tedirler. 

geçit resmi ile başlanmıştır. lngiliz 
nazırları, muhtelif gençlik teşekkül
lerinin hareketlerini bir saat seyret
miılerdir. 

Törenin bitmesi üzerine, parti ıek
reteri, gençleri yerlerini almıya ve 
selam durmıya davet etmiı ve halk
tan lngiltere hükümeti reisini ae -
Uimlamayı talep etmiştir. Halk "Ala
la" diye bağırmış ve bilahare "A Noi,. 
diye Duçe'yi selamlamıştır. 

B. Musolini, yanında ingiliz misa
firler olduğu halde halkın şiddetli 
alkışları arasında stadı terketmiştir. 

Pariı'in salahiyet 
Çemberleyn'in B. 
pa'ya İ•panya'da es 
büyük oğlu Don Ju 
tın iade edilmesini v 
panya ihtilafına mü 
masını teklü etmiş o 
tedir. 

usolini'ye ve Pa
kıral Alfona'un 
lehine saltanıa-
~u maksatla ı .. 
ıalede bulunul
ğu söylenmek-

lapanya' da kırallık 
yen.iden mi kurulacak? 

Aynı mahfiller, fr 
devlet adamlarının sa 
hariciye nezaretinde ı; 
da general Franko'ya 
kının tanmmamasınd 

duklarını ilave etmek 

Fransızlarla ingiliz 

İtalyan muhariplerini 
takdirinde ingilizler t 
ya ticari krediler açı 
fevaid temin edilmesi 
piş etmişlerdir. Marn 
ler, B. Muıolini'nin h 
cut olan askeri kuve 
nin İspanyol cümhuri 
değiımesine müncer 
bir teklifi reddedeceği 
dirler. Bununla berab 
Çemberleyn'in Don J 
natın iadesi icin bir t 
aı teklifini kabul etme: 

z ve ingiliz 
günü Fransa 
üştükleri sıra

uhariplik hak
tifak etmiş ol
dirler. 

lspanya'daki 
eri alınması 
fından İtalya
ısı ve iktısadi 
ısusunun der
h bu mahfil-
hazırda mev

r muvazenesi
tçileri lehine 
cak her hangi 
ilave etmekte-

Duçe'nin B. 
ı lehine salta
ıssut yapılma

muhtemellir. 

Faşist !{ençliğirıin tifreninde 
Roma, 12 a.a. - Y i italyan im· 

paratorluğu, bugün ö den sonra, es
ki Britanya imparat< luğuna, kendi 
gençliğini gôstermiştır Bir saat ka
dar, kız ve erkek bin eıce genç, mer
mer forumada toplu m halde asker
lik ve jimnastik ekze s zleri yapmış
tır. 

Saat 15 te, B. Çemberlayn ve mai
yeti erkanı faşist gençliği teşekkül

lerinin yer almış bulunduğu geniş 
stadyoma gelmiş ve burada B. Muao
lini tarafından kartılanmııtır. Mızı -
ka, evcli "God Save The King" i son
ra da Giovinezza'yı çalmış ve törene, 
bütün atadı dolduran halkm şiddetli 
surette alkııladığı küçük Balillaların 

Büyük bir 
soygunculuk 

hadisesi 
Fransa'nın Liyon tehrinde saman 

zaman büyük hırsızlık ve aoyguncu
luk vakaları olur. Geçenlerde bir mü
cevherat dükkanına girerek yüz bin
lerce liralık mücevherat a§ıran gan -
gsterlerin hala yakalanmaması bir
çok haydutlara cesaret vermiştir. 

Geçenlerde, güpe gündüz bir hay
dut bakın neler yapmış: 

Vilyorg adında bir genç kadın yan· 
hzca evinde işiyle gücüyle uğraşıp 
dururken, kapı çalınmıı. Kadın gidip 
na dehşetli bir yumruk da inmiş. Ka
açmış, fakat daha açar açmaz suratı
dın arka üstü kapının önüne düşmüt 
ve bayılmıı. 

Zavallı kadın kedisine geldiği za
man kendisini batında dehıetli bir ağ
rı, vücudu baştan bata sızı içinde ka
pının eşiğinde bulmuş. Hala açık du
ran kapıdan yoldan geçenlere seslen· 
miş. Gelip kadıncağıza yardım etmiş
ler, polise ve dıtarıda bulunan koca
sına haber vennitler. 

Odalar gözden geçirilmiı, çekmece
ler ve dolaplar kırık, her taraf dar
madağın bir halde ve binlerce frank 
ve birçok mücevheratın yerinde yel
ler esiyor ... 

Polis, genç kadından, haydudun 
şekline ve kıyafetine ait biç bir ma
lUınat alamamakla beraber kemali cid
diyet ve ehemmiyetle tahkikata girit
miştir. 

Çocuk yurdun direği, Yuvanın 
şenliğidir. Yoksul yavruları da 
hatırla 1 Eski elbise, ayakkabı, 
çoraplarını Çocuk Esirgeme 

Kurumuna ver 1 

u~us 

Roma konuşmaları karşısinda 

Almanlar 
ne diyorlar! 

Almanya hariciye nezareti ile sıkı 
rabıtaları bulunan "information dip -
lomatique" gazetesi, ingiliz devlet a
damlarının Roma seyahatlerinden 
bahsederek diyor ki: 

Bu görüşmeler, yalnız İngiliz - İ
talyan anlaşmasında tarsin etmekle 
kalmıyacak, fakat, hatta doğrudan 
doğruya görüşmelere iştirak etmiyen
ler tarafından da dikkatle takip edil
miye layık bir inkişafı hazırlıyacak 

ve tam bir vuzuha varacak bir fikir 
teatisini teşkil eyliyecektir. Muhak -
kak ki meşhur akdeniz statükosu bir 
realitedir. Avrupanın vaktiyle hassa
ten tehlikeli karı§ıkhklar ocağı o
lan bazı mıntakaları, şimdi normal ve 
sulhperver bir inkişafa doğru yürür
ken, -şimdi Akdenizde, halihazır vazi
yeti şayan memnuniyet bulunmaktan 
çok uzak bazı nevraljik noktalar mev
cuttur. 

Gazete, kritik nokta olarak Suriye
yi, Filistin'i ve lspanya'yı saydıktan 
sonra sözlerine şöyle devam etmekte
dir: 

Akdeniz mıntakasında, İtalyan fak
törünün vaziyeti değişmiştir. Bu se
bepten dolayı İtalya, başka talepler
de bulunabilir. Dünya, bu vaziyeti 
bilmemezlikten gelemez. Emin ve ku
vetli dostlara malik bulunan ve meşru 
ihtiyaçlarının zamanında tatmin edil
mesi icap eden müttehid itlayan mil
letinin teşkil eylediği bu yeni reali
tenin nazarı dikkate alınacağı ümit 
edilir. 
Akdeniz İngiltere için doğrudan doğ 

ruya hayati bir saha olmamakla bera
ber, Britanya imparatorluğu irtibat 
yolunu teşkil etmesi itibariyle daima 
hayati ehemmiyetini muhafaza eyle
mektedir. Bu •ebcpten dolayı, lngil -
tere'nin akdenla mıntak•ında kati 
bir aUkfinll mllınklln kılacak §ayanı 
memnuniyet bir vaziyetin vücud bul
masında hayati menfaati vardır. 

1ngiliz devlet adamları, Roma'da 
uzun seneler muallaka bulundurulma
sı hiç de mümkün sureti hallerini ko
laylaştırmamış olan meselelerin haki
ki ehemmiyetini anlamak fırsatını bu
lacaktır. 

Almanlar, Avrupa kıtası ve Avrupa 
milletleri münasebetlerinin semereli 
bir inkitafında bittabi çok menfaat -
tardır. 

Bilhassa baıka kıtalar mümessille
rinin yapmıya kalkııtığı karıııklık te
şebbüsleri sebebi7le, Roma görüş~e -
terinin italyan dostlarımızı tatmın e-

iki sene sonra 
yakalanan katil 

Bundan iki sene evci, birinciteşri

nin iptidası idi. Fransarun Avinyon 
ıeJırinde, bi rakpm ortalık benlls ka
rarırken, febrln blly\lk caddelerinden 
birin.de birdenbire bir otomobil dur
muı. içinden iki adam çıkarak, sokak

ta yürüyen bir yolcunun üzerine ateş 
etmişler, adamı kurşunla kalbura çe
virdikten sonra kolundan bacağından 
yakalıyarak otomobillerine almışlar 
ve süratle oradan uzaklaşmıılardır. 

OldUrülen adam, Avinyon bankala
rından biriai namına Monte Karlo'ya 
ecnebi parası aatın almağa giden Al
fon• isminde birisi idi. Ve Monte 
Karloya gitmek için Uıtaayona git -
mekte idi: 

Hadise daha ilk anda göıtenni§ti
ki, mütecavizler, bankacının üzerinde 
bir milyona yakın külliyetli bir para 
olduğunun evelce farkında imitler. 

Hadiseden bir kaç gün sonr.a mak
tulü götüren otomobil ıehir civarın
daki ormanda yarısı yanmış olduğu 

halde bulundu. Aradan birkaç gün 
daha geçti. Zavallı adamın cesedi 
şehrin birkaç kilometre ötesinde bu-
1 undu. 

HAdiseyi müteakip giriıilen tahki
kat daha ilk günlerde mütecavizlere 
ait ip ucu elde ettirmitti. Piyer Poli 
adında bir zatın da cinayete ittirak 
etmi§ olduğu tespit edilmiıti. Fakat 
bu adam, o andan itibaren izini kay
betmif, ta iki sene ortadan çekilmiş
ti. Poli'nin bu gaybubeti de hidiaede 
methaldar olduğunu teyit ediyordu. 

Sovyetler 
ne diyorlar ? 
İngiliz Başvekili Çemberleyn'in 

Roma seyahatinden bahseden jurnal 
dö Moaku diyor ki: 
Musolini Akdenizdeki emelleri hak
kında, Hitler'in Çekoslovak mesele
sindeki teşebbüsünü tekrarlamak ve 
Roma görüpnelerini bir ikinci Münib 
değilse bile hiç olmazsa bir ikinci 
Godesberg haline ifrağ etmek niye
tindedir. 

İngiliz nazırlarının Romadaki ika
metleri esnasında, fqist ltalya'nın 
Akdenizdeki bütün talepleri gözden 
geçirilecektir. Mamafih Musolini'nin 
halen ilk hedefi, ne Tunus'un zaptı 
ne de Korsika veyahut Savua'nın iş -
galidir. Eğer Fransa, diğer bir seri 
meselelerde ve ezcümle ispanyol me
selesinde fedakarlıklarda bulunur ise 
Avrupa'da icabettiği kadar infirat ha
linde kalır ise, bunların da zamanı ge
lecektir. Fakat şimdilik, Musolini, Ci
buti ile, Cibuti - Adisababa demiryo -
lu ile, Süvey§ kanalının idaresi ile ve 
nihayet Tunustaki italyan kolonisi -
nin statüsü ile alakadar fedakarlıklar
la iktifaya hazırdır. Yanlız, Musoli -
ninin her şeyden cvel istediği, İspan
yadaki vaziyetlerinin takviyesi ve 
Baleares adalarını işgalinin kabul o
lunmasıdır. 

Jurnal dö Mosku, bundan sonra, 
İtalyan - alman mütecavizlerin İs
panya'da, Çemberleyn'in Roma ziya -
retlerine bir hazırlık olmak üzere, 
yaptıkları taarruzun akislerini teba -
rüz ettiriyor ve diyor ki: 

İngiliz başvekilinin oynıyabileceği 

bir tek rol vardır. O da, italyan talep
lerine avukatlık ederek bunları Fran
saya kabul ettirmeğe çalışacağıdır. 

Çemberlcyn'in ltalya'yı Almanya
dan ayırmak iatediii hakkındaki in -
gilia gaaeteleri tarafından ileri aUrU
len nazariyelere ancak gülünUr. Mu
solini, daima mihver arkadaşı olan 
Almanya ile elele yürüyecektir. Zira, 
hatta İngiltere ve Fransa'nrn müza -
bareti ile dahi, iştihasını Almanya he
sabına tatmin edemez. O halde ltalya, 
iştihasını, Fransa ve İngiltere hesa -
bına tatmin eyliyecektir. İngiltere 
ve Fransa, faşist mütecavizlere Mü -
nih'te bag eğmit olduklarından ve 
Çemberleyn de daha ziyade baş eğme
fe müsait bı.ıJunnuaıınA:an hn .. nt r.1>1r 

daha IColaydır. 

decek ve nihayet herkesin menfaati -
ne yarıyacak bir neticeye varmasını 
dileriz. 

Bir çocuk 
leblebi 

yerken öldü 
Adana, (Hususi) - Şehrimizde fe -

ci bir hadise olmuş, üç yaşında bir yav
rucuk leblebi yerken ölmüıtür. Ha -
rapbahçe mahallesinde oturan ü~ ya -
şında ve Meral adında bir kız çocuğu, 
tuzlu leblebi yiyormuş. Leblebilerden 
bir tanesi çocuğun boğazına kaçmış, 

çocuğun devamlı öksürüklerine rağ -
men leblebiyi boğazından çıkarmak 
mümkün olınamııtır. Yavrucağın ne -
fes borusu tıkandığı için boğularak 
ölmüştür. Hadise etrafında tahkikat 
yapılmaktadır. 

Fransız dış ticaret 
muvazenesinde açık 
1938 ilkkanununda Franaaya yapı

lan ithalat yekWıu 4 milyar 213 mil
yon 939.000 Fransadan yapılan ihra
cat yekfuıu da 3 milyar 291 milyon 
852.000 frank olarak te•pit edilmiş, 
922 milyon 87 bin frank ithalat faz
lası kaydedilmiıtir. Halbuki 1937 de 
bu fazlalık 2 milyar 216 milyon 838 
bin franktı. 

1938 senesinin on iki ayı içinde, ya-
5bancı memleketlerle, franaız milstem
lekelerinden Fransaya 45 milyar 981 
milyon 163 bin frank girmiş, buna mu 
kabil 30 milyar 585 milyon 730 bin 
frank ihracat yapılmııtır. 

1938 ıenesi ithaH.t fazlalığı 15 mil
yar 395 milyon 433 bin franktır. Bu 
mikdar 1937 senesi ithalit fazlalığın
dan daha ekliktir. 1937 de bir •ene 
zarfında ithalit fazlalığı 18 milyar 
452 milyon 232 bin franktı. 

İstanbul'dan bir haftalık 
ihracatımız 

İstanbul, 12 (Telefonla) - lkinci
kanunun ilk haftasında muhtelif mem-

13 - 1 - 1939 

lstan~ul~an fotoijrafla ~a~erler ................................................................................ 

lıtanbul Vali ve Belediye Reiai B. Lutli Kırdar teltiflerine devaııa 
etmektedir. B. Kırdar eanal cemiyetlerini teltif elmİftir. Re.mi• 

miz Vali ve Belediye Reiaini eanal cemiyetlerinden 
çıkarlaen göatermektedir 

Vali bilahare eınal cemiyetleri luutane•ine gitmiı ve lıcutane,i 
tcltişten sonra doktorlartlan izahat almııhr 

Üniveraite Rektörü B. Cemil Bil•el üni11erntenin tarih, coğrafya, 
edebiyat, le/sele fakültelerinden mezon olacak talebeye bir 'ay 

vermiıtir. Reımimiz çayda bulunanları göıtermektedir 

Eminönü Halke"i ilk tem.illerine ve müaamerelerine bQflamqtır. 
Yukardaki reıim temmden bir aalıne)'İ gÖ•termektedir 

Eminönü Halke11inin ilk tem•ilinde kalabalık bir aeyirci kalileai 
ile l•tanbul Vali ve Belediye Reiıi de bulunmuıtur. Yukardaki 

reaim de tenuilde bulunanlan göıtermekteJir 

B. Bone Ccnevre'ye gidiyor 

Paris, 12 a.a. - Hariciye nazırı B. 

Bonne, cumartesi akpmı Paris'ten Ce 
nevre'ye hareket edecek ve Roma'dan 

dönecek Lort Halifaka ile pazar günü 
gerek öğleden sonra gerek gece ye -

Ş. K.arahisar' da köy 
kalkınması 

Kitil gelen gUn yakalanmııtır. Ba
ııldıiı odada aenelerdenberi polisin 
aramakta olduğu bir kadın da ele ge
çirilmiıtir. Bu kadının, Poli'nin met
resi olduğu, yanlız bankacı vakaaın
da değil, katilin şimdiye . kadar yap
mış olduğu birçok hırsızlık ve soygun 
culuk vakalarında da onunla müıte -
rek olduğu da öğrenilmittir. Her iki

si de tevkif edilmiştir. 
leketlere ihraç olunan malların kıyme- mekte görüşecektir. B. Bone salı gü -

Ş. Karahiaar, 12 a.a. - Halkevinde, 
köy muhtarlarının ittirakiyle bir top· 
lantı yapılmıftır. Köy kalkınması için 
yapılan bu toplantıda muhtarlara köy 
kanunu, köy gelirleri ve köy büdcesi 
hakkında geniş izahat verilmiştir. 

Bu izahatı müteakip halkevi bando
"' tar~mduı bir .konacı vcrilmiıtir. ti 370 kuaur bin liradır. nü <>&leden ıonra Paris'e dönecektir. 
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H i K A y E 
Ava giden avlanır 

)'ClZ<ın: leslie Cartheriı 

Sinıon Templor, Berri kahvesinin 
terasında oturmuş, ingilizce bir gaze
t~_Yi dikkatle okuyordu. Arada bir gö
zunu kaldırıyor, gazetenin ilk sayfa
Btndaki fotoğrafına büyük bir hayran
lıkla bakıyordu. Resim, kendisine tıb
kı benziyordu. Fotoğrafın altında 
"S erscriler kıralı" cümlesi yazılxydı. 

Siınon'un dudaklarına geniş bir te -
bessüm yayıldı. Kendisi burada ra -
hat, rahat otururken, İngiltere polisi
ni şaşırtmak için onun ismiyle başka 
bir adam şu dakikada Panama kanalı -
nı geçen bir vapurda, seyahat ediyor
du. Londra polisi telsizlerle bu adamı 
takip ettiriyordu. Değerli polis şefle
rinin, vapurda seyahat eden adamın 
Siınon Templor olmadığını öğrenebil
lncleri en aşağı o,n güne mütevakkıftı. 
MC1iele yoktu· On güne kadar, kendisi 

.. • '- J 
bulacaku. .-

Cebinden paketini çıkardı. Bir si
~ara Yaktı. Neşeyle etrafına bakındı. 
' .andaki ?"lasada, güzel ve çok şık gi -
Y1ntniş bir kız, berbat bir fransızca ile 
iaraona dert anlatmağa uğraşıyordu. 
~enç kız, çaresizlik içinde bunalmış, 
lnıdat istiyen gözlerle erkeğin yüzü
ne bakıyordu. Simon Templor, hemen 
iiltıldı. Kızın arzusunu garsona anlattı. 
Aralarında ahbaplık başladı. Genç kız 
Dıinnetle teşekkür etti: 

- Size zahmet ettim mösyö, dedi. 
Ah, ne olurdu, ben de sizin kadar fran
s.ızca bilseydim. 

Simon, gülümsiyerek cevap verdi: 
- Siz de benim kadar Paris'te otur

sanız, belki de daha mükemmel konu
şursunuz. 

- O halde, siz Paris'in yabancısı sa
Yılmazsınız? 

- Bunaa, aldanmıyorsunuz. Paris'i, 
bir parisliden daha iyi bilirim. Arzu e
derseniz, emirlerinize amadeyim. 

Genç kız bir saniye düşündü. Son -
ra biraz mütereddit bir tavırla sordu: 

- Sizden bir ricada bulunabilir mi
yiın? Bu akşam, gece yarısına kadar 
serbestim. Eğlenmek istiyorum. Fa -
kat, nercy .. gideceğimi bilmiyorum. 
Siz, bana bir tavsiyede bulunamaz mı
sınız? 

Simon Templor, derhal cevap ver -
di: 

- Bu akşam, benim de hususi bir 
programım yok. Memnuniyetle size 
refakat edebilirim. Her halde, hoş bir 
vakıt geçiririz. Pişman olmazsmız. 

Rem, öyle ümit ederim ki; on ikide e
vinize dönmekten de vaz geçeceksiniz. 

Kız, itiraz etti: 
- Hayır, bu imkansızdır. Gece ya

rısı mutlaka sizden ayrılmalıyım. Bu
na mecburum. Bu şartla birlikte eğ -
lenmeği kabul ederim. 

- Aileniz, sizi bu kadar sıkı bir 
kontrola mı tabi tutuyor? 

Genç kızın yiızünde garip bir tebes
ıüm belirdi : 
- Ailem burada bulunmuyor. Paris-

te yalnız sayılırım. Zaten on ikide evi
nıe gidecek değilim. 'Gece yarısı mu
hakkak surette halledilmesi icap eden 
tnühim bir işim var. 
Akşamı birlikte geçirmeği kararlaş

tırdılar. Simon Templor, garsonu ça -
ğırdı. Hesabı gördli. Kalktılar, İlk 
rast geldikleri taksiye atladxlar. 

Paris'in, lliks lokantalarından birin
de, bir masaya yerleştiler. Şampanya 
ş.işesinin biri boşalmadan diğerini ıs
marlıyorlardı. Yemek salonunun bir 
köşesindeki cazbandın kıvrak nağme
leri gittikçe neşelerini kamçılıyordu. 

.. ·· erek erke - e 

Çeviren: F. Zahir Törümkiiney 

., 

t 

~ 
baktı. Hafif bir kahkaha atarak, biraz 
teklifsiz bir eda ile: 

- Ne garip adamsınız, dedi. Ak -
şamdanberi benimle bulunduğunuz 

halde daha ismimi bile sormadınız? 

Gece yarısı mühim bir işim olduğun
dan bahsettim. Bir genç kızın gece, 
saat on ikiden sonra ne işi olabilir di
ye de mi merak etmediniz? 

Simon Templor, dudaklarını büktü. 
Tecrübeli ve pişkin adamlara has bir 
tavırla söyledi: 

- Yavrum, ben insanları oldukları 
gibi kabul ederim. Sırlarına hürmete
derim. Lüzumsuz suallerle karşımda -
kinin canını sıkmaktan daima çekini -
rim. 

Genç kız, elini uzattı: 
- Bravo, dedi. Hakiki bir centil -

menle karşılaşmış olduğuınu 'iındi an-

hı tluklarının şerefine kadehlerını 
kaldndılar. Son yudumuna kadar bir 
nefeste içtiler. 

Genç kız, daha samimi bir tavırla a
çılmağa haşladı: 

- Ben bu gece, bir evi soyacağım. 

Hayatınızda hiç lord N ortvad ismini 
işittiniz mi? 

Simon, sükunetini bozmadan başiy
le tasdik işareti yaptı. 

Kız devam etti: 

- Lord Nortvad, benim amcamdır. 
Babam, Londra üniversitesinin fen 

fakültesi profesörlerindendir. İki 
kardeş biribirlerine hiç benzemezler. 
Babam, bütün hayatını ilme vermiş bir 
insandır. Amcamın ise dünyada para 
kazan.maktan başka hiç bir düşüncesi 
yoktur. Bu yüzden, bir çok kirli işle
re de elini bulaştırmıştır. Nihayet, ar
zusuna erişmiş ve müthiş bir servet sa
hibi olmuştur. Şimdi, ömrünün son 
günlerini zevk ve sefa içinde geçir -
mek maksadiyle Paris'e yerleşmiş bu
lunmaktadır. Babamla, amcamın arası 
yirmi beş sene evel açılmış ve bir tür
lü düzelememiş. Amcam, anneme aşık 
olmuş. Fakat, annem, babamı tercih e
derek onunla evlenmiş. Amcam ise, 
babama karşı dehşetli bir kin besleme
ğ başlamış ve intikam almak için se
nelerden beri fırsat gözlemiş. Bu fır
sat nihayet geçen sene eline geçti. 
Babam bir motör keşfetti. Varını, yo
ğunu bu motörün tecrübeleri uğruna 
sadetti. Neticede muvaffak oldu. An
cak, beş parası kalmadı· Çok sıkıntıya 
düştü. Amcama müracaat etmeğe mec
bur kaldı. Amcam, kendisine beş bin 
lira ödünç verdi. Yalnız, gayet ağır 
bir şart koydu. Babam, beş bin lirayı 
altı ay zarfında ödemezse, keşfettiği 
motörün patent hakkını kendisine ba
ğıflryacak. Aralarında bu suretle bir 
mukavele yaptılar. Babaın, altı ~y i -
çinde bu parayı ödeyemedi. Net~cede, 
zavallı babacığımın senelerle ugraşıp 
didinerek meydana getirdiği motörün 
patent hakkı amcama g~ti: Lord 
Nortvod, motörün patentinı, bır fran
sız şirketine satmış. Onun, bu a~~-~ça 
hareketinin kanuni yollardan on~~e 
geçmeğe imkan bulamadım. Çok du • 
şündüm. Amcamın evine'. .gece yarısı 
herkes yattıktan sonra gırıp, baıbamın 
borç senediyle motörün p13nlarını çal
maktan ba~ka çare bulamadım. A.m • 

O A takıbat 
cam, hırsız hakkında ka~unı . k-
yaptırmaktan çekinecektır. Aksı ta 
dirde motörün patentesini nasıl .ve.~': 
kadar çirkin vasıtalarla ele geçırdıgı 
bütün dünyaya ilan c~:lilmiş ol~ca.k
tır. Nasıl? Fikrimi beğendiniz ını? 

- Fena bir fikir değil. 
Genç kız, g<izlerini erkeğin gözle-

[:"O""""""" "MU"" U U U UU ""'"""! 
A N D A Ç ................................................ 1 
N0BETÇ1E~ZANELER 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
; Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya eczaneleri 

Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın hibarı: (1521). - Telefon müra
racaat. şehir: (1023-1024). - Şehirlera
rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
ga:ı:ı arıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yeni:ıehir. Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323). - Havu.zbaşı. 
Güven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

(1291). - İstanbul taksisi: (3997). 

Otobü&lerin ilk ve ~n seferleri 

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

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

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

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten U !us 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 Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköpni'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

Bahçeli Evlerden Ulus.~. na 7.45 -.-
U. M. dan Bahçeli Evlere-.- 20.00 

§ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manlan seferler daha sıktır. 
U. Meydam'yle Yenişehir. Bakanlık· 
lar. Cebeci, Samanpazarı arasında sa~t 
8 den 20 ye kadar vasati her beş dakı
kada, saat 20 den 21 e kadar her on da
k1kada · saat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydam'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey· 
danı'na dönüıileri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 

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

Tren Saatleri 

•• • • ----·-·~ • J.{er sabah 8.20. Her 
akşam 19.ı:> ve 1,,;:ıu 
de (Pazartesi. Per
ljembe. Cumartesi 
Toros sürat.) 

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

Diyarbakır hattı : Her gün 9.35 
Zonguldak hattı : Hergün 15.00 

rine dikti: 
- Yalnız bu kadar mı? Dedi. Başka 

bir mütaleanız yok mu? 

Erkek kayıtsız bir hareketle omuz· 
larını silkti: 

- Daha fazla ne söyliyebilirim. 

'Genç kız, biraz darğm bir tavır ta -
kındı. Kaşlarını çattı: 

. - Haklısınız, dedi. Beni anlamak i
çin kar~ımda Simon Templor gibi bir 
adam bulunması lazımdır. 

Erkek, hayret etmiş gibi davrana -
rak sordu: 

- Serseriler kıralx Simon Templor
dan mı bahsetmek istiyorsunuz? 

- Evet. Siman Templor, sizin bildi
ğiniz gibi sadece serseriler kıralı de -
ğildir. f', aynı zamanda bir çok zaval
lıların haklarını koruyan ve koruma
smı bilen bir centilmendir. Size anlat
tıklarımı, in.kan bulup da ona anlata
bilseydim. Bana elinden gelen yardı • 
mı yapacağı şüphesizdi. 

Erkek, mağrur bir tebessümle gü -
lümsedi: 

- Canım, dedi. Onun yapacağını 
biz de yapabiliri:ı. Bu gece, lord amc~· 
nızın villasına. sizin yerinize ben gı
receğim. Babanıza ait borç senediyle 
motörün planlarını ben çalacağım. _. 

Genç kız, şüpheli bakışlarla erkegı~ 
yüzüne baktı. Duda~ları~d~ müstehzı 
bir tebessümün izlen belırdı: 

- Pek yüksekten atıyorsunuz. B.u 
işi becerebilcceğinizi hiç de zannetmı-

Amcam mühim evraklarını yorum. , k 
büyük bir çelik kasada saklar. Bu .a-

mak için bir haylı maharet ıs-
sayı aç . d b"" le 
ter. Darılmayın ama. Ben, sız e .oy 
işleri başaracak kabiliyet göremıyo -

rum. 
Erkek, hiç istifini bozmadan cevap 

verdi: _ .. 
_ Beni, henüz tanımadıgınız ıçın 

böyle düşünüyorsunuz. Yer yüzünde, 
benim açcunıyacağrm kasa daha yapıl
mamıştır. Hayatımda, bugüne kadar 
arzu edip de yapamadığım bir şey yok
tur. Hem, uzun lakırdıya ne lüzum 
var. On ikiden sonra benim nasıl bir 
adam olduğumu anlarsmız. 

Gece yarısına kadar mükemmel eğ
lendiler. Bardan, bara dolaştılar. Tam 
saat on ikide genç kız, erkeğe vadini 
bat ırlattı : 

(Sonu yar) 

Polonya' da 

Ukranyalı ve 
yahuditerin 
vazıyet!eri 

Varşova, 12 a.a. - Diet'in bütçe en
cümeninde Başvekil B. Skladkovski, 
Ukranyalı mebuslardan Celevaez'e 
cevap vererek Polonya hükümetinin 
Ukranya milletinin mevcudiyetini ha 
kiki bir vakıa telakki etmekte ve hiç 
bir veçhile Ukranyalıların milliyetini 
değiştirmeğe çalışmamakta olduğunu 

söylemiştir. 

Polonya'daki yahudi ekalliyetinin 
vaziyeti dolayısiyle bazı şikayetler -
de bulunan yahudi mebuslardan Min
cberg'e cevap veren Başvekil şöyle 

demiştir: 

"- Bu zavallı insanlar, Polonya'ya 
adeta sığınacak bir yer nazariyle bak
tıktan sonra artık mebus B. Minc
berg'in şikayetleri hiç bir zaman ha
kikate terceman olamaz.,.• 

Bir Ukranya'lı mebusun 
sözleri 

Ukranyalı mebuslardan B. Celeviç, 
Ukranya miJleti ile Polonya devleti 
arasında uzlaşma zemini bulunabile -
ceğini beyan ettikten sonra mühim 
miktarda genç Ukranyalrların hükü
met idaresi kadrolarına ithal edilme
si temennisinde bulunmuştur. 

B. Celeviç'e cevap veren mebuslar
dan B. Vagner, polonyahlar ile uk -
ranyalılar arasında bir anlaşma vücu
da getirilmesinin mümkün olduğunu 
söylemiştir. Mamafih Ukranyalxlar, 
bir ecnebi yardımma güvenerek hare
ket edecek olurlarsa, yanlış bir yola 
sapmış olurlar. Polonya, şarktan gel
sin, garpten gelsin, kend·1 dahili işle
rine yapılacak her türlü müdaheleyi 
defetmeğe kadir olacak derecede ku
vetli bir devlettir. 

Ra"·hsta« hina"'ı yeniden J > I°"' • 

yapılacak 

Berlin, 12 a.a. - B. Z. Am Mittag 
gazetesi, Rayştag binasının tekrar in
şasına pek yakında başlanacağını bil
diriyor. Müstakbel içtima salonunun 
bir modeli Münib sergisinde halka 
gösterilmiştir. Şu.bat 193~. ~~ngınında 
yanan salon şimdı daha buyuk ~lacak-

t Zira Avusturya'nm ve Sudetler 
ır. . 1 b 

bölgesinin ilhakı dolayısıy e me u~ ~~ 
dedi 800 e baliğ olmuştur. Rayştag o
-:: ... rt.eoki meydan büyük bir geçit mey
danı haline getirilecek, Bismark abi
desi de Tirgarton'e nakledilecektir. 
Binanın cephesinde hafif tadilat yapı
lacaktır. Meclisin şimdi toplandığı 
Kroll operası, Tiergarten imar planx 
mucibince önümüzdeki senelerde yıkı
lacaktır. 

YugosJayya' da tevkifler 
yapıldı 

Belgrad, 12 a.a. - Vreme gazetesine 
bildirildiğine göre, Maçek'in hırvat 
köylü partisine mensup bir teşekkül o
lan "köylü müdafaası,; nın şefi müte -
kait yüzbaşı Kavaçeviç ile yedi arkada
şı Agram'da tevkif edilmiştir ve yeni 
tevkiflere intizar edilmektedir. 

'KÜÇÜK DIJ HABERLER' 
X Kopenhag - Bir müddettenberi 

hasta olan Prens Valdemar'ın sıhi va-
ziyeti çok ağırlaşmıştır. . . . A 

X Londra - Yirmi milletın ıştıra
kiyle toplanan beynelmilel buğday ko
mitesinde on iki memleketin mümes
silleri buğday buhranını müzakere 
maksa<liyle bir dünya konferansının 
toplanmaga Ciağrılmasını teklif etmiş
lerdir. 

X Belgrad - Vreme gazetesinin is
tihbarına göre Vcrecho'da bir sellüloz 
fabrikası inşa edilecektir. Bu fabrika
nın istihsaliitı senede 300 vagon ola
caktır. 

X Budapeşte - Mançuko'nun Ma
caristan tarafından resmen tanınması 
üzerine, Jponya, Mançuko ve Macar 
haşvekilleri arasmda te'§ekkür ve te
menni telgrafları teati edilmiştir. 

X Roma - İtalyan kruvazörü E
ritrea Aden'deki ingiliz valisinin dave
ti üzerine şuıbat başlangıcında Aden•e 
bir nezaket ziyareti yapacaktır. 

X Londra - Paignton (Devonshi
re) hayvanat bahçesinden kaçmış olan 
bir pars, bir gün bir ge-ce devam eden 
takipten sonra yakalanıp itlaf edilmiş
tir. 

Tayyare Piyangosu 
Dünkü keşidede kazanan 

numaraların listesini neşrediyoruz 
Tayyare piyangosunun 26 rncı tertip üçüncü keşidesinin çekil

mesi·ne dün de devam edilmiştir. Büyük ikramiyeler bir gün evel
ki çekilişte çıkmış olduğundan dünkü çekilişe 15 bin lirahk bi.r 
ikramiye ile 10 bin liralık bir mükafat ve 3 bin liralık bir ikramı
ye kalmıştı. Dünkü çekilişte kazanan numaraları sırasiyle yazı • 
yoruz: 

15000 lira ka:ıanan numara 
16202 

10000 lira kazanan numarn 
31331 

3000 lira lw:mnan numtıra 

38265 

1000 lirn k<ı:;am.m nrmwralar 
165l12, 207 4.1 

500 lira kazanan numtırCllnr 
39375 1823 7994 5275 13487 1643 
38166 31877 35612 23369 23010 

200 lira kazanan numaralar 
15319 23159 2743 28405 14933 35157 
17748 212l9 26012 31524 12286 25272 
6762 18494 20238 22701 33823 22502 

38838 25357 37762 19089 27895 412 
624 13032 16298 8857 10445 28796 

9481 2489 14616 16194 

100 lira lmzanan nunıcıralar 
24107 32516 17602 16745 5-149 36710 
14186 24025 6987 5121 16270 11656 
36318 12384 3~093 399 5753 1121 

7194 29624 20258 34501 37614 31987 
14532 13394 16688 4450 2940 9108 
11273 6321 39701 14442 33464 26152 
8584 31010 23263 39077 31730 16316 

116 16363 12792 27799 15444 

50 lira krızarnm rmmaralar 

32010 22291 5443 3527 26726 11498 
25646 18722 32062 23797 337 57 187 
10150 22363 19807 37380 10636 37465 
25464 22813 38230 5981 34366 27122 
36200 11958 18759 17116 19072 22343 
26982 5670 4727 17739 37280 17743 
28659 6450 ..:ı5392 17879 135 16442 
13919 2631 30674 25400 2669 30493 

2630 141 23921 16303 8895 23122 
21454 11478 5626 27789 4506 35323 
25121 6966 14886 7263 9641 6993 
29333 1058 21858 11916 7123 6351 
13405 13518 4288 21642 25302 37697 
35800 2801 34861 19386 29836 31639 
29473 1038 29842 12611 37393 37029 
18990 5972 21917 25671 17824 12991 
31239 6324 34045 5645 1427 22461 
11000 20343 24379 1362 34686 29342 
32218 25082 27798 8976 23468 18711 
21537 19840 6504 31105 33297 30817 
10575 27979 28229 8969 11238 7902 
10931 8692 19352 19269 5960 10889 

Şirketi Hayriye araha vapuru 
inşa ettirecek 

31219 30708 32892 12984 15536 16205 
28244 31420 36997 6385 29012 18176 
21904 30526 36724 3089 18098 4530 
35074 21964 5129 12333 1698 33224 
9109 36621 10606 25589 2760 4260 

32366 38464 23342 15935 39490 5470 
37267 39436 12868 26341 3794 38894 
13419 34507 38250 23543 16760 5329 
38954 13966 35199 10622 10279 22656 
30279 36722 25842 29772 15856 25495 
36472 

30 lira lwzcman numıımlr 

16604 23392 33863 32827 34134 32007 
29761 349 15339 835 9592 8216 
30422 22435 25857 3574 13220 31151 
31408 38968 19957 12025 4997 151% 

5738 5643 10962 13996 31495 23370 
29439 2159 37219 30436 1588 30256 
26445 21512 19864 4740 33017 7595 
21751 36560 18419 34237 30812 8485 
31603 27277 39925 4910 33532 39050 
10094 5141 9706 6013 7535 17167 
23646 29047 39553 21863 30798 24928 
22017 355t.ı2 5961 12454· 
31796 675 38277 20816 29276 716 

532 11135 27575 36577 120 38363 
Hi786 421 23309 30958 12969 21116 
1237 7213 35255 2472 12872 32093 

26245 28221 25442 14155 4768 8179 
33739 21585 22055 27391 36486 17159 
8214 858 31537 19736 19141 19584 

11093 10929 16569 29086 39271 25373 
28647 15597 5847 12844 31879 23082 
3913 28258 30766 19884 8841 14583 

424 33515 16972 38114 36659 2080 

15118 14326 12504 3087 15065 12335 

29736 21221 13301 33544 16643 13470 
28035 23183 30246 33572 7819 3821 

9093 11287 38468 18277 16297 35804 
15282 25984 7549 1777 14272 11024 
3421 15228 37594 13692 12907 2547 
5516 33627 33564 20787 37054 34172 

38099 37208 15700 22584 19527 24757 
26729 4269 17922 12909 7125 11455 
30249 38411 8293 28975 8615. 

En son çekilen 40 numara 20 bin 
liralık mükafatı kazanmıştır. Aşağı • 
da yazdığımız bu kırk biletten elle
rinde bulunan talililer beşer yüz lira 
alacaklardır. 
14888 36555 30609 39335 28879 19522 
38052 32816 2750 14438 22079 15763 
10206 4348 14576 9242 19966 25037 
8538 14222 19513 37511 35844 36633 

35291 15526 12778. 
Son rakamı 02 ile biten biletler 

ikişer lira amorti alacaklardır. 

HATAY'DAN YAPILAN 
İTHALAT 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Şirketi- İstanbul, 12 (Telefonla) - Gümrük 
hayriye umumi heyeti bugünkü top - başmüdürlüğü Hatay'dan memleketi
lantısında bir araba vapurunun inşa - mize ithal edilen yaş meyvaların amba
sına karar verdi. J Jajlarmdan şüphe ederek tahkikata 

İstanlnırda ikinci nevi t•kmek 
htanbul, 12 (TeJcfonla) - Beledi -

ye yeni bir ikinci nevi ekmek çıkar -
mak için etütlerine devam ediyor, ha
zırlanan çeşitler belediyeye getiril -
miştir. Tetkikler sonunda bir karar 
verilecektir. 

Arazi vergiei bakayasnm 
affına dair bir laylıa 

1340 mali yılı başından 1935 mali yı
lı sonuna kadarki senelere ait olarak 
tahakkuk etirilmiş ve şimdiye kadar 
tahsil edilememiş olan arazi vergisi 
bakiyesinin, munzam kesir ve cezalarla 
birlikte, affine dair bir kanun layiha_ 
sı hükümetçe Büyük Millet Mecliı;i -
nin tasvibine arzedilmiştir. (a.a.) 

l\luğla'«la kurulacak Mro 
elektrik santralı 

Haber aldığımıza göre, Muğla'da 
kurulacak olan İdro-elektrik santral 
ve tesisatının projesi Nafıa vekaletin
ce tasdik edilmiştir. Yakında münaka
saya konulacaktir. 

Vekalet bundan başka Köyceğiz, 
Marmaris, Küllük, Yula, Daçya ve 
Fethiye kasabalarının elektrik proje
lerini de tasdik etmiş olduğundan bu 
kasabalarımız da yakında elektriğe 
kavuşacaktır. (a.a.) 

Fen fakiiltcsi talebesine 
verilen ziyafet 

başlamrştır. Hükümet Hatay devleti 
kurulduktan sonra oradan Türkiyc'ye 

ithal edilecek ve Hatay resmi makam -

lan tarafından verilmiş menşe şaha

detnamesine bakmak ~artiyle malların 

gümrüğünü yüzde doksan dokuz indir

mi~ti. Bu sebeple iki aydanberi mem
leketimize Hatay'dan külliyetli mik

tarda muhtelif çeşit mal geldiği gibi 

son zamanlarda bilhassa meyva ithalatı 

da artmıştır. Gümrük memurları son 

gelen bir parti yaş meyvayı tetkik eder 

ken bu ambalajlar üzerinde Suriye 

damgasını görmüşler ve malları sahip

lerine teslim etmiyerek tahkikata baş

lamışlartlır. 

Anlaşıldığına göre memleketimizin 

Hatay menşeli mallara temın cttigi bu 

fevkalade gümrük tenzilatından muva

zaa yoluyla istifade etmek istiyenler 

vardır. Mesele tahkikat safhasındadır. 

Her Nadolui gc·Mi 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Alman -
ya'nm e~ki An.kara sefiri Her Nadolni 
Berlin'den şehrimize gelmiştir. 

45 ta)yarf•nin Jaı,lrğı 3000 
millik uçu~ 

Panama, 12 a.a. - Amerika donan
masının San Diego'da toplu bir halde 
hareket etmiş olan 48 tayyaresinden 
45 i fasılasız 3000 mil katcttıkten sonra 
Kokosol üssüne vasıl olmuştur. Diger 

X Bertin - Yeni yıl resepsiyonu 
yeni şansöleri binasında yapılmıştır. 
Führer evela ordu şeflerini, sonra al
man polis şefini ve müteakiben de 
Berlin belediye reisini kabul etmistir. 
Bundan sonra kordiplomatik azası teb
riklerni bildirmişlerdir. 

X Nevyork - Vaşington'dan bildi
rildiğine göre, Çin hükümeti Ameri
ka'ya mart ayında teslim edilmek ü
zere 200 bombardıman tayyaresi sipa
riş etmiştir. 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Üniver- üç tayyare, Fonseka körfezinde deni -
site rektörü B. Cemil Bilsel bu akşam .ze inmek mecburiyetinde kalmışlardır. 
fen fakültesi son sınıf talebesi şerefi - 45 tayyare, Küba'da kain Guatana
ne bir çay verdi. Çayda fakülte dekanı, mo'da Amerika donan~a.sı;ıa iltihak 
profesörler, do!i<mtler de hazır bulun- ve biirük manevı-alara ıştırak edecek-
dular. !erdir. 
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1 Harpten sonra 
f, .. , .. ,, ı ı ı ıı aıuueı ınıunııuıu 

FRANSA'DA 
Giyinmesi değişti 

Yaşama şart -
ları bu kadar 
değişen bir in -
sanın harici gö
rünüşünün de -
ğişmesi de pek 
tabii idi. Eğer 

1913 ün orta hal
li fransızı bu -

1 ................................................... ·1 
. Vilôyetler 

dede yazılı muvakkat teminat ve vila
yetten alacağı ehliyet vesikasiyle bir 
tikte ikinci bir zarfın içine koyarak 
ihale saatinden bir saat eveline kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. Postadaki 
gecikme nazara alınmaz. (12) 10056 

2 - Bu işe ait şartnameler ve e'/• 

raklar şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi 

ı ................................................... . B) Mukavele projesi 

Boy ve ömür Kapah zarf usulile 

eksiltme ilônı Memleket hastanesi inşası 

C) Bayındırlık işleri genel şartan· 
me~ . 

D) Tesviyei turabiye şose ve kargır 
inşaata dair fenni şartname 

E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli metraj cetveli fiyat 

bordrosu 

UZUYOR 1 
................................. 1 .... 1 .. 11 1 .... 1 

~.~.~~~ıııı~ı~~~~~ ... J 
Kayseri C. H. P. llyönkurul Baş

kanlığın•dan : Malatya Valiliğinden : 
G) Malzeme grafiği 

Sert içkiler kullanmamak 
ve sıhi yemekler yemektir 

gün sokaktan şöyle bir geçse, bütün 
mahalle çocukları onun arkasından 
teneke çalarlar ve herkes kendi ken
dine sorar: bu bir komik mi, bir köy
lü mü, yoksa bir vahşi mi? Fransı
zın giydiği şeylerin hiç birinin mo
dası tamamen geçmiş değildir. Yal
nrz bunların umumi görünüşü değiş
miştir. 

Orta halli fransız, bugünün alçak 

iskarpinleri yerine mest veya düğ -

meli fotin giyerdi. Ekseriya kurşu

ni veya bej olan çoraplarının ren -

ginin, elbisesinin rengine uymasına 

aldırış etmezdi. Ve çok uzun bir 

don ve askı ile tutturulan kemersiz 

bir pantalon giyerdi. Sokakta, siyah 

elbise giymek hemen hemen mecbu

ri idi. Yakası ve kolları kendinden 
olmıyan beyaz bir gömlek ve bakır

dan olduğu için boyunda yeşil bir iz 

bırakan yaka düğmesi, bu elbisenin 

ayrılmaz teferruatıydı. Kozmetikli 

oldukları -yahut da geceleri husu
si bir "cendere" altında tutulduk

ları için - gündüz dik duran bıyık

lar, sivri ve küçük bir sakal. ortadan 

ikiye ayrılmış saçlar, en yüksek za

rafet alametleriydi. Bütün bu şart

ları tatbik ettikten sonra başına bir 

melon şapka giyen ve yağmurlu ha

valarda bir şemsiye kullanan ada -
mm şıklığına herkes parmak ısısrır

dı. Şemsiyenin hususi bir ehemiye
ti vardı, çünkü 1913 deki orta halli 
fransız, bugünkü su geçmez pardö
sü veya muşambaları, "tcrlcmeğe 

mani olan" tehlikeli bir icat telakki 
ederdi. 

1 - Eksiltmeye konulan iş, Kay -
seri'de yapılacak Halkevinin sathı 
zemine kadar temel hafriyatı ve in -
şaatı yapılmakta olduğu cihetle sat
hı zeminden itibaren binanın heyeti 
umumiyesinin inşaatı eksiltmeye ko
nulmuştur. İnşaatın heyeti umumiye
sinin bedeli keşfi (127149) liradır. 
Bu bedeli keşiften sathı zemine kadar 
yapılan temel hafriyat ve inşaat ke· 
şifnamedeki nispet üzerinden tenzil 
edildikten sonra geri kalan kısmın 

heyeti umumiycsi ihale edilecektir. 

1 - 113064 lira 32 kuruş keşif be
delini muhtevi olup vilayet merke
zinde yaptırılmakta olan memleket 
hastanesi ikmali inşaatı 2. ı. 939 ta
rihinden itibaren on beş gün müddet
le ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - 16. 1. 939 tarihine rasthyan pa
zartesi günü saat 15 de ihalesi yapı
lacağından teklif mektuplarının iha
leden laakal bir saat evel vilayet da
imi enc-.ümcni riyasetine tevdii la
zımdır 

İstiyenler bu şartnameleri ve evra
kı Çanakkale nafıa müdürlüğünde be· 
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 30. ı. 939 tarihine müsa· 
dif pazartesi günü saat 15 de vilayet 
makamında toplanacak dai.mıi encii-' 
mende yapılmak üzere tekrar münaka· 
saya çıkarılmıştır . 

4 - Eksiltme kapalı zarf usııliyle 
yapılacaktır. 

Harpten biraz 
önce bir fransı
zın boyu 1.66 
metre idi; bu
gün 1.68 metre
dir. ı I ~ 1 1 

1' 1 

!' 1 1 
;;dıı 

Bir fransız 

doğduğu zaman, 
48 yaşından bi -
raz sonraya kadar yaşayacağı talı· 
min olunabilirdi. B ı.ı da, ihtilalden 
önceki vasati ölüm yaşı olan 25 yaş
la mukayese olununca, haylı iyi te
lakki olunuyordu. 

Bugün ise bu fransızın vasati öm
rü 55 yaştan fazladır. Harpten önce 
fransız kadını kocasına göre üç bu
çuk sene daha fazla yaşıyordu. Şim
di "işi daha ziyade ilerletmiştir", 
çünkü vasati olarak 59 sene yaşı -
yor ... Eğer yaşama müddeti bu şe -
kilde uzamağa devam ederse Fran -
sa'da herkes 2.100 senesinden itiba -
re'l'l yüz yaşına varmağı ümit ede -
bilir ... 

Tagaddi tarzı değişti 
Boyu ve ömrü 

uzayan bu mah
lUk, ne ile bes
leniyor? 

Harpten önce 
fransız, dünya -
nın en fazla ek
mek yiyen insa
nıydı : günde 

700 gram. Bugün ise ancak yarım ki
lo ekmekle sabahları bir kruasan ve 
her pazar l ı.ü de bir çörek yiyor. 
Fransız, pa esi de az yemektedir: 
Harpten ö~ c her fransız ailesi ki -
lerine behf r sene için nüfus başı
na 342 kilo p tates depo ediyordu. 
Bugün bu miktar 329 kilodan iba • 
rettir. 

Buna mu bil, harp - sonrasının 

fransızı dal fazla - yüzde yirmi 

beş nisbetind n daha fazla - et yi • 

yor. Fakat u, hesaplanması güç 

bir iştir: çün ü bu tahminlere her

kesin evinde yetiştirdiği domuz, tav

şan, tavuk l i hayvanların etleri 

dahil değildır Bilhassa bunlar, ka

saplarda sat n taze etle, dondurul

muş ete büy bir rekabet yapmak

tadırlar. 

Bundan b-lş ca, fransız daha fazla 

taze sebze v kış meyvaaı yiyor: 
bu da onun • atine yarıyor, çünkü 

eskiden ilkb arda yapılan "vücudu 

t emizleme p rhizi" şimdi bir itiyat 

olmaktan çık rak hastalara mahsus 

bir şey halinı lmıştır. 

içtiği ~evler değişti 

kullandıkları çay, kahve gibi şeker
li sıcak içkilerin bugün halk tara -
fından da kullanıldığını göstermek
dir. Kutu südünü esas addedersek, 
fransız aynı sebepten dolayı, daha 
fazla süt istihlak etmektedir. 

Zevkleri değişti 
Fransız tütün 

istihlakini de 
artırdı mı? Şim

di de bunu tet
kik edelim. Bir 
fransız harpten 
önce her sene ~ 
1100 gram tütün ~ 
içerdi. Bu gün 
vakıa biraz daha fazla içiyor ama, 
bunda tütün kullanmağa alışan ka
rısının da dahli vardır. Şu halde 
fransrzlarıın daha az tütün kullandı
ğını söyliyebiliriz. Enfiyeye gelin
ce, fransız buna eskisi kadar düş -
kün değildir: eskiden her fransız üç 
günde bir gram enfiye kullanırdı. 
Şimdi ise ayda beş gram kullanı -
yor. Eskiden fransız tütünü ağzın
da çiğnerdi. (*) Fakat, limanlar hariç 
olmak üzere, şimdi bu itiyat kalma
mış gibidir. 

J ti yatları değişti 
Fransızın 

harpten önceye 
göre üç defa da
ha fazla seyahat 
ettiği muhak -
kaktrr. Şimdi 

seyahat arzusu-
nu trenden ziya
de otomobille 

tatmin ediyor. Yalnız, şosa üzerin -
de yaptığı seyaha.tleri.n kaç kilo -
metreyi bulduğunu öğrenmeğe im
kan yoktur. Çünkü bir çok fransız
lar kendi otomobil, motosiklet veya 
bisikletleriyle seyahat ediyorlar. 

Bilhassa şehirde oturan orta halli 
fransızı göz önüne alırsa~, on~-~ 
maaş veya ücretinin değışmedı?ı 
neticesine varırız. Buna mukabıl, 
çalıştığı saatler eskiden senede 2.700 
iken, şimdi senede 2.000 e düşmüş -
t'' ;;. Fakat buna mukabil, çıkardığı 
iş de fazlalaşmıştır. Şu halde, fran
sızın omuzlarından epey yük eksil
miştir. Bir asır önceki senede 3.700 
saatlik mesai şimdi ona inanılmaz 
bir kabus gibi geliyor. 

Köydeki orta halli fransız ise sa
atlerini saymak zahmetine katlan -
maz. Onun fazla cehd sarfından ne 
nisbet dahilinde kurtulduğunu an -
lamak için, elinin altındaki buhar 
beygiri kuvetinin artışını takip et -
mek lazımdır: Harpten önceye gö
re, köylerde makinaların be.ygir ku
veti bugün iki mislinden bıraz faz
iaya çıkmıstır. 

1913 deki orta halli fransızr 1938 

dekinden ayıran fark geceleri çok 

daha ziyade barizdi: 1913 fransızı 

pijama yerine iki tarafı kocaman 

yırtmaclı bir gecelik entarisi veba

şına da takye giyerdi. Köylük yer -

}erde takye giyenlere ise bugün bi

le rastlanryor. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev
rakı saire şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 

A. B) Eksiltme şartnamesine ek 
şartname 

B) Mukavelename projesi 

C) Bayındırlık işleri genel şartna 
mesi 

D) Ke~if cetveli, silsilei fiat cet· 
veli, metraj cetveli 

E) Proje ve sair evrak 
1stiyenler bu şartnameleri ve evra

kı saireyi Kayseri Parti Başkanlığın
da görebilirler. 

3 - I. İkincikanun 939 tarihinden 
itibaren 30 gün müddetle eksıltnıeye 
konulan bu kurağrn ihalesi 30 ikincı 

kanun 939 pazartesi günü saat 11 de 
Vilayet merkezinde llyönkurul tara. 
fmdan yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyk 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için nafıa müdürlüğünden alınmı~ 
ehliyetname ile cari senenin ticaret 
o<lası vesikasını ibraz etmesi ve biı 
mi.ihendis veya fen memuru ıstıhdan 
eylemesi şarttrr. 

6 - Muvakkat teminat miktar ı 
(8500) liradır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı gün ve saatten bir saat evveline 
kadar parti başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilecektir. Postada vuku 
bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
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Buz nakliye kamyonu 
uunoc;aK 

Adana Belediye Riyasetinden: 

ı - Buz nakline mahsus bir adet 
buz na1':liye kamyonu açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli iki bin beş 
yüz liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 187,50 1i -

3 - Muvakkat teminat 6903 lira 
22 kuruştur. 

4 - isteklilerin ihaleden sekiz gün 
evel vilayet nafıa müdürlüğünden eh
liyet vesikası almaları ve ayrıca ti
caret odasından verilmiş vesika ibraz 
eylemeleri meşruttur. (42) 100i7 

lliikiinwl konağı yaptu·ılacak 

Diyarbakır Defterdarlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan ış: Eğil 

(Piran) da yapılacak hükümet konağr 
inşaatıdır. Bedeli keşif (26176) lira 
85 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Ek hususi ve fenni şartnameler 
D) Bayındırlık ve yapı işleri genel 

ve fenni şartnameleri. 
E) Bu evraklar Diyarbakır nafıa 

daire;;inden bir lira otuz bir kuruşa a
lınabilir. 

3 - Bu işin ihalesi (30. 1. 939 pa
zartesi) günü saat (on bir) de Diyar
bakır defterdarlığında yaprlacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için İS" 
teklilerin 966 lira 38 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet 8 gün evetine kadar vilayet 
makamına müracaatla alacaklrı ehliyet 
feniye vesikasını ibraz etmeleri, ve 938 
yılına ait ticaret odası vesikasını ibraı 
etmeleri lazrmdır. 

6 - Teklif mektuplarının yukarıda 
yazılı gün ve saatten bir saat eveline 
kadar makbuz mukabilinde daimi en· 
cümene verilmesi Iazımdır. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet sa· 
at 14 de kadar gelmiş olmaları lazım
dır. Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (204/135) 10158 

lstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütelıassısı ve Gülhane hastanesi 

sabık göz baş muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muavenehanesini Samsun'dan Anka· 
ra'y~ nakletmiştir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası Talas AP. kat: 1 4 - Eksiltmeye girebilmek için '7 

(1963,26) liralık muvakkat teminat ........ mıiıll••••••••••ı~ 
vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz 
etmek lazımdır. 

A) Nafıa müdürlüğünden alınmış 
bu işe ait müteahhitlik vesikası. 

B) 938 mali yılına ait ticaret odası 
vesikası. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 

(31. 1. 939 pazartesi) günü ihale saa
tinden bir saat evel komisyon reisliği
ne makbuz mukabili vermeleri posta 
gecikmeleri kabul edilmez. 

ctaRı ın&tfclhftıtTıR-ilQe~\Ea~ıA~ıJh~MMfe" 
çıkarılmış olan her hangi iş için iste
diği açıkça yazılmak suretiyle eksilt-
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel bir istida ile vilayete müra
caatla Nafıa müdürlüğünden istenile
cek ve bu zaman zarfında vesika tale
binde bulunmıyanların eksiltmeye gi
remiyecekleri. (200/133) 10155 

Bir daktilo aranıyor 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlü
ğünden: 

Direktörlük yazı işlerinde istihdam 

edilmek üzere bir daktilo alınacaktır. 

Talipler arasında pazartesi günü Ye
nişehir vali konağı yanındaki genel di 

rektörlük binasında imtihan yapıla~ 

re müracaatları. 149 

Dr. M. Şerif Korkut 

Fransız bun -
dan 25 sene ön
ce, 28 yaşına ge
lince 24 yaşında 
bir kızla evle -
nirdi. Şimdi ise 
26 yaşına gelin
ce 23 yaşında 

bir genç kızla 
evleniyor: Şu halde ,bir yuva kur - radır ve bir gün evel Malsandığma lliikümet konağı yaı>tırılacak 

Nümune Hastanesi Cerrahi Şefı 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartıman1 No 9 D.5. 9068 mak arzusu onda daha erken uyanı

yor. Karı koca arasındaki yaş müsa

vatrnın büyümesi, ayrıca, zevklerin 

de müşterek olmasına yol açıyor. 

Acaba fransız, istikbali nasıl gö
rüyor? 

O her türlü tehlikeden eskisine 
' cl - · ·n ufak göre daha masun ol ugu 1'i1 • 

bir servete malik olduğu zaman bu-
nu her hangi bir işe yatırmaktan vaz 
geçmiştir. Ekseriya, bir bankada he-

yatırılması lazımdır. 

4 - İhalesi lkincikanunun 1 6 ıncı 
· .. .. aat on be«te Beledi· 

pazartesı gunu s ,. 
ye encümeninde yaptlac~tır. . 

5 _ Şartnamesi ~eledı_ye yazı ış
leri müdürlüğündedır. lstıyenler ora
dan parasız alabilirler. 

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

Hükümet konağı 

yaptınlacak 

Diyarbakır Defterdarlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Çınar 
(Akpınar) da yapılacak hükümet ko-1 
nağı inşaatıdır. Keşif bedeli 30212 li- \ 
ra 40 kur~ştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Ek hususi ve fenni şartnameler 
D) Bayındırlık ve yapı işleri genel 

ve fenni sartnameleri 
E) Bu~ evrakla"r Diyarbakxr nafıa 

dairesinden bir lira elli bir kuruşa a
lınabilif. 

Ankara· Defterdarhğı 

Bir memur alınacak 

Ankaı·a Defter•darlığından: 

50 lira ücretli bir memuriyet için 

Fransız harp
ten önce senede 
100 litre prap i- (*) Türkiye'nın cenubundaki vilayetler-
çiyordu. Şimdi de buna "Hasankef" tütunı.i derler . . 

sabı vardır. Buna mukabil, eskisi gi
bi, dolabında altını, gümüşü veya 
banknotu yoktur. Bu yüzden de 
(işsizlik tehlikesini bir tarafa bıra
kalım) daha uzun olan hayatı, da -
ha istikrarsız bir hale girmiştir. 

Malatya Defterdarlığından 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksitlmi
ye konan iş temel ve bodrum katı be
ton arma kısımları kısmen yaprlmış 
olan Malatya Merkez hükümet kona 
ğırıın ikmali inşaatı ve tesisatı 30-12-
938 tarihinden itibaren 24 gün müd -
detle ve 23-1-939 tarihinde ihalesi ic
ra kılınmak üzere münakasaya çıka
rılmıştır. 

3 - Bu işin ihalesi (30. 1. 939 pa
zartesi) günü saat (11) de Diyarbakır 
defterdarlığında yapılacaktır. 

kanuni şeraiti haiz olanların vesikala

riyle birlikte nihayet 14. 1. 939 cumar

tesi saat 1 O kadar Defterdarlığımıza 
müracaatları. (146) 10159 

iJ:re~e-~:~~ ~~! ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
uç gunde bır j _ = 
litre ~a?a fazla ~ yazıhane ve muayenehaneye elverişli § 
şarap ıçıyor. Fa- = · = 

kat bu ancak 
Şarap mmta~ 

ne eskisi kad 
daha az içiyo 
rapmemleke 
larını istilay 
harpten önce 
minen bir bu 
çiyor. Sidr d 
gelince, bun 
lü imkansızc 
şarda satılm 

folun ur. 

~;;;d~r:;:~~-~r~:~~:~ ~ Kiralık daire ~ 
hatta eskısıne gore := := 
r. Buna mukabil şa- =: Ulus meydanı Koçak hanında b irinci katta iki odalı bir = 
şimal ve garp kısım- =: daire devren kiralıktır. Müessesemiz muhasebes ine müra- = 
başlamıştır. Birayı = caat edilmesi. = 
~e d~~;:· ;:::~~:~h i~ ~l il l l il l l il l l l l lll l l l lll l l l llll l l l il llll l l l il l l llll l llll llll l il l l l l l l il l l l lllrF 
ıilen elma şarabına 
istihlakinin kontro
Çünkü bu şarap dı • 
evlerde yapılıp sar-

Fransrz, a k llu ickileri de azalt
mıştır: 191.:: s nesi~e doğru günde 
ıı santimetr nikabı alkol içerken, 

bugün yedi ı a timetre mika.hından 
da daha az 1 ır miktar içmektedir. 
Bu da onun ehine kaydedilecek bir 
noktadır. 

Bunu göz önünde tutarak onun 

tatlılara olar d ~şkünlüğünü affede

lim: Harpten once bir kişinin şeker 

sarfiyatı bir buçuk kilo iken, harp
ten sonra aşağı yukarı 2 kiloya yük

ıelmiştir . Reçel istihlaki az olduğu
na göre, şeker sarfiyatının bu artışı, 
eskiden hali vakti yerinde olanların 

Elektrik direği 
Ezine Bele diye Riyasetinden : 

Cinsi Miktarı 

ve sair e alınacak 
Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

Elektrik şebeke 
demir direkleri 
u ve köşebent 
travers demiri 
Demir civata ve 

250 adet (40) ton) 

1500 kilo 

300 kilo 

) 
) 4156 90 
) 
) 

somun ) 

Muvakkat T 
Lira Kr. 

311 77 

1 _ Yukarda muhammen bedeli ve muvakkat teminat miktarı yazılı 

Ezine elektrik tesisatı şebeke demir direklerı ve teferrüatı 7-1-939 tarihin
den itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 _ İhalesi 27-1-939 cuma günü saat 10 da belediye dairesinde encümen 

huzurunda yapılacaktır. 

3 _Şartname ve keşifnamesi lsta~bul'da Taşhan 5 ine~ ~atta (Sazmaş) 
Şirketinden ve Ezine Belediye kalemınden parasız _alınabı_hr. . . . 

4 _ İsteklilerin kanuni vesaik ve muvakkat temınatlarıyle bırlıkte ıha-

le gün ve saatinde müracaatları ilan olunur. (199-132) 10154 

2 - Kalörifer tesisatı 25 bin, sıhi 
tesisatı, 9 bin lira üzerinden götiirü 
olarak ve geri kalan elektrik tesisa
tiyle bütün bina inşaat keşiflerindeki 
vahit fiyatlar esas üzerinden eksilt
miye konulan işin heyeti umumiyesi
nin keşif bedeli 202.625 lira 90 kuruş
tur. 

3 - Muvakkat teminat 11381 lira 30 
kuruştur. 

4 - !hale 23-1-939 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat on dörtte Ma
latya Defterdarlığr eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

5 - Bu işe ait evrak Malatya, İs
tanbul, ve Ankara Nafia Müdürlükle
rinde görülebilir. 

6 - İsteklilerin bir muka"ele ile en 
aşağı 60.000 liralık bir bina veya tesi
sat işini taahhüt ve ikmal etmiş ol
duklarını gösterir vesika ile birlikte 
ihale gününden Iaakal sekiz gün evel 
vilayete istida ile müracaatla bu işe 
girebileceklerine dair ehliyet vesika
sı almış olmaları ve kanunun göster
diği şekilde hazırlanmış ve teklif 
mektuplarını havi zarfı üçüncü ınad-

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
(2265,95 liralık muvakkat temi.1at 
vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz 
etmek lazımdır. 

A) Nafıa müdürlüğünden alınmış 1 
müteahhitlik vesikası. 

B) 938 mali yılma ait ticaret odası 
vesikası. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evcl komisyon 
reisliğine makbuz mukabili verilmesi 
posta gecikmeleri kabul edilmez. 

6 - 4 üncü maddenin (A) fıkrasın
daki müteahhitlik vesikası eksiltmeye 
cıkarılmış olan hangi iş için istediği a
~rkca yazılmak suretiyle eksiltmenin 
yapılacağı günden en az (sekiz) gün 1 
evcl bir istida ile vilayete müracaatla 
nafıa müdürlüğünden istenilecek ve 
bu zaman zarfında vesika talebinde bu
lunmıyanlann eksiltmeye girmiyecek-
leri. (201/134) 10157 

Köprii inşaatı 

Çanakkale Encümeni Daimisin
den : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Biga -
Karabiga yolu üzerinde betonarme o
larak yapılacak olan köprüler inşaatı 

bedeli 12880 lira 49 kuruş olup bedeli 
ihalenin 12300 lirası 938 senesinde 
bakiyesi 939 bütçesinin tasdikinde te
diıye olunacaktır. 

v======================:~ 

Ankara Borsası 

12 iL kanun 1939 fiyatları 

ÇE~ER 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Mılano 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Ati na 
.Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açılış F. Kapanış F. 

5.91 
126.5275 

3.335 
6.66 

28.6050 
68.83 
50.7725 
21.3750 

1.0775 
1.555 
4.3375 
5.91 

23.9475 
25.02 

0.9025 
2.8275 

34.5025 
30.4275 
23.87 

5.91 
126.5275 

3.335 
6.66 

28.6050 
68.83 
50.7725 
21.3750 

1.0775 
1.555 
4.3375 
5.91 

23.9475 
25.02 

0.9025 
2.8275 

34.5025 
30.4275 
23.87 

ESUAl\1 VE TAHVİLAT 

1933 Türk Borcu I. 19.30 19.30 
(Vadeli) 

1933 Türk Borcu I. 19.325 19.35 
' ( Peşin ) 

1933 Türk Borcu III. 19.30 19.30 

1933 İkramiyeli 
Ergani 
193.2 %52 Hazine 
Tahvili 

( Peşin) 

19.6750 19.6750 

67.- 67.-
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RESMİ İLANLAR 
birlikte ilk teırninat ve teklif mektup
larını ihale saatinden bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri. 

(113) . 10147 

Tamirat yaptırılacak 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika- ı 
lar, 

c) Bu işe ait ehliyet vesikası (eh
liyet vesikası i~in eksiltme tarihin
den en az sekiz gün evel nafia ve -
kaletine müracaat edilmesi.) Beı fon sülfür dö karbon 

ah nacak 

54 Kalem Teknik kitap ve 

mecmua ahnacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü

essese . S 
d sı atın Alma Komisyonun-
<Uı: 

alı 1 - Müessese kütüphanesine satın 
nacak 54 kalem teknik kitap ve 

tın~rnua açık eksiltmeye konulmuş
ur. 

.. 2 - Eksiltme 21. 1. 939 cumartesi 
g"linü saat 11 de yapılacaktır. 

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

h 4 - Eksiltme müessesede toplanan 
Ususı komisyonda yaprlacaktır. 
5 - Şartname ve listeler Ankara'da 

:trıüesseseden ve İstanbul'da İstanbul 
Sthat tnüdürlüğünden parasız temin e-
<iilir. (5322) 9611 

48 Kalem mecmua ve gazete 
ah nacak 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü
essesesi. Satın Alma Komisyonun
dan: 

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

2 - Eksiltme Ankara'da merkez 
liıfzıssıhha müessesesinde toplanan 
hususı komisyonda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme 18. 1. 939 çarşamba 
gUnü saat 11 dedir. 

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

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

Portatif cadır ahnacak 
.......... ~rtıım\fı. .~nsı • <?m~;~~hğı 
dan: 

1 - Bir takımma altr buçuk lira 
klYtnet biçilen vasıf ve örneğine uy
gun bir portatif çadır 20. 1. 939 cuma 
~Unü saat on buçukta kapalı zarf usu -
lıyte satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyonu
muzdan alınabilecek bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin 487 lira elli ku
ru,ıuk teminat mektup veya makbu
zunu ve şartnamede yazılı belgeleri 
muhtevi teklif mektuplarını belli gün 
saat dokuz buçuğa kadar komisyona 
vermiş olmaları. (5334) 10026 

Tuğla alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Vasıf ve şekil örneğine uy

gun ve bir tanesine dört yüz elli ku
ruş kıymet takdir edilen bin tuğla 

açık eksiltme usulü ile 24-1-939 salı 
günü saat onda satın alınacaktır. 

! ı · ·A~k~ra .. ~~i~zı~~!,~~~jj~~] ! .. . .... . . . 
13500 Kilo sade yağı ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Elazığ merkezi ihtiyacı ıçın 

13500 kilo sade yağı K. zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira o-
lup muvakat teminatl 1012 lira 50 ku· 
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 16. 1. 939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayrlı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgelerle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Elaztğ satın alma ko
misyonuna vermeleri (5305) 9591 

Pirinç alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
A Jma Komisyonun·dan: 

Kırklareli tümen birliklerinin 938 
senesi ihtiyacı için 70,000 kilo pilav
lık pirinç talip zuhur etmediğinden 
ve evelce verilen 22 kuruş 74 santim 
fiyat makamca pahalı görüldüğünden 
mezkur pirinç yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Beher kilo
sunun muhammen bedeli 25 kuruş o
lup ilk teminatı 1312 lira 50 kuruş -
tur. İhalesi 23-1-939 pazartesi gunu 
saat 15 tedir. İstekliler şartnamesini 
her gün tümen satmalma komisyo -
nunda görebilirler. 

Taliplerin kanunun 2,3 maddele· 
rindeki vesaik ile teminat mektupla
rını havi zarflarını belli gün ve saat
ten en az bir saat eveline kadar tü -
men satınalma komisyonuna verme -
!eri. (8) 10034 

2 Pavyon yapflnlacak 
1 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
' Alma Komisyonun-dan: 

1 - Kilis alayı ihtiyacı için yapı
lacak olan iki pavyon 15-ll-938 ve 
19-12-938 günlerinde kapalı zarfla ya
pılan her iki münakasada talip çık -

o ·-- ı. ..... -

2 - Pazarlık 28-12-938 den 28-1-939 
gününe kadardır. 

3 - Keşif bedeli 76238 lira 51 ku
ruştur. 

4 - Şartname evsaf ve model plan
larını görmek istiyenler İstanbul ve 
Ankara levazım amirlikleriyle An -
tep, Adana, Islfilıiye, Kayseri, Niğde 
ve Kilis'teki alay Sa. Al. komisyon • 
larında görebilirler. 

5 - Taliplerin mühendis ve mimar 
olmaları olmadıkları takdirde aynı 
evsafı haiz bir mütehassısın inşaatın 
sonuna kadar daimı olarak iş başın
da bulunmaları ve noterlikten musad
dak bir teahhüt kağıdı ile temin et
meleri ve asgari 76000 liralık inşaat 
işlerini yapabilecek vesaikle beraber 
alay Sa. Al. Ko. na her gün müraca
at etmeleri. 

6 - Muvakkat teminat 5717 lira 85 
kuruştur. 

7 - Tediye kor muhasebesince mü
teahhit veya vekiline yapılacaktır. 

8 - Son istihkak muvakkat kabul 

bir kalem erzak pazarlıkla alınacak
tır. 

Taliplerin 14. 1. 939 cumartesi gü
nü saat 10 da teminatlariyle levazım 
amirliği Sa. Al. Komisyonuna gelme-
leri. (139) 10152 

Cinsi 
Pırasa 

Ispanak 
Lahana 
Tahin helvası 
Pekmez 
Kereviz 
Pastırma 

Karnıbahar 

Ayva 
Havuç 
Limon 

Miktarı 

6000 : 7200 
5000 : 6000 
3000 : 3600 
1200 : 1800 

500 : 800 
700 : 800 
150 170 

1200 : 1300 
600 : 650 

250 : 300 
1000 : 1200 adet 

Kuru fasulya alınacak 

Ankara Levazrm Amirliğıi Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - 3. üncü kolordu birlikleri ihti· 
yacı için 40,000 kilo K. fasulya K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 5000 lira olup 
muvakkat teminatı 3 7 5 liradır. 

3 - Eksiltmesi 30. 1. 939 P. ertesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektııplarrnr Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(131) 101 3 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Kesif bedeli 687 lira 24 kuruş 
olan M. M. V. orta paviyonu, hala ve 
deposunun tamiratı pazarlıkla yaptı
rılacaktır. 

2 - Pazarlığı 16-1-939 pazartesi 
günü saat 10 da olup teminatı 51 lira 
75 kuruştur. Mezkur günde taliplerin 
M. M. V. satmalma komisyonunda 
bulunınaları (114) 10148 

26 kalem araba malzcme!'li 
almacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
1337 lira olan 26 kalem araba malze
mesi açık eksiltmiye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 30-<1-939 pazartesi 
günü saat 10 dadır. 

3 - İlk teminat 100 lira 28 kuruş 
olup şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. mad 
delerinde yazılı belgelerle biri kite 
muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satmalma komisyonunda bulunmala-
rı. (ll5) 10149 

Portatif ı;;andalyc ve ~aire 
alınacak 

M. M. Vekaleti Sahn Alma Ko
misyonundan : 

1 - Ordu ihtiyacı için müteahhıt 
nam ve hesabına 600 adet portatıf 

sanda lya, 300 adet masa, 300 adet ma
nevra sandığı açık eksiltme ile alına
caktır. Hepsinin tahmini fiyatı 8740 li-

10134 

Lastik dinamo kayışı alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Muhammen bedeli 18000 lira olan 
7100 metre muhtelif genişlikte lastik 
dinamo kayışı 28-2-939 salı günü saat 
15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarıı' 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1350 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,3? ~adar komisyon 
reisliğine vermelerı lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara 
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
ttlacaktır. (90) 10142 

Dö"'t·melik deri almacak 
"Ji 

D. O. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 33000 lira olan 
aşağıda yazılı 2 kalem döşemelik deri 
6-2-1939 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankara'da ldare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2475 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 165 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (89) , 
400000 Ds. 2 döşemelik deri yeşil 
200000 Ds. 2 döşemelik deri kırmızı 

10141 

1 : .. Miiii:.~~~~.~~-a ~~~~nlı_~ı 
radır. 

·ı 2 - Eksiltme 16. 1. 939 pazartesi 
günü saat 14 de M.M.V. satın almJ 
komisyonunda yapılacaktır. 

·~.~Askerr- Fabrikalar-,·. 
Za)İ makbuz 

M . M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan : 

Ankara muhabere malzeme depo-
sundan lstanbul aktarma ambarına 

gonderilen 8 adet siperi saika mesne
dine ait muhabere deposunca tanzim 
edilen 20-9-937 tarih 107989 sayılı ay
niyat tesellüm makbuzu gaip olduğun 
dan işbu makbuzun hükümsüz oldu
ğu ve vesika ve müstenidat makamın
da kullanılamryacağr ilan olunur. 

(103) 10138 

Satılık oeygir ve katırlar 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Milli Müdafaa Vekaleti daire mü
dürlüğü kadrosundan kadro fazlası 

çıkarılan sekiz baş beygir ve katır 
açık arttırma suretiyle 20-1-939 cu
ma günü saat 10 da M. M. V. satınal
ma Ko. da satılacaktır. Hayvanları 
görmek için her gün vekalet daire 
müdürlüğüne artırmaya girecekler sa 
tış gün ve saatinde vekalet binasında 
bulunmaları (100) 10145 

Bir makinist almacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Milli Müdafaa Vekaleti daire Mü
diirlüğü kadrosunda bulunan maki
nistliğe ehliyet ve liyakatli bir ma
kinist almacaktrr. Göstereceği liya -
kat ve ehliyete göre 60 ila 98 lira ay
lık ücret verilecektir. 

3 - İlk teminatı 655 lira 50 kuruş 
olup şartnamesi bedelsiz olarak ko
misyonda alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve vesikalariyle birlikte 
belli gün ve saatte M.M.V. satın alma 
komisyonunda bulunmaları ilan olu-

Tornacı 
alınacaktır 

nur. (13r) lOl 56 / Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğünden: 

Hava Kurumu. . 

Satthk deriler 
Türk Hava Kuru.mu Ankara Şu

besinden : 
Ankara Merkez ve merkeze bağlı 

nahiye şubelerine teberrü edilecek 
kurban derileri 21-2. ci ka. 1939 cu
martesi günü saat 14,30 da açık arttır
ma ile satılacaktır. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere şubemize müraca
atları ve ihale günü teminatlariyle bir
likte Genel merkez binasmdaki şube -
rnizde bulunmaları ilan olunur. 117 

· Demiryollar~ 
Muhtelif (am kerestesi ahnacak 

D. D. Yolları Satm Alma Komis
yonundan : 

Kırıkkalede istihdam edilmek üze
re tornacı alınacaktır. Fabrikalarımı
za girmek istiyenlerden 1stanbuldaki
lerin Zeytinburnu fabrikasına, lzmir
dekilerin lzmir Silah fabrikasına, ve
sair yerdekiletin de Umum Müdürlü-
ğe miiracaatları. (5230) 9495 

İnşaat 
mühendisi 
alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğün•den : 

Alınacak inşaat mühendisinin her 
türlü statik hesaplarda beton arme ve 
mimaride mütehassıs olması şarttır. 
İsteklilerin şimdiye kadar ne gibi iş
lerde çalıştıklarını gösterir vesikala
riyle Nafıa Vekaletinin ruhsatname
lerini birer istidaya bağlıyarak umum 
müdürlüğe müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (43) 10090 

Ziraat Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Açık eksiltme suretiyle beş ton 
sülfer dö karbon satın alınacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli iki 
bin lira, muvakkat teminatı yüz elli 
liradır. 

3 - Münakasa müddeti 10-12-938 
den itibaren 45 gündür. Münakase 24. 
1.939 tarihine müsadif salı günü saat 
15 de ziraat vekaleti binasında satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname; Ankara'da ziraat ve· 

k8.leti satın alma komisyonundan, İs
tanbul'da ziraat müdürJüğünden, İz -
mir'de ziraat mücadele reisliğinden 
parasız olarak verilir. 

5 - Taliplerin muvakkat teminat~ 
ları veya makbuzları ve 2490 sayılı 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ile birlikte mezkfir 
tarihte komisyona gelmeleri. 

(2982) 9113 

;··-.. - ....................... " ....... '''"j 
f Vakıflar i 
1 .................................................. .. 

Satılık arsa 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Miktarı 

Metre 

Mevkii Cinsi Murabbaı Pafta 

Karacabey 
Hamamönü 

Ada Parsel 

M2. s. 
·Arsa 102, 46 62 

Muhammen Muvakkat 
krymeti teminatı 

Lira K. Lira K. 

273 29 1536 90 116 
Yukarda evsafı yazılı vakıf arsanın 

mülkiyeti peşin para ile asık artırma
ya konulmuştur. lhale 10-2-939 cumar 
tesi günü saat 14 de vakıflar Umum 
müdürlüğü varidat müdürlüğünde ya. 
pılacaktır. Almak ve satış şartını gör 
mek istiyenlerin adı geçen müdürlü
ğe müracaatları. (127) 10151 

Benzin d•·ıwım 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Etimesgut sıhat merkezi yanın

da beton ve demir kapılı bir benzin de
posu açtk eksiltme ile 7. 2. 1939 salı 
günü saat 14 de ihale olunacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 408 lira 79 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 39 liradır. 
4 - Şartname ile resim ve keşfi gör

mek istiyenlerfo vilayet srhat müdür
lüğü dairesine gelmeleri. 

(125) 10150 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııırıııııa.. 

: Pek Yakında : - -- PAMUK PRENSES ve 7 CUCE -

"1l11rıııııı111111111111111111111111111ır: 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin 337 lira 50 kuruş
luk teminat ve şartnamede yazrlı bel
gelerle birlikte tam vaktinde komis
yona baş vurmaları (50) 10082 

raporu ile verilecektir. (9) 10035 

Yulaf 

İsteklilerin bonservisleriyle birlik
te vekalet daire müdürlüğüne müra-
caatları. (101) 10146 

Metre mikabı muhammen bedeli 44 
lira olan takriben 10.000 metre mika· 
bı muhtelif çam kereste 26-1-1939 per
şembe günü saat 15,30 da kapalı zarf
usulü ile Ankara'da idare binasında 
satın a!macaktır. 

170 ton Teleol almacak 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- kimliğinden : 

40.000 metre kaputluk kuma~ 
alınacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satın Alma Komiıyonundan: 

1 - Bir metresine iki yüz seksen 
beş kuruş fiyat tahmin edilen vasıf 
ve örneğine uygun bin metre kaput 
luk kumaş 7-2-939 salı günü saat onda 
kapalı zarf eksiltmesiyle satın alına
caktrr. 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun·dan: 
1 - Dörtyol askeri birlikler hay -

vanatı ihtiyacı için 640,000 kilo yulaf 
K. zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 29440 lira olup 
muvakkat teminatı 2208 liradır. 

3 - Eksiltmesi 25-1-939 çarşamba 
günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me giinü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinde te -
minat ve teklif mektuplarını komis -
yona vermeleri. (11) 10037 

1\luhtdif tezgah ve saire 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

ı - Müteahhit nam ve hesabına ek-
siltmiye konulan 7 tane muhtelif tez
gah ile 3 tane kazancı örsüne istekli 
çıkmadığından yeniden kapalı zarfla 
eksiltmiyc konulmuştur. 

Hepsinin muhammen bedeli 7400 
lira olup ilk teminat miktarı (555) 

liradır. 
2 - Eksiltmesi 30-1-939 pazartesi 

günü saat 15 de vekalet satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 _ Şartnamesi her gün komisyon-

l\l uhtcJif erzak alınacak da görülebilir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 21350 
liralık muvakkat teıninat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 2200 kuruşa Ankara, 
Haydarpasa, Eski~ehir ve İzmir vez -
nelerinde satılmaktadır. (60) 10106 

ilfuhtclif in~aal miinakasa"'ı 

D. D. YolJarı Satın Alma Komis_ 
yonurıdan : 
Eskişehir'de yol atölyesinde yaptı

rılacak marangozhane ve garaj binala
rı bilumum beton ve kargir inşaatı ile 
ahşap ve demir inşaatı vahidi fiyat ü
zerinden kapalı zarf usuliyle eksilt
miye konmuştur. 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli {59.000) lira 
olan 170 ton toleol Askeri Fabrikalar 
umum müdürliiğü merkez satınalma 
komisyonunca 3-3-1939 cuma giinü sa
at 15 de kapalı zarfla ihale edilecek
tir. 

Şartname (2) lira (95) kurus muka
b.ilinde komisyondan verilir., Taliple
rın muvakkat teminat olan (4.200) li

rayı havi teklif mektuplarını mezk' .. d ur 
gun e ~aat 14 e kadar komisyona 
vermelerı ve kendilerinin de 2490 mı
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde
ki. vesaikle mezkur gün ve :saatte ko-
mısyona müracaatları (82) 10139 

Ankara'nın Balaban mahallesinde 
Güzel Erçin sokağında 25 numaralı 
evde ve elyevm (Trabzon ile İran ara
sında işliyen Transit yolu otobüslerin
de çalışan şoför Uşaklı Kerim oğlu 
Şemsettin'e) 

2 - Şartnamesi 496 kuruş karşılı
ğında komisyondan alınabilecek olan 
bu eksiltmiye girmek isteyenlerin 
6150 liralık ilk teminat mektup veya 
makbuzlar ile şartnamede yazılı be 1-
geleri muhtevi teklif mektuplarını 

en geç belli gün saat dokuzda komis
yona vermiş olmaları {91) 10143 

Ank L Am
. 1.~. S t 4 _ İsteklilerin kanunun 2 ve 3 

ara evazrm ır ıgı a m . 'k l 1 
Al K . d 1 üncü maddelerınde yazılı vesı a ar a ma omısyonun an : 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı on L-------·---------

1 - Bu işlerin muhammen bedeli 
115000 liradır. 

2 -:-- İstekliler bu işe ait şartname 
vesaır evrakı Devlet Demiryolları 

Ankara, Eskişehir ve Sirkeci veznele
rinden 575 kuruş mukabilinde alabi
lirler. 

1250 lon nitrat de snt alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan : 

Ankara helediyesine izafeten umumi 
vekili avukat H. Fevzi Hakman tara
fından aleyhinize açılan 15 lira alacak 
dava:.mm yapılmakta olan duruşma
sında gösterilen adresinizde bulunma
dığımzdan davetiye ve gıyap kararı u
sulün 141 ind maddesi mucibince ila
nen yapılmıştır. Ayrıca 337 inci mad
de mucıbince bir de yemin ihbarname
si gönderildigi halde gelmediğinizden 
yeminden kacınmı addedilerek 
30. 5. 938 duruşmasında muhakemede 
bulun.mauığınızdan ve bir vekil de 
göndermediginiz.den 15 lira alacağın 
ve 1985 kuruş mahkeme masrafının 
tahsiline karar verilmiş olduğu ilanen 

Buz mıhı alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Tanesine 0,234 iki yüz otuz 

dört milim kıymet biçilen çeşitli se
kiz yüz yedi bin beş yüz adi ve yirmi 
beş santim kıymet biçilen çeşitli kırk 
iki bin beş yüz tane çeşitli buz mıhı 
8-2-939 çarşamba günü saat onda açık 
eksiltme usuli ile satınalmacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu eksiltmiye 
girmek isteyenlerin yüz kırk lira alt
rnış dokuz kuruşluk ilk teminat mek
tup veya makbuzu ile şartnamede ya
sılı belgeleri hamilen tam vaktinde 
komisyona başvurmaları (92) 10144 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan .. 

Erzurum askeri satmaltna komisyonunun aşağıda cins, mikdarlarr, mu
hammen bedeli teıninatr ve ihale günü yazılı unlar kapalı zarfla eksiltme· 
ye konmuştur.' İsteklilerin teklif mektupları i~bu .. saatler~en birer saat 
eve! komisyon başkanlığına vermiş .~e.~a ~o~ta ıle gondermış bulunacaktır. 
Şartnameler her gün komisyonda gorulebılıır. (7) 

Mahalli 

Kars 
Ardıhan 

Şahnalar 

Cinsi 

un 

.. 

Miktarı Muham. B. Temi. 
Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

400,000 
140,000 
60,000 

52000 00 
21000 00 
8400 00 

3850 
1575 

630 

!hale T. Günü 

19-1·939 perş. 
,, 

" .. 
10033 

Saati 

15 
10 
11 

3 - Eksiltme 9-2-939 tarihinde per
şembe günü saat 15 de Ankara'da 
Devlet Demiryolları yol dairesinde 
toplanacak merkez birinci komisyo • 
nuca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin teklif mektupları ile birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine tevdi etmiş olmaları lazım
dır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun .(7000) liralık muvakkat teminat 

Tahmin edilen bedeli (100.000) lira 
olan 1250 ton nitrat de sut Askeri 
Fabrikalar Umum Müdiirlüğü merkez 
satmalma komisyonunca 4-3-1939 cu
martesi günü saat 11 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (5) lira 
mukabilinde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(6250) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat JO a kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatlarr. 

.(83) 10140 

tebliğ olunur. 142 

Ankara Asliye Mahkemesi Birinci 
Hukuk Dairesinden : 

Çığır mecmuası umumi neşriyat 
müdiirü Hıfzı Oğuz Bekata tarafın -
dan açılan ve nüfus kütügüne Bekir 
Hıfzı olarak yazılan adının (Hıfzı 
Oğuz) ile degiştirilmesine karar ve
rilmesi hakkında olan davanın yapı
lan duruşması sonunda mumaileylıin 
kütükte yazılı Bel;:ir Hıfzı adının 
(Hıfzı Oğuz) ile değiştirilmesine 24-
12-938 tarihinde karar verilmiş oldu-
ğu ilan olunur. l.Sl 
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..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - . -
iş doktoru diyor ki : 

-------
:Kısa bir müddet "RADYO
§LlN,, kullandıktan sonra, 
:dişleriniz inci gibi parla
:..Jıktan hatka mikropların 
:kamilen mahvolduğunu, za
:rarlı salya ve ifrazatın ke
§sildiğini, dit etlerindeki il
:tihapların durduğunu ve 
:nihayet ağzınızda latif b:r 
:rayiha başladığını duya· 
:caksınız. -
~Gayet temiz-gayet -

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

~ sıhhi - gayet ucuz = - -
--

§Her gün sabah, öğle ve ak- : 
:şam yemeklerinden sonra : 
: diş 1 eriniz i 7022 ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM--iiiMi.:ıl : -- -

dyol"n ile fırç a ------
--

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. 

~ Hayatın esasını teşkil eden ~ - -
KAN'ın miktarı 

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

- -- -- -- so A s -------
---
------ Kan, kuvet ve iıtah ıurubunu f avsiye ederiz. --- -=: FOSF ARSOL, Umum Dünya Doktorlarının müttefikan -

§§ takdir ve milyonlarca vatandaşa itimatla tavsiye ettikleri _ 
- en mükemmel bir hayat eksiridir. Daima kam tazeleyip ço· := 

ğaltır, knmızı yuvarlacıkları arttırır, tatlı bir iştiha temin =: 
_ eder, vücude gençlik ve dinçlik verir, zeka ve hafızayı yük- =: 
= seltir ve pal'latır. Sinir •• adeleleri kuvvetlendirerek uylaa = := suzluğu ve fena dütünceleri giderir, Grip; Nezle ve :EnflU- =: = enza gibi h stalıklardan korur. Vücut makinesine Jazım o- := = lan bütün enerjiyi ve kuvveti vererek insanı daima azim ve:= 
- irade sahıb eder, Mide ve Barsak tenbelliğinden ileri ge- =: 
_ len muannid kabızları geçirir. Bel gevşekliği ve ademi ik- =: 
- tidarda p k ehemmiyetli faydalar temin eder. _ 

FOSFARSOL'u diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca =: 
= hassa, devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştiha temin etmesi ve aza. =: 
_ mi üç gün i i ıde bir mucize gibi tesirini göstermesidir. Tifo; girp : =: 
= zatürree; sıtrr.a ve umum kansızlık ve halsizlikle neticelenen tehli· = 
:= keli hastalı} 1 rın nekahat devirlerinde şayanı hayret faydalar temin = 
=: eder. 7001 =: 
:= Sıhhat Vekf Jetinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur.=: - - == 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

• 

T. iŞ BA 
1939 

Küçülr 
.. 

COrl hesaplar ikramiye plônı 

32.000 Lira mükôfat 

Kuralar: 1 Şa:baf, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eylül, 

1 lkincileırin tarihlerinde (ekilecektir 

~::::::::!KRAMİYELER: s= ~~==::::::::= ~~·~~-~ 
1 Adet 

5 " 
8 .. 

16 .. 
60 " 
95 .. 

250 .. 

43S 

2000 Liralık 
1000 .. 
500 .. 
250 " 
100 •• 
50 .. 
25 " 

==== 

Lira 2.000 
5.000 
4.000 
4.000 
6.000 
4 .750 " 
6 250 

" 
" .. 
" 

" 
32.000 

: =:= 

I IS Bankasına para yatırmakla, yalnız. para biriktirmış 
olma:.. aym zamanda talihin;zi ele denemi, olursunuz. 

Dünyayı HLAUrUNKI 

ULUS 13 - 1 - 1939 

KÜÇÜK İLANLAR 
'()ilf k.4 "1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Satılık: .................................................. . 

Satılık - 33 model fort marka kap· 
tıkaçtı. Bankalar Cad. Çiçin yurt so 
kak No: 9 Ahmet Rafet"e müracaat. 

9435 

Satılık - Y . Şehir' de iratlı 1 ev ile 
2 apartıman Cebeci'de 4 kargir ev as -
faltta acele. Tl: 3911 44 

Acele satılık arsalar - Kocatepe'de 
Muammer Eriş'in köşkü karşısında 

vekaletlere yakın imar dahili parsel
lenmiş toptan perakende Tel 2406 55 

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

Satılık arsalar - Jandarma mektebi 
yanı asfalt üzerinde ve arkada. K. Oğ-
lan Koç Ap. 4. Ti: 2181 70 

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

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

Satılık - İsmetpaşa mahallesi Ha
mamönü, Samanpazarı, Cebeci'de kar
gir ve ahşap evler. Ti: 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 - Çankın oteli altında No: 
10 da yevmi 100-110 lira peşin satış 

yapan bakkaliye acele azimet dolayı

siyle devren satılıktır. Tl: 3203 135 

Satılık ucuz otomobil - Ponçiyok 
marka tenezzüh ucuz satılıkt1r. Yeni-
hal No: 22 ye müracaat. 136 

1 ~ arıyanlar: 

1 

Küçük İlôn Şartlan 
Dört satırlık küçük ilinlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı küçük ili.nlardan her defası f 
için 10 kuruş alınır. Meseli on defa l 
neşredilecek bir ilan için. 140 kuruş ı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır. kelime aralarındaki bo,luk:
lar müstesna, 30 harf itibar edilmiş
tir. Bir küc;ük ilan 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dôrt satırdan fazla her satır için be
her seferine ayrıca on kuruş alınır. 

i 
ı 
i Küçük ilanların 120 harfi 

1 
geçmemesi lazımdır. Bu mik
tarı geçen ilanlar ayrıca pul 
tarifesine tabidir. ..................................................... 

1 hizmetçi odası, geniş hol, yeni bit -
miştir. 3 daire kirahktrr. 107 

Kirahk - Y. Şehirin merkezi olan 
Yüksel Cad. 7 No. lu hanenin üst katr 
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. Kaprcıya müracaat. 113 

Kiralık - Y. Şehir Setanik caddesi 
No. 10 da 5 ve 4 odalı daireler. Mevkii 
merkezi, kalorifer, sıcak su, zemin li
nolium, sabit gardroplar, dahili tele -
fon tesisatı. Kapıcıya ve Tl: 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 ı. 
ci kat 4 oda, 2 hol, konforlu aylığı 62 
li. İçindekilere müracaat. 123 

Kiralık oda - Y. Şehir'de aile ya
nında 1 bay veya bayana mutbak, 
banyo beraber. Meşrutiyet Cad. Türe 
sokak Şenyuva Ap. No: 1 aylığı 20 Li 

124 

• 

diyip geçmeyin 
Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

• 
rıp 

işte 

böyle başlar ! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P l R 1 N alınız! 

isteyiniz 1 
Aspirin'in tesirli ve hakiki olduğunu EB markası garanti eder. 

Satınalırken dışında ve tabletlerin ustünde 

EB markasının bulunmasına dikkat ediniz. 

T. C. Z İ R AA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri Kiralık - Aile yanmda bir bay ve
ya bayana 1 oda Karaoğlan hükümet 

iş arıyor - Tican ve sına! muha- Cd. No: 66 ya müracaat. ı 26 
sebeye vakıf hukukçu iyi İngilizce bi
len tecrübeli bir muhasebeci. Ulus'da 
M.T. rumuzuna mektupla müracaat. 

129 

it anyor - Almanca fransızca müs-

bili; ;Urk tabası ii'Se~~ü'A·u fifrW 
yan. P.K. 212 Ankara 141 

Kiralık: 

Kiralık - Y. Şehir Ataç Sokak 18 
No. lu ap. Her türlü konforlu geniş 4 

ve 5 odalı 2 daire. Tl: 3520 41 

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

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

4, 5 odalı daireler - Yeni tekmil 
muşambalı muntazam bahçeli konfor
lu. Yenişehir Onuvluk sokak No: 8 Be 
hiç Tümer Ti: 2612 Öğleden sonra 
gezilir. 61 

Kiralık kaloriferli daire - Tam kon 
for 4 oda, 1 hol, azimet dolyısiyle dev
ren veya yeniden. Bakanlıklar Postaha 
ne karşısı Ersin Ap. 82 

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

Kiralık - Sıhiye Vekaleti karşısın
da elektrik şirketine giden İlkiz sokak 
No. 3 Dr. Feyzi apartımanında kalori-
ferli 5 oda, 1 hol, Tel: 1764 92 

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

Kiralık Daireler - Yenişehir, Ka
ranfil sokak No. 7 apartımanda 4 oda, 

U L U S - 20. inci yıl. - No : 6269 

İmtiyaz sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz faik FENiK 

Ut.US Basımevi ANKARA 
Matbaa Müdürü : Ali Rıza BASK AN 

Radyolar. 

Kiralık - Cebeci'de otobüs durağın
da asfalt cadde üzerinde yeni yapılan 
apartmanda müsait şeraitle daireler. 

127 

_ Kiralık - Yenişehir Maltepe_.Q.uu! 

oda 1 hol, manzara, konforlu 45 lira; 
Bay Bahaeddin'e müracaat. 132 

Kiralık - Yenişehir SeHinik cadde
si 1-2 No :lu Kuğu apartmanında 3 o
dalı bir daire. 7 No:lu daireye müra-
caat .edilmesi. ,. 134 

Kiralık ev - İsmetpaşa mahallesi 
Selami B. sokak. 3 oda bahçe iyi man
zara havadar. B. Haydar'ın evi. 

138 

Kiralık - Naha bakanlığı karşısın
da otobüs durak mahallinde dörder ve 
beşer odalı parke döşemeli kalöriferli 
daireler. Bekçiye müracaat. 143 

Devren kiralık - Havuzbaşı Emci
ler Cad. Küflü Ap. 7 5 liralık dairesi 
çok ehven fiyatla. Altındaki bakkala 
müracaat. 145 

Kiralık - İtfaiye meydanı Beledi
yeler bankası arkasında Pamukçu a
partmanında büyük, küçük müstakil 
tek odalar. 146 

Kiralık iki oda - Aile nezdinde eh
ven ve acele, Yenişehir Tuna caddesi, 
Elmadağ S. No: 4 de 148 

Hususi İngilizce dersleri 
Amerikan kollejinden mezun bir ba

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

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

40 
100 
120 
160 

.. .. 
,. 
,. 
.. 

250 
100 
50 
40 
20 

,. 
.. 
" .. .. 

1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

.. 

.. 
,. 
.. 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
f azlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül. 1 Birincikiinun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Zayi - Zevcim merhum doktor Ali 
Muhlis Sencer'den kalan maaşıma ait 
cüzdan ve mühürümü kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Pakize Sencer 139 

Zayi - 1937 - 1938 yılında Yozgat 
lisesinden almış olduğum diplomayı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Kenan Görüay 140 

.::!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. ---------------------------------------

Yeni 
BU GÜN BU GECE 

SENOR1TA 
Baş Rollerde 

Jeanette Mac Donald - Nelson Eddy 
Tabii dekorlar arasmda cereyan eden 
Aşki ve hissi mevzuu, nefis, ı;arkllari-

le seyircileri üzerinde çok tatlı 
İntibalar bırakan güzel bir eser 

- .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. -

SİNEMALAR 
Halk 

BU GON BU GECE 
Alrika'nrn vahşi ormanlarında geçen 

dehşet ve heyecan filmi 
T AR%.AN'IN lNTIKAMI 

( Tamamen Türkçe Sözlü ) 
Seyirc:ılerini derın bir merak ve 

:suruklıyen büyuk sergüzeşt eseri 

Sus 
BU GÜN BU GECE 

Sinema mevsıminin buyük macera 
filmlerinden 

T AR7-AN'IN 11\'TIKAMI 
( Baştan başı Türkçe Sözlü J 

Bir seans muddetince seyırcılerine 
meraklı ve hryc~·anlı dakıkalar 

yaşatan serguzeşt ve macera il/mı 
- .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. -
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----
-------- - .. - .. - .. - .. - .. - .. - .. - -= İlaveten SEANSLAR SEANSLAR = = CANLI RESİMLER 14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece 21 de 14 - 16 - 18 - Gece 20.30 da = - -=- ·----·--· ---------- UCUZHALK.MATiNEst"°12.t5de uc{iz-ıiA.i.K ~iAT1NEsti2<le = 

SEANSLAR = 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de KADIN KALBİ TARZAN'IN INTIKAMI = - -- -
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ile dinleyiniz ... KAZIM RÜŞTÜ 
Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 
apartımam 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 150 


