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Yazı işleri 1062-1063 
Matbaa mildürü 1061 
İdare 1064 

ADiMi% ANCIMl'%C>IR. 

Dün yurdun her tarafında spor hare
ketleri olmuştur. Ankara'da yapr1an 
maçta Demirspor Galatasaray'ı yenmiş 
İstanbul ve lzmir'deki müsabakalarda 
sürprizli neticeler alınmrştır. Muhafız 
Gücü ve Atlı spor binicileri mutat haf
talık binişlerini yapmışlardrı, Tafsilat 
iç sayfalarımz<ladır. 

F rankistler Reus ve T aragonu aldılar 
ROMA GÖRÜŞMELERİNDEN BİR SEY ELDE EDEMEYİNCE ... 

İtalya politikasına İspanyol sivil 
harbinin gidişine göre veche verecek 

Fransı% Ba§Vekili B. Daladiye'nin Afrika seyah ati esnasında 
alınmış bir resmi 

- l 

Radikal partisinin kongresinde 

B. Da lôdye mühim bir nutuk verd i: 

Hükumet hi( bir şey 
e ı 

Fransız kanı için hasistir, O, 
fransız 

fakat 
dir ! menfaatlerinin bekçisi 

Paris, 15 a.a. - Saat 15 te " Mütüalite., sarayında rad ika l par
t isinin küçük kongresi açılmıştır. · B. Dalad iye kongreye alkıtlar 
•rasmda gelmiş ve derhal söz almıştır. 

Başvekil, kendisine müzaheretten geri kalmamış olan bütün 
partiye teşekkür ettikten sonra bundan on a y önce "bu vazifeyi 
kabule çok istekli" bulunmadığı bir zamanda h ükümeti teşkil et
tiğini ve o zaman cümhuriyeti, d emokrasiyi ve yurdu h üriyet u -
au llerine göre kurtarmağa amade olan bütün insanlara m üracaat 
ettiğini hatırlatmıştır. 

B. Daladiye yaptığından pişman ol-1 
madığını ilave etmiş ve çok alkışlan- ı S it 
mıştır. u an Ahmet 

İstanbul' da 
Müteakiben ekonomik kalkınmadan 

bahseden B. Daladiye, fransız sayinin 
en az diğer memleketler sayine müsa
vi olması lüzumunu kaydetmiş, 40 sa
at kanununun ahvale uydurulması ve 
bunun istihsale karşı bir silah olarak 
kullanılmaması icabettiğini söyliye -
rek şu suretle devam etmiştir: 

"- Evelce de söylediğim gibi, sa-

Han 

Yeni Sefir feyz Muhammed 

Han ıubal i~inde geliyor 
İstanbul, 15 (elefonla) - Afganis

tan'ın Moskova büyük elçiliğine tayin 

Akdeniz' de 
111111111111111111111111111111111111111111 

İngiliz ve Fransız fil oları 

yapacaklar manevra 
Par is, 15 a .a. - Massip, P öti Parizyen gazetesinde bu sabahki 

ekseri gazetelerin de mütaleasına uygun olarak şu satırları yazı
yor: 

"Bundan böyle, İtalyan hükümetin in diplomatik icraatı İspan
yol buhranının ist ihalesine sıkı bir surette bağlı bulunmaktadır.,, 

Musolini 

Jur - Eko de Paris gazetesinden: 
"Musolini ,İspanya'daki emellerinin 

yalnız bol~evizmin ezilmesi olduğunu 
tasrih etmi~tir. Bu maksat hasıl olun· 
ca, bundan istifade etmek istiyecektir. 
Bize kar~ı. haklı veya haksız olarak, 1 
talya "istiyen., vaziyettedir· İspanyol 
topraklarının tahliyesi gibi bir kozdan 
kendi kendini mahrum edecği nasıl ta
savvur edilebilir? Hi~ şüphesiz evela 
bizzat ispanyollara güvenmek itap ede 
ccktir. Fakat varılacak netice asıktır. 
L>uı gos ta hazır bulunma lığımız la
zımdır. Son saatte geç kalmış vaziyet
te kalmamalıyız. 

Epok gazetesinde Donandieu yazı
yor: 

"Diktatörlerin zihniyetlerinin mü -
sait bir istikamette istihale etmesi için 
hararetli temennilerde bulunmakla be
raber, Fransa ile lngiltere'nin halen 
Akdeniı:'de almakta oldukları emniyet 
tedbirlerini alkrşlıyoruz. İki memleke
tin filoları üç ay zarfında Fas sahille
rinden, Cezair, Tunus ve Mısır'ı geçe
rek Suriye sahillerine kadar şümullü 
manevralar yapacaklardır. General 
Gamlen ve amiral Darlan şimal Afrika
smda bir teftiş seyahati yaparken im
paratorluk genel kurmay başkanı Lord 1 
Gref de Mısır ve Filistin'e gidecek
tir .• 7' ...... __ ,,,,"" "" " ... ""'" " .. 
, Kayak! 1 

ı 
Havalar müsait gidince ka- i 

yak meraklıları da Ayaşbeli'ne 
akın etmcğe başladılar. Yorucu 1 

i ekzersizlerdcn sonra, bu ka-
i yakçı bayan ne büyük bir iş
i tah ile yemek yiyor! (Kayakçı-

Frankocuların bir hava hücumundan sonra yer altındaki ~ığınaklardan 
çıkan aivil halk 

Taraaon limanındaki 
yüklü vapurlar da 

f rankisllerin elinde 
Barselon kışlaların ı n kapdarında 

Kadı nlar ve çocuklar cepheye 

gidenlerle vedôlaşıyorlar 
Bilbao, 15 a .a. - Katalonya cephesinden bildirildiğine göre ıe

ner~I ~~gue kumandansındaki ordu Reuı sokaklarına girnıiıtir. 
Şehır ıçınde muharebeler yapılmaktadır. Diğer taraftan general 
Moskardo Anglezola'yı İfgal etmiı ve diğer askeri kollar figye • 
zoza'ya girmişlerdir. (Sonu 8 inci sayfada) 

Fıkra 

Bizim teknemiz 
"Bugünkü buhran üzerinde hüküm 

yürütenlerden birçoğu, yeni bir harp 
olursa, onun arkasından yeni bir ni
zam teessüs edeceğini zannetmekte. 
dirlcr. Fakat o kadar yakrn bir ihti
mal daha var: barbarlığa dönmek! 
Yeni. bir cihan . harbin~e, zehirli gaz 
ve mıkrop, belkı de kesıf insan yığınla
rrnı mahvedecektir. Geriye kalanlar ise 
yeni bir nizam pe:;inde koşmryacak _ 
~a:, so~ _§~/gam ve pancarı kapışmak 
ıçın bırıbırlerinin boğazlarına atıla -
caklardır.,, 

Muharririn hatırlattığı üzere, Ho
mer asrrndan evel M iken u.cdeniyeti 
tahrip edilmişti; Yunanistan' da onun 
yerine yeni bir medeniyet zuhur et
mek için asırlar geçmiştir. Tarih, te-yin gönüllü bir şekilde gayretleri ol

. maması beynelmilel politika terazi -
sinde ağır bir tazyik husule getirmiş
tir. Bugün tekrar ediyorum: son ey
lül ayında memleketi harbe sürükle

edilen Sultan Ahmet Han bugünkü ----- ---
f /arın dünkü gezintileri hak- j 
i kında yazımız 7. sayfadadır.) f 

Macariatan'ın da İ§tiriik ettiği 
antikom intern paktı 

imzalanırken 

rakki kadar uzun inhitat devirlerinin 
hikayesi ile de doludur. 

mek cinai bir delilik olacaktı.,. 

JUilli lmlkınma hareketi 
~kıyınca 

lç politikadan bahseden B. Daladi
ye, sosyal ihtilafları, B. Çemberlayn
in Paris'i ziyareti esnasında Röno 
fabrikalarının işgalini ve nihayet 30 
teşrinisanideki umumi grev teşebbü
sünü hatırlatmış ve demiştir ki: 

"- Aynı gün, italyan parlamento
sunda nümayişler yapıldı. Uzlaşma 

maksadiyle gönderdiğimiz büyük el
çiye karşı italyan hükümeti merke
zinde tezahürat vuku buldu. Bugün 
size soruyorum: Umumi grevi akim 
bırakmasaydık ne olacaktı? Memleke
te müracaat ettik ve, siyasi hayatım
da en sevinçli bir hadise olarak, işçi 
sınıfının büyük bir ekseriyeti fena 

çobanların nasihatlarını reddettiğini 
gördüm. İşte hattı hareketimizi hak
lı gösteren en mühim sebep budur ve 
ınilli kalkınma başladığı içindir ki 
ileri sürülen mutalibata kati red ce -
Vahı verebildim.,, 

(Souu 8 inci sayfada) 

trenle Ankara'dan şehrimize geldi. 
Sultan Ahmet Han, refikası biraz 

rahatsız olduğu için, bir hafta' kadar 
şehrimizde kalacak ve ondan sonra 
Moskova'ya hareket edecektir. 

Sultan Ahmet Han bugün gazeteci -
!ere şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Türkiye'de bulunduğum müd
detçe hükümet ricalinden büyük bir 
yardım gördüm. İki kardeş devlet ara· 
sında mevcut olan sıkı iş birliğ i Sada
bat pak tiyle bir kat daha tarsin ve tak
viye edilmiştir. Dört devlet arasında 
aktedilen Sadabat paktı yalnız pakta 
dahil devletler için değil, dünya sulhu 
için de kuvetli bir zamandır. Epeyce 
bir zamandanberi Türkiye'deyim. Bu 
güzel memleketten hiç unutamıyaca

ğım hatıralarla ayrrhyorum. Vazifemi 
ifa sırasında türk matbuatından gör
düğüm yardımları bilhassa kaydede
rim. Türk matbuatının memleketime 
ve Türk - Afgan dostluğuna karşı gös
terdikleri yakın alakaya bilhassa te
şekkürler ederim . ., 

Sultan Ahmet Han Karadeniz fırtı
nalı olduğu için Moskova'ya kara yolu 
ile gideceğini ve Ankara elçiliğine ta
yin edilen Afgan hariciye nazırı Feyz 
Mohammed Han'ın şubatrn ilk haftası 
içinde geleceğini söylemiştir. 

Macar Hariciye 
Nazırı dün 

Berlin'e gitti 
Budapeşte, 15 a.a. - Macaristan 

Hariciye Nazırı Kont Çaki bugün öğ
leden sonra saat 13,15 de resmi bir 
ziyarette bulunmak üzere Berlin'e ha· 
reket etmi ·tir. 

Hitler - Bek ve Çemberleyn - Mu
solini mülakatlarının ve Macaristan'm 
antikomintern pakta resmen iştiraki -
nin akabinde yapılan bu ziyaret, bun
dan dolayı, hususi bir ehemiyet iktisap 
etmektedir. 

B. Çaki Berlin orta Avrupa mese
leleri ve bilhassa son zamanlarda ma -

car - alman münasebetlerini karıştır -
mış olan Ukranya meselesi hakkında 
leh, İtalyan ve ingiliz noktai nazarla -
rına tamamen vakıf bulunarak hare -
ket etmektedir. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Eğer harp olmazsa, insani fa7J/etle
rin sönüp gideceğini ileri süren id -
dia, yirminci asrrn ağzrndan duyul -
mamalı idi. Bu asır, fazilet imtihan
ları için hudutsuz idıkanlar yarat -
nuştır, 

1914 te: "- Bu muharebe harbi öl· 
dürecek!" kAhinliğinde bulunanlar, 
acaba bugünkü silah çatılarrnın altın
da ne düşünüyorlar? Bari 1918 den 
sonra, hatta muzafferler için. mah
rumları imrendirecek bir refah devri 
başlamış olaydı! 

Hazrrlanmak, maddi manevi hazır 
olmak lazrm/ Her tarafta harbe doğ
ru belki bilerek ve istiyerek git -
mek değil, fakat ister istemez bir sü
rüklenme var. Kin denizi gittikçe ka
b~rıyor, azıyor! Dalgalar, daha şim -
dıden, kaptansız ve mukavemetsiz 
tekneleri sallayıp savuruyor! Biz bir 
selamet haldeyiz: yani hazırrz, birli
ğiz, uyanığız. Barometre, "güzel ve 
sabit hava'' üstünde istikrar gösterin
ciye kadar, hazrrlrğımıza, birliğimize 
ve uyanıklığımıza kuvet verelim. 

Ne yapalrm, rüzglır al/ahı değiliz 
ki denizi dindirelim. Ama teknemizin 
düm_eni şaşmaz ellerdedir. Bizi pek 
denız de tutmadıtfı için, rahat~a uyu
yabiliriz - Fatay 



-2-

. 
insan ve kültür : 

Eski kitaplar 
Bugün yetişmekte ve yeni bir görüşle düşünmekte olan genç nesle, 

hiç olmazsa tanzimat devrine ait kitapları yeni yazı ile vermemiz lazım -
dır. "Kültür'' dendi mi, bu iste "abalı" vazifesi gören Maarif Vekaletine, 
ister istemez bundan da pay düşecektir. Muayyen bir tahsisat ile, her yıl 
bir kısım kitapları ucuza bastırıp sattırması kabildir. Üç dört, bilemedik, 
beş altı senede, tanzimat devrinde kaleme alınmış olup fikir, edebiyat ve 
-politika hayatımızda belli başlı bir rol oynamış olan külliyat, bu suretle, 
sahaflar' dan şahsi kütüphanelere göç etmiş olacaktır. 

Bu eski kitaplardan bir kısmını, şu sıralarda bir tetkik yapmakta ol -
duğumuz için, karıştırmaktayız. içlerinde öyleleri var ki, büluğa ennemiş 
çocuklar tarafından kaleme alındıklarını sanırsınız. Mesela bir tanınmış 
muharririn biografiası, baştan aşağı onun methedilmişinden ibarettir. 
Hayatına ait malumat bile, muharrir tarafından anlatılmış olandır. Ne 
şahsın ne eserlerin tahlili vardır. Böyle olmakla beraber, bu ufacık ki -
taplarda, bunların sevgi ile yazıldığının delilleri mevcuttur. 

Gene bazı kitaplar elinize geçer ki, bunların benzerlerini kaleme al -
mak adetten düşmiiştür. Bilhassa hatırat kısmına giren bu kitaplarına -
rasında öyleleri vardır ki, eğer zaman fikirlerin daha serbest ifadesine 
müsait olsa imiş, avrupalıların hatıratı yanına konmalannda mahzur 
görmesek de olurdu. 

Umumiyetle, tanzimattan beri yazılan kitaplarda, ifade düzğün, ki -
tap vasfı az çok mevcut, tabı hataları ise nadirdir. Bugünkü matbuat ve 
matbaa hayatımız aleyhine yepılabilecek bu müşahedeler, genç nesil ta
rafından da yapılmalıdır ki, zaman içindeki fikir inkişafımız kesintiye 
uğramasın. Kaldı ki, tanzimat'ı iyice anlaması, yetişen nesil için, fikri 
olgunluğunu ve erkekliğini yapabilmesinin en büyük şartıdır. 

At ılann 
dünkü 

gezintileri 
Her halta olduğu gibi dün de 
Muhalı:r.gücü atlıları bir av bini
fİ yapmı§larclır. Atlı Spor Kulü
bünün binicileri de bu gezintiye 
sonradan iştirak etmi§ler ve iki 
kulüp azalan beraberce güzel 
bir •por günü geçirmİ§lerdir. Re
ıimlerimiz bu gezintilerden muh
telif görünü§leri tesbit etmekte
dir. 

Burhan BELGE 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz
name şudur : 

ikinci müzakeresi yapılacak mad -
deler : 

1 - Adli evrakın posta, telgraf ve 
telefon idaresi vasıtasiyle tebliğine 

dair kanun layihası ve nafıa, adliye ve 
ve dahiliye encümenleri mazbataları. 

2 - Türkiye - Holanda ticaret an -
!aşmasına mütedair protokolde tadi -
tat yapılması için teati olunan notala
rın tasdiki hakkında kanun layihası ve 
hariciye ve iktisat encümenleri mazba
taları. 

3 - Tiirkiye Yugoslavya ticaret ve 
seyrüsefain mukavelesine munzam pro 
tokole merbut A listesindeki "Levure 
(Maye)" kelimesinin 565 tarife numa
rası önünden 165 tarife numarasına 

nakli hakkında kanun layihası ve ha -
riciye ve iktisat encümenleri mazbata
ları. 

Birinci müzakeresi yapılacak mad -
deler: 
1 - Askeri fabrikalar tekaüd ve mu-

avenet sandığı hakkında kanun layiha
sı ve milli müdafaa, maliye ve büdce 
encümenleri mazbataları. 

Çağrı 
X Dahiliye Encümeni bugün saat 

10 da toplanacaktır. 
X Milli Müdafaa Encümeni bugün 

heyeti umumiyeden sonra toplanacak
tır. 

X Ziraat Encümeni bugün heyeti 
umumiye içtimaından sonra topla -
nacaktır. 

X Büdce Encümeni bugün saat 10 
do toplanacaktır. 

Gazi köprüsü 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Gazi 

köprüsünün Unkapanı cihetine tesa -
düf eden dubaların biribirlerine bağ • 
lanması bitmiş, dubaların üst tabakası 
olan beton ve asfalt inşaatına da baş
lanmıştır. Bu inşaat biter, bitmez, A -
zapkapı cihetine yerleştirillecek du -
baların yerlerine konulmasına başla -
nacaktır. 

Yeşilay gençlik 

kurumu sekizinci 
k-nareai t.onla.ndı 

İstanbul, l 5 a.a. - Y eşilay gen~Jik 
kurumu, sekizinci kongre:.i Bay Fah
rettin Kerim Gökay tarafından açıl
mıştır. 

Ebedi Şef Atatürk'ün hatırasını teb
cil için bir dakika sükut edildi mütea
kiben hep bir ağızdan istiklfil marşı o
kundu. 

Bundan sonra Reisicümhur İsmet 
İnönü'ne ve sair makamata tazim tel
grafları çekilme.sine karar verildikten 
sonra bazı hatipler söz alarak içki a -
leyhinde ve mazarratlan hakkında nu
tuklar söylediler. 

Kongreye, heyeti idareyi seçtikten 
sonra içtimaa nihayet verildi, 

Dolmahahçe - Aya~paşa yolu 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Altr ay

dan beri üzerinde çalışılmakta olan 
Dolmabahçe Ayaapaşa mozayık yolu 
kısmen bitmiş ve dünden itibaren na -
kiı1 vasıtalarına açılmıştır. Yolun ke -
narlarındaki geniııletme faaliyeti de -
vam etmekle beraber yol nakil vasıta • 
larına da açık bulundurulacaktır. 

Bir tramvay kazası 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Bugün 

Şehzadebaşı'nda bir tarmvay kazası ol
du. Şerife adlı bir kadıncağız araba al
tında kaldı. Fakat bu kazadan birkaç 
hafif yara ile kurtuldu. 

Merhum B. Hicri 

Acı bir kayıp 
Uzun seneler Maarif Vekaleti ilk 

tedrisat umum müdürlüğü şube mü
dürlüğünde çalışan ve bir iki sene evel 
Bilecik maarif müdürlüğüne tayin e
dilmiş bulunan B. Hicri düçar olduğu 
hastalığın pençesinden kurtulamıya
rak dün sabah saat 7,30 da dünyaya 
gözlerini kapamıştır. 

B. Hicri kendisini maarif ailesine 
tanıtmış ve sevdirmiş bir memur, ar
kadaşları içinde vefakarlığiyle ve sa
mimiyetiyle tanınmış bir zattı. Ölümü, 
kendisini tanıyanlar arasında büyük 
bir teessür uyandırmıştır. Vazifesine 
bağlılığı o derecede idi ki ölümünü in
taç eden hastalık, hayatını pirçok kere 
ciddi surette tehdit ettiği halde o, va
zifesini bırakmamış ve hastalığına e
hemiyet vermek istememiştir. Büyük 
bir keder içinde bulunan ailesine, dost
larına ve maarifçi arkadaşlarına başsa
ğı dileriz. 

B. Hicri'nin cenazesi bugün Nümu
ne hastanesinden kaldırılacak ve öğle 
namazc Hacıbayram camiinde kılın· 

dıktan sonra Cebeci mezarlığına defn
olunacaktır. 

Hatay menşeli 
mallar tesbit edildi 

Hatay menşeli mahsullerin Gümrük 
ve İnhisarlar Vekaletince bir listesi -
nin yapılmakta olduğunu yazmıştık. 

Bu listeye göre Hatay mamul ve mah
sulleri şunlardır : 

dali, kayısı, §eftali, kabuklu ceviz ve 
badem, yeni dünya, narı erik, armut, 
elma, ayva, dut, portakal, mandelina, 
limon, teker kamışı, hanbalas, keçi 
boynuzu, patlıcan, taze fasulye, sakız 
nak ve bal kabağı, domates, bamya, 
patates, lahna, karnebahar, kırmızı bi
ber, bezelya, soğan, sarımsak, ıspanak, 
turup,bakla,pancar,hiyar,şalgam,en
ginar, mercimek nuhut, leblebi, huğ -
day, arpa, yulaf, burçak, Fig, ak darı, 
mısır yer fIStığı, miyan kökü, pala -
mut, hindyağı tohumu, tütün, pamuk, 
zeytin, zeytinyağı, çam ve nar kabuğu, 
nebati katran, zift, odun ve odun kö -
mürü, domates peltesi, üzüm ve nar 
pekmezi, defne yağı, ceviz, çam ve me 
şe kerestesi, sığır ve camuş, koyun, ke
çi, sade yağı, ipek kozası, manda deri -
si, kuzu ve c.ğlak derileri, keçi kılı, ba
ğırsak, bal, balmumu, alçı, kil, mer -
mer, somaki mermer, krom, balık, ba
lık yumurtası, istakoz, sabun, yerli kö
sele, deri, keçe, yerli kilim, ada, kaba 
yün mensucatı, iplik ve ipek döşek 
çarşafları, yemeni, dokuma kilim, mo
bilya (ceviz ve sair ağaçlardan), hasır, 
tuğla ve kiremit. 

Bu malların yerli malı olduğuna da
ir Hatay resmi makamlarından verile
cek menşe şehadetnamesi ibraz edil
mek şartiyle gümrüklerimizde yüzde 
doksan dokuz gümrük resmi tenzilatı -
na tabi tutulacaktır. 

Memurlar kanununda değişi ki ik 
----~~---~----~~---~----~---~~--~~---~----~_____...;J 

Muhtelit encümen projeler 
üzerinde tetkiklere başladı 

Memurlar kanunu muvakkat encümeni evelki gün toplanarak 
788 numaralı memurlar kanununun hükümlerini değiştiren ve 
memurlarımız için yeni ve mühim hükümler koyan kanun proje• 
sinin müzakeresine hatlamıttır. Üzerinde tetkikler yapılan proje· 
ler, Tekirdağ mebusu ve Kamutay Reis Vekili B. Faik Öztrak'la 
dokuz arkadaşının kanun teklifi ile hükümetin memurlar kanu
nunda değişiklik yapılmak üzere hazırladığı layihadan müteşek· 
kildir. 

Projenin mucip sebeplerinde, bil -
hasas, yeni .memur telakkisi ile bu te -
lakkinin yarattığı ihtiyaçlar izah edil -
mektedir. Devlet memurunu, otoriteye 
karşı olan vaziyetleri noktasından ta -
rif eden proje diyor ki: 

"- Memuru memur olınıyanlar -
dan kati surette tefrik edecek ve bü
tün memurları şümul dairesine alabi -
lecek bir kıstas yoktur. Bilakis me
muru muhtelif bakımlara göre muhte -
lif vasıtalar ile tavsif etmek zarureti 
vardır. Mesela memurini muhakemat 
kanunu ile türk ceza kanunu, bir me -
murun hareketlerinin muhakemesi ve 
cezalarının tayini hususunda o memu
run maaşlı veya fahri olması ve hiz -
metinin daimi veya muvakkat bulun -
ması arasında hiç bir fark aramaz. 
Halbuki bugünkü memurlar kanunu -
nun hükümlerine göre memurun esaslı 
vasıflarından biri maaşlı olmaktır. 

Kezalik memurların yaptıkları mu
amelelerden dolayı halk tarafından i
kame edilen tazminat davasının 
Devlet Şurasında görülmesi sıra
sında memurun yaptığı mua -
meleler hizmet hatası veya şahsı 
hata olduğu tetkik edili.ken aranıla -
cak nokta memurun amme hizmetini i
fa etmekte olmasıdır. Bu hizmetin is -
ter devlete, ister belediyelere ait ol -
ması:, ehemiyeti haiz değildir. Halbuki 
layihada memuru tarif ederken, yapı -
lan amme hizmetlerinin yalnızca dev
lete ait olması, ve belediyelerde amme 
hizmeti ifa edenlerin tarif haricinde 
bırakılması esası muhafaza edilmiştir. 

İşte bu mülahazalara ve tatbikatta 
tesadüf edilecek ihtilatlara meydan bı
rakmamak düşüncesiyle bu tarifin ba
şında (bu kanuna göre) kaydının ko -
nulmaıu muvafık görülmüştür. 

Bugünkü memurlar kanununun 
m~muru tarif eden vasıfları arasında 
(umumi ve hususi büdçelerden maaş 
almak)Jgydı ,mc.vc.uUıır.--.B kaYlt. 
aynı bir paranın (ücret) keli~esi.yle i
fade edilmesi yoluyla kendılennden 
kanuni şartlar aramak icap edenlerin 
bu şartlardan istisna edilmesi gibi ka
n~ık ve mahzurlu hallere meydan ver
miştir. Bu mahzuru ortadan kaldırmak 
için tarife (maaş) kaydından sonra bir 
de (ücret) kelimesi ilave edilmiştir." 

~lemur ol.abilmenin §artları: 
Projede memur olabilmenin şartla

rı tcsbit edilirken şu esaslara istinat e
dilmiştir: 

1 - Milli hizmetleri, kendi öz ev
ladlarma hasretmek, otoritenin hakkı 
olduğu gibi bir ecnebiyi amme hizme
tinde kullanmak istiyen hükümetin hu 
susi mukavele ite bunları istihdam et -
mesi de her zaman için mümkün bu -
lunmaktadır. 

2 - Askerlik, kendi kanunununa gö 
re, yirmi yaşın ikinci kanununda baş -
lamaktadır ve yirmibir yaştan evel me
murluğa alınanların askerliğe çağml

maları üzerine, devlet hizmetlerinde 
birden bire mühim bir durgunluk vü -
cuda gelmektedir. Bundan başka ken • 
dilerini yetiştirmel için de verilen e
mekler bu yüzden tevakkufa uğramak
tadır. Bunun için de memur olabilmek 
üaşmm yirmi bir olarak tahdidi muva
fıktır. 

3 - Askerlik hizmetini yapmadan 
memurluğa alınanlar, fili hizmete çağ-

rıldıgı .zaman, gene aynı mahzurlaı: 

vara.ır. Şu kadar ki askerliğe yarama • 
dı.kları anlaşılanları da memurluğa al -
mamak için hiç bir sebep yoktur .. 

4 - Memurların sıhatinin tam ol· 
masına ve başkasına geçecek bir has
talığı olmamalarına dikkat etmek ıa -
ztmdır. 

5 - Orta tahsili bitirmiş olmanın 
memurluk için esaslı bir şart olduğu 

şüphesizdir: Şu kadar ki vazife isti. -
yenler arasında ilk tahsilden daha 
yüksek mal\lmata sahip olan bulun -
madığı zaman, o devlet hizmetini me • 
mursuz bırakmak zaruretini de ıkaIJ1 • 
lamış olmak lazımdır. 

6 - Yabancı ile evli yaşamanın türlt 
kUltürü üzerinde yapacağı fena te6ir .. 
ler, bugün münakaşa.ya lüzum bırak .. 
nuyacak kadar vuzuhla anlaşılmış bu
lunmaktadır. Bunun için l!zımgelen 
takyidler konulmuş ve nikahtan eYCl 
türk tabiyetine geçerek ondan sonra 
nikahlanmak suretiyle mcmurlann ha
yatı arasına karı9rnak istiyen ecnebi -
lerin bu tilrlü teşebbüslerinin de önü
ne geçilmek için bir madde harırlan • 
mıştır. 

7 - Memurluk şerefi ve kıymeti 
noktasından anlaşılması lazımgelen 

kayıtlar bir maddede ifade edilmiştir. 
8 - Memurluğa mani olan mahkQ -

miyetlerin nevi ve derecesi gösterilir .. 
ken, bu cezaların çekilmiş olması ve 
böyle bir ceza tehdidi altına girilmiş 

bulunması hallerinin de memurluğa 

mani olduğu tesbit edilmiştir. 
Bugünkü memurlar kanunu nam -

z~dlik müddetinin en az ve en çok o
lan hadlerini tayin ederek bu hadlec 
arasında bir müddet tesbit edilmuini 
hususi kanunlara bırakmıştır. Halbu
ki devlet memurluğu namzetlerinin 
geçireceği tecrübe müddetinin biribi -
rine benzemesi ve fakat buna mukabil 
tecrübe müddetinin hitamından evci 
ehliyı-•ci~lii!i görülenlerin hizmeti 
de memurluğa kaoul e<liren enn nam-
zetlikte geçirdikleri müddetin de me-
murlu.k hizmetinden sayılması mtmt -
frk görülerek madde metni buna ~ 
hazırlanmııtır. 

M.emurl.cırın ıicilleri: 
Memurların sicilleri ne suretle tu

tulacağına dair esaslı kayıtlar ayrı biı: 
fasılda gösterilmiştir. Tabiidir ki tat
bikatın icap ettireceği şekiller ve usul
ler hakkında talimatnameler yapmak
ta hükümet serbest olacaktır. Devlet 
teşkilitında bütün memurların va.zi -
felerine ve hususi yaşama tarzlanna 
ait hareketlerini takip etmek lüzwnu 
aşikardır ve bunun için (umumi sicil 
dairesi) tesisi lazımdır. Şu kadar ki 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

Suğuk Kars'da 14 

dereceyi buldu 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

bulutlu ve rüzgarsız geçmiştir. En 
yüksek ısı 9 derece olarak kaydedil -
miştir. 

Üniversit de Sömestr 

tatili başladı 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

24 saat içindeki yağışların metre 
murabbaına bıraktıkları su miktarı 
Ş. Karahisar'da 4, Sivas ve Zongul -
dak'ta 3, Giresun, Kastamonu, Amas -
ya, Ordu Çarşamba, Bayburt ve Dört
yol'da bir kilogram, diğer yağış gö -
ren bazı yerlerde cüzi miktardadır. 

Kırh beş yaşında kırk be~ 

İstanbul, 15 ( 
site dünde nitib 
girmiştir. Tatil 
fakülteler 6 şut 
sömestri tcdris2 

lefonla) - Univer
·n sömestr tatiline 
gün devam edecek, 
pazartesi günü yaz 

ıa ba~Jıyacaklardır. 

Talt·hrlt•r C) lıatt· c,:ıkıyorlar 
İstanbul, 15 ( T •lcfonla) - Hukuk 

ve iktısat fakült 1 rinden 40 kişilik bir 
grup başlarında d l~cnt Hıfzı Veldet 
bulundugu hald omestr tatili müna -
sebetiylc bugün b r Avrupa seyahati
ne çıkacaklardır. C.rup, Romanya, Po
lonya, Almanya ve Macaristaıı·a gidip 
dönecektir. 

Hukuk talebesi dün ak§<lm Tokat -
Jiyan'da bir tanı ma çayı vermiştir 
Çayda Rektör, profesörler ve talebe 
bulunmuştur. 

Yüksek Ticaret mektebi bugün etli 
altıncı kuruluş yılını kuthyacaktr 
Mektebin salonunda merasim yapıl· 

c!rktan sonra mezunlarına Tokatliyan-
da bir çay ziyafeti verilecektir. 1 

sabıka! 

l ntanhul'da muhakemesi yapı
lan bir auçlunun 45 yaşında oldu
ğu ve §İmdiye kadar 45 sabıkası 
bulunduğu öğrenilmif. Bu hesapça 
ömrünün her yılına bir r.abıka dü
~üyor. 

Birçoklarına dua ederken : 
- Allah uzun omürler versin! 

denilir. 
Bu sabıkalıya böyle bir temen

nide bulunabilir misiniz? 
Ona böyle bir-duada bulunmak, 

''daha nice nice sabıkalar itliye
sin !,, manasına gelmiyecek ınidir? 

Y " ·"'' k<1ltırı l>ir ıw=eteci ! 

29 maya 1936 da Kopenhag·
dan hareket eden gazeteci Kari 
Hordfort, yaya olarak 30 bin kilo
metre yol yürüdükten sonra bir
kaç gün evel lstanbul'a gelmiş. 

Bu danimarka gazeteciai, bütün 

dünyayı dolaıtıktan .onra 1945 le 
memleketine döneceğini heaaplı
yormuı. 

Dünya hadiaelerinin elektrik, 
tayyare, otomobil, hiç olmaza& 
tren aüratiyle ilerledigi bir devir
de yaya kalan bu mealektaım, a
caba ,tekrar Kopenhag'a döndüğü 
zaman, coğrafya ve harta malu
matı ite yarıyacak nudll'? 

Koltuk hırımsi! 

İatanbul zabıtaaı, Şehir tiyatro

suna musallat olan küçük bir hır

sızı yakalamıı. Bu çocuk, §İmdiye 

kadar oradan 24 koltuk ç.almıt
tır. 

Bakındı çapkının marifetine ! 

Ayol, o koltukları çalıp götür
mek değil, Üzerlerine paraaız o
tunnak bile yasaktır r 

Muhbir 1 

Gazetelere haber getirip yazan 
arkadaılara ötedenberi "muhbir,, 
adı verilir. Eakiden bu kelime iti
bardaydı. Bir takım gazeteciler, 
"adliye muhbiri", ''zabıta muhbi
ri., gibi töhretler de yapmıılc.rdı. 

Son zamanlarda, her nedense, 

kelime beienilmez oldu. Yeni ga
zetelerde istihbarat iti ile uğra
tanlar da kendilerinden "muhbir,, 
diye bahsedilmesini iatemezler. 

Fakat ne olursa olsun, tayyare 
kaçakçılığı hakkında yapılan neş
riya t dolayısiyle İstanbul gazete
cilerinden, hem de ileri gelenle
rinden beş kişi adliyede "muhbir., 
sıfatiyle dinlendi. Bu arkada~lar 
artık, 

- Biz muhbir değiliz! diyemi
yecekler; çünkü kelime bu sefer, 
bir gazetecilik tabiri değil, bir a·d
liye ıstılahıdır! 

Yııgmılav Gantli'siı° 

Yugoılavya'da Gandi ismını a
lan bir delikanlı, beı kuruı muka
bilinde be§ dakika konuıuyor ve 
aldığı parclyı fakirlere, itııizlere 
veriyormuı. 

Demek ki bu delikanlınm sü
kutu değil, sözü altın yerine geçi
yor. 

Bizde de bir atalar sözü vardır: 
"Bet para ver konuştur; bet ku

rut ver sustur!., deı-iz. Ama yu
gos1avyalı Gandi, her halde böyle 
yapmıyor. 

Karla örtülü bulunan yerlerde karın 
toprak üstündeki kalınlığı Karsta 1, 
Sivas'ta 3, Erzurum'<la 5, Kangal'da 7, 
Bolu'da 8, Van ve Sankışla'da 9 san 
timetredir. Uludağ'da ise 1.55 metre
dir. 

Rüzgarlar Kocaeli ve Ege bölgesiy -
le doğu Anadolu'da şarktan, diğer böl
i:elerde umumiyetle garpten saniyede 
en çok üç metre kadar hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek ısılar Zonguldak 
ve Istahiye'ae 10,Trabzon, Konya ve 
Diyarbakır'da 11, Çorlu, Balıkesir ve 
Sinop'ta 12, Bursa ile Kocaeli'de13, İz
mir'de 14, Adana ve Çanakkale'de 15, 
Bodrum'da 16, Antalya'da 17 derece -
dir. 

En düşük ısılar da sıfırın altında ol
mak üzere Siirt'te 1, Kastamonu ve 
Niğde'de 2, Eskişehir, Afyon, Ulukış
la ve Malatya'da 3, Sivas, Kırşehir ve 
Diyarbakır'da 4, Elazığ ve Kayseri'de 

1
5, Erzincan'da 7, Erzurum'da 12, Van· 
'da 13 Kars'ta 14 derecedir. 

1 
1 
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Roma görüımelerinden sonra 
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İngiltere ve Amerika 

Japonya'ya enerjik 

birer nota verdiler 

!TÜRKİYE BASINll 

Kağlf i~in hamurluk ağa~ . . 

l İngiliz ba§vekili Mister Çeınber. 
eyn ve hariciye vekili Lord Halifaka 

gerek r • 1 , 
Ye.n esnıı talya'nın ve gerek ital-
•ınd hilkının dostluk teza hürleri ara-

) d
a tal yadan ayrılmı§lardır.Hafta

ar- anberj 
Ön • enternasyonal politikamn 

· Planını itgal ebnekte bulunan bu 
21Yareti · · ıı b .

1
. ~ neticeaı hakkında §U söyle-

e 1 ır kı, ltalyan - lngiliz dostluğu 
;:;11\a yapılmı§ bir tezahürden zi
~ Franaız - İngiliz tesanüdünü 

İngiliz faşistleri 
yahudilere yardım 

edilmesini istemjyorlar 

Bir leh vatanperverinin 

kemikleri Fransa' dan 

Polonya'ya getirildi 
Varşova, 15 a.a. - Napolyon'un or

dusunda general olarak hizmet etmiş 

olan polonyalı büyük vatanperver ge -
neral Tiskievitz'in Paris'teki Perlaşez 
mezarlığından çıkarılan ve Polonya'ya 
getirilen kemikleri merasimle gömül -
müştür. 

Tokyo, 15 a .a. - İyi malümat alan 
mahfillere göre, İngiltere ile Amerika 
arasındaki sıkı görüş bi~liği dün İngi
liz büyük elçisi tarafından B. Arita'ya 
verilen notanın metninden anlaşılmak
tadır. İngiliz notası daha kısa olmak -
la beraber daha az enerjik de ğildir ve 
amedkan notasındaki noktai nazarın 
aynım müdafaa etmektedir. 

KURUN'da B. Asım Us, lzimit ka
ğıt fabrikamıza lazım olan ham mad
deyi Artvin ormanlarından temine
debileceğimizi kaydederek fU neti
ceye varmaktadır: 

" ... Kağıt fabrikamızın §imdiki ih
tiyacı olan 40.000 metre mikabı ağaç 
bir müddet sonra yetiımiyecektir: i
lave fabrika İ§lemiye b&§laymca ilk 
madde olarak kullanılan hamurluk 
ağaç ihtiyacı 80.000 metremikaba çı
kacaktır. Hamurluk ağacı kendi or
manlarımızdan istihsal ebnek için 
şimdiden harekete geçilmez ve icap 
eden tedbir alınmazsa ithalatımız 
bu yüz-den artacaktır. Ağaç mukabi
li olarak yabancı memleketlere tim
di ödediğimiz yaran milyon lira bir 
milyonu bulacaktır. 

1 Y9ye yardım eden bir seyahat 
~UJ~. İkinci bir neticesi de Çenı
~ eYD' ın, İngiltere' deki muhalifleri 
.... L... ••nıda vaziyetini kuvetleştinniş 
~aıdır. Bu iki nokta ayrı ayrı tet

Londra sokaklar1nda nümayi~ler oldu 
Notada İngiltere hükümeti Japonya

nın Uzak doğuda tahakküm planları
nın İngiltere'yi büyük endişelere sev
kettiği kaydedildikten son~ ku~ete 
müracaat edilerek ihdas edılen vazıye
tin ve bilhassa dokuz devlet muahede
sinin meriyetten düştüğünün tanın~
sından imtina edilmektedir. Buna bı
naen İngiliz hükümeti Tokyo'yu Uzak 
doğudaki yeni nizama dair tasavvu~la
n hakkında en geniş malumat vermıye 
davet eylemekte ve Japonyanm muhte 
mel yapıcı tekliflerini tetkike amade 
bulunduğunu bildirmektedir. 

~ değet-. 

&... .. 
1 Çenıberleyn'İn Almanya'ya yap

Londra, 15 a.a. - Mültecilere tahsis edilmiş olan "Baldvin" 
sermayesi menfaatine tiyatro ve sinemalarda iane toplanmasını 
protesto etmek üzere akşam "Pikadilly" de bir faşist grupu nü -

Ordu rahibi baş peskopos Gal, Ma
reşal Smigli Ridz'in ve hükümetin 
mümessilleri hazır olduğu halde dini 
bir ayin icra edilmiştir. 

"11 ~ mayiş yapmıştır. 
t uç seyahat, Avrupa sulhunu kur-
)IU'artq oltnaıkla bera.ber, Almanya'ya 
illıuı konsesiyonlar itibariyle in

: ier~'de de hayli tenkide uğramı§
lt~l B~aenaley Roma ziyaretıinde de 
ı,._ Ya!• Franşa nam ve heaabma 
--..eaiyonlar yapılaoağmdan korkul 
bl'-'bı. Filhakika İtalya tarafmdan 
~~ılıuı daveti kabul ettikten sonra 
-ai1elerin aldığı cereyan ingiliz bat 

Fransa ayda 
80 tayyare 
imal ediyor 

Nümayişçiler halkın tiyatrodan çık-

ı tığı saatte bir alay teşkil ederek mey -
dam bir çok kere dolaşmışlar, ve İn -
giltere'de zaruret ve işsizlik varken, 

Tiskievitz'in ahfadı onun kemikleri
ni Fransa'dan Polonya'ya getirmek su
retiyle müteveffanın cesedinin Polon
ya topraklarına ancak Polonya tam is -
tiklaline sahip olduktan sonra gömül
mesi suretindeki son arzu::>unu yerine 
getirmiş oluyorlar. 

Öyle zannediyoruz ki artık bu a
ğaç tedariki işi için hazırlığa baıla
mak zamanı gelmi§tİr. Yeni orman 
kanununda devletin ya doğrudan 
doğruya, yahut milli §İrket ve banka
lar ile birleşerek orman işletmeleri 
yapabileceği kabul edilmiş olduğuna 
göre hükümetin elinde kafi •derecede 
kanuni ve idari salahiyet var demek-

.. ek.ti' • 
ını çok miqkül bir vaziyete koy-

laıUfha. Çemberleyn Roma'yı ziyaret 
etıne1ı: İçin muvafakat cevabını verir 
;el'lnez, İtalyan meclisinde Fransa a-
1eYlıirae nümayİ§ yapıldı. Ve ltalya J!35 itilafını feshetti. Musolini'nin, 

&'İlteıre nazırları tarafından R01Da
Ja Yapılacak olan ziyareti, Fran&a
ra kal"şı ba§ka tekilde bir nümayiş o
d•l"t.k kullanmak istediği anlaşılıyor
du. Bu tartlar altındadır ki lngiltere-

e muhalefet, Roma ziyaretinin ya.. 
~ılmaınasını Çemberleyn'ıden istemer; ha.tladılar. Baıvekilin Roma' da at
lc tdacağı söylendi. Loid Corç, avam 

1 1.nıal"aaı müzakerelerinde Çember
eYll'in kurnaz ve tecrübeli bir devlet 
adatnı olan Musolini karıısmda ço
~lllc denecek derecede saf olduğunu 
~e mutlaka aMo.nacağını söyledi. Di
~er ınebuslar, ''müdhiş,, Muaolini ile 
b •rşılaştığı zaman aldanmamak için 
•şvekilin yanına becerikli mütehaa

aıalllr almasını tavsiye ettiler. Baıve
t~lin dostları da Musolini'nin mahir 

Hava naunmn beyanah 
Paris, 15 a.a. - Bava nazırı Gi La -

şambr dün akşam matbuat mümes5il -
lerine fransız hava endüstrisinin ten -
siki ve askeri makinist ve pilotların 
yetiştirilmesi hakkında dikkate şayan 
malumat vermiştir. Bu malümata na -
zaran seri halinde inşaat için lazım o
lan modern alat ve edevat fabrikaları
nın tesisine dair mukaveleler, on beş 
hazirandan on beş eylül 19 38 tarihi -
ne kadar tanzim edilmiştiT. Bu yeni a
ıat ve edevatın kıymeti tayyare fahri, 
kalarmın millile§tirilmesinden itiba -
ren kırk milyondan bir milyar sek.iz 
yüz kırk altı milyon franga çıkmıştır. 

Bundan sonra fabrika heyeti umu
mi yesinin işletilmesine ve yeni proto
tipler aranmasna başlanmıştır. 1938 
senesi zarfında harp tayyareleri inşa
atı ayda 41 den 80 ne çıkmıştır. Tay
yarelerin cinsi yüzde yüz nisbetinde ıs 
lah edilmiştir. Çünkü şimdi çıkarılan 
bütün tayyareler son sistemdir. 

Diğer cihetten 1937 de 380 parça
dan ibaret olan talim tayyarelerinin a
dedi 1939 da 1000 ne çıkanlmıştrr. 

il" diplomat ise, Çemberleyn'in de 
~etin bir Binningham iJ ada.mı oldu
t\lnu hatırlatarak kat'§ı tarafı teskin 
İ~eğe ç.alı§tı. ÇembeTleyn, meziyet
en ve nakiseleri hakkındaki bu mü- haklarıdır. Fakat Fransa öyle gör-
tıaka._yı dinledikten sonra: müyor. Ver-yMımoaferinden bir tür-

Oıra&ız. riıs: 'oır • gr ı.,,attımha'ııuın \1: ğı'Di"~ann1iir liikTü"bıl~,:o..Aım::ı;,y~: 
~erketnıiyeceğimden ve franaız men- ya karıı yapılmıı bir fedakarlık t• 
aatıerini alakadar eden meseleler li.kki ediyor. F~an.aızlara göre, Av
\i~erinde münakapya bile giritzniye. rupa kıtar.ında Almanya'ya yapabi
~iimden emin olunuz. Sonra sizleri, Jecekleri fedakarlıklar artık sona 
Lana karıı değilse de, bizi davet e- varnııthr. Almanya da bunu kabul 
denlere kar§ı hürmetkar olmaya da- ettiği içindir ki Fransa ileParis anlaı
~et ederim. Kemlileriyle göriİ§mek maaını imzalamı§tır. Şimdi bu kapı
ııteınediğimiz İ§leri bizimle goruı- nın kapandığı bir ıırada e&ki İtalyan 
inekte 11rar edeceklerini düşünmek hesaplarının açılması Fransa'yı te
Olllara karıı hürmetsizlik olur. li§a ıdü.türmÜ§tÜ. Binaenaleyh lngil-

Avam kamal"aıındaki bu müzake- tere'nin alman isteklerinde olduğu 
t'e, Roma görüımelerinin ruznamesi- gibi, İtalyan isteklerinde de sözde 
ili aşağı yukarı, teabit etnı.iı oldu. sulh ve müsalemet namına fakat 
iletki de bu münakaıanm bir kıamı Fransa hesabına, fedakarhkta bulun
bıiirettepti. Fakat Roma'da Çember- mıya teıebbüı etmesi, fransız İngiliz 
!eYn'in İ§İne yaradı. Ve görülüyor ki münasebetlerini tamir kabul ebniye
•nriliz baıvekili avam kamarası mü- cek derecede sarsabilirdi. Şu nokta 
Zakerelerinde çizilen hududun dıtı- göz önünde tutulmalıdır ki, her teYe 
lla çıkmamağa itina etrniıtir. Bu yüz. rağmen, İngiltere, Avrup.:ıdaki bü
den İngiliz halkının duyduğu sevinci, yük devletler araaın-da en çok Fran
~eyli Telegraf gazetesi §U sözlerle sa'nm dostluğuna muhtaçtır. İngiliz 
ifade etmektedir: diploınasisiainin geçmit yıllar içinde 

"Roma görüşmelerine bağlanan Franaa'nın rakiplerine doğru teına
llanitler suya dÜ§lllÜ§se de, diğer ta - yülü bile, Franaa'yı lngiltere'ye daha 
"aftan bazı korkular ortadan kalk- sıkı surette bağlamak maksadına 
bııttır. Bir çok mahfiller, bir anla§- matuf bir manevradan ibarettir. 
~ağa varma arzusiyle İngiltere men- Fransanın pek ziyade rencide olduğu 
faatlerine mugayir feodakarlıklar ya- anlaşılan ha&aasiyetini korumamak 
J)ılacağından korkmakta idi. Roma Franaa'yı belki de Almanya'nın kol
törüşmelerinin menfi neticelerinin ları arasına atmak gibi bir netice ve
de gÖ&terdiği veçhile, bu korkular rebilirdi. Bu aebeple-dir ki Çember
hugün ortadan kalkmış bulunmakta- leyn Roma'da büyük ihtiraz göster. 
dır. Çemberleyn Londro.'ya dönüşün- mittir. İngiliz_ Fransız dostluğunu 
de Roma' da gösterdiği sarsılmaz hat- tebarüz ettirmek fırsatını kaçırma. 
tı hareketin efkarı umumiyede ne iyi mışhr. Times gazetesinin Roma mu -
İtıtıbalar bıraktığını görecektir.,, ha biri diyor ki: 

2 - Ziyaretin, Fransa ile lngilte- "Fransa'ya karşı olan ltalyan ta-
"e araamdaki münasebetler üzerinde- leplerinin haklılığında ısrar eden 
iti te&irlerine gelince; bu, her halde, Musolini'ye cevaben Çemberleyn, bu 
d.uıa barizdir. O derece ki Musolini, muelelerde lngiltere'nin tava&&ut__u
hıı ziyareti Franaa'ya karıı lngiliz - nun dahi bahis mevzuu olaınıyacag~
ltalyan tesanü·dünün bir nümayişi o- nı söylemiş ve l>ilahare çok açık. .b!r 
larak kullanmak İ&terken, Çember• surette franaız menfaatleri ile nıgılız 
ıeyn, bunu ltalya'ya kar§ı, Fransız - menfaatlerinin sıkı bağlılığından 
tlgiliz tesanüdünün bir nümayiti bahseylemiştir. İngiltere, de~~ştir, 

kkline kalbetmittir. "Birmingham iş Frana&'ya kar§• bir teh·dit takd.ırın_d~ 
•damının,, kurnazlığına itimat eden- hareketsiz kalmıyacaktır. Zıra ıkı 
ler haklı imişler. Filhakika Fransa i- memleket münasebetleri muahede
·~ Almanya arasındaki "ebedi sulh,, lerle tesbit olunmuş hududu aşm~: 
llblaşması imza edildikten aonra, tadır.,, Söylendiğine göre, Mu~lını 
};'ranaız _ lngiliz münasebetleri de İngiliz başvekilinin beyanatmdakı bu 
l'eni bir safhaya girmi§tir. aarahatten memnuniyetini bildirmiş-

Büyük harpten beri, Avrupa sul- t" h ır.,, . • 
\lnun korunması bahanesiyle Al- Görülüyor ki Roma zıyaretı, 

~llya'ya yapılan konaesiyonlarm İngiliz • İtalyan dostluğu kadar v~ 
hepai de Fransa nam ve hesabına ya- belki ondan da ziyade Fransız - lngı
J)ılrnıştır. Almanya lngiltere'nin mü- liz tesanüdü namına yapılmış nüma
~ahaaı, hatta hazan zımni teşvi- yit halini almı§hr. Çemberleyn, mezi
kıle silahlanmıf, Ren nehrinin boyla- yetleri ve nakiseleri avam kamara
~lltı askerileştirmiş. Avusturya'yı il-- s•n·da müzakere edilirken kendisine 
•k etmi~, Çekoslovakya'yı parçala- safderun diyenlerin safderun1ukları-

1ttıı, orta Avrupa' da hegemonya kur- na bıyık altmdan gülmekte hakir i
~U§tur. Filhakika bunların bazıları 
Olıaeaiyon değil, Almanya'nın sarih 

mış. 

A.Ş.ESMER 

ecnebilere niçin para verildiğini so -
ran risaleler dağıtmışlardır. Bir çok 
arbedeler çıkmış oradan geçenlerden 
biri yaralanmıştır. Sekiz kişi tevkife
dilmiştir. 

Fransa mii lıecileri kabul 
niyetinde değil 

Paris, 15 a .a. - Mülteciler komite -
sinde B. Bone Fransa'nın büyük bir 
ihtiyata riayet etmeden mültecileri 
kabule riayet edemiyeceğini söyle -
miştir ve Fransa'da halihazırda 
3.200.000 e<:nebi tcbası ve 200.000 mül -
teci bulunduğunu ilave etmiştir. 

Kudüs 

yap dan 

müftüsünün reisi iğ inde 

müzakerelerden sonra ... 
-------------------------------------------------------

Filistin arapları Londra 
Amerikan yahlldilerinin 

bir toplmıtısı 
Vaşington, 15 a.a. - Orta Avrupa 

yahudi mültecilerinin Filistin'de yer
leştirilmesi imkanını tetkik etmek i -
çin Amerika'nm 44 devletinden ge -
len 1500 yahudi önünde söylediği nu -
tukta "United Palestine Apeal"ın baş
kanı doktor Abba Hiller Silver, Ame -
rika yahudilerinin alman yahudilerin
nin muhaceretini kolaylaştırmak için 
alman mallarını satın almak teklifini 
kabul etmiyeceklerini, zira bunun di -
ğer milletleri de aynı suretle harekete 
sevkedeceğini kaydettikten sonra de -
miştir ki : 

konferansına iştirok 
etmeğe karar verdiler 

Beyrut, 15 a.a. - Dört gündeneri müftünün makarrı olan "Cu
niye" de büyük müftü ile büyük arap komitesinin azası ve ''Sey
sel" adalarına nefyedilmiş iken geçende serbest bırakılan zevat 
arasında iki mühim mesele hakkında mühim müzakereler cere • 
yan etmektedir. Bu iki mesele ıudur: 

Altı milyon yahudinin 
muhacereti meselesi 

"- Filistin'de ancak 100.000 yahudi 
bulunabilir. Yaıhudi liderleri Avrupa 
ya açıkça aöylemelidirler ki, altı mil
von vahudinin taıhliyeai iaıkAnau: hal-
Ut;uı! •L.. ı~ca. v u.u .u u . .. .wu ... a ·~n• •aıa-·-

lanmıf bir memleket veya koloni yok
tur ve muıhaeeret mümkün olsa bile 
icabeden para da mevcut d~ğildir. Ya
hudiler orta Avrupa'da kalmalı ve bu 
mesele de bütün Avrupa ekalliyetleri 
meseleleriyle birlikte halledilmelidir.,, 

Suriye'de bir hôdise 
Halep, 15 a.a. - Türkiye hududu 

yakınındaki Hori Berk.amber köyün -
de eski bir rekabet yüzünden bir ha· 
di.se çkmış ve beş kişi ölmüştür. Bir -
kaç yaralı vardır. 

D Ü Ü N 

1 - Filistin araplarının Londra 
konferansına iştirak etmeleri lazım -
mıdır? değil midir? 

2 - Konferansa iştirak halinde mu 
rahhas heyet kimlerden mürekkep o
lacaktır. 
Müşkülat yüksek komitenin Filis

tin işlerinin mutedil arapl~rın pllnı 
dahilinde müzakere etmek ıstememe
sinden doğmuştur. Mutedil arapların 
başında arap d§vaııına hıyanet etmek 
le ith~ ve konferans haricinde kal-
- ............. ,. ,l\l ll>ft 1<°<1hr\ Nııııh.o.ıj\hi bu-
lunmaktadır. 

KonferanMJ iıtiraki illtİyenler 
lki cihetten Londra konferansına 

iştirak etmek istiyenler çoktur. Bun
ların siyasi ve mezhebi temayülleri 
biribirine uymadığı için aralarında 
Londra'ya gidecek olanları seçmek 
oldukça güçtür. 
· Bu cümleden olarak umumi heye -

tin iki hıristiyandan birini seçmesi 
tazım gelmektedir. Bunlardan biri 
Lübnan'a iltica eden latin ırkından 

"Arfred Rok" diğeri protestan Fuat 
Saba" dır. Bu zatın Seysel adalarına 
nefyedilmi§ olması kendisine Filistin 

Ü L E R 

Beden ve ruh terbiyesi 
Bir franaız gazetesi, vatandatlarmdan ikisinin spor aş.kiyle baıardık

ları harikulade bir eserden sitayi.Jle bahsediyor. Saygon'a gitmek için Pa
ria'ten elden dütme bir fort ile yola çdmut olan bu iki genç Anadolu, İ -
ran, Türkiatan Ye Hindistan'ı (dile kolay) attıktan aonra oradan Hindi 
Çini'ye kadar olan ve geçit vermez diye anılan yiikaek ve tehlikeli dağla
rı da bin türlü güçlükleri yenerek g-eçmit ve bu suretle bir irade iıntiharu 
olan teıebbüalerini muvaffakiyetle sona erdirmi§lerdir. Köhne bir oto
mobil için-de en çetin ve aarp mıntakalarda 22.000 kilometre! 

Gazete bu batarıyı vesile ederek tunları söylüyor: "Herke&İn Fran
sa'yı yeniden yarabnaktan bahaettiği bir •ırada, bu itin hangi materyel
Jerle yapılacaiı sorulabilir. Skavtizm, ırkm eski meziyetlerinden en öz
lü taraflarını çıkarmıya, bunları yenilettirerek kullanılır hale getirme
ye mukteodirdir." 

Skavtizm, yani izcilik. Aynı gazetede bir general de askerlikte beden 
terbiyesinden bahıederken bu terbiyenin a&kerliğe hazırlık aafhasında 
ihmal edilmemesi lüzumunu müdafaa ediyor. 

araplarmı temsil etmesi için fazla 
bir hak vermektedir. 

Kati bir karar vernıe'tlen önce. 
Yüksek komite kati bir karar ver

meden eveJ, ağlebi ihtimal yarm İn
giltere'ye gitmek üzere buradan geçe
cek olan Irak Baıvekili Nuri paşa 
Saidin rnütaleasmı soracaktır. Neti -
cenin halen Kahirede toplanmış olan 
arap memleketlerinin murahhasları -
na bildirilmesi Iazım geldiğinden bu 
husustaki kararın bir an cvcl i t tihaz 
edilmesi icap etmektedir. 

Yahudiler geçen ay konferansa İJ
tirak etmiye taraftar görünmemekte 
idiler. Bunula beraber bu menfi tar
zı hareketlerinde ısrar etmiyecekle -
ri zannedilmektedir. 

Nuri Pa~a Şam'da 
Şam, ıs a.a. - Irak Başvekili Nuri 

Paşa Said saat 16 da tayyare ile Am
man'dan buraya gelmiştir. Mumaileyh 
Suriye hükümetinin misafiri olacak
tır. 

Arapl.ar konferansa İ§tirak 
edecekler 

Berut, ıs a .a. - Yüksek komite, a
rapların yuvarlak masa konferansı 
görüşmelerine iştirakine karar ver -
miştir. 

Arapların plônı 
Londra, 15 a.a. - Royter ajansı bil

diryor: Arap mahfilleri Filistin kon -
feransında aşağıdaki esaslara müste -
nit bir planın müzakeresini derpiş et J 
mektc<lirler: 

1. - Suriye, Filistin ve Erden'i ih
tiva eden ve merkezi Emir Aptullah'ın 
idare&inde Şam'da bulunacak olan bü
yük bir federal arap devleti ihdas e -
dilmesi. 

2. - Filistin mandasının on sene 
müddetle lngiltere'ye bırakılması. Bu 
müddet zarfında Filistin'in cenubunda 

ki Necid'de bir yahudi memleketi tesi
sine çalışılacaktır. Bununla beraber 
y~hudi ~uha~ereti Filistin'in diğe; 
b?lgel~rın?e~ı ~üfusun yüzde otuz beş 
nısbetıne ındırılecektir. 

K<ıhire'd(>1'·i topluntmın 
neticesine göre 

tir. 
Çoruh havalisindeki 153 bin hek-

tuhk ladin ve köknar hazır bulun
makla beraber, hükümet mali bakım 

d d aha elve.riıli olan yerler bulur-
an b'l' H 

'

ardan da ir.tifade ede ı ır. er aa on . h 
halde lzmit kağıt fabrıka~mın a-

l k agw aç ihtiyacını kendı onnan-mur u k.. . 'd 
larımızdan tedarik etme . ıı.ının cı • 
di bir mesele olarak tetkıkı zamanı 
gelmiştir." 

PARAZiTLER 

TAN'da B. Burhan Felek bu ba§
lıkla yazdığı fıkrada radyo dinleyici.. 

l . . . · l d' n parazitleı-den ermı sınır en ıre 

bahsedt:rek tabii olanlardan ziyade 
şehir dahilindeki elektrik mak~e ve 

'ki · parazıtle • vasıtalarının neşrettı erı . w . • 

rin izale edilmesi lazım geMıgını f"' 
satırlarla ileri sürmektedir: 

"ikinci nevi parazit, motörler, a
sansörler, ıtıkh reklamlar, ditçi tır: 
tarı röntgen makineleri gibi aanayı 
vaaıtalarından yani, makinelerden 
gelen parazitlerdir. 

Bunlar her yerde, her medeni ıe
hirde çoktur vebunlarm önüne geçil
medikçe radyo dinlemenin de İJn'ki.
nı yoktur. İ§te biz bu parazitlerden 
şikayetçiyiz. Eve\ce İstanbul istasyo
nu çalı§ırken lokal bir istasyon oldu
ğu jç:in kuveti bu gibi parazitlerin Ü.
tüne çıkıyor ve onların temnden 
kurtuluyordu. Şimdi iae, Ankara rad 
yoau 400 kilometre uzaktan itlediği 
için yakınımızdaki bir ışıklı rekliımm 
veya kom§umuz bir dişçinin ya rönt
gencinin verdiği parazitlerden kurtu 
lamıyor ve bu s.ebeple ekseri iyi din
lenemiyor. 

Gerçi ben radyo dinliyeceğim di
ye alemin rekli.mı iırdirilmez. Di§Çi, 
röntgenci de aanatinden menedile -
mez. Lakin fen bunların çıkardıktan 
parazitlerin önüne geçilmesinin yo
lunu bulmuttur .. Avrupa'nın hiç bir 
tehrinde artık sanayi paraziti kalma 
mııtır. 

Radyo idareleri bunların önüne 
geçmİ§ vebu gibi gürültü yapan ma
kinelere husus bir takım aletler koy
durup parazite mani olmuşlardır. 

Bizde de telaiz kanununun on al
tıncı maddesin·de aboneleri izaç eden 
parazitlere karşı alakadarlara terti
bat aldırmak İ§iyle muvazzaf bir ko
misyon kurulacağı vebu komisyonmı 
parazitlere mani alacağı yazılıdır. 

Hem bir abone gibi hem de kari
lerim arasındnl · r çok aboneler na
mına bu aene telgraf idaresinden ka
nunun bu hükmünü tatbik etmesini 
rica ediyorum, 

Yoksa hele Beyoğlu veya lstan
bul'un i§lek caddeleri gibi ıenlikli 

yerlere yakın ' ar, yahut apar-
tımanında bir .• veya röntgenci 
bulunanlar radyo dinlemeğe veda e
deceklerdir. 

Bu da halkın medeni bir ihtiya
cından mahrum kalmasına ve belki 
de abone kaybetmek suretiyle hazine 
varidatının eksilmesine sebep olabile 
cektir . ., 

Ucuz t·knwk yapıla<·ak 

Bizdeyse apor veya beden terbiyesi dendi mi, hatıra gelen yegane 
teY kulüpcülüktür. Fakat meıeleyi kulüp çerçeveainin dı§ında mütalea 
etmedillçe asri spora erişmiye im.kan olacağını pek zannetmiyorum. Mek
tepte spor JÜpheaiz! Fakat kulüpcülüğün mektep sporundan beklenen 
gayeyi temin edeceğine inanmak bir haylı müıküldür. 

önümüzde, gençliğin beden terbiyesi metodu için muvaffak ve mü
cerrep örnekler var: çekoslovak ve yugoslavların Sokol, bulgarların Yu
nak teıkilatları. Bu teıkilatlara mensup gençler on binlerle saydır. Sıhi 
bir nezaret altında en faydalı beden terbiye&i usulleriyle çalışırlar. Ua
telik kulüp partizanlığının genç yafta ruhu kemiren manevi zararların
dan da masundurlar. 

Her kaaabaya ve hatti. köye varıncaya kadar dal budak salacak hu
susi bir üniforması, ahlakı, nizamı olan geniJ bir teşkilat, her kasabaya 
ve hatti. her köye varıncaya kadar spor sahası yanında kapalı bir beden 
terbiyesi &alonu. lıte vardmaaı memleket heaabına büyük bir kazanç ola
cak gaye. Gençliğin bedenini ruhundan müstakil olarak ele almıyan böy
le bir beden terbiyesi anlayıımı aramızda yaymıya çalıtrnahyız. 

~ · - .Fransız - Suriye muahedesiyle 
tesıs edılmiş olan Lübnan cümhuriye
tinin fransız mandası altında kalması. 
. 4. - Türkiye'nin eski Halep vi!aye
tınde tatmin edilmesi. 

Mıstr mümessillerinin konferansta 
ingilizlerlE' araplar arasındaki mesele
lerde mühim bir rol oynıyacakları zan 
nedilmektedir. 

Konferansın toplanması arap nasyo· 
nalistlerinin Londra'ya gelmeden önce 
Kahire'de elde edecekleri neticelere 
bağlı bulunmaktadır. 

Kırşehir'de zelzele 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Beledi
ye kimyahanesi ikinci nevi ekmek nu

muneleri üzerinde hazırladığı raporu 
pazartesi günü belediye reisliğine gön 
derecektir. Kimyahane, mısır ve buğ -
day unları karıştırılarak yapılacak ye
ni ekmeğin gıda kuvetini tetkik etmek 
tedir. Tahlil neticesi belediye reisliği 
ve daimi encümen tarafından tetkik 
edilecek, kabul edilirse yeni ceşniye 
göre ekmek yapclacaktır. 

l"&f&rNABİ 

Kırşehir, 15 a.a. - Bugün saat 18 i 
55 geçe iki saniye devam eden ve dip
ten gelen orta derece kuvette bir zel
z-ele kaydedilmiştir. Hasar yoktur. 

Fakir halk için ucuz ekmek temini 
çarelerini araştıran belediye, bu çeşni
de muvaffak olursa hayat ucuzluğu
nun başında olan ekmek meselesini 
kısmen olsun halledeceğine kanidir. 
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KÖYLERİMİZ Amerika harbiye 
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Bugttn nasıldır ? Dün nasıldı ? D .. 
uımanı 

Y ann nasıl olmalıdır. 
korkutmak 

Köylerimizi nasıl toplıyalım ve ne 
tarzda yerleştirelim? 

Sualin cevabını vermeden evci bu 
hususu düşünmüş kafaların fikirlerin
den ve bu fikirleri sistcmlemiş ekol -
lcrin düsturlarından - çok kısa da ol
sa - bahsetmek yerinde olur. Fakat 
uzak devirlere gitmekten de çekine -
ceğim. Çünkü servetin menbaını yal
nız topraktan arıyan fizyokrasi ve e
konomi - politik sisteminin çeşitli na
zariyeleri daha kuvetli ve üstün rakip
lerle karşılaşalı epeyce oldu. Asrımız
da beşeri coğrafyanın eezli mukadde -
ratla idare edildiğini iddia eden Rit -
ter ile, bu idareyi yalnız muhitin ira
desine veren Ratzel, insan ile yurt 
toprağı arasındaki yaşayış ilgisini 
bam bafka birer mefhum haline getir
diler. Yine bu aralık Vidal de la Bla
c.he ve ekolünün koyduğu Possibilis
me, meseleyi daha ameli bir şekilde 
mütalei imkanını verdi. Bu mektebe 
göre, arazi sayısız imkanlar hazırla -
mıJtır. Beşer kütleleri bunların için
de istifadesi daha az yorucu ve neti -
cesi daha çok verimli olan ve nihayet 
o günkü ruhi halete ve meyle daha uy
gun gelen imkandan istifadeye koyu
lur. Ve bu teşebbüs devam edince mil
ll ekonomik bir istidat teşekkül eder. 
Şu halde nerede olursa olsun toprağın 
vadettiği ve gösterdiği imkanlardan 
o gün için lazım ve faydalı olanı istis
mar etmek lazım gelir ; ve bu asla zor 
olmıyan bir şeydir. Bir ucu yerleşmek 
maksadı güden beşer hareketlerinin 
tarif ve izahına dayanan bu nazariye
ye göre insanların yer yüzünde ya -
yılması ve yayıldıkları yerden fayda
lanması yine insanların kendi elinde 
v ~ ihtiyarındadır. Fert, bulunduğu 
yerde gördüğü ve beğendiği imkanı 
kullanmakta serbest olduğu gibi, dev
let de camianın yerleştiği muhitteki 
imkanlardan üstün gördüğünü tercih 
ederek istifade etmeği kanunlaştıra -
bilir. Gerek Ierrlin, gerek devletin i -
aabeti, imkan n .ihabında rasyonel o
labilmiş olmas le ölçülür. 

Coğrafya f sefcsinin bu tatbiki 
fekli yerlqme ve topraiı i,lemede 
devlet müdahal sini sarahatle kabul 
ediyor demekt ir Çünkü aynı coğraf
yacılara göre ddi tekamülümüz e -
aasta bizim re) mize bağlı bir şeydir. 
Kanadalı coğr. acı Griffith Taylor 
geçen sene 1.n terc'de verdiği bir 
konferansta bu olleri dayanaklarına 
göre Thcocrati mukadderatçı), 'Geo
cratlc (muhitçi) ve We-ocratic (biz-ci) 
diye vasıflandı ktan sonra der ki: 

"Ben, şahsan rkh bir neticeye var
dım. Bunun da başlıca sebebi; tabiat 
tarafından Brit ya veya Birleşik A-
merika arazisin beşere hazırladığı 
imkanlardan da az ve daha kıtını 
arzeden Avustı; lya ve Kanada gibi 
öncü memleketi de edindiğim tecrü
belerdir. Bunur ıçindir ki ben bu üç 
ekolden ikincis n , yani muhitçi ola-
nına mensubum. 

Bu meJhur c 
fikrinden çıkara 
Her toprakta is 
uzl imkanlar me 
içindir ki yerle 
bahsinde kuvetl 
mianın otmaktar 

LE :szıı 

rafya aliminin bu 
~ımız netice şudur: 
adeye açılmış meb
ut değildir. Bunun 

ve toprağı işleme 
)z ferdin veya ca -
iyade muhitindir. 

H. R. TANKUT 

IX 
Ona göre Kanada'da ve Avusturalya'
da olduğu gibi Avrupa'da eskidenberi 
yerleşmiş kültür halitası içinde de be
şer tamamiylc hür değildir. O, ancak 
ve kati surette muhitinin mahsulüdür. 
Avrupa, ırki, milli veya kabilcvi ka -
raktcristiklere bağlı olmaktan uzak -
tır. Avrupa'nın bugünkü son modeli 
Geocratic (muhiti) clir. Yani onu idare 
eden hemen hemen sadece muhit şart
larıdır. 

Yine Griffith Taylor'a göre Avus -
turalya'nın cenubi kıtasının, boş A -
vusturalya adı ile tanınmış yarısında
ki dağınık çoban istihsal hayatının ye
rine büyük kar temin eden sanayi çc -
şitleri ikame etmesini ne kadar arzu 
edersek edelim, orada fabrikasyon in
kişafının alametleri olan Hidro - E -
lektrik veya kömür mağdenlerini asla 
göremiyeceğiz. Bu coğrafyacı alim, 
beşerin bu husutaki rolünü şehirlerde
ki seyrü-sefer polisinin rolüne benze
tir. Tarifine göre bu polis seyrü-sefc
ri hızlandırır veya ağırlaştırır, belki 
de tamamiyle durdurur. Fakat hiç bir 
zaman umumi istikametini değiştire -
mez. 

i~in kuvvetli 
olmak lazım ! 

Vaşington, 15 a.a. - Harbiye müs
teşarı Luis Johnson söylediği bir nu
tukta bütün amerikalılara hitap ede -
rck bunları Ruzvelt'in milli müdafaa 
programını müdafaa etmiye davet et
mektedir. 

Johnson muterizlerin taarruz nok
talarının daima kuvetçe daha yüksek 
veya müsavi olan devletlerle çarpış -
mıyacak şekillerde intihap ettiklerini 
ispat ettikten sonra Amerika hakla -
rına riayet edilmesi için milli müda
faanın kuvetlendirilmesi Hizım geldi
ğini söylemiştir. Hatip iddialarını 
büyük harpteki vaziyete dair şimdi
ye kadar neşredilmemiş olan evraka 
istinat ettirmiştir. Bu evrak meyanın
da Amerikanın müdahalC1ii üzerine 
"Hindenburg" ve "Ludendorf"' tara -
fından dermeyan edilen mütaleaları -
bir vesika bulunmaktadır. 

E ... ki almmı cfonanmmıı §elinin 
bir sözii 

Bu generaller o zaman Amerika ta
rafından yapılacak müdahalenin ehe
miyetsiz olduğu kanaatini ızhar et
mişlerdi. Alman donanmasının şefi 
olan fon Holzendorf o zaman Kay
zer'c şöyle söylemişti: 
"- Bir tek amerikalının bile kara

ya ayak basmıyacağına dair majeste
lerine bir asker sıfatiyle söz veriyo
rum.,, 

Johnson sözüne devamla demiştir 
ki: 
"- Bu sözler amerikan haklarını 

Almanya'nın hiç nazarı itibare alma
mıt olduğunu gösterir. Çünkü o za
man Amerika zayıf telakki edilmek
te idi.,, 

"Dii;tmımlarımız t~c"wiizden 
iin<_.,. cliişilnmeli !,, 

Taylor'un haklı olduğu noktalar 
var mı, yok mu? Tahlil etmiyeceğim. 

Ancak, kendisinin kannatini ifadede
ki ihtiyatı, bize meselenin tamamiylc 
düşündüğü gibi olmadığını yine ken
di ağzından anlatıyor. Zaten hiç bir 
yerde beşer cenubi Avusturalya'nın 
boş stepleri gibi yerlerini fabrikalar
la donatmağa kalkışmış değildir. Ben
ce Possibilisme'in esasları daha umu -
mi ve işin kendisine daha mutabıktır. 
Böyle olmakla beraber muhitin tesi -
rini de ihmal etmek teşebbüsleri güç
leştirmekten başka bir şeye yaramaz. 
Bacon insan, tabiatin hizmetçisidir 
der. Fakat büyük filozofun bu sözü o 
demek değildir ki insan toprağın esi
ridir. İnsan, toprağa, ona hükmetmek 
için çalışır. Bu çalışmada esaslı bir 
muvazaa bulunduğunu daima göz ö -
nünde tutmak zarureti var. Çünkü iki 
taraftan biri, diğerini zorlayınca imti
zaçsızlık başlar. Ya fert başını alrp gi
der, n.. tabiat. k.~ ,SvıııbiOK peni -
len, karşılıklı menfaate degıı, bırlikte 

Hatip Amcrika"nın hakiki müdafaa 
vaziyetinin henüz birçok vatandaşlar 
için bir sır teşkil ettiğini fakat bü -
tün ecnebi hükümct merkezlerince 
malüm olduğnu kaydettikten sonra 
demiştir ki: 

yaşayış prensibi bu neticeye vardırır. 

Esasen altı umdcmizden biri olan 
devletçilik bize mahsus bir iktisat ti -
pi halkeylemiş olduğundan yurtta 
yerleşme meselesini de kendi etatiz -
mimize göre düzenlememiz yurt coğ -
rafyasına tamamiyle uygun bir hare -
ket olur. Memleket ne gibi hususi mu
hitlerle biribirinden ayrı yerleşme 

mıntakalan arzediyor? Buralarda mu
hitin yenilmez iradeleri ve istifadeye 
mebzulen açık imkanları hangileridir? 
Bunları tespit ettikten sonra, müte -
şebbisleri istediğimiz ve tercih ettiği
miz imkanlara (Possible) koşturmak 
ve onları karşılıyacak muhit icbarları
na ve engellerine karşı cihazlandır -
mak, devlet müdahalesinin esasını teş
kil etmelidir. Zaten bu müdahale bu
gün dünyanın yarıdan çok fazlasında 
faydalı ve hayırlı neticeler vermeğe 
bafladı. Almanlar son zamanlarda, 
hatta buğdayların kendi iklimlerine 
göre bir intaşa malik olabilmesini te -
min için nebat hayatiyatına bile mü-

.~ n-•• n .. Wi vo•if•---mi,. muhtPnwl 
duşmanlarımızın haırıarrmıza tecavuz 
etmeden evel düşündürecek kudrette 
müdafaa vasıtaları inşa etmektir. Bu 
sayede düşmanlarımız muhtemel bir 
bozguna uğramaktansa belki bu fikir
lerinden tamamiyle vaz geçerler.,, 

.................................................... 
Yeni Şehir 

ULUS 
Sinemasının 

ilk proğramını yarmn 

okuyacaksınız 

dahale ederek buğdayı laboratuvar i
çinde almanlaştırmışlardır, yani o ik
limde yaşayıp gelişebilen yepyeni bir 
buğday nevi yaratmışlardır. 

BAL 1 K 
katiyen. Kabahat kimin? Anna Albertin'le dalgın 

dalgın konuf111akla beraber, hep bunları dÜ§ÜnÜ
yor. Kabahat, kapıyı sıkı çalmıyan, içeriye kabul e
dilmek için israrda bulunmıyan yabancıların mıdır? 
Ani, mağazadaki kızları hatırlıyor... Bunlardan 
bazıları kendiaini çok sever iseler de hiç bir evine, 
aileai ile tanıımağa davet etmemiıtir. Hatta Roz bi-
1.:ı fransız değil, leh yahudisi olduğu halde ... Ve biz
zat Anna, franıız arkadatlarından hiç birini ıimdi
ye kadar evine çaiırmıı mıdır? Hayır. Anna bütün 
bunları birden bire keıfediyor ve ıaşıyor. Bu, iateni
lerek böyle yapılmıı değildir. Fakat böyle, ve itte o 

kadar. 

TUTAN 
K E D İ 

SOKA&I 

-60-
Nihayet, Albertin de Balık • Tutan - Kedi soka

ima geliy r Vakıa Kot d'Azür'de bİT turneye çık
mak üzeredir, fakat daha evel Yani'nin ricasını isaf 
temek ve, hareketi arifesinde sevgilisinin ailesine 
ziyarette bulunmak iatiyor. Fakat içeriye sıkmtı i • 
çinde giriyor ve sevimli görünmek için haylı zahmet 
çekiyor. Ann , evlerinin kapısından ilk giren fran
aızm Albertin olduğunu heyecan içinde birdenbire 
ketfediyor. Onlar on yıldan fazla zaman var ki bu
rada oturuyorlar, ve Albertin ise ilk fransız kızıdır 
ki ..•• Şimdiye kadar hiç bir komıu kadın iki yumur
ta ödünç almak için bile onlara uğramamııtır. Pa
ris'teki ve belki de bütün cihandaki yabancıların 
alemi ne garip, ne kapalı, ne münzevi bir alemdir ... 
Heaıen on aene var ki onlar burada, franaızlar ara-
11nda yaıryor ve katiyen ötekilere karıpıyorlar, 

Bir cisimde yabancı bir cisim - on yıldanberi on
ların vaziyeti budur. Bardiıinof baz••• onları gör
meğe gelir; Liif gibi, Katrina gibi; Piya Monika ve 
Gretl de gelmiıtir. Fakat hiç bir zaman ve hiç bir 
fransız. Anna pencereden bakıyor; ve damlar Üze
rinden Notrö - Dam kiliaesinin iki kaim kulesini ve 
daha ileri<de mavi gökten bir parça görüyor .• 

Anna bu tehri ne kadar sevmekte olduğunu his
sediyor. Neden o kendini kapıp onun içine koyuver
miyor, onun tarafmdan tamamiyle imtisaa edilmeğe 
razı olmuyor, onu kendine vatan ittihaz etmiyor? 
Paris'i tanımadığından dolayı alay eden lstvan'ı, ve 
kabarelerle müzikhollerin Paria demek olmadığmı 
ona anlatmak istiyen kendi üstün gülümseyiıini dü
ıünüyor. Evet, Anna ıehri, hakiki ıehri, çetin, çalıt
kan ve namuslu olan ıehri tanımakta olduğunu aa
nırdı: Sentantuan mahallesindeki pazar yerini, sa
bah metropoliteninin yolcularını, atelyelere doiru 
hızla yürüyen faal ve mütevazi kızlan... O, bu teh· 
ri tanıdığmı zann•derdi, fakat acaba yanılıyor mu 
idi? Etraflarında eyler yükMlmektedir; içlerine nü-

..-······························································-. : . 
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Devlet ahş verişlerinde 
yeni murakabe uzuvları 
Klasik devlet, idari faaliyetler için 

kuruldu ve onun bünyesi, bu faaliyet
lerin artışı nisbetinde tekemmül etti. 
Devletin idare salahiyeti ile halkın 
bunu murakabe hakkı arasında muva -
zene tesisi için zamanın ve muhitin i
leriliği nisbetinde daima yeni yeni 
müeyyidc.ler arandı. Bulundu ve bir 
çok uzuvlar yarat~ldı. Son asır içinde 
hemen her memlekette az çok farklar
la kurulmuş olan, bizim devlet şurası
na ve divanı muhasebata muadil mü
esseseler de gene idari murakabe ya
pan birer unsur olmuşlardır. 

Halbuki klasik devlet dahi idari fa
aliyetleri yanında bazı iktisadi işler 

görmeğe mecburdu. Amme hizmetleri
nin yapılması için devletin bir çok 
menkul ve gayri menkul mallara sahip 
olması ve bunların tedarikinde, isti -
malinde hatta elden çıkarılmasında 

bir müteşebbis gibi hareket etmesi za
ruri idi. 
İdari faaliyet için kurulmuş bir bün

ye, ne kadar tekemmül etmiş olursa 
olsun ,iktisadi işleri başarmakta güç • 
lük çekecekti ve çekmiştir. Büyük 
harptan önceki devrin mutaassıp li -
beralleri dahi bütün güçlüğiyle bera
ber devletin yalnız idare ihtiyacı için 
iktisadi faaliyetlerde bulunmasına ce
vaz vermişler, ancak bunu bazı ted -
birlerle az zararlı hale gctirmeğc ça -
lışmışlardır. 

1794 te büyük ihtilalin ağır işleri a
rasında konvansiyon meclisi, Barrere
nin içinde şu cümle bulunan bir rapo
runu almıştı: "Evciden faydası, lüzu
mu iyice müşahede edilmiycn ve icra
aı emredilenlerin de tamam, sağlam 

ve tasarrufla yapıldıkları temin olun
mıyan işler için millet parasının har
catılmasına mani olmak" 

Aradan bir asırdan fazla zaman geç
tiği halde Prof. G. jezc Faris üniver
sitesi kürsüsünden devlet ahş verişle
ri için şunları söylüyor: "Bizi kan -
dırma.k için idare edenlerin ihmalle -
rindcn mcsul olacakları ileri sürülme
sin, mesuliyetlerden daima bahsedilir 
fa.kat hiç bir zaman ortada mcsul yok
tur, bulunmaz. Bütün memleketlerde 

daima-tetkikle;ini ;u şekilde bitirir: 
(Hiç kiıme mesul değildir, fakat bu i
şi de bir daha tekrar etmemelidir) bi
naenaleyh önleyici bir tefkilatın tan
zimi lazımdır." 

Amerika' da daha 1917 de ne§redilcn 
bir etüt komisyonu raporunda devle -
tin nafıa ve malzeme işlerini tanzim 
edemediğinden ve bir çok iskanda} -
lardan acı acı şikayet edilmiştir. 

İlk satırlardaki fikrimize dönerek 
diyebiliriz ki bütün güçlükler; idari 
bir bünye taşıyan devletin, büyük ha
cimde iktisadi işleri başarmak isteme
sinden ileri gelmektedir. Devletin i~
me hizmetleri için mal ve malzeme ıh
tiyacı arttıkça güçlük de ilcrilemek • 
tedir. 

Büyük harptan sonra bir çok mem -
leketlerde bir de devlet iktisadı doğ
du. Liberal zihniyet derece derece da
ha bir çok yerlerde yaşamakla bera -
her bir çok memleketlerde de devletin 
iktisadi işleri yalnız tanzimle kalma
dığı. bilfiil teşebbüs sahasına girdiği 

Kemal ÜNAL 
görüldü. Ancak klasik devlet bünye -
siyle başarılamıyacak olan bu işler i
çin her memleket kendine yaraşır bir 
sistem kabul etti. Almanya'da, 1talya'
da, Rusya'da ve hatta Türkiye'dc dev
let iktisadi teşebbüsleri ayrı ayrı sis
temler içinde yürümektedir. Her sis
tem muvaffakiyet yolunun kendisine 
daha açık olduğunu iddia edebilir. Fa
kat hepsinin birden sıhatle söyliyebi
leceği bir şey varsa o da iktisadi işle
ri idari işlerden azami hadler içinde 
ayırmış olduklarıdır ve bu ayrıhş dev
letin tasarruf ve murakabe hakkını a
zaltmıyacak tarzlardadır. 

Şu halde iktisadi birer mahiyeti o -
lan müzayede, münakasa ve pazarlık 
gibi işlerin de klasik devlet bünyesin
den ayrılması lazımdır. Garp finans 
tekniği bu ihtiyaçları daraltarak gene 
idari bünye ile başarmakta israr ede
bilir. Fakat yeni Türkiye için diğer 
iktisadi teşebbüslerde olduğu gibi alış 
veriş işlerinin de köklü bir değişiklik
le yeni uzuvlara verilmesi mümkün ve 
muvaffakiyete de namzettir. 

* * * 
Başvekalete bağlı olarak, devlet ik-

tisadi teşekküllerinin yüksek muraka
besini yapacak bir heyet artık kurul
muş bulunuyor. Bunu teşkil edenler, 
kanununa göre, sınai, ticari işlerde ve 
banka tekniğinde ihtisası olanlardır. 

Devlet alış verişlerinde, vilayet ve be
lediyelere ait mahalli komisyonlarla 
vekaletlere bağlı komisyonların sala
hiyetleri ufak miktarlara mlinhasır o
lup gerek şekil, zaman ve gerek mik
tar bakımıından chemiyetli işler, ve -
kilin veya vekiller heyetinin kararına 
bağlı bulunmaktadır. Bu kararların a
lınmasında ticari ve sınai işlerdeki 
ihtisas hasebiyle yukarıdaki murakabe 
heyetinin reyinden istifade cdilebi -
lir. Bu heyet kendisinin murakabesi
ne tabi iktisadi teşebbüslerin alım sa
tımlarını ölçmek için bir çok hazırlık
lar yapmış bulunacaktır. Bu hazırlık -
lardan devletin alış verişleri için de 
faydalanmak icap eder. 

.Devlet alış verişlerini 1934 yılında 

yapılan artırma, eksiltme ve ihale ka-
:yunıa"'mr • . . 
iinl mümkün gördüğümüz değişiklik
leri gene hepimizin anhyacağı bir dille 
izaha çalışacağız. 

X Vaşington - Ruzvelt tarafından 
davet edilmiş olan Brezilya hariciye 
nazırı Osvaldo Aranha şubatta buraya 
gelmesi beklenmektedir. Hariciye ne -
zareti bu hususta Ruzvcılt ile Vargas 
arasında teati edilen telgrafların met -
nini neşretmiştir. 

X Vartova - Münakalat nazır mu
avini bay Bolkovski Roma'ya hareket 
etmiştir. Orada İtalya ve Polonya si -
vil tayyareciliklcri mümessilleri ara -
sında bir konferans aktedilecektir. 

Şam-Meclis 227 milyon frank 
tutan 1939 büdçesini tasdik etmiştir. 

X Roma - Polonya sefiri Bay Vie
niava Dlugoaszovski dün hariciye nazı 
rı Kont Ciano ile görüşmüştür. 
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1~.30 Müzik (oda müzigi - Pl). 
13.00 Saat, ajans, meteoroloji haberleri' 
13.10 Müzik (guzel sesler - Pi). 
13.30 - 14 Turk muziği 
18.30 Program 
18.35 Türk müziği (incesaz - Besteniıtı: 

Seba faslı) Okuyan - Tahsin Ka~"' 
kuş, Çalanlar - H. Derman. E. K_.. 
H. Giır, B. Üfler, H. Tokay. 

19.20 Konuşma (doktorun saati). 
19.35 Türk muzigi (Klisik program): ~r 

Rauf Yekta - Mahur peşrevi. 2 - ..,~ 
kir ağa - Mahur beste. Bir afeti f1ll' 
peyker ile nüktelerim var. 3 - tttl 
Pençgih beste - hem sohbeti dil~j, 
- Itri - Segah ağır semai. S - u
Mahur yiırük semai 6 - B. üfleC 
Ney taksimi. 7 - Mustafa İzzet • sr 
gih p.rkı - Doldur getir ey saki. • 
Dede - Mahur şarkı - Gonül adlı b~ 
bülüm. 9 . Sadullah aga - Hicasv 
şarkı - Hıram et gulşene. 10 - Çorlt' 
lu - Hicazkar şarkı - Aldı beni j)lı 
11 - Şevki - Hicaz.kar prkı - Gö111~ 
mü duçar eden. 12 - Vecihe - Kaıı 
taksimi. 13 - Tuna sesi - Uzun kaJ 
yeıillendı. 14 - Mustafa çavut - ffil 
seyni şarkı - Bir dilberdir beni. O 
kuyanlar - Küme okuyucuları, Ç• 
Janlar Vecihe, R. Erer, F. F~ 
R. Fersan, K. N. Seyhun. C. Ko,.. 
B. Üfler, R. Kam. 

20.35 Saat, ajans meteoroloji haberleri il' 
raat borsası (fiyat). . .r 

20.45 Müzik (Oda müziği: Piano: CCJ111' 
Reııit. Keman: Orhan Borar ViyO 
lansel: Enver Kakıcı I - Van Beti' 
hoven - Trio (Do minör). 

21.05 Konuşma. , 
21.20 Müzik (küçük orkestra • ııef: N ec 

Aşkın) 1 - Fritz Recktenweld - Griır 
:zing de - potpuri 2 • Pepi Müller • 
küçük serenad 3 - Paul Holmer 
Saksunya koylü dansları 4 - Bucalot' 
si - Pestalozzanın bir prkısı - Cirt 
biribin. 5 - Anton Rubinstein - Kot' 
tümlü balo - süitinden Çobanlar. 6 
u ; Micheli - Şen serenad. 7 - Nir 
mann - Zenci dansı. 8 - Heuberger ' 
şarkta isimli süitten - Çeşmede - par 
çası. 9 - Niemann - Vals Boston. 

Z2.20 Saat, esham, tahvillt, kambiyo - nO' 
kut borsası (fiyat). 

22.35 Müzik (bir solist - ve danı plikları~ 
23.45 - 24 Son ajanı haberleri ve yarı~ 

program. 

Macar 1rkcıhğı yeni 

bir safhaya mı giriyor?. 

Macarlar 
üç sınıfa 
ayrııacaK 

Budapeşte, 15 a.a. - Etnik prensip 
üzerine müesses noel projesiıne zeyl O" 

larak, bir macar mebusu yeni bir ka -
nun layihasının hazırlanmakta olduğ\l' 
nu bildirmektedir. Bu projeye göre, 
mühim idari mevkiler yalnız turani 
macarlara, yani ecdadı 896 senesinden 
evel Macaristan'a gelmiş olanlara ve
rilecektir. Bu tedbirin siyasi, adli, ida· 
ri ve hatta dini mevkilere şamil olaca
ğı bildirilmektedir. Diğer macar va • 
tandaşlarına yüzde on bir pay ayrıla • 
caktır. 

Bu proje kabul edildiği takdirde, 
Macaristan'da üç sınıf vatandaş bulu • 
nacaktır: 

1. - İdare mevkiinde bulunan Tura· 
ni mac.irlar, 

2. - Ecdadı 896 yılından 'l':'nra Ma· 
caristan'a gelmiş olanlar, yani ikinci 
sınıf vatandaşlar, 

3. - Va1ıudiler, yani üçüncü smıf 
vatandaşlar. 

fuz edilmez evler; bir tehrin, bütün bir memleketin 
hususi ve gizli hayatını ihtiva eden evler ..• Albertin 
evlerinin eıiğinden geçmiı olan ilk fransız kızıdır. 
Evet, belki aık mani.leri yıkabilir; atk ve yalnız o. 

Anna Albertin'e sevimli görünmek için haylı 

zahmet çekiyor. 

olduğu Üzere topuklarını biribirine çarpmasını ne -
den pek tuhaf bulduğunu bilemez. Bundan baıka, 
ihtiyarlar fransızcayı iyi de konuıamıyorlar, ve Ya· 
ni onların aözlerini hemen düzeltiyor. Anası ile baba· 
sının &Özlerini şimdiye kadar hiç yapmamıı olduğu 
hafif bir asabiyetle tekrarlıyor. 

Bundan, beyhude iltifatlarla dolu bir konuıma 
meydana geliyor. 

Albertin burada rahataız olduğunu hisaediyor; 
bunu gizlemeğe m .... hal yok. MefrU§at, Bon Manıe'
nin binlercesini sattığı mefruıattandır, fakat baıka 
yerlerdeki gibi sıralanmamıı olduğundan batka tür
lü görünmektedir. İçtiği çwudata Möniye'nindir, ve 
bayan Barabaı'ın bu çukulatayı doldurduğu fincan 
da Samariten mağazalarından alınmııtır. Bununla 
beraber onda her zamanki tat yoktur, ve bulunduğu 
yerin havası ona acaip gelmektedir. 

Albertin'in kendini memleket değiştirmiş gibi 
hisaetmeainin sebebi müreffeh bir burjuva muhiti
ne menaup olduğu halde Jimdi bir itÇi ailesi arasın
da bulunması değildir. Hayır, Albertin fransız de
mokrasisi zihniyeti ile büyütülmüttü ve, bir demok
raside inaanın bir derece ıüatün derecede bulunanla
ra kartı kendini beğenmiı görünmeai kabildir; fa -
kat bir derece aıağıda olanlara kartı daima iltifat 
göstermesi zaruridir. Esaaen üç odalı küçük apartı
man aydınlık ve temizdir, onun genç sakinleri ise i
yi giyinmiı, hemen hemen zariftir. Albertin, kendi
sine iskemle gösterilirken yapılan harekette neden 
dolayı fazla bir hususiyet bulduğunu izah edemez 
(Bayan Barabaı oğlunun, ötekilere tercih ettiği ço
cuiunun davetliaine gösterdiği iskemleyi mekanik 
bir hareketle önlüğü ile silivenniıtir); Albertin, Ba
rabaı'm kendisini selamlarken harpte öirenmiı 

Klari ile Albertin hakikaten anlatıyorlar; çünkü 
Klari liselilerin mühmel ve tuhaf argosu ile konu
§Uyor. Konservaturvardaki etütleri dıımda fazla bir 
teY öğrenmemiı olan Albeırtin'den bilgili olduju i
çin tatsız muhavereyi canlandırmak ve ziyaretçiyi 
avutmak karariyle öne atılıyor. Aynı zamanda, ela 
gözlerinde de bir terehhüm lam'aaı parlıyor: zawJ
lı Yani! 

Yani ise çekingen. sıkılgan ve Albertin'i rahat 
ettiremediğinden dolayı fena halde müteea.irdir. 
Bir aıık için, kendisinin ve ailesinin sevgilisine en 
sıhirki.r çehresiyle görünemediğini hissetmek ne 
büyük azaptır! 

Anna, gitmek üzere müsaade istiyen Albertin'e: 
- .Ümit ederim ki gene gelirainiz, diyor. 
Albertin, bu hususta pek fazla kanaat beale-

miyerek cevap veriyor: 
- Elbette. 
Klari kolunu Albertin'in koluna geçirerek: 
- Tabii, gelmeliainiz, diyor. Biz, anlıyacaksmız 

ki, göründüğümüz kadar korkunç değiliz. Bizi ta
nıdıkça seveceksiniz. Düıününüz ki biz de siz fran
aızlara alıtmaia mecbur olduk, ve alııtıktan sonra 
da aizleri sevmeği öğrendik. Kard9'im Yani bunda 
ihtiaas peyda etti: bütün aevgiaini bir fransız kızma 
tahsis etti. Fakat bu, erkek çocuklarm yapacakları 
ittir. 

(Sonu v111 ! 
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Askerlik· 
Yaşıyan ölüler 

memleketinde .. 
Almanya havaların 

hakimiyetini elde etti 
Çeçe'nin soktuğu insanlar D ün Ekselsiyor'un husust 

muhabiri Londra'dan gaze
tesine bildiriyordu ki Cümhurrei
si Ruzvelt'in resmi tekzibine rağ
men Amerikadan gelen haberler 
Albay Lindberg'in birleşik devlet
ler hükümetine Almanyanın askeri 
kudreti hakkında gizli bir rapor 
vermiş olduğunu teyit etmekte de
vam etmektedir. Doğruca İlliek a
dalarından göndermiş olduğu bu 
raporda, Albay Lindberg Alman 
hava donanmasının dünyanın en 
kuvetlisi olduğunu ve birleşik dev
letlerin hava kuvetlerinden çok üs
tün olduğunu bildirmektedir. Lind
berg'in söylediğine nazaran alman 
hava kuvetleri 10.000 ön saf avcı ve 
bombardıman tayyaresini ihtiva et
mektedir. 

Şimdi de donanmasını 
İngiltere ve Fransa ile boy 

ölçüşecek hale koymak istiyor 
. Fil dişi sahille-

?ı_nde bir köy vadi- JA 
llln otları ve or- • 
lnanlan içine sak -
lannuş gibi. Bura- d 
larda akşam geç o- en 
luyor, sular dur-
gun .. Toprak rutu- •-------• 
~et kokuyor, böcekler ve çeçe sinekle
l'i Vızlıyor. Burası uyku hastalığının<>
cağı 250.000 insandan 26.000 i uyu
Yor. 

lu bir bela ve afettir. Sivri tarafı ile 
insanın hücresine bir zıpkın gibi 
girer. Bundan başka bu mikrop dal
galı bir uzvu sayesinde ilerler. Kan
da bulunduğu müddetçe hastalığın 
önüne geçilebilir. Doktorların fikri
ne göre uyku hastalığına yakalanan 
bir adam uzun müddet uğraşmak su
retiyle tedavi edilebilir. Fakat ikin
ci devrede yani mikroplar cü.mleia
sabiyeyi istila etiği zaman hastalığın 
arazını bulmak çok zor olur. 
Eğer uykuya tutulan adam kendi 

haline bırakılacak olursa üç seneye 
varmadan korkunç bir zafiyetle ölür. 
Ölürken yaptığı reaksiyonlardan ha
beri bile olmaz. 

Diğer taraftan Figaro'nun husu
si muhabiri aynı günde Londra'dan 
telefonla şunları haber veriyor: 

Beynelmilel politik vaziyetin harp tehlikesini gay~t Y~~ın 
gösterdiği bugünlerd~,. Al.manya'nın hava ve den~z sılah
ları fransız gazetelerını bılhassa me,gul etmektedır. Fran
sız muharrirlerinden Piyer Dominik' e nazaran, Almanya 
havalarda hakimiyeti elde etmiştir. Şimdi de, denizde ken
dilerinden çok geride olduğu Fransa ve lngiltere'ye yetiş
mek için gayretler yapmak ve donanmasını kuvetlendir· 
mek niyetindedir. Almanya'nın vaktiyle İngiltere ile yap
tığı ve yüzde 35 esasına istinat eden muahedeyi feshetmek 
için teşebbüslerde bulunduğu hatırlardadır. A,ağıdaki ya· 
zılar Almanya'nın hava ve deniz sahalarında yapmakta 

·,,Uzaklardan boğuk kamyon gürül -
tü.~eri duyulmağa başladı. Çeçe ile 
lnucadeleye geliyorlar. İki yerli dok
~r on beş hasta bakıcı bir barakanın 
0 nünde duran kamyondan indiler. a
letlerini çıkardılar. Zenciler mikros
lcoplara ve aletlere tuhaf tuhaf ba -
kzyorlar: Kanda ve beyinde cereyan 
ed~ek olan mücadelede bunların en 
büyük silah olduğunun farkında de
ğiller ... 

Otomobilinden sertabip te indi. Bu 
doktor yirmi seneden beri Afrikayı 
karış karış dolaşmış, salgın hastalık
ların, hele çeçenin ocağını avcundaki 
Çizgi gibi bilir. Daha otomobilden i
ner inmez eliyle seyrek ve tek tük in
•anıarı işaret ederek adamlarına: 

- Sayın bakalım bunları, dedi. Ba
na öyle geliyor ki, muayene için çok 
az insan gelmiş. Halbuki herkesi mu
ayene edeceğiz, Bu menhus hastalık
tan kurtulmak için bundan başka ça
re yoktur. Hele bu Ugadugu bölgesi, 
her yerden daha berbattır. 

Bu kızdan başka Alima adında baş
ka birinde hastalık daha şiddetli bu -
lundu. Kadının göğüsleri sarkık ve 
boş, bacakları deri ile kemik kal
mış, zayıf mı zayıf! yürürken ihtilaç 
içinde ka!Iyor, sara tutmuş gibi bir 
hali var Çeçe bu kadını tam bir sene 
evel sokmuş. 

Doktor onun da muayene etmeğe 

başladı. böğürlerni yokladı, iğne ka
dının bel kemiğine daldı ve gömüldü. 
biz mi çok iztırap duyuyoruz, yoksa 
dayanamadığımızdan mı, neden sızla
nırız? 

Halbuki J:enciler zerre kadar lir -
permiyor bile ... 

Uyku hastalığının ikinci derecesin
de hasta tedavi edilemiyor. Yanhz 
alman tedbirlere, sirayetin önüne ge
çiliyor. 

Berlinden Londra'ya gelmiş olan 
raporlar alman tayyare fabrikaları 
imalatının geçen eylfı~dan beri e
hemmiyetli nisbette artmış olduğu
nu ifşa etmektedir. Bu yakınlarda 
İngiliz eksperleri son teşrin ayında 
alınanların bir ay içince bin tayya
re yapmış olduklarını bildirmişler
dir. Fabrikalrada ameleler, her biri 
sekiz saat çalışan üç ekip halinde 
ayrılmıştır, yani fabrikalar harp 
ritmiyle geceli gündüzlü imalat
ta bulunmaktadır. Almanya tayya
re fabrikalarında dört yüz bin mü
tehassıs amele kullanmaktadır. 

~ olduğu gayretleri tahlil ediyor. ~ 

rika meselesidir. Fabrikalarda ça
lışma meselesidir. Ekiplerin üçe çı
karılması meselesidir. Mütehassıs 
işçilerin çoğaltılması meselesidir .. 

Çok defa alınanların organı -
zasyon dehasına malik ~ldukları 
söylenir. Harp esnaı;ında hız bu hu
susta onlardan geri kalmıyacağr
mızı ispat ettik. Hakikat şudur ki 
silahlanma sahasında Almanya 1933 
denberi elinden geleni yapmıştır, 
Çünkü 1933 denberi hükümeti - iyi 
veya - kötü silahlanma işine ko
yulmuş ve bu hususta asla ihmal 
göstermemiştir. 

Donanmasız imparatorluk olmx
yacağını söylemek itiyadımdır. 

Kudretli bir hava kuveti olmadan 
ne imparatorluk, ne metrepol, yani 
hiç bir emniyet olamıyacağını ila
ve edebilirm. 

Gerisi için fransızlar gazeteleri 
okumasını biliyorlarsa Taragona 
ve Barselona bombardımanlarını 

gözönüne getirsinler ve milli mü
dafaa için çalışan bütün fabrikalar
da ekiplerin sekiz saat çalışmaları
nı ve üçe çıkarxlmalarını istesin
ler. 

Avdan gelenler, tarladan dönenler 
de kalabalığa iltihak etti. Cetveller 
çrkarıldı. Listelerde herkesin ismi o
kundu. Burada, listelerde yazılı olan
lar hem vergi verenler, hem tedavi o
lunanlardxr. 

İşe bir zenci kızdan başlandı. Dok-
ordu : · •-- ' 

- Bir şey hissediyor musun, acı 
duyuyor musun? 

Kız gülüyorx cevap vermiyordu. 

Yo, o iztırap çekmez, ne acı duyar, 
ne sızı. Çeçenin ısırdığı bir uzviyet 
altı ay bir iztırap tezahürü hissetmez. 
ince bir ağrı biraz fiyevri, biraz yor
gunluk ve kırgınlık işte uyku hasta
lığının ilk anları. Fakat bu kadar iz
tırap hangi zenciyi rahatsız eder? 

Doktor başını salladı: 

- Guddeler büyümüş. Derinin altın 
da olgun bir erik gibi kayıyor. parazit 
ler guddelere toplanmağa başlamış. 

Şimdi vazife hastabakıcılara düşü
yor. Hepsi de erkek olan bu hastaba
kıcılardan birisi eline bir enjeksiyon 
iğnesi alarak kıza yaklaştı. ince iğ -
neyi boynuaa soktu, guddeden bir 
az usare çekti sonra mikroskopun ca
mı üzerine sürdü ve gözünü mikros
kopa dayayarak tetkik etmeğe başla
dı: çeçe mikrobu balıkların ve kurba
ğaların ilk hali gibi, haşir ve kuyruk-

Hayatın 

Bu köyde şöyle bir hadise olmuş
tur: Kango ve Kangoromo adında iki 
oduncu aynı evde oturmakta imiş. 

Kango'yu çeçe sineği ısırmış, adam 
hastalığı aldıktan üç ay sonra, oradan 
geçen bir sıhiye teşkilatı tarafından 
muayene edilerek aşılanmış, fakat a
radan epiyce bir nruddet geçt ikten - - _ .. - - - .... 
mikrobu arkadaşına a~rlamış, zavallı 
adam da uyku belasına müptela ol
mu§. 
Şark ve garp fransız afrikasmcia 

bugün 140.000 uykulu vardır. bundan 
evel pek çok yeklina baliğ olan hasta
ların adedi senelerden beri yapılan 
mücadelelerle bu kadara indirilmiş
tir Afrikanın Kamerun mmtakasında 
çeçe sineği ve uyku hastalığı ile bu
gün çok esaslı şekilde mücadele edil
mektedir. 

Şuşnig muhakeme 

edilecek mi ? 
Berlin, 15 a.a. - Havas bildiriyor: 

Eski Şansöliye Şuşnig'in akibeti henüz 
meşkfıktur. Viyana'dan gelen haber -
lere göre, kendisi hfila Gestapo'nun 
bulunduğu metropol otelinde bulun -
makta ve bu kış başlıyacağr e·ıelce bil
dirilmiş olan davası hakkında henüz 
hiç bir hazırlık görülmemektedir. 

N e Ekselsiyor, ne de Figaro 
bu güne kadar ciddiyetten 

mahrum meslekdaşlar olarak işti
har etmiş değillerdir. Belki aynı 
menşeden olan bu iki haber her 
halde sarih ve emin kaynaklardan 
gelmektedir. Demek oluyor ki na
sıl İngiltere denizlere hakimse Al
manya da hava hakimiyetini elde 
etmiştir. Ve yanlız dünyanın en ku
vetli hava donanmasının değil, aynı 
---..L. ı...,.1'"TI +•..,v..ar•ln.ri imiili hu

susunda en iyi cihazların da sahı
bidir. 
Diğer taraftan Ordr gazetesi ge

çen gün neşrettiği bir cetvelde 
Fransa'ya 1400, lngiltere'ye 1650, 
Sovyetler birliğine 5500, Polonya
ya 1400, ltalya'ya 2000, Çekoslo
vakya'ya 700 tayyare verirken Al
manyanın mevcudiyetin i 3600 ola
rak gösteriyord u. 

Bu rakkamlar bile bizi endişeye 
düşürmek için kafidir. Fakat Eks
elsiyor veya Figaro tarafından al
ınanların hava kuvetleri hakkında 
verilen rakamların sıhatine itimat 
etmek Hizım gelirse, ingiliz ve al
man tayyarelerinin mikdarları tabi-
1 Ordr gazetesinin gösterdiği mik
darlar olduğuna göre, vaziyet tra
jik bir mahiyet almaktadır B. Rıız
velt'in reaksiyonu bu itibarla çok 
daha iyi anlaşılmaktadır. 

., D ikkat ediniz ki bu, bir para 
meselesi değilidr, bizim he

sabımıza utanarak söyliyorum, bir 
organizasyon meselesidir. Bir fab~ 

içyüzü ] 
~==============================~23~=== 

Y azan: Filips Openhaym 

konforlu apartımanı pek yakındaydı. 
Rahat yatagı oradaydı. U~ağı bu saat
te banyoyu hazırlar ve emir beklerdi. 
Şimdi şöminesindeki odunların ateşi 
çıtırdar ve sıcak kahvenin güzel buğu
su mis gibi kokardı. 

Dişlerini sıktı. Çünkü bu dakikalar
da kendisinde bir zaaf hissediyordu. 
Bundan önce geçen aylar içinde bu ka
dar zayıf davranmış değildi. Tam bu 
sırada bu hatıra bulutları arasında 
doktorun çehresini görür gibi oldu· 
Kendini topladı. Eskisinden daha a -
zimli olarak yerine yerleşti. 

Blis, arabasını bir defa daha Kovent 
Garcen tepesine doğru sürdüğü zaman 
Sen Pol katedralinin ü zerinde gök yü
zünde pembe bir ışık görünüyordu. 
Artık burada alış veriş, izdiham başla· 

mıştı. Bu sebeple, öne geçebilmek için 
bir haylı müşküHit çekti. Bütün bun
lara rağmen ileriye geçti ve alacagı 
yemişlerle sebzeleri aldı. 

İlk karşılaştığı adam sordu: 
- Mot nerede? Ne oldu herife? 
Blis cevap verdi: 
- Bilmiyorum. Beni madam Mot 

tuttu; kocası galiba, bir taraflara sa -
vuşup gitmiş. 

- Gitmiş demek; pek iyi paraları 
pulları yolunda mı bari? 

oldu? 
- Çok olmadı. Buraya bu, ilk defa 

gelişim. 

Dükkancı, önündeki maşrabayı bo -
şalttıktan sonra dedi ki: 

- Kanburun olsaydı da yarım saat 
önce burada bulunsaydın. Burada bir 
saklanbaç oyunudur, gidiyordu. Balo
da l:erifin birinin başı belaya girmiş 
de ... 

- Ağır yaralı filan mı var? 
- Bir kişiyi hastaneye götürdüler; 

hasta otomobili ile geçerken gördüm. 
Delikanlı, madam Mot'a selam söyle; 
perşembeye bonosunu ödemeyi unut · 
masın. Zamane maHl.m. 

Bir kaç dakika sonra dükkanın ka
pısını açmıştı. Sessizce inerken yukarı 
kat pencerelerinden birisinde madam 
Mot'un çehresi göründü, Kadın, tam 
giyimli değildi. Fakat bu, Blis'e hiç 
mana ifade etmiyordu. 
Kadın seslendi: 

Fransızlara istediğinizi söyleyin 
onlar nihayet şunu anlamışlardır ki 
1917 denheri Rusya ancak iki şefe 
sahip olmuştur.: Lenin ve Stalin, 
Hitler beş senedenberi iktidar mev
kiindedir, B. Ruzvelt de ikinci dört 
senelik iktidar devresindedir, .il-

.. .. d f kendin i intihap ettır-çuncu e a .. . 
miye çalışacağı .s?ylenıyor ve ma-
IUmdur ki kendısı vasıtah olarak 
idare etmez. Nihayet, ingiliz dost. 
ıarımıı: bır avam kamarası intihap 
etikleri zaman, iktidarı eline alan 
başvekil ekseriyete sahip olduğu 
müddetçe, yani bir teşrii devre 
müddetinçe bunu muhafaza edebi
lir ve bu itibarla da her dakika dev
rilmek tehlikesine maruz kalma
dan siyasetine devam edebilir. 

8 ir hlikümetin iki esaslı ka
rakterinin iktidar ve devam

lrlık olduğu aşikar olmakla bera
ber misaller çoğaltılabilir. Havacı
lık sahasında, diğer bütün sahalar
da olduğu gibi, mahrem bir iktidar 
ve bilhassa devamlı bir iktidar te
min edilmedikçe hiç bir iş kurula
maz. 

Emil Ro~, daha 1937 ağustosun
da, her ay çıkardığımız 40 veya 50 
bedbaht tayyare üzerinde israr edi
yordu. Bu tenkitlerden beri aradan 
18 ay geçti. O zaman Almanya 300 
tayyare çıkarıyordu. Ciddi gazete
ler bize bugün ayda 1000 tayyare 
çıkardığını söyliyorlar, ya biz kaç 
tane çıkarıyoruz? 

- Haydi otur da biraz bir şey yiye
lim, dedi, dayak atmıya kalkışan falan 
olmadı ya. 

Blis, gözlerini kadının baş tuvale -
tinden ayırmıyarak: 

- Hayır, bilakis, dedi, iri yarı bir 
adam olan dükkancı size selam gön -
derdi. Perşembe günü borcunuzun ö
denmesini istiyor. Bana da bir kadeh 
bira ikram etti; bir şiling de bahşiş 
verdi. 

- Bana, ne diye, bahşiş şilingden 
bahsediyorsun. Cim Averi parasını 
vaktinde alacaktır; bunu da bilir. Ben 
biraz yukarıya çıkacağım. Sen yeme
ye başlıyabilirsin. 

Bu memleket için hayat memat 
meselesidi. 

Örop Nuvel mecmuasında Rober 
Gotiye' de, Almanyanrn deniz ku
vetlerini arttrrmak için giriştiği 
gayretlerden §Öyle bahsetmekte
dir. 

Alman hükümeti ilkkanunun 19-
unda, 10 bin tonluk kuvetli silahlı 
iki krovezörü t ezgaha koymak ve 
denizaltı filolarının tutar yekunu
nu mahsus bir şekilde arttırmak 
niyetinde olduğundan !ngiltereyi 
haberdar eti. Ne kadar esefe değer 
olsa da bu harekette şaşılacak bir 
taraf yoktur. Filhakika bu hareket 
anlaşmalar metnine uygundur. Ay
nı zamanda Hitler hükümeti tara
fından kabul edilmiş olan deniz 
politikası hususunda zaruri bir dö
nemeç noktasını teşkil eder. 

1935 haziranında, Almanya do
nanmasının tutar yekunu her za
man için ingiliz donanmasının yüı
de 35 i nisbetinde olarak tahdit et
meyi, aynı zamanda bu nisbete 
bütün gemi katagorilerinde riayet 
etmeyi taahhüt etmiştir. Yanlız bir 
istisna gözetilmiştir. Almanya in
giliz imparatorluğu denizaltı filo
larının mecmuu tutarına müsavi 
denizaltına malik olabilecektir. 

1937 munzam anlaşmasının şart
ları tetkik edilirse, krovazörler hu
susunda da aynı hükümlere varıla
bilir. 1936 da Fransa, İngiltere ve 
Birleşik devletler arasında Lond-

(Sonu 9 unr·l sayfada) 

küstahca gözlerle kendisine baktığını 
görerek elindeki filcanı bıraktı. 

Madam, sandalyasmı biraz daha de
likanlıya yaklaştırarak: 

- Ne o, dedi, sıkılganlık mı? Pal -
tona ve kasketine ne oldu bu sabah? 
Eve gelirken arabada titrediğini gör _ 
dilin. 

- İkisini de orada kaybettim. Bir 
yere bırakmıştım. Sonra bir de bak
trm ki yerlerinde yeller esiyor. 

Madam Mot, yarı hiddetli, yan şef _ 
katli: 

- Seni bu hırsız alayının arasına 
gönderip emniyet etmek caiz değil. 
Delikanlı, bir adam da sana bakmak 
için lazım. 
Dükkanın zili çaldı. Madam Mot ho

murdanarak ayağa kalktı. 

Blis, büyük bir istiha ile yemek yi -
yordu. Çok geçmeden Misis Mot çıka 
geldi. Şimdi saçlanndaki kağıtlar ~ık
mış, kaküller ve kıvrımlar yapılmıştı. - Hay Allah belasını versin dedi 

h~ç. t.ahammül edemediğim şeylerde~ 
bınsı de şu müşterilerin daha insan 
kahvaltı edip kendisine çeki düzen ver 
meden alış veriş etmiye gelmeleridir. 
Sen rahatsız olma, Mister Blis ben 
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ı,;: __ ........ ...... 

_lGC ...... ü ............. lcvin 
İzdivaç muamması 

Yir:mJ dört ya§mda bir genç f!N• 

leniyor. K .. rısı iyi tahsil görmü,, ae
vimli, güzel, belki de çok güzel bir 
kadındır. Bunların tanıpnalarını, se
viımelerini, nıtanlanıp nikahlanma -
larını tasavvur ediniz: el ele, göz gö-. 
ze, dudak dudağa dakikalarca, saat
lerce, günlerce İ&tikbali tahayyül et
mi§, hayatın saadetinden ibaret an• 
ları biribirine kenetliyen avuçları i
çinde yumutak ve ılık, hep böyle d&
vam edeceğine kanaat getirmi§lerdir. 
Yoldan geçenleri bile kendine gıpta 

ile baktıran bu bahtiyar çifti ebedi· 
yen ayırmıyacak olan bağ da penbe 
bir yavru teklinde kollarmı boyunla
rına dolamııtır. 

Fakat, hayır, insanlar bu kadar 
mesut olamaz, ken•dilerini bu kadar 
unutamazlar: genç kadın, dünyaya 
getirdiği mini miniyi kocasma bir te
selli gibi bırakarak hayata veda et· 
mi§ tir. 

itte, izdivacın bir mua:nunasr. 
Bir gün, bir çocuk, kardetinden 

tunu sormuıtu: 
- Arkadatunın babası, tam ikıi 

gün dişi ağrıdıktan sonra ditçiye git
miş, bin zahmetle ditini çektinnit ve 
evine dönerken bir kamyonun altm
da kalarak ölmüştür. Haksızlık de
ğil mi bu? Mademki adamcağız öle
cekti; önce neden bu kadar azap 
çekti 7 Diş hastalığından ölemez miy. 

di? 
"Bu iki gençten biri ötekinin ku· 

cağına zavallı bir masumu bırakıp 
mademki gidecekti; neden tanı~trlar, 
neden seviştiler, neden evlendı_J~?~, 
Biz de bunu sorabiliriz, Halbukı ızdı
vaç muamması budur: tanışac~.klar, 
sevişecekler evlenecekler ve dunya
ya çocuk getlreceklerdi. Oat taraf~
dır ki hayatın süsünü, yahu! hakı
kat&izliğini, veya acısmı te!~ıl ~der. 

Ancak, hikaye bitrnİ§ degıl~ır: ~~
ba ve çocuk - biri yaşlı ve otekı a
lemden habersiz - yaşarlarken ara
ya bir hala veya teyze giriyor: 

1 
- Neden böyle müteesııirsin. Ev

lensene ! Komşunun güzel bir dul kı· 
zı var. Tanıııyor ve evleniyorlar. 

Bir gün, iki arka•daştan biri öteki
nin elinden bırakmıyarak hayran 
hayran seyrettiği bir billür ki.aeyi 
tetkik ettikten sonra şunu sordu: 

- Bunun çatlağını görmedin mi? 
Çatlak var mıydı, yok muydu? 

Pek belli değildi. Fakat, bu hoyratça 
sual bilhir kasenin kıymetini birden• 
bire kaybetmesine kafi geldi. 

Bunun gibi kalbinin muhabbet , . 
kabiliyetini yeni karısına vermış o-
lan mustarip erkeğe bir gün biri fısıl-
dadı:, . . . . • 

- Sen karının mazis ııı bılır mı-
sin? 

Şüphelerin arasına bir de kaynana 

k ~\l·ı~tı. hk 
H ·k-yenin Fatih aulh ma eme-

1 a h · ' b'l• sinde geçen üst tarafını epımız ı ı-

yoruz. • 
Neden tanıştılar, neden evlendı-

Jer ... Ve erkek neden bu kadar sevdi, 
ve sonra neden öldürdü, niçin öldü? 

Bu izdivacın muamması acaba ne
ruindedir? - N. Baydar 

Şehir tiyatroşu artistleri 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Gripe 

tutulup bir haftadan beri temsillere 
devam edemiyen Şehir tiyatrosu artist 
leri iyi1eşmişler ve dün akşamdan iti
baren tekrar temsillere başlamışlardır. 

gelen Madamın yanından geçerek 
dükkana indi. 

Madam: 
- Böyle bir adam, nasıl olur da Ko

vent Garden'de bulunur, anlıyamadım, 
diyor. Herif efendiden bir adam. 

Delika.,lı, dükkandan geçerek kapı
ya çıktı. Gerçekten Madamın tarif et -
tiği gibi genç bir adam, dışarda duru-
yordu. Blis'in paltosu. gencin sol ko -
lundaydi; arkasında da bir otomobil 
bekliyordu. 

Genç adam: 
- İsminiz Blis mi? diye sordu, heı 

halde bu palto sizin olacak. 
Blis başını salladı. Sonra sesini ya • 

vaşlatarak sordu: 
- İnşallah hanım, selametle evino 

kadar varmıştır ? 

Genç adam, yeleğinin cebini karıştı
rarak dedi ki: 

- O saati tamamiyle unutmanızı is
tiyoruz. Genç hanım, size çok minnet -
tardır. Ehemiyetsiz bir hediye de gön
detdi. 

- Orasını bilemem; ben bir çırak, 
bir hamal olarak çalışıyorum; o kadar. 

Dükkan sahibi Blisi: 

Dükkan sahibi Blis'in eline bir şi -
ling sıkıştırdı. Delikanlı, arabasını 
Poplar'a doğru sürmeğe başladı. Ar • 
tık ortalık adam akıllı, aydınlanmş ve 
sokaklar, sessiz sessiz işinin başına gi
den kadınlı, erkekli insan kalabalığı i
le dolmuştu. Blis bitkin ve yorgun bir 
haldeydi. Bütün yapabildiği şey, bey
giri sürebilmekten ibaretti. Bir an ön
ce Krumo caddesine varabilmeğe ha -
kıyordu. Aklına bir takım hatıralar 
hücum ediyordu. Kendisinin rahat ve 

- Ben ortalığı temizletmek için Mi
sis Simpson'un çocuğunu içeriye ça
ğırdım. Sen arabayı olduğu yerde bı -
rak da beygiri ahıra götür. Ondan 
sonra dolanıp arkaya odaya gel. Bera
ber kahvaltı edelim. Daha sonra yükle
ri hep beraber indiririz. 

Blis bu emre göre hareket ederek 
bir müddet sonra arkadaki odaya gitti. 
Madam Mot orada idi. Sırtında beli 
gayet gevşek bağlanmış pembe bir sa
bahlrk vardı. Saçlarını kağıtlarla kı -
vmnış, bağlamıştı. Kıyafetinin öte ta
rafı ihmal edilmiş bir halde idi. 

- Gündüzün insanın böyle şeylerle 
uğraşmıya vaktx olamıyor, dedi, karnı
nı iyice doyur, şuradan bir parça su -
cuk daha al da ye. Arabanın yükünü 
içeriye taşımak epiyce uğraştıracak. 
Bir araba ile çarpışmak filan olmadı 
ya. 

- Hayır öyle bir şey olmadı. Her 
şeyin yolunca gitmesine dikkat ettim. 

şimdicik gider, gelirim. ' 

Blis, alelacele kahvesini içti ve ya -
vaşça öteki kapıdan dışarıya fırlamak 
istedi. Fakat Madam Mot'un sesi bu 
hareketini yanda kesmesine sebep ol
du: 

Blis, paltoyu soğan çuvallarının ü -
zerine fırlattıktan sonra iki elini de iki 
cebine soktu. 

- Gel de bir şey içelim, diye, dük
kanın içeri tarafında bir odaya davet 
etti. · 

İkisi de içeriye girdiler. Blis'in yeni 
dostu konuşuyordu: 

- Demek herif kirişi kırdı ha 1 Hiç 
ummazdım. Şimdi karısı işlere bakı -
yor demek. Sen bu işe gireli ne kadar Kadın samimi bir eaa De: 

- Oradaki adamların çoğu hırsız -
dır. Daima göz kulak olmak lazım . 
Bu işin başkaca çıkar yolu yoktur. 
Böyle bir işi üzerine almış olan bir 
kadının yanında açık göz bir erkek 
bulunmalt ki okka altına gitmesin. 

Blis kadının masanın öte tarafından 

- Buraya bak, bir efendi paltonla 
kasketini getirdi. Aşağıya in, seninle 
biraz konuşmak da istiyor. 

Blis, gerisin geriye döndü ve henüz 
tamamlanmamış kahvaltısını bitirmiye 

Genç adam, bu sözleri nezaketle 
söylemişti. Fakat hiç şüphesiz, bunlar 
da kibar alemine mensup bir kimsenin 
bir zerzevatçı cırağma karşı takınma

sı tabii olan gurur ve azamet de vardı. 
- Çok teşekkür ederim, dedi Blis. 

fakat paraya ihtiyacım yok. 
(Sonu var) 
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( YURTTAN RESiMLER ı Seyhan 
barajı 

lzmit körfezinden iki akşam görünüşü 

2.INt.000 liraya 
ihile edildi 

Adana (Husust) - Seyhan nehtl 
üzerinde yapılacak büyük baraj iti 
çok ilerlemi§ bir vaziyettedir. Şehrİ" 
mize gelen haberlere göre Seyhan ii
zerinde yapılacak olan baraj 2 milyoO 
400 bin liraya ihale edilmiştir. tnşaal 
hazırlıklarına yakında başlanacaktır. 

Mersin elektriği 

genişletilecek 

Mersin (Hususi) - Şehrimiz elek
trik tirketi, mevcut makinelerin ile
ride fehrin ihtiyacına kafi gelmiye
ceğini dütünerek yeni bir makine al• 
mağa karar vermiştir. Bir müddet e
ve) Buraanın getirttiği elektrik ma
kinesi tetkik edilecek, muvafık görU. 
lürse aynı modelden bir makine getir
tilecektir. 

lzmir'in muhtelif işleri 

lehlr oteli, turistik 
yollar pliJlar 
ve batakhk 

İzmir (Huauai) - ViLiyetimizde 
inp edilecek turistik yollar için ı ... 
veç ve Norveç aermayedar grupların
dan ikiai, vilayete müracaat etmito 

1 turiatik yolların inpaına talip olmuı
lardır. 

Vilayetten verilecek cevapta, 19 fil 
batta vilayet encümeninde ihale ka
rarı verilecek münakasaya iştirak .. 
leri bildirilecektir. 

Daha evel Amerikan ve tngili• 
sermayedar grupları namma müte
haaaıa ve mühendisler de İzmir turW. 
tik yollarının inpsı isi tekliflerde 
bulunmuılardı. Ma Ş nvustu

1 

1~~ .. ~..,.,_..-.........,.__.. __ ~~~~~~~....._j 
cıra ı p Jı ı e uze ya ı arasın

daki sahada bulunan bataklık, ilkba • 
harda kurutulacaktır. Hazırlanan pro
je Nafia Vekaletince tasvip edilmit -
tir. Bu yerde bulunan üç küçük ba -
taklık, açılacak kanallar denize akıtı
lacaktır. 

Şehirde bir bulvar açddı, bir köprü 
bir de sinema binası yapıhyor 

Maraı (Hususi) 
Şehrimif, cümhu -
riyet yıllarında bir 
çok yeni eserlere 
kavupuf bulun • 
maktadır. Asri me
zarlık, pazar yeri, 
aile bahçesi, ço -
cuk bahçesi, genel 
park, batıpark, asri 
fırın ve gazino, ka
nalizasyon, elek -
trik tebekeai, kur
tuluş anıtı, su te -
sisatı ve yeni bul
varlar bu eserden 
birkaç tanesidir. 
Maraş kurtulu -

luıunda kahraman
larm geçtikleri 
yol, belediye tara • 
fından g e n i t -
letilerek bir bul -
var haline konu
muş ve caddeye 
"Yiğitler buluva -
rı" adı verilmi§tir. 
Buluvarın geçtiği 
yerlere tesadüf e-

•Gl"tlf'ta belediyenin yeni açhia Yijitler buluanrulan bir görüniif 
den eski binalar 
yakında istimlak 

Bir köyde 
1050 senelik 

bir han 
Ka,.ert (Hus at) - Vilayetimize 

tabi Karadayı ünde tarihi bir han 
nrdır. Bu han ndan 1050 sene evel 
lnp edilmittir. Bu kıymetli tarih ese
rinin tamir ve muhafazası için vili
yet Maarif Veka etine müracaat' et
mittir. 

Otomobilin yaraladığı adam 
hastanede öldii 

İzmir, (Huausl) - İkbal mağazası 
muhasebecisi B. Kemal'in bir otomobil 
lluuı neticesinde bir ayağının parça
lmadığını ve hutaneye kaldırıldığını 

bildirmittim. Yarall tedavi edildiği has 
taaede ölmüttUr. 

1 

edilecek ve bulvar yeıil bir aahaya 

1 
M 

• 'd . . bağlanacaktır. Bulvarın ortasına bir 
ersın e yenı ınşaat de ayar saati konulmuıtur. 

Mersin (Hu t) G Şehrimizin yoku§ kısımlarına çık-
sua - eçen sene, k halk . . k 

cehrimiz irin bir in-•t · lm ma ıçın ço zor oluyordu. Be-
7 s ~ senesı o Uf- 1 d' · "hd t ·-· b"" · tur. Bu müddet i,.i d h" d · e ıyenın ı u e tıgı oto us servıa-

s n e te ır e yenı - le · b ·· lüğ"" tad k ld 
den 155 tane e•, apartman d""kkin rı u guç u or an a rrmı§-
• ıuı -..liJmittir. Ayn ııddve ~. d tır. Otobüsler be§ kurut mukabilinde 
ınır- cu ı m.. et ıçın e halk teh · ··u k k'" 1 · 
111 tamir, 47 ilive inpatı yapılmıt - d ı .. ürın ken dy~ Kane OfC erıne ka· 

ar got rme te ır. 1ı dere köp -
tır. .. ü ğ k 1 1 rus a ır na ı vasıta arının geçme-

Kansını vuran adam 3 
seneye mahküm 

İzmir, (Huausi) - İkiçe,melikte 
karıtı Bn. l\!uazzez'i öldürmek kastiy
le tabanca kurtunu ile agrr surette ya
rahyan B. Salih'in muhakemesi sona 
ermiıtir. Kadının jyi arkada§larla gez
D"emesi ve kendisinin uzun müddet e
•e gelemiyecek bir vazifede bulunmau 
cezayı hafifletici sebeplerden sayılmıt. 
3 sene, 3 ay, 3 ıün ha.pline karar ve -
rilmittir. 

sine müsait olmadığı için ismet pap 
mahallesi otobüs servisinden istifade 
edememektedir. Bu §ekli ortadan kal
dırmak ıçın Kanlı dere üzerine 
betonarme bir köprünün intasına bat· 
lanmrıtrr. Köprünün' temelleri bitmit 
dört ayaktan birisi de yapılmııtır. Bu 
beton köprünün altından 12 metre ge
nişliğinde bir yol geçecektir. Bu yo
lun 300 metrelik kısmı hazırlanmıt
tır. 

Belediye bir de sinema binası yap
tırmağa başlamı§trr. Pek yakında Ma
rq bir modern sinemaya kavuflllU§ 
olacaktır. 

lzmit lıôfıt labrilcaı 

lzmit'te ikinci k6ğıt ve 
selloz fabrikasının inşası 

Köylüye pulluk, tohumluk 
ve dokuma tezgahları dağıtılıyor 

. l~itA (Hususi) - Selloz endüıtriıi müeııeıeaine bağlanan i
kıncı kaiıt ve aelloz f abrikalanmızın inıaıına hararetle de
~am edilmektedir. Binaların mühim bir kıımı ve çatıları bitmit
tır. Fabrika makinlerinin montajına batlanmıttır. 

Burada, 500 amelenin ıığabileceği genit bir de lokanta yapıl-
maktadır. Ayrıca 300 bisiklet alacak 405, Hendek'te 3~3, Kandıra'da 521, 
bir de garaj yapılmaktadır. Yeni fal>- Gölcük'te 135, Geyve'de 433 yaban 
rikalarımızın açılma törenlerinin a- domuzu itlif edilecektir. 
ğustoa içinde yapılması muhtemeldir. 

Keten dolmmalar 
Pulluk dağıtılıyor 

Şehrimiz hususi muhasebesi muh
taç köylülerimize dağıtılmak üzere 
vilayetimiz topraklarına uygun tek 
tekerlekli pulluklardan getirerek 
ziraat müdürlüğü vasıtasiyle dağıt

mıya ba§lamıttır. Bunların fiyatı 18 
lira SO kuruştur. Cevdet Yakup 

Plajlar 
tnciraltı plajında viliyet hususi 

muhasebe müdUrlütil tarafından inp 
ettirilecek gazino ve banyo odaları -
nın inıasına da baharda ba§lanacak -
tır. Belediye tarafından da Kar§ıya· 
kada Bostanlı plajında inp ettirile
cek gazino ve banyo soyunma odala
rı için ketif yaptırılacak, plan hazır· 
latılacaktır. 

Yamanlar aıyu 
Yağmurlu havalarda Karşıyakada 

Yamanlar suyu çeşmeleri bulanık ak
maktadır. Bundan, su borularıpa yağ
mur sularının karıştığı neticesi çıka
rılmıt ve fen memurları, su boruları
nı muayene ederek Yamanlar suyuna 
yağmur sularının nerede karııtığını 

tespit için yamanlar dağna gönderil· 
mitlerdir. Lazım ıelen tamirat ve i .... 
lahat yapılacaktır. 

Yu mevsiminde yamanlar dağında
ki muhtelif kaynaklar sularının, ya
manlar suyu tesisatına ilave edilmesi 
ve bol su temini için ite baılanacak· 
trr. 

Şehir oteli 
Şehri meclisi toplanarak ruzname • 

deki tek maddeyi müzakere etmi§tir. 
Telefon şirketinin devletçe satınalın
maaı üzerine belediye alacağının pe
§in alınarak bu para ile §ehir otelinio 

tzmit Gebze ve Kandıra da ve vili
yetin keten yetiten diğer yerlerinde 
kete-n dokumacılığının islihı için ye
niden tedbirler alınmakttdır. Bu itle 
iktisat Vekileti de yakından alikadar 
olmaktadır. Vekilet bu maksatla yap
tırdığı pratik dokuma makinesini vi
liyetimize göndenni§tir. Makine halk 
evinde latanbuldan gelen bir ustanın 
nezareti altında itlemeğe başlamı§
tır. Yeni tezg&b 70 santim eninde ke
ten bezi dokumaktadır. Bu tezgahlar, 
keten istihsal eden köylerimize dağı
tılacaktır. 

------·-------·--' inpsı meclisçe karalaıtr • 

T oltumlalı 
Bu sene ziraat müdürlüğü elinde 

bulunan kalbur makine ve selektörle
rini Adapazarı, İzmit, Geyve, Kandı
ra kazalarında halkın istifadesine arz 
etmittir. Şimdiye kadar 538,149 kilo 
tohumluk buğday kalburdan geçiril
mi§tir. 377,511 kilo da iliçlanmıttır. 

Ôldüriilen dorraalar ı 
Viliyet muzır hayvanlarla müca

dele komisyonunun kararıaa göre, } 
bu sene bmit'te 5550 Adapazarında 
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İzmir lik ma~lar1nda 

Alsancak 1 - D. spor 1 
Doğanspor 4 - Ateı 2 
İzmir 15 a.a. - Lik maçlarına bugün 

de devam edildi. Hava açık ve güneş -
li olduğundan sahada epeyce kalaba -
lık seyirci toplanmıştı. İlk müsabaka 
Alsancakla Demirspor takımları ara -
sında yapıldı. Birinci devrede ener -
jik bir oyun oynıyan demirsporlular. 
vakit vakit Alsancağı müşkül vaziye -
te soktular ve bir de sayı çıkardılar. 
Alsancak devrenin sonlarına doğru 
penaltıdan beraberliği temin ettiğin • 
den devre 1 - 1 berabere bitti. 

Galata.aray ve Demirıpor takımları, dünkü maçtan evel bir arada 

İkinci devre başlar başlamaz alsan
caklılar hücuma geçerek ilk dakika -
larda ikinci ve yirminci dakikadan 
sonra da kısa fasılalarla daha beş gol 
yaparak maçx 7 - 1 kazandılar. DÜN, GÜNÜN TEK KARSILASMASINDA 

Doğanspor - Ateş 

Demirsporlular üstün fakat, sert bir 
oyunla neticeyi 5-0 kazandılar 

Bu maçtan sonra Doğansporla Ateş 
takımları karşılaştılar Oyunun ilk an
ları iki tarafın enerjik oyunu ile seri 
bir cereyan takip ediyordu. Oyun kar
şılıklı akınlarla müsavi bir şekilde de
vam ederken 24 üncü dakikada Doğan
spor ilk sayıyx yaptı. Buna Ateş 34 ün
cü dakikada mukabele ettiğinden dev
re 1 - 1 berabere bitti. 

Dnn Muhafrzgücü sahasında lik maç 
1trına devam edildi. Talebelerin ku
lüp takımlarında oynıyamıyacakları 
hakkındaki son karar üzerine takım 
Çıkaramıyan Güneş ile Harbiye İdman 
Yurdu maçı, cumartesi sayımızda yaz· 
dığımız gibi, yapılmadı. Yalnız en ku· 
'letli şampiyon namzedi Demirspor ile 
Galatasaray karşılaştılar. Neticede De
ıtıirspor oyunu 5 • O gibi mühim bir 
farkla kazandı. 

Ha.va güzel olduğu için Muhafızgü • 
CÜ sahası oldukça kalabalıktı. Merak -
lılar tribünleri hemen hemen doldur
ınuşlardı. Maça Gcnçlerbirliğinden tb.
la.n Türcmen'nin idaresinde saat 14 de 
başlandı. 

İlk dakikaları Galatasayın lehine 
gibi görünen oyun birdenbire seyrini 
değiştirerek Demirsporun lehine inki 
fa.fa baıtladı. 

Bu karşılaşmada, Galatasaray'ın e • 
nerjiye istinat eden oyununa mukabil 
demirsporlular biraz ağır fakat daha 
olgun ve daha şuurlu hareket ediyor • 
lardı. Bu suretle hareket eden demir
ıporlular bu üstünlüklerinin ilk se -
ıneresini elde etmekte geçikmed\ler. 

Birinci gol 
'il:"--• ---· ,_Aıft .. A .... --·ı: olduklıt-

rı bir hücum merkez muhacimin uzak-
tan fakat sıkı bir şütu kendilerine ilk 
sayıyı kazandırmış oldu. Fakat yapı • 
lan bu golün Galatasaray maneviyetı 
üzerinde hiç bir menfi tesir tesir ha -
ııl etmemiş olduğunu, Demirspor ka -
lesini zaman azman müşkül vaziyet -
lere sokan hücumlarından anlıyorduk. 

i ki gol daha 

Sarı kırmızı oyuncular~an muhakak 
bir klas daha üstün bulunan demirspor 
lular sol kısa fasılalarla ve sol insayd
ları vasıtasiyle iki gol daha yaparak 
devreyi 3. O galibiyetle bitirdiler. 

Takımların puvan vaziyetleri 
I kinci ,ı,•vre 

Maç Ga. Be. Ma. A t. Ye. Pu. 
Demirspor 8 6 1 1 23 10 21 
A. gücü 7 4 2 1 17 10 17 
Harbiye 8 3 3 2 22 13 17 
Gençler 8 . 8 2 2 4 12 18 14 
Galata S. 9 2 1 6 12 23 14 
M. Gücü 6 2 2 2 9 7 11 
Gün et 8 2 1 5 9 20 11 

Not: Cetvelimiz, gol avarajı usulüne göre, hükmen ga
lip takıma 2 sayı ve 3 puvan, mağlup takıma da a leyh ine 
2 sayı ve sıfır puvan verilerek tanzim edilmittir. 

________________________________________ ..) 

İkinci devrede Ateş yirmi dakika 
kadar üstün bir oyun oynadı ise de gol 
çıkaramadı. Buna mukabil 2 Sinci da -
kikada bir kargaşalıktan istifade eden 
doğansporlular ikinci ve biraz sonra 
da güzel bir akınla üçüncü sayılarını 
yapmıya muvaffak oldular. Ost üste 
yapılan bu goller Ateş takımını sars -
tığından doğansporlular rahat bir o -
yunla hakimiyeti kurdular. Kırkıncı 
dakikada dördüncü gollerini yapan 
doğansporlular biraz sonra Ateşin 
ikinci sayısına mani olamadıklarından 
oyunu 4 - 2 galibiyetle bitirdiler. 

l kinci devre ' ı • 
Oyunun ikinci yarısında da düdükle 1 sta n b U l 'da k •ı maç 1 a r 

beraber ve büyük bir süratle faaliyete 

;:~:~~~::~~~ah:~~~al::a:~;~~ sürpr·ızl·ı netı·celer verdı· 
hücumunu kalecinin de gafletinden 
istifade ederek gol ile neticelendirdi. 
4-0 galip vaziyete geçmelerine rağmen 
hakemin ikide bir müdahale ve ihtar -
tarını icap ettirecek kadar sert oyna
mıya başlıyan demirsporluların bu ha
reketleri, oyunun nezahetini ihlal edi
ci mahi~tte cören halk tarafından 
ı.,.ı•r•• .,o ı-rnt•cıtn 1\., lc::ırs;tl::ıınmakta -
idi. 

Son ııol 
Galatasaraya gelince, maçın başın -

danberi elde etiği bütün fırsatlarını, 

kaçıran sağ açıkları ile oynamakta 

israr etmekte idi. Bu fırsattan istifa -
de eden demirsporlular da tekrar hü -
cuma geçerek 80 inci dakikada mer -
kez muavinleri vasıtasiyle beşinci gol 
terini de yapmıya muvaffak oldular. 

Oyunun bundan sonrası ise iki tara
fın gayretine rağmen golsüz olarak 
geçtiği için maç 5 - O Demirsporun le -
hine bitti. 

Fenerbah~e 8: - İslanbulspor: 1 

Beykoz Topkapıyı 7 - O; Beşiktaş 
maOlup ettiler Vefayı 4- O 

Galatasaray Hilôl'le 1-1 berabere kaldı 
İstanbul, 15 a.a. - Bugün üç sahada l dafaa oyunu tatbik ediyordu. Bu sı-

birden lik maçlarına devam edildi. ralarda, bilhaaaa Hilal kalecisi güzel 
l'enerbahçe atadında: kurtarı,lar yapıyordu. Devre son da -

Günün birinci maçı Topkapı ile Bey kikalara kadar bu vaziyette devam et
koz arasında oynandı. Beykozlular ti. ~e Kalataaaraylılar aı:ıcak 43 ün~ü 
nisbeten zayıf olan rakiplerine karşı dakıkada kazandıkları hır penaltı ıle 
faik bir oyundan sonra maçı 7 - O ka - b~raber.liği temin ettiler. Devre bu şe-
a d 1 kılde nıhayet buldu. zn ı ar. 

İkinci müsabaka Fenerbahçe ile İs - İkinci devre 
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Halkevi kayakçıla rmm 
dünkü gezintileri 

Ka laba lık bir sporcu grupu Ayaş 

Belinde zevki i saatler geçirdi 

Kayakçılıkta düşenin de doıtu vardır! ..• 
.. 

Halkevi spor komitesinin tertip ettiği kayakspor hareketleri • 
nin ikinci haftası dün gene Ayaşbelinde yapıldı. Halkevi kayak
çılarından maada Ayaşbeline Mülkiye Mektebi ve Ziraat Ensti· 
tüsü talebeleri başlarında öğretmenleri olduğu halde hususi oto
büslerle gelmişlerdi. 

Hariçten de hususi otomobillerle 
gelenlerin sayısı pek çoktu. Ayaş beli 
gün geçtikçe Ankara'nın en iyi ve çok 
müsait bir kayak spor merkezi haline 
gelmektedir. 

.l'..ayaKçı grupları arasında Halkevi 
sporcu1a1 •nm canlı .ııareketleri ve 
l>ılhassa Liençler bırhgınden halkevli 
Asım Kurt"un teknik hareketleri dik· 
katı çekıyordu. Asım Kurt'un munta
zam çalıştıgı takdırde, bu senekurban 
bayram nda dagcıhk ve kayakçılık fe
derasyonu taratından tertip edildiğini 

..... duydugumuz kayak spor müsabakala• 
rında iyi netıcelcr elde c:decegini tah

t:! min ediyoruz. 

Kayakçıların bütün ihtiyaçlarını 
••- göz önünde tutarak bilhassa hazırladı

Kayakta mühim olan, ilk 
adımJır .. 

ğı sıhi tertibatları sayesinde Ayaş be
lindeki kayak spor hareketleri eına• 
sında vukua gelen ufak tefek kazaları 
da derhal önliyecek şekilde yardımlar 
temin ettiği memnuniyetle görüldü. 

Kayakçılar Ayaşbeli'nde sabahtan 
akşama kadar verimli ve canlı hareket
ler yapttkları gibi gidi§ ve dönüt esna
sında da otobüslerinde tam bir sporcu
ya yaraşacak şekilde bir buçuk aaat 
devam eden yolculuklarını dağ ve mil• 
li şarkılar söyliyerek büyük bir neıe i· 
çerisinde geçirmişlerdir. 

Halkevine ve bölge ajanlığına men
sup kayakçılar kafile reisinin batkan
lığında ayrıca bir de dağ turu yapmış• 
lardır. Bu tur çok büyük bir intizam i
çerisinde cereyan etmittir. 

Dağcılık ve kayakçılık federasyonu 
tarafından önümüzdeki kurban bayra
mında Uludağ'da tertip edilen kayak 
spor müsabakalarına Ankara kayakçı
larının iyi bir şekilde iştirakini temin tanbulspor arasında oynandı. Mektep- İkinci devrede rüzgarı lehlerine a • 

lilerin çekilmesiyle zayıf bir şekil ala.n lan hilalliler, oyunu mütevazin bir 
istanbulsporluların pek büyük hır şekle soktular. 
farkla yenilecekleri tahmin edilirke?, İkinci dakikada Boduri sakatlanarak 
fenerbahçelilerin d~r.gu? ve ist.enız sahadan çıktı. Galatasaraylılar Hilal 
oyunu karşısında bırıncı devreyı 4-0 kalesi önünde biribiri üzerine fırsatlar 
gibi nisbeten az bir farkla bitinneye kaçırıyorlardı. 

etmek için bölge ajanlığının önümüz. 
deki haftadan itibaren kayakçılar ara

Fakat kızak daha tehlike•izdir, sında muhtelif teşvik müaabakaları 

Demİr•porlular Galatasaray kalc.i önünde 

Demir•por kaleci.inin 6ir mtarıfl 

muvaffak oldu.lar', . . . 25 inci dakikada Cemil müdafaaya 
Oyun fenerlılerın tam bır tazyıkı al- Adnan ve Musa da hücum hattına geç

tında oynanmadı. İstanbulsporlular tiler. Fakat bütün bunlar netice üze -
kuv~tli rakiplerine karfI ilk. dcvr~ 20 rinde hiç bir değişiklik yapmadı ve 
dakıka kadar mukavemet ettıler. Fık - hilalliler Galatasaraya karıı muvaffa 
retin kornerden yapt~ğ.ı ~~l !le ~lı - kiyetli tabiye tatbik ederek maçı be -
yan sayılar az sonra bırıbırını takıp et· raberlikle bitirmeye muvaffak oldu -
ti. Ve Yaşarın, Şabanın ve tekrar Fik - lar. 
retin golleriyle Fenerbahçe ilk devre- ş I a-J da 

· 4 o ı hl · b' • d' ere sıuaın : yı - e erıne ıtır ı. 

ık . · d cd f 1.1 F'k Bu sahada yapılan maçlar arasında 
ıncı evr e ener ı er gene ı - "h' . . v f 'd' 

et Şaban, . 1 adedın' ı' en mu ımı Beşıktaş - e a maçı ı ı. r ve n vaaıtaaı e sa ı .. . . 
k . k d ..ıı. d 

1 
y y Bu musabaka 3000 den fazla seyırcı 

se ıze a ar ç-ar ı ar. .. .. d d B da 1 E .. 
O k b. k'ld de- onun e oynan ı. un n eve yup -yun gevıe ır tc ı e 

d k b . f kal ... ü Kasrmpap takımları karşılaştılar E -vam e er en ır ara ener eaı on n· .. .. 
d 

·· 1 b' 1 . t bul yupluler bu maçı 3 - 2 kazandılar. e guze ır pas af?M yapan ıs an -
sporlular sol açıklarının ayağiyle ye
gane gollerini yaptılar ve böylelikle 
maç 8 - 1 Fenerbahçe lehine bitti. 

Beşikta - Vefa ... hele iteceh birini de bulursanız! 

Taksim stadında: 
Bugün öğleden evel Taksim ata -

dında Galataıaray - Hilal maçı yapıl -
mıştır. Saat 11.30 da takımlar sahaya 
şu kadro ile çıkmıtlardır : 

Galatasaray: Osman - Lfıtfi, Adnan, 
Musa- Bedii, Ekrem, Necdet, Süley -
man, Cemil, Boduri, Mehmet. 

Hilal: Murat_ Akif, Muammer, Mus 
tafa, Zeynel, Selim, Lfltfi, Haluk, Hak 
kı, Rüstem, İbrahim. 

Hakem: Şazi Tezcan. 
Oyuna galatasaraylılar ~şlad~~ar. 

2. nci dakikada Hilalliler sagdan guzel 
bir hücum yaparak Galatasaray ~e -
sine indiler .. Top Hakkı'nın kafasıy -
le Galatasaray kalesine girdi. 

Bu ani golden sonra mağlup vaziye
te düşen galatasaraylılar daima Hilal 
kalesi önünde oynamalarına rağmen 
şilt atmayı ihmal etmiyorlardı. Çok 
ın.,_ HiW miidaf.wr ıılu bir mü· 

Beşiktaşlılar bu maça en esaslı bazı 
oyuncularından mahrum bir halde şu 
kadro ile çıktılar : 

Mehmet Ali - Hüsnü, Tacettin - Şev. 
ket, Feyzi, Bülent, Hayati, Rıdvan. 
Bedii, Eşref, Şeref, 

Vefalılar da oldukça eksik bir hal
de idiler. Takımları şu şekilde idi : 

Azat - Vahit, Saim - Sefer, Lutfi, 
Namık, Abdiif, Adnan, Şükrü, Meh _ v 

met, Sinan. 
Hakem: Tarık. 
Oyuna beşiktaşlılar başladılar. Gü. 

neşe karşı oynamıya mecbur olan ve • 
falılara karşı yapılan ilk hücum sol • 
dandı. Eşref, Şerefin uzun bir vuruşu
n~ ~aktinde yatişemedi ve top avuta 
gıttı .. Beşiktaşlılar hücumu tazelemek 
i'?:1kanı~ı buldular ve Eşref, dördün -
cu dakıkada gol ile neticelenebilecek 
bir vaziyeti hazırlamak fırsatını bul -
du. Fakat bunu iyi kullanamadı. 

{Sonu 8 inci sayfada) 

Epi yorulduk, bir iki lokma 
bir ıe1 yiyelim. 

yapmağa karar verdiğini öğrendiık. 

Bu sene Uludağ'a gidilmek imkanı: 
bölgece temin olunduğu takdirde kafi
leyi teşkil edecek sporcuların seçimi i
şinin geçen yıllarda olduğu gibi kulüp
lerimize bırakılmıyarak doğrudan 
doğruya dağcılık ve kayakçılık ajanlı
ğınca yapılmasına karar verildiğini öğ
rendik. 

Ayll§beli'nde kar vaziyeti 
Geçen haftaya nazaran bu hafta A

yaşbeli'ndeki karın kalınlığı cüzi bir 
miktarda azalmış olduğunu ve (fcv· 
kalade bir hava vaziyeti olmadığı tak· 
dirde) hali hazırdaki karın kayakçıl• 
rımızın bu ıpor ihtiyaçlarını daha bir 
çok pazarl&r temin edecek vaziyette 
olduğu bizzat oradan gelen sporcu• 
lerdan öğrenilmiştir. 

Akfam olurken, dönüt hazırlığı 

Foto : C~lil ŞAHJNGlL 



-8-

. 
lngi ltere'nin zararına olmak üzere 

Hitler sömürgelerin 
yeniden teksimi için 
bir plan hazarlamış ! 
Almanya'nın Ukranya hakkındaki plônı 

Polonya'yı korkutuyor 
Londra, 15 a.a. - ScHihiycttar mah- ziyctte bırakmıştır. Almanya'nın Uk

filler geçen hafta Hitler ile Bek ara- ranya hakkındaki planı Polonya'yı 
sında yapılan mülakata dair verilen korkutmaktadır. lki cihetten bu dev
tafsiHita büyük bir ehemiyct atfetmek let İngiltere aleyhinde bir siyaset ta
tedirler. Verilen haberlere göre bu kip etmek istememektedir. Polonya 
mülakat esnasında hemen münhasıran bir sömürge devleti olmak istemekte 
Hitler'in mlistemleke projelerinden ise de deniz aşırı yerlerde arazi sa
bahsedilmiştir. Söndcy Dispeç gaze- hibi olması ancak uzak bir istikbalde 
tesinc göre Hitlcr büyük bir kısmı mümkündür. 
lngiltere'nin zararına olarak sömür - ı 
gelcrin yeniden taksimi için bir plan 1 llitlcr yeni wleplerde 
hazırlamaktadır. Söylendiğine göre bulunacak 
"daha büyük bir Ukranya" ihdasını Halbuki şarki Avrupa meselesi acil 
da ihtiva eden Almanya'nın şarki menfaatlerini tehdit etmektedir. Di -
Avrupa'ya doğru genişleme projesi- ğer cihetten Almanyan'ın bir veya iki 
ne itiraz etmemek şartiyle Polonya - seneden evel sömürge meselesinden 
nın yeni müstemleke taksiminde de bahsetmiyeceğine dair Hitler tarafın. 
bir hukuku olacaktır. dan Çemberlayn'e verilmiş olan söz 

Polonya müşkül vaziyette henüz muteberdir.,, 
Bu gazete şöyle devam ediyor: Bu gazete netice olarak şöyle de -
"ltalya'ya da müstemlekeler verile- mektedir: 

cektir. Bununla beraber Bek hiç bir "Hitler bu sene de geçen sene kul
tcahhüt altına girmemiş ve bu mcsc- landığı tabiyenin aynını tatbik etmek 
lenin ilkbaharın başlangıcında yeni tasavvurundadır. Mumaileyh gene 
bir mülakat esnasında mevzuubahs e· şarki Avrupa'da genişlemek meselesi 
dilmesine karar verilmiştir. Almanya- ile sömürge meselesi hakkında muva
nın teklifi Polonya'yı müşkül bir va- zi taleplerde bulunacaktır. 

Radikal partisinin kongresinde 

B. Dalôdye mühim bir nutuk verdi: 

HükOmel hi~ bir ey 
feda etme 

( Baiı l ine aylada ) \ 

iki cephede mii.C.lıclele J 

B. Daladiye bund sonra seyahati 
hakkında izahat veı iş ve dahili ka
rışıklıklarla harici rlukların aynr 
zamanlara tesadüf < iğine işaret et
miştir. 

"- On aydanberi kümet iki cep-

hede mücadeleye m cbur kalmıştır. 

Anlayışsızlık. fena r · et, hatta hazan 

da teşrinisanideki si 

gibi korkunç tehlike 

Bilakis karışıklık za 

i umumi grev 

çoğalıyordu. 

"ldukça, Fran-

sanın arzu ve iradesi teyit mümkün 

oluyordu. Böyle bir ' iyet hudutsuz 
bir surette devam ed mczdi. Bundan 

sonraki günler, Fran 

ratorluğun bütünlüğL 
hayati menfaatlerinin 
litika endişelerinin il 
smı istilzam edecek o 
larla doludur. Hüki 
hem bir barış, hem de 
politikasıdır. Hüküme 
zeşt peşinde değildir. 
şeyi feda etmek istem 
kanı için hasistir. Fak 
faatlerinin bekçisidir., 

nrn ve impa • 
l.ın ve milletın 

r türlü iç po
nde tutulma -
ecede zorluk
et politikası 

:ıilli müdafaa 

f'ran ı:: birliği 1m 
Hükümet bütün er. 

medeniyetine nihayet " 
la mazlıgın hudusuna 
Fakat fransız mcnfaa 
kuvete ve gerek hiyle} 
dilmek suretiyle tehlik< 
nı kabul etmiyecektir." 

B. Daladiyeı fransı 
ve müsalemet içinde ç2 
temiş ve sözlerini şu s 
tir: 

"- Bunun için, far 
gün bir kat daha ku\ 
Hem barışı hem de Fr, 
kurtaracak olan bu dış 
cak bu suretle takip ed 

iç bir sergü-
akat hiç bir 
ır. O, fransız 

t Fransa men-

ılcnmeli ! 
jisi ile batı 

.cek bir an • 
~i olacaktır. 

rinin gerek 
!'llÜracaat e -
konulması. 

rdan nizam 
malarını is -
tlc bitirmiş-

ız birliği her 
bulmalıdır. 

;anın itilasını 

litikayı an -
ıliriz." 

Lord Hali faks 
Cenevre' de 

Cenevre, 15 a.a. - Lord Halifaks 
dün akşam buraya gelm'~ ve Bay But
ler tarafından karşılanmıştır. Lord 
bundan sonra Bay Bonnet ile görüşe
rek mumaileyhe Roma'da İngilizlerle 
İtalyanlar arasında yapı m olan gö -
rüşmeler hakkında malumat verecek
tir. 

1 1 

ıs emıyor 
B. Çemberleyn 

Londra'ya döndü 
Paris, 15 a.a. Roma'dan dönmekte 

olan B. Çemberleyn saat 8,10 da Pari
se muvasalat etmiş ve garda ingiliz 
büyük elçisi tarafından karşılanmış -
tır. 

B. Çembcrleyn'in treni saat 9,46 
da hareket etmiştir. Bir saat 46 daki -
kalık tevakkuf esnasında Başvekil Pa
ris'teki ingiliz büyük elçisi ile görüş

müştür. 

Londra' ya döniiş 

Londra, 15 a.a. - Başvekil bu ak
şam Roma'dan buraya dönmüştür. 
Pazar olmasına rağmen kalabalık bir 
halk kütlesi kendisini garda selamla -
mıştır. 

Roma göriişmeleri ve 
lıiikiinıeı mahfilleri 

Londra, 15 a.a. - Hükümet mahfil
lerinin Roma mülakatından sonraki fi
kirleri, john Garvin'in Observer gaze
tesinde çıkan ve "Bu seyahatin umumi 
vaziyeti olduğu gibi bırakmasından ve 
bir salah ümidinin müsteb'ad olmama
sından dolayı oldukça memnun bulun
duğunu" bildiren bir makalesiı;de tel
his olunmaktadır. 

Bütün pazar gazeteleri buna ben
zer yazılar neşrederek B. Çcmbcrleyn
in Akdeniz vaziyetini değiştirecek ve
ya Fransa'nın menfaaHcrine dokuna
cak her hangi bir tavizde bulunması 
imkansız bulunduğuna göre, BB. Çcm 
berlcyn ve Musolini'nin ne kadar mü
tehalif olursa olsun görüşlerini şahsan 
ve dostane bir surette tesbit etmele _ 
rinde teessüf ve teessüre değer bir ci
het mevcut olma:;lığını bildirmktedir-
ler. · 

Korsan Hüseyin 

mahkum oldu 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Sabıka

lr deniz korsanlarından Hüseyin Ka
ra adında biri, geceleyin Gaaltada Şa
rap iskelesinde bağlı bulunan Süley
manın motörüne girmiş ve soymak ü
zere kamara kapısını kırmak için uğ
ra mağa başlamıştır. Bu sırada kama
ra ında uyumakta olan motoör sahibi 
Süleyman uyanarak dışarıya çıkıp 
Hüseyini yakalamak istemiş, fakat 
Hüseyin birdenbire Süleymanm üze
rine atılmıştır. 

Korsanla motörcü Süleyman boğu-

uı.;us 

Barselon kışlalarının kapılarında Lastik ayakka6ı 

f abrikaıı kuruluyor Kadınlar ve çocuklar cepheye 
vedôlaşıyorlar gidenlerle 

(Başı l inci sayfada) 
General Kanilo Alonzo cebri yürıü

yüşlerle saatte dokuz kilometre katet
mek suretiyle Reus'c yaklaşmaktadır. 

Bu suretle Valansiya - Taragon yolu
na varmış olan Alonzo kuvetleri bu 
cephedeki hasım hattını yarmışlardır. 

General Sanşez kumandasındaki 

Navar fırkası Taragon'u işgal etmiştir. 
Diğer askeri kollar Taragon'dan on ki
lometre şarkta sahile varmışlar ve Ga
ya nehrini Tamarit civarında geçmiş
lerdir. 

J1' apurlar da :;tıptedildi 
Navar fırkasının fevkalade seri yü

rüyü~ü ve Taragon'un işgali neticesi 
olarak :Frankiı>t kuvetlcr çok mühim 
ganaim elde etmişlerdir. Muhtelif ha
mulelerle dolu olarak limanda bckli
yen cümhuriyetçi iapanyol gemileri ta
mamiylc ele geçirilmişlerdir. Şehre gi
ren .Frankist kuvctlcr ahali tarafından 
büyük meserretle kabul edilmişlerdir. 

Taragon, ehemiyeti itibariyle Kata
lonya'nın ikinci şehridir. Ahalisi 350 
bin kişi kadar tahmin olunmaktadır. 

Askeri mahfiller, Taragon'un ve 
Rcus'un bu kadar sliratle sukutu kar
şısında hayret göstermektedirler. Bu 
suretle şarki şimali cephesinin en bü
yük kısmı yıklmş oluyor. 

Reus Taragon'dan küçük olmakla 
beraber bütün harp sanayii merkezi ol
duğu için işgali diğeri derecesinde e
hcmiyetli addedilmektedir. 

Umumi ilerleyiş 

Saragos, 15 a.a. - Frankistler dün 
Katalonya cephesinin heyeti umumiye
sinde vasati on kilometre kadar ilcr
liycrek Coloma civarnda kain Barselo
na takriben 65 kilomc;trclik bir mesa· 
fede bulunmaktadırlar. Frankistler 
bundan evel Barselon eyaletinin hudu
dunda bulunan Kodon tepesini işgal 
ettikleri için Coloma şimdi topların a
tc~i altında bulunmaktadır. 

Cenup mıntakasında Frankistler, 

Montblanch - Reus yolu üzerinde ve 

Reus'e on kilometre mesafede kain 
Valls ve Alkover şehirlerinin nakliyat 
merkezini işgal etmişlerdir. 

Barselon'un <,:ehresi değişti . 
Barselon, 15 a.a. - Frankistlerin 

ilerılıare:ıtetl ctn\aa ~..,.\•·-'--~ "'-~:-

miştir .. Silah altına alınanların sokak
lardan geçmesi vaziyetin vehametini 
hatırlatmaktadır. Kadınlar ve çocuk
lar kışla kaplarnda toplanarak silah al
tına alnanlara veda etmektcdirler.Cad
deleregerilen geniş kurdele_lcr halkı 
mukavemete davet ctmektedır. Duvar
lar afişlerle doludur. 

Macar Hariciye 
Nazırı dün 

Berlin' e gitti 
(Başı ı inci sayfada) 

Hariciye nazın B. Çaki, Berlin'c 
hareketinden önce, macar ajansının 

bir muharririne aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur. 

Konı Çaki'nin beyanatı 

"- Macaristan, alman - macar dost 
luğuna ehemiyet vermektedir ki bu 
hareket yalnız realist bir politika ol -
makla kalmamakta, aynı zamanda ma
car milletinin içinden gelen hissiyata 
da uygun bulunmaktadır. Umumi 
harpta ve ondan sonraki devrede, ma -
car milleti ve onun şefi naip Horti en 
müşkil anlarda dahi Almanya'nın ya • 
nında bulumu tur. !şte büyük alman 
milletinin Macaristan'daki dostluğa sa 
dık kalmak diye tavsif edilebilecek or 
lan bu kuveti bu sayede takdir etmek
te olduğuna kani bulunuyorum. Maca
ristan için olan bu takdir ve muhabbet 
Münih'te ve ondan sonraki tarihlerde 
kıymetli neticelerini vermiş ve Maca -
ristan da mihver devletleri tarafında 
etnik prensipin başarılması lehinde 
sarfedilen mühim gayretlerin netice -
sinden his&e'&ini almrstır. Halen Ma • 
caristan tarihinin bu faslı kapanmıştır. 
Ve simdi ücüncU rayhın haricivc naıı
rı scfatiyle bir dostu tekrar ~öreiblc -
cezimden dolayı bahtiyarım." 

şurlarken etraftaki mavnalarda bulu
nanlar duyup koşmuşlar ve zorlukla 
Hüscyini yakalamışlardır. 

Dün asliye dördilncü ceza mahke -
mesinde yapılan muhakemede Hüse • 
yin suçunu inkar etmişse de şahitle 
rin ifadeleri ve tahkikat evrakiylf 
cürüm sabit olduğundan, dört ay haı 
sine karar verilmiş ve Hüseyin mah 
kemede tevkif edilmiştir. 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Kun<Iu
racılarla yazlık keten ayakkabı ima
lathaneleri araaında ötedenberi anlat-

ın - - - - - - - - - 11 mazlık vardır. Kunduracılar bu ihti. 
- au awws o awwws 5 • 40 lı:ıf k .. k.. d h 11 tmek · • 4 ı o un en a e ıçın 300.000 

General Miaja diyor ki : 

Hiç bir zaınan 
teslim 

olmıyacağız 
Londra, 15 a.a. - Söndcy Kronikl 

gazetesi, son nüshasında general Mi
aja'nın şu beyanatını neşrediyor: 

"Adamlarımızın ruh haleti, mahru
miyetlerinin derecesi ne olursa olsun, 
ve Franko'nun yabancı kıtalarının in
dirdiği darbelere rağmen, hiç bir za
man bugünkünden daha iyi olmamış
tır. Hiç bir zaman teslim olmıyaca
ğız. Franko'ya taze kuvetler verildi. 
Bizim adamlarımız ise iki senedir 
harp bölgelerindedirler. Bugün kcn -
dilerinden yeniden taarruz etmeleri
ni istedim. Müracaatıma asil bir su -
rette mukabele ettiler. Bu hal, asker
lerimin ruh haletini göstermektedir. 
Hükümct ordusu, modern tcchizat, 
tank, tayyare ve büyük toplar temini 
için Franko kadar kolaylıklara nail 
olsaydı, harp §imdiye kadar bitmiş o
lurdu. Fakat bu kaynaklardan mah· 
rum olarak da ve her şeye rağmen za
feri elde edeceğiz. Düşman son kozu
nu oynuyor. Muvaffak olamazsa, ma
neviyatı ne olacaktır. Buna mukabil 
davasının hakkından emin olan kıtaa
tımız sonuna kadar dayanacaklardır. 
Düımanm Katalonya'da ilerlemesine 
müsaade ettik. Zira burada mukave -
mete tevessül etmekle boş yere birsok 
telef verecektik. 

~l<ıdri<l ve f:~ırammlu.r 

cephelerinde 
Fakat düşmanımızın burada işgal 

ettiği her kilometre murabbaına mu. 

kabil Estramadur ve Madrid cephele

rinde arazi işgal ettik. Askerlerimiz 

amatör değildir. Gençler bile muhare
be yıllarının verdiği tecrübe ile sert

leşıni bir ~arP. veteranı halin.- gel ~ 
mış er ir. Igun yaşta insanlar mağ-

lôp edilemez. Silah ve mühimmat is
tihsal5.tımız organize edilmiş ve mun
tazam bir tarzda cereyan etmektedir. 
Bu hususta yabancı kaynaklara bağlı 
değiliz. Sakin ve nihai zafere kani bu 

lunuyoruz. Hükümct ordusu mağlUp 

olmamıştır ve asla olmıyacaktır.,, 

lira aarfiyle büyük bir lastik ayakka
bı fabrikası kunnağa karar vermitler
dir. 

Kunduracılar bu maksatla kendi a
ralarında müteaddit toplantılar yap
mıılardrr. Şimdiden 100.000 lira te -
min edilmittir. Mütebaki 200.000 li -
ra da pek yakında temin edilecektir. 
Yeni fabrika bil yük bir anonim 9irkct 
halinde idare edilecek, hissedarları 
yalnız kunduracılar teşkil edecekler -
dir. Bu tc ·kilata bütün büyük serma
yeli kunduracılar girecekleri gibi, ge
rek lstanbul'da, gerek memleketteki 
küçük kunduracıların yeni fabrika i
le yakından alakası bulunacaktır. 

·Esasen kunduracılar kooperatifi teş
kilatını genişletmit ve memleket da

hilinde birçok satış yerleriyle anlaş
ma yapmıştır. Bu itibarla yeni fabri

kanın kurulması ve iteltilmcsi işle -
rinde mevcut teşkilattan istifa edile
cektir. 

Kunduracılar fabrikanın işletme iş
leri için lazım olan malzemeyi teda
rik maksadiylc Avrupa'daki mütead
dit firmalarla temasa geçmişlerdir. 

Makinelerin bir an evci tedarikine ça 
lışılmaktadır. 

Lastik fabrikası, Ycdikuledc yapıla 
caktır. Bu semtteki fakir ailelerin ef
radı aynı zamanda yeni fabrikanın a
mclclcrini teşkil edeceklerdir. 

Tamir ettirilecek yollar 
İstanbul, 15 (Telefonla) - Beledi

ye şubeleri, yol tamiratına ait liste
leri hazırlryarak merkeze göndermiş
lerdir. 

Bu listelere göre Fatih kazasında 

Fener nahiyesinde, Ycşiltulumba ve 

Lonca, Samatya nahiyesinde, Tatlı -

kayak, Mütesellim, Marmara, Kara -
gümrük nahiyesinde, Sarayağası, Şch 
remini nahiyesinde; Mevlevihane ka
pı, Tepebağı, Fatih merkez nahiye. 

sinde, Sofular, Camcı camisi, Kire
mit cadde ve sokaklariyle Kadıköyde 
Dürriyc, Rıhtım, Moda, Fazılpafa, 
.N\_~•&•-~•. D..,.,..~- C..-'_;1...J-....-.c 
Murat bey, İhlas, MerdivenJdJy, 
Yoğurtçuçeşme, Şifa, Tepe, Hasırcı
başı, Kokar şose yol ve caddeleriyle 
Büyükdere Karaorman, Canfes, Ha· 
mam, Kircçburnunda Çeşme, Yeniköy 
de Salkımküpe, Küçüktepe, Emir· 
ganda İlkmektep, Rumelihisar.ı'nda 
Meydan, Sarıycrdc Ortaçeşme, Fıs -
tıklı sokak ve caddeleriyle Sarıyerle 
Yenimahalle arasında bulunan Kavak 
köprüsünün tamiratı yapılacaktır. 

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 

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 atağı· 
daki pUlna göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 • 2.000 .. 
4 • 250 • 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 • 50 .. S.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li. 
n.'dan aıağı dütmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde o/o 20 
faziaıiyle verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birlnciklnun. 1 Mart •c 
l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ı 

ı··~--------------------------
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İstanbul' da ki ma~la 
(Başı 1 inci sayfada) J 

6 ıncı dakika: LCltfinin uzun bir Pi! 
sına yetitcn vefal ııol açık, kartısın 
dalı:i müdafaa.yı kulaçl1.1arak ceza çi 
gisinin içeninc girdi ve topu ıert bi 
şiltle kaleye yolladı. Top, kale direğı• 
ni yalıyarak avuta gitti. 

Golsüz geçen dakikalar 
Vefalılar hücum avantajlarını tesi · 

se muvaffak oldular. Beşiktqlıları 

derli toplu oynamalarına rağmen vefa 
lıların kurdukları hakimiyet daha e 
nerjik oynamalarından ileri geliyor: 
Bunun neticesi olarak Beşiktaş kalesi 
sıkı9ık vaziyetlere dü,üyor vefalı mu 
hacimler yakından ve uzaktan ,ut çe • 
kiyorlar. Bunlardan biri, onuncu da 
kikada sağ için attığı vole şütü Meh 
met Ali, ancak tesadüfen kurtardı. 

12 inci dakika: Bcfiktaşlılar vazi 
yete ha.kim olmaya başladılar. Fevzi' 
nin ileri bir pasına fırlıyan Eşref, to 
pu müsait vaziyette ortaladı. Rıdvan 

topa biraz geç kalmasa idi siyahbc • 
yazlılar muhakkak bir gol çıkarryor • 
lardı. Bir dakika sonra da, Şeref Ha • 
yatidcn aldığı pası ayağından kaptır .. 
dı. 

19 uncu dakika: Bir Vefa ınışıne 

mani olamıyan Bcşiktaşın sağ müdafii 
topu eli ile kesti. Penaltı cezasını Ve. 
fanın sol muavini avuta attı. Muhak -
kak bir gol şansını bu suretle kaçıraıı 
vefalılar bir durgunluğa düştüler. Be
şiktaşlılar bundan istifade ediyorlar 
ve rakip kaleyi sıkıştırıyorlardı, ma
mafih, sayılık bir fırsat yaratamadı -
lar .. 

Kaçan f ırsaılar 
Vefalılar durgunluktan ayrılmıya 

ve yeniden vaziyete hakim olnuya 
muvaffak oldelar. Sol içleri birdcnbi -
re tehlikeli vaziyetlere girebiliyor. 
Fakat şiltleri yerini bulmuyor. Nite -
kim 28 inci dakikada kaleci ile karp 
karşıya kaldığı halde topu fena bir 
vuruşla Mehmet Ali'nin eline verdi. 

Vcfalıların enerjileri nisbctinde 
muvaffak olamadıkları görülüyor. Bu
nun sebebi takımın muvaffakiyet ami
li olarak münhasıran gayreti istioat 
etmesidir. Oyuncular, muayyen bir ni
zama tabi olmaksızın, tamamen te~ 
düfi oynuyorlar ve top, çok defa git -
tiği yerde vefalı oyuncu bulamıyor. 

Devrenin son dakikalarında, vefalı
larııı aleyhine 3 - 4 firikik atıldı. Fa • 
kat beşiktaşlılar bundan istifade ede.. 
medilcr ve birinci devre sayısız bcra • 
berlikle bitti. 

I kinci devre 
oyunla başladılar. Kısa bir müddet va-. 
ziyete hakim olan yeşil beyazlılar, be
şinci dakikadan sonra bu vaziyeti 
Betiktaşa kaptrrdılar. Sekizinci daki
kada, Hayatinin ortalayı,ından istifa
de eden Rıdvan, B~iktaşı galip vazi -
yete getiren golü, yakından bir VUl'UJ" 
la yaptr. 

Bu golden sonra vefalılar çok bo~ 
dular. Oyuııun bütün teknik ve taktik 
icaplarını bir tarafa bırakarak, saha .. 
nın her tarafında aadece koıuttulaE.ı 
zaman oldu ki bir topun üstüne üç~ 
falı birden çıkıJ yaptılar ve birbirle -
riyle çarpışarak topu kaybettiler· Be
şiktaşlılar bu yüzden ciddi tehlikela: 
yaratıyorlar. · · .. 

Goller: 
25 inci dakika: Hayatinin phst btr 

hücumu topun Vefa ağlarına ikinci 
defa girme11ine sebep oldu. Vefalılar 
büsbütün paniğe düttiller. 30 uncu da
kikada Eşref, 37 inci daıkikada da Rıd
van 3 ve 4 üncU golleri yaptılar. 

Oyunun son dakikaları da bu tekilde 
geçti ve befiktathlar sahadan 4 -O ga-
11 p çıktılar • 

Balkan bisiklet 
birlikleri kongresi 

Sofya'da toplandı 
Sof ya, 1 S a.a. - Balkan bisiklet bir

liklerinin kongresi dün burada dahili
ye nazırının bir nutku ile açılmıştır. 

Kongre, Balkan devlet rcislerien ta
zim telgrafları gönderilmeıüne karar 
vermiştir. 

Kongre, bisiklet sporunuın tamimi 
ve her sene filmpiyonluk müsabakala
rı organize edilmesi makaadiyle bir 
Balkan anlaşması te.W meselesini tet
kik etmektedir. 

Kongre, pazartesi cilnü mesaisini 
bitirecektir. 

Sivas'ta Akşam kız sanat okulu 
Sivas, (Huıuıi) - Şehrimizde bir 

alqam kız sanat okulu açıldı. Bu mü -
naaebctle yapılan törende birçok da -
vetliler hazır bulundu. Törende Maa -
rif müdürü, okul direktörü ve bir öğ -
retmcn birer nutuk aöylediler. Divet
lilere çay pasta ikram edildi. Mektep, 
büyük titizlik ve temizlikle divetlile -
rin yüzüne gülüyordu.Okulun ıimdilik 
150 talebesi vardır. Bu rakamın iki 
yüze çıkacağı tahmin edilmektedir. 
Akşam kız sanat okulu Sivas'ın sosyal 
hayatında ve aile muhitlerinde çok 
milıim bir: ibti,yacı kartılıyacaktır. 
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H i K A y E 
ULUS 
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A N O A Ç .................................................. 
NÖBETÇIE~ZANELER 

' : İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 

Memurlar 
kanununda 
değişiklik 

(Başı 2. nci sayfada) 

-9-

ASKERLİK 

Büyük aşk!. 
la Muaııs. işine geç kalmamak için te _ 
şla .evden çıkan kocasının arkasın -

~an, köşeyi dönüp kayboluncaya ka -
. ~ ~ktı. Sonra pencereden ayrılarak 
ıçını çekti. Belkide; Şükrü'yü baya -
tında b' dah .. · ır a goremıyecekti. Kararı -
1>.ı verm· t' B .. ış 1· ugun, on scnedenberi 
)'aşadığı bu evi geri dönmemek üzere 
tcrkedece kti. 

Yazan: F. Zahir Törümküney 

sinin üstüne bıraktı. Hizmetçi kızı ça
ğırdı: 

- Pervin, dedi. Benim bugün mü
him bir işim var. Akşama belki biraz 
t,ecikirim. Sen çocuğa iyi bak. Sakın 
ağlatma. 

Her şeyden habersiz, rahat, rahat 
südünü içen yavrusunu kucakladı. U
zun, ..uun öptü. Çocuğu sandalyesinin 
üstüne oturttu. Hızlı adımlarla oda -
dan çıktı. 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarı;amba 
Pereembe 
Cuma 
Cumartesi 

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

Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

ACELE İMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 

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

Lüzumlu Telefon N':"Tlaraları 
Yangın hibarı: (1521). - Telefon müra

racaat. şehir: (1023-1024-). - $ehirlera
rası: (234-1-2342). - Elektrik ve Hava
gazr arıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anban: (3705). - Taksi 
telefon numaralan: Zincirli cami civa
rı: (2645-1050-1196). • Samanpazarı Cİ· 
varı: (2806-3259). - Yenişehir. Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323) •• Havuz başı. 
Gıiven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333). • Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

böyle bir tesisi birden kurmak husu -
.sunda güçlük olduğu inkar edilemez. 
Bu işi kolaylıkla başarabilmek için ilk 
adımda yalnız bir kısım memurlar için 
bu usulü tatbik ve yavaş yavaş diğer 
bütün memurlara teşmil etmelidir. Bu 
düşünce kabul edilen 2919 numaralı 

tadil kanunu ile de teyid edildiğinden 
bu kanun ile mevzu hükümler layiha· 
ya küçük bazı fıkralarla nakledilmiştir. 

Almanya havalarm 
hakimiyetini elde etti 

(Başı 5 inci sayfada) 
ra'da yapılan deniz anlaıjması aza
mi 10.000 tonluk A sınıfına mensup 
hafif deniz üstü gemilerinden hiç 
birinin, muahede aktinin sonu olan 
ı sonkanun 1934 den önce tezgaha 
konamıyacağını kaydediyordu. 

1 

işaret etmiş bulunuyor. Yalnız te
dafüi hazırlık formülli bir kenara 
bırakılmıştır ve bize artık sahil mü 
dafaasından balısetmiye cesaret e
dilemiyor. 

İskeleti 35.000 tonluk iki ve bel
ki üç 26.000 tonluk iki zırhlı ve üç 
cep kruvazöründen mürekkep bir 
donanma açık denizde harbı kabul 
etmiye muktedir kuvetli bir varlık 
teşkil eder. 

d .. Masanm başında kendi kendine sil-
Unü içen, küçük yavrusunu uzun, u

lun süzdü. Gözleri yasardı. Onu da bı-
rakıp gidecekti. ~ 

l Şü~rü il~ on sene evel sevişerek ev
dennuşlerdı. Birlikte yaşadıkları müd
lt et zarfında kocası ona daima neza • 

Ctlc muamele etmişti. Kazancı mü -
~~eldi. Mesleğinde parlamış bir 
~~hendisti. Yumuşak tabiatli, güler 
~Uzlü bir adamdı. Yalnız, mühim bir 
h~suru vardı, karısiyle hemen, hemen 
ıç hlefgul olmazdı. İlk zamanlar, o -

ll~n bu halleri Mualla'nın pek gücüne 
~1tnıemişti. Fakat, seneler geçtikçe bu 
~l genç kadının sinirleri üzerinde 
ena tesirler yapmağa başlamıştı. Gü

~cl, hem de çok güzel bir kadın oldu
g~nu biliyordu. Kalabalık bir yere 
gırdiği vakıt, bütün erkek başları ona 
doğru çevrilir ve arkasından takdirle, 
arzuyle bakarlardı. Evlendikleri gün
dcnberi kocası bir defacık olsun, ona 
güzelliğinden, gözlerinin teshir edici 
kudretinden bahsetmemişti. Güzel vÜ· 
CUdunun bütün kıvraklıklarını meyda
n. çıkaran tuvaletlerini, kocasına gös
terdiği zamanlar, o şöylece bir bakar, 
•onra tabii bir sesle: 

. - Güze: olmuş, güle güle es kit, der
d1. 

Bir talniiye atladı. Yolda düşünü -
yordu. Şimdi, Fikret onu görünce ne 
kadar sevinecekti. Hele, bundan sonra 
ondan hiç c.yrılmamak üzere geldiği
ni öğrenince ellerine sarılıp nasıl te
şekki.ırler edecekti. Gözlerini yumdu. 
Baıını otomobilin camına dayadı. Vü
cudunu tatlı bir ürperme dolaı;;tı. 

"' * • 
Fikret giyinmiş, sokağa çıkmak ü • 

zereydi. Mualla'yı görünce sevinçle 
haykırdı: 

- Vay! Böyle sabah, sabah nereden 
aklına esti. 

Mualla, çantasını karyolanın üzeri
ne fırlattı. Koşarak Fikret'in boynuna 
sarıldı: 

- Fikret'ciğim !... Bundan sonra 
hep senin yanında kalacağım ... Lond
ra'ya beraber gideceğiz ... 

Lakırdısını tamamlıyamadı. Fikret, 
kollarım boynundan çözdü. Kaşları 

çatılmış, rengi sararmıştı. Dudakları 

titriyerek mırıldandı: 

(1291). • İstanbul taksisi: {3997). 

Otobüslerin ilk ve :.on seferleri 

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

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 Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akkoprü'ye 6.15 7.00 
Akköpru'den S. pazarı'na 7.30 9.4-5 
Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 

U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 

!! U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za. 
manian seferler daha sıktır. 

Memurluğa ttıyin ve terfi 
ı·e wkdir usulü: 

Memurluğa ilk alınacak olan ehli -
yetlileri arasında seçilebilmesi için, a
çık memurluğun ilan edilerek her ala· 
kalının bunclan malumat almasını te -
min etmek ve bu memurluğu istiyen -
ler birden fazla olduğu zaman, arala -
rında müsabaka imtihanı yapılarak eh· 
Iiyeti daha çok olan memurluğa almak 
faydalı görüldüğünden proje, bu mak
sadı temin edici bir madde ilave edil
miştir. Şu kadar ki ilarun nasıl yapıla· 
cağı ve müsabakanın ne gibi şekillere 
tabi tutulacağı kanun mevzuu olmak • 
tan ziyade nizamnamelere girecek mad 
delerden olduğu icin ayrıca bir metin 
yazılmamıştır. 

Bugünkü memurlar kanunu, terfi. 
de kıdemi esas tuttuğuna dair yanlış 
bir kanaat vardır. Halbuki kıdemin 
mutlak bir hak olarak kabulü asla dü
şünülemez. Zira böyle bir hal idare 
mekanizmasının ehliyetli ellerde bu -
lunması imkanını sekteye maruz bırak 
mak neticesini doğurur. Böyle olmakla 
beraber kıdemi ve kıdemin vermekte 
olduğu bir hakkı da hic tanımamak bir 
haksızlık olur. ~ 

H 
albuki 1937 de imzalanan 

Ingiliz _ Alman munzam an
laşması, Alınanya'ya A katogorisin 
den 10 gemi inşa etmek selahiyeti
ni veriyordu. Bu gemilerden üçü 
tezgahtaydı, Alman hükümeti ye
niden tezgaha kruvazör koymamayı 
kabul etti, fakat bunun bir taahhüt 
ifade etmiyeceğini, beş kruvazör in· 
şa etmek hakkını muhafaza ettiğini 
tasrih etti. 
Görüldüğü gibi Alman hüküme

ti, ilk önce 1935 de, sonra da 1937 de, 
geçen ay giriştiği hareketi haklı 

göstermeye matuf tedbirler almış· 
tır. 

Versay muahedesi alman donan
masının inşası önünde ciddi setler 
çekiyordu. Alınan deniz kuvetlerin
de hiç bir denizaltı bulunmıyacak
tı, diğer tip bütün gemilerin mik
dar ve tonajları da sıkı surette tah· 
dit edilmişti. (10.000 tonluk altı 
zırhlı, 5.000 tonluk 6 hafif kruva· 
zör, 800 tonluk 11 destroyer, 200 
tonluk 12 torpito.) 

Fransanın imparatorluğunun i· 
cap ettirdigi donanmaya sahip olma
dığı çok defa ileri sürülmüştUr, Al
manya bugün bir imparatorluk do
nanması in§a etmektedir, ileride 
bundan taleplerini müdafaa için 
istifade edebilir. 

Şunu da ilave edelim ki yanlız 
bir tanesi suya indirilmiş olan bu 
be§ ağır z ıhlının karşısında, biz 
1928 ile 1934 arasında hizmete gir
miş 10.000 tonluk yedi zıhlı sıra
lıyabiliriz. Fransanın komşusu üze
rindeki bu üstünlüğü hafif kruva
zörlerde daha barizdir. Almanların 
6000 tonluk kruvazörlerine muka
bil 7.500 tonluk altı kruvazör kar
şı koyabiliriz. 

Bu sahada tngiltere'nin üstünlü • 
ğü aadeta ezicidir, Çünkü lngilte
renin hizmet halinde on beş ağır 
kruvazör ve ikinci sınıftan kırk beş 
kruvazörü vardır Bunlardan on al
tı tane inşa, ve yedi tane de proje 
halindedir. 

İşte, böyle anlarda Mualla'nın asabı 
bozulur, odasına giderek saatlerce ağ
lardı. Şükrü, onu o kadar kendisinin 
f~.rzediyordu ki; kur yapmağa, gönlü
nu alaca!. güzel sözler söylemeğe lü -
ıuın bile görmüyordu. Akşamları, eve 
geç gelirdi. Yemek arasında bir kaç 
lakırdı konuşur, sonra gazetesine bir 

- Sahih mi söylüyorsun, bunu? Ço
cukluk ediyorsun Mualla... Kocam, 
yavrunu düşünmüyor musun?.. Hem, 
ben seninle evlenemem... Kocasından 

ayrılmış bir kadın benim kariyerime 
mani olur 1 ... 

Mualla, neye uğradığını şaşırdı. O, 
bu buluşmayı nasıl ummU§tU? Fikret, 
onu nasıl karşılıyordu. Bir anda her 
şeyi anladı. Bu adam, bayağı bir avan
türiyeden başka bir şey değildi. Ona 
karşı gösterdiği aşk yalandı. O, bura
da kalacağı kısa bir zaman için kendi
ne bir eğlence aramıştı. 

U. Meydanı'yle Yenişehir. Bakanlık· 
lar. Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki· 
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kıkada; saat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

Bu sebepledir ki bu hıisustaki mad
denin yazılışında terfi hususunda ehli
yet ile kıdemi birleştirerek ikisini bir
den göz önünde bulundurmak esasını 

temin ve başka tiirlü düşünmek ihti • 
malini tamamen ortadan kaldıracak 
sat ih bir ifade kullanılmıştır. 

Vaymar rejimi esnasında alman· 
lar kendilerine bahşedilen im
kanlardan azami surette istifade et
meye çalıştılar. Buna muvaffak
oldular ve Doyçland'ın meydana 
çıkması gösterdi ki, kendilerine ic-
bar edilen hadlere hürmet etmekle 
beraber, yanlız kuvetli bir sahil 
muhafaza gemisi değil, açık deniz
lerde harba muktedir kudretli bir 
zırhlı yapmışlardır. 

Bu aynı sahada İtalya'da da s~kiz 
ağır ve on dört hafif kruvazorle 
mihver ortağından üstündür. 

S ovyet kuvetlerine gelince, 
bunları ht:saplamak müşkül· 

dür. Sovyetler birliği Londra'da 
1937 de yedi birinci sınıf kruvazör 
inşa etmek hakkını elde etmi ·lerse 
de (Sovyetler 8000 tonluk fakat 
203 lük toplarla mücehhez olduk
ları için ağır sınıfa dahil olan bir 
kruvazör tipini intihap etmişler
dir) bunun ne dereceye kadar ta
hakkuk ettiğine dair elde malUmat 
mevcut değildir. 

göz gezdirip erkenden yatardı. Hep 
~orgunluğundan ve işlerinin çoklu -
gundan bahsederdi. Yatağa yatmasiy-
le derin bir uykuya dalması bir olur
du. Aman allahım, ne bitmez, tüken
tnc.z uykuydu bu. Mualla, kocasını bu 
ithlakından vaz geçirmek için bir hay
lı uğraşmış, emeklerinin boşa gittiği-
-· b
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l'akmıttı. 

Çantasını aldı. Gözlerinden şimşek
ler çakarak erkeğin yüzüne baktı. Bo
ğuk bir sesle haykırdı: 

- Alçak!... 
Arkasını döndü. Oda kap111ını hızla 

çarparak gitti. 

- ..._ __ - - - - - -

Ankara Belediyesi 

!i Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey· 
danı'na dönüşleri sinemaların dagıhı 
saatlerine tabidirler. 

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

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20. Her 

ak:ıam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
ıcmhc. Cumartesi 
Toroa aura~.) 

Samsun hattına : Heı eun 9.35 (Kayse· 
ri, Sivas, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Her gun 9.35 

Memurların teşrifat ve elkap husu
satı ve gerek muhaberelerde kullanı -
lacak tabirler için bugünkü kanunda 
bulunan maddenin projeye alınmasına 
lüzum görülmemiştir. Takdirnamele -
re dair olan maddeler bugünkü esas -
lar dairesinde hazırlanmıştır. 

Admiral Şeer ve Admiral Graf 
Spee gemileri, hiç bir donanmada 
muadilleri bulunmıyan bir gemi sı
nıfını takviye etti. 

Seneler geçtikçe Mualla'nın kalbin
~n Şükrü'nun aşkı yavaş, yavaı si -
lınmi§ti. Artık, hayat onun için bir ıs
tırap halini almıştı. 

İki dükkan müzayedesi . _zo_n_gu-ld-ak-ha-tt_ı _: -H-er_g_ün __ ı_s._oo_ 

Projenin diğer fasılları şu kısım -
lan ihtiva etmektedir: Tahvil muame
leleri ve tahvil sebepleri, inzıbat ceza
ları, fnzıbat komisyonları, memurların 
mezuniyeti ve hastahklarr, memurluk
tan aynlma şartları, memurların yapa
mryacakları hareketler, vekfilet emri, 
azil, i ten el cektirmeni nhususi neti -
ı;eleri ve son fasıl olan on ikinci faslr 
... .,kil eden müsterek hükümler ... 

A lmanya, Versay'ın askeri 

hükümlerini fe hettikten ve 
~onra İngiltere ile bir ilk anlaşma 
ımzaladıktan sonra klasik t ipte ge
mi! rden mürekep ve bizi Doyç
land nevinden sUrprizlcrlc karşı
Iaştırmıyan bir muharebe filosu 
meydana getidir. 

Fransanın Dünkerk ve Strasbur 
zırhlılarına bir cevap teşkil ede! 
ve hizmete başlamış olan 26.000 
tonluk Şarnborst ve Gneisenau 
zırhlılarını ve şimdi tezgahta bulu
nan 35.000 tonluk iki zırhlıyı hatır
lattıktan sonra kruvazör sahasın
da neler yapıldığına bakalım. 

Almanya'nın denizaltı filosu ne

vinden yektadır. Hiç bir büyük bir 
devlet harptan beri 600 tondan kü
çük üniteler inşa etmemiş olduğu 
halde Almanya, daha 1934 de 250 
tonluk denizaltıları tezgaha koy -
muştur. O zamandan beri daha bü
yük tipte denizaltılar da inşa et
miş fakat hiç bir zaman 600 tonu 
geçmemiştir. Bgün gerek hizmette, 
gerek inşası tamalanmak üzere, hep 
modern olan 60 kadar üniteye sa
hiptir. (250 tonluk 30, 500 tonluk 
20, 712 veya 740 tonluk 10 ünite) 
neden Almanya bu kadar küçük to
najda gemileri tercih etmiştir? 
bunda birçok faydalar görüyordu: 

İşte, bu buhranlı devrelerinde Fik • 
ret'le tanı§mıştı. 

Bir gün öğleden sonra kocası eve te
lefon etmiş ve akşam yemeğine bir ar
lı:ada,ını getireceğini haber vermişti . 

Fikret, ilk gördüğü dakikadan iti -
haren fevkalade hoşuna gitmişti. Ha -
Yatı, Avrupa memleketlerinde sefa -
retten sefarete dola'"1akla geçen bu 
il.dam, kadın mizacından çok iyi anh
Y<>rdu. Aynı zamanda güzel ve gayet 
ftk bir erkekti. Kocasının çocukluk ar
kadaşı olduğuna göre asağı yukarı bir 
Yafta olmaları lazımdı· Halbuki; Fik
ret kocasının yanında hiç değilse on 
Yaı genç görünüyordu. Neşeli, şakacı, 
tilin manasiyle bir sosyete adamıydı. 
Şükrü, onun yanında pek sönük kalı -
Yordu. Yalnız, tavır ve hareketlerin -
den biraz kendini beğenmiş ve avru -
pah bayanlar tarafından bir haylı ı,;ı -
lllartılmış olduğu anlaşılıyordu. 

Mualla ile pek çabuk ahbap olmuş

lar ve bu dostluk kısa bir zamanda coş· 
lı:un bir aşkı doğurmuştu. Biribirleri
ni çılgınca seviyorlardı. Fikret, her 
fırsatta onsuz yaşamıyacağından bah
•cdiyor ve aşkın ne demek olduğunu 
On.dan öğrendiğini tekrarlıyordu. 

Genç kadın, artık kocasının her ha· 
reketini kaba ve tahammül edilemiye
Cek kadar bayağı bulmağa başlamıştı. 

İki senedenberi süren mesut günler
den sonra müthiş bir haber Mualla'nın 
benliğini alt üst etmitti. Fikret'e 
l.ondra sefaretinde bir vazife vermiş
lerdi. On, on beş güne kadar hareket 
edecekti. Mualla'dan ayrılmak mecbu
riyetinde kaldığı için derin bir tees· 
•ür duyuyor, fakat bunu belli etme -
llıeğe elinden geldiği kadar gayret e· 
diyordu. 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Yenişehir'de Sağlık Bakanlığı 

karşısında otobüs durağındaki iki dük· 
kan ayrı ayrı on beş gün müddetle a· 
çık arttırmaya konulmu tur. 

2 - Büyük dükkanın bir senelik 
muhammen bedeli (210) liradır. 

Muvakkat teminatı (15,75) liradır. 
3 - Küçük dükkanın bir senelik 

muhammen bedeli (150) liradır. 
Muvakkat teminatı (11,25) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle. 

rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 20-1-939 cuma günü saat 
on buçukta Belediye encümenine mü -
racaatları. (20) 10045 

31 Kalem malzeme alınaca~ 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri ambar ihtiyacı için a
lmmasına lüzum görülen 37 kalem 
malzeme on be:i gün müddetle açık ek· 
siltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2781 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (208.60) Ji. 

radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 20-1-939 cuma günü saat 
on buçukta Belediye encümenine mü • 
racaatları. (21) 10046 

500 Adel su saati sandığı 
yaplırılacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Şu işleri için yaptırılacak 500 

adet su saati sandığı on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2250 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (168,75) li· 

radır. 

! 

Devlet Hava Yollar1 

İki otobüs, iki traktör, iki 

silindir iki biçme makinesi 
ve tırmık, bir adet pulluk 

ah nacak 
Devlet Hava Yol/an Umum Mü· 

dürlüğünden : 
1 - Aşağıda adet ve cinsleri ile mu

hammen bedelleri yazılı vasıta ve le
vazım kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Otobüslerin eksiltmesi 28.1.939 
cumartesi günü saat 11 de, diğerleri
nin eksiltmesi aynı günde ve saat 12 
de umum müdürlük binasın.da yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminat: İki otobüs 
için 863 lira, diğerleri için 1365 lira
dır. Nakden verilecek teminatın Ziraat 
bankasındaki 3667 No :lu idare hesa
bına yatırılması lazımdır. 

4 - Taliplerin ihaleden bir saat e
vetine kadar teklif mektupları ve şart· 
namede yazılı veıtikalariyle birlikte 
müracaatları lazımdır. Postada olacak 
teehhürler nazarı itibare alınmaz. 
Adedi Cinsi Muhammen bedeli 

2 Otoblis 11.50() lira 

2 
2 
2 
2 
1 

Traktör 
Silindir 
Biçme makinesi 
Tırmık 

Pulluk 

18.200 lira 

5 - lstiyenler şartnameleri Devlet 
Hava Yolları Ankara ve İstanbul a

Mualla, ondan çok daha feci bir va
ziyetteydi. Fikret gidince gene haya· 
tının bir manası kalmıyacaktı. Eski ü
züntülü, buhranlı günler yeniden baş
lıyacaktı. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 20·1-939 cuma günü saat 
on buçukta Belediye encümenine mü • 
raca.atları. (23) 10047 

centelerinden alabilirler. 
(119) 10129 

Genç kadın, uykusuz geçen gecele • 
tinde hep bu ayrılığın acılarını diışü
nerek buna mani olacak çareleri ara
lllış ve nihayet kar.arını vermişti. Ne o
lursa, olsun. Her şeyi terkedecek ve 
F'ikret'le birlikte kaçacaktı. 

* * • 

~1111111 İLAÇLARINIZI ---------------
Sakarya Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem§§ 

Ankara halkının büylik itimadını kazanan müessesemizde reçete § 
ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai· = 
mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayatta her hu- := 

Tapu tesçili 
Ankara Merkez Tapu Sicil Muha 

fr.zlığında.n : 
Ankaranı~ Bağlum nahiyesinde bağ. 

lı M~mudıye köyünde Akşap çayırı 
mevkıınde cenuben Ömer oğlu Ahmet 
p~yrazı Halil oğlu Nazif batısı Hasan 
oglu Mehmet doğusu Halil oğlu Mus
tafa tarla.lariyle mahdut yarım ar ça· 
yırv ve yıne Çaltepe mevkiinde gün 
dogusu .Beytüllah oğlu Ömer batısı 
mera kıblesi Beytüllah oğlu Ömer 
P.oyrazı Ahmet oğlu Mustafa tarlala ~ 
rıyle mahdut 30 dönüm mıktarındaki 
tarla Hasa d . n ayının senetsız olarak 
tasarrufunda iken bı"la& va · ··1 · • 
1 

rıs o mcsı ı-
e mahlülen hazine namına tescili def
terdarlıktan talep edilmektedir. 
v Bu gayri menkullerin kime ait oldu· 
gu tasarrufu hakkında 11.2.939 cumar
tesi günü öğleden evel mahalline tah
kik memuru gönderileceğinden bu 
g~yri menkuller üzerinde her hangi 
bır aynı hak iddiasında bulunanların 
iddialarını ispat edecek re:;mi vesika
lariyle birlikte 15 gün zarfında mu
hafızlrğımıza veya tahkik günü ma -
hallinde tahkik memuruna müracaatla 
itirazlarım bildirmeleri ve tahkik gü
nü hem hudutlarının da mahallinde 
bulunmaları ilan olunur. (167) 10196 

. Do~anmalarını inşa işine ·gırış-
tıklerı zaman, alınanlar Versay 
muahedesi hudutları dah'l ' d 
5 

• 4 ı ın e, 
4oo ıla 6000 tonluk 6 zırhlı kruva-

zörü inşa ettiler. İkisi 10.000 ton· 
luk ve ikisi 7000 tonluk diğer dört 
kruvazör inşa halindedir. 

Birinci sınıftan hiç bir kruvazör 
henüz hizmette değildir. Yakında 
tezgaha konulacağı anlaşılan iki bi
rinci ı;ınrf kruvazör 10.000 tonluk
tur, 203 lük sekiz ve 105 lik havaya 
karşı 12 topu bulunan bu tip gemi· 
ler, aynı ~emi üzerinde birleştiril

meı;i istenilen tezatlı kaliteler yü
zünden rağbetten düşmüş bir tipe 
mensupturlar. Bu neviden gemilere 
diğer milletlerden sonra başlamış 
olan alınanlar başkalarının tecrübe
lerinden şüphesiz ki istifade etmiş. 
lerdir. Kruvazörleri kuvetli bir ko
ruyucu zıha malik olacaktır. 

Fakat ne de olsa, büyük hare
ket sahasına malik kruvazörlerin 
sayısını artırmak arzusunu izhar 
etmekle Almanya deniz politikası
na vermek istediği yeni istikameti 

Türk Hava Kurumu 
büyük piyangosu 

Dördüncü keşide 11 Şubat 939 dadır 

Biiyük ikramiye 50.000 liradır 
:~~n batka 15,~00 12?0~ 10,000 liralık ikramiyelerle 

• ve 10,000 Lıralık ıkı adet mükafat vardır. 

. Bu ~ertipten bir bilet alarak i,tirak etmeyi ihmal etmeyi· 
m~. Sız de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir
mış olursunuz. 

Mualla, pencerenin önündeki kol -
tuktan kalktı. Süratle hazırlandı. Kü

' ÇÜk bir el çantasına en lüzumlu eş -
hlarını yerleştirdi. Kısa bir veda 
llıektubu yazarak kocasının yazihanc- illlllllİtİİİI İitilll te~:!~~:ı~ö~~~i~~~8 Ulus ~~ydalıı~İlttİlllİİİllllj •ı========================== 

Evela daha ucuz bir maliyet fiyatı
m, daha bı.iyük mikdarda üniteler 

y~p.~k i?lkanı. Fakat Alma.-ıya 
b~tun denız devletlerı içinde de-
nızaltı. harbında en ziyade tecrübe
ye s~hıp olanıdır, bu itibarla ne 
teknık, ne de starteJ· ik hak d . . ım an 
mazının derslerini ihmal etmemi§ 
oldugu düşünülebilir. 

f mdi, harp esnasında hizme-
te konulan alman denizaltı

la~ın.dan hiç biri 1200 tonu geçme
m~.ştır ve denizaltı harbının tarihi 
~~ttefiklere en ziyade hız veren 
unıtevlcrin küçük tonlarda gemiler 
oldugunu gösterir. Her biri 300 ila 
~00 bi~ tonluk gemi batırmış olan 
uç denızaltı 680 tonluk gemilerdi. 
llarbın en şaşılacak hadise'ii 500 
tonluk bir denizaltısının 20 eylCrl 
1914 günü şimal denizinde üç in
giliz kruvazörünü batırmasıdır. 

Bu itibarla Almanyanın hafif to
najlı denizaltı gemileri inşa etmesi 
maksatsız değildir. Bugün vaziyet 
öyledir ki yakında tezgaha konu
lacak gemilerle birlikte Almanya 
nisbeten hafif bir umumi tonajla 
(30 il3 35000 ton) denizaltı oemile
rinin mikdarı itibariyle üçün°cü de
niz devleti haline gelme yolunda
dır. Şüphesiz ki İngiltere 1934 de 
bu neticeyi beklememişti. lngiliz
lerin denizaltılar hususunda vasa
ti tonajları 1000 tondu ve almanla
ra nispetle bu devletin otuulan faz
la ünite inşa edemiyeceğ ini san
mişlardı. 

Hitlcr hükümeti tarafından bu 
y~kınlarda yapılmış teşebbüs de
n.ızaltılar hususundaki alman poli
tıkasında bir değişiklik olacagını 
göstermiştir. Şimal denizinde veya 
Baltıkta harekette bulunmıyan muk
tedir ünitelerden sonra Almanya 
şimdi okyanoslara mahsus denizal
tı tiplerinin inşasına girişecektir. 
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, Finans BakanhOı . 

Memur ıe daktilo ahnacak 
Maliye Vekaletinden : 

Vekalet merkez dairelerinde 25 li
raya kadar maaşlı ve 75 liraya kadar 
ücretli münhallere alınacak memur 
ve daktilolar için 15 şubat 1939 tari -
hinde bir müsabaka açılacaktır. Maas
h ve ücretli memurluk imtihanı~a 
kabul olunabilmek için lise tahsili 
prttır. Taliplerin fotoğraflı nüfus 
tezkeresi, memurin kanununda yazılı 
olduğu veçhile mahkumiyeti olmadı
ğına dair mütemekkin olduğu mahal 
cümhuriyet müddeiumumiliğinden a
lınmış vesika ile aynı mahal beledi -
yesinden alınmış hüsnühal kağıdını 
ve mektep şehadetnamesini 14 şubat 
1939 tarihine kadar zat işleri müdür
lüğüne vermeleri ve bu vesikaları ta
mamen vermiyenlerin kayıtlarının 

yaprlamıyacağı ilan olunur. (170) 
10186 

.................................. 1 
amutay ................................ 1 

2 Memur ahnacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İda

re Amirleri Heyetinden • 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Da

ire Müdürlüğü kadrosunda münhal 
bulunan otuz lira asli maa~h birinci 
ıınrf katiplik ile yirmi beş lira asli 
maaşlı ikinci sınıf katipliğe müsabaka 
ile iki memur ahnacaktır. 

Müsabaka 26._ikinci kanun 1939 per
ıembe günü saat 15 de Büyük Millet 
meclisinde yapılacaktır. 

Müsabakaya girmek istiyenlerin, 
yukarıki tarihten bir gün eveline ka -
dar bir arzuhal ile tercemi hal, vesaik 
ve ikişer fotoğraflariyle (Büyük Mit. 
let Meclisi idare amirleri heyeti) ne 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(123) 10189 

............................... : 
lôyetler 1 ............................... 

Kablo alınacak 

latanbul Telefon Müdürlüğün-
den: 

1 - İdare ihti er için muhtelif e
batta 16 kalme lr ·şunlu kara kablo
ıu ile bir kalem denizaltı kablosu 
kapalı zarfla eksı tmeye sıkarılmıt

tır. 

2 - Muhamm bedeli (146794,20) 
ınuvakkat teminrıt (8590) lira olup 
eksiltmesi 6. 2. 9. 9 pazartesi günü sa
at (15) de müdü 1 k binasındaki sa
tın alma komisyc n:ında yapılacaktır. 

3 - Istekliler muvakkat teminat 
makbuz veya bark mektubiyle ka -
nuni vesaiki muh evi kapalı zarfları
nı o gün saat (14) de kadar mezkur 
komisyona verece terdir. 

4 - Şartnamesi (367) kuruş muka
bilinde her gün } VlZım amirliğimiz. 
den alınabilir. (5189) 9357 

Şose yapt1rılacak 

Tekirdağ Vila etinden : 
1 - Kapalı zarf suliyle eksiltme

ye çıkarılan ve ih gününde talibi 
bulunmıyan Malka a - Keşan yolu
nun 58 + 400 - 6 t- 630 kilometre
leri arasındaki şose inşaatı bir ay i
çinde görünecek i klisine pazarlık 
ıuretiyle ihale edi e ektir. 

2 - Keşif bedeli ( 5287) lira 52 ku
ruştur. 

3 - Eksiltme P• rlık usuliyle ya· 
pılacaktır. 

4 - Bu işe ait ş r name ve sair ev-
T'ak §unlardır. 

A) Keşif hulasa tveli 
B) Keşif tafsila etveli 
C) Grafik. 
D) Mesafeyi vas t ye cetveli 
E) Mukavele prc 
F) Eksiltme şar 
G) Hususi ve fe 
K) Bayındırlık 

mesi. 
l'!i şartname. 
eri genel şartna-

1 
konağı mobilyaları imalatı. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
1 A - Eksiltme şartnamesi keşif ve 
keşif hulasaları 

B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve umumi şartname

ler 
D - Bayındırlık işleri genel ve fen

ni şartnameleri 
E - Bu evrak Diyarbakır nafıa 

dairesinde ve İstanbul nafıa müdür -
lüğünde görülebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 17-1-939 salı gü
nü saat 11 de Diyarbakır nafıa daire
sinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1408.20 lira muvakkat teminat vermek 
ve aşağıdaki vesikaları ibraz etmek 
lazımdır. 

A - Nafıa müdürlüğünden alınmış 

müteahhitlik vesikası. 
B • 939 mali yılına ait ticaret oda

sı vesikası. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komis
yon reisliğine makbuz mukabili ver. 
meleri posta gecikmeleri kabul edil
mez. 

6 - 4 üncü maddenin (A) fıkrasın
daki müteahhitlik vesikası eksiltme
ye çıkarılmış olan hangi iş için iste
diği açıkça yazılmak suretiyle eksjlt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evci vilayete bir istida ile nafıa 
müdürlüğünden istenilecek ve bu 
zaman zarfında vesika talebinde bu
lunmıyan]arın eksiltmeye giremiye • 
ceklcrdir. (9515-5357) 10024 

Pamuk islôh istasyonu 
yaptırılacak 

Malatya Ziraat Müdürlüğünden : 

8-2-939 çarşamba günü saat 14 de 
Malatya Ziraat Müdürlüğü dairesin
de 3366 lira 74 kuruş bedelli pamuk 
ıslah istasyonu ikmali inşaatı açık 

eksiltme usuliyle münakasaya konul
muştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri, genel hususi ve fenni şartname
leri proje huHisasiyle buna mütefer
ri diğer evrak her gün gün Ziraat mü
dürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat 252 lira 50 kuruş 
tur. 

İsteklilerin bu işe girebilmeleri i
çin 30 bin liralık iş yaptığına dair al
mış oldukları vesikayı ve ticaret oda
sı vesikasını komisyona ibraz etmeğe 
mecburdur. (41) 10069 

Hiikiimet konağı yaptırılacak 

Di7arl:talur Deft-clarbimclaa ı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Eğil 

(Piran) da yapılacak hükümet konağı 

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 

dairesinden bir lira otuz bir kuruşa a
lınabilir. 

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

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
(1963,26) liralık muvakkat teminat 
vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz 
etmek J§znndır. 

A) Nafıa müdürlüğünden alınmış 

bu işe ait müteahhitlik vesikası. 
B) 938 mali yılma ait ticaret odası 

vesikası. 

S - Taliplerin teklif mektuplarını 

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

6 - 4 üncü maddenin (A) fıkrasın
daki müteahhitlik vesikası eksiltmeye 
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 gimesi. 

İstiyenler bu şaı t 
Tekirdağ nafıa mü 
lirler. 

amede ki evrakı remiyecekleri. (200/ 133) 10155 

düğünden alabi- Hiikiimt•l konağı yaı>tırılacak 

S - Pazarlık 26 12. 938 tarihinden 
başlar 26 1. 939 ta hine kadar devam 
eder. Bu müddet i 11de zuhur edecek 
taliplerin Tekirda laimi encümeni· 
ne müracaat cdeb h ler. 

6 - İsteklilerin azarhğa girebil
melerı için (2647) lıra muvakkat te· 
minat vermeleri la ıındır. 

7 - İsteklileri~ r azarhğa iştirak 
edebilmeleri için Nafıa müdürlüğüne 
müracaatla bu iş: yapabileceklerine 
dair vesika almalaı ı lazımdır. 

10012 

Mobilya yaptınlacak 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün -

den: 
1 - İlan yanlışlığı yüzünden tek · 

rar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulan it 18776 iira keşif bedelli bi
rinci umumi müfettişlik dairesi ile 
birinci umumi müfettişlik ikametgah 

Diyarbakır Defterdarlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Çınar 
(Akpınar) da yiipıiacak hu1< ... mec ko
nağı inşaatıdır. Keşif bedeli 30212 li
ra 40 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 

dairesinden bir lira elli bir kuru11a a
lmabilif. 

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

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

A) Nafıa müdürlüğünden alınmrı 

ULUS 16 - 1 - 1939 

.:!11111111111111111111 SÜMER BANK 
Birleşik Pamuk ipi iği Dokuma -

-------
11111111111111111111!:. KÜÇÜK İLANLAR ---

ve ---
Fabrikaları Müessesesinden ---

------• • -
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Satılık: ---
Pamuk ipliği -

satııı 
------

-----------
Kayseri Bez Fabrikası malı 12 No Paketi kuruş -415 ------ 16 .. ,, 480 .. -Nazilli Basma Fabrikası malı 24 580 -.. .. .. -
Ereğli Bez Fabrikası malı 24 580 -.. .. .. --

-------- Yalnız Ereğli Bez Fabrikasında: --
10 balyalık siparişler için -.. •• 575 .. 
ıs -.. .. .. 570 -.. .. .. 
25 565 -.. .. •• -•• .. .. ---

------
50 ,, •• 560 .. " .. -----= .Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. İplik müstehlikle· = 

= rinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilin- = 
= de ihtiyaçları nispetinde iplik siparişi verecekleri ve 24 numaradan = 
= ince ve muhtelif maksatlara yarıyabilecek pamuk ipliği müstehlik-= 
= terinin de ihtiyaçlarım gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrika· := = sına sipariş edebilecekleri iliin olunur. 7000 = 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;::-

Muhtelif giyecek alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Kızılcahamam yatı okulu talebesine aşağıda cinsi, miktarı, fiyatı 
ve tutarı yazılı elbise, Fotin, Çorap, Don ile mintan alınacaktır. 

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

9435 

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

Sablık - İsmetpaşa mahallesi Ha-
mamön ü, Samanpazarı, Cebeci'de kar
gir ve ahşap evler. Tl: 3911 ve 3 563 

96 

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

Satılık - Çankırı oteli altında No: 
10 da yevmi 100-110 lira peşin satış 
yapan bakkaliye acele azimet dolayı

siyle devren satılıktır. Tl: 3203 135 

Acele satılık ev - Müracaat: Ana
fartalar caddesi Şık berber salonu. 136 

Satılık Fanela makinesi - Dubye 
Dakuva marka 82 santimlik. Leblebici 
mahallesi Ycnişar sokak No. 52 Etem 
ustaya müracaat. 158 

2 - Bu eşyaların muhammen bedeli (1105) liradan ibaret olduğundan 
açık eksiltmeye konulmuştur. Kiralık: 

3 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün Ankara Kültür di 
rektörlüğüne ve ihale günü olan 26-1-939 perşembe günü saat 15 te ve % Kiralık - Atatürk bulvarında Kut. 
7 ,5 muvakkat teminat akçesini hususi muhasebe veznesine yatırarak viia- lu apartımanı altındakı mağaza kira-
yet daımi encümenine müracaatları. lıktır. Kapıcıya müracaat. 42 

Fiyatı Tutarı 
Cinsi Miktarı Lİ KU L1 

Elbise 63 takım 10 630 
Fotin 70 çift 4 50 315 
Çorap 80 .. 40 32 
Don 70 adet 40 28 
Mintan 100 ,, 100 

(108) 10124 1105 

Malatya bez ve iplik fabrikası T. A. Şirketinden : 
Şirketimiz Adana fabrikası mamulatı 

Kaput bezi fiatlarr: 

Cinsi Tip No. 

ÇlfÇl Dt:'.r.l 

Adana 5 

Genişlik a. 

90 

Beher top m. Beher top 

36 728 
20 Toptan aşağı siparişlere % 2 zam yapılıı ı-5" 

müteahhitlik vesikası. 
B) 938 mali yılına ait ticaret odası 

vesikası. 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evel komisyon 
reisliğine makbuz mukabili verilmesi 
posta gecikmeleri kabul edilmez. 

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

Köprii in~aatı 

Çanakkale Encümeni Daimi&in
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
diye olunacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
ıaklar şunlarQ.ır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartan· 

mesi 
D) Tesviyei turabiye şose ve kargir 

inşaata dair fenni şartname 
E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli metraj cetveli fiyat 

bordrosu 
G) Malzeme grafiği 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale nafıa müdürlüğünde be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 30. 1. 939 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 1 S de vilayet 
makamında toplanacak daimi encü
mende yapılmak üzere tekrar münaka
saya çıkarılmıştır . 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 966 lira 38 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve ihale gününden 

nihayet 8 gün eveline kadar vilayet 
makamına müracaatla alacaklrı ehliyet 
feniye vesikasını ibraz etmeleri, ve 938 
yılına ait ticaret odası vesikasını ibraz 
etmeleri lazımdır. 

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

Satılık fabrika 
İçel Defterdarlığından : 

l - Açık arttırmaya konulan: 
Dakik çır, çır ve nebati yağlar türk 

anonim şirketinin hazineye olan 58881 
lira vergi borçlarının ödenmemesin • 
den dolayı ipotekli bulunan Fuat ve 
Sezar Şaşati biraderlere ait üç kattan 
ibaret, zemin katı değirmen, ikinci k"a
tı dakikin taksimatı, üçüncü katı elek 
dairesi ve garp cihetinde makine ve te
ferruat dairesi, şimalinde pamuk prese 
si mağazası ve anbar, ve bir miktar 
havlu, üç ahır ve fevkani dört odalı ev, 
tahtani iki yazıhane, yağ hane, iplik, 
makine, çeltik, çırçır, teneke, sabun -
hane, buzhaneyi ve makarna kısmını 

havi fabrikalarının tamamı makine a -
lat ve edevatiyle birlikte ve tahsili em
val kanunu hükümlerine tevfikan 
(müstecir dakik çırçır fabrikasının i
car mukavelename ve zeyli hükümle -
rine ve şeraite göre icar hakkı intifaı 
mahfuz kalmak şartiyle) satışa çıka. 
rılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 226046 lira
dır. 

3 - Bu işe ait evrak; satış ve şart
name kaimesi ve teferruatı. 

4 - Müzayede, 16-1-939 tarihinden 
6-2-939 tarihine kadar 21 gün müddet -
le devam edecektir. İhaleyi eveliyesi 
6.2.939 tarihine tesadüf eden paazrtesi 
günü saat 14 de İçel vilayeti idare he
yeti tarafından yapılacaktır. 

S - Arttırmaya girebilmek için 
%7.5 nisbetinde ve arttırma, eksiltme, 
ihale kanunu hükmüne tevfikan temi
nat verilmesi lazımdır. 

6 - Bu hususta fazla malUma.t al -
mak is ti yenlerin İçel ?darc heyetine ve 
defterdarlığına müracaatları ilan olu· 
nur. 10197 

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. Tl: 
(3810) Dr. İsmail. 102 

Ki~alık kat - Y. Şehir Türe sokak 
~2,· l!_Ş~r A?. N,,o. 7 de 4 oda, ban-

Devren kiralık - Demir tepe Dik
men asfaltında Raşit Konuk ap. 5 oda, 
1 hol, konforlu daire 50 lira. Üst kata 
müracaat. 116 

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

Devren kiralık daire - Mühendisler 
birliği karşısı Ölçerler S. No. 2 de 1. 
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. Meşruti}•et Cad. Türe 
sokak Şenyuva Ap. No: 1 aylığı 20 Li 

124 

Kiralık - Aile yanında bir bay ve
ya bayana 1 oda Karaoğlan hükümct 
Cd. N o: 66 ya müracaat. ı 26 

Kiralık - Cebeci'de otobüs durağın· 
da asfalt cadde üzerinde yeni yapılan 
apartmanda müsait şeraitle daireler. 

127 

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde
si 1-2 No :lu Kuğu apartmanında 3 o
dalı bir daire. 7 No:lu daireye müra-
caat edilmesi. 134 

Kiralık ev - lsmetpaşa mahallesi 
Seliimi B. sokak. 3 oda bahçe iyi man
zara havadar. B. Haydar•ın evi. 

138 

Kiralık - Nafıa bakanlığı karşısın 
da otobüs durak mahallinde dörder ve 
beşer octalı 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 - Konforlu, kaloriferli, mo· 
bilyah oda, bir bay için kir~lıktır. Ko
operatif arkası, Ali Nazmi Apt. 9 157 

Kiralık büyük depo - İstasyona a
yakla 1 O dakikada genişliği 30 derin
liği 1 S metre her tarafı beton. Tl: 2195 

159 

Kiralık Apartıman - Kaloriferli 6 
oda muşamba. Konforlu gayet ehven. 
Çankaya cad. Sarı kö~k karşısı No. 49 
Tl: 3050 161 

Kiralık Oda - Kaloriferli boş bir 
oda .kiralıktır. İıtiklal caddesi No. 18 
ze müracaat. 169 

. 

Küçük İlôn Şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa ic;in 70 Kuruı 

Dört defa ic;in 80 Kun11 
Devamlı küçük ilanlardan her defası 
ic;in 10 kuruş ahnrr. Meseli on defa 
neşredilecek bir ilin için, 140 INrut 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boşhılı:· 
lar müstesna, 30 harf itibar edilmit
tir. Bir küc;ük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır için be
her seferine ayrıca on kuruı alımr. 

Küçük ilanlann 120 harfi 
geçmemesi lazımdır. Bu mik· 
tarı geçen ilanlar ayrıca pul 
tarifesine tabidir. 

..................................................... _, 
iş arıyanlar: 

lı anyor - Ticari ve sınat muha
sebeye vakıf hukukçu iyi ingilizce bi
len tecrübeli bir muhasebeci. Ulua'dl 
M.T. rumuzuna mektupla müracaat. 

129 

lı anyOI' - Almanca fransızca mıü9o
takilen muhaberata muktedir türkçe 
bilir türk tabası lise mezunu bir ba-
yan. P.K. 212 Ankara 141 

Aranıyor: 

Aranıyor - İngilizce, fransrzca, al· 
manca müstakillen muhaberata, her 3 
lisanda tercümeye mukte.dir bayandl 
A. T. rumuzu ile yazı ile Ulua'a müra-
caatı. 153 

Çim biçme makinaları ahnaca~ 
Ankara Stadyom ve Hipodrom Di

rektörlüğün·den: 

1 - Muhammen bedeli (4000) d8rt 
bin lira olan bir adet büyük bir adet 
küçük motörlü çim biçer makineıiyte 
yedek parçaları açık eksiltme ile alı• 
nacaktır. 

2 - Şartnamesi direktörlüğümOI 
muhasebesinden parasız olarak alına
bilir. 

3 - Açık eksiltme Ankara villye
ti daimi encümeninde 6.2.939 pazarte
si günü saat 15 de ve 2490 sayılı kanu
na uygun olarak yapılacaktır. 
_ 4_- M.uYAkk~t~nat.mikt~I (3 

Kazalar 
Dizel elektro jcn grubu 

Edremit Belediye Riyaaetindmı 

Edremit belediye elektrik santralı 
için alınacak yeni Dizel elektrojen 
grupu kapah zarfla eksiltmiye konul
muştur. 24-1-939 salı günü saat 10 da 
Edremit'te belediye dairesinde encü• 
men huzurunda ihalesi yapılacağın· 

dan taliplerin müracaatları ve buna 
ait eksiltme ve fenni şartnameler. 

planlar İstanbul, Ankara belediyele
rinde mevcuttur. İzahat istiyenlerin 
mezkur belediyelere müracaat etme
leri ilan olunur. 

(154) 10170 

Eczacı aranıyor 

Beypazarı Belediye Riyasetinden: 

Kaza nüfusu 30 bin, merkez 7 bin. 
Kısa bir müddettenberi kapalı bu• 

lunan kaza eczanesini açmağa teıeb -
büs edecek eczacıya belediyeden 1000 
lira yardım edilecek ve belediyeye a· 
it eczane binası kirasız verilecektir. 

Bu hususta fazla malumat almak is
tiyenlerin belediye riyasetine iadeli 
teahhütlü mektupla müracaat etmele-
ri ilan olunur. (169) 10185 

Za iler 
Zayi - Edirne Kız muallim mekte

binden 937 senesi aldığım tasdikname
yi zayi ettim. Yenisini alacağım. eski -
sinin hükmü yoktur. Huriye Biket 1154 

' 
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DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her sün balo 
talarıru kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sami 

Haldo Aparbmam No. 1 
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15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankara' 
da idare binasında satın alınacaktır. 

RESMİ İLANLAR 
bilinde komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (4.200) li
rayı havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde
ki vesaikle mezk\ır gün ve saatte ko-

yüz otuz altı kuruş mukabilinde de
miryollar inşaat dairesinden alabilir
ler. 

5 - Bu münakasaya girmek isti
yenlerden laakal elli metre açıklığın
da bir demir köprü imal ve montajı
nı yapmış olmak şartı ar.anacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1350 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve teklifl.erini 
aynı gün saat 14,30 kadar komısyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Milli Müdalaa Bakanhğı 

2 adet pılanya tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ıniayonun·dan : 
ı - Tayyare fabrikası için 2 adet 

pilanya tezgahı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 
(6700) lira olup ilk teminatı 503 lira -
dır. 

2 - Eksiltmesi 18.1.939 çarşamba 
günü saat 16 da vekalet satın alma ko
nıisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi komisyondan alına
bilir. 

4 - İsteklilerin ihale günü saat 15 e 
kadar kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde ydzılı vesaikle birlikte ilk temi
hat ve teklif mektuplarını komisyona 
Yerrneleri. (4952) 8902 

2 Adet römorkör 

oltnacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez 

Satın Alma Komisyonundan : 
, 1) Tahmin edilen bedeli 100.000 li

ra olan iki adet Romurkörün kapalı 

zarfla münakasası 17-2-939 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 14 te Veka
let binasında müteşekkil komisyonu -
muzda icra edilecektir. 

2) Be~ lira bedel ile şartnamesi her 
gün komisyondan alınabilir. 

3) Münakasaya girmek isti yenle -
rin belli günde münakasa saatinden 
bir saat eveline kadar 6250 liralık ilk 
teminatı ve kanuni belgelerini havi 
kapalı teklif zarflarını makbuz mu -
kabilinde komisyona vermeleri. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edil -
mez. (5299) 10016 

Haki ve siyah selen alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ınisyonundan : 
1 - Müteahhid nam ve hesabına 

beher metresine tahmin edilen fiyatı 
74 kuruş olan 3300 metre haki ve 1543 
metre siyah saten ihalesi gününde ta
lip çıkmadığından bu defa pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

z - P.uarlılh 25-1-939 car~a gü 
nu saa.t ı .. acınr. 

3 - tık teminatı (269) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M. V. satınalma komisyo
nundan alınır. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilep vesaikle ve temi
natiyle birlikte ihale gününde M. M. 
V. satınalma komisyonuna müracaat-
ları. (14) 10058 

Sadeyağı allnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (92) doksan iki kuruş olan 
100.000 yüz bin kilo sade yağı kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 25-1-939 çarşamba günü 
aaat on birdedir. 

3 - İlk teminatı(5850) beş bin se
kiz yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (460) dört 
yüz altmış kuruş mukabilinde M.M. 
V. satınalma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M. M. V. satınal-
..,a komisyonuna vermeleri. (16) 

10059 

5000 Kilo benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Harp okulu için 5000 kilo ben

zin açık eksiltme ile satın alınacak -
tır. Hepsinin tahmini tutarı 1300 li -
radır. 

2 - Eksiltme 23-1-939 pazartesi gü
nü saat 11 de M. M. V. satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - tık teminatı 97 lira 50 kuruş. 
tur. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
kanuni teminat ve vesikalarile birlik
te belli gün ve saatte M. M. V. satın 
alma komisyonunda bulunmaları ilan 
olunur. (47) 10072 

Za)'İ makbuz 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
ınisyonundan : 

Ankara muhabere malzeme depo
sundan Istanbul aktarma ambarına 

gönderilen 8 adet siperi saika mesne
dine ait muhabere deposunca tanzin1 
edilen 20-9-937 tarih 107989 sayılı ay
niyat tesellüm makbuzu gaip olduğun 

dan işbu makbuzun hükümı;üz oldu
ğu ve vesika ve müstenidat makamın
da kullanılamıyacağı ilan olunur. 

(103) 10138 

Satılık beygir '\·e katırlar 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miayonundan : 

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 gUn ve saatinde vekalet binasında 
bulunmaları (100) 10145 

Satılık taylar 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

mİ5yonundan : 
Harp okulunda altı aylarını doldur

muş sekiz baş tay 20-ikincikanun-939 
pazartesi günü saat 10 da M.M.V. sa
tın alma Ko. da arttırma suretiyle sa -
tılaraktır. Tayları görmek istiyenler 
Harp okuluna ve arttırmaya girecek -
ler satış günü ve saatında M.M.V. sa
tın alma Ko. da bulunmaları . (136) 

10176 

llôn iptali 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
21-Şubat-939 tarihinde kapalı zarfla 

satın alınacağı ilcin edilen iki çeşit boş 
ampul şartnamesinde değişiklik yapıl
dığından yeniden ilana verildiği cihet
le evelce yapılan ilanın hükümsüz ol
duğu ve bu işe ait şartname alanların 
komiı;yona müracaatları. (137) 10177 

Yullk yüıü " beı ıhnaclk 
M .M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 10200 metre yastık yüzü ve 11700 

metre nevresimlik bez kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Yastık yüzlüğü bezin beher 
metresi 34 ve nevresimlik bezin beher 
metresi 31 kuruş fiat tahmin edilmiş
tir. 

3 - 1halcai 10.2-939 cuma günü saat ... ~-~~--

4 - tık teminatı (532) lira 15 kuruş
tur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde göeterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(155) 10192 

Yatık ~ar11fı ıhna<lk 
M. M. Veki.leti Satm Alına Komis 

yonundan: 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı (130) yüz otuz kuruş olan 14300 
adet yatak çar~afı kapalı azrf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 8 şubat 939 çarşamba gü
nü saat 11 on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1394) bin üç yüz 
dokson dört lira 25 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M. M. V. satın alma komisyo • 
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecoklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(156) 10293 

6 garaj yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 
1 - Kütahya'da iki garaj, Balık

esir'de iki garaj, Uşak'ta iki garaj 
yapıları ayrı ayrı kapalı zarfla eksilt
miye konmuştur. 

2 - Keşif bedelleri: Kütahyadaki 
iki garaj yapısının 100.200 yüz bin iki 
yüz lira 89 kuruş, Balıkesirdeki iki 
garaj yapısının 47836 kırk yedi bin 
sekiz yüz otuz altı lira üç kuruş, U
şaktaki iki garaj yapısının ise 49115 
kırk dokuz bin yüz on beş lira 37 ku
ruştur. 

3 - Eksiltmeleri: Kütahyadaki ga
raj yapsısının eksiltmesiı.w. 7-2-9?9. s.a
lı günü saat 15 de Balıkesirdekı ıkı 
garaj yapısının eksiltmesi aynı gün 
saat 16,30 da, Uşaktaki iki garaj yapı
sının eksiltmesi yine aynı gün saat 
16 dadır. 

4 - Teminat: Kütahyadaki garaj
ların 6260 lira, Balıkesirdeki garajla
rın 3588 lira, Uşaktaki garajların iıe 
3684 liradır. 

S - Şartnameler Kütahyadaki ga· 

rajların 501 kuruş, Balıkesirdeki ga
rajların 240 kuruş, Uşaktaki garajla
rın 246 kuruş mukabilinde M. M. V. 
satınalma komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmiye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3 maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte zarflarını behemahal ihale saa
tinden bir saat eveline kadar M. M. 
V. satınalma komisyonuna vermele-
ri. (158) 10194 

Muhtelif binalar 

yaptırılacak 
M. M . Vekaleti Satın Alma Komiı 

yonundan: 
1 - Balıkesirde beş. Kütahyada üç 

bina inşaatı ayrı ayrı kapalı zarfla ek
siltmeye konmu~tur. 

2 - Keşif bedelleri: Balıkesirdeki 
beş binanın 9955 lira 70 kuruş, Kütah
yadaki üç binanın 7006 lira 32 kuruş -
tur. 

3 - Eksiltmesi: Balıkesirdeki beş 
binanın 7.2.939 salı günü saat 14 de, 
Kütahyadaki iiç binanın aynı gün saat 
14.30 dadır. 

4 - Teminat: Balıkeı;irdeki beş bi
nanın 747 lira, Kütahyadaki üç bina -
nın 525.5 liradır. 

5 - Şartnameler: Bahkesirdeki in
şaatın 50 kuruş, Kütahyadaki inşaatın 
35 kuruş mukabilinde komisyondan a
lınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
zarflarını behemehal ihale saatından 
bir saat evline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(157) 10195 

misyona müracaatları (82) 10139 

• 

inşaat 
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
riylc Nafıa Vekaletinin ruhsatname
lerini birer istidaya bağhyarak umum 
müdürlüğe müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (43) 10090 

1250 ton nitrat <le !"ltl alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 100.000) lira 
olan 1250 ton nitrat de sut Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satınalma 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 10 a kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

(83) 10140 

ı .. :.~nk~r~. ~evazım Amirliği · ı 2 ~~,:~:~,;~~.~~:~·::!_ 
lüğü Merkez Satın Alma Komiayo
nundan: 

Arpa alınacak 
Ankara Levazan Amirliği Satan 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır kor birlikleri ihti

yacı için 425.000 kilo arpa kapalı zarf 
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 20187 lira 50 
kuruş olup muvakkat teminatı 1514 
lira 6 kuruıtur. 

3 -Elaailtm-i 18-1-939 C<Brta.ınba 
giınü saat 14 dedır. · 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2,3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evetine kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Diyarbakır Sa.

1 
A. komisyonuna vermeleri 

Tahmin edilen bedeli {13.000) lira 
ola.n iki adet torna tezgahı askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 6.3.939 pazar -
tesi günü saat 11 de kapalı zarfla iha
le edilecektir. Şartname paraeız ola -
rak komisyondan verilir. . 

Taliplerin muvakkat temınat olan 
(975) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 10 na kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezk1lr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (149) 10191 

Bayınd1rhk Bokanhğı 

Demir köprü münakasası 
(5300) 9609 ı 

• Nafıa Vekaletinden : Askeri Fabrikalar 

Tornacı 
alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüiünden: 
Kmkkalede istihdam edilmek üze-

re tornacı alınacaktır. Fabrikalarımı
za girmek istiyenlerden 1stanbuldaki
lerin Zeytinburnu fabrikasına, İzmir
dekilerin İzmir Silcih fabrikasına, ve
sair yerdekilerin de Umum Müdürlü-
ğe müracaatları. (5230) 9495 

170 ton Tdcol alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (59.000) lira 
olan 170 ton toleol Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satınalma 
komi6yonunca 3-3-1939 cuma günü sa
at 15 de kapalı zarfla ihale edilecek
tir. 
Şartname (2) lira (95) kuru~ muka-

1- Muhammen bedeli yüz altmış 
yedi bin altmış dokuz lira altmış 

kuruştan ve muvakat teminatı dokuz 
bin altı yüz üç lira kırk sekiz kuruş
tan ibaret olup 20 - 21 - 939 tarihin
de kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulduğu ilan edilmiş olan Sivas -
Erzurum hattının 388 inci kilometre
sinde yapılacak olan 120 metre açıklı
ğındaki demir köprüye ait mukavele 
projesinin köprünün Mersine getiril 
mesi, ~öprü mahalline nakli ve ray 
ferşiyatına geçit verme tarihlerinde 
bazı yarı hataları olduğundan mazkur 
münakasa aynı şartlarla 17-2-939 ta
rihine müsadif cuma günü saat on 
be e tehir edilmiştir. 

2 - Bu münakasaya ait evrakı satın 
almış olanlar vekaletimiz demiryollar 
inşaat dairesine müracaat ederek sa
tın aldıkları mukavele projesinin tas
hihan yazılan bu sayfasmı tedarik 
edebilirler. 

3 - Münakasaya gfomek istiyenler 
münakasa tarihinden en az sekiz gün 
evel rcfcranslariyle diğer vesikaları
nı bir istida ile vckaletimize vererek 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

4 -Münakasa evrakını yeniden sa
tın almak isteyenler bu evrakı sekiz 

(5310) 10018 

Bir daktilo ahnacak 
Nafia Vekaletinden : 
Vekaletimiz demiryollar inşaat re

isliğinde (70) lira ücretli bir daktilo
luk açıktır. 

Taliplerin orta mektep mezunu ol
ması ve askerliğini yapmış bulunması 
şarttır. 18. 1. 939 çarşamba günü sa
at (14) de müsabaka imtihanı yapıla
cağından bu evsafı haiz olanların 
ı 7. ı. 939 salı günü akşamına kadar 
lüzumlu diğer evrakı müsbiteleriyle 
birlikte vekaletimiz zat işleri ve sicil 
miidürlüğüne müracaatları itan olu-
nur. (94) 10126 

·. : --De"1iryo11ar• 
Muhtelif çam kerestesi ahnatak 

O. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

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
ıısulü ile Ankara'da idare binasında 

satın almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 21350 
lirahk muvakkat t eminat ile kanunun 
tayin ettiğ ı vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lcizımdır. 

Şartnameler 2200 lrnruşa Ankara, 
Haydarpasa, Eskişehir ve İzmir vez -
nelerinde satılmaktadır. (60) 10106 

Lambri ve doğrama iıleri 

D. D. Yolları Umum Müdürlüğün
den: 

Ankara garı gazino binası üst ka
tındaki salonlarda yaptırılacak sert a
ğaçtan cilalı lambri ve doğrama işleri 
vahidi fiyat ilzcrinden kapalı zarf usu
Jiyle yeniden eksiltmeye konmuştur. 

ı - Bu işlerin muhammen bedeli 
7200 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı Devl~t Demiryollarının 
Ankara, Sirkeci veznelerinden 36 ku -
ruş mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 26-1-939 tarihinde 
pcrtembe günü saat 15 de Ankara'da 
Devlet Demiryollan yol dairesinde 
toplanacak merkez bir.inci komisyo
nunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektuplariyle birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 14 e kadar komisyon reisliği
ne tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılr kanun ahkimına uy
gun 540 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika-
lar. (66) 10109 

Döşemelik deri alınacak 

D. D. Yolları Satm Alma Komia
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 ettiği vesikaları ve teklif~erini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komısyon 
reisliğine vermeleri Hizımdır. 
Şartnameler 165 k~ruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerınde satılmakta-
dır. (89) 
400000 Ds. 2 döşemelik deri yeşil 
200000 Ds. 2 döşemelik deri kırmızı 

10141 

La~tik dinamo kayışı alınacak 

O. O. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Muhammen bedeli 18000 lira olan 
7JOO metre muhtelif genişlikte lastik 
dinamo kayışı 28-2-939 salı günü saat 

Şartnameler parasız olarak Ankara 
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa 
da t~ellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (90) 10142 

Muhtelif bakır, pirin~ malzeme 
ah nacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komil
yonundan: 

Muhammen bedeli 335.000 lira olan 
yetmiş yedi kalem muhtelif bakır ve 
pninç malzeme 3.3.1939 cuma günü sa.o 
at 15.30 da kapalı zarf usulü ile Anka
ra'da idare binasında satın alınacak • 
tır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 17150 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 1675 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta. 
dır. (38) 10188 

Kültür Bakanhoı :·~ 

Tabigat bilgisi kitabı 

yazma müsabakası 
Kültür Bakanlığından : 

1 _ 2259 sayılı kar.unun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre ilk 0 • 

kulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için 
iki ciltten müteşekkil bir.. Tabiğat 
Bilgisi kitabı yazılması musabakaya 
konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 2-2-1939 
dan haşlamak ve 1-8-1939 salı günü 
akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar ve
renler 1-5-939 pazartesi günü akşamı
na kadar bir dilekçe ile Kültür Ba • 
kanlığına müracaat ederek bu müsa
bakaya girecekler defterine adlarını 
yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kaza -
nan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her 
yıl için biner lira telif hakkı verile
cektir . İkinci çıkan kitap serisini 
yazana bir defaya mahsus olmak üze
re birincinin müellifine verilenin bir 
yıllığı, iiçüncü, dördüncü ve beşinci 
çıkanlara da birer defaya mahsus ol
mak üzere dörder yüz lira mükafat 
verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eser
lerini üçer nüsha olmak üzere maki
ne ile ve kağıtların yalnız birer yü
züne yazılmış olarak kültür Bakan -
lığı Yayın Direktörlüğüne ~~kbuz 
mukabilinde vermeleri veya gonder
meleri lazımdır. Kitaba konulacak re
sim, §ekil, grafikJcr ve sairenin asıl
larının yalnız bu nüshalardan birine 
ve yerlerine konulmuş olarak bulun
ması kafidir. :Müsabakaya basılmış 
bir kitapla girenler de kitabın üç 
nüshasını verecek veya gönderecek. 
lerdir. 

6 _ Müsabakaya girenlerce eser 
müsveddeleriyle birlikte, eserleri ka
bul edildiği takdirde eserlerini ilan 
edilen telif hakkı mukabilinde ve her 
türlü ~as~rruf hakk~ndan vaz geçe_ 
rek K~lt_ıır Bakan~ıgına üç yıllık bir 
devre ıçın terkettıklerini ve kitab 
o d~vre !ç~ndcki her basılışının so~ 
tashıhlerının kendileri veya k d. r 1 . en 1 
mesu ıyet erı altında tayin edecekle-
:i diğ:.r bi~ zat tarafından yapılaca
gını gosterır noterlikten tasdikli bir 
teahhüt senedi verilmesi de lazımdır. 

7 - Kita.~larda bulunması Hizrmge
len pedagoJık ve teknik vasıfları gös
ter~~ şartname ile noterliğe tasdik 
ettırılecek teahhüt senedinin formü
l~ ~~ültür Bakanlığı Yayın Direktör
lugunden alınabilir. Mektupla isti -
yenlerin bir kuruşluk bir posta pulu
nu da birlikte göndermeleri lazım· 
dır. (5298) 10015 

Muhtelif melbusat, techizat vesaire ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonundan: 
1 - A§ağıda cins ve miktarı yazılı melbusat ve techizat levazımı hizalarında gösterilen gün ve saatte eksilt k nularak satın alınacaktır. 
2 T h · b · 1 b · h" .. ·1 b d l ·1 meye 0 

- a mın edelleri isaretlı o an u eşyaya aıt ızalarında gosterı en e e ı e veya parasız olarak ko . d 1 b·ı·r • · ~ . . . . . . mısyon an a ına ı ı . 
3 - E~sıltmesine girmek istiyenlerın kapalı zarf eksiltmesı ıçın ılk temınat banka mektubu veya vezne makbuzunu muhtevi teklif mektupları 

en geç eksıltme vaktinden bir saat evvel komisyona vermiş olmaları açık eksiltmeye ait olanlar da bu vesika ve teminatı belli saatte komisyona ver· 
miş olmaları. (68) 

Tahmin bedeli llk teminat 
Cinsi Miktarı kuruş Lira kuruş 

Şartname bedeli Eksiltme Eksiltme tarihi 
gün ve saati Sa. kuruş usulü 

1 - Kışlık elbiselik kumaş 62000 Metre 250 metresi 9000 00 775 Kapalı zarf 27-1-939 cuma 10 
2 - Battaniye 4500 adet 850 tanesi 2868 75 192 " " .. .. 15 

" 3 - Altlı üstlü somyalı demir karyola (1000) çift 2000 çifti 1500 00 parasız •• " 
28-1-939 cumartesi 10 

(2000) tek Açık eksilt. 30-1-939 pazartesi 10 

4 - Hayvan velessi 400 tane 1050 tanesi 315 00 Kapalı zarf 30-1-939 pazartesi 14 
800 1050 tanesi 

,, 
6-2-939 pazartesi 10 5 - Hayvan velensesi tane 630 00 " .. ,, 

6 - Kilim 6500 tane 350 taneai 1707 00 " " " " 15 de 
" 7 - Yazlık elbiselik ku~ 150.000 metre SS metresi 5375 00 413 1010 

10110 
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Bütün dünyaca tanınmış meşhur ş~hir ! 
Yüzbinlerce kişiyi her sene sinesine toplıyarak, karaciğer hastalıkları, kum, s~fra kesesi 

iltihabı ve fazla şişmanlıktan ileri gelen rahatsızlıklardan kurtaran sıhhat şehri 
Acaba herkesin, her sene Karlsbad'a giderek Kür yapması mümkün mü? Elbette hayır ! Fakat, hakiki ve tabıi 
Kar1sbad maden suyundan istihsal edilmiş Karlsbad TUZU bu vazifeyi görür ve KARLSBAD'ı evinize getirmiş olur. 

Her sabah evinizde, bir bardak ıhk su i~inde kolay<a eriterek ı,e<eğiniz dolu bir ~orba kaıığı 
•A 

Sizi Bir Çok Rahatsızlıklardan kurtaracaktır 
Ağzınızdaki · acıhğı, dilinizdeki pası ve midenizin bozukluğundan mütevellit nefes kokusunu derhal giderir. 

Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk 
gıdalarile yavrunuzun sıhhatmi tehlikeye koyarsrnız 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii 
hububattan yapılmış 

HA AN ÖZLÜ UNLA 1 1 
Çocuklarınıza yediriniz. En yüksek evsafa malik olan 

bu özlü unu 
Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 

ÇÜNKÜ 

•JJ1rm1nxırmmc1I<nxu1n1u11 .. \ ~U..U.#HU4~ .. ~~~HlU~~"~~ 
Evlerinizi dayanıkla lüks ve modern 

MOBİLYALARLA süslemek 
ancak Y 1 l M A Z ~~bil!.a ~ağazasından tedarik etmekle 

mumkundur. 

Adrese dikkat: Adliye kar§ısmdaki Y 1 L M AZ mobil
ya mağazası Belediye sırasmda yeni mağazasına nakledil-
mi§tir. Ti: . 2600 merkezi İzmir. 166 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
Grip, nezle enfloenza, sıtma gibi hastalıklara tutulmamak için sağlığınızı BIOGENINE 

kan ve derman haplarile sigortalayınız. 
BIOGENINE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal göateren bulunmaz 

bir devadır. 

BIOGENINE; daima kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir ve hariçten gelecek 
her türlü mikropları öldürür. Tatlı bir iştiha temin eder. Sinir ve adeleleri sağlamlatbnr, 
zekayı yükseltir. Bel gevşekliği ve ademi iktidarın en birinci devasıdır. 

BIOGENINE; kullananlar kat'iyyen kardan, kıştan, soğuktan ve havaların değiımeainden 
müteessir olmazlar. Çünkü vücüdu her zaman genç ve dinç bulundurarak ahriç.ten gelecek 
her mikroba galebe çaldırır. Ve bu sayede müthiş akıbetlerle neticelenen GRiP, nezle, enflo
enza, sıtma gibi hastalıklardan korur. Bu has tahklardan korunmak için büyükler sabah, 
öğle, akşam birer, sekiz yaşından tistüu çocuklar yalnız sabah, aktam birer iliOGENINE 
almalıdır. Hasta ola·nların kurtulması için de bu miktar bir misli arttırılmalıdır. Her ecza-
nede bulunur. 7026 

.-······································-.. 

-

Pirinç, Yula , Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır. 
Türlü, Bezelya, Badem, Çavdar özü unlarını çocuklarm~a 

RADYOLIN ~ .. .., k . 
Diş doktorunun bütün hastalarıncı • Gumrl' , omısyoncusu 

DIŞ TABiBi 

Daniyal Tuna 
Dr. M. Şerif Korkut 

yediriniz. 701 söylediği gibi dişleri sadece parlat · ihat Ba!->artan 
makla kalmıyarak onları mikroplar Hans Walter Feu~tel beynelmilel 
dan mu~ır sa_lyalar_dan . v~ ha~ızlar nakliyat şirketi İstanbul - Ankara 

~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ dan temızleyıp çelık gıbı seglamlık h b" . B C d 1 Tl 
. . mu a ırı. ayram a : : 

veren yegane iksırdır. 2406 128 

Kooperatif yanında Ali Nazmi apar
tımanı No. 3 de hastalarını kabul et -

Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

tfer gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No. 9 D.5. 9068 

Ayakkabı sergisi 
lstanbul'dcık P AÇ l KAK 1 S ticarethanesi 19 ikincı 

kanun perşemhe günü saat 15 ten 19 a kadar ANKARA 
p ALAS salo 1 ırında yerli ve lsviçre BALL Y ayakkapları-
nın en son m o ellerini gösterecektir. 171 

.:::!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -E Yazıhane ve muayenehaneye elverişli = --
§ Kiralık daire -

-------
~ Ulus meydanı Koçak hanında birinci katta iki. odalı._bir ~ =: daire devren kiralıktır. Müessesemiz muhasebesme mura· =: 
- d"I . -= caat e ı mesı. = 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;::-

Her sabah . her öğleyin - her akşam r 
~~:":":"':":':"':":"':"':":":"':"':':":":":"~":"~____::__,__~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~ 

mektedir. 172 

yemekten sonra 7027 _ 

.:!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -
~ Ye n i SİNEMALAR Sus ~ - -- ------------ § BU GON BU GECE H a l k BU GON BU GECE § 
- Mevsimin en müvallak eserlerinden Büyüle bir muvalfakiyetle devam eden _ 

U L U S - 20. inci yıl, - No: 6272 
İmtiyaz sahibi 

Nurettin Kô.mil SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENlK 

ULUS Basımevi ANKARA 
Matbaa M üdüril: Ali Rrza BASK AN 

= S E N O R 1 T A BU GON BU GECE ~ E N O R 1 T A = = Düşman Maskesi Altında = 
- Baş Rollerde Bu film iki sinemada birden ::: 
:: Baş Rollerde DOLERES DEL RlO gösterilmektedır. Buna rağmen =: = Jcannctte Mac Donald - Nclson Eddy George Sandcrs - Petcr, Lorre yıfalerce ki$ının israrlı muracaatı = 
_ l:rdiham dolayısiyle bu çok güzel eseri Umumi Harpte lngiliz - Alman karşısında bu sinemada oynadıiı = = göremiyen yüzlerce miiracııat casuslanmn mukabil tuzaklarını gibı Yeni Sinemada da bir = = karşısında film bir müddet daha canland1t11n çok merakll ve heyecanll müddet daha gösterilecektir E: = temdit edilmiştir bir film = - -------- -= Bu bir ltrsattır kaçırmayımz Seanslar = = 14.30 - 16.30 - 18.30 Gece 21 de Seanslarımız = 
- -------- 12 de Ucuz Halk Matinesi varoır = = Seanslar UCUZ HALK MATİNESİ 12.15 DE Öğleden sonra = 
_ 14.45 _ 16.45 _ 18.45 - Gece 21 de ÇARIN CASUSU 14 - 16 - 18 - Gece 20.30 de = 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

otauru Kl Radyoları ile dinleyiniz ... 
KAZIM ROŞTO 

Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 
apartımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 150 


