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Spor istişare heyeti bugün Başv~ -
kilimizin bir nutkundan sonra mu -
zakerelerine başlıyacaktır. Müza • 
kere edilecek meselelere ait tafsila· 
tı bugün ikinci sayfamızda bulacak
sınız. 

5 K.U~R~U~~--!__~M~a~tb:aa __ m_u_·d_ü-rü----1~0~61~!__ __________________ .:=.:==.:.:==.:.=.: __________________________________________ ~--~~~::::::::::::::::::::-::-::::::-:::-:~:::::::::::::::::::.:~:::-: idare 1064 
_, •........................................................................•.....• __ 

ADIMl'Z ANC.IMl'ZDIR. 

Ekrem Gönig meselesi etrafındaki neşriyat i ALMANYA İLE ~ } 

Adliye tahkikatını bitirdi 1 1Sö"Mi·ı;~~-,,;~-~ıa;k ı 
Ankara Müddeiumumisinin gazetemize beyanatı 

Bu meseleye dair yazı yazanlar 
hi( bir delil gösteremediler 

Adliye Vekilinin beyanatı haricindeki neşriyat 

Hitler'in fevkalade murahhası 
yüzbC!§ı Wiedemann 

Almanya'nın 

kredi anlaşması dün 
edildi • 

ımza 
Berlin, 16 a.a. - Anadolu Ajansının hususi 

muhabiri bildiriyor : . 
Y.. elli milyon marklık kredı mukavelename-

uz 1 • d l\1·· · b ·· saat 12 de Hariciye Nezaretın e uste-
~ı ugun El · Cl d" ·ı ar Baron Weizaecker ve Orta çı o ıus ı.e 
~ariciye Umumi Katibi B. Numan Menemencı -

: oğlu ve Antalya Mebusu Cezmi Erçin tarafla -
: rından samimi bir hava içinde imza edilmiştir. 
: [ ~u hususta D· N. B. Ajansının verdiği tafsilat 

: üçüncü sayfamızdadrr ]. Menemencıoğlu 
: r 
--················································································ 

Muharrirlerin indi 
tahminlerinden ibaret! 

~ARKİ AVRUPA'DA Mu·· SKu·· LA" TA 
1 1 • ., BUTUN 

ta ep erı mı. . 
RAGMEN 

Tayyare kaçakçılığı hadisesi dolayısiyle bazı İstanbul gazete· 
lerinde intişar eden son yazılar münasebetiyle Ankara Cümhuri
yet Müddeiumumisi Baha Arıkan, kendisini ziyaret eden bir ar-
kadaşımıza, şunları söylemiştir: . . . . . . 

- Hadisenin mahiyetini sayın Adlıye Vekılı Partı ıçtımaında 
izah etmişti. Hadise hakkında, bundan başka söyliyecek bir şe -

Ankara Cümhuriyet Müddeiu- yim yoktur. Tahkikatın zübdesi, sayın vekilimin beyanatında, ta-
mumisi B. Baha Arıkan · mamiyle mündemiçtir. 

---, Muhterem Başvekil Celal Bayar, • 
1 

h 
1 

~ 1 gene aynı grup içtimaında matbuatta 

Kel ı me ve ıstı a arım ıza ı ~~~~a;aez~;~ ~:~~~;:rı~şar;~t=~::~~~ 

istikrar verebiliriz 
müracaat edilmesini ve bir muhbir şek 
!inde isticvap edilmelerini.. .. " emir 
buyurcluklanru beyan eylemişlerdi. 

Başvekilin bu yükSek direktifleriy-
F. R. ATA y le memuriyetimiz, tahkikiyle meşgul 

bulunduğu tahkikatın tenviri maksadı 
ile, İstanbul müddeiumumiliğine bir 
istinabe tali.ın.atnamcsi göndermiş ve 
vu llU u:ım:ı ;)i <Ua y ;r. n ınu'hıırrlrl~rin 

celbedilerek muhbir sıfatiyle malü
matlarına müracaat edilmesini iste -
mişti. 

1 -Reis mi, başkan mı? idare türkçüleri olmuştur: her türkçe
. yönetim mi? Katip nıi. Y,az • l~en kelime biz.imdir/ Zaten git

gaiı c.u , bt:Kı-tL r' anı. T\d.p "'lllı, ı;u:ıc tıu cıınıclcıc, ~ulli:uııı.ıe>. ..... 

bitik mi? Müsteşar mı, yönetger konuşma dili, nihayet kendi ahen 
mi? Vekil mi, Bakan mı? Müza- gini verir. Mal artık kal gibi te
kere mi, görüşü ınü? laffuz olunmaktadır. Biz onun 

Hemen her kıraat kitabı par - eski telaffuz halini "maliye" de 
çasında veya her ajans tebliğin- muhafaza ediyoruz. Bazı kelime-
de yahut her gazete yazısında (Sonu 8 inci sayfada) 

IHtİnal>e evrakı geldi 
İstanbul müddeiumumiliği memu

(Sonu 5. inci sayfada) 

Sömürge istekleri 
Londra, 16 a.a. - Deyli Herald ga. 

zetesinin bildirdiğine göre, Hitler'in 
fevkalii.de murahhası yüzbaşı Fritz 
Wiedemann, gelecek hafta içinde Lon
dra'ya gidecektir. Mumaileyh, İngilte
re hükümetiyle temasa geçerek alman 
müstemlekelerinin iadesi meselesini 
görüşecektir. Yüzbaşı Wiedemann, 
Hitler'e Almanya'nın şarki Avrupa'da 
yapması muhtemel yeni bir talebine 
karşı lngiltere'nin hissiyatını bildi
ren rapor da gönderecektir. 

Bu gazete, Fon Ribbentrop, ~?-~on
kanunda Polonya'da Beck ile goruşe -
ceği zaman Polonya'nın müstemleke 
istiyeceğinin şüphesiz olduğunu yaz
makta ve bu taleplerin şubatta kont 
Ciano Var ova'ya geldiği zaman tetkik 
cdılect::gını ilôve eylemektedi(. 

Netice olarak Dcyli Hcrald, Polon
ya'nm Almanya tarafından kendisine 
yapılan teklifleri kabul ettiğini, fakat 
Almanya'nın tazyikine rağmen komin
tern aleyhindeki pakta iltihak etmek 
istemediğini kaydetmektedir. 

aynı vazifeler, aynı mefhumlar, -----------.----------------------------------
aynı hizmetler için başka türlü 
kelimeler ı~'111anıyoruz. İdare ve 
belediye başınclo. bulunanlardan 
kimine vali, kimine ilbay, bazı
larına belediye reisi ve bazıla.-1• 
na şarbay yahut uray başkanı di
yoruz. Acaba bu kararsızlığa ni

MAARİF VEKALETİNİN TALİMATNAMESİ 

hayet veremez miyiz? 
Osmanlıcada dil meselesi, sa -

delik cereyanı ile çok eskiden 
ba§lamıştır. Sultan Mahmut bir 
Tuna seyahatinden dönduğü va
kit, bu seyahatin hikayesıni ya -
zan bir efendiye şu ihtarda lıu
lunmuştu: "- Eğer risalenizi 
halka anlatmak ıçın yazıyorsa
nız, neden "gerdune'' gibi kim
senin bilmediği kelimeler kulla
nıyorsunuz? Niçin "araba" demi

Mekteplerde spor 
yurtları kuruluyor 

yorsunuz?,, 

Beden terbiyesi kanununun tatbikatından olarak bütün mek • 
teplerde birer spor yurdu kurulacağını yazmıştık. Maarif Vekale
ti bu hususta etraflı tetkiklerde bulunduktan sonra bir talimatna
me hazırlamıştır. Zinde bir gençlik kütlesi yaratmak ve mektep
lerdeki spor çalışmalarını nizam ve kontrol altına almak gayesini 
güden bu çok mühim talimatnamenin mühim hükümlerini kayde
diyoruz. 

Bir dili, lugat bakımından, sa- İlk iş olarak üniversite ve yüksek 

d 1 k f . k · · B. Hasan • Ali Yücel okullarla, liselerin ikinci devrelerinde, e eştirme ve tas ıye etme ıçın 
öğretmen okullarında, tecim liseleri ve 

ne yapmak lazımdır? Bir kelime- ~ ü1 
k 

. erkek sanat okullariyle kız enstit"" e • 
yi mutlaka aslı baş a dilden ol- Bacvekil dün 1 khsat rinde birer "talebe spor yurdu" ku~u-
duğu için atmak, ve onun yerine. :!1 lacak ve yurt kurulduğu okulun adıy-
velev eski metinlerden, hatta ve- le anılacaktır. "Ankara erkek lisesi 
lev iycat ederek, öz kökten yeni Vekôfetine gitti talebe spor yurdu" gibi ... Bir okulda 
bir kelime koymak mı? Böyle bir birden fazla talebe spor yurdu kurula-
tasfiyecilik ifratı yalnız bizde Başvekil B. Celal Bay~r d?n . saat mıyacak ve yurdun forması, o okulun 
vukubulmuş değildir. 10.30 da İktısat Vekaletıne gıtmış ve forması olacaktır. 

Fakat bütün tecrübelerde daha İktısat Vekili tarafından karşılanmış-, S .. . ··ı ıı' 
tır. Başvekilimiz İktısat vekaletinde '-'f1°.r lmmeforr: spor bo ge. 1 

tabii bir usul hak kazanmıştır: bir müddet kalmıı;; ve bu müddet zar - İkı veya daha zıyade spor yurdu 
mesela şimdiki yugoslav dilinin fında İktısat vekaletine ait işler etra· kurulmuş olan yerlerde bu yurdlardan 
banisi addolunan Karaçiç, sırpça fında tktısat Vekilinin verdiği izaha- mürekkep bir küme teşkil olunacaktır. 
söz, konuşma ve kullanma dili - tı dinlemiştir. Ankara, İstanbul, 1zmir gibi bliyük şe-
mizdeki sözdür, diyordu. "Yas. hirlerimizde ise her semtte bir kiline 
tık" ın eski islfıv metinlerinde vücuda getirilecektir. Bir vilayet çev-
karşıhğı bulunabilirdi. Ancak B / resi dahilinde bulunan bütün yurdlar 
Karaçiç yaşadığı zaman, halkın Baıvekilimiz Celal ayar ın da bir bölge teşkil edeceklerdir. 
yatakta baş koyduğu şeyin adı Bir spor bölgesinin başkanı vilayet 
''yastık,, tı. Bugün de öyledir. at yetiştiricilerine kıymetli valisi, bir şehrin spor kümelerinin 
Bir sırp hanımına, kendisinden (Sonu 5. inci sayfada) 
işittiğim kelimelerden birçoğu • bir yardımı 
nun aslı türkçe olduğunu aöylü -
yordum. Bir aralık ağzından 
''tef eriiç,, kelimesi çıktı. Hayret
le baktım. Bana dönerek dedi ki: 
"- Korkarım, bunun da türkler
den kalma olduğunu iddia ede • 
ceksiniz !,, 

Lugat hususunda ilk kaide tes
bit edenler, meşrutiyet devrinin 

Başvekil Celal Bayar, Fransa'da 
birçok koşular ve damızlık konkurları 
kazanan ve Türkiye'ye geldikten sonra 
da hemen bütün koşuları kazanmış o
olan safkan ingiliz atını, memleket at
larının ıslahı maksadiyle, Bursa yetiş
tiricilerinin istifade:oine tahsis etmiş
ler ve bu kıymetli atı Bursa'ya gönder
mişlerdir. 

B. Sabit Aykut İstatistik 
Umum Müdür vekili oldu 

B. Celal Aybar'ın Ziraat vekaleti 
müsteşarlığına tayini dolayısiyle açık 
bulunan istatistik umum müdürlüğü -
ne, umum müdür muavini Sabit Ay -
kut vekaleten tayin olunmuştur. _(a.a.) 

Baıvekilimlzin 

G. sarayhlara 
yüksek illif allar1 

Ankara Galatasaray kulübünün kon
gresi münasebetiyle kongre başkanı B. 
Sadi Batu Başvekil CeHil Bayar'a aşa
ğıdaki telgrafı çekmiştir: 

Sayın Celal Bayar 
Batvekil 

Ankara 

Yıllık kongre halinde toplanmı:j o
lan Ankara Galatasaray :;por kulübü a
zalaTI, spor hayatımızın rasyonel esas- ' 
lar üzerinde tanzim ve inkişaf ettiril-

1 

mesi hususunda cümhuriyet hüküme -
1 

tince alrnrıırş ve muvaffakiyetle tatbik 
edilmekte bulunmuş olan isabetli ted
birlerden dolayı şükran ve minnet duy
gulariyle birlikte en derin saygı ve 
sevgilerini sunarlar. 

Kongre reisi 
SADİ BATU 

Başvekil, aşağıdaki telgrafla cevap 
vermiştir: 

(Sonu 5. inci sayfada) 

B. Çemberleyn yahştlrma 
siyasetine devam edecek 

Rıoma görüşmelerinin akisleri elan devam etmektedir. Londra resmi mah .. 
filleri, bütün müşkülata rağmen B. Çemberleyn'!n yat ;tırma siyas~t~ne. d_e
vam edeceğini tebarüz ettirirlerken, ita/yan ve ıngiliz hükümetlerının fıkır· 
/erine tercüman olan gazeteler, Roma görüşmelerinden esasen gürültülü ve 
heyecanlı neticeler beklenmekte olduğunu, ingiliz - İtalyan dostluğunu bir 
kere daha teyide vesile olan bu ziyaretin, bilhassa psikolojik bir ehemiyeti 

olduğunu kaydetmektedirler. 
Fransız gazeteleri ise, ltalya'nın isteklerini Fransa'ya bildirmek için is'" 

panyol harbinin neticesini beklediğini yazzyorlar. Diğer taraftan B. Muso • 
Jini'nin /ngiltcre'yc, ispanyol topraklarında glizü olmadığı hakkrnda yeniden 
tcnıinat verdiği bildirilmektedir. 

Roma görüşmelerinin akisleri hakkındaki haberler 8 inci sayfamızdadrr. 

i"'"""""'''''''"' ................................................................................. -, 

i em Könİg meselesinde ı 

1 Taklit mühür ve imzalarla sılları 1 
Ekrem König taralmdan !spanya'ya yapılan tanare kaçakçıltğı hadisesinin resı:ıi 
evrak sahtekarlığı olduğ~n~ hab~r vermiştik. Bu gün bir muharririmirin ~u hadıse 

etrafında elde attığ ı. vesıkalarm fotoğralilerini asıllariylc mukayeselı 
olarak neşrediyoruz. 

ı-r-:-~~ 
- T- I ~ .. --.,.-

Burada Milli Müdafaa Vckilcti mühüriyle 
Ger.ersi Kfızrm ôzalp"ın imzasının aslını, 

hakikisrnl gôruyorsunuz 

-~ 
l'ukarrdakı klışcde Harıcıye Vekaleti 
müburiylc, Müsteşar Agah Akscl"in 

ımzasınrn aslı ve hakıkısı goı ulmeJ:tedir 

Le Kı~ıatre de la ~efenee 5atıon&lc 

Halbufd >'.ukarı koy~uğumuz ve Milli Müdafaa Vekiileti mu'ıurıyle, Gerer:ıl Kazım 
~zalp rn ımz.asmı gostercn klişe sahtekar tar;ıfmd.ın sahte olarak kul/ ılan mubur ve 
ımzıdı:. ~u .. ımzıınrn ve miıbürun yukarıdakı aslı ile hiç bır "' "k sı ve h tt rr ;ıl l' 'ıeti 

dahı gorıılmemektcdır. Ay başka biçimde ve çarpık, yau Türkiye ··comlıurryetı"' 
şeklindedir. 

ele 'fo~l-oir bH., acz••r l • UJl:"eH1ca. h .a. t.ru lıaute 
cone14etatioa. 

Au fSOll 4'a lli.ııitıt~~ d .. .A.(taU-•e JU•tıi•~U 
Sou••Sec~et-.il'e 4tıtat 

.a~ --
Bu klişede de Hariciye Vekaleti mühüriylc Hariciye lı1usteşarr Agah Aksel imzasrnrn 
sahtekar tııralrndan tııklit edilmiş şeklini görüyorsunur.. Bunun da yukarrya aslrnı 
koyduğumuz Hariciye Vekaleti mühüriyle ve Agah Akserin hakiki imzasiylc biç bir 

al ikası görülmemcktedrr. 
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İnsan ve kültür: İki ölüm 

mazbatası 

Köy postilar1 vaktinde Beden terbiyesi genel direktörlüğü 

Vuzuha doğru 
Kamutay adliye encümeni, Mani -

sa'run İsmailler köyünden Köse Meh
met oğulların.dan Abdullah oğlu Kü
çüle Mustafa Baltacı'nı~ ölüm cezası -
na çarptırılması hakkındaki temyiz 
kararını tetkiık etmiş ve mazbatasını 
hazırlıyarak umumi heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere riyaset makamına 

dağıtılacak İstişare heyeti bugün 
ispanya işinde, görünürde ikiye bölünmüş İspanyol milletinin haki -

katte ise İspanyolluk ile alakalan olmıyan devletlerin ve rejimlerin çar -
pışmakta olduklarını, yannın tarihini yazacak olanlar bile kolay isbat e
deceklerdir. Çünkü bunun böyle olduğunu bugün yaşamakta olan in -
sanlar arasında, bilmiyen ve kabul etmiyen kalmamıştır. Ve bütün "A
demi müdahale" prensipi, müdahaleyi bir Avrupa harbına yol açtınnı -
ya~k kad~r e1veri li ve elastik bir takım formüllere göre kabul eylemek
ten ıbarettır. Mesela Belçika hükümetinin en son hareketi bu hususta en 
taz«:, t~rihli resmi bir veaikadır. Bu hükumet, bir yandan Burgos hükü -
metını tanımıya hazırlanırken bir yandan da "Ademi müdahale" işinin 
boz~k tarafını işeret etmiye lüzum gonnek1e, "Ademi müdahale'ye 
bugune kadar inandığım için, legal lspanya'yı tanıdım, fakat bundan 
böyle bu saflıkta devam edersem, bizzat Belcika milletinin menfaatleri
ne hiyanet etmiı olacağım. Binaenaleyh, Ade~i müdahale'ye artık inan
mı~orum ve menfaatim neyi icap ettiriyorsa, bunu yapacağım,, demek
tedır. 

Halbuki, bu ispanya işi, şu günlerde yani iki taraftan birisinin (F ran -
ko'nun) neticeyi kendi lehine istihsal etr;.esi ihtimali arttıkça, Avrupa 
banıı için bir iyileşme ifade edeceğine bir kötüleşme ifade edebilir. Böy
le olmasaydı da hükümetçi tarafın kazanmakta olduğu görülseydi, Av
ru~ barJ§ı için netice, gene aynı olacaktı. Çünkü zahiren iki İspanya 
muc:-de~esi gi?i görünen bu işte, hakikatte ve yukarıda da söyledigimiz 
ve hiç kimsenın meçhulü olmadığı üzere, iki görüşün, iki Avrupa'nın 
menfaatleri boğu§tllaktadır. Eğer "Ademi müdahale'' bu bakımdan bir 
çare olabilseydi, iltihap lokalize edilebilecek ve günün birinde, bütün 
~~~pa, sep?semi olmıyacaktı. ''Ademi müdahale" uğruna yapılan 
b~~un fedaka~lıklar: esasen, bunun için, Avrupa 'yı, harp ve ihtilalin 
muşterek tehlıkelerınden korumak için yapılmıştı. 

B!~aenaleyh, Jspanya'd~ki mücadelenin bitmesi ve biterken yapab~
l~~gı ~eaksyonl~r, Av.rup~ nın_ilaçla ayakta durabilen bugünkü bünye
ıı uzennde çok şıddetlı tesırler ıcra edecek mahiyettedir. 
. ~er, iki taraftan birinin netice alması üzerine, Jspanya krizi otoma. 

tik bır suret~~ geçer~e, ~~Adem~.müd:ı~ale" tedavisi muvaffak olmuştur. 
9~ezae, .. Ademı mudahale yerını, derhal ve en şiddetli ölçüsünde, 
~uda~ale_ l:ı-e bırakaca~tır. ':e Avrupa için o kadar korkulan septise -

mı tehlıkesı, on1enemez bır şekılde baş gosternıiş olacaktır. 

Dünkü 
Kamutay 

Kamutay dwı B. Faik Öztrak (Te
kiroag) ın reisliginde toplanmıştır. 
Antalya mebusluguna seçilen B. Cez
mi Erçin, Siirt mebusluguna seçilen 
B. Naki Bekmen; E ığ mebusluğu
na seçilen B. Fethı Altay'm seçim 
mazbatalan okunara kabul edilmiş ve 
FJizıi mebueu B. F ' Altay aDCliç -
miftir. 

AdU evrakın pollta te1Jraf ve tel~ 

Burhan BELGE 

935 sonuna kadar 

Arazi vergileri 
affediliyor 

Hükümct, 935 mali yılı sonqna ka
dar olan arazi vergisi bakayasının 
munzam kesır ve bakayaaiyle birlikte 
ligvine dair bir kan.un layihası hazırlı
yarak kamutaya vermi tir. 

Pro 
dan 93~1*~~· 

vermiştir. Mazbata şudur: 
Eşref ve ark.adaşları Ali ve Hüseyi

nin yağmurdan dolayı sığındıkları 
suçlu Mustafa'nın çüt damında uyu
maktalar iken Mustafa Baltacı ile suç 
ortai' Hasan tarafından para ve eşya 
lannı gaabetmek maksadiyle önce ka -
lın sopa ile başlarına vurarak bihuş 
bir hale getirdikleri ve Mustafa'nm 
gra tüfeği ile Eşrefi öldürdüğü sübut 
bularak ölüm cezasına mahkum edildi
ği anlaşıhnıştır. Yapılan müzakere ne
ticesinde Mustafa Baltacı'ya hükme 
dilmiş olan ölüm ceza.mm değiştiril
mesını ve hafifleştirilmesini müs
telzim bir sebep görülemedi -
ğinden teşkilatı esasiye kanununun 
26 ıncı maddesi mucibince mezkur ce
zanın infazına karar verilmesi husu -
sunun umumi heyetin tasvibine arzına 
encümence ittifakla karar verilmiştir. 

* Of'un Torvel köyünden Kıvırcık 
oğullarından Pehlivan oglu Mehmet 
Ersoyun ölüm ceu.sına çarptırılması 

hakkındaki temyiz kararı hakkındaki 
adliye encümeni mazbatası şudur: 

İlim ve zabıtnameler mündericatı
na göre ınaktulün tapu ile mutasarrıf 
oldugu araziyi evelce imar etmesi ba
hanesiyle tasarrufunu tarumamak_is -
tememesinden mütevellid kin aaikasiy
le Ömer oğlu Hasan'ı uyurken tahra 
denilen demir parçaaını kafaauıa vur
mak suretiyle ağır yaraladııktan 80W'a 
suç ortagı olup bqkaca mahkQm edi
len kardeşi Hwr'm yardımiyle yan
makta olan kireç ocağına atarak öldür
düğü sabit olarak ölüm cezasına mah
kQ.m edildiği anlaıılmııtır. 

Encümence yapılaıı müzakere neti
cesinde Mehmet Ersoy hakkında hük
medilen ölüm cezasının değiştirilmesi
ni ve hafifletilmesini lilzumlu kılacak 
bir sebep görülemediğinden teşkilatı 
esasiye ~nununun 26 ncı maddesi 
mucibince bu cezanın infazına karar 
verilmesi hususunun umumi heyetin 
tasvibine arzına ittifakla karar veril
dL 

P. T. T. Genel 
Direktörlüğü bu hususta 

tedbir alıyor 
P.T.T. Genel Direktörlüğü köylüye 

ait mektuplarla gazetelerin köylere gi
dip gelmesi işinin bazı vilayet ve ka -
zalarda henüz tedbirlenmediği ve bu 
yüzden köy postalarının aylarca pos -
tanelerde kaldığını görmüş ve bu hu -
susu önlemek için köy postaları hak -
kında teşkilatına bir tamim yapmıştır. 
Köy idarelerinin çalışmasına nizam ve 
intiazm verilirken köy postası işinin 
de köye ve köylüye külfet tahvil et
miyecek surette yapılmasına dikkat e
dilecek ve her köyün mutlak surette 
en az haftada bir defa olsun postası 

kaza ve nahiye merkezlerine gönderi -
lecek ve buralardan da köye ait posta
nın aldırılması temin olunacaktır. 

Köylerin posta işi vilayctlerce 
tedbir alınırken bir taraftan da köylü
lerin bir çok zahmet ve masraflara 
katlanarak şehir ve kasabalara gitme -
den mektuplarını parasız olarak köy 
katiplerine yazdırmaları, köy idarele -
rinde posta pulu bulabilmeleri; köy 
postalarının aksamadan muayyen gün
lerinde ve düzeninde gidip gelmesi ve 
dağıtılması suretiyle postanelerinde 
ki kutularda kalıp birikmemesi; köy 
posta memurlarına ilğili devlet daire
lerince ve posta idarelerince kolay -
lıklar gösterilmesi ve cüzdanlarının 

imzalanması; köy posta cüzdan ve çan
talarının zamanında ve kolayca temi -
ni; postayı gününde aldırmıyan ve za
manında göndermiyen muhtar ve ka -
tipler hakkında kanun gereklerine gö
re ceza tatbiki esbabının temini bu ta
mimle valilerden istenmekte ve ayrı -
ca köy postaları hakkındaki talimatna
me de gönderilmektedir. 

İstanbul adliye sarayı 
İstanbul adliye sarayı yeri olarak 

seçilen İbrahimp&§a köşkünün yıkılıp 
yıkılmaması hakkında Adliye Vekile
tince şimdilik verilen bir karar yok
tur. Alakalı dairelere bu hususta yapı
lan neıriyatm bir tahminden ibaret ol
duğunu beyan etmektedir. 

Baıvekilimizin bir nutkundan sonra 
Müzakerelerine başhyor 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü istiıare heyetinin teıekkül 
etmiı olduğunu haber vermiıtik. Heyet bugün, Bqvekil Bay Ce
lal Bayar'ın söyliyeceği bir nutuktan sonra, ilk müzakerelerine 
başlıyacaktır. istişare heyetinin toplantıları için Tayyare Cemi• 
yeti konferans salonu tahsis edilmiıtir. Heyetin ruznamesini der• 
cediyoruz: 
1 - Başvekil tarafından müzakere

nin açılması. 
2 - Genel direktör tarafından to~ 

Jantı gününe kadar yapılan işler hak
kında izahat. 

3 - 1stisare heyetinin çalışma tar
zının tesbiti (Asbaşkan, umumi katip 
intihabı) 

4 - Alakadar mütehassıslar tara-
fından istişare heyetini tenvir makııa
diyle verilecek izahat. 

a) Atıcılık (Federasyon Başkan 

muavini Hakki 1 tipli) 
b) Atletizm (Federasyon Başkan 

muavini Vildan Aşir) 
c) Binicilik ve dagcılık (Federas

yon Başkan muavini llyas Sınai) 
ç) Bisiklet (Federasyon Başkan 

muavini Hüsnü Naili) 
d) Deniz (Federasyon Başkan mu

avini Abdürrahman Benlioğlu) 
e) Eskrim (Federasyon Başkanı 

Fuat Balkan) 
f) Futbol (Federasyon Başkan mu

avini Danyal Akbel) 
g) Güreş ve boks (Federasyon Baı

kan muavini Vehbi Emre) 
h) Tenis, voleybol, basketbol (Fe

derasyon Başkan muavini Kerim Bü
key) 

i) Jimnastik ve mektepler (Vildan 
Aşir) 

j) Sahalar ve tesisat (Mimar Şina
si) 

k) Neşriyat (Nizamettin Kırşan) 
1) Genel sekreterin umumt mütale

ları (Cemal Gökdağ) 
m) Ecnebi devletlerin gençlik tet

kilatı (Halit Ozgüç) 
n) Spor ve saglık işltri (doktor 

Nurettin Onur) 
o) l\1:ekteplerdeki beden terbiye ve 

spor mesai saatleri (Kadri Yaman) 
p) l\1:ütehassısların kanunun tatbi

ki hakkındaki mütaleaları. (Arif) 

8 - Federasyonların kurulması hak 
kında Başvekalete arzedilecek müta • 
leanın tesbiti. 

!> - Beden terbiyesi ve spora ait 
muhtelif talimatların hazırlanmaeı. 

a) Memurların ve yerli ve ecnebi 
mütehassısların, antrenör ve eğitmen
lerin evsaf ve şeraitinin ve bunların 
vazifeye alma, mütehassıs celbetme, 
ve ecnebi (Sıhiye, M. :M., Maarif, Be
den Terbiyesi Genel Direktörlüğü) 
memleketlerde yetittirme usulünün 
tesbiti (çıkacak memurin kanununa 
göre) 

b) Levazım, ayniyat ve muhasebe 
talimatı. 

c) Disiplin ve ceza talimatı. 
d) Kulüp dahili talimatı. 
e) Sahaların ve tesislerin planları. 

inşası ve idarni hakkında talimat. 
f) Köy saha ve poligonlarının ter -

tip ve tanzimi hakkında talimat. 
g) Beden kabiliyeti ve sıhi muaye-

ne talimatı. 
h) Tescil talimatı. 
i) MUsabaka talimatı. 
j) Hakem talimatı. 
k) Dahili ve harici temaslar ve ~ 

limpiyatlara iıtirik talimatı (Olimpi
yada, 1sveç'e, ve Finlandiya'ya divet) 

1) Merasim, jimnastik ve spor bay-
ramı talimatı. 

m) Milli takım sporcularının seçil
mesi ve antrenmanı, kamp ve kamp 
masraflariyle tazminatları hakkında 
talimat. 

n) Neıriyat talimatı. 
o) Antrenör, monitör ve hakem 

kursları talimatı. 
p) MUklfat talimatı (tamapor ni

şanı, serbest duhuliye) 
10 - YUkaek beden terbiye ensti

tüsünün sureti tetkili. 
11 - Altı aylık çalışma programı

na göre heyeti vekilece kabul edilen 
fon idaresi vasıtasi} tebligine dair 
kanun projesinin iki: görüşmesi de 

~~~"'-::ıw.;-. ... ;.._ıla..-ıı .... -.~·~·~1umm~••~- .\.-----ff"<';~~~=:I· 
lere ait olarak tahakkuk ettirilmiş ve ı ~~~~~"'zainnamc=macıoelertriın müzai'ere ~-.\1~-ii11§1.;lla...,,.. ..... _.__.. .... __ Qn.Jıa..-...--1] 

yapıldıktan sonra T ·ye - Hollanda 
ticaret anlqmaaına ir protokolun 
imzası hakkındaki p e ve Türkiye -
Yugoslavya seyrise n anlaşmasına 
merbut munzam pro olun A liste 
sinde-ki Levllre (M ) kelimesinin 
565 tarife nwnaras dan 165 tarife 
numarasına nakli ha daki kanun 
llyihaaımn ikinci m kereleri yapı -
tarak kabul edilmişle ır. 

Aakert Fabrikalar kaüd ve mua -
•enet sandığı hakkı i kanun pro -
jeslnin encümene gid maddeleri gel
mediğinden mUzaker tehir edilmit -
dr. 

Kamutay, yann t< anasaktır. 

Bakırköy te Ereğli bez 
t•ikalaramııın iğ adedi 

ırH1r11iyor 
memleketin 

ı dolayısiyle 

Çağrı bu projenin yürürlüğü tarihine kadar 
tahsil ettirilmemiş olan arazi vergisi 
bakayasının munzam kesirleri ve ceza
lariyle birlikte kayıtları terkin oluna
caktır. Bu kanun yürürlüğe girdiği ta
rihten sonra bu senelere ait olmak üze
re yeniden arazi vergisi tahakkuk etti
rilmiyecektir. Vergi miktarını anla
mak için müracaat eden emlak sahiple
riyle yeniden inta olunan veya kıyme 

* İktıaat encümeni bugün C. H. P. • 
grup içtimaından aonra toplanacaktır. ffava umumiyetle bulutlu ~· 

ti arttırılmak veya eksiltmek suretiyle 
vukuat görmüt olan bina ve arazi için 

* Maliye encümeni bugün grup içti
maından sonra toplanacaktır. 

• Arzuhal encdmeni bugün toplana
caktır. 

Artvin'de zelzele 
Şehrimize gelen mal\lmata göre e-

bir defaya mahsus olmak üzere sahip· _,k .... n 17 d A tv' 'd 1. 1 . . v v,... ı ... n saat e r ın e zeuoe e 
lerıne teblıg olunan tezkerelere muka- 1 tu M k d b' ha ksa d 
bil alınmakta olan tHkere bedelleri vi- 0 mut r. er ez e ır tıaı'vyo . a 
layet hususi idarelerine devredilecek kal zalardka dhasar olup olmadıgı tahkiık 
. o unma ta ır. 

tır. Malaandıklarında mevcut olan tez-
kereler parasız olarak hususi idarele-

re devrolunacaktır. isveç'le yapılan ticaret 
Viliyet husust idarelerinin Maliye 

Vekaletine vermeğe mecbur oldukları 
takrir masrafı ahnmıyacaktır. 

Kars valisi şehrimizde 
Kars valisi B. Akif İyidoğan mezu

nen şehrimize gelmittir. B. İyidoğan 
şehrimizde birkaç gün kalacak ve bu 
f!lÜddet içinde viliyete ait işler etra
fında vekaletlerle temaı edecektir. 

müzakereleri 
laveç hükümetiyle hükümetimtı a

rasında yapılmakta olan ticaret ve kli
ring anlaşması etrafındaki müzakere
ler iyi bir hava içersinde devam et -
mektedir. Müzakerelerin önümüzdeki 
günlerde biteceği haber verilmekte -
dir. 

Dün §Chrimizde hava umumiyetle 
bulutlu ve rüzgarsız geçmi§tir. En 
yüksek ası 7 derece olarak kaydedil -
ıniştir. Yurdu.n şarki Anadolu mınta -
kumda hava kapalı ve ,sisli, diier mın 
takalarda umumiyetle bulu.tlu geçmiş -
tir. Son 24 saat içindeki yağıılann ka
rC'llletreye bıraktığı au mikdatları Ki
lis'te 2, I&lahiye'de 1 kilogramdır. Kar 
ile örtülü bulunan yerlerde karın ka -
lmlığı Kars'ta l, Erzurum'da 4, Bolu
da 6, Van'da 9, Uludağ'da 150 santi -
metredir. RUzglrlar §Brld ve orta A -
nadolu mmtakalannda umumiyetle 
durgun, Trakya mıntakuında cenubu 
garbiden saniyede 3, diier mıntakalar
da timalden en çok 7 metre kadar hız
la esmigtir. Yurtta en yUksek ısı Ça -
nakkale ve tzmir'de 14, Bodrum'da ıs 
Antalya'da 16, Adana'da 17 derece
dir. En dillUk ısı .sıfırın altında Bolu. 
Eskişehir ve Diyarbakır'da 5, Beyşe -
hir'de 6, Erzurum'da 12, Vanda 14, 
Kara'ta 17 derecedir. 

kararlaştrrdmasr. 

a) Mecburi beden terbiye mükelle
fiyetine tabi olacakların yq haddi. 

b) Mecbııri mükellefiyete tlbi olan
ların vücut terbiye ve, sporları için 
kurulması lazım gelen teşkilatın tar-
.ızı. 

c) Beden terbiyesi ve apor faaliyet
lerinin zamanı .• 

d) Muhtelif yaıtakilerin yapacak
ları vücut terbiyai hareketlerinin 
cins ve derecesi. 

e) Bu faaliyetin nerelerde yaprla -
cağı. 

f) Bu faaliyetin kimler tarafından 
yaptırılacağı. 

g) Mecburi mükellefiyetten kaç ·
mak istiyenlere yapılacak muamele. 

h) Beden terbiyesi ve spor hakkın
da diğer vekaletlere ve Halkevlerine 
verilecek veçheler. 

i) Merkez ve vilayet bütçelerinin 
tertip ve ihzar sureti. 

6 - Merkez ve villyet tetkilitı ve 
istişare heyetlerinin vazife ve selihi
yet talimatnamesinin hazırlanması. 

7 - Beden Terbiyeai Genel Direk
törlüğü umumi tetkillt kanununun 
hazırlanması ve mUzakeresi. 

12 - 1939 programı ve biitçesi balr
kında Genel Direktörlüğe verilecek 
direktifin müzakere ve tesbiti. 

l3 - Spor müzesi •e •ersi (Halim 
Baki tarafmdan bu bapta izahat veri
lecek). 

14 - Ruznameye alınması muvafık 
görülecek diğer buıualar haldundakl 
teklifler. 

Hatay mebustan ve 
demiryollarımız 

Dün büküm.etin kamutaya verdiği 
bir kanun projesi, Hatay mebualarmın. 
Türkiye devlet demiryollarmda para
sız acyabat etoıelerini temin otmckte • 
dir. 

Pire komisyonculannm 
güzel bir jesti 

Öğrendiğimize göre Pire kom• 
yoncular birliii Türkofia'e bir müra.. 
caatta bulunarak tiirk komiayoncuları 
ile çahpna birliği yapmak istediklerini 
ve tUrk komisyoncularının Pire'deki 
itlerini büyük bir memnuniyetle takip 
edeceklerini bildirmişlerdir. . 

Ölrendigimize g 
her gun artan bez ihf 
Sümerbank Bakırköy 
fabrikalarındaki iğ ad 
karar vermiştir. Bu c' 
Bakırköy bez fabrika 
vesiyle 27496 ya ve Er 
ama da 7 bin iğ ilave 
22,200 e çıkarılacaktır 

Eregli bez 
ni arttımuya 
eden olarak 
18 bin iğ ili
i bez fabrika. 
le ig adedi 
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Muamele vergisi muafiyetin
den istifade edecek maddeler 

Yoksul çocuklara yardım 
Öğrendigimize gö 

ti talebesi, yoksul ç 
mak üzere, kadın yar 
mektep önlükleri hed 
kir arkadaılarını diış 
bu guzel hareketı ta 

Kırkpınar hen 1 
yerlerinden 

Şehrimıze gelen m 

maarif cemiye
lara dagıtd

cemi yetine 
etmittir. Fa

n çocukların 
re layıktır. 

muhtelif 
rkıldı 

nakkale vilayeti için &eçen sene vü
cuda getirilen Kırk nar bendi son 
günlerde yagan yag lar sel;>ebiyle 
muhtelif yerlerinden y kılmıştır. Ka
nalın suları istiap ed memesi yüzün
den Yerkesi çiftliği a t nda kanalın se
kiz metrelik kıemı patlamıt ve ovayı 
ıu istili etmittir. 

Mes'ut bir doğum 
Maden Tetkik ve Ar ma Enstıtusu 

S. A. M. direktorlugiı s kreteri Cev
det Sayer'in bir oğlu dünyaya gelmiş
tir, yavruya uzun ve mesut ömilrler di
ler~ 

Okumağa ve itiyada dair 
Aziz dostum Reıat Nuri GQnte

kin, bir fıkrasında Jıüçiik yaıta alı
nan okuma ıtıyat ve merakının ebe
mıyetıni canlandırdı. Aym mevzua 
dokunan arkadapm Yaıar Nabi de, 
hangı kitap ıle olursa olsun, ~cuga 
lcüçukten okuma merakını aıılamıya 
taraftar olarak yazdıgı bir yazısın
da cınltJet veya macera romanlarının 
okunmasımı bile fetva verdikten 
sonra dıyor Jci: 

''En büyiJJı korkulacak tehlike, o
kuma hevesının mevcut olmayışıdır. 
1 abıatın bıze bah§ettıgı bu güzel is
tidat tan mahrum olan çoculdar,ımıza 
onu suni urette aplamalr için hiç 
bir teşvikten geri durmamalıyız. Ço
cugun okumasına mant olmak, lalıat 
bu ideti bir cinayettir . ., 

lngiltere'nin ve dQny~ın b~yiik 
mütefekkir ve mubarrırlerınden 
Karlayl, Edimburg üniversitesi rek
törii ıken verdigi bir konferansta 
bu Jıkrin, bu kanaatin tamamiyle 
zıddını ileri sürmüş, 

- Kotü kitap olcumaktansa, hiç 
bit şey okumamagı urcih ediniz/ de
mişti. 

Fakat iki miit•le•mn da lcimler 
balclunda ileri sariildügünü düşü

nerek her ikisini de balclı görmeğe 
imkan buluruz. 

Rept Nuri ve Yaşar Nabi, okuma 
itiyadının geri kaldıgı bir muhitte 
küçük çocuklarımızı ne pahasına o
lursa IDdtbu satırlara tiryaki bit ha
le geıirmek istiyorlar. 

Karl•yl ise olcuma itiyadımn ile
ri olduğu bir muhitte, artık okuma 
tiryakisi olmuı gençlere bir kitap 
reçetesi veriyordu. 

itiyat .,. tiryalcililc deyince aklı· 
ma iki bilciye geldi. Bilmem, bilir 
miydiniz? 

1 - Adamın birisi enfiye çeker 
ve rastgeldiğine ikram edermiş. Bir 
ikram ,i.ki ikram, iiç ikram; nihayet 
o adam gelip de: 

- Müsaade edin )Jir tutam çeke
yim, deyince: 

- Eh, artık alıştın, kendi paranla 
al da çek! diye cevap verirmiş, 

2 - Hocama birisini beynamaz
larla dolu bir memlekete imam gön
dermifler. Hoca bakmış ki camiin 
semtine uğrayan yok. Bir gün köy 
kahvesinde otururlarken imam, köy· 
lülere sormuş: 

- Yahu, niçin camiye gelmiyorsu
nuz? 

Köylüler cevap vermiıler: 

- Aman hocam, namaza gitmek 
için aptest almak Jazım; ayakkabı
ları çıkarmak 1'zım. Bunlara üıendi· 
ğimiz için gidemiyoruz. 

Bunun llnrine açıl: göz ve kendi· 
ne göre psikoloğ olan hoca: 

- Adam, demiş, siz gelmeğe ba
kın ;aptestsiz de, ayalclcabı ile de ol
sa, gelini 

Köylü camiye bu ıelıilde alıştık
tan soara imamı Mfi§tirmi§ler. Yeai 

imam, vazifeyi teslim alırken köylü
nün aptestsiz ve ayakkabılı camiye 
dolduk/arım görüp selefine sormuş: 

- Hocam, bu ne hal? Bunlar ca
miye, kahveye girer gibi giriyorlar. 

Eski imam, sakalını sıvazlayıp 
cevap vermiş: 

- Ben geldiğim zaman, camide 
cinler top oynuyordu. Bu kadarına 
ben alıştırdım. Ôte tıaralına da sen 
alıştır! 

Evet, itiyat! Büyük, küçlik in
sanları alışmadıkları şeye alıştır

mak için göz önünde bulundurulacak 
safhalar, merhaleler vardır. 

Onun için ben ve psikoloji, Ya
şar Nabı"ye bale 'Vermeliyiz/ 

T. l. 
Denize gitlen banknotlar l 

Milano'da bir tüccar, motosik
letle dola,ırken içincle 8000 lira 
bulunan cüzdanını dütürmüf. Bu
nu bulan dört, bet yqlarmda bir
kaç çocuk, binerlik üç banknot
tan birer kayık yapıp yüzdürmüt
ler. Tabii üçü de batıp gitmif ... 

Çocukluk! diyeceksiniz. Fakat 
bütün devletlerin deniz silüılarmı 
artırdıkları fU d..mle ~ 
de birçok binel'iik banlmottua ka· 
ylk yapmıJWlar mı 7 

Münhasıran el teıJglhlarında doku
nan yUnlU ve pamuklu kuma,ları ütü • 
leyip katlıyan mliesaeeelerle kürk ve 
av derileri sepici ve boyacılarının da 
muamele vergisi muafiyetinden istifa
de etmeleri ve bu muafiyetin 16-7-938 
tarihinden muteber sayılması İcra Ve
killeri heyetince kabul edilmiştir. 

Romanya ile yapdacak 

ticaret anlaıması 
Alakalı mahfillerden aldığımız ma-

1\ımata göre Romanya hükümetiyle 
hükümetimiz arasında yeni bir ticaret 
ve kliring anlaşması yapılması etra -
fında yakında 'ehrimizde müzakerele
re batlanacaktır. Bu müzakerelerde 
bulunmak Uzere bir romen ticaret he
yetinin ıehrimize geleceği haber ve -
rilmittir. 

Çocuk narin ve nazik bir fidan 
gibidir. Bakılırsa gürbüzleşir. 
Y okıul yavrulan da hatırla l 

E.kimit elbise, ayakkabı, ça -
mqırlannı Çocuk Esirgeme 

Kurumuna veri 
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Loış POLiTiKA l 
Kont Çaki'nin seyahati 

Ç ~acatistan Hariciye Vekili Kont 
lakı, Berlin'e gitmi~tir. Viyana an
\'il.Şınasiyle Macariatan'ın Çek<>-Slo
d~lt~a hakkın•daki emelleri tatmin e
l dıkten sonra ilk defa olarak yapı
\'a.n. bu ziyarete hususi bir ehenıiyet 
berılrnektedir. Bunun ehemiyetini te-

il.l"\iz ettiren diğer bir nokta da Ma
<:a.ristan'ın bu ziyaret arifesinde res-
::~ a_ntiko~int~nı pakta iştirak et
. &ıdrr. Fılhakıka macar emelleri

llııı tatmin edilmit bulunmasına rağ-
llıen M . ' d. .. • acarıstan m avaS1 henuz ta-
~ittniyle halledilmiı değif.dir. Ve 
~lledilmediği de geçen haftaki 

l.lllkaçevo hadiseleriyle anlatıl -
lllaktadrr. 

Çeko-Slovakya ile Macaristan a
"•&tndaki münasebetleri gerginleıti
~:~ bu hadisenin dikkate layık olan 

1 ttoktası vardır: 
l - Evvela fngiltere'nin ve Fran

~?lrn bu hadiselere karşı uzaktan 
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Tokyo hükümeti İ ng i 1 iz-Amerikan 
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notasına hemen cevap vermiyecek 
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Fransa da Japonya'ya bir 
nota vermeğe hazırlanıyor 

Londra, 16 a.a. - lngiliz hükümeti, Amerika ile mutabık kal
dıktan sonra Tokyo hükümetine enerjik ifadeli bir nota vererek, 
Japonya'nın Uzak Şark'taki tahakküm pl~larımn lngiltere'yi . 
endişeye sevkettiğini bildirmit ve dokuz devlet muahedesinin 
meriyetten düştüğünü lngiltere'nin tanıyamıyacağını kaydetmişti. 

-=··~····••ıtit!7 
Cenup cephesinde 

lrlanda Başvekili B. dö Valera 

İrlanda 

Frankistler 200.000 
nüfuslu ve 7225 Km. 
murabbahk yer aldılar 

Hül<umetçi kıtalar 
olunan mevzilere 

evelce tesbit 
çel<i ld i 1 er 

Saragossa, 16 a.a. - Franko umumi karargahının bir tebliğin
de dünkü pazar günü yapılan harekatta iki yüz bin nüfuslu bir 
kıt~nın işgal edild~~i ve sah~l boyunca elli kilometrelik toprağın 
zaptolunduğu bildmlmektedır. 

Ele geçirilen mahaller arasın- J 

da T arragon ve Reus'tan sonra l 
en mühimleri Montornes ve Mo
lla' dır. 

7225 Km. murubbm arazi 
Franko umumi karargahının tesbit 

ettiği rakamlara nazaran son taarru -
zun başmdanberi pazar akşamına ka· 

Yeni Yugoslav 

parlamentosunun 
ilk toplantısı 

~irci kalmalarıdır. Bu •da Münih 
:111a~asından sonra orta Avrupa 
tl~ıiyetinin değiıtiğine yeni bir delil-
ıt. Malumdur ki Münib anlarma

~tlıa göre, Çeko-Slovakya'nm hudut-
11.rı İngiltere, Fransa, ltalya, Alman
)~ ve Çeko-Slovakya'nın komşusu 
0 a.n bütün devletler tarafrndan ga
hll.llti edilecekti. Halbuki Çek-Macar 

Bu nota, Londra'da olduğu kadar 
aJa.kah hükümet merkezlerinde de u
zun tefsirlere yol açmıştır. Japonya -
nın Uzak Şark politikasının Londra'
da uyandırdığı infiale terceman olan 
nota, Londra gazetel~ri tarafından 
tasvip olunmaktadır. 

Fransa da bir not.a uerecıek 
İyi haber alan bir menbadan öğre

nildiğine göre, Fransa, İngiltere tara
fından Japonya'ya tevdi edilen nota
nın metnini tamamiyle tasvip etmiş -
tir. 

Çinliler 
taarruz 

hazırlıyor 

İngillereden büsbütün 

ayr1lmak 

7225 kil ometre murabbaı arazi zapto - Belgrad, 16 a.a. - Yeni mebusan 
lunmuştur. General Yague ordus~ meclisi bugün ilk toplantısını yap -
Tarragone'u işgal ettikten sonra sahıl ımaktadır. Mecliste 373 mebus vardır. 
boyunca Cl'lıri yürüyüşe devam e~lerek Hükümet partisi Başvekil Stoyadi
bu şehirden on beş kilometre şımale noviç'in riyaseti altm<la yaptığı top
doğru dün akşam ilerlemiş bulunuyor- lantılarda gerek mebusan meclisinde 
du- gerek ayanda muhalefete karşı takip 
Ciinılmriyetçiler çekili~·or olunacak hattı hareketi tcsbit eyle -
Frankistler ileri hareketleri esna - miştir. il-dutları bilahare Almanya ile ltal

)a arasmda Viyana'da yapılan bir 
!~la~a ile çizildi. Demek oluyor ki 
''l"Ünih anlaşmasının yerine Viyana 
11.?ll la~nıası, orta Avrupa'nm nazmıı 
0 'llıuştur. 
~ 2 - ikinci ehemiyetli bir nokta, 
~ llnkaçevo ihtilafında ltalya'nın 

İngiliz ve amerikan notalarının ru
huna uygun bir şekilde kaleme alı -
nan bir fransrz notası yakında Tok
yo'ya tevdi edilecektir. 

Şunking, 16 a.a. - Çin ajansı bildi
riyor: 

Cenup Çin'inde askeri vaziyette mü
him bir inkişaf beklenmektedir. Bu in
kişaf çinlilerin Kanton'un şarkında 

Kanton - Kovloon yolu boyunca yapa
cakları bir ileri hareketiyle başlıyacak
tır. Filhakika japonlar buradaki kuvet
lerini tedricen çok azaltmışlardır. 

istiyor ! 
Londra, 16 a.a. - Dün trlanda'nm 

muhtelif yerlerinde Ingiltere'nin ta
mamiyle İrlanda'dan çekilmesini isti
yen levhalar asılmıştır. 

sında kaçmakta olan bir çok sivillerin. Siyasi mahafilde beyan olunduğu -
ihtiyar, kadın ve çocukların yollarını na göre, ayan reisliğine eski nazırlar
keserek bunları şehre dönmiye icbar dan Kroroşetz ve mebusan meclisi 
etmişlerdir. Cümhuriyet kıtaları dağı- reisliğine de Maarif Nazırı Kujun -
nık bir şekilde ricat etmektedirler. şitz'in intihapları muhtemeldir. 

Lerida - Barselon yolunda ilerliyen k d 

l!.caristan'r tutmasına karşı, Alman
)a'tırn Çeko-Slovakya'ya temayül et
~e&ldir. Ve orta Avrupa vaziyetinin 
lltün inceliği de buradadrr. 

Aakikat ıudur ki, İtalya ile Al
ltıaııya arasmdaki cephe birliğine 
~inıen, arada ihtilaf vardır. İtalya, 
l> acaristan'ı tutuyor. Macaristan'ın 

t 01onya ile hudut komşusu olmaama 
~"'dtardır. Ve bunu temin etmek İ· 

Amerikan mahfilleri memnrm 
Amerikan siyasi mahfilleri, notayı 

büyük bir memnuniyetle karşılamış -
lardır. Bu ı'nahfiller, 1ngiltere'nin 
hattı hareketi ile B. Hull tarafından 
31 birinci kanun tarihli notada tarif 
edilmiş olan Amerikanın hattı ?are
keti arasında mevcut müşterek nok · 
talara işaret etmektedirler. 

Bu mahfiller, Amerika'nın enerjik 
hareketinin ingiliz diplomasisi üze -
rinde tesir icra etmiş olduğu müta • 
leasındadır. 

~11\ Viyana'da çok uğraşmış; fakat 
çı:vaffa" olamamıştır. Almanya ise, 
d k0-Slovakya'yı himaye ebnekte, 
aha doğrusu, Çeko-Slovakya'nın hi- Japon göriişii 

ltıayesi perdesi arkasmda, orta Av
~J>ada ltalya'yr, Macaristan'ı ve bil- Tokyo, 16 a.a. - lyi malUmat al-
1111.&&a Polonya'yı korkutan bir takım makta olan mahfiller, Japonya'nrn in 
~bbüslere girişmektedir. Polonya, giliz ve Amerika notaları karşısında-
~ siyasete karşı memnuniyetsizliği- ki hattı hareketini şu suretle telhis 

Ilı, Sovyet Ruaya'ya temayül ebnekle etmektedir: 
~enniı_tir .. Fakat. t..lva. Franaa•ya 1. - Bu notalar, İngiltere ile Ame
:'Ct:\ı zayrr Q\l~~U.~ mlamaK. IÇitl"'Jn.r ~L- 1--- U--1- 9--1-•- .J-:r--ya +o.-<>fm 
11\1 yapamaz. Macaristan iae, Alnıan- dan tesis edilmek istenilen yeni ni
Il'dan büsbütün çekinir. Binaena- zamı kabul hususunda imkansızlık i
~h her şeye rağmen, Almanya ile i- çinde bulunmakta olduklarını göster-

~i münasebetlerim idame etmek mec· mektedir • 
bttriyetindedir. Geçen hafta antiko- 2. - Japonya, cevap vermekte isti
ltıirıtern pakta girmesi, tabiidir ki cal etmiyerek müsait zamanı bekliye
~lrnanya'yı memnun etınittir. Fakat cektir. 
ır Bertin - Roma kombinezonu de

lklek olan b.. Pakta gireceği yerde 
Çeko-Slovakya gibi., Almanya'nın it
tıfakına girmit olsaydı, Almanya da
ha memnun kalırdı. Dikkate l-yıktır 
~i Macaristan antikomintern pakta 
~İrerken,Çek<>-Slovakya Almanyanm 
ittifakına girmiştir. Almanya gibi 
buyük ve kuvetli bir devlet ile Çeko· 
Slovakya gibi zayıf bir devlet arasm· 
ela.ki ittifakın nasıl bir manaya dela
let edeceği izaha ihtiyaç göstermiye
C~k derecede aşikardır. 

Gerçi orta Avrupa'da açıktan bir 
"iman - ltalyan rekabetinin mevcut 
Olduğu iddia edile.mez. Fakat şu mu
hakkaktır ki Almanya, Berlin-Roma 
ltıilıverinin orta Avrupa ucunu ken
'1isiniın döndürmesini istiyor. lta.lya'
~a Akdeniz ve ıimali Afrika ucunu 
bırakmııtır. Bu sebepledir ki İtalya 
liariciye Vekili Kont Çiyano'nun, 
&erlin - Roma mihveri namma orta 
A.\trupa'da seyahatler yapmasını Al
llı.anya lüzumsuz bir gayretkeşlik te· 
lakki etmektedir. 

Ancak Macaristan çok İyi bilir ki, 
~rta Avrupa'ya ait işlerin halli, Ro
llı.a'dan ziyade Berlin'in muvafakati
tle bağlıdır. Hele Berlin'in busumeti
l\i celbetmenin tehlikesini macarlar 
bilhassa müdriktirler. Bunun içindir 
lti yeni macar başvekili Kont Çaki, 
llı.emleket dışına ilk seyahatini Ber
lill' e yapmıştır. Bu vesile ile pek de 
lllemnun olmadığı Viyana kararın
dan dolayı Almnnya'ya te~ekkür e· 
decek ve daha ehemiyetli bir mesele 

' olmak üzere, Almanya'nm orta Av-
l'lıpa hakkındaki müstakbel planla
'l'ıllı öğrenmiye çalı~acakttr. 

A. Ş. ESMER 

Dokuz devlet muahede~i 
3. - Bununla beraber B. Arita, İn

giliz ve Amerikan sefirlerine B. Ko
noye'nin 3--11 ve 22-12 ve kendisinin 
ıo..12 tarihli beyanatları hakkında -
İngiliz notasının talebi vechile - mü
temmim izahat verC1:ektir. -

4. - İngilizlerle amerikalıların do
kuz devlet muahedesinin yeniden göz 
den geçirilmesine müteallik olan tek-
liflerine gelince, Japonya hükümeti, 
halihazırın böyle bir şeye müsait ol
madığı mütaleasındadır. Ancak, bila
hare bu teklifleri nazarı itibare ala
bilecektir. 

Hariciye Bakanlığının selahiyettar 
bir memuru, Japonya'nın Amerika ve 
lngiltere'ye cevaplarını muhtemelen 
aynı zamanda vereceğini bildirmiş ve 
Japonya'nın ingiliz ve amerikan te -
şebbüslerinin biribirine benzemesine 
hususi bir ehemiyet atfetınemekte 
bulunduğunu ilave eylemiştir. 

Macar 
nazırı 

Hariciye 
Berlin'de 

Berlin, 16 a.a. - Macaristan harici
ye nazırı Kont Çaki, saat 10,30 da Ber
lin'e gelmiştir. Nazır, fon Ribbentrop 
tarafından karşrlanmış ve Adlon oteli
ne gitmeden evel kendisiyle samimi su 
rette görüşmüştür. 

Görüşmeler 

Berlin, 16 a.a. - D. N. B. ajansı bil
diriyor: 

Bu levhalarda ezcümle deniyor ki: 

frankistler Cerevera'ya yaklaşmakta - llırııatlcır ·endi mukad erat• 
dırlar. Bir çok mühim sırtlar işgal e- [arına lıtikim olnwk istiyorlar 

İngiltere'den istediğimiz lrlanda'dan dilmiştir. İleri hareket devam etmek- Belgrad, 16 a.a. - Avala ajansı bil-
tedir. diriyor; Dün Zagreb'de Hırvat köy-

Kanton'un 50 kilometre şimalinde 
bulunan Tsunghua'nın cenubunda mü
him muharebeler cereyan etmiş ve Çin

liler Tsengşing'e girmeğe muvaffak 
olmuşlardır. 

Halen Çin kıtası doğu bölgeleriyle 
Kanton - Kovloon demiryolu arasında 
irtibatı tesis etmiş bulunuyorlar. 

İleri haıreketi Kanton'a doğru ce-
nup istikametinde devam etmektedir. 
Çin kıtaatımn imtiyazlı vaziyeti düş
manın yakında mağlup olacağını ümit 
ettirmektedir. 

Mühim bir cephe taarruzu 
Şunking, 16 a.a. - Çıin ajansı bildi

riyor: 
Çin kııtaatı son günler.de Şansi'n.in 

cenup batısında mukabıl bır umumı ta
arruza geçmişler ve muvaffakiyetli ne
ticeler almışlardır Şinhsien, Tani~, 
Puhsien ve Hsianging'i istirdat eden 
bu kıtaat Sarı nehre ve fen ırmağına 
doğru çekilen japonları takip etmekte
dir. Bu mühim muzafferiyet japonla
rın Çin'in batı şimaline doğru bir taar
ruzunun önü.ne geçmektedir. Japonlar 
bu taarruzla ŞcnsUı'i ele g~irnıcği ü

mit ediyorlardı. 
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B. Ciano ayın 19 unda 

Yugoslavya'da olacak 
Belgrad, 16 a.a. - Kont Cia -

no, 19 Kanunusanide Belio Miri 
çiftliği civarındakıi Bieli - Monastir 
istasyonuna trenle muvasalat edecek 
ve burada iki üç gün kalacaktır. Kont 
Ciano, B. Stoyadinoviç'in misafiri o -
}arak başvekilin tertip ettiği av eğlen
cesinde bulunacaktır . 

D Ü Ü N 

bütün askerlerini ve memurlarını çek
mesidir. İrlanda ile İngiltere arasın
da dostluğun ve sulhun yegane şartı 
budur. Bütün İrlanda milleti İngiliz
leri dışarı atmak ve kuvetle İrlanda 
birliğini temin eylemek hususunda 
bize yardım etsin. 

Almanya' dan 
15 milyon 

marklık kredi 
Berlin, 16 a.a. -

bildiriyor : 
D. N. B. Ajansı 

4 Kanunusaniden beri burada Bay 
Numan Menemencioğlu'nun riyase -

tindeki türk heyetiyle alman hüküme -
ti arasında bir kredi anlaşması mü · 
zakere edilmekteydi. Bu kredi hak -
kında G teşrinievel 1938 tarihinde al -
man ekonomi nazırı B. Funk'un An -
karayı ziyareti esnasında bir prensip 
anlaşması yapılmıştı. 

Dostane bir hava içinde cereyan e -

den bu müzakereler, bir kaç gün için -
de müı;ait bir netice vermiş ve bugün
kü kredi anlaşması imzalanmıştır. Al
man hükümeti bu anlaşma ile türk hü
kümetine 150 milyon liralık bir Kredi 
açmaktadır. Bu kredi alman mamu -
l~t ve istihsaiatmın satın ınması i~in 
dır. Bu anlaşmanın iki dost millet a -
rasmda nıevcut sıkı ekonomik müna -
s~betl~rin daha ziyade derinleştirilme
sıne hızmet edeceği kanaati gösteril -
mektedir. 

o L E R 

Spor telakkisi 
Paris,in en ciddi gazetelerinden biri olan Figaro'da, Fransa'da spo

run yeniden teşkilatlanması için h~ırlanmış olan bir plandan bahseden 
muharrir, bu ar.zuya değef organi~syonun henü;ı ıbazı engellerle kar· 
şılaştığını söylüyor. 

"Ba§ta, sporun memleketin içtimai ve iktısadi hayatında ve milli 
müdafaaamdaki rolünü henüz anlamamış olan efk&rıumumiye, diyor. 
Bu~ yirmi kadar aenedenberi halkın yanht bir düşünceye saplanmı§ ol
maaından ve sporu milli bütünlük sahasından ziyade büyük temaıalı 
bazı tezahürleri cephesinden mütalea etmesinden ileri gelir.,, 

Evet, aporun, §U ve;ya bu memlekette, entelektüel :sahada prtaya fi'· 
kardığı mühim dava, onun milli menfaat endişesinden ziyade dcır bir 
stad .zaviye•inden ele alınması ve ileri sürülmesidir. 

Estr<ımadur cephe!linde lü partisi mebusları reisleri Maçek'in 
Estramadur cephesinde bilhassa Ba- başkanlığında bir toplantı yapmışlar· 

dajoz vilayetinde harp faaliyeti ol - dır. 
muştur. Burada frankistler bundan e- Bu toplantıda kabul edilen karar 
ve! cümhuriyetçilerin ellerine geçmiş suretinde milletlerin kendi mukadde· 
:>lan mevzileri istirdat için çalışmak - ratma kendilerinin sahip olmaları 
tadırlar. Burada hasım kuvctler lıü - prensipi ve dolayısiyle Hırvat mille
tlin gayretlerine rağmen kendi hedef- tinin kendi topraklarında yegane ba
lerine vasıl olamamışlardır. Frankist - kim olmaları hakkı ilan edildikten 
ler Koçillar, Santaines de la Sierra ve sonra Hırvat milletinin bu hakkı el
Kastuera boğazına doğru tarruzlarda de etmek için yirmi senedenberi mü
bulunmuşlarsa da netice elde edeme - cadele eylediği, bu hakka muhalif o-
m.işlerdir. lan bütün anlaşma ve teahhütlerin hü-

llii kiimett,:ilerin tebliği kümsüz olduğu ve Hırvat milletinin 
Barselon, 16 a.a. - Milli müdafaa kendi mukadderatına sahip olması 

nezareti tebliğ ediyor : hakkından mahrum edilmeğe katlana-
Yüksek kumanda heyetince verilen mryacağr beyan olunmaktadır. 

emirler mucibince cümhuriyet kuvet
ler Talevera de la Reina'nın şarkın
da evelce kararlaştırılan mevzilere çe
kilmektedirler . 

Senato riyaset divanı serildi 
BeJgrat, 16 a.a. - Ayan meclisi, bu

gün riyaset divanını seçmiştir. Hükii
met partisi namzetled, 14 muhalifin 
istinkafrna karşı, 51 reyle kazanınrştrr. 
Ayan reisliğine B. Koroşec gelmiştir. 

Cümhuriyet l:ıtaları Estramadur cep 
besinde son günlerde sis yüzünden 
durmuş olan ileri hareketlerine de -
vam ederek Fuente - Evejuna'mn 20 
kilometre garbinde kain Azuaga'ya 
kadar gelmişlerdir. 

Talevera cephesinde cümhuriyetçi _ 
!er aTlevera de la Reina'nın şarkın -
dan ve gaııbinden aynı zamanda·taar • 
ruz ederek Taga'yı baştan basa katet -
tikten sonra Kastillo Villaalba önün -
deki frankist mevzilerini işgal etmiş -
lerdir. 

Diplomatik valiz hfidisesi 
Londra, 16 a.a. - Diplomatik valiz 

hadisesi dolayısiyle İspanya0daki ingi
liz konsolosunun kansı Bayan Gol
ding'in mahkemeye verildiği ve Bayan 
Lagard'ın tevkif edildiği maliımdur. 

Sanıldığına göre, bu iki bayanın 
mahkemesi yakında yapılacaktır. Bu 
kadınlar aleyhindeki ittihamlar Lond
raya bildirilecektir, fakat, daha şim-
dild ittihamnamenin esasatı Londra'
~a malUm değildir. 

General Franlw Kawlmıya ·yı 
teslim olnııya ('llfbracak 

Burgos, 16 a.a. - General Franko 
pek yakında Katalonya'ya hitaben bir 
beyanname neşredecek, Kata.lonya'yı 
silahlarını teslime davet eyliyecek ve 
mukavemetin faydasızlığını bildire -
cektir. Malüm olduğu üzere evelce 
Asturya eyaletine ve Bask eyaletine 
de bu tarzda beyannameler yazılmıştı. 

Sovyetler birliğinde 

Bir çok müessese atölye 
ve teşki 1 ôt şefleri 

mahkemeye verildi 
Moskova, 16 a.a. - Havas: Sovyet· 

ter birliği müddeiumumisi B. Vin. 
çinski, son inzibat kararnamesine mu. 
halif hareketlerinden dolayı, bir çok 
müessese, teşkilat ve atölye şeflerini 
mahkemeye vermiştir. Son günlerde 
?a~ı şeflerin vazifelerine geç gelen 
ışçılere yol vermekten imtina ettikle
rinden şikayet edilmekte idi. Bu şef
ler işçilerle aralarının bozulmasını is 
temediklerini, işçilerin esasen kafi 
olmadığı gibi sebepler ileri sürmek -
te idiler. Kararname ise inzibatsız a
mele hakkında cezaların derhal tat -
bikini emretmektedir. 

Son yahudi Avrupa'dan 

ayrılmadıkça yohudi 

meselesi hallol mıyacok 

B. Rozenberg'in bir nutku 

Suriye'de kabine krizi 

çıkacağa ben%iyor 
Berut, 16 a.a. - Suriye nafıa nazın 

~. Faiz Huri ile maliye nazırı B. Lfıt
fi liaffar istifa etmiştir. Tahmin e -
dildi ğine göre, bu istifalar dolayısiy -
1~. Suriye kabinesi yakında değişecek -
tir. 

Hariciye nazırı fon Ribbentrop, bu 
gün öğle üzeri, macar hariciye nazırı 
Kont Çaki'yi kabul etmiştir. Macaris
tan'ın Bertin elçisinin de iştirak ettiği 
bu mülakat, iki saat sürmüş ve samimi 
bir dostluk havası içinde cereyan eden 
bu görüşmede Alman - Macar münase
betleri bahis mevzuu edilmiştir. 

Stad'ın spor bahsindeki mevki ve kıymetini üakar etmiyoruz. ld
ımanuı aılıat ve kuvetle yoğurmuş olduğu dinç ve genç vücutların er 
meydanında yarırnası elbette ki zevkli ve sporun yapılması bakımın
dan faydalı bir temaşadır. Ancak spor yalnı.z bu gayeye inhisar etti
rildiği, ıve asıl muaz:ııam hedef, bu fer'i adesenin görüş :ııaviyesiyle da· 
raltıldığı ~aman, telakkilerde inhiraf olması pek tabii sayılmalıdır. 

Burgos Katalorıya'mn 
muhtariyetirıi tanımıyor! 

Burgos, 16 a.a. - Frankist hüküme _ 
tin dahiliye nazırı B. Serrano Suner 
Katalonya'mn idari muhtariyetini mu
vakkaten tasfiye eden bir kararname 
imzalamıştır. Lerida'nın zaptedilme _ 
sinin ertesi günü 5 nisan 1938 tarihin
de neşredilen kanun, Katalonya'nın 
muhtariyeti statükosunu feshetmekte 
idi. Yeni kararname, Katalonya gene -
ralitesine ait binaları, Barselon, Tar -
ragon, Lerida ve Gerone eyalet idare -
lerine vermektedir. 

Servera da diiştii ! 
Lerida, 16 a.a. - General Moskar

do'nun kumandasındaki Aragon kol
ordusu bu sabah, Servera şehrine gir 
mişnr. Servera şehri, Leri·da - Barse
lon doğu yolundadır. Frankistler, 
şehre, öğleden biraz evel girmişler
dir. 

Berlin, 16 a.a. - B. Alfred Rozen -
berg, Detmold'da söylediği bir nutuk
ta demokrasiler aleyhinde daima tek
rar edilmekte olan hücumları bir ke
re daha ileri sürdükten sonra sözünü 
musevilere geçirerek, yahudilcr tara
fından Filistin'de bir hükümet teşki
line çalışılmasındaki gayenin bilhas
sa bütün memleketlere, memleket ha
rici imtiyazından müstefit olacağı 
mümessiller göndermek olduğu ka -
dar bütün dünya polisleri tarafından 
takip edilmekte olan yahudi dolandı
rıcılarını da muhafaza edebilmek ol-

Fakat öğle üzeri istifa etmiş olan 
?rlaliye nazırı Lfıtfi Haffar, öğleden 
11-onra, parlamentoda istifasını geri al
tllı~tır. 

B. Hiıler'in nezdinde 

Berlin, 16 a.a. - B. Hitler, Macaris
tan hariciye nazırı Kont Çaki'yi kabul 
etmiştir. Bu görüşmeye b,ariciye nazı
rı B. Fon Ribbentrop da iştirak eyle -
miştir. 

Hareket noktası aynı olmı.yan görüşlerin birlepnemesine neden §Q§· 

malı? Bütün mesele, bu hareket noktası üzerinde tam bir ittifak hasıl 
etmektir. Ta ki, enerjiler, ayrı ve biribirine aykırı yollarda heder t>l
maktan ve zihinler muhtelil nazariyeler arasında, elektrik cazibesine 
tutulma§ bir pusla ibresi gibi alabildiğine temevvüç etmekten kurtula-
bilsin. Ya§ar NABJ 

Cephenin bu mıntakasında, karşı 
taraf, hala daimi bir mukavemet gös 
tennekteclir. 

duğunu söylemiştir. Rozcnberg, son 
yahudi Avrupadan ayrılmadıkça ya
hudi meselesinin halledilemiyeceğini 
de, ilave etmiştir. 
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Bugün nasıldır ? Dün nasıldı ? 
(illırın altında 

kalan seyyahlar 
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Y ann nasıl olmalıdır. 
. Fransa'da acıklı bir hadise olmuş, 

bır kayakçı kafilesinden 7 kişi çığla
rın altında kalarak ölmüştür. 

TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUCU 
1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 

T. A. P. 31.70. m. 9465 Kes./ 20 Kw. 
T. A. Q. 19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 

( Tiırkiye Saatiyle ) 

Gene bir sarkınllhk davası 

~öylcri~i~,. ister bulundukları yer
lerın verdıgı ımkanlar, ister muhitin 
icbarı dolayısiyle olsun şu aşagıki şe
killerde geçim yolu tutmuşlardır. 

1 - Kuru ziraat yapanlar: Bunlar 
g.e~!ş d~ğını~ ve ekseriya dalgalı ara
zı uzerındedırler. Başlıca buğday ve 
a:pa eker ve toprağı yanhz dinlen
dırmek suretiyle kuvetlendirirler. Gı
daları başlıca buğdaya münhasırdır. 
Haytlarında zalim bir ittirat vardır. 
Hayvanları nahır halinde uzak yerler
de yayılır; daima yarı açtır. Çoğu 
maddeten ve manen yoksul olan bu 
köyler köy mevcudumuzun üçte ikisi
ni teşkil eder. 

H. R. TANKUT 

ziraatleri çok dardır. Kendilerine 
köylü seyyar satıcılar adını verebili
riz. Ova köylerinin yeşil mahsulünü 
satın alarak, dağ başı köylerine ve 
yaylacılara satarlar. Alışveris çokluk 
mübadele yoliyledir. Çerçi köylefin 
sayısı az ve yerleri taş içleridir. 

Valvar şehrinde alplara doğru bir 
kayak kafilesi tırmanmağa başlamış, 
tam öğel zamanı kafile 2.617 metre 
yüksekliğe kadar çıkmış. Bulunduk
ları boğazın üst tarafındaki dağlar • 
d~n. büyük bir kar külçesi kopmuş, 
gıttıkçe büyüyerek ve süratini arttı-

Saat : 

Aııkara 

SALI - 17 /1/ 1939 

12.30 Müzik (Küçiık orkestra - Şef: Necip 
Aşkın) : 

Bir sarhoş 
bir kadının 

eve döne gece 
üstüne yıkı lmı~ 

Fakat davacılar bunu affettiler 

.. 7 --:- Sanatkarlar : Marangozluk, 
dulgerlık, taş yontuculuğu, duvar 
örücülüğü gibi köy işlerini başaran
lardır. Bunların köyleri de ziraate az 
elverişli yerlerde kuruludur. Bağ ve 
bahçeleri vardır. Fakat hububat zira
ati yapmazlar. Senenin sekiz ayını 
sanatJerini başka köylerde tatbik et
mekle geçirirler. Yiyeceklerini satın 
alırlar. Sayıları o kadar fazla olma
makla beraber, ihtiyaç bu hayata doğ
ru oldukça hız veriyor. Köy fırını ör
mek, çeşme y:..pmak, taş yontmak, ha
mam kaz.?nı yerleştirmek, su künkle
ri dökmek, duvar örmek, çatı atmak 
gibi, zaman ve hüner istiyen köy işle
ri, ziraati az olan köylerde ötedenbe
ri ehil ustalar yetişmesinde amil olur. 
Mesela Gümüşana tarafının taşçıları 

rarak sporcuların üzerine inmeğe baş
lamış. İçlerinden birisi, çığın dağ e
teğinden koparak Üzerlerine doğru 

geldiğini daha önceden farketmiş, 

fakat kaçacak bir yer olmadığı için 
Üzerlerine gelen koca bir kar dağının 
altında kalmışlar. Vedi kişinin öldü
ğü tespit edilmiştir. 

1 - A. Rubinstein - Kostümlü balo 
süitinden - 'Qaşlangıç. 
2 - A. Rubinstein - Kostümlü balo 
süitinden - Napoli balıkçıları. 
3 - Rio Gabhardt - Romans - Viyo • 
lonseJ ve orkestra için. 
4 - J. Strauss - Polka. 
5 - Ha~s Schmidt - İnciler - Vals. 

13.0'l Saat, AJans, Meteoroloji haberleri. 
13.10 Müzik (Kuçuk orkestranın devamı): 

6 - Leopold • yeni dıinyanın eski 
şarkıları. 

Anlaşılan mantoyu aldığı yahut 
yaptırdığı zaman zayıftı. Şundan bel
li ki şimdi, havları yarı dökülmüş 
arsraganlı siyah manto Raika'nın vü -
cudunu kucaklıyamıyor. Düğme yer
lerinden nezelmiş. Baş örtüsü biraz 
geriye kaymış, siyah parlak sacları 
alnında, açıkta kalmıştı. Ortüyü çe
ti, saçlarını içeri itti. Siyah meşin 
çantasını açtı, buruşuk bir mendil çı
kardı, dudaklarının nemini aldı. Bü
tün bu hazırlıklar bittikten sonra de
di ki: 

Eskidenberi küçükler bekçi 
kutulurken "bekçi dede" geli 
ler. Bu benim bahsettiğim dl! 
ulu orta dedelerden değil; 
ismi Dede, kafa kağıdına adı 
diye yazılmış. Şimdi Dede'yi 
lim: 

Erzincan - Erzurum arası 
le konuşuyor. "Geliyorum, y 
lirim" fi!an diyerek ... 

P. T. T. lımm!-!i kalem 
miidiirliiğü 

7 - F. Königshofer - Tirol enter . 
mezzosu. 
8 - İtalo Azzoni - Melodi. 
9 - Gerhard Winkler - Kemanın aşk 
şarkısı. 2 - Sulu ziraat yapanlar: ovalarda, 

su basar arazide kurulmuş olan bu 
köylerde de başlıca ekin buğday ve 
arpa ise de hararetli alıcı, yeni açıl
mış zengin bir pazar veya yeni kurul
muş fabrika çiftçiyi arazinin arzetti
ği daha gözde imkanlara doğru sevke
der. Ovaların bu sulak topraklarında 
köylünün vakit vakit ziraat tipi de
ğiştirdiğini ve alıcı hararetli bulun
duğu müddetçe aynı ziraatte devam 
ettiğini görüyoruz. Tütün, pamuk, 
kenevir ziraati gibi. Mesela, fasulye 

para edeliberi sulak Albistan ovala-

P. ':'. T. Umum Müdürlüğü hususi 
kalem müdürü B. Nejat P. T. T. mü
fettişliğine nakledilmiş, hususi kalem 

müdürlüğüne de 55 lira maaşla P. T. T. 
muamelat müdürlüğü birinci sınıf mu
avini B. Hikmet Türker tayin olun-

10 - Beethoven - Skoçya havaları. 
13.40 - 14 Ttlrk müzie;i - Pi. 
18.30 Proğram. 
18.35 Turk müziği (Fasıl heyeti - Muhay. 

yer faslı). 
19.20 Saat, Ajans, Meteoroloji haberleri, 

Ziraat Borsası (Fiyat). 
19.30 Türk müzigi (Muhtelif oyun hava -

lan) : 
1 - Aç kapu oyun havası 
2 - Bartın oyun havası. 
3 - Genç Osman oyun havası. 
4 - ~nadolu oyun havası 

- Dün gece lsmetpaşa mahallesi
ne bir ahbabımıza gezmcğe gitmiş

tik. Ali beyler de orada idi yüzük oy -
nadık. Meğer vakit almış yurumuş. 
Neyse gece yarısına doğru "dönelim 
artık,, dedik. 

Yolda gelirken bu adam (suçlu ye
rindeki traşr uzamış zatı gösterdi) 
bir köşe başında peydah oldu. Üstü
me yıkıldı. Ben ufak bir çığlık ko
pardım. Ne yapayım korkmuştum bir
denbire ... Bunun üzerine kocam bu a
dama döndü: 

- Mahalleleri dolaşırdık bi, 
ler ki bize bekçi deyha şurad. 
olir, ne durursiz hurda, gedin 
rmsene ... Biz de gettik, ayıra 
dik ama, o arada bu Rıza ef 
tokat da bana attı. Hem de 
maz laflar söyledi. Ağrı'yı 

karıştırdı. Hani biz Gümüşhi 
de, .. O da demek ki bizim ] 
olduğum4zu bilirmiş de. 

muştur. 

5 - Odemiş zeybeği 

rında 'fasulye ziraati genişlemeye ve 
ürünü hacimlenmeğe başlamıştır. Bu 

köylü koşu ve sağmal hayvanlarına 
yayımdan başka hususi yem de vere
biliyor. Türk çiftçiliğinin esasını ve 
anasını bu köyler teşkil edecektir. 
Başlıca pazar malından başka küçük 
çapa ziraati yapanları, meyvalı ağaç 

dikenleri, hatta hayvanları için yeşil 
yetiştirenleri de vardır. Yiyecekleri i
çin para vermezler. Bunlarda hayvan 
ve insan toktur. Ne yazık ki mevcutla
rı, köy mevcudunun yarısından azdır. 

civardaki Canikdağ köylerini dolaşa
rak hünerlerini kullanırlar. Bu sanat
karlar ucuz yaşadığı için köylerini 
bırakıp şehirlere inmezler. 

8 - Gurbetçiler: Eli iş tutar yiğit
lerini gurbete çıkaran köylerimiz çok 
tur. Bunların gezginci sanatkarlardan 
farkı köylerinden çok uzaklara ve u
zun zaman için çıkabilmeleridir. Git
tikleri yerlerde iş tutunca kendileri
ne göre servet sayılacak kadar parayı 
biriktirmeden köylerine dönmezler. 
Pek azlan şehirlerde kalır. Çoğu be
hemahal dönerek ihtiyarlıklarını köy
lerinde geçiriler. Bunlar ziraat yap
maz. Rize ve Trabzon köyleri deniz 
aşırı ve yabancı memleketlere gidip 
para kazanır, yine köylerine dönerler. 
Çerkeşin bazı dağ köyleri, Siirdin 
birçok yerleri bu hayatı ihtiyar etmiş 
lerdir. Memleketimizde gurbetçi çı -
karan köyler bölgelere göre bile sayıl
mıyacak kadar çoktur. İstanbul liman 
işlerinde ve amme hizmetlerinin be
den kuveti istiyen kısımlarında ça -
lışan büyük kütle bunlardan terekküp 
eder. 

, .................................................... ! 
Yalmz Ankara'da değil 

. Türkiyede ı 

6 - Balıkesir zeybeği 
7 - İzmir Kordon zeybeği 
Çalanlar: S. Yaver Ataman, Vecihe, 
C. Kozan. C. Çağla, H. Gür. 

2'0.00 Konuşma (Hukuk İlmi Yayma Ku -
rumu) 

20.15 Turk müziği (Şarkılar) : 
l - Hiıseyni peşrevi. 

- Neden karımın üzerine yıkılı
yorsun, dedi. 

Bundan sonra odaya Raika1 
cası Ali şahit sıfatiyle çağrıl 
kim Ali'yi simasından tanıdı• 

- Ali, dedi, sen buraya 
daha gelmiştin galiba ... 

Ali önceleri bunu tamamer 
etti: 

- Ne münasebet efendim, ;ı 
atmadım buraya hakim bey ... 
yeni geliyorum diye inandırın 
lıştı. Fakat hakim aldanmıyo• 
rar edince Ali: 1 

llk defa • f 
Paris ışıkları j 

2 - Rahmi - Huseyni şarkı - Acep 
nazende şuhu. 
3 - Suphi Ziya - Hiıseyni şarkı - Fer
yat ediyor bir gül. 
4 - Rahmi - Muhayyer şarkı - Sera
pa hüsnü ansın. 

Fakat Raika'nın şikayetinin asıl 
maddesi sarkıntıhk'dı. İlk ifadesin
de: 

- Bu adam benim iiJıtüme yıkıl
makla kalmadı, bana sövdü; sarkıntı
lık yaptı, küfür, hakaret etti, diyor
du. Onun için kendisine: 

3 - Sanayi ziraati yapanlar: Bun
lar muhitin imkanlarınd .. n pazara la
zım olanını en iyi seçebilmiş gibi gö
rünenlerdir. Muayyen tipte ve muay
yen mikdarda bir mahsul almakla uğ
raşırlar. Top klarını sallerini ve ha
yatlarını mu yen bir disipline tabi 
tutmağa mec r oldukları için, bun-
lara memur tçi demek doğru olur. 
Giri§tikleri en bıkt.ıkları zaman bi-
le ayrılmaz] Şeker fabrikalarma 
pancar yetiş en köyler gibi. Mutta
rit bir istihs muayyen bir kazan~, 
faka emin b akibet. 

4 - Meyva sebzeci, ve bostancı 
köyler: Büyü şehirlere yakın ve bü
yük yollar üz inde, ~ulark yerlerde 
kurulmuşlard Bazı sahillerde bun
ların çoklarır. teSildüf edilir. Başlı
ca ziraatleri s ze ve bostandır. Hu
bubatı az eke r. Bu köylerin çoğu 
yiyeceğini dış ıdan tedarik eder. 

5 - Bağcıl Susuz ovalarda ve 
güney yamaçl la kurulmuş olan bu 
köylerin halk :ıprağın arzettiği im
kanlar içinde gcılığı tercih etmiş
lerdir. Bağcı k lerden bazıları ve ih
tiyaca göre kü klerini sökerek top
raklarını buğd tarlası haline getire
bilirse de, bazı ı için bu imkan yok
tur. Onlar oldt arı yerde sonuna ka
dar üzüm kü ünü bekliyecekler-
dir. 

6 - Çerçi k 
meyvacı, bosta 
mahsulünü kb 

makta geçinirl 

E2!! 

er: Bunlar, sebzeci, 
ve bağcı köylerin 

köy dolaşarak sat
Kendi köylerinde 

9 - liWyUk .... n!~u...Bua...
lar, büyük ziraat yapabilen yerlerde 
emekleri karşılığı olarak yarıcılık ya
parlar. Çalıştıkları yerlerde yerleş
mezler, köylerine ve evlerine bağlı -
dırlar. Çiftlik amclelcrini ve orakçıla
rı da bu arada saymak Jazımdır. Çapa 
ve orak zamanı Adana ovasına inen on 
binlerce ziraat emelesinin hiç biri A
dana ovasının her hangi bir yerinde 
yerleşip kalmayı düşünmemiştir. 
Bunlar iş mevsimi geçince tekrar köy 
lerine dönerler. Asıl kendi ziraatleri 
dardır. Daha fazla davarcılık yapar -
lar. 

10 - Mağden işçileri: Mağden hav
zalarındaki köylülerin birçoğu ınağden 
kuyularına amele gönderirler. Bu a -
mele oralarda yıllarca çalışsa bile 
köylerini bırakmaz. Aile çocukları 
daima köylerindedir. Ziraatleri dar 
ve azdır. 

11 - Davarcı köyler: Bunları yerli, 
yarı göçer ve tam göçer olarak üçe a -
yırmak lazını. Yerli ve yarı göçer da
varcıların az çok ekinleri de bulunur. 
Fakat göçerler ekine iltifat etmezler. 

mi? 

Tino Rosai 
Conchita Montenegro 

Pek yakında 
Yenitehir 

ULUS 
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Toprakları da buna imkan hazırlama
mıştır. Yaylaların göateridiği imkan • 
1-r.dan.1 kabil oldui;u kadar faydalanır-

ar. 
12 - Ormaniçi köyleri: Tahtacılar, 

kütükçüler, oduncu ve kömürcüler, 
orman mahsulü satıcıları bu köyler -
den çıkar. Bunlar aynı zamanda kireç 
te yakarlar. Bu köylerin toprağı ku -
vetli değildir. Yabani çay tophyan • 
lar, mahlep ağacı koruyanları, fayda
landıkları kadar faydalı olabiliyorsa 
da yüzde sekseni ormanları' mahvedip 
kurutan yoksul, daima aç, sırasına gö
re muhitin huzurunu parçalıyan den • 
siz varlıklardır.Kışlakları olmadığı i 
çin hayvan da besliyemezler. 

13 - Nakliyeci köyler: Sahillerde 
kayık ve mavuna ile, ~erilerde katır 
ve deve ile yük taşımakla geçinirler., 
Ekseriya toprakları dar ve kısırdır· 

Çok az ziraat yaparlar. Musul ile Sam 
sun arasındaki nakliyeciliği yapan 
büyük köy r tetkik edilecek tipik 
merkezlerdir. Artık bunlar yavaş ya
vaş dağılıp küçülmektedir . 

Bu muhtasar tasnif ve izahlarla 
köyletimizi çalışma ve yaşama bakı • 
mından tiplendirmiş bulunuyoruz. 

BAL 1 K Anna Klari'yi gittikçe fazlalaıan bir takdir his
si ile seyrediyor. Bu enerjik ve alaycı küçük kız 
hepsinden fazla akıllıdır. Bu bir üstünlük eseri mi
dir? Anna düıünüyor. On sekiz yaıında bir çocu
ğun bu kadar açık zihinli olması iyi midir? Bu 
menf anın, istiklalin, infiradın bir neticesidir. Doğ
duğu memlekette Klari bütün geçirmiı olduğu tec
rübeleri bilemeden büyÜcek, daha çocuk, daha ka
yıtsız, daha saf kalacaktı. Hangisinin daha iyi ol
duğunu nasıl söylemeli? 

TUTAN 
• 

K E D 1 

SOKAGI 
c,;.,v,,.,a Na:subı Bayda• 
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lki çift öz - Yani'nin ve Albertin'in gözleri -
bu ıakad n çok mütehassıs olarak parlamağa bat
lryor. En n zik mevzular hakkında kolaylıkla söz 
söylemek Klari'nin bir hususiyetidir. Anna onu 
hayretler 1çinde dinliyor ve Yani ile Albertin, mer
divenin karanlık uçurumunda, kol kola, gözden 
kayboldukları zaman: 

- Sana tavsiye ederim, diplomasi mesleğine in-
tisap et, diyor. 

Klari buna omuz silkiyor. 
- Beyhude... Zanneder misin ki zahmetine de

lerdi bu? Onlar, ya her feye raimen anlaşacak
lardır, yahut. •. 

- Anlaımıyacaklarını mı zannediyorsun? 
- Ben ne bileyim? Albertin Yani'yi seviyor. Sa-

11& ancak bunu temin edebilirim. Fakat bu kafi 

Barabaı ailesi Albertin hakkında ne diyeceğini 
bilemiyor. Belli ki ana ve baba onu sevmiyor. Al
bertin'in aristokrat elleri, uzun bacakları, nazik 
iskeletli zayıf ve nahif vücudu onların güzellik ide
aline takabül etmiyor, ve Albertin'in çehresine ge
lince, inkar edilemez ki, çirkindir. Anna'nm bu hu
susta bir mütaleası yoktur; bugün teati edilen sat
hi fikirlerden Albertin hakkında bir hüküm yiirü
temez. Fakat, ziyaretçinin aıkmtılı hali, zoraki ter
biyesi ona, daha çok, soğu"'k gelmittir. Müsait bir 
mütaleada bulunan yalnız Klari'dir: 

- Yani'ye tapınıyor, bu muhakkak Tabiidir ki 
onun pı:ena dö Gal'in oğlu olmasmı tercih ederdi ... 
Yahut, daha iyisi bir fransız dükünün. Yani eğer 
franaız olsaydı her hangi bir tacın varisi olmasına 
da lüzum kalmazdı. 

Yani eve döndüğü vakit aile efradmın durgun 
ve sakit yÜz)erinden ıstırapla mana çıkarmağa ça
lıııyor. iki genç ona acıyorlar. 

Anna, sevimli bir eda ile: 
- Muhakkak ki çok i•tidadı olan bir kız. Böyle 

olduğu derhal göze çarpıyor, diyor. 
Klari ilave ediyor: 

S - Reşat Erer - Keman taksimi •. 
6 - Mustafa çavuş - Hisar puselik 
şarkı - Du çeşmimden gitmez aşkın 
hayali. 
7 - Hacı Arif Bey - Hicaz türkü -
Aman dağlar canım . 
8 - Halk türküsü - Bülbül taşta ne 
gezer. 
9 - Selahaddin Pınar - Hicaz türkü -
Hala yaşıyor. 
10 - Sadettin Kaynak - Nihavent 
şarkı - Kirpiklerinin. 
11 - Sadettin Kaynak - Eviç türkü -
Atladım bahc;ene girdim. 
Okuyanlar: Muzaffer llkar, S. To -
kay. 
Calanlar: Vecihe, C. Kozan, R. Erer, 
R. Kam. 

21.00 Konuşma (Türkiye postası). 
21.15 Saat, Esham, Tahvilat, Kambiyo -

Nukut Borsası (Fiyat), 
21.30 Müzik (Radyo orkestrası. Şef: Ha

san Ferit Alnar): 
iıorr . 'Jh~ Rıf*~"'v"'" 't iinr.ll..J.-. _ 

2 - L. Van Beethovcn : 6 mcı Sen • 
foni La majör (Pastoral). 

22.30 Müzik konuşmalan (Folklor). 
23.45 - 24 Son Ajans haberleri ve yarınki 

program. 
Avrupa 

OPERA VE OPERETLER : 12 Frank -
furt - 19 Berlin - 20.10 Münih -
21 Brüksel, Millino, London - Rec -
yonal - 21.30 Faris - P .T.T., Stras -
burg - 22.50 Milano. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN -
FONlK KONSERLER : 15.25 Ham
burg - 16 Könipbers, Laypzic -
19.25 London - Recyonal - 20 Mon
te Ceneri - 20.10 Beromünster -
20.15 Frankfurt - 20.30 Strasburg -
21 Roma - 21.5 Kopenhag - 21.30 
Paris - Eyfel Kulesi - 2-4 Frankfurt. 

SOLO KONSERLERİ : 1-4 Laypzig - 15 
Frankfurt - 18 Hamburg - 18.20 
Munih- 18.25 Breslav - 19 Königs
berg - 20.10 Breslav - 22.35 Viyana 

NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.): 16 Bres
lav - 19 Hamburg- 19.15 Münih -
Z3.15 Droytviç. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR : 
19.20 Floransa. 

HAFlF MÜZİK : 6.30 Frankfurt, Ham -
burg, Kolonya - 8.30 Frankfurt, 
Mtlnih - 10.30 Hamburg- 12 Alman 
istasyonları - 1a.ıs Breslav - 14 

- Çok hoı ... Nefis bir kız. 

- Peki küfür etti mi sana diye so
ruldu. 

Raika : 
- Hayır, dedi, bana sövmedi. Yal

nız kocama sövdüğünü hem ben duy
dum, hem de orada bulunanlar ... 

Hakim bu ifadeyi, ilk ifade ile kar -
şılaştırdı, aradaki tenakuzu şu şekil -
de ortaya koydu: 

- Sen küfürlerin doğrudan doğru
ya sana tevcih edildiğini söylemiş

sin vaktiyle. Halbuki şimdi ... 
Bayan Raika - Hüküm bakımın -

cI'an - tehlikeli ve aleyhine olacağı
ni tahmin etiği bu tenakuzu tashih 

JI - - --u '----
1 adı: 

- Doğru ... Ben ne dedim kocama 
sövdü dedim değil mi hakim bey .. Fa
kat kocama ettiği küfür de doğrudan 
doğruya bana etmi§ gibidir. 

- Nasıl olur bu? Kocan ayrı, sen 
ayrı değilmisin? 

- Ayrıyız ama hakim bey, koca
mın kendisine küfür etmedi ki. 

- Ya kime sövdü? 
- Avradına sövdU ... Avradı da be-

- Ben de şimdi hatırlıyor 
dum hakim bey, dedi, bir ker 
tik için huzurunuza gelmiştiı 
ba .... 

Ali, işi pek uzatmamak niye 
Dedi ki: 

- Biz ailemle birlikte ko 
geliyorduk. Bu efendi geldi 
çarptı. Ben de niye çarpıyor 
dim. Her iki tarafeynden de 
oldu. Fakat sonra vaz geçtik. 

- Nasıl oldu bu iş .. Gördü@ 
bi anlat. .. 

Ali, barışmak niyetini muha 
derek olup biteni şöyle anlat 

- Ailem ve saire ile eve g 
yolda bu Rıza .. Ama Rıza çok 
tu. Ne yaptığını bilmiyordu 
ıniaı. ıçın a ıı, 1 

- Karının üstüne düşünce n 
serhoşınuş düşmüş ... 

- Küfür de etti tabii.. 
- Ne söyledi? 
- Tabii hakaret de etti, kü 

Fakat aklımda kalmadı sözleri 
esasen biz ikimiz de vaz geçti 
sın küfür etsin ne çıkar, çünli 
hoştu. Serhoş da küfilr eder t 

- Peki sen de bekçiye baka 

nim tabii ... Demek ki bana sövdü. mışsın ; 
Anlaşılıyor ki suçlu Rıza dolam- - Ne münasebet. Ben baka 

haçlı bir yoldan Raika'ya sövmüş, ~edikten ba~k~ biz·i·m be.kçiy." 
buna siz isterseniz dolambaçlı sarkın- ı rım de. Kendısın~ h~rmetım bı 
tıhk da diyebilirsiniz. dır. Yalnız ~n ılk ~fademd_e 

Bundan sonra hadiseye ilk yetişen lıkla onu dava etmış oldugu 
bek i dede şahit sıfatiyle dinlendi. 0 ?a ben_den davacı gibi görünn: 

ç Işın dogrusuna da bakarsanız 

Ştütgart - 14.10 Kolonya, Viyana -
15 Bedin - 15.30 Viyana - 16 Al
man istasyonları -18 Bedin - 18.20 
Viyana - 19.30 Stokholm - 20.10 
Berlin, Budapeşte - Z2.25 Münih -
22.30 Hamburg - 22.35 Königsberg, 
Ştütgart. 

beni tutmuştu, ötekiler de rah 
hat döğmüşlerdi. Fakat vaz 
ben ... 

Bütün davacılar vaz 
söylüyorlardı. Mesele 
yal. - KEZEGE 

geçti 
k 

Yani biraz müsterih olmuştur. Macar ailesi hak
kındaki İntibalarını Albertin'den aormağa cesaret 
edememişti. Onu evine götürürken ona ancak atk· 
)arından, tesadüflerindeki işitilmemit mucizeden 
bahsetmişti... ilk defadır ki Yani tamamiyle sami
mi değildi. Bunun hiç ıüphesiz hakiki bir mucize 
olduğu ve birbirini onlar kadar seven bir çiftin 
hiç bir vakit mevcut olmamıf bulunduğu cevabını 
verirken Albertin de pek o kadar samimi sayıla
mazdı. 

memleketlerinden kovmuf olan Hitler'e kartı ol 
duğundan daha az kendilerine kartı hasım deği 
dir. Vaktiyle her türlü hadiseler vuku bulmuf, b 
Lokanıo anlaşması yapılmıı, birbirine garip sure 
te zıd iki devlet adamı, Briyan ile Kellog "dostum' 
sözleriyle hitap ederek küçük lokantalarda birlik 
te yemek yemiş - ve politikacıların dediklerİIM 

bakılırsa - iki ırk birbirine yaklaımıt olaalar bile 
itte namus.kar ve reybi Fransızlar bütün bunla 
hiç bilmiyor ve öğrendikleri zaman da daha 
inanıyorlar. Yani ile Klari şimdiye kadar hiç 
alman görmemişlerdir. Şüphe, Kuk kmnpanyau 
nın otokarlarmda bunlardan birkaç tanesi gözle 
rine çarpmıpa da böyle sürülere mensup olanlaT 
tetkik için kim vaktini aarfeder? Muhakkak ki h' 
bir Pariali. lmdi, Yani ile Klari'nin alınanlar ha 
kında bütün bildikleri bunların dört kÖ§e kaf 
olduklarıdır. Anna da atölyede alınanlara dair d 

XVlll 

Bu devre doğru Almanya'da acayip hadiseler 
oluyor ve Almanya hakkın-da zerrece malumat sa
hibi olmıyan Barabaı ailesi de derhal franaız gö
rütünü kabul ediyor. Fransızlar alınanların ken
disiyle uzlaşılmaz, vahşi ve tehlikeli bir millet ol
duklarını ve medeni Avrupa'nm ortasında bir leke 
tetkil ettiklerini söylüyorlar. 

Bu mütalea da, Barabat nazarında, almanlara 
dair olan tek harp tecrübesiyle teeyyüt ebnit oluyor. 
Barabaı'ın bölüğü harpte alman hatlarına yakın
dı. Almanlar ise Macarlardan daha kötü iate edi
liyorlardı. Bu aebeble, Macar vagonları geldiği za
man almanlar bunlardaki yiyeceklere sadece el 
koydular. Barabaı bu usulü unubnadı. Bundan 
baıka, on iki buçuk senedenberi Fransa'da devam 
e-den ikameti de ona damgasını vurmuıtur. ltte 
bunun içindir ki Fransızların almanlar hakkındaki 
fikrine ittirak etmektedir. 

Fakat, alman muhacirleri birdenbire Fransa'ya 
gelmeğe baılayınca, efkarı umumiye, bmılan 

ha fazla bir ıey öğrenmiş değildir. 
Ve işte alınanlar, ani surette, tehri istila ebnİf 

terdir. Barditinof'un otelinde oturan iki almandı 
ise tamamiyle normal adamlar hali vardır. Ve mu 
hakkak olan bir ıey varsa kafalarının dört köte 
olmadığıdır. Gunter Folkmar uzun boylu, sakin v 
biraz saç.sızdır. Hana Hanrayter daha ufarak, dah 
esmer, daha tıknazdır. Bu tezad gariptir, ve dahı 
garibi de bunların birbirine dost görünmemekte 
olmalarıdır. Barditinof, bunların barda ayrı ma-.ı 
lar iıgal ve hafifçe ael&mlapnakla iktifa ettikleri 
ne, daha birinci gün, dikkat etmiıtir. 

Küçük grup, akşam olunca, Sen - Jak aokağ 
daki meyhanede meseleyi hararetle münakaşa e 
yor; ve Liif alman devletindeki muhtelif tabakal 

(Sonu var) 



• 

17 - 1 • 1939 -----=-
MAARİF VEKALETİNİN TALİMATNAMESİ 

Mekteplerde spor 
yurtları kuruluyor 
Bu devlet kararı 
Türk gençliğini 
( Başı 1 incı sayfada ) 

başkanı vilayet kültür direktörü, bir 
0kulun talebe spor yurdunun başkanı 
de okul direktörü olacaktır. 
.. Ankara için hususi bir vaziyet göz 
0 nünde tutulmuş ve talimatnameye, 
Ankara'daki Türk Dil, Tarih ve Cog • 
rafya fakültesiyle, Siyasal Bilgiler O
kulu, Gazi Terbiye Enstitüsünde ayn 
ayn birer talebe spor yurdu kurulaca· 
~ı hakkında bir madde ilave edilmiş
tır. Bunlar Ankara'da diğer okullann 
teşkil edeceği kümeye tabi tutulm.ıya
tak maarif vekilliğine bağlı müstakil 
bir yurd halinde idare edileceklerdir. 

lstanb11l iiniucrsite.ıci 
İstanbul üniversitesine bağlı her 

fakülte ile okulda da birer talebe spor 
Yurdu kurulacaktır. Her fakülte spor 
}'urdunun başkanı o fakültenin dekanı 
olacak ve üniversiteye bağlı okullarda 
kuruian yurtların başkanlığını da o 
Okulların direktörleri Üzerlerine ala -
taklardır. Üniversitedeki fakültelerle 
okulların teşkil ettiği yurtlar bir küme 
\rücuda getirecektir. Ve bu küme 
doğrudan doğruya Maarif Vekaletine 
bağlr bulunacaktır. 

İstanbul'da Maarif Vekaletine bağ
lı olan ve üniversite haricinde kalan 
}'\iksek okullann her birinde direktör
lerinin başkanhklarr altında kurula -
tak talebe yurdlan da üniversitenin teş 
kil ettiği kümeye bağlı bulunacaklar -
dır. 

Başkapıanlar, lmplanlar 
Okul direktörünün inhası üzeri-

ne o okul öğretmenlerinden biri Maa
rif Vekaletince spor yurdunun baş
kaptanlığına tayin olunacaktır. Her 
faaliyet şubesinin kaptanı ile muavin
leri ve yurdun sekreteri başkaptanın . 
teklifi ile okul direktörü tarafından ta
y in edileceklerdir. Başkaptanın vazife-
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l\&JQIDI olmaktır. Ştibeler faaliyetlerini 
başkaptarun mürakabeai altında yapa
caklardır, sekreter de yurdun yazı ve 
kayıt işlerini görecektir. 

Başkaptan yurdun bir yıllık atletik 
ve spor faaliyetlerinin programlarını 

tanzim ederek başkanın tasvibine su
ncıc:ak ve muvafakatini aldıktan sonra 
tatbikatına geçecektir. 

Spo~ ·yurtlarıhQ. ~rirecck talebe 
Bır okulun spor Y11t<i_una girecek 

talebenin 1 7 yaşını bitirmiş tilrnası ve 
Sıhatinin sporla uğraşmıya müsaid bu
lunduğuna dair mektep hekiminin bir 
rapor vermiş bulunması tazımdır. Sı • 
hatleri sporla uğraşı:wya müsait bu -
lunnuyan talebe, sıhatleri müsait bir 
hale ge1inciye kadar yurdun ancak fah 
ri üyeliğine alınabileceklerdir. 

Bir okulun yaşları ve sıhi vaziyet
leri müsait olan bütün talebesi okul -
lannın talebe spor yurduna girmiye ve 
sıhi durumlarının müsait olduğu 

sağlam vücutlu 
gaye edinmiştir 
müsabakaları yapılmasını talimatname 
yasak etmektedir. 

Bir talebe okuldan mezun olduğu 
veya her hangi bir suretle okuldan ay
rıldığı zaman okulun talebe spor yur
du ile alakası kesilecek ve aynı şehir 

içinde bir okuldan diğerine nakleden 
talebe o ders senesi zarfında okullara
ıcısı resmi müsabakalarına iştirak ede
miyecektir. 

Talebe spor yurdunun faaliyet şu
belerini, talimatname, şu şekilde sıra

lamaktadır: a) Futbol, voleybol, bas
ketbol, hendbol, b) Tenis, c) Kayak, 
d) Atletizm, e) Güreş. 

Fakat gene talimatname bütiin spoı 

çalışma sahalarını bu şekil.de sırala -
mış olmakla beraber bu faaliyetin sik
let merkezini atletizmin teşkil edece
ğini de aynca tasrih etmektedir. 

Her sene, kültür direktörünün mü -
nasip göreceği zamanlarda yurdlar a
rasında müsabakalar tertip oluna\ nk 
ve Maarif Vekaletinin uygun bulacağı 
yıllarda da bölge birincileri bir araya 
gelerek talebe spor bölgeleri birincilik
leri müsabakaları yapılacaktır. Bu mü
sabakalar Ankara'da olacaktır. 

Talimatname, Maarif Vek5.letine 
bağlı okullarla diğer vekaletlere mer
but aynı derecedeki okullar arasında 

da spor müsabakaları yanılmasının ca
iz olduğunu kaydetmektedir. Yurdla -
rın masrafları okul idarelerinin bu iş -
ler icin avıracağı tahsisattan ve büd -
çesi müsaid olan kooperatiflerin ayı
racağı paradan temin olunacaktır. 

lnzıbati mtıtld~ler 
Talebe yurduna kaydol unmuş bu -

lunan bütün talebe, yurd dahilindeki 

faaliyetleri esnasında da okulun tali -

matnamelerine ve inzıbat kaidelerine 
harfi harfine riayet etmek mecburiye-

.. :;s·;,;:ı_~- ---··'· 't.7 .. t .. : 1 

hemiyet v,erdiği bu işte tam bir disip
lin temin etmek istemiştir. 

Maarif V ek!iletine bağlı resmi ve 

hususi bütün okullarla yüksek tahsil 

müesseselerinde kayıtlı bulunan tale -

benin okul haricindeki spor kulüpleri

ne girmeleri ve okullar haricinde ya -
pdan herhangi ferdi veya cenıt mü.a

bakalara iştirak etmeleri menedilmiş 

bulunmaktadır. Bu memnuiyet hilafın

da hareket edenler birinci defasında 

muvakkat, tekerrürü halinde kati ih -
raç cezasiyle tcczi:ye olunacaklardır. 

Beden terbiyesi öğretmenleri bu -

lunduklan şehirlerdeki askeri ve sivil 

kulüp ve yurtlardan bulundu.klan oku 

lun talebe spor yurduna okul direktö -

rünün muvafakatiyle icabında muhte -

lif sporla!" için öğretmen getirebile -

ceklerdir. 

u ı: us 

HükCımetçi İspanya1da 
"yabancı gönüllü yok! 

Cenevre konseyi Barselon 
hükômetini tebrik etti 

Cenevre, 16 a.a. - Milletler Cemiyeti konseyi bugün saat 17 
de İsveç Hariciye nazın B. Sandler'in riyasetinde aleni celsesini 
akdetmiştir. 

İspanyol olmıyan muhariplerin 16 - ı-=-
panya'dan geri çekilmesini müşahe - ı J:Ek König 

dair 
deye memur enternasyonal askeri ko- rem 
misyonun muvakkat raporu okunmuş-
tur. 

Bu raporda ezcümle deniliyor ki: 
Halen cümhuriyetçi İspanya'yı ter -

keden yabancı gönüllülerin adedi 
4640 dır. Pek yakında yapılacak sev
kiyat ile bu rakam 6490 a çıkacaktır. 
Eylül ayı zarfında enternasyonal fır
kalarda 25429 subay, küçük subay ve 
er mevcuttu ve bunların yüzde kırkı
nı İspanyol olmıyanlar teşkil ediyor
du. İspanyol hükümeti tarafından 

yapılan geri çekilme tam olmu§tur. 
Filhakika bu bahiste huduttan geri 
çekme ile İspanya'dan dışar; yollama 
arasında fark vardır. lspanya'dan dı
şarı yollama tamam olması için son 
sevkiyatı da beklemek lazımdır. Fa -
kat, huduttan geri çekme bahsinde 
komisyon halen geri çekme keyfiyeti
nin tamamiyle vuku bulduğuna kati 
kanaat getirmiş bulunmaktadır. 

KtJnscy hii/..-iirnctçi l.{iım11y<1'yı 
tebrik ı•tti 

İspanyol hükümeti faaliyetine de -
vam etmiştir. Yabancı gönüllülerin 
geri çekilmesi planmdaki tedbirler, 
İspanya Başvekilinin milletler cemi -
yeti asamblesi önünde aldığı teahhüt 
dairesinde realize edilmiştir. 

Milletler Cemiyeti konseyi. cüm -
huriyetçi İspanya'dan yabancı devlet 
!erin geri çekildiği hakkındaki rapo
runu kabul etmiş, lspanya'daki komis 
yonun seliihiyetlcrini bir ay daha 
temdit etmiş ve cümhuriyetçi İspan
ya hükümetiyle komisyonu tebrik ey
lemiştir. 

11. Uonne'nill sfü•lcri 
Fransız Hariciye Nazırı B. Bonne, 

bu münasebetle söz alarak, iki karde§ 
arasındaki kavga demek olan lspan -
yol buhranının enternasyonal bir ma
ı.. :y.~ .. ı ...,., m ::ıc.:> f d n Hıırızos ~afların

da çarpışan ve İspanyol olmıyan gö -
üllülerin de geri gönderilmesi lii -

zumuna işaret etmiş, İspanya işlerine 
karışmamayı şiar edinmiş olan Fran
sa'nın, bu politikasını değiştirmedi -
ğini İspanya vaziyetinin düzelmesi 
için bütün kuvetiyle çalışacağını söy
lemiştir. 

B. Spaak Belçika hükümeti namına 
B. Bonne'nin sözlerine iştirak etmiş· 
tir. 

/)i~t!r tlt'lt•µelcrin södı•ri 
Bilfıhare söz alan Lord Halifaks, 

üçler komitesinin karar suretini mü -
dafaa et~iş ve bu komisyonu tebrik 
etmiştir. 

Sovyetler birliği mümessili ve Pa -
ris Büyük Elçisi B. Suritz lspanyol 
lıükümetinin gösterdiği hüsnü niyeti 
tebarüz ettirmiş ve SovyeHer birliği
nin İspanyol istiklaline karşı olan 
sempatisini göstermiştir. 

meselesine 
neşriyat 
(Başı J ıncı sayfada) 

riyetimizin bu isteğini yerine getirmiş 
ve bu hususta yazı yazan muharrirle
rin ifadelerini alarak, istinabe evrakı
nı bize göndermiş bulunmaktadır. ls -
tanbul gazetderinin bazılarında inti -
şar eden ve bizim tahkikiyle meşgul 

bulunduğumuz hadisedeki tahkikata 
nazaran bilmediğimiz noktalarla bun
lara verilen cevaplar hakkında efkarı
umumiyeyi tenvir etmeyi faydalı gö
rüyorum ! 

Bilfarz Yeni Sabah gazetesi: Ek
rem Köng'in lstanbul'a geldigini ve 
vapura o zaman yüksek bir mevki iş
gal eden bir zatın girerek Ekrem'e na· 
mı müstearile bir pasaport tedarik et
mek suretile kaçırmış bulunduğunu 

ve hadisede clyevm mebus bulunan 
üç kişinin de isimleri geçtiğini ve bu 
işte bazı eski devlet memurlarının da 
rol oynadıklarını yazmış idi. 

C....azı•tı• sahibinin 
malüm<ttı yolt 

Gazetenin sahibi bulunan. Ahmet 
Cemalettin Saraçoğlu, bu hususta İs -
tanbul müddeiumumisine vermiş oldu
ğu ifadede yazıyı kendisinin yazmadı
ğını; lprahim Hakkı Konyalı ile Mu -
rat Sertoğlu'nun yazdıklarım; bu hu
susta kendi:>inin ne bir malfımatı ne de 
bir delili olduğunu beyan etmit; Mu -
rat Seı-toi'rlu ise yazının "bazı eski dev
let memu~larının rol oynadıkları bir 
hadise" başlıgrnı kendisinin koyduğu
nu memur kelimesini bir yanlışlık ese-

2i olarak yazdı ğını Yazıyılbrahim Hak 
kı Konyah'nın yazdığını; kendisinin 
hadise hakkında bir de1i1 ve malumatı 
olmadığın; ileri sümıüştür. 

İbrahim Hakkı Ko~h ise kendi
sinin hiç bir malfımatı olmadığını, ya -
zıyı Murat Sertoğlu'nun kendisine 
vermi~ olduğu notlar üzerine yazdığı
nı başka hiç bir malumat ve delili bu
J unmadığını beyan etmek suretiyle 
yazı hakkındaki bilgisini, işi tamamiy
lc inkar eden, Murat Sertoglu"na at
fetmiştir. 

1'alıminfon• istinud eden 
i<ldinlur 

Filistin araplar1 
isteklerinden 

vaz ge~mediler 
Kahire, 16 a.a. - Londra konferansı

na iştirak edecek olan Filistin arapla
rı heyetinin Berut'ta tesbit edilen aza
sı arap devletlerine ve İngiliz hükü
metine resmen bildirilmiştir. Şimdi 
Londra'nın resmi daveti beklenmekte-

dir. 
Arap mahafilinde beyan olunduğu -

na göre, heyet bizzat Kudüs müftüsü 
tarafından yüksek arap meclisi erkanı 
arasından seçilmiştir. Müftü şahsen 
konferansa iştirak etmiyecektir. He
yetin Kahire'den bu ayın yirmi ikisin
de hareket etmesi muhtemeldir. 

Benıt'ta verilen kararlarda 1936 
danberi ileri sürülen mutalebatta israr 
olunmaktadır: yahudi muhaceretinin 
durdurulması, yahudilere toprak sa
tılmasının yasak edilmesi ve taksim gö 
türmez Filistin'<le muhtar bir arap hü
kümetinin teşekkülü. Bu hükümet, I
rak'ın İngiltere ile aktettiği ittifaka 
benzer bir ittifak aktedecektir. Eğer 
bu talepler kabul edilmezse şimdiki 
müselliih mukavemete devam oluna-

caktır. 
Irak başvekili Nuri Sait bugün Ka: 

hire'ye gelir gelmez arap devlctlerı 
konferansı hazırlık işlerine başlıyacak 
tır. 

Kmliis 'te IJirçok lıiidiselcr 
oltlıı 

Kudüs, 16 a.a. - Diin gece birçok 
hadiseler vukua gelmiştir. Bir tenkil 
hareketi esnasında üç arap öldürülmüş 
tür. Suriye hududu civarında bir yahu
di polis memuru asiler tarafından katl
edilmiştir. 

Şam' da 
• 

nü mayış 
Berut, 16 a.a. - Şam'dan D. N. B. 

ajansına bildiriliyor: 
Bu sabah binlerce talebe niimayiş· 

ler tertip etmişlerdir. Bütün diikkan· 
lar kapalıdır sokaklar polisin işgali al-
tındadır. 

Tedavüle çıkarılan 

yeni banknotlar 
Tüı Rıye Cümhuriyet Merke~ B a n . 

kasından: 

Bankamızın 15 ikinciteşrin 937 tari
hinden itibaren tedavüle çıkarmıya 
başladığı yeni harfli banknotlardan 
14.1.939 tarihine kadar: 
Beş liralıktan 

On liralıktan 
Elli liralıktan 
Yüz liralıktan 

3S.S99.94o 
27.792.670 
22.066.300 

22.855.600 
107.614.510 

c:man yüz yedi milyon altı yüz on dört 
hın beş yiız on lira tedavüle çıkaıılmış 
ve mukabilinde eski harfli banknotlar
dan aynı miktar yani yiız yedi milyon 
altı yüz on dört bin ıbeş yüz on lira te
davülden kaldtrılmıştır. (a.a.) 

Şarap istihlô ki a rtıyor 
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Yirmi bir buçuk milyar 

Türk lirası ! 
Milletler cemiyeti, kendine veril· 

mek istenilmit olan fonksiyonu artık 
yerine getiremiyecek hale gelmi§ ol
sa bile gene cihan vaziyetini yakın· 
dan takip ederek iktısadi hani veya 

k 
• • 

as erı sahalarda esaslı netriyat yap -
makta, dünyanın nereye gittiğini dili 
döndüğü kadar anlatmıya çalışmak· 
t~dır. Milletler Cemiyetinin bu net
rıyatla hedef tuttuğu gaye türlü 
türlü anlatmazlıkların önü~e geç
mek ve anla§ma yoluna girildiği tak
dirde birçok felaketlerden kaçınıla
bileceğini ilk Önce zimamdarlara ve 
münevverlere anlatmaktır. 

Cemiyetin bu sene neşrettiği as
keri yıllıkta dikkate layık bir takım 
rakamlar vardır. Mesela, l 938 sene
sinde devletlerin bütçelerinden milli 
müdafaaya tahsis etmiş olduktan 
paranın tutarı, türk parasiyle a~ağı 

yukarı, yirmi bir buçuk milyar lira 
kadar bir şeydir; üç kelime: yinni 
bir buçuk milyar!.. . Ve, bu milyarlar 
arasında askerliğe hazırlık, yahut 
askeri hizmetlerde de faydalanılan 
tayyare meydanları, yollar, diğer 
milli cihazlara harcanan paralar 
dikkate alınmı! değildir. Bu yekun. 
dan Almanya, İngiltere, Fransa, 
Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik 
Devletleri, ltalya ve Japonya'nın. 
yani büyük devletlerin hissesine dü
ten miktar % 78 nisbetindedir. Bu 
devletlerin 1928 den 1938' e kadar 
askeri bütçelerine koymuş olduklan 
para 41 milyar altın dolardır. 41 mil
yar altın doların kaç türk lirası tut
tuğunu borsacılık ve hesapçılıkla bü
yük rüsuhunuz varsa hesap edebilir
siniz! 1938 de aarfedilmiş olan 21 
buçuk milyar türk lirasının % 72,3 Ü 
Avrupa menıleketlerine taalluk el· 
mektedir. 

Silahsızlanma, biliriz ki, milletler 
için tatlı bir vehim olmaktan ileri ge
çememi~tir. Realiteleri gören bir mil· 
let olarak biz kendi ölçümüzde milli 
müdafaamıza ait bütün tedbirlerimi-
zi almakta elbette devam edeceğiz. 
Sulhun en samimi taraftarlarından 
olduğumuz içindir ki onu bugün an
cak iyice silahlanıp hazırlanarak ke>
ruyacağımıza İnanıyoruz. Fakat, bÜ· 
tün cihan·daki memleketlerin biribi
rinden bir korkusu olmasaydı da to
pa ve tüfeğe, yani taarruz ve ınüda
faa vasıtalarının cümlesine tahsis e
dilen b u milyarlar in&anlan kaygı i
çinde değil, mesut ve müreffeh ya· 
şatmak uğrunda sarfolunsaydı neler, 
neler tahakkuk ettirilebilirdi. Batak
lıklar kurutulur hastaneler açılır, 
laboratuvarlarda' alimler daha çok 
çalışır yollar limanlar, st adyomla r 

' ' . l kurulur fabrikalar mc-denı vasıta a-
rı çoğal~k, kuınaı dokwnak, kun
dura imal etmek, çıplak, aç, hasta 
insan bırakmamak için geceli gün
düzlü uğraıırlardı. Dünya ekonomisi 
bu değiıikl ikten müteessir mi müste
fit mi olurdu 7 Umulur ki faydala
nırdı. O zaman, memleketler ayrı ay
rı kalkınma plinları yapacaklarına 
e l birliği il~ ve dünya mikyasında 
planlar hazırlarlar, bot ve yoksul 
yerlerin sürülüp elcilmesine, imar e
dilip cennete döndürulm~ine gayret 
ederlerdi. Ve dünyamızın çehresi 
böylelikle ne kadar deği§İrdi ! bütün spor faaliyetlerine iştirak etmi

ye mecbur tutulacaklardır. 

Bir müessese talebesi ancak kendi 
müesseseleri içinde kurulan talebe 
spor yurduna girebileceklerdir. Tatil
lerde başka bir yere giden talebe, git
tiği yerlerdeki talebe spor yurduna 
muvakkat olarak kayclolunabilecekler, 
ancak bu gibi talebeler muvakkat ola
rak girmiş bulundukları yurdun res -
mi müsabakalarına iştirak edemiye -
ceklcrdir. 

Tebliğ tarihinden itibaren meriyet 

mevkiine konulacak olan talimatname 

her spor yurdunda tutulması Hizımge

len defterleri de kayıt ve işa"ret etmek 

tedir. 

Sağlam kafalı türk çocuklarının di

siplin ve nizam içinde bedeni inkişaf

larını temin gayesiyle hazırlanmış bu
lunan talimatamemizin, türk gençliği 

için taşıdığı büyük ehemiyet göz ö
nündedır. Tatbikatından elde edilecek 
büytik faydaların bir iki sene içinde e
ser halinde görüleceği ve bu devlet 
kararlannın bir dönüm noktası teşkil 
edeceği muhakkaktır. 

Yeni Zelanda delegesi, 20 inci a
sırda sivil halka karşı reva görülen 
feci muameleleri takbih eylemiştir. 
. En nihayet söz alan İspanya Hari

cıye nazırı B. Alvarez Delvayo. ts • 
pa~ya h~kiimetinin yabancı gönüllü
lerın gen çekilmesinde diğer memle
ketlerden umduğu diplomatik mahi
yette kolaylıkları görememiş olduğu
n~ k_aydetmiş ve sözlerini şöyle bitir· 
mıştır: 

Diğerlerinin verdikleri ifadeler de 
bunlara müşabih bulunmaktadır. İfa
delerine müracaat edilen bütün mu
harrirler, tahkikatı tenvir edebilecek 
ne bi_r delil ne de bir ip ucu göstere -
memışler, hadise hakkındaki mallınıatı 
yckdiğerinden aldıklarını ve yazıları
nı "böyle de olabilir., tarzında tah
minler yapmak suretiyle yazmış ol· 
duklarını ifade eylemişlerdir. Bunla • 
rın bütün ifadelerini, biribirine ben -
zedikleri · çin, burada zikretmekte bir 
fayda göremiyorum. 

G<1zete stıtı§ını temin 
Görüliiyor ki; saym Adliye Vekili

nin Parti Grup içtimaındaki beyanatı 
haricindeki neşriyat muharrirlerin in
di tahminlerine ve daha doğrusu gaze
te satışını temin etmek gibi ticari bir 
maksat ve gayeye matuf bulunmakta
dır. 

Memlekette şarap istihlakatı gün
den güne artmaktadır. Son senelerde 
bazı dış memleketlerden de şarap is
tekleri vaki olmaktadır. Fakat mev
cut fabrikalar günden güne artan da -
hili istihlaki bile karşıhyabilmek için 
güçlük çekmektedirler. 

Evelki seneki şarap istihlakatımız i
ki milyon kilo iken geçen sene 4,5 mil
yon kiloya çıkmıştır. 

Bu artışı göz önünde tutan İnhisar-

Buna da İnanmıyalrm. Dünyanm 
çehresi mütemadiyen deği§lllittir, de
ğiıiyor ve değişecektir- her aene 
böyle 21 buçuk milyarl~r sarf ede e
de .. ln&an melek olacak olsaydı dün
yaya gelir miydi? - N. Baydar 

Tcılcbnıirı m''şgul ol<1c11ğı 
sımrkır 

Muhtelit okullarda tahsilde bulu -
nan kız talebe de yurda üye olabile -
cek ve kendi aralarında muhtelif spor 
şubelerinin takımlarını teşkil edebile
ceklerdir. Muhtelit okullarda kızların 
yapacakları muhtelif spor faaliyetle
rinin şube kaptanları, başkaptan tara
fından kızlar arasından secilecektir. 

Kız ve erkek talebeler arasında her
hangi bir şekilde ferdi veya cemi spor 

Hayat ve sıhal 
Hayat ve Sıhat sütunumuzun de
ğerli muharriri Doktor G. A. bir 
mevsim hastalığından mustarip
tir. Kıymetli doktorumuza acil 
şifalar temenni ederken, okuyu
cularımızdan bu köşemizin bir -
kaç gün için açık kalmasından 
dolayı özür dileriz. 1 ' . " . . _I 

HABERLERi 
X Kahire - HÜkümetin milli mü

dafaa siyasetini tenkit etmekte olan 
harbiye nazırı, istifa etmiştir. Bir ka
bine buhranının çıkması muhtemeldir. 

X Bükreş - Milli birlik partisinin 
Galahi'de yaptığı toplantıda bir nutuk 
söyliyen Hariciye Nazırı B. Gafenko, 
Tuna nehrinin milletleri birleştiren 

sembolik mahiyetine işaret etmiştir. 
X Londra - Muhalefet lideri B"in -

başı Atli bir nutuk vererek B. Çem -
berleyn'in Roma seyahatini tenkit et· 
miştir. 

X Paris - Radikal partisi icra 
komitesi Başvekil B. Daladiye'nin iza
hatını dinledikten sonra hükümete iti
madını bildirmiştir. 

X Brüksel - B. Spaak Cenevre'ye 
hareket etmiştiı:.. 

"- Bugün hakikat tamamiyle tes • 
bit edilmiş bulunuyor: Yüzde yüz İS· 
panyollardan mürekkep İspanya or -
dusu. memleketin istiklali için harp 
etmektedir. Komisyonun raporu bu_ 
nu o derece kuvetle ispat ediyor ki, 
buna ilave edecek s1izüm yoktur., 

Bunun üzerine umumi müzaker.eye 
nihayet verilmiş ve komisyonun ra _ 
poru tasvip edilmiştir. 

Celse saat 18.20 de tatil olunmuş_ 
tur. Konsey yarın bir içtima daha ya. 
pacaktır. 

Halifuhs - Romu> giirii.şmcsi 

Cenevre, 16 a.a. - Fransa hariciye 
nazırı Bonne ile İngiltere Hariciye 
nazırı Lord Halifaks, burada uzun u
zadıya görüşmüşler ve dün gece ye -
ıneği beraber yemişlerdir. 

:Fransız ve İngiliz hariciye nazırla
rı konseyin bugünkü ve yarınki top
lantılarında IJulunacaklar ve yarın ak 
şam Paris ve Londra'ya hareket ede
ceklerdir. 

Lord Halifaks, B. Bonne ve arka
ıdaşları arasında akşam yemeği üç sa
at kadar sürmüştür. Lord Halifaks, 
Roma müzakeratmı mufassal surette 
izah etmiştir. 

Efkarıumumiyeye bu ciheti vazıh 
ve kati bir surette ifade ederken bazı 
gazetelerde münteşir "sekiz ay akdem 
keşfedilmiş olan bir işin neden bu ka
dar müddet bırakıldığı" hakkındaki 
suale de cevap vermek isterim. 

Ceza usulü muhakemeleri kanu
nunda, bir iki hal müstesna olmak Ü-
zere, gıyabi muhakeme usulü mevcut 
değildir. Firari olan bir şahsın davası, 
müruru zaman haddine kadar, o şah -
sın aranması ile iktifa olunarak bıra -
~ılır. Ekrem König'in firari bulundu
gu anlaşılması üzerine, firar ettiği an
laşılan mahalden iadesi istenilmiş ve 
neticeye intizar olunmuştur. Gelen 
cevaplar suçlunun aranıldığına müte
dairdir. "Bulunamamıştır,. tarzında 
katiyet ifade eden bir malfımat gelin
ceye kadar da bu dava, neticelendirile
miyecektir. Ancak böyle resmi bir ma
lıimata sahip olunduktan sonradır ki 
halen mevkuf bulunan şeriki cürmü -
nün davası tefrik edilerek mahkemeye 
tevdi edilebilecektir. Bu cihetin de, 
efkanumumiyece, bu suretle bilinme
si faydalıdır." 

lar Vekaleti, iatihalatı arttırmak için 
tetkiklere ba§lamrş ve bu cümleden ol
mak üzere Fransa'dan bir de mütehas
sıs getirmiştir. Vekalet ilkbaharda Bur 
nova'da yeni ve büyük bir şarap fabri
kasının inşasına başlıyacaktır. Bu fab
rikanın inşaatı bir senede bitirilecek _ 
tir. 

Mektupçular o ras ı nda 

tayinler 
Aydın mektupçuluğuna vilayetler

idaresı şeflerinden BB. Rifat Erdal 
Afyon mek~upçuluğuna Samsun mek ~ 
tupçusu Saıd Adil Karaman, Samsun 
me.ktupçuluğuna Trabzon mektupçusu 
Faık Pulat, Trabzona Çoruh mektup -
çusu_ Behçet Ertan, Amasya mektup -
çuluguna hukuk mezunu Riza Tapşın 
Malatya mektupçuluğuna eski kay.ma· 
kamlardan Baha Öçal, Çorum mektup
çuluğuna Sinop mektupçusu Kazım 
Beyd - · ogan, Mardın mektupçuluğuna 
Aksaray kaymakamı Asım Tekin 
Kırklareli mektupçuluğuna Edirne h~ 
kuk işleri müdürü Hilmi Tüzyılmaz 
Muğla mektupçuluğuna eski İzmi; 
mektupçusu Alaettin Tarhan, Urfa 
mektupçuluğuna eski Hakkari mek -
tupçusu Şeref Ayyıldız tayin edilmiş
lerdir. 

Baıvekilimizin 

G. sarayhlara 
yüksek iltif alları 

(Başı ı inci sayıaaaı 

B. Saodi Batu 
G. Saray kulübü kongre reisi 

Yeniıehir • Ankara 
Galatasaray kulübü kongresinin 

bakkunda gösterdiği hislere teşekkür 
eder kıymetli <;alrşmalarmızda hükü
mctin muzaharctinin eksik olmıyaca· 
ğını bildirir, başarılar dilerim. 

CELAL BAYAR 

Tehdit mektubu gönderen 

mahkum oldu 
İzmir, (Hususi) İsmetpaşa mahalle

sinde makara tüccarı Salamon Gabaya 
(1 numaralı yahudi düşmanı) imzasiy
le tehdit mektubu gönderen ve zabıta
ca yakalanan kasap Hüseyin, agır ceza 
mahkemesinde 1 sene, 8 ay hapse mah· 
kum edilmiştir. 
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l YU Rl-TAN RESİ MLER I Babasına kızıp üç buçuk 

yaıındaki çocuğu boğanlar 

.. 
Odemiş gölcüğünden bir .. .. 

gorunuş 

l 
Su~lulardan ikisi idama, dördü de 1 S 

sene hapse mahkum oldular 
Balıkesir, (Hususi) - Bundan bir buçuk sene eve) şehrimizd 

tüyler ürpertici bir facia olmuştu. Nazif adında bir muallime dü 
manhk hisleri bealiyen birkaç adam, bir gün bu muallimden inti 
kam almağa karar vermişlerdi. 

Fakat bu karar, en taş yürekli insan- ı 
!arı bile titretecek kadar korkunçtu; 
Bu canavar ruhlu adamlar. mualli - 1 

min üç buçuk yaşındaki ve İlter adın
daki çocuğuna yolda rastlamışlar, ço
cuğu kandıra;ak eve götürmüşler ve 
yavrucağ ı boğazlryarak öldürmüşler -
di. Bütün muhitte nefretle karşılanan 
lıu korkunç facianın kahr aman !arının 
muhakemesi bitmiş ve haklarında ka -
rar verilmişti. Temyiz mahk emesinin 
nakzı üzerine suçluların muhakemesi

ne tekrar başlanmıştı. Bu muhakeme 
de dün neticelenmiştir. 

Mahkeme, Kasım ve Kara Mustafa 
adındaki adamların idamına, Cellat 
Halil ile Emine, Zehra ve Ümmi adın· 
daki kadınların 15 er sene hapislerine 
karar vermiştir. 

KIŞ 
VE 
AV 

Denizde 
define 

İzmir, (Hususi) - Tüccardan 
Mahmut Alanyalı, geçen yaz Çeş 
sahillerinde, kara sularımız dahilin 
define araştırmalarına başlamıştı 

Çeşme ile Ilıca arasındaki sahille 
mizde asırlrca eve) deniz harpleri o 
muş ve fırtınalarda birçok gemil 
de batmıştır. Bu gemilerde altın, g· 
müş zikıymet eşya ve mühim mikta 
da para vard ı r. Kış mevsiminin ba 
laması üzerine muvakkaten tatil 
dilmiş olan araştırmalara önümüzd 
ki yaz tekrar başlanacaktır. 

Gaziantep'te temsil ve 
Kilis'te radyo neşriyatı 

Bahkesir' de bayındırhk 

Şehrimizde ha -
valarm güze) git -
meaine rağmen 

yurdun bir çok yer 
leri karla örtülü 
bulunmaktadır. 

Kar yağan yer
lerde kı§ sporları 
ve avlar ba§lamı§
tır. Buradaki re
&İmler, Bolu'da av
lanan kurt yavru 
tarını göstermek -
tedir. Bilhassa pa· 
zar günleri, av dÖ
nüşlerim:le Bolu so 
kaklarında ayı, 

lcurt ve domın yav 

Gaziantep (Hususi) - HaJkevimizin gösteril ıubesi verdiği 
temsillerle halkımıza güzel geceler yaşatmakta ve çok rağbet gör
mektedir. • emsil günleri salona sığmıyan seyirciler müsamereyi 
ayakta takip ediyorlar. 

\ 

Gösterit şubemiz, kurban bayramı 
tltilinde Hatay'a bir ••Yahat YAD&rak 

orada birkaç temsil vermek teşehbü -

Şehirde geniş bir cadde ve 
bi r de meydan açıhyor 
Balıkesir (Hususi) - istimlak muamelesi bitirilen Anafarta

lar caddesinin tanzimi itine hararetle devam edilmektedir. Ha -
va arın yagnrunu-gn:nu:'~h·~-·· ~ .... '-•--.- -- -"'-""'-• - . -a .1 _a .... - sa ı ma ad#.·rro': Bir talebe 

Denizde bogulmak üzere olan 

Bir kadını 

sündedir. 
Gençlerimizin Hatay'a gitmeleri i

ki kardeş memleket gençleri arasın -
daki sevgi ve birlik bağlarını daha 
çok kuv-ctlendirecektir. 

Kili.s' te radyo neşriyfıtı 
Kilis belediyesi yaptığı haber du • 

yurma tesisatiyle şehrin önemli bir 
ihtiyacını karşılamıştır. 

çalışma epeyce güçleşmişti. Buna rağmen faaliyet durdurulmıya_. 
rak işin bir an evel bitirilmeıi cihetine gidilmiştir. 

Kü~ük memleket haberleri : 
Son günlerde havaların tekrar açıl -

ması faaliyete daha fazla bir hız ver -
dirmiş bulunmaktadır. Bu suretle cad
deye parke döşenmesi işi bitmiş gibi -
dir. Caddenin eski belediye alanından 
parti binasına kadar olan kısmı ikmal 
olunmuş, ancak partiden kolarduya 
kadarki kısmı kalmıştır. 

Ju şimdi 15 san tik 
karla örtülüdür. 
Bolu'ya civar dağ· 
larda kar m irtifaı 
bir buçuk m etre • 
dir. 

kurtardı 
Belediyeden verilen ve halkın duy

X Mersin - lktısat vekaleti mü· 
fettişleri ticaret odasını teftişe baş
lamışlardır. 

fzmir (Husu - Fatma adında bir ması icap eden haberler şehrin mey
işçi kadın saba yin birinci kordun dan ve parklarına konulmuş olan ho
rıhtımını takib çalıştığı mağazaya parlörler vasıtasiyle halka kolaylıkla 
giderken ayağın kaymasiyle denize işittirilmektedir. Ankara radyo istas· 
düşmüştür. Lis talebesinden Refik yonu neşriyatı Halkevince halka ve· 
namında bir gen . hadiseyi görünce he rilecek konferanslar da bu tesisat va
men denize atılm ve boğulmak üzere sıtasiyle neşredilmektedir. 

X lzmit - Baytar müdürlüğünde 
bir laboratuvar tesis edilmiştir. 

X Mersin - 20 kilometre üzerin
de bir bisiklet yarışı yapıldı. Yarışlar 
mesafe artırılarak devam edecektir. 

X Tarsus - Geçen sene kasabamız
da 200 çift evlenmiştir. 

bulunan kadını k tarmıştır. 

Bir karı koca ka~'ga~ı 
Adana, (Husu - Elmas adında 

bir kadın kıskar k yüzünden kaca
aı Notunla kavg a tutuşmuş ve ne
ticede karı koca aç saça, baş başa 
geldikten sonra birlerini fena hal
de yaralamışlard 
Kadının yaras 

memleket hastar 
hadise hakkında 
lam ıştır. 

ağır olduğundan 

ine kaldırılmış ve 
bıta takibata baş-

Aydın' da şehir 
yolları yapılıyor 
Aydın, (Husı ) - Şehrimizin i

marı ve noksanlar n tamamlanması •· 
çin çalışılmaktadı İlk iş olarak şehir 
sokakların .o ısla a başlanmştır. E
velce yol ışlerind rnllanılan tanzıfat 
arabalarının yalnı ehrin temizligi ile 
meşgul olması ka taşmıştır. 

Yollar için ya rılacak yeni araba· 
lar hastane cadde den başhyarak he
nüz döşemesi yar mıyan şehir sokak
larına kum ve çak ;ekecektir. Bu yol
ların tesviyeleri 1 men yapılacaktır. 

Bundan başk Topyatağı yolu ile 
Hayvan pazarı y< nun kaldırım inş· 
aı kararlaşmış, ke• ı yaptırılmıştr. 

Aydın'da park k rşısındaki tamam
lanmamış parti bir a ının inşaatının ta· 

Aflana"cla hir µ;azf'tcd mclii 
Adana. (Hususi) - Şehrimizin e

mektar gazetecilerinden Fuad Nabi 
on beş gün süren bir hastalıktan son
ra ölmüştür. 

Aydın'da kır 

X Adana - Osmaniye kazası da
hilinde telefon tesisatı yapılmıştır. 

X Adana - ıs yaşında Halil adın
da bir çocuk Humus suyuna düşerek 
boğulmuştur. 

koşusu yapıldı 

Koıuya iıtirak eden gençler 

Aydın ( Hususi) - Paza r günü, büyüklere 3000, küçüklere 
1500 metrelik kır koşusu tertip ed ildi. 

3000 metrelik kır kotuıunda Aydın sporda n lımail Boylu 11 
dakikada koşarak birinci, 1500 metrelik gençlere ait kır kotuıun· 
da sanat oku lundan İbrahim Çaypınar 4,55 dakikada koşarak b i
rinci gelmi§lerdir. 

dilen inşası 14163 Jıra keşif bedelinden ---------·-------, Birinci, ikinci ve üçüncü gelen at-
% 8,75 kıran mütc hhidine ihale olun· ,ı letler atletizm malzemesiyle mükafat-
muştur. Ka rasular1mızda ıandırıımışıardır. 

Bu bina parti ve gençlik kurumuna Gönderdiğim resim 1500 metrelik 
tahsis olunacaktır. kaçak bahkçılar kır koşusuna iştirak eden atletlere a-

Ayd n belediye i fırınların temiz- ittir. 
Jiğiyle miıcadeleyc başlamıştır. Bele
diye reisi her gün fı r oları bizzat teftis 
ederek temizlik ve sinek mücadelesi i
çin alınan ~edbirleri takip ve kontrol 
etmektedir. - Osman Bçcerik 

lzmir, (Hususi) - Çeşme kazasının --------------
Ildır körfezinde Battal adası civarın- maralı gümrük muhafaza motörü tara
da kara sularımıza girerek kaçak balık fından yakalanmıştır. Kaçakçılar, Çeş
avhyan dört yunanlı balıkçı, (15) ınu- me adliyesine verilmiştir. 

Caddenin genişliği 16 metredir. Ya· 
ya kaldıqmlar 3 metre 25 er santim -
dir. Nakil vlsıtaları için de dokuz met
re yol bırakılmıştır. 

Eskiden çok dar olan ve bu yüzden 
halkın ana yola inmesini mucip olan 
güçlük bu suretle ortadan kaldırıl -
mıştır. 

Eski belediye alanının büyük bir 
kısmı bir çok dükkanlar yıkılmak su -
retiyle yazın açılmıştı. 
Şimdiki halda burada yalnız Hacıali 

adası adiyle anılan ada kalmıştır. Ya· 
kında bu dükkkanlar da tamamiyle yı -
kılacak, bu saha da meydana ilhak e -
dilecektir .. 

Çayderesi kanalizasyonunun ilkma
line ait faaliyet ele devam etmektedir. 
Her gün elliden fazla amele çalıştırıl -
mak suretiyle işin bir an evel bitiril -
mesine çalışılmaktadır. 

Şehrin hapisanesine bir hamam inşa· 
sına başlanmıştır. Bu hamam hapisa -
nenin mühim bir ihtiyacını karşılıya -
caktır. 

Bir sar'ah bir yalakla 
boğuldu 

Adana, (Hususi) - Kozan'ın Ku
yuluk köyünde Mehmet adında bir ih
tiyar, aptest almak üzere köyün çeş· 
mesine gitmiştir. Bu esnada Mehmedin 
sarası tutmuş ve çeşmenin üzerine düş
müştür. Adamcat{ızın kafası yalağın 
çukuruna girdiği için nefes alamıya
rak boğulmuştur. 

lznıir'de iki belediye m.-muru 
m ahkemeye verildi 

İzmir, (Hususi) - Belediye me -
murlarendan Hilmi Tercan ve Avni, 
matbaacı Ali Dereli tarafından beledi
yeden tahsil için kendilerine emniyet 
edilen 1300 lirayı vezneden alıp sahi -
bine iade etmemek zanniyle mahkeme
ye verilmişelrdir: Haklarında, emniye
ti suiistimal maddesinden tahkikata 
başlanmıştır. 

lzmir'dcki iclam kararı 
hakkmda h ir ta~hilı 

Adliye müsteşarından dün şu mek· 
tubu aldık. Aynen aşağıya koyuyoruz: 

" Gazetenizin ıs ikincikanun 939 
gün ve 6271 sayılı nüshasının altıncı 

sayfasında (lzmir'de bir idam kararı) 
başlıklı yazıda; bir müddet evci Narlı· 
dere civarında. Hasan ve Etem adında
ki baba oğul, kasap Mustafa namında 

birini öldürdükleri için idama mahkum 
edilmiş olduklarından bahsedildikten 
sonra hadisenin, idam kararının Millet 
Meclisince nakzı üzerine yeniden ta
zelenmiş ve İzmir ağır ceza mahkeme
sinin bugün kararını vermiş olduğun
dan ve Hasanın (yani katil baba) hapi
sanede öldüğünden, oğlu . Etem hak
kındaki karar ise temyizce tasdikten 
sonra Millet Meclisine gitmiş ve fakat 
nakzedilmiş olduğundan bahsedilmek -
tedir. 

Keyfiyet böyle olmayıp hadisenin 
hakiki cereyanı şundan ibarettir: 

Katiller Hasan ve oğlu İbrahimdir. 
(İbrahim) adının gazetede (Etem) o· 
!arak yazılması yanlış olduğu gibi bun
ların idamlarına dair verilip katiller
den }Iasan'ın ölümü sebebiyle yalnız 
oğlu lbrahime hasren yapılan temyiz 
tetkikatı sonunda: hükmün tasdikine 
temyiz maıhkemesi birinci ceza daire-

Amasra'da batan 

vapurlar ~ıkaraldı 
Bartın (Hususi) - Amasra lima

nında batarak limanı sığlaştıran Şahin 
ve Rize vapurlarının çıkarılması işi 
sona ermiştir. 

Umumi harp senelerinde rıht ımın 

dibinde batan Şahin vapuru ancak dip· 
te dinamitle parçalanarak ç ıkarılabil • 
miştir. 1931 deki büyük fırtınada kara
ya düşen Rize vapuru ise yarası kapa
tılmak saretiyle suyu boşaltılmış, için· 
deki kömürün bir kısmı çıkarılmış ve 
yfü:dürülmüştür. 

Rize vapuru ve içindeki kömür, şim 
di Maliyeye intikal etmiş bulunmakta
dır. Maliye gemiyi ve kömürü satılığa 
çıkarmıştır. 

since karar verilmiştir. Bu karar aley· 
hine C. Baş Müddei Umumiligi tara
fından itiraz edilmiş ve temyiz mahke
mesi ceza umumi heyetince itirazen 
yapılan tetkikat sonunda ve 15 teşrin i· 
sani 938 tarihinde mezkur hüküm bozu• 
larak dosya mahalline iade edilmiştir. 

Keyfiyetin yarınki niishanızda bu 
suretle tashihi rica olunur.,. 
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Bugünün genç kızı, modadan ve zayıfla- O n 1 a r daha bir Ginger Rogen kadar 

dünkü ablaları gibi ma • ıipnanlama re- defa bile tayyareye güzel danaehneğe de 
gözlerini yere eğerek jimlerinden bahaedi- binmemi§ken, para§Ül can atar ... 
mahcup bir tavır ta- yor. Çünkü azimki.r ve le atlamayı tahayyül Umitleri çok büyük
lunmak mecburiyetin- tabii olmakla beraber, ederler. Halbuki eski- tür: Kimbilir, belki bir 
de olmadığı için haya- gene ince, nazik ve den bunlara "yürüme- gün?... y a§ları mı kü
tın ti. gözünün içine ha· hislidir. sini Öğı-enıneden ko§- çük? Deanna Durbin'
kıyor. Bugünün genç kızı, mak İstiyenler" denir- in 16 ya§ında olduğu-

8µ.günün genç kızı, sporcudur: Yüzer, ata di. nu unutuyor musunuz 
erkek kardeıine göre biner, kayak yapar, le- Bugünün genç kızı k 1 

d F k 
yoksa... Sonra, a ı daha bu .. yu .. k bı"r tutü'" · h a müzig~ı· sever. a at - nıs oynar ve en met ur ya§ta değil, hattadır ... 

emel sahibidir: Cirme- şampiyonların yeni re- dünkü ablası gibi ud 
si gayet güç meslekle- korlarını yakmdan ta- veya piyano çalmaz. Bugünün genç kızı, 
re kabul olunabilmek kip eder. Belki bir akordeon ve- aynı zamanda, aman
için, en çetin imtihan- Ayrıca da, otomobil ya bir gitarası vardır sız bir moda münekki
larda muvaffak olu- veya tayyare kullan- Fakat radyo veya didir: ilk önce de ab-

1 d • lasını ve annesini ten-yor. mak için, bröve •labil- plaklar, on arı aimı 
Bugünün genç kızı, menin icabhettirdiği bir musiki havası için- krdden ite ba§lar. Mo-

çalııkan olduğu içm, yaıa gelmeği sabırsız- de ya§ahr. Kıvrak dayı anlıyarak, bilerek 
her teYİ öğrenmek ih- Irkla bekler: Hele bu slovları ve ağır tango- takip eder. 
tiyacındadtr: Sanat ta- aonuncular bizde ne ları olduğu kadar, kli.- Bugünün genç kızı
rihinden içtimai yardı- ı kadar çok.... sik parçaları da zevkle nın teesaüf ettiği tek 
ma, heykeltraılıktan Daha dün İpek böce- cali olmıyan bir zevk- bir nokta vardır: Dün
yemek piıirmeğe, çi- ii iken, bugün kelebek le dinler. yaya erkek olarak gel
çek yetiıtirmekten olarak göklerde yükse- Şüphesiz, sinemayı memiı bulunmak. Aca-

l 
danaetmeğe kadar... len genç kızlar ... - Ve da sever. Robert Tay· ba o ne düıünüyor? j 

Fakat, dersleri bitin- birden kanadlanrver- lor gibi bir nişanlıya Müstakbel kadın rolü· 
ce gene kedisini ve kö- mek, ~ tuhaf, gıcıkla- malik olmayı için için 1 nü yüz akiyle ba§ar-
peğini sevıyor, gene yıcı bir his, değil mi? İstemekle beraber, mayı! .... 

'========================================================================== 

Genç kızların 
§ahsi meseleleri 

Giyinmeğe, süslenmeğe dair ... 
17 ile 20 yaş arasında olan bir genç kızın güzel 
görünmesi için suni çarelere baş vurmasına 

hacet yoktur. Giyinişine ve vücuduna itina etme-
si, tendürüst olması, buna yeter. Çünkü gençlik 

başlı başına bir ziynettir. 
Genç kızın en büyük güzellik kozu, saçlarıdır. 
Günde birkaç defa fırçalanınca parhyan ve yu-

muşayan saçlar, genç bir yüzü çok güzel bir şe
kilde çerçiveler. Saçları tanzim ederken basit, 
fakat çok muntazam bir biçim aesmeğe itina et
mek lizundır. 

YiiS lliiaelliğine gelince, genç kızın derisi saten 
taravetıidjc. Bunu muhafua için iyi bir sabunla 

yıkanmaktan ve bilhassa kııın, sabahları iyi bir 
krem sürmekten başka yapacak şey yoktur. Suni 
çarelere ne zaman olsa baş vurabilirsiniz. 

Pudra ve ruj 

Podra ve ruj meselesine gelince, genç lualarm 
bu gibi şeyleri kullanmaları doğru olmıyacağı 

hakkında bir kanaat vardı. Mamafih, bu hususta
ki en iyi kararı, bir genç kızın annesi, yani bü
yükleri verebilir. Bunları nasıl kullanmak icabe
deceğine gelince: 

Podrayı muhakkak kremden sonra kullanmalı. Ve 
cilde uygun bir podra rengi seçmeli. Kremsiz bir 
çehreye sürülen podra, cildi hakikatte olduğun
dan daha fazla makyajlı imiş gibi gösterir. Bu 
da mühim bir noktadır. 

Makiyaj meselesi 

Bir balo veya toplantıya giderken, yanaklara ve 
dudaklara biraz ruj sürülmesine en prensip sa
hibi anneler bile ses çıkarmıyorlar. Mübalağaya 
kaçmamak şartiyle biraz rimmel'e bile cevaz var
dır. 

Madem ki kirpiklercıkn bahsediyoruz, kaşlara da 
kolayca geçebiliriz. Kaşlarınızı almayınız. Çün
kü bu moda yavat yavaş kaybolmaktadır. Yalnız 
kaşların biçimlerini bozan fazla kılları almak 
daha münasip olur. 

Koku sürünmeli mi? 

Genç kızlar, arkalarında "iz" bırakacak kadar ku
vetli kokular sürmemelidirler. Hafif, koklı· 

yanlara nete ve tazelik hissi verecek cinsten bir 
parfömü az miktarda olmak şartiyle saçlarınıza 
ve kulaklarınızın arkasına sürünüz. 

Giyinmek meselesi üzerinde israra hacet var mı? 
Genç kızların kendilerine mahsus bir giyinme 
tarzı vardır: Basit ve dürüst bir tarz. Fakat şu
rasını da unutmamalı ki, gençliğe ait sevimlilik 
kafi değildir. 

17 yaşında bir genç kız da, 40 yaşında bir kadın 
kadar, giyinme işine itina göstermeğe mecbur
dur. Genç kızlar için bu, daha ziyade variddir. 
Çünkü hazan yüzün güzel olmasına mukabil, vü
cut henüz tam tenasübünü elde edememiştir. 

Kürk meselesi 

Bu takdirde, noksanları robun biçimi telafi ede
cektir : İyi bir terzi beli ince gösteren, boyunu 
inceltip uzatan, küçük omuzları yahut fazla şi§
man kolları gizliyen biçimleri seçmesini bilir. 
Genç kız bu hususta ona yardım eder, o kadar. 

Genç kızlar kiirk giymeli mi? Ailelerinin bütçesi 
müaaitae, tabii ... Yalnu zevk, ihtiyaç ve tasarruf 

gibi üç mühim şarta riayet ederek, hem sabah 
hem akşam giyilecek renk, cins ve biçimde bir 

kürk seçmek bilhassa münasip olur. 

Şapkalar 

Şapka .... Şapka sizi güzel ve şık, yahut ta çirkin 

ve gülünç gösterir. Bunu seçerken çok titiz 

davranmalısınız.Bir çare: annenizle yahut daha 

yaşlı bir arkadaşınızla, mağazalara gidiniz veya 

provalarda bulununuz. 

Böylelikle vereceğiniz hükümler daha olgun bir 

şekil alır. Ayrıca zevkinizi de inkişaf ettirmit 

olursunuz. Şurasını da unutmayınız ki hazan 

"genç,. görünen modeller, ufak bir tadille bii&

bütün değişiverirler. 

Model değiştirilirken 

Bundan çıkarılacak netice şudur: GördüğünÜZ ve 

beğendiğiniz her hangi bir rop, manto, tayyör 

veya şapka modelinde değişiklik yapacağınız za. 
man, azami ihtiyatla hareket etmelisiniz. 

Manto ve tayyörlerden yana esaslı güçlük yok gi

bidir. Çünkü genç kızlar da ablalarının veya an
nelerinin giydiklerini giyebilirler. Sakınılması 

icabeden iki nokta, fazla sade veya fazla cicili 

bicili ıeyleri ıe~mektir. 

'Genç kızlar nasıl giyinmeli. 
ı··············································· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

R op bakı -
mından bu 

sene genç kızlar 

çok şanslı: Çünkü 
terziler, a n n ele
re model yapar -
ken sanki genç 
kızla r ı düşün • 
müşlerdir. Kısa ve 
geniş etekler, p -
liseler, çapraz düğ
meli korsajlar, ab -
la/arına ve annele -
rine olduğu gibi, 
genç kızlara da ya-

• raşmaktadır. On -
]arın dikkat ede -
cekleri tek nokta, 
yakalardır. 

O ğlesonu roplarr da sa 
• bah giyilenler gibi 

kısa ve aynı biçim
dedir. kumaş ve 
rengi değişiyor : 
Saten, lame, krep 
ve kadife gibi ku -
maşlarla açık veya 
koyu renkler .. Be -
yaz krep, siyah ka
dife gibi. Zaten ya-

• kıştırmak şartiy -
le her rengi seçe -
bilirsiniz. 

S uvare top
larında goz -

önüne alınacak baş 
Jıca üç nokta , de -
kı:Jlte, bel ve etek 
biçimidir. 18 yaşı -
ruza gelmedıyse

.;.iz, kısa kollar mu
hakkak lazımdır. 
Ondan sonrası da 
artık sizin zarafe -
Jinize ve - eğer var-

• sa - gizlenecek u -
fak tefek kusurla • 
rınıza bağlı bir 
şeydir: Kısa bir 
boyun, fazla şiş -
man kollar gibi-

* 
H angi biçim 

~ze 7alızşa -
cağılll da tetkike -
diniz. Mesela, siv -

riliğine açık olan 

bir korsaj mı, yok· 

sa yuvarlak şekil -
de açık olan bir 
korsaj mı? 

Bttliniz ince ise, 
bunu çekinmeden 
tebarüz ettirebilir
siniz. ince değilse, 

• bu kalınlığı, sizi 

daha ince göstere -
cek olan şakuli 

hatlarla telafi edi -
niz. 

Ş apka için 
genç kızlara 

tavsiye edilecek 
• üç türlü moda var: 

Arkaya doğru eğil
miş olarak giyilen 

bone, öne doğru e-
ğilmiş olarak giyi
len tok ve her iki 
şekilde de giyile 
bilen bere ... Pren • 
sip itibariyle şap • 
kalara ya hiç gar • 
nitür koymamalı, 

yahut da gayet az 
koymalıdır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Lekeli tahtaları temizlemek için: 50 

benzol, 50 gram Aseton ve 5 gra~ 

parafini iyice karıştırın. Sonra bir 
bez parçasını bu mahJ(JJe batıra

rak elinizi daire ıeklinde çevirmek 
şartiyle lekeli yeri bastıra bastıra 
oğun. 

• 
Kirlenmiş mermer, kemikten veya fil 

dişinden yapılmış eşyayı temizle
mek için, mutlak tuzunu sirke ve
ya limon suyunda eriterek temizle
mek ist~iğiniz eşyayı önce bu 
mabliJlle, sonra da biraz petrolle 
oirmm. 

Mobilyeleri temizlemek için: 50 gram 
terebantin esansı, 50 gram keten 
yağı ve 20 gram balmumu ... Bir be
zi bu mahlule batırıp mobilyeleri
nize sürerseniz bunlar her zaman 
yeni gibi durur. 

• 
Hıçkırığı geçirmek için: Burnunuzu 

sıkarak, nefes almaksızın, küçük 
yudumlarla, su içmek, yahut bir 
kahve kaşığı toz şekeri yavaş ya
vaş yutmak. Bir kahve kaşığı şe
kerli konyak veya sirke de aynr 
neticeyi verir. Hıçkırığın daima 
müziç, bazan da tehlikeli olduğu
• uautmayıa. 

Beyaz ketenden empermeabl/eri tı 
mizlemek usulü: Empermeabli ılı 
sabunlu suya batırıp kirli kısım/~ 
rı kuvetle çitileyiniz, sonra bol s 
ile durulayınız. Son defa durular 
ken, suya birkaç damla amonya. 
ilavesini de unutmayınız. 

• 
Yumurtanrn yalnrz beyazım kullanrı 

da sarısrnı taze olarak muhafaz• 
edecekseniz, sarıyı bir fincana ko 
yun, üstüne bir miktar su ilave e 
din. Bu suretle yumurta sarısı, ha 
va ile doğrudan doğruya temas et 
mediği için bozulmaz, tazece da· 
rur. 
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Kelime ve ıstılahlarımıza 
istikrar verebiliriz 

Roma görüşmelerinin akisleri 
• t •••• . ..... . .. 
MÜŞKÜLATA RAGMEN (Başı J inci sayfada) l büsbütün sarahat . t• - ''B. Bu·· Tu·· N 

1 · 1 h k d v • • d. . vermıt ır. ır 
erın nası a en egıştır ığıne dil ba~ka dı'lden L ı· al L 

b
• . 

1
. . k l k h.d. ' ::r Re ıme ır, Ra· 

ızım nes ımız u a şa ı ı ol - ide almaz! 
muıtur. Babalarımız "adem ol. Bir istisn; 1·1e· h d'ld ld w k" d 1 d. B .. . er ı e o ugu 
mi ad "erfer,, ı. k l~gu~ ~ektep • gibi, biz dahi bir takım kli§e'leri, 
erA e ve at e ımesının kısa yaşıyabildikleri kadar dilimizde 

telaffuzundan hoşlanmıyanlar bırakabı"lı·rı·z M lA " A' k l" ,, A d ,, · ,, d ,, • . ese a su ,, e ı • 
a ebm . 1h. a am yapmaktaki mesi ile "niyet", "kasıt", "taaav-

gara etı ıssetmez olmuşlardır vur kelı·mel · ·· t"' d b' t 
F 

. · ,, erı us un e ır ec • 
akat hu vazıf e konuşma ve kul- rübe yapalım Ev "k .. t.. · t'' 

B. Cemberleyn yatlştlrmo 
siyasetine devam edecek 

. l dT · . ger o u nıye 
anma ı ının yoğuruşuna, ta- eski "slıi-niyet" in yerini tutuyor-

sarrufuna k f" · h.::.ı.· b M ı · · 'v ey ı.mızce aAlm sa, u terkibi edebiyatımızdan u so 1 n 1 
~!a~ıyacagımız dıl kanunlarına çıkarmakta ne beis var? Fakat 

lspanyol arazisinde gözü 
aıddır "Ay " "F t " "H d v · şe , a ma , a - eger attentat kelimesine "sui -
c~". i~!mAle~i ~~hi ~ize, evela, şim- kasd" dan başka karşılık bulamı
dı~ı h~dıse telaffuzunda gel • yorsak, onu da tek klite - kelime 
mışlerdır. olarak "suykast'' diye alıkoy -

olmadığına dair yeni teminat verdi 

• 

lspanyol harbi bitine~ 

İtalya Fransa'ya 
isteğini bildirece 

~imdiki halde gönüllüleri ~ekmeği 

pazarhk ıarlı olarak ileri sürüyor 
A~ba türkçele.şm.ek için böy- makta ne beis var? Karşılığını 

le hır kalıplQ§ma ıptıdadan zaru- bulamadığımız Complot'yu ay
ri ':°idir?. Ş~phesiz hayır! Öyle nen kullanmıyor muyuz? 

Londra, 16 a.a. - Çemberlayn, Roma müzakerelerinin netice
lerini Sir John Simon ve Sir Samuel Hor'a bildirecektir. Muma. 
ileyh, kabinenin çarşamba günü yapacağı içtima esnasında mü -
zakereler hakkında mufassal malumat verecektir. 

Paris, 16 a.a. - Roma İngiliz - İtalyan konutmaları bu sah 
da Paris gazetelerinin esaslı mevzuunu tetkil etmiıtir. Matin 
zetesi telefonla Cenevre' den aldığı fU satırları neşretmektedir: 

mülakatının neticesi 
kehmelerımız vardır ki onları 
kullanmak ıçın muayyen bir . Rei~Ji~ mi,' riyaset mi? .Ş~phe- Hükümet mahfilleriyle sıkı temas r;-

halinde bulunan mahfillerde söylendi- 1 l•t• 1 1 • R 
~ine g~re Çemberleyn, b~tün ~~ki - a yan ara gore oma 
lata ragmen yatıştırma sıyasetını ta-

kültür seviyesine eritmek lazım- ~,ı~ reıs!!k ~' ~ akat ~unu~ ıçı? .~e 
dır. Halk ağzı bunları yoğurma • .~dalet , cınayet şekıller~ us
ğa vakit bulmamıştır. Böyle ke- tunde takılıp kala~ay!~· Yen~den 
limeler için ölçü, kullanma dili- arap veya fars kaıdesı ıle kelıme
mize zaruri olup olmadıkların- ler. yapm~k b.a~ka,. vaktiyle bu 
dan ibarettir. Gece varken ma- kaıde şekıllerı ıle lısanımıza alı
dem ki artık arabi farisi terkip _ nıp da ~u~lanma diline kendi za
ler yapmıyoruz, (bu bahse biraz ru~etlerını cebretmekte olanları 
atağı da temas edeceğiz] ne ıep, klışeler olarak muhafaza etmek 

kip etmiye azmetmiştir. 
Aynı mahfiller, Roma müzakerele

rinin İngiliz nazırlarına italyan talep
lerini olduğu gibi öğrenmek fırsatını 
verdiğini beya netmektedirler. İtalya, 
büyük Britanya'nın bütün hayati men
faatlerine taalluk eden muht..lif mese
lelerle meşguldür. Bu meseleler şun

laııdır: 

Ne fazla nikbin ne de 
fazla bedbin olmamalı ! 

d l l k 1• • "h . başkadır ne e ey e ımesıne ı tıyacımız . ·" ,, . . . . 
vardır. Gerdune çoktan yerini Nıspet ye sı ıçın vazıyet ay-
araba'ya bırakmııtır. Ancak oto- n~dır. Türkç:de ni~~et şekilleri
mobil'de bir türkçe karşılık ara - nın ne oldugunu bılıyoruz. Hat
mıyoruz. ta bütün yeni kelimelerimizi öy-

ltalya'nın Cibuti ve sair fransız 
toprakları üzerindeki emelleri, Süveyş 
kanalının idaresi, ispanyol hari)I, Ken 
ya, Sudan ve şarki italyan Afrikası 
hndutlarının tahdidi. 

Roma, 16 a.a. - Stefani ajansı tebJiğ ediyor: "İnformazione 
Diploma~ica", aıağıdaki yarı resmi tebliği neşretmektedir: 
Venedık sarayında Çemberlayn ile Musolini arasında Lord 

Ha lif aks ve Ciano'nun huzurlariyle yapılan mülakatlar hakkın
da mesul Roma mahfillerinden fU sahih malumat elde edilmiştir: 

Atatürk'ün eıprit'sine sadık le A yapıyo~uz. F~k3:t, ~ese~~' !l: 
kalarak davamızı halledelim mı, hayatı, edebı, f ıkn, tabu gıbı 
Büyu··k inkılaprı dil meselesi ı"le. ~lişelerin şekillerini değiıtir.m.e _ Roma müzakereleri yakın veya u -

:ı- - ff k l B zak bir istikbalde bu meselelerin bir-
karııla•tıgw ı vakit, müfrit tasfiye- ge m. uva a . 0

• amı·y· oruz. .ızım " k kaç tanesinin halline yardım edebilir. 
cileri de davalarını istedikleri yen.ı gr~erım~z tur çe nıspet Elverir ki böyle bir tesviye sureti İn· 
gibi tecrübe ebnekte serbest bı- f~~ıllerını tesbıt eder: fakat ~"!- giltere ile ltalya arasında daha samimi 

rakml•b D · b t ··b gun konu~ma ve kullanma dılı- . " r. ergı u ecru eye b k' k·ıı . d münasebetler tesisine imkan versın. 
f lrsat Ve k 

· · h 
1 

ne geçen u es ı te ı erı e müs-

Konuşmalar fevkalade samimi olmuştur. İngiliz - İtalyan müna
sebatı hususunda görüşülecek heyecanlı bir mevzu yoktu. Çünkü 
bu münasebetler 16 nisanda aktedilen ve 16 ikinciteşrinde meri
yete giren anlatmalarla gerek heyeti umumiyeleri gerek teferrü
atı itibariyle tayin olunmuı bulunuyordu. Bu anlaşmaların hem 
İtalya hem de lngiltere tarafından hulusu niyetle tatbikine de 
baılanmışbr. 

rme ıçın azır anmış • l l k k d d . 1 nuiliz 11azeteleri memnun 
t H 

· · k l l . · · tesna ar o ara ay e erız. Bu- ~ ~ Londra, 16 a.a. - Bütün gazeteler, 
italyaıılara hiç bir şey verilmemiş ol
masından dolayı memnuniyet göster -
mekte ve bu ciheti bilhassa tebarüz et
tirmektedir. 

ır. epımız, ma a e erımızı, 1 1 .. h · bedA h ti f d k d - k r nun a on ara fUP esız e ı a-
aaal e! .s

1
ar e ere v ergı t e tı· yat temin etmiş olmayız. Y aşıyan 

me erı ı e yazmaga gayre e • d·ı .. dA · "h ] • d 
· · d. Atat" k k d. h ı , mutema ı ıstı a esın e on_ mışız ır. ur en ıne as, I d . . '. 

sebatı ve sabrı ile, bu tecrü- arı a ıster tasf ıye eder, ıster 
beyi takip etti; hepimize şevk etmez. .. . .. . . 
vermek için on izzat iştirak de ~rab! v~ f:"~ısı okuyan ?ı~ı?1 
etti

. N·ha t c· D.l T . . nesıllerımız ıçın, fasıl musıkısı _ 
. ı ye t eş - ı eorısı- l k l k . . . . v 

nin imkinlan i dilimizi geniş- ne 0 an. u a .ıtı~~dı gıbı, agzı: 
letmek ve fera tmak ihtiyacı - mızda ~ır terkıp ıtıyadı kalıp gı-
nı en başta gen kendi hissetti dt ecek~,t~: kF-b:t asblahıü'!"e yok· 

G
.. o·ı . . b ur 1 ur çenın u azın esaret 

ve yaptı. une~ 1 teorısı, 1 - d . ··ı .. r· 
ze, ihtıyacımız an, hatta olmı- eyvrı ~ muş ur. 

b
. k k l l · 'd enı gramer yapılırken gene 

yan ırço e me erı yem en t f. ..b · - b. b 
k d t 

· ı·· k d. as ıye tecru esının ıze azı ıe-
azan ırmış ır. eıs ur çe ır, k·ıı · 'd k 

k At• t" k d. d t" k d' ı erı yem en azandırmıt ol -a ıp ur çe ır, are ur çe ır, d v d .. ··1 kt" 
·· t .. k ·ıAh ugu a goru ece ır. mus eşar tur çe , ı a . 3 S l . . . • • . - osyo OJı mı, ıçbmaıyat 

ilk tecrübe de ine ait darlık- mı? psikoloji mi, ruhiyat mı? 
larımızı Atatürk maletmek ne Matematik mi, riyaziyat mı? Ya. 
kadar yanlış ise, tatürk'ün dili- but da, bilmiyorum ne diyorlar, 
mizi bu darlık n kurtararak fakat şu türkçe "- Bilik,, tarzın
ona ferahlık ve i kişaf veren na- da biten bir yeni türkçe ıstılah 
zariyeıini de, m reıe ve divan mı? Psikoloji yerine Can - bilik 
osmanlıcasına do ru irticai bir gibi! 
harekete ilet etm k de o kadar Kendimiz için üç türlü ıstılah 
insafsızlık olur. G neş - Dil teo- tasavvur edebiliriz: medrese kül
risinin imkanlarn kötüye kulla- tür kaynaklarına dayanan, üni
narak, lugatimiz alabildiğine versite kültür kaynaklarına da -
doldurmıyacağız. Liigatimize a- yanan, hiç bir kültür kaynağına 
lacağımız kelimel · iki tabii mi- dayanmıyan ilmi ıstılıihlar ! 
yara vurarak seçec ğiz: Türkçüler burada kati bir ka-

l - Bize lazım ıdır? rar alamamıılardı. Çünkü med-
2 - Konuşma v kullanma di- rese yalnız yaşamakta değildi: 

linde yaşıyorlar m Darülfünunun tefekkür kürsü le -
Ne ölmüt olanı d itebiliriz; ne riiıe de hakimdi.Felsefe müderri

de lüzumu olmıya hayat vere- si, türklerle beraber bütün islim 
biliriz. Köye kada giden "mü - milletlerine arapçayı bir umumi 
dür" kelimesinde kurtulmak i- ümmet dili olarak vermek isti -
çin neden boş yer emek vere • yen ve türkçe kelimelerin aslı a
lim? Yahut herha i bir lehçe - rapça olduğunu iddiaya kadar 
deki herhangi bir eçhul söze giden Naim hoca idi. Türkçüler, 
revaç vermeğe nec çalışalım? ıstılahlarda arapça kaynağı mu-

Bizim de ıahsa tirak etmiş hafaza etmekle beraber, yalnız 

-'Deyli Ekspres" gazetesi bunu çok 
iyi buluyor. Taymis gazetesi ise seya
hatin yalruz fikir teatisi maksadiyle 
yapıldığını göstermiye çalışıyor. 

Niyuz Kronikl gazetesinde Vernon 
Bartlett yazıyor: 

--v..-ı h-aateJltÖl:&...cn memnu
niyeti mucip vakıa, B. Çemberleyn ın 
hiç bir suretle tavizde bulunmamış ol
masıdır.'' 

~lusolini gene reminat veldi 
Roma, 16 a.a. - Londra'dan salfilıi

yetli mahfillere gelen ma1Uma.ta göre 
B. Musolini 1talya'nın İspanya arazi -
sinde hiç bir gözü ohnadığına dair B. 
Çemberleyn'e yeniden teminat vermiş 
tir. Aynı mahfillerin ilave ettiğine gö
re, B. Musolini italyan politikasının 
Akdeniz'de statüko hakkındaki ingi -
liz - italyan anlaşmasına baglı bulun -
duğunu ve bu statükonun Baleares a
dalarım da ihtiva eylediğini söylemiş
tir. 
Pars yii.kst•k tnlısil genrlurinin 

niimayişi 
Paris, 16' a.a. - Yüksek tahsil tale

besi evelki gece, Roma Torrino ve Mi
lan gibi italyan şehirlerinin ismini ta
şıyan sokak levhalarını sökerek bun
ların yerine Kaporetto ismini taşıyan 
kücük afişler koymuşlardrr. 

Tanzifat servisi, bu afişleri kaldır
mıştır. 

l
'''''),~·;;;~~:·;:;:h;~·~·;·~:;i:~:~·····ı 
koruyucusu çocuktur. Bakım· ı 
sızhktan ölen yavruları da dü
şün 1 Eskimiş elbise, ayakkabı, 

l .. ::~~.
1

.~~~;~~;,;,~~:~~~.~~=~ .. i 

İspanya'ya gelince, Musolini, cüm
huriyetçi lspanya'daki ecnebi gönül
lüler çekilince ve Franko'ya şimdiye 
kadar mlnaau bir surette tanınmıyan 
muhariplik hakları tanınınca İtalyan 
gönüllülerinin de geri alınacağını bil 
dirmiş ve ancak, buna intizaren cüm
huriyetçi İspanya'ya dost olan hükü
metler tarafından geniş bir nispet 
dahilinde müdahale müşahede ederse 
karışmazlık siyasetinin akim kaldığı
na hükmederek lapanya'da tam ser -
bestliğini tekrar elde eyliyeceğini 
söylemiştir. 

Fransız - İtalyan münasebatı hak
kında, Musolini İspanya meselesinin 
iki memleketin arasını açmış olduğu
nu ve hala da açmakta bulunduğunu 
kaydettikt:n sonra İspanya harbinin 
bitmesini müteakip vaziyeti düzelt -
mek imkanının hasıl olacağını söyle -
miştir. Binaenaleyh şimdi ne hakem
lik, ne tavassut ne de dörtler ve üç
ler konferansı mevzuu bahis olamaz. 

M usolini tavassut istemedi 
Roma mahfillerinde şu cihete işa

ret ediliyor ki: 
Musolini'nin bu beyanatından son

ra artık bazı ecnebi gazetelerinde gu
ya Musolini'nin İngiliz tavassutunu 
rica ettiğine dair yapılan gülünç neş
riyat suya düşmüştür. 

:Mülteciler, adı verilen yahudi me
selesiyle ancak uzak bir atide derpiş 
edilebilecek olan sillihların azaltılma
sına taalluk eden diğer hususat tet-olduğumuz kılavu7 areketi, di- ilmi ahvalirruh yerine ruhiyat 

limize birçok yen kelime ka- şeklini alıyorlar, bu suretle ruhi
zançları temin etm ir. Bu lfıgat yatçı ve ruhiyatçılık tasriflerinin 
yapılır, ve mefhum r arasında- yapılmasına imkan veriyorlardı. kullanma kelimesi, diğerini ilim ı ıerinin netrine, derleme ve sair 
ki ince farklar ara ken, şüphe- Realite yerine ıeniyet ve ideal ıstılahı olarak ayn ayrı muhafa- hizmetlere ait it, her türlü mü -
ıiz onlardan istifa edeceğiz. yerine melkiire bu devrin yadi - za edebilir miyiz? nakaıalara ve etüdlere serbestlik 

Her lisanda ne erce siıren garlarıdır. Nihayet bu da üstünde uzun vermek için, ve ilerde bir aka-
bir kelimeler istik rı tasavvur Fakat diğer tarafta Psikoloç- boylu münakata edilecek bir da- demi halinde taazzuv edinciye 
edilemez. Dil, yapra doken ağaç ya şeklini kullananlar olmuı - va değildir. kadar Dil Cemiyetinde kal
gibi, mütemadiyen elime döker tur. Gariptir ki bunlar lisanda Bizce bilhassa mektep kitap - mak, ve liigat, ıstılah kamusu 
ve yenilerine vüc verir. Yaşı. osmanlıcı idiler. Üniversite ıstı - larını bugünkü intikal sarsıntı - ve gramer iti Maarif Vekilliği
yan dil, hiç bir kal içinde don- lahı almakla beraber, arabi tiri- sından kurtarmak, hatta onlara, nin kendi heyetlerine bırakılmak 
durulamaz. Kelime rde istikrar, fe en kabiliyetli tekli tercih edi- pek az deiitikliklerle, pek uzun lazımdır. Dil cemiyetimiz, çok, 
bugünkü konuşma ve kullanma yorlardı: pıikoloçyai diyebilmek zaman için istikrar vermek im - pek çok hayırlı bir teşebbüs ol -
dilinin tabii lugatinı yapmak de- için! Artık bu anarıi devri de ni- kanları tamamdır, şartlar olgun- muştur. Bu cemiyetin yardımın -
mektir. Mektebe bu lugat gider. hayet bulmuştur. dur. Dilimizi en karıtık gibi gör- dan ne bugün, ne yarın, ne hiç 
Ve mektep dışında her türlü ka- "Can - bilik" ifratı ise hiç bir düğümüz bu devir, hakikatte o- bir zaman mahrum kalamayız. 
naat, her türlü zevk kendi icat- yerde muvaffak olmamıştır: ma- nun böyle uzun bir istikrar için Netekim, yarın ve her zaman 
larını teklif etmekle devam e - car tecrübesi buna şahittir. her türlü hazırlıkları tamam ol- türk diline ait işler için çahşan
der. Fakat burada da dikkat edile- duğu devirdir. lar, onun mesaisini daima tüken-

2 - Cümhurreisi mi, Reisi - cek bir nokta var: bazı eski ıstı- Fakat gerek kelime, gerek ıs - mez bir yardım kaynağı olarak 
cümhur mu? Reisi k mi, riyaset lahlar konutma ve kullanma di- tılah lfıgatlerini, gerek grameri kullanacaklardır. Bu suretle, Dil 

i? Umumi katip m, katibi u - line yerleımiştir: mantık gibi, yapacak olanlar, bugünün tabii Cemiyetinin her türlü tetkik hü
mumi mi? Katiplik mi, kitabet tarih gibi, felsefe gibi... Acaba ve hakim prenıipleri üzerinde riyetini de daha iyi korumuş o
mi? Kabul tarzı mı, tarzı kabul "mantık,, kelimesini "loJik" le evela mutabık olmalıdırlar. Da- luruz. Mesela Atatürk kılavuzu 
mü? değiştirmeğe mutlaka lüzum var ha dojnısu, iti ayırmak lizım: hususi bir heyete havale etmiıti. 

Türkçü nazariye, gramer itine mı? Yahut, birini konutJD& ve dil araıtırmalanna, lehçe luıat.. F. R. ATAY. 

CEBELOTI ARIK'TA 
MANEVRALAR 

Cebelüttarık, 16 a.a. - Resmen bil
dirildiğine göre anavatan filosu ile 
Cebelüttarık müstahkem mevkii gar -···---=-. _, ... == •. , • • f' ··-·iMia. 
CebeJüttarık müdafaa sistemini dene-
mek için müşterek talimler yapacak
lardır. 

lngilıere müdafaa ıefdbirleri 
alıyor 

Londra, 16 a.a. - Havas ajansı mu
habirinden: lyi maliımat almakta o
lan mahafil, Roma görüşmelerinin fi
len tamamiyle menfi bir netice ver -
miş olduğu ve İngiltere hükllmetinin 
halihazırda bqlıca me~galesinin ana 
vatanın ve deniz aşırı memleketlerin 
müdafaasını tarsin etmekten ibaret 
bulunduğu müta1easını serdetmekte -
dirler. 
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kik olunmamıştır. 
Avrupa'da sulhu idame etmek keyfi 

yetine gelince, bu husus gerek İtal
ya gerek İngiltere tarafından kati bir 
azimle ifade edilmiştir. 

Mesul Roma mahfillerinde kaydo -
lunduğuna göre, Çemberlayn - Muıo
lini mülakatlarının ferdasında gerek 
müfrit bir bedbinlik gerek müfrit bir 
nikbinlik göstermek mevsimsizdir. 
Avrupa'nın istikbalini korumak ve ay 
nı zamanda milletlerin meşru ve ha
yati taleplerini tatmin etmek fikrinde 
olan iyi niyetli adamları işlerine bı
rakmak dogru olur. 

Karış11ıazlıl• iıilii/ı da 
feslıeclilecek mi? 

Roma, 16 a.a. - Röyter ajansının 
muhabiri bildiriyor: Siyasi mahfiller
de söylendigine göre bugün bütün ga
zetelerin iktibas ederek ilk sayfala
rına getirdikleri İnformazione Diplo
matıca'nın Musolini'ye atfedilen ma
kalesi, Fransa'ya karşı ciddi bir ihtar 
mahiyetindedir. Bu makale ile Fran
sa'ya son dakikada İspanya hüküme
tini kurtarmak için yeni bir gayret 
sarfetmemesi tavsiye edilmektedir. 

Diger cihetten aynı mahfiller, la -
panya harbinin bitmesini şiddetle ar
zu eden 1talya'nın, kendisini Franko
ya yeni bir yardımda bulunmağa mec· 
bur addederek esasen hükümsüz say
dığı karışmazlık itilafını feshedebile
ceğini ilave eylemektedirler. 

Karahurun'•la diKpanser 

İzmir, (Hususi) - Karaburun ka
zasında beş yataklı bir dispanser açıl
ması kararlaşmıştır. Dispanserin bü
tün alat ve eşyaları yakında gönderi
lecektir. 

1 
"Roma ve Londra'nın politika 

rüşlerindeki başlıca mübayenet ş 
retle tavsif edilebilir: ingilizler 
denizde &tatiıkonun aynen muhafa 
nı istemektedirler. Buna mukabil i 
yanlar aynı denizde kendi menfaat 
ne olarak yeni bir kuvet muvazenes 
sısi fikrindedirler. Böyle olmakla 
raber konuşmalar esnasında bütün 
mesai! ancak nazari bir tarzda ileri 
rülmüştür. Çünkü İtalyanlar sarih 
teklerde bulunmak için İspanya ha 
nin neticelenmesini bcklemektedi 
İngiliz - İtalyan konuşmaları bu 
retle hiç hır meseleyi halletmemiş 

Hatta ingilizler italyanların sarih 
deler üzerinde istekleri olup olm 
ğından bile resmen haberdar degil 
ler. Çünkü, tasrih ettiğimiz gibi i 
yanlar tarafından bu noktalara te 
edilmemiştir.,, 

ltalyan istekleri Kızıltleniz 
rekiisüj edecek 

Diğer taraftan B. Burg Roma' 
Petit Parisien'e aşağıdaki mal 
vermektedir: 

"İtalyanların İspanya'daki mevz 
rini tahliye noktasını bir pazarlık 
tı olarak telakki etiklerini ve bu sa 
de Fransa'dan diğer sahalarda b 
menfaatler koparmak ümidinde oldu 
larını artık bilmiyen kalmamış gibid 
Çok muhtemeldir ki, İtalyan istekl 
neticede Kızıldenizde tekasüf edece 
tir. Bilhassa Süveyş kanalı, Adis-A 
ba şimendiferi ve Cibuti limanınd 

şe'!fıf6ılig=:~~te;l~3"e·Yf.~~ıi yo, 
panya harbinin neticesini mütcak 
Fransa'nın italyan istekleri ka.rı1&ın 
kalacağı noktasını ipret ettikten 
ra töylc demekMclir• 

"Eğer tehlikeye maruz noktalar 
l~zım gelen müdafaa tedbirlerini ş' 
dıden alacak olursak, İtalya, bize kar 
bir şey yapamaz.,, 

Figaro gazetesi Roma'dan istihb 
ediyor: 

"B. Çemberleyn'in hareketini müt 
akip Roma'da bir ümitsizlik havasın 
her tarafa sirayet etiği muhakkak g 
bidir. Herkes öyle zannediyordu 
ingiliz başvekili Roma'ya gelir gel 
yeni bir harp tehlikesi hemen ortad 
kalkacaktır. Şunu anlamak lizımd 
ki, İtalya üç scnedenberi habeş harb 
nin neticelerini çekmektedir. Buna l 
panya harbini de ilave etmek gerekti 
Bitaraf bir tetkik neticesinde görül· 
ki, İtalya bilhassa tayyare sa.hasın 
harp levazımını oldukça harcamıljitı 
Keza bitaraf bir müşahit Roma-Berli 
mihverinin düşüncelerine karşı halk 
heyecanlı bir rabıta bulunmadığını t 
bit eylemektedir.,, 

l ıalya Fransaya hücum edece 
vaziyette değil 

Övr gazetesine Ccnevre'den yazıl 
yor: 

"Kendileriyle görüştüğümüz ing 
liz ricalinin kanaatı şudur ki: İtaly· 
Akdeniz işinde :Fransa ile muslihan 
bir anlaşmıya varamıyacaktır. Fakat 
tal ya Fransa'ya hücum edecek vaziyet 
te de degildir. Binaenaleyh İtalya Al 
manya'nın müstemlekeler işini büt" 
kuvetiyle mevzuu bahis etmesini bek 
liyccek ve onun arkasından rahatça y 
rüyecektir.,, 

Popüler gazetesi diyor ki: 
"Musolini Londra ademi müdahal 

planını tatbik etmek fikrinde oldugu 
nu söylemeğe cesaret ediyor. Altı ay 
danberi cümhuriyetçi ordusundaki ec 
nebiler enternasyonal kontrol altınd 
geri alındığı halde Franko nezdindeki 
İtalyan fırkaları mütemadiyen yenileni 
yor. Hatta son harekatta bu fırkalar 
Katalonya'ya karşı birinci derecede 
rol oynamıştır. Musolini'nin bu hattı 
hareketi ancak bir şey ifade eder. Fran 
sız - İspanyol hudutlarını kapalı tut
mak ve ltalya'nm Franko'ya asker, top 
ve tayyare göndermesini temin eyle
mek. Binaenaleyh fransız ve ingiliz ef
karı umumiyesi, ademi müdahale pla
nının böyle rezalet derecesine varan 
ihlali karşısında hala bu plana bağlı 
kalıp kalmıyacaklarını beyan etmeli
dir.,, 



H i K A y E 

H1rsızlardan sakmınız ! 
}' 

aza,.: Douglas N ewton 

1. - Bu hırsızlıklar artık sona erme -
ı~dir ! Hırsızı bugün yakalamıyacak o
t t&anız, Bay Harfrages'in sabrı tü
t tndiği için, işi başka bir detektif bü
'Y08Una vermek istediğini de unutma -

•1nıı:. Bunu yapacak olursa, bizim i -
Sın Pek büyük ayıp olur ... 
'Y birektör daha fazla konuşmadı. Ba-
an Judy Holt ile George Grimes, ak
~ kadar hırsızı ele geçinniyecek 
~~Utlarsa, istikballerinin nahof bir ıe
~I alacağını biliyorlardı. Detektif 

tosundaki vazifeyi, tıpkı Georgca 
~ime& gibi, uzun müddet i19iz kal -

an sonra kaOul ~ Olw ayan 
"t! ~olt lçlnl çekerek, 
.._ Bu bize bir parça ı .. ıa celecek 
~ ... dedi. 
liarfrages'in bonmarşesi, banyo tu -

tı.ından tutunuz da bavola varıncıya 
~dar içinde her şey satılan biıyük bir 
ticaretane idi. 

- Gözümüzü açmamız lazım .. muta 
itasında bulunan Grimes, bilmem !ar
tında mısınız, kolayca saklanabilen, 
llıctıela kadın mantosuna girebilen 
kyler kayboluyor? diye ilave ettL 

- Evet, çalınan, ya parfüm, ya 
tta, makinesi veya trat bıçağı gibi 
kyJerdir. 

- Mükemmel 1 Çalınan şeylerin 
hepsi de erkeklerin kullandıkları şo.y
lcr olduğuna demek siz de dikkat et -
llıişsiniz .. 

Judy, titrek bir sesle, 
- Evet, erkeklerin kullandıkları 

ttyıer? 1 diye cevap verdi • 
- Ben, her gün orada dola,an par -

dtsölü delikanlıdan şüpheleniyo -
tunı. 

Judy, onun, kimi murat ettiğini pek 
1Yi anladı. Çünkü, çekici bir çehresi, 
t.ok renginde gözleri, keskin bir çene-
1 olan de 0 ikanhyı o da görmüştü. Bir 
kaç dakika olmamıştı ki, bu delikan 

1tıın sırf seyretmek maksadiyle bon
arşede dolaştığını söylemişti. Hal -
ll ki, onun orada dolaşmasını, Gri -
ts gibi o da şimdi şüpheli buluyor -

U. Evet Judy Grimes'e bunu ima et -
iş olmasına rağmen, bu mutalea ona 

Orkunç geliyordu. Delikanlı, zarif 
'r gençti, hem de gözleri onun göz -
triyle karşıla§ması için elinden ge -
tni yapıyordu. Belki de, bakışlarını, 
llerinin hareketlerinden uzaklaştır -

k maksadiyle delikanlı bu tabiye· 
i kullanıyordu. 

- Böyle bir delikanlı bunları alıp 
e yapacak, bir türlü aklım almıyor 1 
l:Iazır cevap bir adam olanGrimes, 
- İhtirnPl, el altından satıyor, de -
İkten sonra, el ele verelim, onu tam 
alarken yakalıyalrm, diye ilave etti. 
- İyi ama, beni hoş gör. 
- Çar naça. bunu yapmıya mecbu -

ll~. Aksi taktirde işimizden oluruz. 
Visimi, saatlerin bulunduğu tezgahın 
tına geçer, bekleriz. Başka hiç kim

eyc aldırış etmeyiz; sadece onun 
ilerine dikkat ediniz. Bir şey farke-
tr etmez bana işaret ediniz; derhal 
eti şirin 
Jı.dy, delikanlının bugün gelmiyc -

Cğini ümit ediyordu; fa tak aldandı. 
1rtında ~epleri geniş bir pardesö o -

• iri yarı delikanlıyı derhal tanı • 

Çeviren: Hikmet TUNA 

dı; yüreği küt küt atıyordu. Delikan
lı, arkasında Judy'nin bulunduğu saat 
li tezgaha doğru yürüdü. Ah, Judy 
onu ikaz edebilseydi! Tezgahın önün
de birçok mü~teri birikmiş olduğu 

için, 'Judy'ye kadar yaklaşmadı ama, 
mabadına nail oldu. 

Judy'ye saplanan gözlerinin içi gü
lüyordu; !&§kınlaşan Judy, başını a
şağıya eğdi, fakat bu anda, delikan
lının, etrafındaki kadınların arasın

dan kolunu bir yılan gibi uzatıp, en 
pahalı aaatlerden üçünü aldığını ve 
ortadan kaybolduğunu gördü. Deli -
kanlının gülüms-emesi o kadar sehirli 
idi ki judy onun elinin hareketlerini 
adam akıllı farkedemcmişti. Saatler 
gitmişti. Bunun üzerine hemen Gri -
mes'e işaret verdi. birkaç dakika son
ra, delikcınlı bonmarşe direktörünün 
odasında bulunuyordu. Arkasından 
Judy'de gelmişti. -

- Bayan Holt, onun, saatleri ahr -
ken elini gördüğünüzü iddia ediyor -
sunuz, değil mi? diyer soran direk -
tör, delikanlıya dikkatlı dikkatlı ba
kıyordu. 

- Evet, ben yanlız bir el gördüm. 
Diye Judy, cevap verdi; Çünkü, deli -
kanlının suçuna inanmak istemiyor -
du. 

Girmes de, 
- Siz eli gördünüz, ben de saatleri 

onun cebind~ buldum. Bu ' kadar delil 
• afidir sanırım; mutaleasında bulun -
du. 

Nihayet delikanlı da, 
- Acayip şey, dedi, Bay Harfa

ges ile biraz görüşebilir miyim? 
Direktör, 
- Beyhudl yere kaçamak yolları 

ara.mayınız, delikanlı; Bay Harfra
ges'in ıizin gibileri ile görüşecek vak
t~ yoktur, kar.ılığında bulundu. 

- Sahi mi? Halbu ki, bundan ya -
rım saat eve! onun yanından ayrılır -
ken, kendisini tekrar gelip görmemi 
benden rica etmişti. 
Adım, D"'rvent Kennyondur. 
- Siz Harfrages'in akrabası mısı

nız? muharrirsiniz değil mi? 
Kennyon, 
- Böyle oluşum benim aleyhimde 

bir delil midir? diye sordu. 
- Asla, yeni eseriniz için burada 

malzeme toplıyacağmızı Bay Harfra
ges bana söylemişti ama, buradaki -
lerin hepsi bilmiyordu; diye direktör 
af diledi. 

- Bu rihet böyle ama, diyen Kenn
yon, Judy'in gözlerinin içine bakarak 
ben bu•ada hayalimden bile geçirme -
diğim bir şey buldum. D~ye ilave et
ti. 

'Grimes, af diler bir tavırla, 
Öyle ise, çok büyük bir hata iş -

ledik; kusurumuzu affedeceğinizi ü -
mit ederiz; dedi. 

Grimes. oradan ayrılmak istedi, fa -
kat Kennyon onu kolundan tuttu· 

- Bayan Holt, elin kime ait oldu -
ğunu fark ~demediğinizi söylediniz, 
fakat pardeıö kolunu farketmiş olma
nız icabeder 1 benim kolum mu idi? 

Judy, 
- Bilmiyorum; pardötünün kolu 

l""""~"'"~""'~""~""Ç"""" ·ı 
.................................................... ! 

NOBETÇlE~ZANELER 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çar§amba 
Per§embc 
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. 

Lüzwnlu Telefon Numaraları 

Yangın hiban; (1521). - Telefon müra
racaat. şehir: (1023-1024). - Şchirlera
rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava

gazr irı:.:a memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anhan: (3705), - Taksi 
telefon numaralan: Zincirlicami civa
n: (2645-1050-1196). - Samanpazan ci
varı: (2806-3259) •• Yenişehir. Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323) .• Havuzbaşı. 
Güven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

(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 Z3.20 

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 

Yeniljehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeni!iehir'e 7.10 23.00 

S. pa:ı:arı'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 
Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 

7.00 
9.45 
-.-

U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 

§ U. Meydanı'yle İstasyon ara11nda her 
be:ı dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 
U. Meydam'yle Yenİliehir. Bakanlık
lar. Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da 
kikada; saat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Ak:ıamları Ulus Meydam'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların daidıı 
saatlerine tabidirler, 

Poata Saatleri 

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

Tren Saatleri 

Haydarpa .. 'ya : Her -bab 8.20. Her 
ek am 19.15 ve 19.50 
de (Pazarteai. Peı
ıembe. Cumarteai 
Toros sürat.) 

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

Diyarbakır hattı : Her gün 9.35 
Zonguldak hattı : Hergün 15.00 

Ankara Borsası 

ÇEKLER 
16 il. kanun 1939 fiyatları 

Ac;ıhş F. Kapanış F. 

Londra 5.91 5.91 
Nevyork 126.4-0 126.40 
Paris 3.3325 3.3325 
Milano 6.65 6.65 
Cenevre 28.5575 28.5575 
Amsterdam 68.69 68.69 
Beri in 50.74 50.74 
Brüksel 21.3675 21.3675 
Atina 1.0775 1.0775 
Sof ya 1.555 1.555 
Prag 4:335p 4.3350 
Madrid 5.91 5.91 
Varşova 23.9475 23.9475 
Budapeşte 25.02 25.02 
Bükreş 0.9025 0.9025 
Belgrad 20.8'275 2.8275 
Yokohama 34.5025 34.5025 
Stokholm 30.4275 30.4275 
Moskova 23.87 23.87 

ESHAM VE TAJIVltAT 

1933 Türk Borcu I. 19.375 19.375 
(Peşin) 

1933 İkramiyeli 
Ergani 19.75 19.75 
Sivas - Erzurum 
Hattı 1s. lll. 19.20 19.20 
İzmir Esnaf ve 
Ehali Bankası 5.90 5.70 

geri çekildiği için, yanlız eli görebil
dim. Ha, bak şimdi aklıma geldi 1 elin 
üzerinde bir okun deşip geçtiği döv -
me bir kalıp vardı. Cevebını verdi. 

Kennyon, kolunu sıvayarak, tek le
ke bile olmadığını gösterdi. Bunun Ü· 

zerine Grimes'e dönerek, 

- Buyurunuz, Bundan daha mü -
kemmcl bir delil olabilir mi? 

Grimes, mırıldanarak, 
-Ben vazifemi yaptım. 

- Fakat asıl şimdi vazifenizi ya-
pacaksınız 1 kolunuzu sıvayın baka
lım l diye emretti. 

Grimes, 

- Ne demek istiyorsunuz? diye 
sorduktan sonra, sıvışmak teşebbü -
sünde bulundu; fakat Kennyom onu 
kolundan sım sıkı tutu ve kolunu sı -
vamağa başlar başlamaz, oklanmış o -
lan kalp görünüverdi. 

Sayın halkımızın dikkat 
nazarına 

Eskişehir Belediyesinden : 
Ankara'da layik olduğu rağbeti gören (Eskişehir Kaplanlı su

yu) nun bazı satıcılar tarafından mühürleri bozularak başka su
larla karıştırılmak suretiyle satışa arzedildiği öğrenilmiştir. 

(Kaplanlı suyu) nun rengindeki hafif mavimtırak havası ma
deniye, onun asli halinin bozulmasına imkan olmıyan bir alameti 
tabiiyesidir. Bu renge ve mühüre dikkat olunmasını ve mühürü 
bozulmuş, içine başka su karıştırılmış olduğu görüldüğü takdir · 
de ihbar edilmesini rica ederim. 10125 · 

. . ..... 
Refik Fenmenin kitaplan 

Yeni harfli kitaplar: 
Yeni Elektrikçilik, 3 cilt 160 K. 
(Ehliyetnameye hazırlar) 
Elektroteknik, cilt l ve 
III, beheri 100 K. 
Elektroteknik, cilt II ye-
ni tabı 
l) Piller, akümüiatörler 15 K. 
2) Daimi dinamolar 25 K. 
3) Alternatörler 30 K. 
4) Transformatörler (basılıyor) 
Türkiyenin ElektrifikaS-
yonu 40 K. 
Madde ve Ziya. (Fenni, 
felsefi) 20 K. 
Termodinamik, lhtirak. 
2 cilt 150 K. 

Eski harfli kitaplar: 
Ameli Elektrikçilik 60 K. 

(Ehliyetnameye hazırlar) 
Makinacılık, Telsiz, Oto, 
beheri 20 K. 
Einstein nazariyesi 50 K. 
Ankarada Akba ve Tt.rık kitap -
evinde. 183 ..... 

An~ara Belediyesi 

Solf at da lonin ve saire ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri süzme havuzlarında 
kullanılmak üzere 75 ton solfat dalo
nin ile 20 tüp klor alınacağından ka
palı zarfla on beş gün müddetle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 _: Muhammen bedeli (11920) li-
radır. 

3 - Mµvakkat teminat (894) lira -
dır. 

4 - Şartnamelerini görmek iatiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatları ve ihalesi 7 şubat salı günü 
saat 11 de yapılacağından isteklilerin 
bir saat evvel mühürlü teklif mektup 

larınt Belediye 
ri. (187) 

encümenine vermele-
10210 

T ap,u ve Kadastro 

Tapu teaçili 

Çankaya Tapu Sicilli Muhafızlı
ğından: 

Ankara'nın Dikmen orta bekçilik 
mevkiinde kain olup verginin 77 tah
rir numarasında mukayyet ve ŞalJan 
1282 tarihli ve 4/125 sayılı tapu kaydı 
na nazaran tarafları Reşat ve Hacı 
Şerif oğlu ve İsmail bağları ve yol i
le çevrili harap bağ iğci Mustafa oğ
lu Hacının tasarrufunda iken vukuu 
vefatına binaen mirasçıları tarafından 
m~ll~rına intikalen tescili talep edil
mıştır. Muktazi tescil muamelesinin 
icrası için mezkur Şaban 1282 tarihli 
tapu kaydının 1515 No. Ju kanun hü
kümlerine göre hukuki kıymetini ga
ip edip etmediği 16-2-939 perşembe 
günü !>aat 11 de mahallinde incelene
ceğinden bu yerde kanuni bir hak id
dia edenler varsa evrakı müspiteleriy 
le birlikte ve tahkikat gününde mahal 
!inde bulunacak memura ve yahut da 
daha evvel 938-2184 No ile muhafız
hğımıza müracaatları lüzumu ilan o-
lunur. (186) 10209 

_:!11111111111111111111111111111111111111~ 

: Sinemacılığın yarattığı harika : 
: Pamu:· Prenses ve 7 Cüce : - -- Pek Yakında Baıılı~r : 
.,111111111111111111111111111111111111111"" 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan nıaada her gün haı· 
talarıru kabul ve tedavi eder 
ıı\dliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı ıı\partımam No 1 

, . -. Okullar · · 
Elbise yaptıralacak 

Müzik Öğretmen Okulu Direktör

lüğiinden : 

ı - Okulumuzun kız ve erkek ta
lebelerine açık eksiltme ile elbise 
yaptırılacaktır. 

2 - Kız talebe için 35-45 takim, er
kek talebe için 75-85 takım. 

Kız talebe clhisesinin behcrir.in 
muhammen bedeli 24, erkek elbisesi 
beherinin muhammen bedeli 28 lira
dır. Muhammen bedel 31\60 liradır. 

3 - Münakasa 2. 2. 939 perşembe 
günü saat 15 de Ankara Mektep mu
hasebeciliğinde teşekkül eden komis
yon tarafından yapılacaktır. 

4 - Talipler aynı gün ve saatte ko
misyonda bulunmalı ve münakasadan 
bir saat eveline kadar % 7,5 teminat 
akçesini muhasebecilik veznesine ya
tırmış bulunmalıdırlar. 

5 - Şartname ve nümuneleri gör
mek istiyenlerin okulumuz direktör
lüğüne müracaatları. 

(172) 10202 

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

Vilayetler · ................................................... J 
Hükümet konağı 

yaptınlacak 

Malatya Defterdarlığından 

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

2 - Kalörifcr tesisatı 25 bin, sıhi 
tesisatı, 9 bin lira üzerinden götürü 
olarak ve geri kalan elektrik tesisa
tiyle bütün bina inşaat keşiflcrindeki 
vahit fiyatlar esas üzerinden eksilt
~iye k~nulan işin heyeti umumiyesi
.un keşıf bedeli 202.625 lira 90 kuruş
tur. 

3 - Muvakkat teminat 11381 lira 30 
kuruştur. 

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

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

6 - İsteklilerin bir mukavele ile en 
aşağı 60.000 liralık bir bina veya tesi
sat işini taahhüt ve ikmal etmiş ol
duklarını gösterir vesika ile birlikte 
ihale gününden laakal sekiz gün e~cl 
vilayete istida ile milracaatla bu ı$e 
girebileceklerine dair ehliyet vesika
sı almış olmaları ve kanunun göster
diği şekilde hazırlanmış ve teklif 
mektuplarını havi zarfı üçüncü mad
dede yazılı muvakkat teminat ve vila
yetten alacağı ehliyet vesikasiyle bir 
likte ikinci bir zarfın içine koyarak 
ihale saatinden bir saat eveline kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. Postadaki 
gecikme nazara alınmaz. (12) 10056 

Memleket hastahanesi inıaah 
Malatya Valiliğinden : 

1 - 113064 lira 32 kuruş keşif be
delini muhtevi olup 16. ı. g39 tari
hinde ih~lesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usulıyle eksiltmeye konulan 
·1~ k ve 

vı ayet mer ezinde. yaptırılacak olan 
me?11eket h~st.anesi bakiye inşaat ve 
tesısatına aıt ılanlar görülen 1 .. .. . . uzum 
uzerıne ıptal edilmiş ve mezkur inşa-
at ve tesisat 13. 1. 939 tarihinden iti
baren on beş gün müddetle ve gene 
kapalı zarf usuliylc eksiltmeye ko
nulmuştur. 28. 1. 939 tarihine rasth
y~n cumartesi günü saat 12 de ihale
sı yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait mnvakkat teminat 
6903 lira 22 kuruştur. 

3 - Teklif mektuplarının ihaleden 

bir saat eveline kadar vilayet daimi 
encümeni riya:ıetine tevdi edilmiş 
olması şarttır. Postada vuku bulacak 
teehhürden dolayı mazeret kabul e
dilmez. 

4 - İsteklilerin ihaleden sekiz gün 
eve! vilayet nafıa müdürlügünden 
ehliyet vesikası almaları ve şimdiye 
kadar 40.000 liralık inşaat ve tesisat 
vücude getirmiş olduklarına dair ve
saik ibraz eylemeleri meşruttur. 

(173) 10203 

İnşaat münakasası 
Kırklareli C. H. Partisi llyönku

rul Ba,kanlığmdan : 

Temel aksamının inşası bitmiş olan 
Kırklareli Halkevinin (600) metre 
küp taş 70.000 - 100.000) tuğla ile taş, 
tuğla ve beton işçilikleri ayrı ayrı o
'arak l 1-1-939 salı gününden 7-2-939 
alı gününe kadar münakasaya konul

muştur. İstekli olanların Kırklareli il
yönkurul başkanlığına baş vurmaları 

iliin olunur. 182 

Muhasip aranıyor 
Çankırı Belediyesinden : 

30 lira maaşı asli kadrosu bulunan 
belediyemiz muhasipligi işine imti -
hanla bir memur alınacaktır. İmtiha
na iştirakte muhasipliklerde bulu -
nanlar ile lise mezunları tercih edile
cektir. lsteklilerin imtihan günü olan 
30-1-939 pazartesi günü saat 14 te be
lediyeye gelmeleri ilan olunur. 

(279-177) 10205 

Hükumet konağı yaptuılacak 
Aydın Nafıa Eksiltme Komisyo

nun·dan : 
l - Eksiltmeye konan iş: 49329 li

ra 51 kuruş keşif bedelli Nazilli hü -
kümet konağı inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi, yapı işleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni şartname 
E - Keşif, metraj cetvelleri 
F _ Resimler 
lstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 13-2-939 pazartesi gü 

nü saat 15 te Aydın Nafıa müdürlü
ğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3700 liralık muvakkat temi
nat göstermesi, ihaleden 8 gün evvel 
bu işe girebileceğine dair Aydın vi
Uiyetinden ehliyet vesikası almış ol
ması, 40000 lira değerinde bir tek 
bina yapmış bulunması ve müteahhi
din bizzat mühendis veya mimar ol· 
ması veya bunlardan biriyle müştere
ken teklif yapması ve mukaveleyi im
za etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar Nafıa dairesine ge
tirilerek eksiltme komisyonu reisli -
ğine makbuz mukabilinde verilecek -
tir. Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet üçüncü maddede yazılı 
saatte gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış bul~n
ması lazımdır. Postada olacak gecık-
meler kabul edilmez. 10212 

Kazalar 
Hiikiinıel Konağı yaptırılacak 

Hopa Malmüdürlüğünden : 

1 - Hopa kazasında yeniden inşa 
edilecek hükümet konağı şartname 
ve projesine göre inşası kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye :rıl,.arılmıştır. 
Keşif bedeli kırk yedi bin iki yüz 

seksen beş lira altmış clört kuıu~tur. 
2 - Eksiltme 27. l. 939 tarih cuma 

günü saat 14 de Hopa maliye eksilt
me komisyonu odasm<la yapıl .. :ak
tır. 

3 Eksiltme şa. tıı:ımesi ve buna 
müteferri proje ve sair evrakı istek
liler Çoruh Nafıa nıudürlüCünde ve 
Hopa malmüdürlüğ:•nde oku ıabilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ir.in is
teklilerin üç bin be:. yiız kırk altı li
ra kırk bir kuruşluk muvakkat cemi
nat vermeleri ve Ni'lıa müdü.füğün
den alınmış ehliyet \•esikasi»le cari 
seneye ait ticaret odası makbuzu ib
raz etmeleri lazımdır. Ehliyet vesi
kası eksiltmenin yapılacağı gunden 
en az sekiz gün evel bir istic1a ile 
Nafıa müdürlüğüne mür<ıcaaat!arı 

muktezidir. Bu müddet zarfında ve
sika talebinde bulunmıyanlar eksilt
meye giremiyeceklerdiı;. 

5 - istekliler ıınuvakkat teminat 
makbuzu veya mektubu ticaret odası 
makbuz ve ehliyet vesikası ile teklif 
mektuplarını ihale günü olan 27.1.939 
cuma günü saat 13 de eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. 

Postada olan gecikmeler ka:.ıul c-
dilmez. 10174 
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Muhtelif eşya satışı 
Ankara Gümrük Müdürlüğünden : 
Aşağıda müfredatı yazılı eşya 7-2-939 salı gününden itibaren 

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

Kilo Gram Kıymeti 

L. K. EŞYANIN CİNSİ 

12 500 
o 280 

16 020 
o 850 
o 200 
o 100 

12 500 
100 

5 000 
1 800 

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

100 

100 
1 300 

650 
1 000 
2 500 
o 220 

200 
100 
140 
880 
350 
520 
620 

9 000 
5 000 

28 500 
120 
200 

320 
150 
120 

4 adet 
2 ,, 

080 
5 100 

200 
3 000 

500 

010 
400 
70 
62 
58 

60 

l 
21 

Ol 
300 
80( 
100 

08( 
010 
080 

020 
7 100 

1 220 
100 

1 adet 
g 100 

010 
300 

10 850 
1 040 
1 400 

010 

2 250 
2 080 

020 

19 000 
2 250 

Adet 6 

o 340 
100 

020 
300 

2 650 

500 
500 
480 

4 900 
7 000 
2 000 
ı 000 
o 500 
1 100 
2 700 

o 240 
10 010 

60 000 
00 150 
2 450 
1 200 

1 950 
1 000 

40 
500 

1 000 
3 350 
o 400 

200 

200 
3 500 
2 000 
1 500 

050 

60 
17 
11 
o 50 
o 20 
o 10 

o 60 
o 10 
6 00 
1 90 
I 

o 15 
o 05 
o 75 
o 20 
4 

50 
2 

o 05 
40 
50 

ı 00 
10 1)0 
2 00 
1 00 
o 60 
o 15 

2 00 
o 50 
2 00 
o 50 
o 15 
1 25 

10 70 
1 50 

ıs 

3 00 
o 20 
o 20 

26 
2 00 

20 
1 00 
o 10 
5 

40 

00 05 
05 00 
00 50 
00 10 
00 50 
07 00 
00 05 

20 00 
01 00 

00 10 
22 00 
50 00 
00 50 

02 00 
00 20 
00 05 

00 05 
37 00 

13 00 
2 00 
1 00 

00 25 
00 05 
05 00 
55 
00 80 

01 00 
00 15 

2 40 
5 00 

00 10 

1368 00 
0000 25 
0000 05 

Ol 50 
00 10 
11 00 
25 00 
00 30 

1 00 
o 07 

60 
8 00 
2 00 
o 50 
o 15 
1 00 

20 00 

3 00 
20 00 

2 00 

10 00 
00 10 
00 15 

116 00 
030 00 

01 50 
00 5 
00 50 

Ol 50 
21 00 
50 00 
02 00 

00 25 
40 00 
07 00 
06 00 
00 50 

Teferruatı prinçten kösele koşum 
Safi ipek çorap 
Kata loğ 
Boyalr teneke kutu 
Ağac; kaşık 

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

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

Demir kahve değirmeni 
Ayakkabı mantarı 

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

Pamuk silgi bezi 
Kösele Glaf 
Transformatör 
Ağaç tokmak 
Lastik mamulatt 
Matbaa mürekkebi 
Galvenizli çivi 

İpekli mahlUt şerit 
Pamuk çorap adi 
Sellüloit kalem adi 
Safi ipek mensucat 
İpek işlemeli yatak örtüsü 
Pamuk mensucat 

Deri para cüzdanı 
Pirinçten yazıhane levazımı 
Kağıt kaplı not defteri 

Sellüloit çerçeveli cep aynası 
Radyo 
Deri caket 
Deri harita çantası sade 
Yün kumaştan erkek şapkası 
Yüzü diğer mensucattan terlik 
Pamuk silgi bezi 
Bisiklet çantası takımı 
Radyo 
Makine aksamı 
Keten torba 
Demirden yazıhane levazımı 
Mukavva bavul 
Glase deri 
Ebonit mamulatı 
İpek mensucat safi 
Katranlı dört köşe ağaç 
Demir civata 
Deri glaf sade 
Pamuk sargı bezi 
İpekli mahlut çorap 
Yünden erkek paltosu 
Fırça nebati 
Muşamba örtü 
Kuru pil 
Adi yazı kağıdı 
Kömür kağıdı 
Yazı çoğaltmağa mahsus kağıt 
Ağaçtan ti:p mahfazal.ğı 
Makine aksamı 
Mermer pota 
Fotograf cihazı aksamı 
Pamuk kasket 
İçi ipekle mürettep deri kadrn çantası 
Kuru pil 
Demir bidon 
Kimyevi boya sanayi• mahsus 
Fahmi hayvani 
İçi ipekle müret ep deri kad •n çantası 
Ketenden işlemeli m~sa örtüsü 
Aluminyumdan gözlük kutusu 
Topraktan avani beytiye 
Demirden yazıhane eşyası 
Demirden yazıhane eşyası 
Pamuk kordela 
Yaprak sigara 
Yün önlük 
Yazı makinesi aksamı 
Yün mensucat 
Boyalı pamuk mensucat 
Pamuk mensucat 
Gözlük camı 

A. 

Kilo Gram 

16 
o 400 

20 000 
19 100 
7 000 

5 600 

6 100 
o 500 
5 600 
1 000 

30 000 
70 000 
00 500 

080 
21 300 

900 
1 400 

600 
550 

5 200 
29 000 

080 
450 
550 

7 060 
6 200 
1 150 

300 
040 
480 

5 750 
1 000 
5 500 
4 000 
o 800 
4 200 
2 000 

250 
2 700 

17 100 
13 000 
11 000 

1 200 
o 100 
8 900 

11 800 
2 800 

18 600 
500 

450 
3 750 
8 500 

68 000 

Kıymeti 

L. K. 

04 00 
03 00 

5 00 
3 00 
1 00 

6 00 

4 00 
o 50 
3 00 
o 25 

100 00 
10 00 
00 20 
22 00 
10 00 
00 30 
os ao 
01 00 
01 50 
00 10 
00 50 
00 05 
00 30 
00 15 
10 00 
27 00 
04 00 
00 45 
00 05 
00 70 
20 00 

< 05 00 
3 00 
1 00 

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

16 00 
20 00 
03 00 
00 15 
20 00 

1 50 
15 00 

3 50 
1 00 

1 00 
20 00 

5 00 
41 00 

70 000 25 00 
23 000 7 50 

8 600 20 00 
8 000 25 00 

12 900 78 00 
ı __:a.oo~~~- nn. en. 

93 000 
21 500 
11 200 

5 200 
52 000 
5 600 

12 740 
6 350 

1 000 
13 620 

l 600 
300 

040 
1 500 
o 700 
o 700 

100 
21 400 

1 100 
800 

3 400 
739 000 

8 700 

1 600 
o 005 
4 200 

o 190 
o 030 
1 200 

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

500 
2 920 
6 700 

720 
420 
200 
160 
80 

'200 
600 

280 
080 
720 
630 

020 
180 

420 
3 200 

050 
200 

1 000 

93 00 
02 00 
13 00 

2 50 
11 00 
35 00 
73 00 
40 00 

Ol 50 
70 00 
00 20 
00 15 

00 05 
00 70 
00 10 

01 00 
00 10 
01 00 

7 50 
o 70 

15 00 
22 
35 

10 00 
00 40 
22 00 

03 00 
00 15 
01 50 

Ol 50 
01 ıs 

22 00 
04 00 
00 25 
07 00 
12 00 
3 00 

145 00 
9 00 
3 10 

134 00 
35 00 

5 00 
00 70 

3 50 
o 25 

5 00 
15 00 

06 00 
06 00 

1 70 
12 00 

00 10 
1 00 
4 00 

2 00 
3 50 

o 90 
4 00 
3 00 

ULUS 

Eşyanın Cinsi 

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

aksamı 

Mevaddı saire.ile mürettep pamuk 
çanta 

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

Sabun 
Çerçevesi adi gözlük 
Madeni gres yağı 
Madeni yağ 
Katranlı jüt ipliği 
Takvim 
Mektep defteri 
Keçe mamıilatı çanta 
Deriden eğer takımı 
Pamuk perde 
Bant izole 
Ke.:en ipliği 
Bant izole 
Pamuktan kenarı işlemeli mendil 
Bükülmemiş ipek suni 
Demirden dökme heykel 
Galvenizli clemir çivi 
Pamuk önlük 
Deri kaplı glasör 
Fotograf resimlen 
Oyun kağıdı 
Kataloğ 

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

mulat 
Keçe mamiilatı 
Gaz maskesi 
Ağaç mobilya 
Mevaddı saire ile gayri mürettep re

simli ilanat 
Boyalr demir dolap 

,, 
Oksijen alatı 
Boyalı mensucat 
Pamuk kordela 
TT it 3 

Yün keçeden erkek şapkası 
Ham bitümen 
Telıaret kağıdı 

Alç~dan yapılmış heykel 
Toprak mamulatı küp 
Pamuk kordela 

,, 
,l 

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

Kösele koşum 
Aspesto tuzu 
Ağaç dolap 
Mustahzaratr tıbbiye 
Kuştüyü podra ponponu 
Kösele bavul 
Deri kitap gılıfr 
Pamuk bardak altlığı işlemeli 
Çay 
Diş macunu 
Dudak ve yanak ruju 
Krem 
Podra 
Oyun kağrdı 
İpek çorap 
Yün mensucat 
Oyun kağıdı 
İpek kumaş 
Kıyılmış tütün 
Kağıt bavul 
Krem 
Sigara 
Müstahzaratı tıbbiye 
Pamuktan suspansuar 
Fodra 
Diş macunu 
şampuvan 

Saç boyası 

Krem 
İpek kıravat 

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

bavul 
Yün.den boyun atkısı 
Pipo tütünü 
Altı kauçuk ayakkabı 

Kilo Gram 

100 
040 
240 
650 
100 
880 
140 

2 600 
2 200 

030 

050 
020 
130 
220 

620 
I 120 

350 
240 
250 
420 
200 
270 

3 940 
500 
020 
150 
400 
130 

1 780 
600 

170 
80 

560 
3 500 
2 350 

790 
2 200 
1 200 

100 
450 
050 
050 

1 150 
1 140 
3 100 

50 
100 
120 
040 
040 
020 
210 
200 
040 
020 

l 220 
1 300 

100 
195 
560 
650 

l 100 
420 
ısısu 

2 900 
080 
100 
070 
040 
020 
050 
50 

270 
460 
200 
420 
130 

700 
40 

100 
30 

530 
420 

140 
60 
20 
20 

1 200 
14 140 

480 
3 930 

300 
40 
90 

260 
20 

340 

650 
800 

1 380 
250 
260 

60 
150 
80 

120 
260 
050 
050 
250 
620 
200 
020 
020 
030 
030 

020 
060 
500 
40 

170 
300 

70 
520 
100 
750 

Kıymeti 

L. K. 

o 25 
o 65 

2 10 
o 50 
6 00 

10 00 
12 60 
2 75 
3 00 
o 70 
1 00 
o 60 
2 60 
2 00 
1 50 
1 75 
7 50 
5 00 
Z DO 
8 50 
o 50 
o 35 

30 00 
00 75 
00 50 
2 00 

55 
4 00 

12 00 
12 00 
10 20 

3 90 
1 85 
4 00 

35 00 
2 00 
2 50 

10 00 
7 50 
4 10 
1 00 
1 50 
2 60 
9 80 

30 00 
00 50 

50 
30 

3 00 
15 

1 00 
13 00 

75 
90 
25 

5 70 
3 50 
o 50 
4 00 
5 10 

11 00 
18 00 

60 
1. JV 

3 10 
75 

1 15 
10 

1 00 
15 

6 00 
o 50 

'19 50 
4 00 

15 
4 00 

50 

3 00 
15 
5 

15 
39 00 
8 50 

50 
15 
15 
10 

2 00 
5 10 

24 00 
35 00 
02 00 
Ol 00 

3 50 
8 00 
o 20 
9 00 

7 00 
60 00 
13 00 
20 00 
08 00 
05 00 
Ol 00 
06 00 
09 00 
03 00 
Ol 00 
00 60 
17 00 
45 00 
05 00 
00 05 
00 15 

1 00 
1 00 

o 50 
o 25 
8 00 
3 00 

15 00 
22 00 
00 75 
39 00 
07 50 
55 00 

Eşyanın Cinsi 

Havagazı yakma aleti 
Pamuk silgi bezi 
Deri kayak gılafı 
Demir kayak 
İpek boyunbağı 
Deri ayakkabı 
Donatılnuş yiin kaclm şapkası 
Mukavva çanta 
Demir oyuncak 
Port sürme 
Müc;tahzar ilaç 
Dudak ruju 
Krem 
Müstahzar ilaç 
Oyun kağıdı 
Şekerleme 

Kibrit 
Krem 
Keten mendil 
Fodra 
Pamuk mendil 
Kağıt tabak altlığı 
Deri bavul 
Pamu1..-tan dikilmiş çanta gılafı 
Çakmak taşı 
Benzinli çakmak 
Cilalı pirinç kibritleri 
Lavanta 
Müstahzar ilaç 
Krem 
İpek çorap 
İpek kadın pantolonu 
Fanila 
Mukavva çanta 
Kürk 
ecnebi lisaniyle yazılmış kitap 
mukavva bavul 
Müstahzar ilaç 
!pek kumaş 
Dantel mensucat yün 
Deri düğme 
Deri eldiven 
Oyun kağıdı 
Yün mensucat 

,, 
Yün boyunbağı 
freze yün ipliği 
Yün ipliği 
İpek kıravat 
Pamuk mendil 
İpek mendil 
İpek çorap • 
Tuvalet sabunu 
Port sürme 
Deri podralık 
Likör 
Rakı 

Oyun kağıdı 
Sigara 
Yün çocu}c paltosu 
Rugan ayakkabı 
Glase ayakkabı 
Makinesiz demir oyuncak f 
._ ... --.-.. ... \; l -vy Ull'-'O.A U\,;ıUUru~u 

M ukavva bavul 
Pamuk e~ya 
Yünden örme başlık 
Ağaç gönye 
Podra 
Ağaç düğme cilalı 

İpek kadın şapkası 
Pirinçten traş makinesi. 
İpek mensucat parçaları 
Yün mensucat parçaları 
İpek kadın gömleği 
Safi yün mensucat 
Pamuk havlu 
Pamuk sofra takımı 
Pamuk çanta 
Pamuk çocuk elbisesi ipekle m;lıl 
Terzi sabunu 
Safi ipek mensuct 
Krem 
Diş macunu 
Pamuk ipliği 
Kağıt eşel 
Pirinç mahfaza ve cımbız 
Çikolata 

Üzeri bez kaplı ağaç bavul 
İpek tül 
Safi yün mensucat 
Müstahzar ilaç 
Dudak boyası 
Lavanta 

" Çakmak taşı 
Saç boyası 
Yün mensucat 
İpek mensucat 
Yün mensucat 
1 pek mensucat 
Lavanta 
İpek kravat 
Müstahzar ilaç 
İpek boyunbağı 
Su geçmez hale getirilmiş ipek Cf 
Yün örme yelek 
Deri eldiven 
Deri çocuk patiği 
İpek çocuk elbisesi 
İpek mensucat 
Krem 
Cam küpe ve iğne 
Pirinç bilezik 
Dudak boyası 
Sürme 
Yün eldiven 
Çikolata 
Kürk manto 
İpek eşarp 

u ,, 

!pek kadın elbısesi 
Hasır şapka donatılmış 

Safi ipek mensucat siyah 
İpek boyun bağı 
İçi ipek kaplı deri çanta 



Kilo Gram 

-
50 
40 
70 

1 00 
280 

60 
670 
200 

750 
800 
850 

1 860 
150 

o 590 

o 030 
o 160 

860 

698 
200 

l 100 

150 
340 

5 000 
l 360 
1 20 
5 140 

100 
220 

1 440 
:4 100 

160 
540 
120 
020 

60 
260 
740 

l 160 

2 400 
440 
300 

40 
05 

05 
400 
490 

950 
590 

1510 00 

1 300 
760 
100 
650 

500 
200 
160 
120 
250 
150 
790 
390 

'-~--~200 
960 
220 

560 
320 
200 

60 
2 520 

500 
1 500 
3 

adet 1 000 
1 000 
7 50 

150 
l 00 

200 
300 
.soo 
100 
I!iO 
~00 

2 800 

3 500 
23 500 
17 500 

3 500 
1 500 
1 000 

10 000 

1 800 
1 300 

1 300 
4 000 
l 000 

4 000 
o 300 
1 500 
o 500 

6 000 
140 000 
10 500 
5 500 

100 
4 500 

020 

440 
l 900 

200 

400 
11 600 

1 600 
4 600 

900 

adet 98 
adet 106 

010 

1 800 

8 600 
45 

Kıymeti 

L. K. 

2 00 
1 50 
5 00 
9 00 
1 25 
5 00 

10 00 
07 00 

19 00 
05 00 
oı, oo 

1 50 
3 50 

15 00 

1 00 
4 00 

18 00 

50 00 
14 50 
28 00 

03 00 
01 50 

8 00 
16 50 
o 90 

13 00 

5 00 
14 00 

103 00 
4 35 

o 5 
14 00 
2 50 
1 00 

o 60 
2 20 
6 50 

10 50 

2 50 
32 00 
22 00 

1 50 
o 50 

o 60 
30 00 
00 80 

02 10 
1 50 

30 20 

24 00 
1 40 
o 75 
o 25 

1 00 
o ıs 

4 00 

3 00 
o 25 
o 25 
1 00 
o 50 

o 30 
2 10 
o 35 

o 40 
o 20 
o 15 
o 10 

000 50 

2 60 
60 

7 50 
8 75 
1 10 
2 00 

1 80 
o 25 
o 10 
4 00 
o 40 

o 75 
o 10 
o 15 
9 25 

21 00 
02 00 
03 00 

10 50 
5 00 
1 25 
9 00 

o 50 
1 50 

1 15 
4 00 
o 15 

4 00 
o 07 
4 95 
o 05 

1 50 
10 00 

3 80 
5 50 

10 
2 50 
o 10 

o 10 
1 00 
o 15 

o 10 
24 00 

3 50 
10 10 
00 10 

00 05 
5 00 
2 00 
o 15 

2 06 

Eşyanın Cinsi 

Güderi eldiven 

" ,, 
İpek şarpa 
Yünden örme kadın elbisesi 
Pamuktan zenne çantası 
İpek kombinezon 
Müstahzar iiaç 
Lavanta 
Kolonya 
Müstahzar ilaç 
Alüminyum eşya 
Bah'lc 
Kolonya 
Saç boyası 

Ecnebi sigrra 
,, ,, 
,, u 

İpek mensuc;ıt beyaz 
İpek mensucat 
Kolonya 

Bayan sigarası 
Femil 

Çikolata 
Şarap 
Mohna 
Rakı 

İpek eşarp 
İpek kravat 
İpek mensucat 
Mukavva bavul 

Ağaç çetvel 
Kolonya 
Kibrit 
Müstahzar ilaç 
Yün eşarp 
Yün örme kadın caketi 
Yün caket 
Yün eteklik 

Mukavva bavul 
İpek elbise 
ipek kadın eşyası 
Deri eldiven 
İpek eşarp 

işlemeli P,amuk mendil 
İçi ipekle mürettep deri çanta 
Nane şekeri 

Çikolata 

•• 
Kına 

Kolonya 
Bisküvi 
Çikolata 
Hurma 

Şekerleme 
Sardalya 
Sigara 

,, 
Reçel 
Çikolata 
Tuvalet sabunu 
Kırmızı havyar 

Felemenk peyniri 
Çikolata 
Çay 
Marmelat 
Ağaç oyuncak 
Çivit 
Peynir 
Toprak sırlı yaldızlx saksı 
D,eri çanta 
Adi cam.. sür ahi 
Uzeri sedef kakmalı tavla 

Keman 
Üzeri kağıt kaplı mukavva kutu 
DJ:ı:bia 

Der.ic\en bel kayışı 
DQCll\tcJen elbise askısı 
Bol:J.lı demir küvet 
Gümüş fincan zarfı 
Ağaç sehpa 

Ağaç fotograf şasesi 
Porsölen fincan 
Porselen sigara tablası 
Pamuktan eski elbise 

Yünden eski elbise 
Ciltsiz kitap 
Ciltli kitap 

Fotograf aksamı 
Pamuk yatak çarşafr 
Pamuk yastık 
Bakır mutbak takımı 

Mutbak levazımı demirden 
Pirinç gaz ocağı 

Pirinç sefer tası 
Pirinç havan 
Kuru fasulya 

Pirinç mangal 
Tel elek 
Eski, pamuktan ka<lm çorabı 
Demir şiş 

Demir ütü 
Makin·e aksamı 
Üzeri teneke kaplı ağaç sandık 
Adi pirinç hırdavat eşyası 

Demir cetvel 
Elektrik sayacı 
Çerçeveli termometr .. 

Camdan alatı fenniye 
Benzin sayacı 
Adi el terazisi 

Adi cam tüp 
Oksijen cihazı 

,, ,, 

RESMİ İLANLAR 
L~!ıı~ ·~-üda_f ?.~.:~~.~.~:~ı.ö;] 
Bir büyük otoklav al macak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Tahmin edilen fiyatı 1500 lira 
olan bir adet büyük otoklav 20 son
kiinun 939 cuma günü saat 10 da açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - llk teminatı 112 lira 50 kuruş 
olup şartname bedelsiz olarak Ko. da 
görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 saydı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazıh belgeleriy
le birlikte eksiltme gün ve saatinde 
Ko. da bulunmalarr. (5351) 10022 

100 adet bisiklet ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 100 adet bisiklet kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Bisikletlerin beher adedine 54 

lira fiyat tahmin edilmiştir. 
3 - Eksiltmesi 23. 1. 939 pazartesı 

günü saat 11 dedir. 
4 - ilk teminat 405 lira olup şan 

namesi komisyonda görülür ve istı
yen talipler taı-afmdan suret çıkarıla
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te ihale saatinden behemehal bir saat 
eveline kadar zarflarını M.M.V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(56) 10080 

Uir makinist alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

Milli Müdafaa Vekaleti daire Mü
dürlüğü kadrosunda bulunan maki
nistliğe ehliyet ve liyakatli bir ma
kinist alınacaktır. Göstereceği liya -
kat ve ehliyete göre 60 ila 98 lira ay
lık ücret verilecektir. 

tın alma komisyonunca 6. 3. 939 pa-1 
zartesi günü saat 15 de kapalı zarf 1 

ile ihale edilecektir. Şartn~e para- ı 
sız olarak komisyondan verıhr. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1500) lirayı havi teklif mektuplarr
nr mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

(150) 10199 

50 ton kuvarsit kumu ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira 
olan 50 ton Kuvarsit kumu askeri fab
rikalar Umum Müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 6-2-939 pazar
tesi günü saat 14 te pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (150) lira ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkür gün ve saaatte komis 
yona miiracaatları. (180) 10206 

22 tülekci sandığı ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Vasıf ve örneğine uygun ve 

bir tanesine yüz yetmiş dört lira on 
kuruş kıymet takdir edilen yirmi iki 
tüfekçi sandığı 9. 2. 939 perşembe 

günü saat onda açık eksiltme usulü 
ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye gir
mek istiyenlerin 287 lira 27 kuruşluk 
teminat mektup veya vezne makbuzu 
ile şartnamede yazr] ı belgelerle bir
likte tam vaktinde komisyona baş 
vurmaları. {160) 10200 

Ba bakanhk 
Fi_ş alınacak 

Ba§vekalet istatistik G~nel Direk
törlüğü Eksiltme ve ihale Komisyo
nundan: 

1 - Dairemizde mevcut powers is
tatistik makinelerinde kullanılmak 

üzere 320.000 auet renkli şeridi havi 
fiş satın alınacaktır. 

2 - Bu fişlerin beher bin adedi i
çin 360 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 
Bedeli üzerinden % 7,5 kuruş muvak
kat teminat verilmesi lazımdır. 

3 - İhale açık eksiltme usuliyle 
kanunusaninin 25 inci çarşama günü 
saat 16 da umum müdürlük binasında 
toplanacak olan komisyonda yapıla
caktır. Nümune dairede mevcut fişle
rin aynı olacaktır. Bu baptaki şartna
me komisyon katipliğinden istenebi-
lir. (58) 10093 

-.. Finanş Bakanhgı ~ _-: 

Memur Ye daktilo alınacak 

Maliye Vekaletinden : 

İsteklilerin bonservisleriyle birlik-

1

. 
te vekalet daire müdürlüğüne müra-
caatları. (101) 10146 

26 kalem araba malzemesi " 

Ank;;a· levazım Amir~i~! .. ] 
40 Ton bulgur ahnacak 

Vekalet merkez dairelerinde 25 li

raya kadar maaşh ve 75 liraya kadar 
Ücretli münhallere alınacak memur 
ve daktilolar için 15 şubat 1939 tari -
hinde bir müsabaka açılacaktır. Maaş
lı ve ücretli memurluk imtihanına 
kabul olunabilmek için lise tahsili 
şarttır. 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 

yaprlamıyacağr ilan olunur. (170) 

alınacak 

M. M. ekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
1337 lira olan 26 kalem araba malze
mesi açık eksiltmiye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 30 ... 1-939 pazartesi 
günü saat 10 dadır. 

3 - İlk teminat 100 lira 28 kuruş 
olup şartnamesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin iJk te
minat ve 2490 sayılr kanunun 2,3. mad 
delerinde yazılı belgelerle birlkite 
muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satrnalma komisyonunda bulunmala-
rı. (115) 10149 

Satllık taylar 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

AiıliAra Levazıın AnUrliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kırklareli ihtiyacı için 40 ton 
bulgur açık eksiltme ile satın alına

caktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 4000 li

ra olup ilk teminatı 300 liradır. 
3 - İhalesi 28. 1. 939 cumartesi. 

günü saat 10 da Ankara Lv. amirliği 
satın alına komisyonunda yapılacak~ 
tır. 

4 - Taliplerin belli vakitte komis-
yonda bulunmaları. (117) 10132 

Hastahane yaphrllacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
1 - Çorlu'da inşa edilmekte olan 

insan hastanesinin yeniden bazı inşa
at ve tesisat ilave edilecektir. 

10186 

Bayındırhk Bakanhğı 

Mukavele projesi tashihi 
Nafıa Vekaletinden : 

Sivas - Erzurum hattının 388 inci 

kilometn:sinde yapılacak olan ve 17-2~ 
939 tarihinde münakasaya konulan 
1~0 metre açıklığındaki demir köprü_ 
nun mukavele projesinin 15, 16, 17 
18 ve 19 uncu sayfaları sehven eksilt
me şartnımesine ve eksiltme şartna _ 
mesinin 15 inci sayfası da sehven mu
kavele projesine raptedilmiş olduğun- ; 
dan işbu sehiv alakadarlara tebliğ ve : 
mezkür münak~sa evrakını satın alan
ların bu sayfaları yerlerine koymak su 
retiyle vaki sehvi tashih etmeleri ilan 
olunur. (61) 10107 

-11-

Mulıtdif in~aat ıniinakasası 
~ 

D. D. Y oHarı Satın Alma Komis.. 
yonundan : 

Eskişehir'de yol atölyesinde yaptı-

! 
.. ·ılacak marangozhane ve garaj binala
rı bilumum beton ve kargir inşaatı ile 

1 

ahşap ve demir inşaatı vahidi fiyat ü
zerinden kapalı zarf usuliyle eksilt
miye konmuştur. 

1 - Bu işlerin muhammen bedeli 
115000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
vesair evrakı Devlet Demiryolları 
Ankara, Eskişehir ve Sirkeci veznele
rinden 575 kuruş mukabilinde alabi
lirler. 

3 - Eksiltme 9-2-939 tarihinde per
şembe günü saat 15 de Ankara'da 
Devlet Demiryollarr yol dairesinde 
toplanacak merkez birinci komisyo -
nuca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmiyc girebilmek için is
teklilerin teklifhnektuplarr ile birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine tevdi etmiş olmaları lazım
dır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun (7000) liralık muvakkat teminat 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika-
lar, , 

c) Bu i:;ie ait ehliyet vesikası (eh
liyet vesikası icin eksiltme tarihin
den en az sekiz gün evel nafia ve -
kaletine müracaat edilmesi.) 

10137 

11 kalem mefrüşat 

satın alınacak 

D. D. YolJarı Satın Alma Komi-5-
yonundan : 

Muhammen bedeli 11500 lira olan 
Ankara gau gazinosuna ait 11 kalem 
mefruşat 7. 2. 939 salı günü saat 15 
de kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 862,50 
liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14 e kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (144) 10198 

·--; .··~PostafTetgftıf v~ Telefon 
. ~ _,,... 

Aparımıan tamiri 

P. T. T. Müdürlüğünden: 

Etimesgutta idaremize ait apart
man pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

Keşif bedeli 372 lira muvakkat te
minat 27 lira 90 kuru!?tur. 

Bu işe ait şartname ve keşif mü
dürlük kaleminde görülebilir. 
Pazarlık 26. 1. 939 perşembe günü sa 

at ıs de yapılacağından taliplerin o 
gün müdürlük odasında toplanacak 
komisyona müracaatları. 

(152) 10168 

Ankara Valiliğr··-· 

Kiralık kum parselleri 
Ankara Valiliğinden : 

Harp okulunda altr 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 -
trlaraktrr. Tayları görmek istiyenler 
Harp okuluna ve arttırmaya girecek -
ler satış günü ve saatında M.M.V. sa
tın alma Ko. da bulunmaları. (136) 

10176 

2 - İhalesi kapalı zarf usuliyle 30-
1-939 pazartesi günü saat 16 da Çor
luda kor satmalma komisyonunda ya
pı1acaktır. 

3 -İlk pey parası 3147 lira 68 ku'- : 
ruştur. ' 

4 - Şartname ve projelerini gör 
mek ve almak istiyenler 2 lira 5 kuruş 1 
mukabilinde Çorlu'da kor satınalma 
komisyonuna müracaatla alabilirler. 

Sıhat BakanhOı 

2. ı. 939 gününde ihale edileceği j... 
lan _edilmi§ olan Çubuk çayı mecrasın
d~kı ku~ parsellerine vakti muayye
nınde taltp zuhur etmediğinden 2490 

' sayılı kanunun 43 üncü maddesi hük
müne tevfikan bir ay müddetle pazar
lığa konulmuştur. 

Camekôn vesaire 

yaptırılacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis
yonundan : 

1 - Mevcut keşif ve planı dahilin
de camekan ve paravana pazarlık su
retiyle yaptırrlacaktır. 
Keşif bedeli 715 lira 65 kurus olup 

ilk teminat miktarı 53 lira 70 kuruş
tur. 

2 - Pazarlığı 24. 1. 939 salı giinü 
saat 11 de vekalet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif ve planları her gün ko
misyonda görülebilir. 

4 - isteklilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat makbuzlariyle komisyona 
gelmeleri. (171) 10201 

5 - İstekliler kanunun ikinci ve 
üçüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını 
komisyona vermiş bulunmalarr. 

(182) 10207 

Pirinç unu alınacak 

Elbiselik kumaş arınacak 
Merkez Hıfzı&Sıhha Müessesesi 

Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Müessesemiz hademelri ıcm 
237 metre elbiselik kumaş ile 40 m~t
re 50 santim paltoluk kumaş 28. ı. 939 
cumartesi günü saat 11 de açık eksilt
me suretiyle satın alınacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 2 - İlk teminat 81 liradır. Muharr 
Alına Komisyonundan : men bedel 1069 lira 50 kuruştur. 

Çapa marka 300 kilo pirinç unu pa- 3 _ Nümune ve sartnamel .. 
zarhkla alınacaktır Taliplerin 18-1- b k~f r ·. d • er mues 
939 sah günü saat ıÔ da levazım amir- sl~s.e aş a ıp ıgın en her gün alınabi-r ~· 

1 

ınır. (112) 101 ıgı satınalma komisyonuna gelmele- 31 
ri. (184) 10208 ----

Un alınacak 

Ta.~iple:in her pazartesi ve perşem
be gunlerı encümeni daimiye müraca
att~arr ve şartnamesini görmek istiyen
lerın de hususi idare tahakkuk ve tah
sil müdürlüğiinde görebilecekleri ilan 
olunur. (122) 10135 

Satıllk otomobil 
Ankara Defterdarlığından : 

Muhammen 
bedeli Depozito 

Cinsi Markası Lira K. Lira K. 

Askeri Fabrikalar · 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Erzurum askeri satrnalma komisyonunun aşağıda cins m"kd 1 • • .. .. ~ • 1 ar an, mu- Otomobil Desoto 1100 82 50 
tıaınmen bedeh, temin.atı .ve ıhal~ gunu yazrlr unlar kapalı zarfla eksiltme- Yukarda evsafı yazılı radyo kalori-

. . ~ .... ' . 
ye konmuştur. lsteklılerın teklıf mektupları işbu saatl d b. ,, " . er en ırer saat fer teşkilatını havi faal döşeme ve 

El aleti demirden evel komisyon baş~anhğı~a vermış ~e.~a ~osta ile göndermiş bulunacaktır. karoseri ve makinesi sağlam bir adet 

Muşamba metre 5 adet torna tezgahı ahnacak Şartnameler her gun komısyonda gorulebılir. (7) otomobilin 24-1-939 günii saat 15 te a-
Cam kavanoz ,, Miktarı Muham. B. Temi. çık artırma suretiyle ihalesi yapıla -

Cam eşya Askeri Fabrikalar Umum Müdür- MahaJJi Cinsi Kilo Lr. Kr. Lr Kr caktır. 
Adi demir çivi · · İhale T. Günü Saati 1steklilerin adı gecen gün ve saat-

lüğü Merkez Satın Alma Koınisyo-Alüminyumlu zerinde Kars 
52000 00 

te depozito makbuziyle defterdarlık-
nundan : un 400,000 3850 19 ıoo oo 

5 00 
1 50 

Otomatik Atat Ardıhan -1-939 perş. 15 ta kurulu komisyona gelmeleri ve O· 
• Tahmin edilen bedeli (20.000) lira 140,000 21000 00 1575 200 Yüzü karnilen deri boyacı aleti " .. ,, 10 otomobili görmek istiyenlerin Def· 

olan 5 adet torna tezgahı Askeri Fab- Şahnalar 60,000 8400 oo 630 
200 Ketenden hazır eşya " .. ,, 11 terdarlık milli emlak müdürlüğüne 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r_ika_....l_a_r_u_m~u_m~m_u_·d_u_·r_l_ü~-~ü-m__.e_r_ke_z~s_a_-.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~UJL.......,.~~--.1,miirAr~aclarr. fBO\ 0113 
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Evlerinizi dayanıkh ve modern 

MOBİLYALARLA süslemek 
istiyorsanız Y 1 L M A Z. mobilya m~ğ~zasına uğramayı 

ıhmal etmeyınız. 

~ 
1 
~ 

DIKKA T: Adliye karJısındaki Y 1 L M A Z mobilya mağa- ~ 
zası Belediye sırasında yeni binasına nakletmiştir. Ti: 2600 e 
merkezi lzmir. 166 S 

111mm11n:nmmmxo:mmmxınm:nnmımm11xu:a:ııxıı:a:ııxıIXomm:cuxııx11:(urJi 

KÜÇÜK İLANLAR Esnafın. nazarı dikkatine 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Belediye Satılık: 

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

9435 

Satılık - Maltepe Bomonti Yenişe
hir'de ınşaata elverişli arsa ev ve apar
tırnan. Tl: 3911 ve 3563 94 

Satılık - 1smetpaşa mahallesi Ha
mamônü, Samanpazarı, Cebeci'de k:ir
gir ve ahşap evler. Tl: 3911 ve 3563 

96 

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

Satılık - Çankın oteli altında N o: 
10 da yevmi 100-110 lira peşin satış 

yapan bakkaliye acele azimet dolayı

eiyle devren satılıktır. Tl: 3203 135 

Kiralık Ev - tsmetpaşa mahallesi 
Selami B. Edirne sokak 3 oda, bahçe, 
iyi manzara, havadar. B. Haydar'ın 

evi. 138 

Acele satılık ev - Miiracaat: Ana
fartalar caddesi Şık berber salonu 

156 

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

Satılık - Lüks mobilya. Yemek, 
yatak odası ve salon takımları. Yugos
lavya sefareti Bav Vişatski'ye müra-
caat. 185 

Kiralık: 

Kiralık - Ata 
lu apartımanı al 
hktır. Kapıcıya 

k bulvarında Kut -
dakı magaza kıra 

42 

! .................................................... : 
İ Küçük İlôn Şartlan I 
: f i Dort satırlık ktlc;tlk ilanlardan: 
ı Bır defa için 30 Kuruş ; 
ı lkı defa için 50 Kurus ı· f Üç defa için 70 Kurus 

Reisliğinden : 
Pazarlıksız satış mecburiyetine dair kanun ahkamına 

aykırı hareket fiillerinin tekerrürü teshil edilen aşağıda 
adresi yazılı dükkan cezaen kapatılmı§tır. 

1 - Yenişehir Emciler caddesi (7) numarada Şevket 
Pisikoğluna ait sütçü ve ekmekçi dükkanı üç gün müddet-
le. (189) 10211 

1 

Dort defa ıçın 80 Kuruş 
Devamlı küçuk ılanlardan her defası 
ıc;ın 10 kuruş alınır. Mesela on defa i 
neşredilecek bir il&n için. 140 kuruş i 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak tlzere i 

: her satır. kelime aralam~dakı boşluk. , ~llllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL.. 

j ı;~F.~1~~~
1~iı ~ra:a1r:o·~~b;~~e~d,'~;::; ~ Kurban bayramında Uludağ' da ~== ___ :

1

. 
i Dort satırdan fazla her satır ıcin be· ! b k k k 1 
: her seferine ayrıca on kurus alınır ı ~ üyü aya ya rlŞ a rl 
f Küçük ilanların 120 harfı İ : _ 
İ geçmemesi lazımdır. Bu mik. i : ==-= 1 ı tarı geçen ilanlar aynca pul i : Bursa Belediye Reisliğinden : 
i tarifesine tabidir. İ = __ Bayramın birinci günü bayanlar ve erkekler arasında diiz iniş ==_- ı : ................................................... . 

Kiralık Apartıman _ Kaloriferli 6 : " ikinci 18 kilometre hafif mukavemet yarışı 
oda muşamba. Konforlu gayet ehven _ üçüncü Slalum teknik yarışı 
Çankaya cad. Sarı köşk karşısı No. 49 : dördüncü ,. (Birinci Bursa şehri) yarışı : 
Tl: 3050 161 : beşinci (Deniz yolları) yarışı yaeılacaktır. : 

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

Kiralık - Y. Şehir Şürayı Devlet 
arkası 3 oda, 1 hol, banyo, elektrik, su, 
havagazı, 1 inci kat. Apartıman 40 li . 
raya acde devren Tel- 3665 174 

Kiralık - Y eni~ehir Okula so. Mi
mar Kemal okulu yanı. Andaç ap. 2 ve 
3 üncü katlar, her katta 5 oda, ı hol 
ve konfor. Kapıcıya müracaat. Tel: 
2885 177 

Kiralık Oda - Yenişehir'de Karan
fil sokak 43 No. da (Belçika Sefareti 
arkası Bakanlıklar) konforlu. 180 

lş anyanlar: 

iş arıyor - Ticari ve sınai muha
sebeye vakıf hukukçu iyi ingilizce bi
len tecrübeli bir muhasebeci. Ulus'da 

- Bütün yarışların birinciden üçüncüye kadar kazananlarına mü - -
kafatları verilecek ayrıca Bursa şehri için konacak kupa birincili-

: gi kazananın adı ile birlikte belediyenin şeref salonunda muhafaza 
: edilecektir. Mükafatlar: Bayramın beşinci günü akşamı büyük otel 
_ salonunda törenle verilecektir. Yarışa bütün kayakcılar girebilirler. 
: İsimlerini birer mektupla 29-1-939 tarihine kadar Bursa'da beledi-
: ye reisligine veya Bursa dağ sporları kulübü başkanlığına bildir-
: melidirler. (176) 10204 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I;: 

Tahmil, tahliye münakasası 
T. C. toprak mahsulleri 
Eskisehir aiansından : 

ofisi 

M.T. rumuzuna mektupla müracaat. 
4, Sodalı dai kr - Yeni tekmil 129 

Hariçten gelip şehir dahilindeki depolarımıza nakledile
cek ve İcabında hu depolarımızdan istasyona gönderilecek 
buğdaylarımızın tahmil, tahliye, çuvallama, vezin ve bu
na müteferri diğer itleri müteahhidine ait olmak üzere be
her vagonunun (15) küsur ton itibariyle bir senelik ücreti 
nakliyesi açık eksiltme suretiyle talibine ihale edileceğin
den isteklilerin ] 6-2-939 tarihine kadar Eskişehir' de Zahi-

muşambalı munte 
lu. Yenişehir Onu 
hiç Tümer Tl: 2 
gezilir. 

m bahçelı konfor
ık sokak No: 8 Be 
2 Ögleden sonra 

61 

Kiralık - Sıhi} 
da elcktrık şirketi 
No. 3 Dr. Feyzi aı 
ferli S oda, 1 hol, 

Vekaleti karşısın
giden ilkiz ı;okak 
tımanında kalori-
l: 1764 92 

Kiralık Daire - Mülkiye mektebi 
yanında Dirim sok ında İnönü Ap. 
4 oda, bir hol, her t rlü konforlu. Ti: 
(3810) Dr. İsmail. 102 

Devren kiralık - Demirtepc Dik
men asfaltında Raşı {onuk ap. 5 oda. 
1 hol, konforlu dair 50 lira. Ost kata 
müracaat. 116 

Kiralık - Aile y 
ya bayana l oda K 
Cd. No: 66 ya mür .. 

Kiralık - Cebeci' 
da asfalt cadde üzeı 
apartmanda müsait 

Kiralık - Yenişel 
si 1-2 No :lu Kuğu , 
dalı bir daire. 7 No 
caat edilmesi. 

nda bir bay ve
oglan hükümet 
at. 126 

:ıtobüs durağın

de yeni yapılan 
aitle daireler. 

127 

Selanik cadde
rtman ında 3 o
daireye müra-

134 

iş aııyor - Almanca fransızca müs
takilen muhaberata muktedir türkçe 
bilir türk tabası lise mezunu bir ba-
yan. P.K. 212 Ankara 141 

iş arıyor - Kendi kendine muhabe· 
rat yapan uzun müddet Türkiye'de bu
lunmuş bir ari alman daktilo vazifesi
ni değiştirmek istiyor. Ulus'ta E, L. 
rumuzuna mektupla müracaat. 168 

iş arıyor - Serbest bir inşaat ve 
yol mühendisi, bilhassa müteahhitler 
yanında çalışmak üzere iş aramakta
dır. Ulus'ta M. F. rumuzuna müraca-
at. 179 

\ranıyor: 

Aranıyor - İngilizce, fransızca, al
manca müstakillen muhaberata, her 3 
lisanda tercümeye muktedir bayanın 

A. T. rumuzu ile yazı ile Ulus'a müra-
caatı. 153 

Oda aranıyor - Müstakil veya aiJe 
nezdinde mobilyalı, havadar. bir oda 
Mühendis V. Ci. Pever 6 Arman so 
Daire 4 - e acele bildirilmesi. 176 

re Borsası sırasındaki dairemize müracaatları. 181 

l
_ .. , .......................................... i 

Pul merakhlanna ı 
Her nevi ko1leksiyonluk pulla- J 

1: 

rı mübadele ederim. Elinde de- •

1

. 
ğiştirecek pulu olan zevatın aşa

gıdaki adrese fransızca, almanca, 
ingilizce, macarca mektupla mü-

• racaat etmelerini rica ederim. • 

i Fodor György Lövöhaz u ,. 
j 24 Budapest 
i 184 • 
: .................................................... ! 

lstanbul Haydan>aşa hııstanesi sabık 
goz mutchassısı 've Giılhane hastanesi 

sabık göz baş muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 

] 7 - 1 - , "" 

~ ......................................... -'I 

-

SEK SARABLARI DÖMİSEK 
Ege bölgesinin emsali bu- ..------------

lunmıyan (ekirdeksiz taze 
üzümden yapılmııflr. 

T BI 
idniz . 

Sıhhat '\-'t• kmlrt'l ,·erir. 

Sofranızda daima 

imi un el nrn ıınz 

Satış mağazası : 

Beyoğlu İstiklôl caddesi No. 64 
( Parmakkapı Tramvay durağı ) 

Ankarada satış yeri Memurlar Kooperatif mağazasıdır. 
, ............................................. . 

Ayakkabı sergisi 
lstanbul'daki P AÇ 1KAK1 S ticarethanesi 19 ikinci 

kanun perşembe günü saat 15 ten 19 a kadar ANKARA 
PALAS salonlarında yerli ve İsviçre BALL Y ayakkapları-
nın en son modellerini gösterecektir. 171 

Kadın olmanın bütün mahzurlarını ortadan kaldıran 

(ADET ZAMAN) ımızda bizi birçok üzücü meşakkatlerden kur -
tardı, ayın bütün günlerini biribirinden farksız yaptı. En ince 
elbiselerimiz altında sezilmiyen FEMlL, mikropsuz bir şekilde 
yapılan ve bütün hareketlerimizde tam bir serbesti veren bir ide-
aldir. Lıitfen her eczahane ve büyük ticarethanelerde hakiki 

FEMİL ve BAGLARINI 
ARAYINIZ 7013 

Kiralık - Nafıa b 
da otobüs durak mah 
beşer odalı parke dö 
daireler. Bekçiye mü 

1nlığı karşısın

inde dörder ve 
neli kalörif erli 

Bir mücellit aranıyo.- - Taliplerin 
Haraççı Kardeşler karşısındaki Fethi 
Akvıgıt kirtasiye ve cilt evine nıüra -
cantl<ırı. 178 

Muavenehanesini Samsun'dan Anka
ra'ya nakletmıştir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası Talas Ap. kat: 1 

.:!JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. - -
Kiralık büyük garc · 

büs durağı karşısınd~ 
ği var, her tarafı bet 

aat. 143 

- Maltepe oto
ıyu ve elektri -
!ur. Ti: 2195 

160 

Zayi - 1329 yılında Beypazarı 
~ektebi iptidaisinden almış oldugum 
dıplomamı zayi ettim. Yenisini alaca -
ğımrlan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. Beypazarı maliye tahsilat ka-
tibi Mehmet İmren ı 7 5 

iralık mahal 
Şehir dahil nde ve merkezde bankalara pek yakın bir 

mesafede kalor ferli kargir dört yüz metre murabbamda 
bir kat üzerinde her türlü teşekkülata müsai.t ~anka, si~or 
ta ve buna miınıasil müessesah saireye elverışlı mahal kıra· 
lıktır. lstiyenlerin İstanbul pasta salonunda Bay Dursun 
Ali'ye müracaatları. 163 

ULU S - 20. inci yıl. - No: 6273 

İmtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

o··nyayı HLAUrUNKl Radyoları 

------------------------------------

Yeni SİNEMALAR Sus 
BUGÜN Gündüz Matinelerinden 

itibaren 

Çarlık Rusya'sına ait tarihi /Um 

TARAKANOVA 

Canlandıranlar 
Prens Orlof Rolunde: P. R. Wilm 
Katerin Rolıinde: Suzy Prım 
Prenses Tarakanova: Annie Vernay 

Çarlık Rusyasının debdebe ve 
ihtişamım ve sefahat bayatını 

zengin ve muhteşem bir :şekilde 
tasvir eden görülecek bir eser 

Halk 
BU GÜN BU GECE 

DüJIOan Maskesi Altında 
Baş Rollerde 

DOLERES DEL RİO 
Gcorge Sanders - Peter Lorre 
Umumi Harpte lngiliz - Alman 
casuslarının mukabil tuzaklarını 

canlandıran çok meraklı ve heyecanlı 
bir film 

Seanslar 
14.30 - 16.30 - 18.30 Gece 21 de 

BU GÜN BU GECE 

Seyredenlerin tekrar tekrar görmek. 
istedıkleri şahane bir eser olan 

SENORİTA 

Jeannette Mac Donald - Nclson Eddy 

tarafından yaratılan bu nefis lilmı 
goremiyen yuzlerce kişinin israrlı 

talebi üzerıne bir müddet daha 
göstereceğiz 

Seanslar 
12 de Ucuz Halk Matinesi vardır -- - - - - - - - - Normal seanslar 

-------------------------------------= Seanslar UCUZ HALK MATİNESİ 12.15 DE 14 16 18 G 20 30 d = 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de ÇARIN CASUSU - Tclclo-;;: ;~:9 . e = - -- -
o:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı(i=' 

ile dinleyiniz ... 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 
apartımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 150 


