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27 
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Ulus Basımevi 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus· Ankara 

TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 

Bone beklenen 

nutkunu verdi 

5 KURUŞ 
Yazı işleri 1062-1063 
Matbaa mfidürli 1061 
İdare 1064 

ADiMi% A.NCIMl%C>lr=l. 
Fransa'nın dıı politikasını izah 

eden bu nutku 3 üncü 
sayfamızda bulacaksınız 

Bugünkü Meclis toplantlsında 

Yeni Hükumet programını 
okuyacak, itimat istiyecek 

Kamutay bugün saat 1 :4 te toplanac~tı~. 
Bugünkü toplantıda, evela, Başvekılımız Dok • 

tor Refik Saydam, hükümetin programını okuya -

Dünkü Kamutay görü melerinde bir çok mü : 
him kanun projeleri kabul edilmiştir. Bu husustakı 
tafsilat ikinci sayfamızdadır. 

cak ve Kamutay' dan itimat istiyecektir. . . 
Bundan sonra perşembe günü Cümhu:re!sı Is -

met lnönü'nün reisliğinde toplanan Partı dı~anı · 
nm verdiği ve Parti Kamutay G:upu U~umı He -
yetinin tasvip ettiği seçimin yenılenmes~ ~ususun -
daki karar, Büyük Meclisin yüksek tasdıkıne arzo • 
lunacaktır. 

Memurlar bugün ayhk alacaklar 

Bugünkü toplantıda görüşül~esi ~üstacel O· 

lan bazı maddeler de müzakere edılecektır. 

Dünkü Kamutay, toplantısında memurların 
bayram tatili dolayısiyle maaşların ayın 27 
sinde verilmesi hakkındaki projeyi de müza
kere ve kabul etmiştir. Bu kanun mucibince 
memurların maaşları ve ücretlilerin ücretleri 
bugün verilecektir. 

Moral 
bakımdan 
Kültürümüz 

Mahmut Esat BOZKURT 
Cümhuriyet kültürünü bir de bu 

bakımdan gözden gc~irmek istiyo
rum: Cümhuriyetten önceki kültürü
müz, moral görümden acaba bu gün. 

· künden listün mü idi? 1 
Eski kültürün kara sevdalıları, is

rarla "evet 1,, diyorlar. 
O kadar ki, bunlara göre yeni kül -

tür, moral anlamını ortadan kaldır • 
sukOn verme~ bana. vap g·b· eli· 

C. H. P. Genel Sekreterliğine 1
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l Dr. Fikri Tuzer seçildi ı 
Dr. Fikri Tuzer dün ııe baıladı 

C. H. Partisi nizamnamesi mucibince Büyük Milli 
Şef, Parti genel başkanı İsmet İnönü Erzurum Mebu· 
su Doktor Fikri Tuzer'i C. H. Partisi Genel Sekreter. 
liğine seçmiştir. 

Dqktor Fikri Tuzer işe başlamış ve bütün Parti ve 
Halkevi teşkilatına bir tamimle keyfiyeti bildirmiş

tir. (a.a.) 
Doktor Ahmet Fikri Tuzer, i878 de Şumnu'da doğ-- ... . . 

duktan sonra Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 

Ba§vekilimiz Doktor Relik Saydam'ın Celal Bayar'la beraber dün Ba§vekalette alınan bir reami 

1 Başvekilimiz dün 
gazetecilerle samimi 

bir hasbıhal yaptı 
Kendilerini umumi 

hakkında tenvir 
vaziyet 
etti 

yor_ 

*** Müsteşarı iken üçüncü Büyük Millet meclisine Erzu
rum Mebusu olarak seçilmiştir. 

C. H. P. Genel Sekreteri doktor Fikri Tuzer 

Dün saat 15 te C.H.P. Genel merkezinde Ankara ve İstanbul 
gazetelerinin sahip ve ha muharrirleri Başvekil doktor Refik 
5ayaam ın reisliğinde, Dahiliye Vekili Faik Oztrak, ve Parti Ge
nel Sekreteri doktor Fikri Tuzer'in huzurları ile bir toplantı yap
mıılardır. Toplantı, son günlerin hadiselerini izah, gazetelerimi· 
zin memleket ve millet işlerindeki hizmetlerini iyi ifa hususunda 
kendilerini tenvir etmek bakımından çok fay dalı olmuştur. 

Cümhuriyetten önceki, moral değeri 
genel bakımdan ne idi? Doktor Fikri Tuzer, Cümhuriyet Halk Partisi umu· 

mi idare heyeti azası olarak Parti teşkilatında seneler. 
ce hizmet etmiştir. 

Akademik analizleri, mülahazaları 

bir yana bırakııyorum. Bu sorunun 
karşılığmı, hayat verecektir. .... · ······ · ·· ·········· ··· ·················· ·······ı 

Fakat eski kültürün moral verimi 
ne idi? 

(Baki) gibi, kafası ve duyguları 
yönünden ebediyetleri kavrıyan bir 
dehanın, bir öz turan dehasının diva
nında: 

: 

Yeni Dahiliye ve 1 

Ziraat Vekilleri 1 

i dün iıe baıladılar 1 
"Türk ehlinin başı kayadır". 
Gibi mısralara rastlıyoruz! 
Resmi olsun olmasın osmanh ta • 

rihlerini karıştırırsak göreceklerimiz 
arasında şunlar da vardır. 

Mesela resmi (Naima tarihi) nde 
.. Etraki bi idrak = idraksiz Türkler" 
cümlelerine sık sık tesadüf ederiz. 

İnsanın, kendisini türklüğe nispet 
etmesi, bir aralık o kadar ayıp sayıl
dı ki hemen herkesin mühründe, 
adının altında bir de (Esseyit) sıfa
tı bulunurdu. 

Mesela araplıkla hiç bir münasebeti 
bulunmıyan Kızılcahamamlı, yahut 
Selçuklu veya Işıklar köylü bir ağa
nın miihrün<le (Esseyit) mutlaka yer 
alırdı. 

Mesela (Esseyit selçuklu Dun;un 
oğlu Karaca) gibi 1. 

Bir türkün kendisini Peygambere 
nispet edişinden daha gülünç yahut 
arap oyuna izafesinden daha acıklı 
bir şey tasavvur olunabilir mi? 

Fakat o devirlerin kültürü türkü, 
türklüğü bu kadar hor görüyordu. 

Mesela çerkes, çerkesim •. Arnavut, 
arnavutum .. Arap, şüphesiz arabım, 

kavmi necilıim demekte tereddüt et· 
rnezdi. 

Fakat bir türke milliyeti sorulun. 
ca: alınacak karşılık: 

"Elhamdülillah müslümanım'" ! ya. 
hut; "Muhammet limrnetindenim" 

Olurdu. 
Asırlarca önce, Aşık Paşa: 
''Türk diline kimesne bakmaz idi." 
"Türklere her kiz gönül atmaz idi.'' 
"Türk dahi bilmez idi bu dilleri .. " 
"ince yolu, ol ulu menzilleri!" 
Beyitleriyle türkün bahtını sar • 

tnakta olan tehlikeyi haber veriyor -
du. 

Sonraları tokatlı Lali: 
"Acemin (1) her biri ki ruma (2) 

t:e1;;1 ," 

(Sonu 7. inci sayfada) 

--------
( 1) Acl!m tibııı yabancı dem,.ktir. Türk'

ten l!ıyıi. 
(2) O vnkitler (Rum) tabirinin osmanlı 

llJeDılckctlcri olduğu mubakkalctır, 

Dahiliye Vekilimiz B. 
Faik Ôztrak 

.,, 1 ~· 

Ziraat Vekilimiz B. 
Muhlis Erkmen 

D;hiliye Vekilimiz B. Faik Oztrak 
ve Ziraat Vekilimiz B. Muhfü, Erk
men dün vazifelerine başlamışlardır. 
Bu husustaki tafsilat 7 inci sayfa
mızdadır, 

-, Başvekilimiz gazetecilerle çok açık 
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Frankisl ispanya ile beraber 
ltalya da bayram yapıyor 

Franko kuvetleri dün 16,20 de Barselon'u işgal etmişlerdir. Frankocu generaller Barselon radyo
sunda halka hitaben nutuklar söylemişlerdir. Bütii'n milliyetçi İspanya,da olduğu gibi İtalyan 
şehirleri de baştan aşağı donanmıştır. Musolini balkondan halka nutuk söylemittir. Bu husustaki 

tafsilat 7 inci sayfamızdadır. 

Başvekôlet ve 
Ziraat Vekôleti 

kalem hususi 
direktörleri 

Başvekalet Hususi kalem müdürü 
B. Baki Sedes istifa etmiş ve yerine 
Dahiliye Vekaleti hususi kalem mü· 
dürü B. Hasan Şükrü Adal tayin edil
miştir. 

Ziraat Vekaleti hususi kalem mü -
dürü B. İlhan Ülken ziraat müşavir 

muavinliğine tayin olunmuş, yerine es 
ki hususi kalem müdürü ve ziraat u -
mum müdürlüğü mütehassıs müşaviri 
B. Servet Şefik Özdoğancı getirilmiş-
tir. 

Asllsız haberler 

B. Menemencioğluna 
bir ameliyat yaplldı 

Yeni Afgan Büyük 
El~isi dün geldi 

Berlin, 26 - Türkiye Hariciye Ve - Sultan Ahmet Hanın Moskova'ya 
kaleti genel sekreteri büyük elçi Nu - tayiniyle inhilal eden, Afganistan'nın 
man Menemencioğlu'na profesör Sau • Ankara Büyük Elçiliğine Feyz Mu
erbruch tarafından dün akşam Charite hammed hanın tayin edildiğini yaz
hastanesinde mühim bir ameliyat ya • mıştık. 
pılmıştır. Yarım saatten fazla süren bu Yeni Afgan büyük elçisi dün sabah
ameliyat tam bir muvaffakiyetle neti - ki trenle şehrimize gelmiştir. Yakın_ 
celenmiştir. Hastanın sıhi vaziyeti da Reisicümhurumuz İsmet İnönü'ne 
çok iyidir. (a.a.) 

1 
itimatnamesini takdim edecektir. 

Muhterem Menemeneioğluna geç- - • 
miş olsun der ve kendisine süratli bir 1 ., 
tifa dileriz. 1 /, 

- Biz matbuat neşriyatını takyid 
etmek niyetinde değiliz. 

Muhterem Başvekil, son zamanlar
da ortaya çıkan tayyare kaçakçılığı 

ve lmpeks gibi hadiselere, gazeteleri
mizde, alelade zabıta ve adliye vaka. 
tarı olmaktan fazla mahiyet verilmiş 
olmasını hatalı ve yersiz bulduğunu 

söylemiştir. Hükümet böyle hadisele
re muttali olur olmaz mesullerini der
hal mahkemeye teslim eder . 

lnkılap rejiminin maddi manevi 
bütün unsurlarında hiç bir tadil, hiç 
bir inhiraf, hiç bir kayma tasavvur 
edilemez. Hükümet, rejimin ve inkı
Jabın bütün eserlerine devam edecek· 
tir. Bunun dışındaki bütün şayialar, 
bir takrm uydurma dedikodulardan 
ibarettir. 

Matbuatta tenkid serbesttir. HükU· 
met hiç kimsenin bu hakkını takyid 
etmek niyetinde değildir. İstenilen 
tek şey, bu neşriyatta yalan ve şişir
me olmamasından ibarettir. Şahısların 
şerefi masun tutulmak Iazımgelir. 

Başvekil Refik Saydam, Musevi 
meselesi hakkında dışardan akseden 
neşriyattan mülhem olarak, türk va
tandaşlarından bir kısmını rencide e· 
decek neşriyatın manasızlığı üstünde 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Sümerbank ve it Bankası Genel 
Direktörleri Nurullah Sümer ve Mu
ammer Eriş'in istifa ettiklerine dair 
bazı İstanbul gazetelerinde neşro -
lunan haberleri tekzibe Anadolu A
jansı mezundur. l(a.a.). Baıvekilimi:z doktor Relik Saydam gazetecilerle konuıu;ror 
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İnsan ve kültür : Kitap yayın evleri 

Sevindirici manzaralar Maarif Vekôleti kitap 

yayın evleri hakkında 

bir talimatname neşretti 

Kayak~ılaramız 

Uludağ'a 

hareket ediyorlar Türkiye Cümhuriycti, devlet ciha
zını tekenunül ettirerek, ekonomik 
hayatını geni§leterek, milletin yük
sek kültür seviyesinde bir millet ol
masına gittikçe büyük bir ehemiyet 
vererek; kısaca, türk milletinin is
tiklalinde hür ve hüriyetinde müs
takil bir millet olmasına doğru ileri
lemektedir. 

Bu güzel gidi§te bizleri en çok se
vindirmesi lazım noktalardan biri, 
devlet adamlarımızın genç nesillere 
Örnek olacak hareketleri ve bunda
ki olgunluktur. 

Meseli., muhterem Celal Baya
r'm devlet gemisini tehlikeli bir an
da, ne kadar büyük bir irade kuve
ti ve kalb ve vicdan temizliği ile yü
rüttüğüne hep şahit ve kani olmu~uz
dur. Fakat bu hususta, en yüksek 
tehadeti, dolayısiyle ıde en değerli 
takdiri, temiz ve vatanperver Celal 
Bayar, iki gün önce, §cfinin ve dev
let reisinin ağzmdan i§itmi§tir. İnö
nü, kendisinin istifasına verdiği ce
vapta, diyor ki : 

"iktidar mevkiinde geçen hizmet 
zamanınızı takdir ile y<idederek size 
ve arkada§lannıza halis te§ekkürle
rimi ifade etmek isterim. Siyasi ta· 
rihimizin çetin bir deı1resini yükaek 
meııiyetlerinizle iyi idare etmenizi, 
milletimiz daima tefekkür ve takdir 
duygulariyle hatırlıyacaktır.,, 

Bu aözün benzerini, ancak milli 
kurtulut mücadelemizin edebiya
tında bulabiliriz. Orada da, böyle 
bir ta.kdir, gene böyle millet ve dev
let namına yapılmış olmak şartiyle, 
Atatürk tarafından Ismet lnönü'ye 
tevcih edilmİ§tir. Osmanlı tarihinde, 
bu &Özleri söyletecek devlet ahJikı 
mevcut olmadığı için, bunlara tesa
düf edilemez. 

Celal Bayar'm iatifasında göster
diği sebep ise, keza dikkate ~ayan 

ve keza sevindiricidir. Celal Bayar, 
"Partimizin intihaba yeni ve taze bir 
kuvetle çıkmaıını mak8ada ve esasa 
daha uygun ve faydalı,, mülahaza 
ettiğinden dolayı vazifesinden affını 
rica etmiştir. 

Bir devletin hayatında bu gibi an
lar, daima mevcuttur. Bu gibi an-

Deniz Mthteşarhğı 1 
İktisat Vekale ı deniz mustcşarlı _., 

ğına Gümrük ve t hisarlar Vek~lcti 
tefti§ heyeti reisi B. Mustafa Nurı A -
nıl tayin edilmişt 

İstanbul ve D lmabah(e hava 
gazi ıirketleri de alınıyor 
İstanbul, 26 (Te 

Vekaletinin verce 
la.kki eden İstanb 
Vekaletinin tramv 
ğı satın alına müz 
murahhas gönderm 
ğı kanaatindedir. 

Ayrıca verilen h 
Vekaleti bu işi int 
İstanbul ve Dolma 
kederini satm almc 
başlamıştır. 

fonla) - Nafıa 
kararı mutat te
belediyesi Nafıa 
şirketiyle yaptı
relerine ayrı bir 

e lüzum olmadı· 

rlere göre Nafıa 
ettikten sonrct 

çe havagazı şir· 
üzere tetkiklere 

P. T. T. yen ı ı,ahaka ile 
memur ul nacak 

elefon umumi 
çok dairelerde 
e musabaka im-

larda, vazife verenle, vazife alan 
devlet adamının "vazife,, mefhumu 
etrafında bu §ekilde kar,ılaşmaları, 
denebilir ki, inkılabınnzın tahakku
kuna çalışmakta ohluğu en yüksek 
gayelerden biridir. Halbuki, fU on 
beş sene gibi kısa bir zaman zarfın
da, Türkiye Cümhuriyeti, bu gayeye 
birkaç fırsatta varmıya muvaffak ol
duktan başka bunu verdiğimiz misal 
ile bir terbiye ve tradisyon haline 
koymak yollarındadır. 

Şu satırları yazmazdan birkaç sa
at önce, yeni Başvekil Dr. Refik Say
dam ile Yeni Dahiliye Vekili Faik 
Öztrak'm matbuat mümessillerini 
kabul ettikleri bir toplantıda bu
lunmuştuk. Burada da, bu iki devlet 
a•damının, türk matbuatının mümes
silleriyle bir arada yaptıkları hasbi
hale şahit olduk. 

Baıvekilimiz, hasbihalini, hazır
lanmış ve maddelere ayrılmtş bir 
dosyaya istinat ettirdi. Matbuattan 
beklediği yardımlar arasında, şahsi
yat yapılmamasına bilha&11a itina e
dilmeai noktası da mevcut olduğun -
dan, konuşmasına verdiği hususiyet 
ile, bu meselde bir başvekilin bile 
dikkatli olabileceğini çok güzel his
settirmiş oldu; çünkü, gazetelerin 
yaptığından bahsetti fakat .gazete 
ismi vermekten mümkün olduğu ka· 
dar içtinap etti. 

Başvekilin ve onunla birlikte Da
hiliye Vekilinin söylediklerini, bira
na nokta etrafında toplıyabiliriz ki, 
bu da, hükümetin matbuat ile, en 
geniş ölçüler dahilinde, beraber ça
lıtmak ıstemeııi arzusudur. Matbuat 
tenkitlerinin müsbet ve yapıcı olma
sı şartiyle, hükümet, yapılan neşri

yattan yalnız memnun olmakla kal
mıyacak, hatta, eğer yap•lmış bir 
hata varsa, bu hatadan hemen döne
cektir. Elverir ki, neşriyat ~işirme ol
masın ve yalana dayanmasın. 

Toplantı dağıldıktan sonra, ora· 
da bulunanların hepsi, salahiyette 
olsun mesuliyette olsun, hükümet ile 
matbuat arasında, bir "gentlemen's 
agreement" yapıldığına kani idiler. 

Burhan BELGE 

D l T lavinlP-ri 

Maarif Vekaleti kitap yayın evleri
nin idareleri hakkında bir talimatna -
me neşrederek alakalılara göndermiş
tir. Bu talimatnameye göre bir kısım 
vilayetleri bir bölge halinde yerleşti -
rerek o vilayetlerin mektep kitapları 
ihtiyaçlarını daha kolaylıkla temin et
mek ve buralarda oturanları Maarif 
Veka.Ieti yaymlariyle daimi surette 
temasta bulundurmak maksadiyle ve -
kalet tarafından lüzum görülen yerler
de yayın evleri açılmaktadır. 
Yayın evleri yayın direktörlüğünün 

umumi idare, nezaret ve mürakabesi 
altında idari, ticari muamele ve hesa -
bat bakımlarından devlet basımevi di
rektörlüğüne bağlıdırlar. Bulunduk -
ları yerler maarif müdürlel"i de bura -
ları daimi surette nezaret ve müraka -
heleri altında bulundurarak lüzum 
gördükçe vaziyet hakkında yayın di
rektörlüğünü haberdar edebilecekleri 
gibi icap eden müdahalelerde de bulu
narak vaziyeti vekililğe derhal bildir -
mek yüküm .ndcdirlcr. (Bu hükmü İs_ 
tanbul maarif müdürlüğüne şümulü 
yoktur). 
Yayın evlerinde yapılacak satış mu

ameleleri Maarif vekaletinin satış iş -
}eriyle mektep kitaplarının temini hak 
kındaki talimat hükümlerine tabidir. 
Yayın evleri ile muamele yapan sa -

tıcılar için cari birer hesap tutulacak 
ve yayın evlerinden toptan kitap alan 
satıcılarla okul kooperatifleri, ala -
caklarr kitapların satış talimatına gö -
re gereken iskontosu düşüldükten son 
ra tutarını, bulunulan yerin İş banka -
sına, yatıranın adı ve adresi makbuza 
tam olarak yazdırılmak şartiyle İş 
Bankası İstanbul şubesindeki 10530 
sayılı cari hesap adına yatırarak ala -
cakları makbuzları yayın evi işyarlığı 
na teslim etmedikçe yayın evlerinden 
kitap alamazlar.Toptan satışlara ait 
paraların yayın evlerince nakit olarak 
kabulü asla caiz değildir. 
Yayın evleri memur ve müstahdem· 

!erinin aylık ücret ve hesapları ay dol 

madan evel yerlerinden getirtilecek 

imzalı ve mühürlü, maarif müdürlük -
!erince tasdikli bordrolar üzerine İl-

tanbul vavJn evi tarafından tutula -
caKtır. 

P. T. T. muamelat müdürlüğü me- İstanbul'dan başka yayın evleri kad-

murlanndan Ragıp aynı müdürlük i- rolarındaki memur ve müstahdemlerin 
kinci sınıf şefligine, lise mezunların-
dan Fuad İstanbul p T. T. fabrika vazifeye devamları muntazaman ta-
memurluğuna, Nuri Bilgin Ankara kip ve imzalı bir defter üzerinde tes

telgraf memurluğuna, Cevdet levazı.m l.ıit edilecektir . 
müdürlüğü memurluguna, Tacettın Yayın evleri iskontosuz perakende 
telgraf işleri reisliği memurluğuna, satacakları kitapları hiç bir surette ge
Kadri Kastamonu memurluğuna, KlL 

ri almıyacaklardır. 
zım İnebolu memurluğuna, Aydın su 
işleri memuru Necip Doğu telefon iş-
leri reisliği memurluğuna, Konya mu 

allimlerinden Ahmet Kazım telgraf İstatistik U. Müdürlüğü 
işleri memurluğuna, Orta mektep me-
zunlarından Muammer İstanbul posta b' il ... hazı r(adl 
muvakkat memurluğuna, Necmettin ır Cep yı IQI 
Amasya memurluğuna, Fahri Turhal 
Ankara posta memurluğuna, Kemal 
Atilla Van memurluğuna, Muammer 
Bahacttin Ankara posta memurluğu
na, açıktan Faruk Ilgaz, Adnan Yal
çın. Raşit İnal ve Muzaffer Yaltrak 
İstanbul telefon müdürlüğü memur
luklarına tayin edilmislerdir. 

Beyoğlu be~inci noterliği 

Beyoğlu beşinci noterliğine eski 
Bursa mebusu avukat Senih Yaşmut 
tayin edilmiştir 

İstatistik umum müdürliiğünün ha· 
zırlamakta olduğu, zirai, iktısadi, ma· 
li ve kültürel vaziyetlere ait umumi 
ve hulasa rakamlı cep yıllığının tabı 
bitmiştir. Cebe sığacak büyüklükte 
bastırılan bu yıllık, her sınıf münev
verimizin arzu ettiği memleket işle. 
rine ait rakamları ihtiva etmektedir. 
Yıllık bir haftaya kadar Ankara'ya 

gelmiş bulunacak ve dağıtılacaktır. 
Aynı müddet içinde 9 uncu istatis

tik yıllığı da dağıtılmış bulunacak-
tır. 

Ankara kayakçılarından mürekkep 
30 kişilik bir kafile, bu akşam halke
vi spor komitesi başıkanı B. Namık 
Katoğlu'nun reisliğinde Uludağ'a ha
reket edecektir. 

Bu kayakçılar, dün hareket eden 5 
sporcu ile birlikte Uludağ'da federas. 
yonun tertip ettiği muhtelif müsaba
kalara bölgemiz namına girecekler
dir. 
Kayakçılarımızın Uludağ müsaba -

kalarında muvaffakiyet dereceleri bi -
raz şüpheli görülmektedir. Çünkü bu 
yıl bölgemize fazla miktarda kar yağ -
mamış, sporcularımız da antrenman 
yapmak fırsatını bulamamışlardır. 

Gençlerimize iyi seyahatler ve mu -
vaffakiyetler dileriz. 

Nevyork sergisine 

gönderilecekler 
Amerika Birlesik devletlerinin is

tiklalinin 150 inci yıldönümü münase
betiyle Nevyork'ta Nisan ayında açı
lacak dünya sergisindeki türk pavyo
nuna el sanatları ustaları ve milli o. 
yunlar oynryanlardan da gönderilmesi 
kararlaşmıştır. 

Yabancıların Türkiye'de 

seyahat ve ikametleri 
Emniyet İşleri Genel Direktörlüğü 

yabancıların Türkiye'de seyahat ve 
ikametlerine dair olan kanunun tat
bik şartlarını gösterir bir nizamname 
projesi hazırlamıştır. Üzerinde son 
tetkikler yapılmakta olan proje önü
müzdeki günlerde Devlet Şurasının 

tetkikine arzedilmek üzere Başveka

lete verilecektir. 

Mesleki tedrisatta f ayinler 
İstaınbul akşam kız sanat okulu ça

maşır öğretmeni Şaziye Gülengil Ka
dıköy akşam kız sanat okulu çamaşır 
atölyesi öğrebnenliğine, açıktan Mah
mure Urunç Kadıköy kız enstitüsü 
idare memur namzetliğine, açıktan 

enstit
0

ÜSÜ idare memur ·namzedig1ne, 
açıktan Hacer Titizel Trabzon kız e
nstitüsü idare memur namzetliğine, 
Ankara ticaret lisesi coğrafya mualli
mi Hüseyin Atayman Ankara sanat 
okulu tesviye atölyesi stajyerliğine, 
açıktan Şevket Arkut İstanbul Yük. 
sek İktisat ve ticaret mektebi muitli
ğine, İzmir sanat okulu tesviye ve re

simi hatti öğretmeni Nazmi Akyurt 
sim hattı öğretmeni Nazmi Akyurt 
aynı okul yardirektörltiğüne, açıktan 
Halil Coşkun Ankara Ticaret lisesi 
idare memur namzetliğine tayin olun
muşlardır. 

Tiirk Yiiksck Bimarları Birli
ği yıllık kongrelerini diin 

Halkevııde yaphlar 

Türk Yüksek Mimarlar Birliği 'dün 
Ankara'da Halkevinde yıllık kongre. 
sini akdetmiştir. Bu münasebetle mi
marlar, Ebedi Şef Atatürk'ün hatıra
larını taziz için üç dakika ayakta sü
küt etmişler ve bundan sonra cüm· 
hurreisimiz İsmet İnönü'ne ve büyük· 
!erimize tazim telgrafları çekilmesini 
kararlaştırmışlardır. 

27 - 1 - 1939 

Kanıutay dün bir çok mühi 
kanun projeleri kabul etti 

Memurlar bugün aylık a lacal<la 
Kamutay dün B. Refet Canıtez (Bursa) nın reisliğinde topla 

mıştır. 

Evelki toplantıda beş maddesi müzakere ve kabul edilmiş ol~ 
mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının aıılanmaaı ve zeytin mal 
sullerinin iyileştirilmesi hakkındaki ka·nun projesinin müzaker 
sine devam edilmiştir. 

Dün hava çok bulutlu 

geçti 
Dün şehrimizde hava çok bulutlu 

geçmı~ ruzgfilı şimali garbiden sani • 
yede bır metre kadar hızla esmiştir. Gü 
nün en yüksek ısısı 9 dereceye kadar 
yükselmiştir. 

Yurtta hava Trakya ve Ege bölge -
lerinde bulutlu, diger bölgelerde çok 
bulutlu ve yer yer yağı91ı geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların kare metre· 
ye bıraktıkları su miktarı Alanya'da 
87, Mersin'de 64, Adana'da 60, Cey -
han'da 41, Bodrum'da 32, Muğla'da 

25, ve bir çok yağışlı yerlerde de 1 - 24 
kiloğram arasındadır. Karla örtülü bu
lunan yerlerde karın toprak üstündeki 
kalınlığı Erzurum'da 1, Ulukışla'da 3, 
Ağrı'da 5, Tatvan'da 10, Malazkird'de 
12, Sarıkamış'ta 24, Nazmiye'de 42, 
Uludağ'da 145 santimetredir. 

Rüzgarlar doğu Anadolu'da sakin 
kalmış Tarkya'da şimalden diğer böl -
gelerdc umumiyetle garpten saniyede 
7 metre kadar hızla esmiştir. En düşük 
ısılar sıfırın altında olmak üzere Er -
zurum'da 2, Van'da 4, Kars'ta 6 dere • 
cedir. 

En yüksek ısılar da Çanakkale ve 
Sinop'ta 10, Balıkesir'de 11, İzmir'de 
12, Bodrum ve Antalya'da 15 Trab -
zon'da 16 derecedir . 

Tramvay şirketinin 

satın ahnması 
alınmasi muzalCerelerıne dun' ne tıe:

vam edilmiştir. Müzakereler müsait 
bir hava içinde cereyan etmektedir. 
Bugünlerde kati neticenin alınacağı 
tahmin edilmektedir. 

Bahkçıhk için 

radyoda konferans 
Bugün saat 19.35 de Ankara radyo· 

sunda deniz mahsulleri ve balıkçılık 
mütehassısı Doktor Kemal Bayraktar 
balıkçılık hakkında bir konferans ve
recektir. 

Yugoslav şilebi kurtarıldı 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Kara • 
burun'da karaya oturan 3000 tonluk 
yugoslav şilebi bugün kurtarıldı. Ya -
rın limana gelecektir. 

w:ır•••••'''*' • •tı.u •· .. .... , 

Üç milli cemiyete yardım için, 
müsait bir fırsatla karşılaşıyo
ruz: kurbanlarımızı, kurban 
derilerini Türk Hava Kurumu
na verelim· 
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Birçok maddeleri üzerinde mü 
kaşalar cereyan eden proje 19 un 
maddesi için verilmiş olan bir ta 
takriri ile kabul edilmiştir. 
Ankara'nın Yakupaptal köyünd 

Yozgat oğullarından Ahmet oğlu 
tılmI!J Kaya'nın; Manisa'nın Zeya 
cılar köyünden Mustafa oglu Hak 
Bicicinin ve Uşak'ın Ozdemir kö " 
den Sarı Mehmet oğullarından A 
met oğlu Halil Onder'in ölüm ·ce 
!arına çarptırrlmalarr hakkında Ad 
ye encümeni mazbataları okunmuş 
Js;abul edilmiştir. 

Kamutayın 1938 yılı birinci ve iki 
ci teşrin ayları hesabı hakkında me 
lis hesaplarının tetkiki encümeni m 
batası okunduktan sonra, 1938 m 
yılı umumi' muvazenesine bağlı ha 
dairelerle (L) cetvelinde değişik!· 

yapılmasına dair olan iki proje 
Kamutay ve Cümhurreisliği 1938 
li yılı bütçelerinde bazı fasıllara m 
zam tahsisat ilavesine ve Divanr M 
hasebat bütçesinde münakale yapr 
masma dair olan projelerle; Mil 
müdafaa bütçesine 200.000, orman 
mum müdürlüğü 1938 mali yılı bil 
çesine 100.000 liralık munzam ta 
sisat verilmesi; Posta Telgraf, Tel 
fon Umum Müdürlüğü 1938 bütçesi 
de değişiklik yapılması hakkında 

layiha kabul edilmi§tir. 

M ~lar bugiin veriliyor: 
Askeri memurlar hakkındaki 145 

sayılı kanunla zeytinin değiştirilm 
si ve bu kanuna iki muvakkat madd 
eklenmesine dair olan 3128 sayılı k 
nunla birinci maddesinde yazılı ( 
mur ve askeri mensupları) tabiri • 
tefsiri hakkındaki hükümet tezkcr 
si dolayısiyle hazırlanan projenin 
kinci maddesini, geçen toplantılar 

yapılan münakaşalardan sonra yeni 
den tetkik etmek Uzere Milli Müd 
faa encümeni geri almıştr. Encümc 
'1a•trr..İ-tP.rlhl'1..ı ..... ""U .... - ... H .. \ .... ıru 

edildi. 
Askeri fabrikalar tekaüt ve muav 

net sandığı ile cenaze nakline mahs 
enternasyonal anlaşmıya ginne 
hakkındaki kanun projesinin milzak 
re ve kabultinden sonra söz alan MaJ 
ye Vekilimiz B. Fuat Ağralt, ruzn 
de bulunan ve bayram tatili dolayısi 
şubat maaş ve ikinci kanun ücretler 
nin ayın 27 sinde verilmesini temi 
edecek olan projenin müstacelen 
tercih suretiyle müzakeresini isted 
Bu teklif ve proje kabul edildi. 

Kanun bugünkü resmt gazetede ç 
kacak ve memurlarımız aylıkları 
bugün alacaklardır. 

Birinci müzakeresi yapılacak ma 
deler müzakere edileceği sırada &Ö 

alan Bütçe, Milli Müdafaa ve Dahil 
ye encümenleri raportörleri, bu 
yihaların taşıdıkları hususi ehemiy 
dolayısiyle müstacelen müzakereleri 
ni istediler. Bu teklifler, her layi 
görüşülürken ayn ayrı reye konara 
kabul edildi. Posta, Telgraf ve 

müdürlüğü, diğer 
olduğu gibi münha1 

tihanı açmak sureti 
tır. Müsabaka imti 
oldukça yapılacak 
olunacaktır. Müsa~ 
sc mezunları kabul 
imtihansız dışarıdaı 

caktır. 

mem ur alacak· 
'lı lUzum hasıl 

daha evel ilan 
imtihanına li-
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Arazi vergisi hakkındaki 1883 sa 
yılı kanunun bazı hükümlerinin de 
ğiştirilmesi; 1935 mali yılı sonu 
kadar olan arazi vergisi bakiyeleri 
nin munzam kesir ve cezalariylc bi 
likte terkinine dair kanun projelerı 
Devlet Demiryolları ve Limanları 
mumi idaresinin teşkilat ve vazife} 
rine dair olan 1042 sayılı kanuna e 
layiha; devlet kitapları mü tedavi 
sermayesi hakkındaki 2133 sayılı k 
nunun bazr maddelerinin değiştiril 
mesine dair olan layiha; vilayetl 
umumi idaresi kanununun bazı ma 
delerini değiştiren 2630 sayılı kan 
nun ikinci maddesinin tadili hakkın 
daki layiha; istiklal madalyası kan 
nuna ek olan 869 sayılı kanuna mu 
vakkat bir madde eklenmesine da 
olan layiha Kamutay'ın dün müzak 
re ve kabul etmiş olduğu projeler 
rasındadır. 

dan eaer kalmadı. Fakat, eme 
almıya. ller ilıtinıale kar4ı l ki, hala bu acaip yabancı terkibi 

Zehirli ga kur~n 
ta!'ı likıı anı c it· ri 

Zehirli gaz kursu 
recek derecede muv 
eczacı, hastabakıcı, 

ve jandarmalara ver 
lerle kurslara iştira 
vesikaların damga ı 
maması kararlaşmış 

konferansı ve· 
ak olan hekim, 
rretınen, polis , 
n tasdikname· 
denlere verilen 

;nine tabi tutul. 

Evkaf ve lu 1 eli ye fen 
he) etlerinin t plantısı 

İstanbul, 26 (Tel f nla) - Evkaf 
umum müdürü B. F ri Kıpcr'in işti
rakiyle bugün bde ye ve evkaf fen 
heyetleri müşterek ır toplantı yap • 
mı,ıar, toplantıda 1 anbul'un imar 
itlcrindc iki dairen'n teşriki mesaisi
ne karar vermişlerd r. 

Dcnizhank umum müdiirii 
lstaıılml da 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Deniz • 
bank umum müdür vek li B. Yusuf Zi
ya Ercin bu sabah Ankara'dan İstan- 1 
bul'a gelmiş ve işine başlamıştır. 

- İngiltere harbe hazırlanıyor. 
Çemberlayn, söylediği nutukta 
hükümetin planını anlattı ve hal 
kı gönüllü olarak orduya girmeye 
davet etti. 

- Niçin? 
- Her ihtimale karşı! 

- ltalya'nın ihtiyat kuvetlerini 
silah altına çağırdığı Roma'dan 
tekzip edilmekle beraber, hatka 
kaynaklardan teyit ediliyor. 

- Niçin? 
_Her ihtimale karııt 
_ Almanya'nın tekzip etmesine 

rağmen, bir takım telgraflar ya -
kında alman ordusunun büyiik bir 
manevra yapacağını bildiriyorlar. 

_ Acaba niçin? 

- Her ihtimale karşı! 
- Amerika ayan hariciye encii-

meni reiai mister Pit.ınan, memle
ketinin tehditleri göz önünde bu -
lundurarak hazırlarunasını, hazır 
bulunmasını teklif ediyor. 

- Niçin? 
- Her ihtimale kar,ıt 
Ah bu "her ihtimal''! Bu ihti

mallerin dünyayı nereye doğru aü.-

rüklediğini düşünüyor mwunuz? 
Biriai de çıkıp: 

- İnsanlığı, medeniyeti ve dün
ya huzurunu korumak için esaslı 
bir tedbir al alon 1 

dese ve: 
- Niçin? 
Diye sorulduğu zaman: 
- Her ihtimale karııt deae ne 

olur? 
içimden böyle biT temenni geçi

yor ama, gözüm haritada ''Cenev
re" tehrine takılmuat. 

t;uyl 

Londra'da İngilizler, geçenlerde 
çayın üç yüzüncü yılını kutlamıı -
lar. Çay, Avrupa'ya ilk geldiği za
man, bunun naaıl pitirileceğini bil
miyenler, yaprakları kaynabr, su
yunu döker ve ıılak yaprakları ek
nutğin üzerine koyarlamııt. 

Şimdi de §ark uaulü demlemekte 
garp uaulü demlemek arasında 
fark yok değildir. 

Fakat turaya dikkat ediniz: 
Londra'da çayın Üç yüzüncü yılı 
kutlanırken çayın vatanı olan Çin 
aemaver gibi kaynamaktadır. 

"htabılı Amere~~ 

Padişahlık zamanında pa•dişah
ların atlarının, arabalarının bu -
lunduğu yere halk "beylik ahır" 
der, fakat zamane çelebileri, 
bu kaba terkibi ağızlarına yakı§ -
tıramadıkları için, lstabılı amere 
der, dururlardı. 

Evelki günkü İstanbul gazetele
rinden birisinde ~yle bir ba§lık 
gördüm: 

''Belediye latabılı i.ıJH,re'yi de 
iatiyor." 

Paditah gitti; atından, arabaaın~ 

yaşatanlarnnız var! 

T<ım mevsimi! 

- Sulh tehlikede midir? 
- Harp olacak mı acaba? 

- Siyaset ufkunda toplanan ka-
ra bulutlardan sonra bir fırtına çı
kacağını umuyor muıunuz? 

- 1939, 1914 aeneaine benziye
cek mi? 
Dünyanın her tarafında bu türlü 

aorgular &0rula dururken bir İs -
tanbul gazetesinde ıu sinema ila -
nını görmiyeyim mi? 

"Saray Boma faciası" • 
İçimden tam meV&İmİ dedim 1 

I>iulonıatlar ! 

iki siyaset merakh11, konuşu
yorlardı. Birisi dedi ki: 

- Roma görüşmesinden hiç bir 
netice çıkmadı. Bu kış kıyamette 
yatlı batlı Bay Çemberleyn bu ka
dar uzun bir yolculuk ettikten r.on-
ra .... 

Öteki cevap verdi: 
- Evela Roma Londra' dan da-

Milli müdafaa ihtiyaçları için 125. 
milyon liraya kadar teahhüde girişi 
mesi hakkındaki 3404 sayılı kanunuı 

değiştirilmesi ve 12,5 milyon lira ~ 
lan senelik taksitlerin 17 milyon 1 
raya çıkarılması hakkındaki proje 
dün kabul edilen layihalar arasında 
dır. 

Kamutay bugün toplanacaktır. 

ha aıcaktır. Sonra, İngilizlerin bir 
aözü vardır: "Üç mahlük vardır k i 
gelir görünür, giderler; gider gö
rünür, gelirler: diplomatlar, ka
dmlar, yengeçler!,. 



'-DIŞ POLİTİKA 1 
ispanya harbinden sonra 

Franko'nun kıtaları Barselona'ya 
Ya girmitler, yahut da girmek üze
redirler. Barselona'nm i~gali üzeri
ne artık Katalonya cephesinde harp 
nihayetlemnit olacaktır. Bundan 
aoıtra, Katalonya'da &erbest kalan 
kıtalar, Madrit cephesine karşı ta
arruza baılıyacaklar ve bütün ıs. .. 
Panya Franko'nun eline geçmiş bu
hınacaktır. Bu neticeye belki kısa 
bir zamanda varılır. Belki de birkaç 
hafta veya birkaç ay sürer. Fakat 
Fra.nko'nun zaferini artık olupbitti 
olaraık kabul etmek lazımdır. 

Vaktiyle Avrupa'ya sirayet et
memek için İspanya'daki ihtilalin 
neticelenmesi temenni edilirdi. Şisn
di neticelenmesi sulh ve müsalemet 
için daha tehlikeli olmıya hatladı. 
Haııbin sonu yakla~trkça Avrupa 
sulhu için tehlike de artıyor. Bmıun 
birkaç sebebi vardır: 

1 - Evela Muaolini, Roma müla
k atmda Frlln$a ile hesapla~ za
manının ancak İspanya meselesi 
tu.fiye edildikten sonra gelmit bu
lunacağım ~mbet"leyn'e söylemiş
tir. Binaenaleyh ispanya harbinin 
aoııu, Fransa ile hesaplatmak zama
lllnm gelip çatın.ası demektir. 

2 - ikincisi, İspanya harbi niha
)'etlenir nihayetlemnez, İngiltere ile 
İtalya ara.amdaki 16 nisan mukave
lesin in bazı hükümlerini tatbik et
ınek .icap edecektir. Yani İtalya, as
k erlerini lspanya'dan geri çekecek. 
Majorka adasını .tahliye edecek ve 
Akdeniz istatükoauna riayetkar ol
duğunu gösterecektir. 

ULUS 

:to::,0 N Y ·A; · H A B E -R, L E R i Ameriko'doki den iz 

manevra sın ı n hedefi: . . 

Fransa'n ın dış politikası 
B. Bone beklenen nutkunu verdi· 

Fransa yabancı bir devletin 
İspanya toprak bütünlüğünü 

·tehdidine müsaade edemez 

f ransa İmparatorluğun bütünlüğüne 

dokunulmasına müsaade elmiyeceklir 
Parlômento kabineye itimat reyi verdi 

Paris 26 a .a. - Hariciye nazırı B. Bone beklenen nutkunu bu-
' gün mecliste söylemiştir: 

Nazır iptida mebuslar tarafından söylenen nutuklara temas 
ederek bunların birçok tearuzları ihtiva ettiğini kaydetmiş v e 
demiştir ki: 

noktada Fransa ne bir hakem, ne de 

Japon ve Fransız 

f ilolar1 Tonkin 

civarında toplanıyor 
Kongkong, 26 a.a. - Japon gemile -

rinin Tonkin körfezinde ve Kiunçov 
boğazında toplandığı bildirilmekte -
dir. Uaiçov adası üs olarak tahsis edil
miştir. Bu adaya muhtelif cepheler -
den mühlm miktarda malzeme ve kı -
talar gelmektedir. 

-- ... 
Avrupa' dan gelecek 
bir hücuma karsı 

3 

Amerika kendini 
müdafaa 

edebilecek mi ? 
Guantanamo, Küba, 26 a.a. - Bah· 

riye mahfilJeri, 10 şubatta başlıyacak 

olan önümüzdeki deniz manevralan -
nm Avrupa'dan yapılacak bir istilaya 
karşı Amerika'nın bütün şark sahil -
!erini Küba'yı müdafaa merkez nokta-

Fransız filosu da topl<ınıyor sı ittihaz etmek suretiyle müdafaa e -

Hankon,g, 26 a.a. - Uzak doğudaki 
fransız filosu kumandanlığı, fransız 

harp gemilerinin Tonkin körfezinde 
toplanmasını emretmiştir. 

Çin zaferleri 

debilip edemiyeceğini gösterdiğini be
yan etmektedirler . 
Bazı manevralar, tarihte şimdiye ka

dar yapılmış ablokaların en muazza -
mı tesis edilmek suretiyle, Brezilya 
sahillerinden Nevyork'a kadar yapda
caktır. 141 gemi, 600 tayyare, 2 tayya-

Hongkong, 26 a.a. - Çinlilerin re gemisi ve takriben 60.000 kişi bu 
Hangçov'un gari:ıinde yeni muvaffa - manevralara iştirak edecektir . 
kiyetler kaydettiği ve düşmanın bir Bundan başka Amerika'nın Guanta
kaç kilometre geriye çekildiği bildi - namo deniz üssünü tevsi etmek ve bil 
riJmektedir. hassa yeni bir tayyare meydanı ile 
Ayrıca Çin kıtalan, bugün öğleden sevkülceyş yolları inşa eylemek ta · 

sonra Hotsin civarında dört bölgeyi savvurunda olduğu istihbar edilmiş -
istirdat etmişlerdir. 1 tir · "- Fakat tamamen tebeyyün eden 

bir nokta var. Umumi harpten beri, 
beynelmilel vaziyet hiç bir zaman ge
çen seneki kadar ciddi, vahim ve muğ 
lak olmamıştır. Bazı hatiplere inan -
mak Iazımgelirse, bütün fel3.ketlerin 
sebebi Münib anlaşmasıdır. Hükümet 
buna hayret eder, zira ilkteşrinden -
beri kaydedilen bütüın vakıalar dış 

politikamızın lazım olduğu şekilde 

sevkedilmiş olduğunu göstermekte
dir. Münib uzlaşması Fransa'yı öyle 
müthiş bir sergüzeştten ~irgemiştir 
ki bunun ilk kurbanı Çekoslovakya 
olabilirdi. Çek buhranı esnasında, 

fransız ... İngiliz dostluğunu bütün 
kıymetiyle takdir imkanını bulduk. 
İki demokrasi aynı barış arzusiyle 
mütehassistirler. Bu demokrasiler 
hic bir kimseden hiç bir şey istemi
yo~lar, fakat mim şereflerini müda
faa ve muhafaza azmindedirler. 

başkamu~as~t~şebbü~erikabul~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
demezdi. İngiliz hükümeti bu fikre iş 

lngiliz - Fran.,.ız görüşmeleri 
Son zamanlarda cereyan eden in -

giliz _ fransrz görüşmeJeri esnasında 

tirak ett·iğini bir nota ile bildirmiş ve 
Çcmberleyn ve Halifaks Roma'da bu 
beyanatlarına uygun bir şekilde hare
ket etmişlerdir. 

Hükümet, başvekil ile benim daima 
izah ettiğim siyaseti takibe devam ede
cektir. Fransa, imparatorluğuna doku
nulmasına müsaade etmiyecek, hakimi
yetin ve topraklarının bütünlüğünü 
muhafaza edecekeir. 

Diğer devletlerle 
Fransa, Belçika, Hollanda, Baltık 

devletleri, orta Avrupa ve şark Avru
pası devletleriyle olan münasebetlerini 
takviyeye çalışmıştır. 

Fon Ribbenlrop'un Varıova ziyaretinin hedefi 
,,.,,,., 

Polonya'nın bitaraf 
kalmasını temin etmek 

Cenevreye karşı yeni bir de 
milletler cemiyeti kurulacak 

Romanya kıralı ile Yugoslavya nai- Paris, 26 a.a. _ Havas ajansı bildi-, ran Macaristan'a bağlıdır. Yani ~a-
hinin Paris'i ziyaretleri, Türkiye ile riyor: Varşova'dan buraya gelen se- caristan bu meseleye ne derece al~ka 
aktedilen dostluk muahedesi, Roman- lahiyetli raporlara göre, alman harici- gösterirse ı:oıonya da o derece alaka 
ya ,Yugoslavya ve Bulgari~tan ile ya- ye nazırı fon Ribbentrop'un Varşo- gösterecektir. 
pıJan ekonomik müzakereler fransız va'ya yapmakta olduğu ziyaretin baş- Alnıanwı ve Jtal:...,a'nın 
bükü.metinin orta Avrupa ve doğu Av- lıca hedefi her türlü haJlerde Polon- .r- ., . 

rupası memleketlerine karşı alakasız- va'nın bitaraf kalmasını temin eyle - teşebbüsleri 
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! T ÜRKİYE BASINI 

Dr. Refik Saydam 
kabinesi 

TAN'da bu başlıkla yazdığı b 
başcyazıda B. Ahmet Ağaoğlu eze·· 
le §Öyle demektedir: 

''Batve.kalete getirilmiş olan z 
memleketçe tanınmış bir §ahsiyett· 
Doktor Refik Saydaın, mevkiini ke 
ıdisine hll'akmış olan Celal Bayar gi 
kurtuluş mücadelesinin hemen il 
gününden bu zamana kadar bir te 
dakika ayrılmaksızm ve bir tek da 
kika bo§ durmaksızın Atatürk'ü 
lnönü'nün yambaşında çalışanlarda 
birisidir. On sekiz senelik bazan · 
lüm kadar ağır mücadelenin bütü 
cilvelerini görmüşlerden birisidir. E 
iptidai vasıtalardan bile mahrum o 
duğu zamanlarda Srhiye Vekaletini 
tanzim ve idaresini eline aldı ve işi 
eri olduğunu ispat etti. Yüksek ahı· 
kı ve seciyesi ile, ciddiyet ve çalı 
kanlığı ile, mazbut bayatı ile herke 
hürmet ve saygı telkin etti. Böyle b · 
zatın İf başına getirilmesini her va 
tandat elbette ki sevinç.le kartılıy 

caktır. 

ı,te büyük inkılabın 
zihniyetine aşılıyacağı başak aşıs 
ve bu aşı ameliyesinin icrasıru d 
Doktor Saydam' dan bekliyoruz.,, 

YENI LONDRA SEFlRlMlZ 

SON POST A'da B. Muhittin Bi 
gen bu başlıkla yaz•dığı bir yazıd 
ezcümle şöyle demektedir: 

'Türkiye bütün dünya ile dost ol 
mıya ve bilhassa dünyanın bütün b .. 
yük kuvetleriyle tesis eylediki dost 
lukları aynı derece ehemiyetle gü 
den güne derinleştirip, kendisine d 
vamh bir sulh ve bu sulh iç.inde bİ 
umran faaliyeti temin eylemiye ça 
lıpnaktan baıka bir dütünce içind 
değildir. Halbuki, dünya biribirin 
bugün o kadar bağlamnıf bir hald 
ve o kadar girift bir hayat yaşıyor 
bütün dünya kuvetleri arasında he 
hangi b ir tarafta patlryacak bir mü 
cade lenin diğer dünya milletleri 
feVtkalade yakından alakadar etm 
meai imkansız bulunuyor. Bu büyii 
kuvetler arasındaki mücadele hava 
ıı.ını da her gün teneffüs edip durd 
ğumuza göre, h arici siyasetimizin a 
zami bir dikkatle idaresi, bugün he 
zamandan ziyade mühim bir mesel 
olmuştur. 

ltalya'nm Fransa'dan istedikleri 
İle lngiltere'ye karşı giriştiği taah
hüt arasında bir tezat vardır. Bu te
zat bü tün tehlikesiyle beraber, ls
Panya harbi nihayetlenir nihayet
lenmez tebarüz e-decektir. Bir defa 
ltaJya İspanya yarımadasından as
k erlerini geri çekecek mi, çekmiye
cek mi? Fransa'da hiç kimse ltalya'
nın fspanya'dan askerlerini geri çe
keceğine inanmıyor. Bu sebepledir 
ki bazı franaız gazeteleri, böyle bir 
\l'a:ziyet kartraında Fransa'nın da ls-
p anya' ya ait bazı topTaklan İşgal et
nıesini tavsiye etmektedirler. Mese
la İtalya Majorıka adasından çıkmı
Yacağına göre, Fransa'nm Minorıka 
a.d .. snu almaımı istiyorlar. İapanya'
h11ı....Fr.an Jt.11 lv .. ve Almanva ara
le bir tetebbüs Avrupa'yı harbe a
dar götürebilir. 

ral ve ntel ktüel bÜtün işb1rtigi me
seleleri tetkik edilmiştir. Aynı zaman 
da, Fransa He İngiltere bir harp ha
lini de dikkate almak mevkiinde kal
mışlardır. Bu takdirde bütün fransız 
kuvetleri İngiltere'nin ve İngiliz ku
vetleri de karşılıklı Fransa'nın .em -
rinde olacaktır. 

... t>""~~·-.... ~·------- -- ~ -- --· ıneknr. uyıe anıaşnıyor ki alman ha-
Fransa'run Sovyetler Birliği ve Po.. riciye nazın Fransız _ Polonya itti_ Siyasi mahfiller, Almanya'nın Var 

Jonya ile olan münasebetleri mükerrer fakrnm feshini değil hioç değilse bu şova'da, İtalya'nın Belgrat'ta yaptık -
istişarelerle teyit edilmiştir. F.ransız ittifakın tatlbikinin daha az otomatik lan mülakatlar ile Musolini'nin Ro
politikasmın Sovyetler Birliği ve Po- bir şekle girmesini elde etmeğe çalı- ma'da bulgar kıralı Boris'le ve Al
lonya'ya karşı olan taahhütlerinden ka şacaktrr. manya'nm da general Franko ile olan 

Şükretmek lazımdır ki bugÜnk .. 
dünya, pek de dünkü halde değild 

Yakın zamanlara kadar küçük ve or 
ta derecede dıeıYletler, büyükle · 

ltalya kıtalarmm ispanya yarmı
aıdasmdan ayrılacaklarına inanan 
b ir devlet adamı, Çemberleyn'dir. 
lngiltere bqvekilinin bu itimadı 
Roma görü~esinden sonra da sar
aılmamıı gibi görünüyor. Hatta söy
lendiğine göre, Musolini, kendisini 
istasyonda teıyi ederken kulağına 
eğilerek bu nokta Üzerinde teminat 
vennİ,Jtir. Fakat Musolini ispanya 
h arb inin son unda bunu tevil etımiye 
çahtır da as.kerlerini geri çekmezse 
vaziyet n e olacak? Her şeyden eveJ, 
Çem.b erleyn'in "yatıştırma" siyaseti 
iflas etmit olacaktır. Fakat mesele 
orada kalmı§ olmıyacaktır. Çünkü 
Fransa, ltalya ve Almanya tarafın
d a n garbi Akdeniz'de ihdas edilen 
olupb it tiyi kabul etm.iyeceğini bil
dinni§tİr. Ve bunun için de hazırlı -
ğa baılaını§ bulunuyor. Şimali Afri
ka'daıki askerlerini takviye ebniş. 
Şa.r'ki Afrika'ya Senegal askerleri 
gön dermi§. Denizde de tertibat al
mıftır. ltalya'nın da hazırlıkların
dan b ahsedilmektedir. Hatta ltalya 
kııtalarına lspanya'daki gibi "gönül
lü,, alm anlarrn yardım edecekleri 
b ildirilmektedir. 

l talya ve Almanya öyle yeni bir 
t eknik icat etmişlerdir ki harp ilan 
e tme de n ve hatta resmen askerleri -
n i h arb e İ§tirak ettirmeden harp ya
p a biliyorlar. ftalya, lspanya'ya yüz 
b in a sker ııevketmiı ve orada ispan
ya aaker leriyle iki sene dövü,m1* 
tür. Halbuki ortada ilin edilmiş bir 
harp m evcu t olmadığı gibi, ispanya
d ak i sil&hlı kıtalarm "gönüllü'' ler • 
d en ibaret olduğunu iddia etmiştir. 
'.Afrik a'da da tarafları bile belli ol
mıyan bu tertip bir harp ba,Iıya.bi
lir. Hülasa, ispanya harbinin s.onu 
ya.klaıtrkça, sulh için tehlike de art
m a k tad a. Dün sulh na.mma ispanya 
ihtilalin in nihayetlenınesini istiyor
duk. Bugün de adeta sulh namma is
panya h arbi devam etse diyeceğimiz 
geliyor. 

A. Ş. ESMER 

Trakya' da küçük sanat 
kurslan arttırılıyor 

Buna binaen, Fransa'nın ingiliz 
kuvetleri ve İngiltere'nin de fransız 
askeri kuvetleri karşılıklı olarak müm 
kün olduğu kadar artmış görmek te
mennisinde bulunmaları pek taıbiidir. 

Fransız - Alman deklera.'lyonu 
B. Bone bundan sonra Fransa'nın 

Almanya ile olan münasebetlerini ıs
laha çalıştığını ve bütün dünyanın 
bunu tasvip edeceğini kaydederek de
miştir ki: 

Fransız ... Alman deklarasyonu ge -
çen ikinci teşrinde zorluksuz ve ta -
mamen halisane bir ruh içinde imza 
edilmiştir. Fransa haklarmdan hiç bir 
fedakarlıkta bulunmamıştır. 

Hükümet, bu müşterek deklarasyo
nun karşrlıklı itimat esasına dayanan 
müstakbel işbirliği için belki de ilk 
bir merhale olacağı fikrindedir. Fraın 
sa yarın Almanya ile bir harbe giriş
se dahi harpten sonra bu harbe gi
ren diğer memleketlerle olduğu gibi 
onunla da münasebetlere girişmek 
mecburiyetindedir. İngiltere, Belçi -
ka, Lehistan, Sovyetler Birliği ve 
Amerika Fransa'nm dostluk muahe
desi imza ettiği memleketlerdir. Bü
tün bu memleketler fransız - alman 
deklarasyonunun imzasına müncer 
olan müzakerelerden haberdar edil -
mişlerdir. İngiltere, Lehistan ve A
merika bu deklarasyonu büyük gaze
teleri tasvip etmişlerdir. 

çmdığı hakkındaki masala bir nihayet 
vermek lazımdır. Su taahhütler hala 
ve daima mevcuttur ve aktedildikleri 
fikir ve ruh dairesinde tatbik edilmele 
ri lazımdır. 

ispanya meselesi 
Müteakiben B .. Bone, Amerika ile 

olan münasebetler, muhacirler mesele
si ve uzak doğu meselesinden bahset
miş ve1spanya meselesine geçerek de
miştir ki: 

Fransız hükümeti karışmazlık pren
si pine sadıktır. Fransa'mn İspanya'da 

mıidafaa edilecek menfaatleri mevcut
tur ve buna binaen yabancı bir devle
tin İspanya toprak bütünlüğünü tehdit 
etmesine müsaade edemez. Lort Hali
faks 'tan yabancı gönüllülerin İspanya 
den çekilmesi için yeni bir teşebbüste 
bulunması rica edilmiştir. Lort Hali
faks ingiliz hükümetinin ispanj"OI top
rak bütünlüğüne herhangi bir suretle 
halel getirilmesine müsaade etmiyece
ğini teyit eylemiştir. Fransa bu beya
nata en büyük ehe.miyeti atfetmekte
dir: 

Akdenizde münakale yollarmm teh
didi Fr~ kadar lngiltere'yi de ala -
kadar eder. 

B. Bone bundan sonra, muhalefetin 
ve bilhassa müfrit sağ cenahla komü
nistlerin tenkitlerini reddederek her 
ttirlii tahaffuzi harbe aleyhtar bulun
duğunu söylemiş ve fakat aynı zaman
da barış aşkının Fransa'nın herhangi 
bir suretle zafı demek olmadığını bil
hassa kaydetmiştir. 

Varşova'mn siyasi mahfilleri fon 
Ribbentrop'un Varşova'ya yaptığı bu 
ziyaretle italyan hariciye nazırının 
geçen gün Belgrad'a yaptığı ziyaret 
arasında sıkr bir münasebet görmek
tedir. Malum olduğu üzere İtalya ha
riciye nazırı da diğer mevzular ara
sında bilhassa Yugoslavya'nm bita
raflrğınr görüşmüştür. 

Yugoslavya' nın vaziyeti 
Yugoslavya tarafından yeni hiç bir 

teahhüde girişilmediği hususunda ıs
rar edilmesine mukabil İtalyanlar bir 
anlaşmazlık halinde Yugoslavya'nın 
Roma - Berlin mihveri aleyhinde va
ziyet alınıyacağmı söylüyorlar. Bu i
talyan iddialarının ne dereceye ka ... 
dar doğru olduğu bilinemezse de Yu
goslavya bitaraflığını ltalya'nm ken
di siyaseti için esaslı bir unsur telak
ki ettiği anlaşılıyor. Aynı suretle Al

manya dahi Polonya'nın bitaraflığı
nı kendisi için çok mühim telakki ey
lemektedir. 

Leh - ~Macar münasebetleri 
Diğer taraftan, Macaristan anti

komintern paktına iltihak ettikten 
sonra Macaristan ile Polonya arasın
daki münasebatın ehemiyeti çok azal
mıştır. Bund;ın dolayısiyle de Polon
ya müteessir olmuştur. Bu cümleden 
olarak, Polonya hariciye nazırı Bek'
in 23 sonkanundaki beyanatını zikret
mek muvafık olur: Polonya Macaris
tan'la müşterek hudut fıkrine sadık
tır. Fakat bunun tahakkuku münhası-

Bunun tasvibi fransız milletinden 
de istenseydi, ittifakla tasvip edile -
ceğinde şüpheı yoktur.,, Fransa her türlü imtihana hazırdır. ---------------

Fransa vazifesinde kusur etmiyecek- radikal sosyalist partisinin itimat tak-
1 talyan - Eransız miinasebatı tir. Eyl\ıl seferberliği Fransa'nın nasıl ririni tetkik imkanı ver.ilmek üzere 
Nazır bundan sonra italyan _ fran- bir hamle ile kalktığını sipat etmiştir. celse tatil edilmiştir. Bu itimat takri

srz münasebetlerine geçmiş ve bu mü- Lüzum görüldüğü takdirde bunu tek· rinin metni şudur: 

temasları arasında bir münasebet gör. 
mekte ve hedefin herhangi bir anlaş
mazlık takdirinde sürprizlere mani 
olmak için mümkün olduğu kadar faz
la memleketlerin işbirliğini ve hiç de
ğilse teveccühlerini kazanmak oldu
ğu mütaleasındadır. 

"Bitaraflık,, 

Cenevre karşısında mukabil bir mil
letler cemiyeti teşkil edilmesi bütün 

bu faaliyetin nihai gayesidir. Bu ce
miyete büyük totaliter devletlerle bi
taraf devletler girecektir. Bittabi bu

rada bitaraftan maksat Almanların bi ... 
taraflığa verdiği manada siyasetlerini 
idare etmektir. Almanlar bitaraf ola
rak ancak Almanya ve İtalya'nrn da
hili siyasetlerine muhalif dahili siya
set gütmiyen devletleri tanımaktadır. 

Nu.tuklar 
Varşova, 26 a.a. - Dün akşam B. 

Bek tarafından Alman Hariciye Nazı
n Fon Ribbentrop şerefine verilen zi 
yafette iki devlet adamı da samimi 
nutuklar teati ederek, 1934 de Polon
ya ve Almanya arasında imzalanan an. 
taşmanın ehemiyetini tebarüz ettirmiş 
ler ve Alman - Leh dostluğundan si
taıyişle bahsetmişlerdir. 

Dünkü temaslar 

Varşova 26 a .a. - Alınan ajansı bil 
diriyor: 

B. Bek'in bu sabah yaptığı temaslar 
iki memleket münasebetleri hakkın
da ve Avrupa'nın kalkınmasına dair 
müşterek politikaları hakkında görüş 
teatisine vesile olmuştur. 

peılerine takılıp onlarla beraber yü 
rümeği yegane mümkün siyaset zan 
nederlerken bugün, b unlar yeni bi 
ıuurla canlanmışlar ve kendilerini 
bu tesirden uzak tutma lüzumun 
çok iyi anlamışlardır. Bunun için, ç 
tehlikeli ihtimallerle dolu duran b~ 
günkü enternasyonal vaziyet içinde~ 
bütün dünya itleri ve Türkiye'nin 

m uhtelif harici münasebetleri iç.inde 
en toplu ve en çok maliimat sahibi 

bir siyaset adamımızın Londra'da 
bulunması ayrıca b ir hayır temine
decektir.,. 

Fransız sefiri nin 
. 

resepsıyonu 

Yeni fransız büyük elçisi ve Bayan 

O. R. Massigli dün kordiplomatik şe

refine bir resepsiyon vermiştir. R~ -

sepsiyonda Hariciye vekili Şükrü Sa -

raçoğlu ile vekalet erkanı, bütün kor -

diplomatik azası ve bir çok şahsiyetler 
hazır bulunmuştur. (a.a.) 

Giresun' da yeni 
yol ve köprüler 

Giresun, 2~ a.a. - Şimdiye kadar 
motörlü vesaitin gidemediği Dereli -

Giresun yolunun 25 kilometresi mü· 
kemel şose halinde bitirilmiştir. 

Giresun - BuJancık arasında 30 met 
re uzunluğunda betonarme köprü ile 
merkezde yapılmakta olan on dersa
neli ilk okulun çatı ve diğer aksamı
nın inşaatı müteahhitlerine ihale e
dilmiştir. nasebetJerin selahı için yapılan muh- rar edecektir.Fransız diplomasisi fran "Meclis hükümetin beyanatını tas

telif teşebbüsleri izah ettikten sonra sız kuvetine istinat etmektedir. Dışa- vip ve hükümet tarafından fransız im
ltalya'nın son deklarasyonunu haklı rıda Fransa'nın inhitatına güvenenler paratorluğunun ve imparatorluk müna
göstermek için ileri sürdüğü sebep- kendilerine zalim sürprizler hazırla- kale yolları emniyetinin himayesi için 
Jerden bahsederek 1938 nisanından mış olurlar. Bunun böylece malfun ol- gösterilen teyakkuza itimadını beyan 

Bu hususta iki taraftan da hiç bir 
tebligat yapılmamış olmamakla bera
ber, bu vaziyetin kıymetinin bilhassa 
mesul devlet adamları arasında şahsi 
temasta mündemiç bulunduğu kayde
dilmektedir. 

Halk Partisi tarafından şehrin u
mumi meıydanlarma ve parka ampili
fikutor tesisatı yapılmaktadır. 

beri ltalya'nm Fransa'nm politikası- ması lazımdır. ederek ruznameye geçilmesini kabul e-
Edirne, 26 a.a, - Trakya'da bir ta

raftan köylerden ilk ve kaza merkez
lerinde orta okullar açılmağa çalışı
lırken çok iyi semereleri görülen kü. 
çilk sanat kursları da her yıl biraz 
daha arttırılmaktadır. Kısa ve pratik 
yoldan usta yetiştiren bu kursların 
sayısı 14 e çıkmı§tır. 

nın değişmesini haklı gösterecek hiç Hükümete itimat der.,, 
bir harekette bulunmadığını bildir - Marin grupu ayrıca bir karar sureti 
miştir. Merkez sol cenah ve sağ cenah me- teklif edilmesini kararlaştırmıştır. 

Bu usul Roma - Berlin mihveri po
litikasına sıkı bir surette merbut ola. 
rak doğu Avrupasının inkişafına mü
teallik meselelerde neti~eler vermiş 
bulunuyor. 

Teminat akçeleri miiruru 
zaman müddeti 

·Fransa italyan hükümetine verdiği busları B. Bone'nin nutkunu şiddetle Meclis kulvarlarında söylendiğine 
cevaplarda hiç bir istek ortaya koyma alkışlamışlar, buna mukabil komünist- göre, sosyalist grupu da bir tadil tak
mış ve kendini müdafaa mevkiinde de ler nutkun muhalefete cevap teşkil e -ı riri vermek niyetindedir. Meclis radi
bulunmamrştır. Fakat bir uzlaşma ta- den kısmında pe kziyade gürültü et- kal sosyalist hizbinin yeniden B. Blum 
hakkuku için çalışmıştır. Ancak ~u mişlerdir. Nutuktan sonra ınebuslaar ile temasa geçtiği haber verıilmektedir. 

Buna binaen, bu mUUikatlardan san
sasyonel netice bekliyenler çok aldan 
mış olacaklardır. 

Fon Ribbentrop bugün cümhurreisi 
tar~fından öğle yemeğine alıkanul
muştut, 

Müteahhitlerin bir sun'u takı;iri ol
madan mukavelenin resmi dairelerce 
feshi dolayısiyle müteahhide iadesi 
lazım gelen teminat akçeleri için mü
ruru zc.manın mukavelenin f eı;hinden 
başlaması takarrür etmiştir. 
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Amerika "Jemokra•i" yi okunabilir 
bir hale koyarken ... 

(Nevyorlc Taymis) 

Roma ile Berlin 
ARASINDA 

işbirliği ve rekabet 
Yazan : Serj Sahatiye 

LA TRİBÜN DE NASYON'DAN i 1 
.......................................................... , ......... 1 

..................................................................... f 
R oma - Berlin mihverinin 

dıplomasisi şarki ve or
ta Avrupa'da hummalı bir fa -
aliyet gostermekte devam edi
yor. Nazırların seyahatleri, 
mihver devletleriyle Tuna ve 
prk devletleri nazırları ara -
11nda göruşmeler git gide ço -
ğalıyor. Evcli kont Ciyano 
Budapeşte'ye gitti, sonra B. 
Bek, Berhtesgaden'i ziyaret 
etti. Daha dün kont Çaki Ber
lin'deydi. Bugün, kont Ciyano 
B. Stoyadinoviç'in davetlisi 
ııfatiyle Belgrad'dadır. Gele -
cek hafta B. Fon Ribbentrop' -
un Varşova ziyaretine sıra ge -
lecektir. 

Bu görüşmeler ne dereceye 
kadar biribirini tamamlayıcı 
mahiyettedir? 

Avrupa'nın bu bölgesinde İ
talyan - alman siyasetini iyice 
kavrayabilmek için, bir yandan 
miışterek siyasetin icaplarını, 
mihverin icaplarını. öte yan -
dan ilci ortağı" hususi menfa
atlerinin mü lıası noktalarını 
göz önünde t 'llllk icap eder. 

Geçenlerdr ekoslovak Rü -
~ ... ., ................. ----~ zu bahis old ..ı sırada mütte-
fikler arasın i ayrılıklar a
Gikar surette ba rüz etti. Ber-
lin'in hiliifın o larak, Roma, 
Almanya'nın . ranya husu • 
ıundaki proje inin ö nüne set 
çekmek maks yle bir macar • 
leh müşterek dudunun tes i
sini istiyordu. n sonunda Ro-
ma ve Berlin tabık kaldılar. 
1talya'nın bu ktada feragat 
göstermesi n abilinde Al -
manya'nın Ak iz işinde ken-
disine müzaha vadetmiş ol • 
duğu tahmin c. abtlir. 

Geriye Polo ı ve Macaris
tan'ın hoı;nutsı aklarını tes -
kin etmek kalı ,.du. 

Polonya hus .ında, şansöli-
ye Hitler kolo Bek'i proje-

lerinin Polony 

isbirliğinin fay 
setmiş olabilir. 
beraber olmay 
kar,ı gelmiş tel 
ni de söylemişti 

L1! 

umuna iknaa 
ı tavizini ya 
l, ya da hat-
3 bulacak bir 
3rından bah
tta belki de, 
ı kendisine 
ıd edileceği-

Macaristan'a gelince, bu-
rada kaziye daha basit

ti. Macaristan'ın Riıtenya'dan 
başka üstune çok duştiıgıi baş
ka talepleri de vardır: bilhas
sa iki buçuk milyon macarın 
yaşadığı Romanya Transilvan
yası. Polonya'nın aksine ola • 
rak, Macaristan bu devletle o
lan dostluğu müstesna, mihver 
devletlerinin haricinde müza -
haret ve ittifaka malik değil -
dir. Bu itibarla onu Romanya'· 
ya karşı çevirmek kolay bir iş
tir, 

13. İmredi ile kont Çaki'nin 
hükumeti Roma ve Berlin'in 
taktir ettiği ilk eserini vermiş
tir: Antikomintem pakta itti • 
hak. Şimdi, alman azlığına im
tiyazlı bir vaziyet bahşetmek
te de olsa, diğer eserlerini de 
verme yolundadır. 

Belirtmeye hacet var mı ki 
bu siyasi manevra Tuna ve 
şark havzasında herkesten evel 
Almanya'nın işine yaramakta -
dır. Bir senedenberi vaziyet 
böyledir. İtalya ideolojik sa -
hada zayıf bir taviz bulmakta-
1ar1'~;:;·\mıınlfft-~"MD'Ma 
vaziyeti adım adım müdafaa 
etmes i lazım gelmektedir. 
İşte mihverin gölgesinde l -

talya'nın hususi manevrası bu 
suretle göze çarpmaktadır. 

İtalya, Belgrad'la İtalyan • 
yugoslav anlaşmasının imza -
!anmasından ve bilhassa Anş -
lusdanberi, 1934 unkine ol • 
dukça benziyen yeni bir Roma 
protokolleri vücuda getirmek 
istiyor. İtalya, şimdi mevcut 
olmıyan Avusturya'nın yerine 
Yugoslavya'yı koyarak bir i -
talyan • Macaristan - Yugos • 
lavya sistemi yaratmıya çalışı
yor. Kont Ciyano'nun son Bu
dapeşte seyahatinin maksadı 
buydu, bugün Belgrad'a yaptı
ğı seyahatin de gayesi aynıdır. 

Bertin bu manevradan ha • 
berdardır. Onun için ehemiyet
li olan, bu sistemin Romanya 
aleyhinde çalışmasıdır. Bu su • 
retle Romanya'yı yola getir -
mek istemiyor. Filhakika kırat 
Karol Paris ve Londra'da mil -
zaharet aramıya çıkmak cure -
tini eôstermemiş miydi? Dahi· 
li tazyik ikim kalmıştır. Hari
ci tazyik onu duşünmiye sev • 
kedecektir. Şimdiden Roman • 
ya'nın, Almanya'nın Tuna Av
rupa komisyonuna girmesine 

BAL 1 K 

TUTAN 
1 

K E D 1 

SOKAGI 

muvafakat edeceği bildirili -
yor. 

S toyadinoviç bu romen a-
lehdarı manevraya işti· 

rak edecek midir? Buna ihti • 
mal verilemez. Kırat Karol'la 
yugoslav prensi Pot son za • 
manlarda bir kaç defa goru:; -
muşlerdir ve muııterek bir po • 
litika hususunda mutabık kal • 
mış olduklarına itimat edilebi
lir. 

Belki Belgrad'ın İtalya - yu
gosla v gôrü~meleri ekonomik 
sahada bazı neticeler verecek
tir. İtalya ve Yugoslavya mü
badelelerinin hacimlerini ge -
nişletmck zaruretini hisset -
mektedirler. Yugoslavya, tota
liter Almanya'nın ekonomik 
tahakkumünden kurtulmaya 
gayret ediyor. Fakat bu sahada 
B. Stoyadinoviç'in hükumeti 
yalnız İtalya'ya deı:il, fakat 
yugoslav harici ticaretinde i -
kinci dereceye çıkmış olan İn
giltere'ye ve Fransa'ya dön • 
mektedir. Bugün Paris'te bir 
yugoslav iktisadi heyetinin bu
lunması da buna delildir. 

İtalya da Belgrad'da, Yugos
lavya'nın iktisadi ve sınai tec· 
hizi işinde de miıttefiki Al -
manya'ya rekabet etmiye çalı -
şacaktır. Bilhassa bı.iyiık yol • 
!arın, demiryollarının ve fabri
kaların inşası hususunda. Anı;
lustanberi Triyeste limanının 
geçirmekte oldugu buhranı ön
lemek için bu limanda Yugos
lavya'ya bir serbest saha ver -
meyi teklif edecektir. Aynı sa
ha Romanya'dan gelen veya o
raya giden mallar için de bir 
transit yeri vazifesini gorebi -
lir. 

Bu itibarla iktisadi neticeler 
alınması muhtemeldir. Siyasi 
sahada ise, billkis, kont Ciya
no, teklif ettiği takdirde, Ro • 
manya'nın aleyhine olarak Ma
caristan'la anlaşmıya karşı Yu
goslavya'nın mukavemetini kı
ramıyacaktır, 

. 
llalya'mn dışmda 

yaşıyan lf alyanlann 

duyduklan endişe 
Entransijon gazetesinin 

Roma muhabirinin yazdı • 
ğı bir yazr üzerine !sviç • 
rede oturan İtalyalılar ta-
~~~.g~~ı~ve..Eü.mçk. 
deniliyor ki: 

"Biz, yabancı bir mem • 
lekette oturan bir vıiın İ
talyanlar siyasetle mesl!iıl 
deiiliz. Bununla beraber 
biraz da endişe duymuyor 
deiiiliz. Çünkü ita/yan ve 
lransız f!azeteleri kalem 
kavJ!ası vaıııvorlar. 

ita/va ile Fransa arasın
da zuhur edecek harbrn 
muhtemel neticesi hakkm
da fena kehanetler de bu
lunulmamalı. Biz İtalyanız, 
Fransa ile ltalva arasında 
bir harp imkfınr düsünce -
sinden dehset duvuvo -
ruz. 

Alplarrn öte ve beri ta -
rahnda filan ve lalan ga -
zeteciler kalem kavl!ası va 
parlarken biz diyoruz ki : 

"Kalem kavl[asr yapın, fa . 
kat askerleri sulh ve sü -
kiın icinde bırakın. Çünkü 
onlar herkes tarafından 
ve herkes icin hürmete sa-

ııııııııııııııııııııııııııırrıırrııırrıııırıııııırırııııııııııı 

TUNA HAVZASINDA 
DİPLOMASİ FAALİYETİ 

Kont Ciano'nun Belje seyahati ile istihdaf ettiği 
gayeyi Roma - Bcrlin mihverinin diplomasi faaliyeti
nin yeni bir merhalesi addetmek lazımdır. Buna da kont 
Csaky'nin Berlin seyahatini, Çekoslovakya hariciye 
nazırı Bay Chvalkovsky'nin fon Ribbentrop'u ziyare
tini, mareşal Gocring'in yakrnda Roma'ya gelmesini 
ve alman hariciye nazırının da Varşo"t.·a'ya gitmesini i
lave etmelidir. 

Mihver devletleri Çekoslovakya ile Macaristan ü -
zerinde çalıştıktan sonra §İmdi de Yugoslavya'yı is
kandil etmektedirler. Nitekim Belje konuşmalarının 
mevzuu, her halde, Milletler Cemiyeti ile antikomin
tern pakt olmuş olmak gerektir. Bütüncü politika, şa
yet Tuna devletlerini Milletler Cemiyeti'nden ayırıp 
antikomintern cephesi arkasında Roma - Berlin mihve
rinin bir nevi Jfıhikasına bağlıyacak olursa hakikaten 
büyük bir muvaffakiyet kazanmış olacaktır. 

Yugoslavya vasıtasiyle Balkan antantı devletleriy
le temas tesis olunmuştur. Bütün mesele bu antanta 
dahil devletlerin muhtemel bir ita/yan - alman tazyiki
ne ne dereceye kadar mukavemet edebilecek/eridir. 

Karpatlaraltı Rütenya'srnda Rayh'ın tesiri şiddetle 
müsahede edilmektedir. 

Romanya'da kıra/ Karo/ tek ''milli ı-Cmesans" parti
sini kurarak devlet bünyesini ıslaha başlamrşt1r. Bü
tün siyasi kudret kıra/da toplanacaktır. Asıl mesele· 
kıralrn dış politika sahasında hareket serbestliğini mu
hafaza için yeni devlet teşkiliıtında kafi kuvet bulup 
bulmıyacağıdır. Balkan antantının saglanılığı da, mü
essir/iği de bu serbestliğe bağlıdır. 

Görülüyor ki Tuna ve şarktaki vaziyet İtalyan - al
man diplomasisinin mütemadi faaliyetini meydana F· 
karmaktadır. Yakın günlerde Pıolonya'nrn bu hususta 
alacağı vaziyetin büyük bir ehemiyeti olacaktır. Bun
dan dolayı fon Ribbentrop'un Varşova ziyareti merke
zi ve şarki Avrupa'nın mukadderi üzerinde pek büyük 
bir tesiri haiz olabilir. 

L'lnlormation'dan 

ııırııııııııırııırırııııııırırırırıııırıııırıııııııııırıııııııı 

yandır." 

Gazetelerin sayfalarım 
kirleten muharrirler vaz -
dıkları yazrlarla harbı kı -
zıstırrvorlar ve kini tah -
rik ediyorlar. Bunlar bil -
sinler ki, bu yaptıkları ha
reketlerle yetimlerin savı-
çoifa1trvorlar. • 

Muhabirinizin yazdıkla. 
rrnr takdir ederiz. 

Bale'de bir ita/yan grupu 

İl alya ve Yugoslavya 

"Kont Cianonun BefJlrad 
seyhati Trianon hesal)larr 
nın tesfivesine doiru atıl
mrs veni bir adımdan baş
ka bir sev deiildir. Yu -
l!OSlavva. Almanya ve ltal
va ile dostluk yolunu seç
mistir. ve oradan kiicük 
antanta nihai bir darbe 
vuruyor." 

A n(!riff 
Bar•wlon'un altınları 

Barselon'dan yedi kam -
yona 45 ton gümüş ve al -
tın para yükletilerek Fran
saya sevkedilmiştir. Bu 
para, hükümetçilerin Fran
sadan ve yabancılardan 
satın aldıklarına karşılık-
tır. 

JURNAL 

Fransa'da nüfus 

buhranı 

La Republique'de doktor 
Tulbeis v:ilnvor: f d Son uç sene zar ın a 
(1935-37), Fransa ölümle -
rin doğumlara nazaran faz
lalığı yüzünden 42.000 nü -
fus kaybetmiştir. 

Bu açığın pek ehemiyet -
siz olduğu kanaatindeyse
niz, bunu, doğumlarının ö
lümlerine olan fazlalığı ile 
1.151.000 nüfusluk bir artış 
kaydetmiş olan İtalya'nm 
kazanciyle ve aynı müddet 
zarfında 1.429.000 insan ka
zanmış olan Almanya'nın 
kazanciyle kıyaslayınız. 

Ve nüfusumuzun bu aza
lışı vahimleşmektedir: 1938 
in ilk üç ayı zarfında Fran
sa'da 192.937 ölüme karşı 
157.263 doğum (kayıp: 35 
bin 684) ve Almanya'da 
235.521 ölüme karşı 363.227 
doğum (kazanç 129-706) ol
muştur. Üç ay içinde iki 
memleket nüfustan arasın
daki fark Almanya lehine 

165.290 kişi artmıştır. 
Şüphesiz ki Fransa'da ö

lüm nisbeti hafifçe azal -
maktadır; fakat doğumlar 
burada baş döndürücü bir 
meyille inmektedir. Bu iki 
cereyan bugünkü ritimle 
inkişafta devam ederse 
1985 senesinde 556.000 ölü
me karşı 27.000 doğumla a
çık senede 429.000 i bula -
caktır. 

Bir inhidamdan bahset -
mekte haksız mıyım? 

İspanya' daki 

yabanular 

Katalonyalılar ve İtal
yan milleti 

• Katalonya tamperema
nı ve menfaatleri cabr 1-
talya'nın ispanya üzerin -
de devamlı bir nüfuzuna 
engel teşkil etmektedir. 
Katalonya zihniyetinin bü
tün ananeleri İtalyan ka
puralizmine zıttır. İtalya
nın ticareti de gerek is -
panyol Amerikasında, ge
rekse bizzat lspanya'da an
cak Barselon'un zararına 
olarak inkişaf edebilir. 1 -
talyanlarla Barselonlular 
doğrudan doğruya rakip -
tirler. Hatta alman piya -
sasmda bile bu rakabeti 
güdüyorlardı. 

Lucien Romier - Figaro 

• 
İtalyanlar İ!-ianya' elan 
geri çekilecekler mi? 

İtalya 1936 da karış -
mazlık politikasına iştirak 
etmiş ve gönüllülerin çe -
kilmesi hususunda Londra 
anlaşmasını imzalamıştı. 
Bunu nasrl tatbik etmiş ol 
duğu malümdur. 

rağında birçok de"niz ;e 
kara üslerinin italyanlar 
ve alınanlar tarafından iş
gal, organize ve teçhiz e -
dilmiş olması keyfiyetini 
ve frankonun zaferinden 
sonra bunlar& tahliye ettir
mek kolay olmıyacağını 
hesaba katmak yersiz ol -
maz. 

Mesele çapraşıktır.; fa
kat halli imkansz değil -
dir. Bunu halletmek için, 
partilerin üstünde birliğe 
ihtiyaç vardır. Fransa bu 
sureti~ hususundaki men
faatlerini, dostluklarını ve 
vazifelerini birbiriyle te -
lif edebilir. 

Marcel Lucian - (Paris) • Midi 

• 
Yiirii}elim fakat 

Bize denilecektir ki 
B. Çemberleyn, İngiltere 
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RADYO 1 
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

- .. - .. - .. - .. -
DALGA UZUNLUÖU 

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. 

Ankar<ı 

CUMA: 27.1.1939 
12.30 Program. 
12.35 Müzik (türk müziği -Pi) 
13.00 Memleket saat ayarı, a-

jans, meteoroloji haberleri, 
13.10 Müzik (küçuk orkestra 

- şef: Necip Aşkın) 1 - Max 
Schönherr - Alp köylülerinin 
dans havaları. 2 - Georges 
Bizet - L'Arlesienne - 1 inci 
suit. n) Prelüd b) Menuetto 
c) Adagietto d) Carillon 3 -
Paul Lincke - Kahkıillerinle 
sen • melodi 4 - Niemann -
Tango 5 - Alois Hutschera -
Benim cennetim - melodi. 6 -
Franz Lehar - Tango kırali· 
çesi operetinin valsleri. 

18.30 Program. 
18.35 Muzik varyete - Pi. 
19.05 Türk müziği ( karışık 

program) Okuyan: Tahsin 
Karakuş. Çalanlar: Hakkı 
Derman, Hasan Gür, Eşref. 
Kadri, Hamdi Tokay, Basri 
Üfler. 

19.35 Konuşma. 
19.50 Türk müziği. 1 - Sakih 

efendi - Şehnaz peşrevi. 2 -
Şair Nazım - Şehnaz semai -
Didem yüzüne nazır. 3 - Det
lal zade Şehnaz şarkı - Et
modin bir lahza ihya. 4 - Re
fik Fcrsan - Tanbur taksimi. 
5 - Şevkı bey - Hicaz şarkı -
Sen bu yerden gideli. 6 - Şev
kı bey - Hicaz şarkı • Ateşi 
suzanı firkat. 7 - Setim - Şeh
naz şarkı - Bir nevcivan dil 
müpteladır. 8 - Şemsettin Zi
ya - Şehnaz şarkı - Denizin 
dalgasını. 9 - Sedat Öztop
rak - Şehnaz saz semaisi. 10 
·Kemal Niyazi Seyhun - Ke
mençe taksimi. Çalanlar: Ve
cihe, Refik Fersan, Cevdet 
Çağla, Kemal Niyazi Seyhun, 
Radife 11 - Sadettin Kaynak, 

Yesari Asım'd 
20.45 Ajans, me 

berleri ve ziraı 
yat). 

21.00 Memleket 
21.00 Konuşma ~ 

servisi), 
21.15 Riyaseti ci 

monik orkestrat 
Alnar). 1 - Jo 
Balkonophonia. 
arnavut şarkısıj 
yunan şarkısı, 
Benim şarkı, B 
2 - P. J. Çayk 
senfoni. 

22.25 Esham, tah 
yo - nukut bor 

22.35 Müzik (ca 
23.30 Müzik (me 
23.45 - 24 Son ajaı 

ve yarınki progj 

Avru.p 

OPERA VE OP 
14.15 Frankfurt 
- 20.10 Layp 
Floransa - 21 13 
ma - 22.15 Stıa 

ORKESTRA KO 
VE SENFONİ~ 
LER: 14 Layp 
Budapeşte - 2 
Milano, Ştutgaı 
Bertin - 21.30 l 
T. - 24 Paris. 

NEFESLİSAZL 
s.): 6.30 Köniı 
Alman is\asyo 
Viyana. 

HAFİF MÜZİK: 
ya - 7.10 Kold 
Alman istasyonl 
Münib - 14 Ştut 
Breslav, Kolon 
Bcrlin - 16 Alm 
ları - 18 Beri 
Frankfurt - 19 
- 19.15 Bresla 
Frankfurt - 20.1 
berg, Mı.inih- 2a 
24 Berlin, Frankf 

HALK MUSİKİSİ 
tgart - 16 Keza ... 
dapeşte (Sigan ~ 

DANS MÜZ1Gt: 1 
lav - 19.30 Ştu 
Monte Ceneri - .2 
ziır, Tuluz - 23 
Milano, Roma - l 
don - R ecyonal ... 
Droytviç - 24 
0.50 Tuluz. 

Amerikan görüfiyle Uzak Şark'ta 
Japonya'nın politikan 

(The San Francisco Chı 

politikasının temelini teş
kil eden "bekle ve gör" 
politikasını bu suretle bir 
defa daha tatbik etmekle 
hata ediyor. 

Mümkündür. 
Bize gene B. Çember -

leyn'in ne düşündüğünden 
ve ne yaptığından endişe
lenmiye mahal olmadığı ve 

kendi hesabımıza 
yürümekten" başka 
cak bir şey bulu 
söylenecektir. 

Pek ata, yürüyel 
Fakat bizi "yü 

davet etmiş olanla 
dan "istediklerinin 
madığını" söylemes 

nı ütülemeğe kalkıtmaz, diyerek çantaaından kü
çük bir it kutusu çıkardı. 

- Sizin ne iğneniz, ne İpliğiniz bulunmadığını 
bildiğim için kendim getirdim. 

- Ya, hakikaten öyle mi? lıte tire, iğne ve yük
sük. Bütün bunları bu münasebetle dün aatın al -
dnn. 

ıümseyifi biraz calidir, fakat yüzünün keyifli ve 
çocukça çizgilerinde sevimli bir intizamsızlık var -
dır. 

- Kalmam lazım gelodiğini mi sanıyorsun, Fe -
dor? 

-Eminim. 

melerı gibi. Çarla ailesinin toptan öldürülmeleri 
gelince, Barditinof bunun hikayesini en az bin ke 
nakJetmiıtir. Anna Fransa'ya geldikten sonra b 
cümhur reisi öldürülmüştü. Hüla&a, Anna ile aile 
ıi bu vakadan nefret duymaktadırlar. fakat hadiJ 
onları §ahsen telaşa dütürrnüyor. Barda her alq 

Sebepsiz bir heyecana düten Anna: 
- Fedor, dedi, her ne denilirse denilsin, siz zan

nedilebilecek olan serseri değilsiniz. 
Fakat bu hyecan devam etmiyor. Anna dikkatini 

ite veriyor. 
- Oğlum, gömleklerinizden en ziyade yırtık o

lanını ötekilerin tamiri için feda etmek lazım. 

Anna başını büküp kalıyor. Anna sevmekte oldu
ğu lstvan'a teslim olmamııtı; şimdi mukavemet gös
termiyor. Neden? 

Foldes Çevıren: Nasuhı Baydaı O günden itibaren Anna ile Fedor, her bulupna -
dan sonra, altıncı kattaki küçük odaya beraberce 
çıkıyorlar. Anna dikit dikiyor, Fedor onu eğlendi
riyor, çay pişiriyor, bazı günler masanın Üzerine bir 
tite ,arap koyuyor. Sonra, günün birinde, yamala
ma işleri bittiği halde Anna gitmiyor; fazla şarap 
içmit olduğu için değil, bilakis, bütün melekelerine 
sahip bulunduğu için küçük odada kalıyor. Anna'
yı hisleri ekseriya tehyic etmiıtir, hususiyle lstvan 
ona sıkı bir kur yaptığı zamanlar. Sonra, gamlı ve 
ağır bir duygusuzluk devri başlamış, sanki ruh ve be
den hissizleşmittir. Fakat, son zamanlarda vücudu 
haklarmı sabırsızca istemeğe batlamıştrr. Anna yir
mi altı yaşındadır. Uzun nutuklar söylemeğe bir za
ruret yoktur. Tek yalvarıcı bakıt ve kolunu Fedor'
un hafifce sıkışı kafidir. 

Bu iki insan biribirine aşık değillerdir. Onları bi
ribirine doğru dayanılmaz bir ihtiras da itip sür
mekte değildir. Fakat. bir arada bulundukları za -
manlar ken·dilerini huzur içinde hissediyorlar. Çe
kinmeden, yalan söylemeden konu§'abilmektedir
ler. Onlar iki dosttur. 

bu hususta münaka§a yürütülüyor. Liif ile Menege 
ti bu sırb - hırvat jestinin sebebleriyle muhtemel sı 
yasi neticeleri hakkında salahiyetli izahlarda bulw.ı 
nuyorlar. Bardişinof - ki muhafazakardır - insiy' 
kının sevki ile zulüm gören hırvatları iltizam edl 
yor. Maura - ki latindir - bütün Balkan milletlet 
sürüsünü telin edip Obrenoviç'in katlini hatırla 

yor. Liif - ki sosyalisttir - bütün tiddet hareketle 
rini ciddi surette itham ediyor. 
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Kapıyı ar ına kadar açıp derin bir selamdan sonra: 
- Fed r Yorossef . Pelçinski pek mütevazi mes

kenine l tfen girmelerini dütes cenaplarından rica 
eder. 

Anna batını kaldırıyor ve kısa adımlarla odaya 
giriyor. Oda küçücük ve tarif olunmaz derecede fa
kiranedir. Fevkalade ucuz küçük bir otelin altıncı 
kabndak her hangi bir odadan ne daha temiz, ne 
daha kir idir. Dolabı düzeltmek? Dolap yok ki. Fa
kat, Fedor karyolanın altından eski bir seyahat ba
vulu çıkarıyor. 

- Kıraliçem, liyakatsiz vücuduma dokunmut 
olan bütün çamaşırlarımı, evelki gün, kendi ellerim
le yıkadım. Dün de bunları ütüledim, ve bu muamele 
bir tek kurban verdi: fU yakalık. 

Anna, F edor'u azarlarcasına: 

- Ne var Fedor? 
- Ne olur ... Kalsaydın? 

llk sarılı§ pek öyle zevkli değildir. Esasen bu na
dir olarak zevklidir. Anna merdivenleri iniyor: acı 
ve yorgunluk duymaktadır. Fakat hiç bir pişmanlık 
hissetmemektedir, ve, lafın kısası, memnundur. 

Biraz şaşkın oJ.duğu için Anna sokaktaki telaşın, 
gazete müvezzilerinin sağa sola koşutunun birden· 
bire farkına varamıyor. Nihayet, tiz bir ses kulak
larını tahriş ediyor. Anna uykudan uyanıyormuşça
sına zıplıyor ve şu sözleri işitiyor: 

"Yugoslavya kıralı ve fransız hariciye nazırı 

Marsilya'da öldürülmüşlerdir.'' 
XXI 

Müteakip günler aakin geçiyor. Bir kıral ile bir 
hariciye nazırı katledilmişlerdir. Muhakkak ki bu 
büyük bir hadisedir. Bu böyle olmakla beraber An
na'nın çocukluk hatıraları da vardır: bir veliaht ile 
karısının, memleketinin kQlllfUSU olan bir memle • 

Anna mağazadan eve dönünce bütün aileyi h 
yecan içinde bulduğu gün gelip çatıyor. Anlıyor ~ 
babası o gün sabahın onundan beri evdedir: itinde; 
çıkanlmıttır. 

Baraba§, bütün gazeteleri okuyan Menegetti'y 
görerek vaziyeti tavzih etmesini istemiş ise de ailı 
den hiç kimse işten çıkarılma hadisesinin hakiki seıı 
bebini iyice anlryamamı,tır. Baraba,, Liif'in sigorta 
kumpanyasından eve dönmesini bekliyor. Liif ha 
diselerin mahiyetini gayet açık bir tarzda izah edi 
onu en basit ruhlu insanlar için dahi anlatılır bir h 
le getiriyor. Liif, memleketinde iıçilere konferanaı 

lar verirdi; Menegetti ise liberallerin en mümta 
kulüplerinde söz söylerdi. Bütün fark da bundan io 
ba!"etti. Bununla beraber bütün Barabaı ailesi tama• 
miyle fa§kın bir vaziyettedir. Hırvatların Yugoslav 
ya kıralını öldürmüt olmalarından dolayı fransızla 
macarlara niçin kızıyorlar? Anna susuyor. Erkeğin yüzüne bakıyor. Saçları 

açık kumral, yetilimtrak gözleri biraz nemli, gü • 

ketin baş vekilinin, ve hatta kendi vatanında ve bir 
ihtilal esnasmda bqlıca devlet adammm öldürül-- insan bu kadar beceriksiz olunca çamaıırlan· (Sonu vacl 
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Rakam ve istatistik 
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IQın 
Veremi olmıyan memleket 

(hastanesine göre) hep alkol içen -
ler. 

Gülistan'ın o güzel hikayesini, ta
bii, hatD"laraınız: gömleğini, padi§a
hın hasta olan oğluna giydirmek ü
zere, gerçekten bahtiyar bir adam a
ranııtlar, bulunmuı, fakat onun da 
gömleği yokmuı.·· 

Onun gibi bu dünyada hiç verem 
hastası olmıyan bir memleket bulu
nurda, orada ya,ıyan adamların 
gömlekleri ba§ka yerlerde pek çok 
olan verem hastalanna giydirilirse, 
belki iyi gelir. Öyle bir memleket 
var, fakat o memleketin adamları, 
teYh Sadi'nin meıhur çobanı gibi 
hep göm.leksiz, çıplak adamlar. 

Alkol içmek adet olmıyan yafa ka
dar, gençlikte, kızlarla oğlanlar ara
sında verem hastalığı aynı nisbette -
dir. Y af büyüdükçe erkeklerde - al
kolden dolayı - verem. nisbeti iki 
misli olur. 

1 

• 

istatistik 
yalnız dış 

teşkilôtımız beş yıl içinde 
ticarete ait 34.671 sayfahk 

Bir de alman hekimi Bunge'nin 
me§hur bir istatistiği vardD": alkol i
çenlerin çocukları vereme nasıl tu
tulur? 

659 veremli hastadan yüzde 8,7 az 
alkol içenlerin, yüzde 10,7 daha zi -
ya de yüzde 16, 7 daha fazla, yÜzde 
21,7 

1

en fazla alkol içenlerin çocuk-

33 eser neşretti; memurlar istatistiği 

için de 80.000 fiş tasnif edilmektedir 

Bu bahtiyar iklim Arfika'daki Se ·-----------------~Yazan:--------------------· 
negal memJeketi imi§. Orada verem farı! 
hastalığı hiç yok değilmiı, vereme ı Verem hastalığı bula§rktır, tutu -
tutulanlar olur; fakat hastalık ora- lanları ayırmalı, tutulmamı§ olanla
da pek hafif yürür ve tutulanların rı hastalığın mikrobundan koruma
hepai İyi olurmuf. Ba§ka memleket- lı deriz. Hiç bir memlekette, yerine 
lerdeki grip hastalığından daha ehe- ' . - · kanA bulunmıyan bı'r te-. . . B w b' ) . getırmege un 
mıyetaız bır §ey. ayagı ır nez e gı· . z 'k' f b" 'b' · d b' m,ennı. aten ı ı tara ın ırı ırm en 

ı. ayırmak mutlaka isteniliyorsa, ve -
Bunu öğrenince, o memlekette ba§· remli olmıyanları kapatacak yer 

ka hastalıklar bulunmadığını san- bulmak, belki, daha kolay olur. 
mamalıamız. Türlü türlü, hem de O bula§ık hastalığın bula§masına 
bula§ık, hastalrklarm bir çoğu var. en büyük sebep alkoldür. Alkol i -
:Yalnız vwem hastalığı orada Herle- çen, büyük bir talih eseri olarak, 
miyor, geldiği vakıt kendi kendine i- kendisi vereme tutulmazsa çocukla-
yi oluyor. rı tutulacaktır. 

Bunun sebebini merak etmi§ler. ll-
kin memleketin çok kurak olduğu 
hatıra gelmİ§· Fakat oradan batka 
kurak yerler de var. Oralarda ve -
rem az da olsa Senegal'dekinden ge
ne ziyade. O memleketteki kara a · 
damların gömleksiz ve daima kızgın 
güneı kar§ı&ındaki ya§amaları da, 
ıüpheaiz, iyi bir §ey. Zaten pek çok 
pigmanh kara derileri kızgın güne§ 
altında kendilerini daha ziyade ku -
;vetlendirir, 

Fa.kaıt kızgın güneı altında göm
leksiz yafıyan baıka yerlerdeki zen
ciler vereme tutulurlar. Zaten kara 
derinin insanı veremden korumadığı 
n1 zencilerin vereme tutuldukları va
kit çabuk gitmeleri de gösterir. 

O halde senegalli zenciler neden 
:verem haatalığma tutulmuyorlar, tu
tuldukları vakıt bile hastalık onlar
da bir nezle gibi geçiyor? Bu iıi tet
kik eden hekimler nihayet sebebini 
bulmU§lar: o memleketin adamları 

Daha doğrusu tam müslüman o an -
f lar hiç alkol kullanmazlar, verem 
ha.stalığma da tutulmazlanm§. Al -
kol kullananJar o haatahğa tutulur 
ve giderlenniı ... 

Zaten alkolün verem hastalığına 
yatak hazırladığını bilmek için kız-

G.A. 

8 inci Halk Konseri 
8 inci halk konseri, Cümhur Baş -

kanlığı Filarmonik Orkestrası tara -
fından. Müzik Öğretmen Okulu kon
ser salonunda. 28-1-939 cumartesi gü
nü saat 15,30 da verilecektir. 

Program şudur: 
Şef: Hasan Ferit Alnar: 
ı -- J. S. Slavenski (1896): 
Balkanophonia, op. 10. 

I - Sırp dansı 
II - a. Arnavut şarkısı, b. Türk 

dansı 

III - a. Yunan tarkısı, b.) Romen 
dansı 

IV - Benim ıarkım 
V - Bulgar dansı 

2 - P. Tschaikowsky (1840 - 1893) 
s inci senfoni, mi minör. op. 64 
a) Andante, allegro con anima 
1..' !'leelfi?t"' rnn ::ınima_ con alcuna 

c) Vals 
ç) Final. 
Gelecek halk konseri (lki hafta 

sonra) 11 şubat 939 cumartesi günü 
saat 15,30 dadır. 

Rumeli'nin nüfusu hakkında, 

Ceridei Havadis'in bir dev
let dairesinden aldığı rakamları, bir 
hafta sonra zamanın hlikümetinin 
Takvimi Vakayi'de tekzip edişi is
tatistik hayatımızın meşhur bir ha
disesidir. 

Daha enteresanı, cümhuriyete ka
dar, millet ve. devlet hayatına ait 
rakamları takip eden müstakil bir 
devlet dairesi bile yoktu. Meşruti
yetten sonra, muhtemel bir sefer
berlik için, memleketin kati nüfu
su, bu arada meslekler tayin edil
mek istenildiği zaman bir yabancı 
mütehassıs getirtilmiş, bu zat tet
kikler yapmış, Ziraat nezaretinin 
istediği çiftçi nüfus rakamlarının 
arasına, köyünde erkek kadar çalı
şan kadının hissesini de ayırmak is
teyince şeriat derhal müdahale et
miş, kadının gördüğü iş de kendi 
gibi mahremdir, demişti. 

İlk maarif istatistiklerinde "zü
kQr,, talebe kaydı var "ünas,, tale
be kaydı yoktur. 

1 mparatorluğun ve meşruti

yetin memleketin milli var
lığı için hazırlamak istediği bütün 
hareketlerinde bir katilik olmama
sının sebebi nedir, bilir misiniz? 
Rakamsız Irk!... 

Bu devirlerde hazırlanan rapor
larda, mukayeseli eserlerde, tetkik
lerde, verilen bütün rakamların ya
nı başında şu kaydr gorursunuz: 
"Bu rakamların hepsi tahminidir. 
Kati değildir 1., 
---- .. .1 .. • • ~ ' . .._. ..._ -

rinde Liman Fon Sanderes diyor 
ki: "- Türkiye'yi tam bir şark 
memleketi halinde buldum. Memle
ketin nüfusu bile tam olarak malum 
değil. Hiç bir tezlerinde rakam ha
kim değil...,, 

Bu görilıt, pek yanlış değildir. 
Rakam, yirminci asrın temel~ ha-

Cemal Kutay 
kikatidir. 

Türkiye'de rakamlı tetkik eser
lerinin, daha doğrusu, yüzde yüz 
milli eserlerin durmadan artışma 
işaret eden tanınmış bir kitapcı

mız, bu müsbet hadiseyi, istatistik 
neşriyatının inanılmaz bir dereceyi 
bulan genişlemesinde bulmuştur. 

Dahası var: Geçen yaz buraya ge
len ve yeni Türkiye için büyük bir 
kitap yazan dost ve müttefik Yu
goslavya'nın tanınmış muharriri 
Svetovski, istatistik neşriyatımız 

için büyük bir hayranlık göster
dikten sonra bunların benzerlerinin 
birçok garp memleketlerinde bile 
olmadığını hatırlatmıştı. Hadise, 
gerçekten de öyledir: Mesela bi
zim 935 nüfus sayımımız için bir
çok memleketler ve enternasyonal 
istatistik bürosu malfimat istemiş, 
bizden sonra sayını yapan birçok 
garp memleketleri aynr usulleri 
tatbik etmişlerdir. 

i statistik teşkilatımız için 

bize bunları hatırlatan, eli
mize son günlerde geçen birkaç ra
kam oldu: Bizde istatis!ik teşlcitatı 
927 de kurulmuştur. 933 de birçok 
dairelerin istatistik şubeleri umum 
müdürlüğe bağlanarak istatistik iş
leri merkezleştirilmiştir. Bu tarih
ten sonra nüfus meselelerinden baş
ka sanayi, ziraat, adliye, dış tica
ret, maarif ve maliye istatistikleri 
neşredilmiye başlanmıştır. 

~3:ı aen 93lS tonuna kadar, yani 
beş seneyi doldurmıyan bir zaman 
içinde istatistik umum müdürlüğü
nün neşretmiş olduğu yalnız dı' 
ticarete ait eserlerin sayısı 33 dür. 
Bu otuz üç eserin sayfa yek!lnu 
34671 i buluyor. Bu sayfa sayısının 
neye tekabül ettiğini, şu misalle 
daha genişletelim: Liselerin ikinci 

devresinde okunan kitaplarm mec
mu sayfası on binin içindedir. O 
halde, ilk mektepten başlıyarak 

yüksek tahsilini yapıp bir meslek 
sahibi oluncıya kadar bir tahsil ha
yatının içine aldığı kitap sayfasm
dan daha dolgun bir rakam ... Ki, 
bu rakamın içine her ay neşredilen 
hulasalar dahil değildir. 

Bugün istatistik umum müdürlü
ğünün neşriyatr, koca bir kütüpha
neyi dolduracak kadar zenginleş
miştir. Bu kitaplar arasında bütün 
Türkiye; mazisi, hali ve istikbali 
ile gözüküyor. Türkiye'den bahse
den yabancı yazılarda, artık, mem
leketimiz hakkındaki hükümler de 
değişmiştir. Bizim, baştan sonuna 
kadar hakikat olan varlıklarımızı 
görmek istemiyenler, eveıa, istatis
tiklerimize hücum ediyorlar. Çünkü 
rakamların belagatini, hiç bir ede
biyat ifade edemez. Cümhuriyetin 
hayat verdiği istatistik teşkiiatı
mızm bugün içinde bulunduğu şart
lar, Kemalizmin eserlerini hiç bir 
mütalea ve tefsire lüzum bırakmak
sızın en vazıh şekilde anlatacak ve 
onun rakamla müdafaasını yapacak 
haldedir. 

F akat bu koca kütüphane, na
sıl vücut bulmuştur, bunu 

biliyor musunuz? İstatistik umum 
müdürlüğünün sayısı 120 yi ge~en 
ve sayfa adedi yarım milyona doğ
ru yaklaşan neşriyatı içerisinde 
milyonlar ve milyarlarca rakam 
var. Bunlar, hep birbirleriyle mü
nasebetlidirler: Eğer bir cildin her 
hangi bir sayfasında bir tek cem 
yanlışı ve hatta tertip yanlışı olur
sa, bu, gene her hangi bir eserin 
her hangi bir sayfasında muvazene
yi bozan bir dert oluverir. 

Fakat İstatistik umum müdürlü
ğünün yüzlerce cildi arasında böy
le bir hata bulmak imkansızdır: gın güneı altmdaki o diyara kadar 

gitmefe lüzum yoktur. Laboratuvar 
tecrübeleri hayvanlarda bile alko -
lün verem hutalığmm gelmesine 
kolaylık verdiğini ispat ederler. 

(kurban derisi) diyip geçme • 
yiniz. Gösterdiğiniz ufak bir 
alaka hava ordumuza bir kaç 
tayyare, Kızılay' dan imdat 
bekliyenlere ve sokakta kalmış 
yavrulara yardım temin ede : 
cektir. 

ZARAH LEANDER 

Aşka tapan kadın 
==~ 

Çünkü, tam bir yeni zamanlar malr 
olan bu iş, insan dimağının muhte
mel hatasını yok etmek için bütün 
mesaisini makineleştirmiştir. Ma
kine ilminin yaratıcılığını merak 
edenler, Devlet ŞOrasınrn alt ka
tındaki salonda sıkışmış olan ista
tistik teşkilatımızı gezsinler, bura
da bütün ideal manasiyle modern 
çahşına ve modern görüş vardır. 
Milli varlığın rontgen cihazı bura
dadır ve bu şu birkaç odanın için
de, sessiz, mütevazi, patırdıaız, rek
lamsız tekevvün eden bu iş; için
de bulunduğumuz hayat şartlarını, 
bütün iyi kötü taraflariylc, eksik
lik veya fazlahklariyle gösteriyor. 
Hiç bir şey ilave etmeden ve oldu-

insanlara gelince, Londra'ıda tutu
lan bir iıtatiatik ıu neticeleri ver -
mittir: ınüıterilerine ta§ıdıklart iç -
kilerin tadına bakan birahane ve 

bar garaonlarmda, ölüme sebep olan 
bütün hastalıklar arasında verem 

yÜzde 36,28. Bunun aksine olarak, 

jçki İçmemelerine pek ziyade dikkat 

edilen makinistlerde ve şoförlerde 
yüzde 12,05. Alkol içenler üç defa 

daha fazla tutuluyorlar demek. 

Bayram Sahya 
Diyanet 1,leri Riyaııetinden : 

31 Kanunusani 939 tadhinc tesadüf 
eden Sal! günü Kurban bayramı ol-
duğu ilan olunur. (270) 10321 

Parjs haatanelerinde veremlilerin Bayram Namazı S D 
)'Üzde yebni§ten dokııanına kadar 7 32 

"~[= ==H=a=y=a=t=ı n=ic=~ y=ü=z~2 _J 
şilingi kendine alıkoyuyor. Kendisi 
de haftada dört lira on şiling alıyor. 

-Domuz! 
- Fakat ne olursa olsun, bir insanın 

kendine bir iş ve başmın üzerine bir 
çatı bulması da bir mesele, biliyor mu
sunuz? 

- Fakat şaşryorum, hayat size de 
bana da ne kadar güç. Bazan korkunç 
oluyor. Biliyor musunuz, bu yeni İte 
girdiğim zaman, bütün dünyadaki pa
ram yedi şilingden ibaretti. 

- Fakat niçin Masters'in yanından 
ayrıldınız? 

- O, benimle evlenmeyi zihnine 
koymuştu; ben de bunu yapamaıdım. 

Blis, heyecanla sordu: 
- Niçin? 

Yazan: Filips Openhaym 

sinde yemeğini bitiren birisi mandoli
nini kutusundan çıkarıp çalmağa baş
lamıştı. Öteki müşterilerin çoğu da 
çalıştıkları orkestralara, tiyatrolara 
gitmek üzere olan müzisiyenlerdi. Bir 
tanesi de Blis'in arkadaşlarından bir 
şofördü. Elleri örtünün altında biribi

riyle buluşan Franses ile Blisı etraf -

larında hoşa gitmiyecek hiç bir şey 

bulmıyorlardı. 

Garson, ikinci tabak yemeği getirin

ce kız öne doğru eğilerek: 
-- Demek şimdi şoför oldunuz, öy

le mi? Diye sordu, siz de hiç bir yerde 

duramıyan, yuvarlanan bir taşsınız 

canım. Gezgin satıcı, şu acaip ihtiyar 

Mr. Kokeril'in yanında uşak. Bilmem 

ki ondan sonra başka yerlerde dolaş
tınız mı? 

Blis cevap verdi: 

- Bakkal çırağr. Bu işi pek ala da 
yapıyordum, eğer yerini almış oldu -
ğum adam, beklenmedik bir zamanda 

çıkıp gelmeseydi. 

Almanca sözlü 

Şahane filmini dün gece 

Yenişehir Ulus Sinemasında 
bütün gelenler büyük bir alaka ile seyretti ve billur sesli artistin 
~arkılan zevkle dinlenildi .... 

SEANSLAR: 14,30 - 16,30 - 18.30 ve 21 de 

gece için numaralı biletlerinizi evelden ahnız 
Her gece Ulus meydanı ve Cebeci'ye otobüs temin edilmiştir. 

- Anlıyorum ki hiç de pratik bir a
dam değilsiniz 1 

- Bugüne kadar, belki de doğru
dur. Bugünden sonra hayatımda yeni 
bir yaprak çeviriyorum. 

- Sizin vaziyet ve tahsilinizde bir 
genç, haftada otuz şiUng getiren bir 
işten daha iyisini bulabilmelidir. 

- Bahşişleri de unutmayınız. Bu 
hafta tam altı şiling bahşiş aldım. 

- Canım, bahşiş almak pek o kadar 
da iyi bir şey değil 

Blis biraz durakladı: 

-- Bizim meslekte bahşiş mühim bir 

şeydir, dedi, bu, müşterilerimizin bir 

yerden bir yere kadar emniyet ve sela

metle gittikleri için ödedikleri bir ne

vi şükran borcudur. 

Kız hafifçe güldü. Aralarında hiç 

bir lakırdı geçmemesine rağmen sami

mileşmişler, biribirlerini tamamen an
lamışlardı. 

Biraz sonra kız dedi ki: 

- İşin hakikatini söylemenizi isti -

yorum. Masters'a bu kadar bilyUk bir 
yardımda bulunduktan sonra niçin o-

nun yanında kalmayı kabul etmediniz? 

Orada, istediğiniz mevkii alabilirdi • 

niz. O zaman her şey de başka türlü o
lurdu. 

Ti: 3923 

~~undan borç almıştım. Onun da bi
rıcık şartı, bu paradan ne türlü olursa 
olsun, hiç bir surette istifade etme -
mekliğimdi. 

Ku: tekrar etti: 
- Hayatınızdaki en büyük düşma -

nınızdan borç aldınız, öyle mi? O a -
dam ne diye tutup size borç verdi? 

- Bana karşı bir mecburiyeti vardı 
ki ondan kaçınamazdı. Sizi temin ede
bilirim; be~ yüz lira onun için hiç bir 
para değildir. Bunu tutup bir garsona 
bahşiş diye verse bir şeyi eksilmez. 

Kız, Blis'in gözlerine, gözlerini 
kırpmadan bakarak: 

- Bazan, dedi, hazan siz az buçuk 
deli oluyorsunuz. 

-- Ben de öyle düşünüyorum. Me

sela bakınrz, bu gece bu küçücük lo -

kantada cebimde bir kaç şiling var, 

bankada meteliğim, sırtıma giyecek 

bir elbisem yok; öyle iken kendimi 

cennette sanıyorum. Bu delilik değil 
de nedir? 

Delikanlı birden dönmeğe mecbur 

oldu. Üzerine iş tulumu geçirmiş bir 

genç, görünmeden masalarının karşı -

sına gelip dikilmişti. Bu genç, eğildi, 

kaba, fakat yavaş bir sesle fısıldadı: 
- Patron esefle haber gönderdi. 

(Sonu 9 unr·r sayfada) 

ba istediler. Onun için sizi çagırıyor. 
Dedi. 

Bliı:; başmı salladı ve "beş dakikaya 
kadar oradayım" dedi. 'Genç adam u -
zaklaştı. 

Blis homurdanıyordu: 
- Gitmek lazım geliyor. Bu gece 

benim izin gecem. Fakat buna bile al
dırdıkları yok. 

Kız, eldivenlerini geçirerek: 
- Her halde gitmelisiniz, dedi. 
Blis yalvardı: 
- Bir dakika daha oturduğunuz 

yerde kalın, dedi, yüzünüze biraz da -
ha bakmak istiyorum. 

Mandolin çalan adam, gideli çok ol
muştu. Şimdi müzisiyenlerden bir baş
kası kemanını kutusundan çıkarmış, 
odanın bir köşesinde hafif hafif çalı -
yordu. 

Lokanta dolu idi. Çeşit çeşit yemek

lerin kokusu, dükkanın dumanlanmrş 
havasına karışıyordu. Bu dekor için -

de Blis, kalbinde ilk defa olarak bam 

başka duygular uyandıran bir kadının 
yüzüne bakıyordu. Koyu gri hazır a -

lınmış elbisesi vücuduna pek oturma -

mı)ltı; fakat şeklindeki kusursuzluk 
elbisenin bütün kusurlarını örtüyor -

du. Yumu ak ve beyaz bir boynu var -

dı. Güzel taranmış saçlarının arasın -

dan bir iki tutam saç alnının üzerine 

İ htilôlin yirminci yılında 
Yazan: Nasuhi BAYDAR 

Birkaç ay sonra ihtilal yinniııc.i 
yılını bitırip yirmi birinci yıhna gi
recektir. HH9 da doğmu§ olanları

mız bugün yirmi yaıındadırlar. En 
az iki nesil Kemalist inkılabının te
kamülü içinde yetişmiı ve olgunlaş... 
mı§tır. Duyuılarımız ve anlayı§ları
mız inkılap ideolojisinin izlerini ta
§ımaktadır. Hepimiz için tek kıy
metli emanet olan cümhuriyeti, bü
tün koymuş olduğu prensiplerle, ha
rici ve dahili dü~anlardan koru
manın başlıca mukaddes vazife ol
duğunu hatırlabnrya lüzum bile 
yoktur. Bu mütaleanın doğruluğuna 
en kuvetli delili muhterem CümhUl'
reisimizin son nutuklarında bulabili
riz: '' ... Bütün dünyanın hayret ve 
takdiri kar11ısmda ~abit oldu ki, bu a
ziz memleketin h·iç bir köşesinde ve 
bu büyük milletin hiç bir ocaimda 
cümhuriyet aşkından başka bir hava 
esmemi§tİr.,, Bu, kıymeti ölçülemi
yecek kadar yüksek şahadet inkıla
bın otuzuncu, ellinci, yüzüncü yılın
da da, ve ebediyen hü:...üm ve tesirini 
muhafaza edecektir. 

Bütün bu hakikatlere rağmen ola. 
bilir ki küçük bir ekalliyet, kendileri. 
ni maziye bağlıyan rabıtalardan bir 
türlü kurtulamamış olan bazı gafil. 
ler, layık oımadıkları hüriyeti suiist.i
mal edebileceklerini sanarak zihinle.. 
rini bulandırmak istesinler. Evelki 
gun, bu sutunda, çekmekte oldukla.
ı ı geç.mit hasretine iıaret etmek is
temiş olduğum zavallılar, yahut bu
nak demagoglar itte bu nevi inaan
lardandır. Bunlar, zam.anla orta.odan 
çek.ilinciye kadar, hazin mırıltıları
nı vakit vakit işitecek, hazan sinirlo
necek, bazım gülümseyip omuz ail
keceğiz. 

Ve g.!ne bütün bu hakikatlere 
rağmen olabilir ki bir baıka ekalli
yet, gözlerini menl ... at hıraı bürü· 
mÜ§ diğer bazı gafiller, gizleıuni§ 
oldukları bucaklarda daima saldı 

kalabileceklerini umarak kanun dı
şr karlar temin etmek istesinler. 
Dün, bu sütunda, meşru olmıyan ka
zançlar peşinde koştuklarına işaret 
etmek istemi§ olduğum kötü tiynet
liler de bu çeşit insanlardandrr. Bu 
gibi\ere her millette ve her devirde 
rastlanagelmiştir. Zabıta ve bütün 
adalet mekanizmasının vazifesi bun
ları ke§if ve tecziye etmektir. lnzı
batlı cemiyet o..ıur ki bunları bulur, 
meydana çıkarır, muhakeme eder 
ve aynı temayülde olanlara da bu 
suretle intibah dersleri verir. Tesa
düf eseri olarak bir tayyare kaçak
çrhğı vakumdan sonra bir komis
yon §İrketinin kirli İ§lerini hemen 
aynı günlerde öğrenmiş olmamnı bu 
gibi uygunsuzlukların tekerrür edip 
durduğuna ve cümhuriyet rejiminin 
zafına değil ancak kuvetine, uyanık
lığına, faziletine delalet eder. Bun
lara benzer nice hadiselerin batka 
memleketlerde ve başka rejimlerde 
ne kadar mebzul olduğunu ve netice. 
terinin de nasrl örtbu edildiğini Av
rupa gazetelerini okuyanlarrmız çok 
iyi bilirler. Biz, hiç bir ufunetin bün
yemizi kemirmesine rıza gösterme-

mekle hayatiyetimize güvenimizi is. 
bat ediyoruz. Amme işlerin·de halk 
kontrolünün genişlemesi, Büyiik 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

kat cüretli ağzı her hangi bir sıhatsiz
liğe meydan okuyor gibi idi. Gözleri 

yumu~ak ve tatlı idi. 

- Bana böyle bakmağa nasıl cüret 

ediyorsunuz? Diye delikanlıya hafif -
çe çıkıştı. 

Blis: 

-- Bir dakika daha, diye yalvardı. 

Şimdi gözlerini şapkasına dikmişti 

Bu, kenarları serbest bırakılmış siyah 
fötrden bir şapka idi ki üzerini yor • 

gun bir hal almış bir deste menekşe 

süslüyordu. Ondan S<>nra bir kaç defa 

tamir görmüş eldivenlerine baktı. 

Kız, o sırada bunları tamamiyle ilikle

miş bulunuyordu. Bir tanesi yaman -

mış olan kalın iskarpinlerine bile bak

tı. Şimdi kızın dudakları biri.birinden 
ayrılmıştr. Mis Meyzi Linden görse 

bu dişleri, muhakkak, kıskanırdı. 

Franses kalkarken: 

-- Bir an bile daha fazla oturmam 
artık burada, diyordu. 

Blis de onu dinledi ve kendi sınıfın
dan bir adam için büyük bir israf sa -
yılmakla beraber garsona altı peni 
bahşiş de verdi. 

- Beni affrdiniz, diye yalvardı, 
zihnime hayalinizi naksetmek iste -
dim. Kolay kolay silinemiyecck haya
linizi. 

Kız başını çevirdi ve ikisinin gözle
ri bir~biriyle karşılaştı. Bir an sonra 

masanın kalın örtüsü altında elleri de 

birleşmişti. Küçük lokanta gözlerinin 

önünde bir an içinde bütün değişiver

mişti. Hayatın bütün güzelliği, bütün 

harareti oraya toplanıvermişti sanki. 

Gerçekten de burası pek Bohemce 

bir yerdi. İlerideki masalardan biri - Kız göğüs geçirdi: 

Delikanlı kıza biraz daha S()kuldu: 

- Size hakikati söyliyeceğim, dedi, 

bu parayı ben, hayattaki en büyük düş-

Göndermiyecekti ama, adamlardan i -
kisi hasta, Corc da York~yr'a gitme

ğe mecbur oldu. imdi b 'r e den ar - düs.mi,is .. la....n.:lu_.Jö',,o-L~~~~~~~~~~~--~~~"----------
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Bolu Valisi vilayette yapılan iıleri anlahyor 

VilOyet, mühim merkezlere şose 
ve köprülerle bağlandı, 

şehirde bir çok yeni eserler yapıldı 

ULUS 

6 köy elektriğe kavuştu, 13 köy de pansiyonlu 
okullar açıldı, S tane kamp binası yapıldı 

.~lu ~(Hususi) -. Vilayetin mühim itleri etrafında vali Salim 
Gundogan bana ıu ızahatı verdi: 

f "'''"'''"''''''"'''''''''''''''''''''""'''''''"" 
i • 

En yukardaki büyük resim 
Bolu'nun umumi görünü -
§Ünü göstermektedir. Sağ
daki resim, meşhur Esen -
tepe arkasrndaki Gerede'
yi gösteriyor. Altta Bolu
nun zengin ve güzel or -
manlarından bir görünüş .. 

27 - 1 - 1939 

- Vilayette 909 kilometre yol vardır. Bu yol uzun yıllardan beri 
bozulmut v~ yı.pranmııtır .. Bütçede yol itlerine ayrılan parayı son 
sen.ede }4 bın lıra~~n 20 bın liraya çıkardık. lki buçuk senede büt
çe ımkanlan dahılınde 254 kilometre ıose ve toprak tesviyesi 
ve .479 adet köprü ve menfez tamir ve inıa ettik. Bu suretle vili· 
yetın ana yollarını acıklı vaziyetten kurtardık. Bugün Hendek hu
d~dundan Kızılcahamam ve Çerket hududlarına uzanan ana ıose
mız ve Boludan Mudurnu, Göynük üzerinden Taraklı hududuna 
uzanan yolumuz muntazam şoseler halindedir. Bolu -Aba·nk- Mu
durnu yolunun toprak tesviyesi ve köprüleri bitirilmit ve bundan 
baıka Mu~urnu - Nallıhan yolunda 12, Kılerescek - Beypazar yo
lunda 14 ılometrelik toprak tesviyesi yapılmııtır. 

Gerede 
rin"-~ 
köprüsü t 
Jetince ya 
çuk Mele 
yük köprü 
tince yap 
ve bunlard 

Köpr.üler 
Kızılcahamam yolu üze -

• 1 Bolu' da yapılan diğer işlerin 
) bin lıraya Nafia Veka
ırılmıştır. Büyük ve kıi -
nehirleri üzerindeki bü

ahşap köpr 
rilmittir. 

imizin de Nafia Vekale-
1maları kararlaştırılmış 
105.000 lira keşif bedel· 
rüsüniın eksiltmiye ko
rlaştmlmıştır. Çok iş -
ı . Düzce yolundaki beş 
ve menfez de betona çev-

6 ltöyde elektrik 
Gerede, durnu'da elektrik tcsi-

mevcut tcs 
tır. Bu me 
si de ,evke 
cenin 4, Mu 
aulardan is 
tesisatı yap 
latılmıttır. 

mıt. bu iki kasaba elek
uştur. Bolu ve Düzcede 
tın islihına başlanmış -
iyet nurları köylerimi

c hevese getirmiş, Düz
rnunun 2 köyünde akar 
ade suretiyle elektrik 
ış bu köyler de aydın-

Köy olıullan 
Villyetin uhtelif yerlerinde (13) 

il paıwiyonl lmak üzere (14) okul 
yaptırılmıtt önümüzdeki yıl için-
de de yatılı kulların arttırılmasına 
çahtılacaktrr Bunlardan batka Kas -
tamonu eii n kursunda yetittiri -
len (32) eği n, köylerde yurddat-
larrnı tenvir e yurtlarını imir et -
mekle meşgu ür. 

Kamp binaları 
VillyetJmi tabii güzellikleri 

maU~mdur. Ç tarından, berrak aula
rından ve can can katan havumdan 
gençlerimizi halkımızın ve bütün 
yurddatlarım n istifadelerini temin 
için ü~ü dün ın epiz güzel bir ye
ri olan Aban ölü kıyılarında ve i
kisi Gereden meflıur Esentepeain
de olmak Uze be• kamp binası yaptı 
rılmıttır. An a ve lstanbul'un tam 
ortaaında bu an bu güzel yaylalar 
bUyuk tehiri mızde yaşıyanların en 
iyi .e en gib astirahat yerleri ola • 
cai;ına •üphe tmiyorm. 

Or,...,. orta olıula 
Bolu'da bır rman orta okulu açıl • 

mıttır Vakti sanatlar mektebi ola
rak yapılmıı an bina tadil ve tamir 
edilerek bu m tebe tahsis edilmittir 

Sinama, ratlyo 
Halkımızın dii ve kültürel ihti

yacını temin ın halkevimiz namına 
bir seyyar sinema getirilmi• ve ayrı
ca tehrin muhtelif yerlerine konan 
hoparlorlerle adyo netriyatımızdan 
halkımızın iatı adeleri temin edil -
miştır 

ICoyciilülı 
Bu en büyük e en mühim dlva -

ımzdır. Geçen sene yaptıgımız köycü 
IUk konpeainı bu sene de tekrarhya-

cagız ve geçmiş yılların denemelerm· 
den alına nneticeye göre bu yıl çalıt
ma programımızı daha pratik ve ve
rimli bır şekle sokmak istiyoruz. Bu. 
nun için ıimdiden hazırlıklara başla
dık. Bu buauata tuttugumuz yol, köy 
lüyü refaha sevketmek ve çalıpna ka
biliyetlerinden en genit mikyuta is
tifade yollarıını arayıp bulmaktır. 

Tecrübelerimizden aldığımız neti· 
ce ümitlerimizi kuvetlendirecek ma -
hiyettedir. Köylümüzün kudret ve ka 
biliyetine dayanarak idealimize tezce 
ulaşacağımızdan emin bulunuyoruz. 

Geçen yıl köylerimizde yapılan iş
ler tamamen rakamiaıtırılmamı• ol· 
makta beraber elde ettii;imiz §U ma -
lGmat ilerisi için ümit beslemekte . haklı olduğumusu ıöaterir zannında· ni çoğaltmak, emeğinden çok istifa-1 leriyle epiz gUzem~erıyle İstanbul 
yım. 1 de etmekten ibaretir. ve Ankara gibi mühım merkezlerlmi-

Viliyetimiz köyleriooe bir yılda: Bütün bu itlerin üstünde, Cümbu- ı zin tam ortasında ~ı~ı kaldırarak 
733 

metre murabbaı bataklık kuru _ riyet hUkümeti?1isin iki mühim kara· d~ima yükaele.c~k, :ür~ı~em~zin zen
tutmu,, (97) çepe, (702 çamaıırhk), rını burada ae~nç, hürmet ve iftihar- gın, mamur, tırın bır vılayetı olacak-

(3 hamam) ve (804,630 kilometre köy la kaydedeceğ~~ tır. 
yolu) ve (29.814 kilometre kaldırım) Bunlardan barı demlryoludur. An. 
ve (167 köy oduı) Ye (105) meydan kara - I~t~nbul demiryolun~n Bolu - T rabı:on ticaret odası 
(13) mektep ve (8386 metre bark ya- dan geçırılmesi hülrUmetlmız« ka-

l t ) 
rarlattırılmıttrr. 

pı mış ır. . • • 
Görülüyor ki: Geçen sene köyleri- Ikincıaı de sencın ormanlarımızın 

miz daha ziyade sıhat ve bayındırlık devlet itletmcaine alınmuıdır. 
itlerine önem vermittir. Bu sene zi- lıte bu iki karar tatbik mewdine 
rat ve ekonomik sahada inkipf te - ceç.e Bolu vi.liyeti halkı da refaha 
mini için çahpa proğramımızı bu kavupcak ve bupn verbmi!J küçük 
euslara göre hazırlıyacağız. Bu hu- ve cılız bir viliyetimiz olan Bolu ya
suataki dütüncemiz köylünün geliri- ruı ılneainde ukladı&ı tabii Hnet-

intihabı 
Trabzon, (Huauai) - Ticaret oduı 

intihabı alikah ve samimi bir hava i -
çinde geçmİf ve intihaptan sonra vili 
tarafından pden eline inkipf etmek 
te olan Trabzon iktiudiyatı hakkında 
balkerindc bir koııfer- •erilmiftir. 

oır Kaç satırla nuıasa5ı ; 
Aşağıdaki satırlarda, Bolu valisinin beyanatından alınmıt kı .. 

haberler bulacaksınız: 
Önümüzdeki ilkbaharda 28 bin keıif bedelli modern bir illci 

mektep binası yapılacaktır. Hükümet konağının karşısındaki arsa• 
da kurulacak Cümhuriyet meydanının İn§asına başlanmı,tır. 

Ebedi Şef Atatürk'ün Cümhuriyet alanında dikilecek heykelleri 
yapılmaktadır. 23 nisan 939 da ikmal edilmi tolacaktrr. 

Atatürk Bulvarı \ 
Vali konağının önünden geçen A-

tatürk bulvarının bir kilometreden 
fazla bir kıımı yaptırılmıştır. llkba
harda inşaata devam edilerek bulvar 
parti parkına kadar uzatılacaktır. 

Parti parkı 
Bolu'nun en güzel, ve haıldm bir te

pesine inşa edilmi§ olan parti binası
nın etrafındaki bo§luk muntazam bir 
park haline getirilmiş, havuzlarla süs 
lenmit ve elektriklerle aydınlatılmıt· 

Hava Kurumu binan 
CUmhuriyet alanı cephesinde şehir 

kulübü yapmıya elveritli olmak üzere 
bir bava kurumu binası inşası için 
tanzim olunan plin ve ke,ifler genel 
merkezce tasdik edilmiştir. Mevsimi 
gelince inpata devam edeceğiz. 

Hallıevleri 
Mudurnuda yeniden, düzcede ilave 

suretiyle birer halkevi binası yaptı
rılmıt ve 19 bin lira keşifli Gerede 
halkevinin inpatı da hayli ilerlemiş
tir. İlk baharda bu bina da bitiriJe -
cektir. Bolu halkevi de timir edilmit. 
boyanmıt ve dötenmittir. 

Villyet merkezinde 54 bin lira be
delle 50 yataklı bir hastane inşasını 
batlanmııtır. Inpat hayli ilerlemit -
tir. önümüzdeki temmuz, ağustos ay
larıooa bitecektir . 

FiJanlılı 
Villyetimizin çok müsait olan yer

lerinde meyvacıhğı inkipf ettirmek 
mabadiyle düzcede fimıdilik (60) dö
nümlük bir fidanlık tesis edilmiıtir. 
Bundan batka bur nahiye ve köyleri
mizde de köy fidanlıkları yapı1m19 
•e yapılmaktadır. • 

Vil&yetimizde iakin olunan muha
cirler için (20) muhacir evi yaptuıl
mıttır. 

Telelonlar 
Kauba ve köyler arasında (1630) 

kilometre tulünde telefon hatları çe
kilmittir. Ve bunlar için 34 santral 
ve (499) telefon makinesi konmut -
tur. 

Villyet merkezi ve Düzce ve Gere
de kuabaları tehirler aruı telefo -
nuna da bailannuttır. 

Yetmlıllk ihtiyar 

•klldıkll 
bir adamı öldlrdl 
lzmir (Hususi) - Kartıyaka' 

Bostanlı'da bir kahve içinde, kıskan~ 
lık yüzünden feci bir cinayet olm 
(72) yatında Yanya'h Ali adında bı 
ihtiyar, karısı ile alakadar olduğunı 
haber aldığı Süleyman namında bir• 
ni öJdürmüttür. 

Hidiae tu şckiJde geçmiştir: 
Ali, ihtiyar bir balıkçıdır. Kar~ 

nın iami Naciye'dir ve kırk yqın 
dır. Bucün Ali balıktan dönünc 
korntularrndan bazıları, karısı ile S 
leyman namıooa birinin uzun 
danberi devam eden bir münuebet 
ni ileri sürerek kendisini ikaz etmi 
terdir. 

ihtiyar balıkçı bunu duyunca 
hal kararını vermiı, evdeki kamaaı 
aldıktan sonra kahveye gitmit ve S 
leyrnanı tavla oynarken görmüttü 
Tabii bir şekilde ona yaldapnıt ' 
birdenbire kamasını çekerek Süleyır 
nın sırtına sapJ.aınıt ve kaçmı,tır. 

SUleyman. olduğu yere yuvarl 
nıp ölmüftilr. Katil biru sonra ~ 
katanmı,tır. 

lzmir'de paı:arhk 

yapan mağazalar 
İzmir, (Huausi) - Bayram milna 

sebetiyle çar9ıdaki ahı veri9in norm 
tekilde cereyanı ~çin belediyece ahı 
mıt olan tedbirler arttırılmıştır. B 
son hafta içinde pazarlıkla aatı9 ya 
tıklan için cezalandırılan yirmi ma 
ğaza ve dükkanın vitrinlerine beledi 
ycce •u levha asılmı,tır : 

.. Bu mağazanın sahibi, puarlı1ı 

utıt yaptıiından cezalandırılmııtır 



Türkiyenin her tarafında 
plOnör kulüpleri açılacak 
940 Olimpiyatlanna 

gençler de iştirak 
Türkkuşulu 

edecekler 
Türkkuşu Genel Direktörlüğü, memleket havacılığını yakın -

dan alakadar eden mühim kararlarını tatbika devam etmektedir. 
Yeni faaliyet programından ilk müspet neticeler alınmıştır. 

Haber aldığımıza göre, memleket sporu için mühim tedbirler 
almak üzere şehrimizde toplanmış olan beden terbiyesi istişare 
heyeti azalarrnın Türkkuşu faaliyeti üzerinde yaptığı tetkikler 
kendilerinde müspet bir intiba hasıl etmiştir. 

Türkkuşu genel direktörlüğü, fizik 1 bir plfinör inşa atölyesi kurulmuştur, 
terbiyesinin en mükemmel ve ileri Bu atölye şimdiye kadar 150 planör 
şartlarını ihtiva etmekle beraber, Mil- yapmıştır. Havacılıkta ileri olan mem 
li Müdafaa bakımından da hususi bir leketlerden tipler gctirtilmekte ve 
cheımiyet taşıyan havacılığın bütün bunlar üzerinde çalışılarak, hava şart 
memlekette yayılmasını temin edecek larımıza uygun planör tiplerinin ima
bir karar almak üzeredir. Bu karara line gayret edilmektedir. 
göre, yurdun her tarafında pliinör ku
lüpleri açılacaktır. Son senelerde tatbik edilen oto -

römork tesisatı planörcülük için bu
lunması lüzumlu addedilen muntazam 
silsile ve tepelere ihtiyacı ortadan 
kaldırmıştır. Otomobil tekerleğine tel 
sarma suretiyle bir p15.nörün asgari 
400 metreye kadar ve daha randıman
lı uçuşları temin edilmiştir. 

Motörlü kıtaya 10 tayyare daha ila

ULUS 

Moral 
bakımdan 

K iiltünümtlz 
(Başı 1 inci sayfada) 

''Ya vezaret ya sancak umma gelür." 
diyordu. 
Türklüğü o kadar hakir gören bir 

moral çağında elbette yabancılar Os
manlı memleketinde vezaretlere,san
cak beyliklerine tayin edilmek umar
lar ve umduklarını bulurlardL 

Zamane kültürünün bu boğucu tel
kinleri içinde türküm demek imkanı 
var mıydı? 

Böyle bir itiraf, adeta bir suçtu. 
Daha da beter •. 
Böyle bir itiraf, insan için adeta 

kendi kendisini tahkir etmesi demek
ti. 

Bu hakareti şeref sayan parmakla 
sayılabilecek kadar azalmıştı!. 

Sonraları ; Kemal paşa zade rah -
metli (Lltik Said) in: 

"Arapça istiyen urbana gitsin" 
"Acemce istiyen lrana gitsin" 
"Firenkçe istiyen firengistana git-

sin" 
"Ki biz türküz bize türkçe gerek -

tir,. 
Mısraları, işte bu parmakla göste

rilen yiğitlerin isyanları idi. 
Ulusal ozanımız (Mehmet Emin')-

BARSELON DÜŞTÜ! 
. 

Frankist ispanya ile beraber 

İtalya da bayram yapıyor 
Barselon, 26 a.a. - D. N. B. bildiriyor: İspanyol milliyetperver

ordularının şefleri bugün öğleden sonra saat 16.20 de Barse
lon radyosunda şehrin işgalini ilan etmişlerdir. Radyo müteaki -
ben naıı.yonalist marşrnı çalmış ve generaller ve bu arada da ge
neral Y ague halka hitaben nutuklar vermişlerdir. 

Barselon'un işgali haberi bütün 
Frankist İspanya topraklarında fev. 
kaladc bir çabuklukla yayılmış ve her 
taraf zengin bir surette donanmıştır. 
Sokaklarda erkek kadın halk büyük 
bir sevinç ve heyecanla dolaşmakta ve 
bütün kilise çanları çalmaktadır 

Nasyonalist kıtalar bir taraftan Bar 
selon'a girerken, diğer kollarda Bar
selonun şimalinde 20 bin nüfuslu Sa
badeli şehrini zapdetmişlerdir. Kıta
lar Barselon - Puigcerda yoluna doğ
ru ilerlemektedir. Bu yol şimdiden 

Frankist kıtaların ateşi altındadır. 

I tnlyY:l' da set irıç 

bir grup, bir balıkçı gemisiyle Fransa 
sahiline varmıya muvaffak olmuş ve 
Port Vandr yakınında Kolliur'da ka -
raya çıkmıştır. 

600 wne ele görıiillii. ~eldi 
Diğer taraftan on beş kışı, ispanyol 

cümhuriyctçilerine ait bir motör ile 
Valras adındaki küçük limana iltica 
etmişlerdir. Cümh.uriyetçi İspanya' -
dan çıkarılmış olan ingiliz, amerikan 
ve kanadalılardan mürekkep 600 den 
fazla ecnebi gonüllü, hududu geçmiş -
]erdir. Bunlar, hududa pek fena bir 
halde bulunan ve bilhassa camları bu
lunmıyan bir trende gelmişlerdir. 
Öğrenildiğine göre cümhuriyetçi 

İspanya'nın sivil halkı, Grone ve 
Vich'e doğru sevkedilmektedir. 
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Başvekilimizin 

gazetecilerle 

hasbıhali 
(Başı ı ıncı sayfada 

durmuştur. Bütün türk vatandaş 
Türkiye cümhuriyeti kanunlar 
himayesi altındadırlar. Hükümet, 
riçten Türkiye'ye doğru, bir mu 
muhaceretine müsaade edecek d 
dir. Fakat Türkiye vatandaşları · 
rinde hiç bir zulüm ve tazyike 
müsamaha etmiyecektir. Bizler 
nız memleketimizde mütehassıs 
rak çalışmakta olanların yakın a 
balarının, türk tabiiyetine girme 
ve Türkiye'de iş almamak şarti 
buraya gelmelerine izin veriyoru 

İntihap kanununda tadilat ya 
cağı şayiaları tamamen asılsızdır. 
bus adedi meri kanundaki nisbet 
lanna göre olacaktır. 

Bu kulüpler, Türkkuşu tarafından 
gönderilecek muallim ve ustalarla, he 
men hemen bütün bir sene faaliyette 
bulunabilecektir. Böylelikle, Türkku
şu şubesi açılmış olan yerlerde de, 
havacılığa karşı büyük bir alaka gös
teren gençlik yığmlannm arzuları 

yerine getirilmiş olacak ve Türkkuşu 
kadrosu, çok kısa bir zaman içinde 
yeniden büyük rakamlar kazanacak
tır. 

in: ve edilerek zengin bir hale getiril-
miştir. "Ben bir türküm dinim cinsim ulu-

Roma, 26 a,a. - Barselon'un ,zaptı 

gazetelerin hususi tabılariyle ilan e
dilmiştir. Roma derhal donatılmış ve 
bütün İtalya'da büyük tezahürat ya
pılmıştır. Roma'da on binlerce halk 
parlak bir surette donatılan Venedik 
meydanında toplanmış ve Duçe bal
kona çıkarak şu nutku söylemiştir: 

Muhterem Doktor Refik Sayd 
İstanbul'da çıkan bazı gazetcl 
Celal Bayar hükümetinin istifasına 
yalan rivayetlere teessüf etmi 
Başbakan Celal Bayar, Parti Di 
toplantısından sonra arkadaşı 
toplamış, ve neşrolunan tebliğ 
mucip sebepleri zikrederek istif 
mesini Cümhurreisine takdim ed 
ğini bildirmiştir. Vekil arkadaş 
Başbakana, kendisi ile beraber çalı 
tarı miiddetçe vazifelerinin ifas 

ıllii.ltecilcr için bitaraf nııntakcı S!Ördiikleri yardıma teşekkür e 

Planör kulüplerinden yetişecek o
lan gençler, Türk Hava Kurumunun 
motörlü mekteplerinde ve tekamül 
kurslarında yetişerek pilot olabilecek 
!erdir. Bu kulüpler sayesinde 18 yaş 

gibi, havacılık için ideal olan bir yaş
ta türk gençlerinin planör bilgilerine 
sahip olarak Türkkuşu kanatlarının 

altına toplanmalan temin edilecektir. 
Bu şekilde yetişen gençlerle atılgan, 
gözü pek, kanadının hakkını verir ha
vacı kadromuz kurulacaktır. 

İnönü'nde yeniden iki hangar yapıl
maktadır, Bunlardan birisi meydan
dan 280 metre irtifada olan C tepesine 
kurulmaktadır. Muallim namzetleri
nin sayısı" 100 e çıkarılacaktır. 

dur." 
"Sinem özüm ateş ile doludur." 
Şiirleri, cümhuriyetten önceki mo-

ralin bataklığında çırpınanların tek 
teselli ışıkları idi. 

Bir aralık türklük o kadar hakir 
görülmüş ki il inci Abdülhamid'in 
devletin resmi dilini arapça yapmak 
istediği muhakkaktır l 

9•10 olinıııiy<1dların.a 
lıauacılarımı::; i~tiriik edecek : 

Finlandiıya'da yapılacak olan 940 
olimpiyadlarında havacılığın, en mü
him bir faaliyet mevzuu olarak karar
laıtınlmış ve enternasyonal federas
yon bu müsabakalara iştirak etmesini 
Türkkuşuna bildirmiştir. 

Tür.kkuşu gençlerinin almakta ol
duğu neticeler beynelmilel mikyas
}ara göre aıtağı olmadığından ve genç-
• • • • • • • • • • - • • 1 .L. 1-..-

·~ılarmdan üstün bulunduğundan 
Türkkuşu bu müsabakalara iştirak et
miye karar vermiştir. 

Planörcü gençlerimiz, şimdiden 

muntazam bir programla çalışmıya 

başlamışlardır. Bu seneki talebe sayısı 
§imdiden 450 yi bulmuştur. Kayıt mu
ameleleri tamamlanıncıya kadar bu ra 
kam 500 ü bulacaktır. 

Faaliyette bulunan Ankara, İstan. 
bul, Edirne, İzmir, Bursa, Adana ve 
Konya şubelerinde yetiştirilen talebe
ler arasında bilhassa bir kalite yük
sekliği göze çarpmaktadır. Miktan
run artması nısbetinde ıyetiştirilen ta
lebenin aranan vasıfları ihtiva etme
sine gayret edilmektedir. 

Bu şubeler gençlere A brövesi ver
mektedir. Buralara İnönü'nde yetişen 
gençler öğretmen olarak gönderilmek 
tedir. Bu sene İnönü'nde, kadrolarda 
muallim vazifesini görecek 200 den 
fazla öğretmen yetiştirilecektir. 

T rakyada yeni 
mektepler 
açılacak 

Edirne, (Hususi) - Trakya'da oku
ma ihtiyacının yıldan yıla artmakta 
oldugunu ve yalnı:ı Edirne orta oku -
lunun 18 ~ube ıle çalıştığını evelce bil
dirmiştim. Bu vaziyet karşı::.ında bir 
kaç senedenberi hemen her sene Trak
ya kasabalarının bir ikisinde orta okul 
yapılmakta ve bu ihtiyaç böylelikle 
yavaş yava~ karşılanmaktadır. 

Geçen sene de Çorlu'da bir orta o -
kul açılmıştı. Öğrendiğime göre, git -
tikçe büyümekte ve genişlemekte olan 
Lüleburgaz'da da, önümüzdeki ders 
yılı başına yetiştirilmek üzere bir or
ta okulun açılması için lüleburgazh -
lar şimdiden hazırlığa başlamışlardır. 
Mühim bir para teberrüü teahhüt eden 
burgazhlara Kırklareli vilayeti 939 
büdcesinden bir miktar para yardımın 
da bulunacak ve bina tamamlanır ta -
mamlanmaz Maarif Vekaleti kadrosu
nu gönderecektir. 

Diğer taraftan güzel bir yatılı mek
tebi olan Keşan ve Kcşan'la birlikte 

Uzunköprü'de bu sene kaza merkezle 
rinde birer orta okul kurulması için 
faaliyete geçmişler ve alakadar ma. 
kamla rnezdindc teşebbüsatta bulun
muşlardır. 

Bunu gene bu padişahın başkatibi 
Tahsin paşanın hatıratında okudum. 

*** 
Uzaklara gitmeğe ne hacet?. 
İstanbul hukuk fakültesinin ikinci 

sınıfında idim. 
Bir kış sabahı erkenden derse gi -

derken şu görüyle karşılaştım. 
Çarşaflı bir kadın, çocuğunun ko -

!undan sım sıkı yakalamış, sürükliye 
sürükliye galiba okula götürüyordu. 

Çocuk tepiniyor, bağırıyor ve ka
dın boyuna döğüyor .. sövüyordu. 

Bir aralık, çocukcağız çantasını ye
re vurdu ve kitaplar darmadağın ol
du. 
Kadın yumdu gözünli, açtı ağzını 

ve neler sö lemedi yarabbi!. 
"Domuz tür'k !. kaba türk" mü de · 

medi? l 
Ve daha neler ve neler? 1 
Oradan geçenler biraz duruyorlar .. 

seyrediyorlar ve gülüşerek geçip gi
diyorlardı. 

lşin yürekler acısı olan yanı; 
Döğülenin, söğülen varlrğın, söğe

nin ve gülüşen seyircilerin türk ol -
masıydı .. 

Ve bu hallere, meşrutiyetin üçün -
cü yılında şatı it oluyorduk 1 

*** 
Cümhuriyet kültürünün morali ne-

dir? 
Çocuklarımdan öğrendim. Sabahle

yin derse başlamazdan önce; 
"Türküm doğruyum 1.. ve türklükle 

övünürüm l Küçüklerimi korur, bü -
yüklerimi sayarım! Varlığım, türk 
varlığına armağan olsun" anlamında 
bir duadan sonra ödevlerini yerine 
getirmeğe başlıyorlar .. 

Londra, 25 a,a. - Alman Ajansı bil- !erdir. 

'"}'eni l>ir f mıl cıçılıyor ! " 
"- Nasyonalistlcrin zaferi bizim 

)apmakta olduğumuz Avrupa tarihin
de yeni bir fasıldır. General Franko'
nun kıtaları ve İtalyan lejiyonerleri 
yalnız N egrin hükümetini mağlup et
mekle kalmamış, başka düşmanları

mız da bugün bir hezimet manzarası 
arzetmekte bulunmuştur. Kızılların 

parolası şu idi: 
"- Geçmiyecekler,.. Fakat bizi hiç 

bir şey durduramadı ve istikbalde de 
böyle geçeceğiz. " 

Musolini'yi alkışlıyan halk "Cibuti, 
Tunus, Korsika,. diye bağırmıştır. , 

Fransa'da İtalya 

aleyhinde nümayiş 
Paris, 26 a.a. - D.N.B. : Bir çok ü -

niversite talebesi bugün öğle vakti İ
talya büyük elçiliğinin önünde teıa -
h trratta tiulunarak "Venedik'i isteriz.,. 
diye bağırmışlardır. Polis müdahale e-
derek üç kişiyi tevkif etmiştir. 

Bcrlhı'de 

Berlin, 26 a.a. - Akşam gazeteleri 
Barselon'un zaptını büyük harflerle 
ilan etmektedirler, 

lşg<ılden tn•el Fnmgistlerin 
yaptığı luızırlıldar 

Burgoı., .lt> a.a. - Havaıo Ajansı mu -
b,abırıııden : 

diriyor : 
İyi bir kaynaktan alınan malUmata 

göre, fransrz hükümeti İspanyol 

mültecilerini tahşit için Pirene hu -
dutlarmda bitaraf bir bölge ihdasını 

teklif etmiştir. B. Bone, halen bu hu -
:.-usta Paris'teki İngiliz büyük elçisiyle 
müzakere halindedir. İngiliz hüküme -
ti bu projeyi tatbika mütemayildir. Bu 
nunla beraber her şey General Fran -
ko'nun muvafakatine bağlı bulunmak -
tadır. Henüz bir karar verilmemiştir. 

Bu bölgenin hududun hemen yakı -
nında İspanyol topraklarında ihdası 

tasavvur edilmektedir . 

Villems kasabasının 

"altı kardeşler,, i 
Fransanın Belçika hududunda Vi

llems adında küçük bir kasaba var -
dır. Bu kasabada Klermon biraderler 
diye tanınan altı kardeş oturur. 

En büyüğü 80, en küçüğü 50 yaşın
da olan bu altı kardeşin Mecmu yaş
ları 24-0 ' bulmaktadır. Bunlar, öte -
denberi "lıütün çocuklarımızı, akra
balarımızı bir araya toplayalım da, 
resimlerimizi çektirelim" diye düşü
nüyorlardı. Nihayet bu fırsat geçen 
gün zuhur etti. Sene başınde ne ka
dar çocukları, torunları ve torunları
nın da çocukları varsa, bir araya top
landılar. Kasaba dahilinde hep bir -
likte bir gezinti yaptılar. 

Bu altı kardeşi°' çocukları ve ahfa
dı o kadar kalabalıktı ki, kasaba dahi
linde yaptıkları bir gezinti esnasında 
bunlara yollar dar gelmiş . . Frankistlerin Barselon'a girmeleri 

için yapılan bütün hazırlıklar, Fran -
ko'nun sağ eli mesabesinde olanlardan 
ve amme nizamı departımanında B. 
Martinez Anido'nun halefi albay 
Hungria'nın kontrolü altında yapıl -
mıştır. Albay Hungria, Barselon'nun 
General Franko'nun kıtalarının şehre 
girmelerinin ertesi günü normal faa -
liyetine tekrar başlamasına karar ver -

Villems köylüleri bu aileye yalnız 
uzun ömürlü oldukları için hürmet 
etmezler, ayni zamanda umumi harp
te bu altı kardeş memleketlerine çok 
hizmet etmişlerdir. Şimdi bunları ka
sabada her kes sever ve sayar. Altı
sı da mütekait ve itibarlı adamlar -
dır. 

Yeni Dahiliye ve 

Ziraat Vekilleri 
iıe. baıladılar 

Yeni kabinede Dahiliye Vekilli 
deruhte eden Tekirdağ Mebusu ve 
yük Millet Meclisi reis vekili B. F 
Öztrak dün öğleden evel vekalete ~ 
derek vazifesine başlamıştır. 

B. Faik Öztrak, öğleden evel ve 
ra makamında vekalet erkaniyle, d 
larının ziyaretlerini kabul etmiş 
sonra C.H.P. Genel Sekreterliği bi 
sına gelerek Başvekilimiz Doktor 
fik Saydam'ın gazetecilerle yapt 
h,asbihalde hazır bulunmustur. 

Yeni Ziraat Vekilimiz 
Yeni Ziraat Vekilimiz H. Muh 

Erkmen dun sabah Ziraat Vekilliği 
gelmiş ve vekalet ileri gelenleri tar 
fından karşılanmıştır. B. Muhlis E: 
men öğleden evel vekillerin, mebus 
rın, vekaletler ileri gelenleri ile 1 
çok dost ve tanıdıklarının tebrikler 
kabul etmiştir . 

Geçen yıl, kurbandan ve kur ~ 
ban derilerinden üç milli cemi
yetin elde ettiği gelir (250.000) 
liradır. Bu rakamı bir kaç mis
line çrkannalıyız. 

: ............................. ______ OOoİ 

f Bugün Türle Hava Kurumuna 
i bağışlıyacağnmz kurbanlar, ya-

l rın bizi ölüm tehlikesinden ko-

.. ~~:.~.~~.~~~~.~~~.:.~~~~::~~·.,, ,,,,, 
Elişlcri öğretmenlerinin modelci o

larak yeti~elerine büyük bir ehemi
yet verilmektedir. Mektep program
larında modelciliğin yer almasından 
sonra en ufak bir mektepte bile mo
delcilik öğretilmiye başlanması, yav
rularımızın daha çok küçük yaşlarda 

havacılığa karşı alakalarını temin e
decektir. Türkkuşu genel direktörlü
ğü bu gaye ile, bütün şubelerinde 
modelcilik tedrisatının devamını ka. 
rarlaştırmıştır. 

Aldığım bir habere göre Uzunköprü 
lüler orta okulun kendi merkezlerin -
de, keşanhlar da kendi merkezlerinde 
yapılmasını istemekte ve faal iş komi
teleriyle bunun tahakkukuna çalış -
maktadırlar. Bu vaziyet karşısında i -
kisinden hangisinin tercih olunması 
lazım geldiği vilayet tarafından tet
kike başlanmıştır . 

Meşrutiyetin üçüncü yılında bile 
çocuğunu türklükle tahkir eden türk 
anne, bugün talihsizliğin bu kadarı -
na düşer miydi? 1 

Onun, meşrutiyetin üçüncü yılında 
gülünen sözleri bugün bir suçtur. 

Türk ceza kanununun cezalandırdı
ğı bir suçtur. 

miştir. Bütün halk, çalışacak ve alela
de bir ameleden müessese seflerine ve 
direktörlerine kadar herk~s vazifesi 
başına gidecektir. Zabıta, dahili har -
bin bidayctindenberi bazı unsurların 
sarf etmiş oldukları faaliyet hakkında 
bilahare tahkikat yapacaktır. 

Bükreş'te bir suykastçı 
subay tevkif edildi 

Liselerde havacılık dersi, şimdilik, 
askerlik öğretmenleri tarafından umu 
mi maIUmat şeklinde yapılmaktadır. 
Bu derslerin asıl programa girmesi 
için çalışılacaktır. 

Türk Hava kurumu, yeniden birçok 
vilayetlerde Türkkuşu şubelerinin a
çılması için hazırlıklar yapmaktadır. 

Bu arada, bilhassa Balıkesir, Gazian
tep gibi şehirlerin ilk ağızda yüzlerce 
talebe verecekleri tespit edilmiştir. 

Birçok yeni şubeler açılması ve 
memleketin evela büyük şehirlerinden 
başlryarak her köşesinde Türkkuşu fa 
aliyetinin temini için baş şart eleman 
ve malzeme olduğundan, bunların el
de edilme$İ meselesi de programlaştı
rılmıştır. İnönü kampında yetişmiş ve 
motörlü mektepte turizm brövesi al
mış: tekamül kurslarında da bilgi.si 
ve tecrübesi artırılarak öğretmenlık 

vasfını kazanmış olan gençlerin, he
nliz havacılık faaliyeti başlamamış o
lan şehirlerimizde bu şerefli vazifeyi 
yapabilmeleri için kendilerine temini 
zaruri olan malzemenin tedariki için 
de projeler hazırlanmıştır. İlk olarak 

Kırklareli'dc yapılmakta olan on 
dershaneli okulun inşası kış dolayısiy
le durdurulmuştur. Bu okul da önü -
müzdeki ders yılına yetiştirilecektir. 

Kırşehir'de Halkevi 

çalışmaları 

Kırşehir, (Hususi) - Halkevi neş
riyat komitesi, cumartesi günleri için 
bir konferans serisi tertip etmiştir. 

Evelki gün Mehmet Akif'in hayatı ve 
eserleri hakkında bir konferans veril -
miştir. 

Göste~it komitesi tarafından hazır -
!anan programa göre her ay bir piyes 
temsil edilecektir. Geçen ay çok mu -
vaffakiyetle temsil edilmiş olan (Va -
tan ve vazife) adlı eserden sonra 
bu defa (Kartal) ismindeki üç perde -
lik manzum piyes oynamıştır. Temsil
ler arasında şiirler okunmakta, milli o
yunlar oynanmakta, halkevinin müzik 
kolu tarafından konserler verilmekte
dir. Bu müsamerelere halk büyük bir 
rağbet göstermekte müsamere saatin
den çok evel bütün salon dolmaktadır. 

Türk ecza kanununca cezalandın -
hr. 

Baki sağ olsaydı, bugün elinde di
vaniyle .. 

Naima boynunda tarihiyle .. 
Türk anası da dilinin belasına türk 

hakimi önüne çıkarılırdı 1. 
Bu kadar da değil; 
Bugün yerli olsun yabancı olsun 

(benim 1) diyen bir kimse, parça par
ça olmayı göze almadan o bahtsız an
nenin sözlerini gençlik önünde tek -
rarlıyabilir mi? 

Işte, nedense bir kısım; zavallıların 
beğendiği eski kültür morali ile ye
ni kültür morali arasındaki fark .. 

Diyorlar ki o zamanki şahsi moral 
bugünkünden yüksekmiş .. 

Yalan! 
Bunu da yazacağım 
Şimdilik şu kadarını söyliyeyim ki: 
Ulusal moralin yere vurduğu bir 

çağda ferdin morali yüksek olamaz. 
Milliyetini, cehlin bataklığında, 

hor görenlerde şahsi moral anlamı ne 
olabilir ki? 1 

Ve bunun modern hayatta, yaşat
ma kabiliyeti nedir? l 

Ankara: 23-1-939 

Mahmut Eıat BOZKURT 

l 'iyecek dolu kamyonlar 
§ehrin lwpıllırında .. 

Mühim miktarda elbiseyi 800.000 ki
lo ekmeği, 200.000 parça eti.. vesaireyi 
hamil olan binlerce kamyon Barselon 
kapılarında beklemektedir. 
Katalonyalı mültecilerin kütle ha -

linde Barselon'a dönmelerine mani ol
mak için frankist İspanya'nın diğer 
kısımlarında sıkı bir kontrol yapıla -
caktır. Diğer taraftan cümhuriyetçi 
mülteciler, kendi eyaletlerine gönde -
rilecektir ki şunlardr : 

Bask memleketi, Aragon, Astüri. 
General Franko, Barselon'un yeni 

belediye reisini şimdiden tayin etmiş -
tir. 

Yeni belediye reisi Hispano - Suiza, 
motör fabrikaları müdürü Miguel Pa -
teu - Pla'dır. Yeni belediye meclisi a -
zaları da tayin edilmiştir. 

llwlnt mulwfaza altında 
Serber, 25 a.a. _ Seyyar muhafızla -

rın karakolları, İspanya cihetinden ta
mamiyle kapatılmış olan İspanyol hudu 
dunu muhafaza etmektedirler. 

Hududa ancak yüz kadar mülteci 
gelmiştir. Fakat bunlar İspanyol ka -
rabinyerlcri tarafından geri çevrilmiş
lerdir. Bilakis milislerden mürekkep 

P. T. T. ve Radyo binasiyle Elektrik 
santralını yakmak istiyordu 

İtirafta bulunduktan sonra 
hapisanede intihar etti 

Bükreş, 26 a.a. - Rador ajansı bildiriyor: 7 son kanunda, Bük
reş varoşlarında bir evde bir infilak vukua gelmiş ve eski demir 
m~h~fız teşkila~ma mensup bir kişi·nin ölümüne sebebiyet ver· 
mı~tı. 

Yapılan tahkikat, bu infiliika lii-ı bir gaz vardır. Bu aletlerden on biri, 
z~m ~elen ma?deleri veren . ve lağve- hususi arabalarla meçhul bir mahaJle 
dılm~ş harekctı.n şefi vaziyetine geçen gönderilmiştir. Beş tanesi de çimen
a~ ~~~tarda. le!yonerlerin takarrür et- to fabrikası deposunda bulunmuştur. 
tırdıgı tethışçı faaliyetin teknik kıs- . . . . . . 
mmı idare eyı· k' . k • Tevkıf edılen yınnı bır şerıkten ıyen ımsenın, as erı 
kimya dairesinden teğmen Dimitres- sekizi, demir muhafız tethişçi faaliye-
ku Nikulae olduğunu tesbit etmiştir. tine iştiraklerini itiraf etmişlerdir. 
Bu teğmen ,infilakın ertesi günü, e - Teğmen Dimitresku, posta ve telgraf 
vinden kaybolmuş, fakat 24 sonka- binasını, elektrik falırikasını, radyo 
nunda, diğer şerikleri ile birlikte a- binasını ve diğer umumi binalar. yak
lev saçıcı aletler imal eylemekte oldu mak niyetinde olduğunu ve bu faali
ğu atelyedc tevkif edilmiştir. Bunlar, yette, lejyoner şefler tarafından ha-
20 atmosfer tazyik altında yüz metre- zırlanan planlara göre hareket edile-
ye alev saçan 22 alet yapmışlardır. ceğini söylemiştir. 25 sonl:anun saba
Sırtta taşınabilecek olan bu aletlerde, hı, teğmen Dimitresku, kendi kendini 
mazot ve petrolden vücuda getirilmiş boğmuştur. 



RESMi İLANLAR 
Bankalar 
1 nJaat ilônı 

Tarım Bakanlıoı 

40 kalem entomoloji 

malzeme alınacak 
Merkez Ziraat Mücadele Enatitü

Mi DirektörlÜğüll'den : 

Enatitünıüz için lüzumu bulunan 
tahmini kıymeti 900 dokuz yüz lira o
lan 40 kalem entomoloji malzemesi 
çarpmba günü 8-2-939 saat 3 üçte 
merkez ziraat mücadele entitüsünde 
topla.nacak satınalma komisyonunda 
pazarlık suretiyle satınalınacaktır. 
Muvakkat teminatı 67, 50 liradır. Şart
name enstitü direktörlüğünden para • 
ıız olarak verilir. (238) 10270 

500 PülYeriıatör ahna<ak 
Ziraat Vekaleti Satm Alma K;,_ 

mia,onundan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle hava taz

yikli bet yüz adet sırt pülverizatörü 
aatın alınacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 
17.000 lira, muvakkat teminat 1275 li
radır. 

3 - Münakaaa müddeti 27-1-939 dan 
itibaren (45) gündür. Münakasa 13-
3-939 tarihine müsadif pazartesi günü 
uat ıs de ziraat vekaleti binasında 
aatınalma komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartname, Ankarada ziraat ve
kaleti satınalma komisyonundan, İs
tanıbulda ziraat müdürlilğünden para
ıız olarak verilir. 

5 - Bu işe taliplerin muvakkat te
minat mektupları veya ~kbuzları ve 
2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ve tek
lif mektuplarını havi kapalı zarfları
nı münakasa saatinden bir saat ön • 
ceye kadar komisyona vermeleri ve 
saat 15 te komisyonda hazır bulunma-
ları. (239) 10319 

Devlet Hava Yolları 

Beton asf aH, yol ve pist 

Devlet Hava Yolları Umum Mü
clürlüiünden: 

1 - Devlet H a Yolları Umum 
Müdürlük binası isak yolu ve han-
gar önü pistinin ton asfalt olarak 
inpsı keşif ve ta tnamelerde tadilat 
yapılarak yeniden kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye kon muştur. 

2 - Bedeli ket f (40.839) lira (70) 
kuruttur. 

3 - lhale 30-1- 9 pazartesi günü 
eaat 10 da Umum Müdürlük binasın
da yapılacaktır. 

4 - Muvakkat t minat (3063) lira
dır. Nakten verme istiyenlerin, te. 
minatı Ziraat Bankasındaki 3667 No
lu idare hesabına y tırmaları lizım
dır. 

5 - Ketif ve buna müteferri evrak 
204 kurut mukabil de Devlet Hava 
yolları Ankara ve anbul acentala
rmdan alınabilir. 

6 - Eksiltmeye eceklerin, Na. 
fıa Vekaletine iha tarihinden en 
geç aekiz gün evel istida ile mü-
racaat ederek ehliye esikaları ve ia
tidalara buna benzer ı ler yaptıkları
na dair, iti yaptıran dan aldıkları 
vesikaları da rapted cektir. Zama. 
nmda müracaat eder ehliyet vesi -
kası alamıyanlar eka 
ler. 

7 - Taliplerin tek 
en geç ihale zamanı 
wel eksiltme komis 
mukabilinde vermele 
tada olacak gecikmel 
alınmaz. (15) 

mektuplarını 
an bir saat e
nuna makbuz 
lazımdır. Pos
nazarı itibare 

10180 

Yol silindiri alınacak 
Askeri Fabrikalar 

M. M. Vekaleti Satın Ahr" Ko-
miayonundan: ı 

1 - 6 adet dizel motörlü yol silin- A • 
diri kapalı zarfla yeniden eksiltmiye teŞÇ 1 
konulmuıtur. Muhammen bedeli 
(43,200) lira olup ilk teminat miktarı 

ustası 

alınacaktır 3240 liradır. 
2 - İhalesi 13-2-939 pazartesi günü 

saat 15 de vekalet satmalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 216 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

4 - isteklilerin kanunda yazılı ve
saikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir sa
at eveline kadar komisyona vermele
ri. (309) 10325 

Posta, Telgraf ve Telefon 

2 Spiker ahnacak 
P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - Ankara radyosu için (125) li

ra aylık ücretle iki spiker alınacak • 
tır. 

2 Taliplerin lise mezunu olması ve 
teleffuzlarının düzgün, aeslerinin 
mikrofona müsait bulunması lizım -
dır. 

3 - Aynı evsafı haiz olanlar arasın 
da yabancı dil bilenler yüksek mek
tep mezunları tercih edilecektir. 

4 - imtihan 6-2-939 tarihine tela
düf eden pazartesi günü saat 9 da An
kara radyo evinde yapılacaktır. 

S- Taliplerin 31-1-939 tarihine ka
dar istida ile P. T. T. umumi müdür
lüğüne müracaatları. 

(226) 10253 

Pul resimleri müsabakası 
P. T. T. Levazan Müdürlüiünden: 
Amerika istiklalinin 150 inci yıldö

nümü hatırası münasebetiyle çıkarıla

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüiünden : 

Kırıkkale fabrikalarımızda yevmi
ye ile istihdam edilmek üzere iki mü
tehassıs ateşçi ustası alınacaktır. E
mekli deniz makina subaylarından 
veya ticareti bahriye makina mekte
binden neıet ve türk donanmasında 
ihtiyat subaylığını ifa ve ikmal etmilj 
ve liman dairesinden ehliyet şahadet
namesi almıı olanlar tercih edilecek-
ir. 
Talip olanların istenilen vesikalar

la umum müdürlüğe müracaatları. 
(5328) 10025 

inşaat 
mühendisi 
alın,acaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğünden : 
Alınacak inşaat mühendisinin her 

türlü statik hesaplarda beton arme ve 
mimaride mütehassıs olması tarttır. 
İsteklilerin §imdiye kadar ne gibi iş
lerde çalııtıklarını göeterir vesikala
riyle Nafıa Vekiletinin ruhsatname
lerini birer istidaya bağlıyarak umum 
müdürlüğe müracaatları lüzumu ilin 
olunur. (43) 10090 

500 adet boş köhne 
• 

yağ varilleri satlşı 
cak pullar içinbid (konulacak iki port Aakeri Fabrikalar Umma Mü
re yeri boş bırakılmak tartiyle) ortada dürlüiü Merkez Satm Alma K.o
Amerika hatırasını ve diğeri Türk - misyonundan : 
Amerikan bayraklarını ihtiva etmek Tahmin edilen bedeli (125) lira o
ve etrafları müzeyyen çerçeveli olmak lan 500 adet bot köhne yağ varilleri 
üzere iki raıim münakasaya konulmut. askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
tur. merkez •tınalma komisyonunca ıs 

yetine kadar Ankarada P. T. T. leva. açık arttırma ile satı aca tır. u . -

zım MD. lüğüne teslim edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon-
Beğenilecek iki resimden her biri j dan verilir. Taliplerin muvakkat te -

çin yüzer lira mükafat verilecektir. minat olan (9) lira 38} kurut ve 2490 
Muvafık görülmiyenler sahibine iade sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
edilecektir. (234) 10269 rindeki veaaikle mezkar gün ve saat-

Bayındırlık Bokonhgı 
• 

te komisyona müracaatları. 
(313) 

1 Ton kemik 

ah nacak 

10326 

külü 

Sümerbank Umumi Müdürlüiün
den: 

1 - Sapanca göliln<len İzmit fahri -
ı<alarına isale edilecek suya ait hendek 
kazılmaaı, boru d<>fenmeei eu hazinele. 
ri, tulumba istasyonları ve memur ev
leri inşaatı ile teferrüatı işleri vahidi 
fiyat caaaiyle ve kapalı zarf uıuliyle 
eksiltmiye konulmUftur .. 

İfbu inşaatın muhanunen kefif be -
deli 369.838.89 liradır. 

2 - Eksiltme evrakı 20 lira mukabi
linde Sümerbank inşaat şubesinden a -
lınabilir. 

3 - Eksiltme 6 şubat 1939 pazartesi 
günü saat 16 da Ankara'da Sümerbank 
Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 18.344 lira -
dır. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanı
na timdiye kadar yapmış oldukları bu 
kabil itlere bunların bedellerine ve 
hangi bankalarla muamelede bulun -
duklarına dair olan vesikalarını koya
caklardır. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarf
lar kapalı olarak ihale günü saat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankara'da 
Sümerbank Umumi muhaberat şubesi 
müdürlüğüne teslim olunacaktır. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin 
nihayet ihale saatinden bir saat eveli
ne kadar gelmiş ve zarfının kanuni şe
kilde kapatılmıt olmaeı lazımdır. 

7 - Bu iapatı, Banka dilediği mü -
teahhide vermek hakkını muhafa~ e-
der. (249) 10275 

Demiryolları 

300 Adet mahruti ~adH ahna<ak 
D .D. Yolları Satın Alma Komia

yonundan : 

Muhammen bedeli 17400 lira olan 
300 adet mahruti çadır 14-2-939 salı 
günü saat 15.30 da kapalı zarf uauliy
le Ankara'da idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 1305 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün uat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

ra~a malzeme dairesind'en, H;ya'ar -
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (268) 10320 

Klrahk büfe, bah(e ve saire 
D .D. Yollan ikinci lıletme Mü

dürlüjünden : 

Çankırı istasyon büfe ve bahçesi ile 
hal~ kirada olup müddeti 1 haziran 
939 tarihinde hitam bulacak olan büvet 
ile birlikte kiraya veriltnck üzere açık lnşa~t yapt1rılacak 

Nafıa Vekaleti latanbul Elektrik 
itleri Umum Miidürlüiüaden : 

Aakeri Fabrikalar Umum 
dürlüiü Merkez Saba Alına 
misyonundan ı 

Mü- arttırmaya çıkarılmıttır. 

1 - Silihtar ağada tesis edilecek 
yeni kazan dairesinin betonarme te -
mellerinin inşanı kapalı zarf uauliy
le ebiltmiye konulmuttu1'. 

2 - Muhaımnen bedeli 36287 lira, 
Muvakkat teminat 2722 liradır. 

3 - Eksiltme 13 tubat 939 puar
tcsi günü saat 10 da metrohanında al
tıncı katta toplanacak arttırma eksilt 
me komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait ,artnameler ve plan
lar idarenin veznesinden 182 kuruş 
mukabilinde alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltmiye girebil
meleri için tartnamede yazılı vesika
ları teklif mektupları ile birlikte ver
meleri lazımdır. Bu işe girmek üzere 
Nafia Vekat.etinden alınacak ehliyet 
vesikası için eksiltme tarihinden en 
az sekiz gün evel vekalete müracaat 
edilmit olmalıdır. 

K.o- Büfenin senelik muhammen kirası 

Tahmin edilen bedeli (300) lira o
lan bir ton kemik külU aakert fabri
kalar umum müdUrlilğU merkez aatın
alma komisyonunca 14-2-39 salı günü 
saat 14.30 da pazarlıkla ihale edilece
ktir. Şartname parasız olarak komi .. 
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(22) lira (50) kurut ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. üncü maddelerindeki 
veaaikle mezkGr gün ve saatte komis
yona müracaatları. (315) 10327 

Palto ahnacak 
Ankara Hukuk Fakülte.&nden 

360, büvetin 120 liradır. Büfe ve bah -
çeei teslim tarihinden itibaren ~ aene 
müddetle ve büvet de 1 haziran 939 
tarihinden itibaren büfenin müddeti
nin hitam tarihine kadar mUteber ol -
mak üzere kiraya verilecektir • 

10 9ubat 939 tarihine raatlıyan cuma 
günü saat 15 de Ankara istasyonunda 
ikinci işletme binasında toplanan ko -
misyonda ihalesi yapılacağından kanu 
nun tayin ettiği vesikalarla Ankara, 
İstanbul, İzmir gibi büyük bir 9ehir
de ikinci veya üçüncü diğer vilayet 
merkezlerinde birinci sınıf bir lokan
ta veya büfeyi muvaffakiyetle idare 
ettiğine dair Belediye veya 1.'icaret o
dasından alınmış vesika ve zabıtaca 

hüsnühal varakuı ibrazı me,ruttur. 
Fakülte leyli talebe.i için 130 - 140 İsteklilerin 108 liralık muvakkat te-

palto alınacaktır. Paltoların tutarı 
(3500) lira ve muvakkat teminat minat makbuz veya mektuplarını ha -
(262,5) liradır. İsteklilerin prtname. milen muayyen gün ve saatte k01Ttis -

Y
i ve ır. ......... aörmek üzere h .. yonda bulunmaları ilin olunur. 
-~ • er gun Şart ime uık 1 · · 'k' ve münakaaaye girmek için ıı. 2. 939 • . n vem. ave e pro1eaı . ı ın 6 - Teklif mektuplarının 2490 nu

maralı kanunun ahkamına uygun ola
rak eksiltmeden bir saat evci komis-

i yon reisliiine verilmit olması lazım-
dır. 518-303 10324 

._,,,_,,,__,..._ _______ _,,,_...._. MilD Müdafaa lalranhiı 

cumartesi giiınü saat 12 de fakülteye cı ıfletme kalemınde ve ç~ırı ıstaııı
mUracaatlan. (333) 10333 1 Y?nunda parasız olarak verılmekte . 
------------....ı. dır (243) 10274 

6 gurup malzeme ahnacak 
50 Adet sahra "nlekilesi 

ahnatlk 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komi• 

yonundan: 
1 - Hepsine tahmın edilen fiyatı 

1100 lira olan 50 tane uhra münteki
lesi açık eksiltmiye konmuıtur. 

2 - Eksiltmesi 6- 39 pazartesi 
pnil saat 11 dedir. 

3 - llk teminat 82,S lira olup prt
nameai komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
min•t ve 2490 sayılı kanunun 2,3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satmalma komisyonunda bulunmala-
rı. (197) 10226 

Ankara Belediyesi 

Durak yeri İnf&alı 
Ankara Belediy91İDden : 
1 - Parti bahçesi &ıllldeki otobüs 

durak yerinin geriye alirımaaı on bet 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
mu,tur. 

2 - Muhammen bedeli (722,30) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (54,25) li-
radır. 

4 - Şartname ve ketif ve resmini 
görmek iatiyenlerin her gün yazı itle
ri kalemine ve istekliterin de 17-2-939 
cuma günü saat 10,30 da Belediye en
cümenine müracaatları . . (293) 10299 

D. D. Yollan Saba Alma Kamiayonunclan: 
Muhammen bedel ve muvakkat temıioatlariyle iaimleri qağıda yazılı 6 

grup malzeme 7-3-939 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktlt'. 

Bu ite girmek istiyenlerin muvakkat teminat ile kıaııunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı ıun saat 14.30 a kadar konıWyon reiıliğine 
vermeleri lizımıdr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpata
da Teaellüm ve sevk tefliğinden dağıtılacaktır. (126) 

1 - (100) makas takımı 
2 - (50000) demir travers 
3 - Küçük yol malzemeıi 
4 - Bulonlar (Cif mal içln 

(Yerli mal için 
5 - 1.000.000 tirfoo (Cif mal için 

(Yerli mal içia. 
6 - 27.500 Şömirvnan takozu 

Muhanwnen bedeli Muvakkat teminat 
196.600 Lira 11.080 Lira 
176.244 .. 10.062,20 .. 
109.645,95 " 6.732,30 " 
22.933,30 .. 1.720 " 
49.855 " 3.739,12 " 
61.600 " 4.330 .. 
82.342,49 .. 5.367,12 " 
18.150 .. J.361,25 .. 

10248 

Muhasip aranıyor 
Çankırı Belediyeainden: 

30 lira maaıı asli kadrosu bulunan 
belediyemiz muhasipliği itine imti
hanla bir memur alınacaktır. İmtiha
na iştirakte muhasipliklerde bulu
nanlar ile lise mezunları tercih edi
lecektir. İsteklilerin imtihan günü 
olan 30. 1. 939 pazartesi günü saat 14 
te belediyeye gelmeleri illn olunur. 

(279-177) 10205 

Yol tamiri 
lzmir Belediyesinden : 

Mimar Kemalettin caddesinin A • 
tatürk caddesinden itibaren lamet 
Paşa bulvarına kadar ve esnaf ahali 
bankaaı önünden Gazi bulvarına ka
dar uzanan döşeme kısmı sökülerek 
Bandırma parke taşlariyle esaslı ta-

ilan tashihi 
lçel Defterdarbğmdan: 

Hazineye barçlu Mersin Daldık Çil' 
Çır ve Nebati yağ türk anonim şirko
tine ait olup Ulus gazetesinin 25, 30, 
12/ 938 ve 4, 9, 1/939 tarihli nü8hala
rında satıfı ilanı neıredilen enwale 
ait ilanın birinci maddeainin IOl1 fık
rasındaki (hakları tanııunak' kaydının 

(haklariyle) teklinde olacağı tavzihan 
ve taehihen itın olunur. 

(332) 103-32 

Kürk satışı 

Yeni gelen aon moda kürk mantolar 
ve yakalar ehven fiyatla ve taksitle 
satılır. Satıı yeri Anafartalar caddaıi 
No: 36 Cümhuriyet halı ve kürk pa -
zarı. 301 

miri ve iki taraf trotuvarlarına kor- 1 
don çekilmesi bq mühendislikten sek 
sen dokuz kuruş mukabilinde tedarik An•ara Levazım Amirllli 
edilecek keşif ve şartnameleri muci • --------------ı 
hince ve kapalı zarf usuliyle eksilt • 
miye konulmuştur. Keşif bedi:li otuz 
beş bin beş yüz seksen dokuz lira 32 
kuruştur. Ve işin bedeli, arttırmaya 
çıkarılacak arsa mukabilinde ödene • 
cektir. İhalesi 7-2-939 salı günü saat 
on altıda belediye encümeninde yapı • 
lacaktır. Muvakkat teminat mikdarı 
da iki bın altı yüz altmıt dokuz lira 
yirmi beş kuruştur. İttirak edecekler 
2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmış teklif mektuplarını ihale 
tarihi olan 7-2-939 salı gUnü uimi sa
at on bete kadar encümen reisliğine 
vermelidirler. 

208-221 10251 

Su projesi yaptırılacak 
Diyarbakır Belecliyeainden : 

40 Ton bulgur ıhnacak 
Ankara LeYunn Amirfıti Saba 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli ihtiyacı için 40 ton 

bulıur açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

2 - Tahmin edilen bedelıi 4000 U.. 
ra olup ilk teminatı 300 liradır. 

3 - İhalesi 28. 1. 939 cumarteal. 
günü saat 10 da Ankara Lv. imirlilf 
satın alma komlıyonunda yapılacak
tır. 

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

Bir lavla binası yıpl1rllacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 1 - Münakasaya konulan it tartna
me ve mukavele projesi dahilinde yap 
tırılacak olan şehre 14 kilo metrede 
vaki Hamrıvat suyunun şehre isalesi 
güzergahının tayini ve mevcut şehir 
tevziat tebekeainin ıılihı projesinin 
tanzimidir. 

2 - Münakasa 13 ıubat 939 pazar 
ertesi günü saat onda Diyarbakır Be
lediye diıireainde münakit encümen
de yapılacaktır. 

1 - Çanakkale müstahkem mevki 
birlikleri için kapalı zarfla eksiltml
ye konulan bir tavla binasına 16-2-939 
tarihinde talip çıkmadığından lt;.1-
939 tarihinden itibaren 16-2-939 tari
hine kadar bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmıttır. 

3 - Bedeli ketif (2500) iki bin bet 
yüz liradlt'. 

2 - Talip olanlar mezkQr tarihe 
kadar her gün 2310 lira teminat ak
çalariyle birlikte mUatahkem mevki 
ıaatmalma komisyonuna müracaatları. 

(232) 10257 
4 - Teminatı muvakkate 187 lira 

50 kuruştur. Nakdi teminatın müna - Bir hesap •muru ırınıyor 
kasa saatinden evel maliye vemesine 
Y.!1.!1-1:!.!m!ı .. q!!Jl!!'.L!C.Y.4.RIP.tı. teminat -.Jlsiarii fiv,,ı• 4'-· •·--·-k__ 

5 - Münakasaya iştirak edebilmek Ankara garnizonu yaya alayr için 
için yüksek mühendis olmak ve ya - bir hesap veya muamele memuruna 
hut buna mUmaail itlerde çalııtığını ihtiyaç vardır. F.meklilerden 58 Yllfl• 
mübeyyin ehliyet vesikasını beledi - nı ikmal etmemişler tercihan alınacak.. 
yeye ibraz etmek metruttur. tır. :Emekli bulunmadığı takdirde bu 

6 - Daha fazla maHhnat almak ve vazifeyi ifaya muktedir bir sivilin de 
prtnameyi göı:me~ istiyenlerin Di • seksen lira bir ücretle alınacağından 
yarbakır beledıyesıne müracaatları i- isteklilerin 32. inci alay levazmuna 
lan olun~r. 10286 ı müracaatları ilin olunur. 

. <321) 10328 

Muhtelif eşya ve malzeme ahnacak 
Ankara Levazmı Amirliii Satın Alma Komisyonundan : 

939 yılı ağustosunda harbiye okulundan aubay olarak çıkacak 1000 künr 
okur için qağıda cinsleri yazılı etya ve malzeme taahhüde ballanmak ag.. 

retiyle satın alınacaktır. 
Bu taahhüde iştirak etmek istiyen mUeeseaatın alınacak etya ve malze. 

menin en iyi cinelerinden kıyafet ve techizat talimatnamelerine uygun oı.. 
rak yapılmış birer nilmunelerinin en eocı olarak 6 ıubat 939 puarteai atqa.. 
mına kadar harbiye okulunda teıekkeUl et.mit olan muvakkat aatmalma ım. 
misyonuna göndermeleri ilin olunur. (235) 
Subay elbisesi: 1 kilot, 1 ceket, 1 ppka, 1 manevra ppkaaı imal edildii( 
parçalariyle beraber 
Subay kaputu: Kuınat ve kullanılan malzeme parçalariyle berabCI' 
Çizme: imal edildiği malzemenin parçalariyle beraber 
Battaniye 4 kilo ağırlığında 1,50 arz 2,40 tulQnda 
Büyük üniforma: Kılınç ve teferrüatı beraber 
Alimünyüm matara: imal edildiği malzeme parçalariyle 
Manevra kemeri: 
Manevra sandığı: imal edildiği malzeme ve parçalariyle beraber 
Portatif karyola: imal edildiği parçalariyle beraber 
Kronometre saat: 10258 

Un ve Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Kamiayomınclan : 

Muhammen Muvakkat Ekailtme 
Miktarı ait olduğu bedel teminatı Eksiltme nin tarihi auti 

Kilo Cinai birlik Lira Kr. Lr. Kr. ·,eldi 

600000 Arpa 

200000 Uun 

- --- - -- .- - --- ----- -
Merkez 

birlikJ.eri 
Birecik 

HD.TB. 

16500 1257 50 K. zarf 15-2-939 çarpmba 10 

1800 00 .. " .. 15 

1 - Eksiltmeye konulan arpa ve unun miktarları; muhammen belelleri 
muvakkat teminatları eksiltmelerinin ıekli ve icrası tarilı ve saatleri yu: 
karıya yazılmıştır. 

2 .- E~saf ve teslim ıart1a~ı göateren prtnamesini istekliler her gün 
Urfa da tümen aatınalma komıayonunda okuyabilir. Ve komisyondan pa
rasız alınabilir. 

3 - Eksiltmeler Urfa'da tümen aatınalma komisyonunda yukarda ya
zılı -tekli, tarih ve aaetlerde yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları eksiltmenin yukarda yazılı açma saatinden bir 
uat evveline kadar aatınalma komiayonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilmit ola~kt.ır. Bu s~tten aonra mektuplar kabul edilmez 2490 sayılı 
kanunun 34 uncü madduıne uyewı tekilde posta ile gönderilecek teklif 
mektupları kabul edilmez. 

5 - Şartnamenin 4 üncü maddeainde bildirilen v-.ikalar muvakkat te-
minatın konulduğu zarf içerisine konulacaktır. (272) 10322 



27 - 1 - 1939 

H i K A y E 

Kravatların dili 

- Öyle fena bir huyun var ki: e•c her gelişinde boyna kulağıma "Seni 
ıeviyorum" diye fısıldıyorsun. Bu da 
)'etmiyormuş gibi ikide bir yavaş 
sesle bana randevularını hatırlatıyor
sun: "yarın saat beşte", "öbürgün ::a
at üçte" filan gibi.. Günün birinde ko
cam bu sözleri duyacak. Sonra ikimi
zin başına da iş açılacak ... 

- Peki ama, bu sözleri söylemekten 
ne çıkar? 

- Ne çıkar olur mu? Bilhassa ko -
cam evde iken .. Telefon et daha iyi ... 

- Ne zaman telefon etsem karşıma 
kocan çıkıyor. Sana söylemek istedik
lerimi ona söyliyemem ya! ... 

- Aman ... Şakayı bırak allah aşkı
na ... 

- Şakayı sahiden bırakacağım. Ko
canla hiç yoktan bir kavga çıkarıp bir 
daha evinize uğramıyacağım ... 

- Ne? En eski dostunla bozuşmak 
ını? Biliyorsun ki Ahmet seni benden 
fazla seviyor •.• Böyle bir şey yaparsan 
çok üzülür. 

- Orası öyle ... Fakat hazan düşü
nüyorum da kendi kendime "Galiba 
.A.h...,.,...• ..:in hft,_;_ L---···le -1-- --·:- ... 
'-'Uetimi tabii bulmaga başladı'' diyo-

rum. •. 
- Yooo. Görünüşe aldanma! O öyle 

aakin görünür ama çok kıskançtır. E
ger aramızda bir şey olduğunu sezer
ıe ikimizi de öldürür. 

- Ya ... Öyle ise ihtiyatlı olalım! 
- Evet, evet.. İhtiyatlı olalım ... 

Sonra, eğer sen duygularmı muhakkak 
bana söylemek istiyorsan, aramızda 
bir nevi "şifre" kullanırız. Hah 1 Dur .. 
Aklıma bir şey geldi 1 

- Aman çabuk söyle ... 
- Bana kravatlarını getir ... 
- Kravatlarımı mı? 

- Evet. Hepsini getir. 
- Al! 
Ve Ferit, bunu söyliyerek, Selma' -

llın önüne ipekliden, yünlüden, renk 
r en k bir çok kravat koydu. 

Selma bunların içinden bir tanesini 
ayırdı: 

- İşte 1 Dedi. Bu kravatı taktığın 
~aman bana "Seni seviyorum" dediği
ni anlıyacağım. 

- Yooo ... O kravatı sevmiyorum. 
Onu takamam. 

- O halde bu olsun 1 
- Peki .... 
- Şu halde, bu kravatı takarsan "se-

tli seviyorum" dedigini anbyacağım. 
Şu kırmızı kravat "yarın saat beşte!'' 
~asma gelecek. Şu lacivert kravatı 
taktığın zaman da bana: "Yarın buluş
'ız imkansız" demiş olacaksın. Ben 
kra...,atıarın rengini görünce, lakırdı a
taıında sana bir yolunu bulup cevap 
"eririm. Olmaz mı? 

- Olur ... Fakat sen ne zeki kadın
·~ 1 ... Kırk yıl diışünsem böyle bir şe
Yı •kıt edemezdim .... 
.,, - aa !. .. Az daha unutuyordum: şa-
Jet D" " b' • d kl' • "unun ırın e şu sarı ren ı, aca-

Fransızcadan nakleden: S. T. 

bugünlerde göremiyeceğim, Çünkü se 
yahate çıkıyoruın" demek için ... 

Sonra da Ercümend'e "kravatların 
dili''ni uzun uzadıya izah etti. 

Ercüment bu usulü çok tuhaf buldu. 
O kadar tuhaf buldu ki, her gittigi 
yerde "karavatların dili"nden bahsetti 
ve mesele, döne dolasa, M ünevver'in 
kulağına kadar geldi. 

Münevver Ferid'le Selma arasında
ki rabıtayı bilmiyor değildi. Fakat i -
çin için de, Ferid'le evlenmegi kur -
muştu. Önce "ille beni al" diye çocuk
cağıza bir haylı musallat oldu. Sonra 
kendini naza çekmege başladı ve nL 
hayet, günün birinde, kendisini Fe -
rid'in evinde ve onun kolları arasında 
buldu. Fakat o günden sonra evlenme 
projelerine veda etmek icap etti. Çün
ku Ferit onunla sokağa çıkmağı kabul 
etse bile, belediye dairesine uğramıya, 
hele nikah memurunun karşısına çık -
mıya bir türlü yanaşmıyordu ... Münev
ver Ferid'i Selma'dan ayırmağa da uğ
raşmış, fakat bütün gayret leri boşa 

gitmişti. 

Onun icin, e:ünün birinde bir hayır 
ısahıı:n ond .. karavatların aııı noen 
bahsedince kendi kendine: 

- Hah! .... Dedi. Aylardanheri ara -
dığım fırsatı nihayet yakaladım ... 

* * * 
Bir akşam gene Ahmet'lere misafir

lige gıttıgı zaman, .Fent karı kocaya 
uzun bir seyahate çıkacagını söyledi. 
İkisi de bunu tabiı buldular. Çünkü 
Ferid'in işi, sık sık seyahate çıkmasını 
icap ettiriyordu. Ferit ilave etti: 

- Yarın istasyona gitmeden önce 
bir ara size uğrar, bir "allaha ısmarla
dık'' dedikten sonra yola çıkarım. 

Ertesi gün, dediği saatte Ahmet'le 
re gitti. Fakat salondan girer girmez 
Selma'nın yüzü kül gibi olmuştu. Ne
redeyse düşüp bayılacaktı: çünkü Fe
rid' in boynunda o meşhur sarı kravat 
vardı ... Evet... "Artık seni sevmiyo
rum'' manasına gelen sarı kravat ... 

Ferit Selma'nın bu halini, kendisi -
nin yola çıkama.sından duyduğu kede· 
re atfetti. Esasen vakti de pek yoktu. 
Treni kaçırmamak için, bir iki beylik 
veda kelimesi söyledikten sonra alela
cele çıktı, gitti. 
Selma·cık bu hadise yüzünden bir 

kaç giın çok üzuldü. Sonra aklını başı
na topladı ve... Kendisine epey za -
mandanberi sıkı bir kur yapan başka. 
bir gençle buluşmağa başladı. 

Münevver'e gelince, yola çıkacağı 

gün Münevver Ferid'in evine uğra -
mıştı. O gün takmak için hazırladığı 

ve "yarın buluşmamız imkansız" ma -
nasına gelen kravatı el çabukluğiyle 

ortadan yok edip, onun yerine sarı 

kravatı koyuverdi. 
- Sonra ne oldu? Diye soracaksı -

nız belki... 
ıp it k b tavatı takarsan, o zaman da artı 
eni 8 d' v• • 1 v cvme ıgını an ıyacagım. 

ltt- Aman!... Saçmalama ... Ben de bu 
1C:"at1 hiç takmam. Çünkü seni daima 

eceğirn 1 

Ne olacak? Ferid'Je Selma'nm ara -
smı böylece açtıktan sonra, Münev -
ver Ferid'in kansı oldu. 

- ltcee ... Hayat bu ... Belli olmaz ... 

"'* * Perid•ı . 
mand e Selma epey uzun bır za -
ma'n anbcrj sevişiyorlardı. Fakat Sel
için ın kocası sahiden kıskanç olduğu 

' gen,. ,_ ·1· · • k a haddind ;s .. adın sevgı ısını ço • am 
B d en Çok, serbest bırakıyordu. 
aupk~ t~~likeli bir şeydi, çünkü Ferit 

Ç it Ctk k • 
Bir ak e tı. , . 
k .. §anı Ferit gene Ahmed e gıt -

me uzere c.· • d' . . . 
.,ıyıniyordu. Ken ısını zı -

Yarete gel-·1 • d E .. 
, ··• Ş olan eskı ostu rcu -

ınend e: 
- Bu kra..., b.l. atı niçin takıyorum, ı ı-

yor nıusun? bedi.. Selma'ya: "Seni 

Vaşington' daki İran 

sefareti tekrar açıldı 
Vaşington, 26 a.a. - B. Hull, yeni 

İran maslfihatgüzarı B. Akbar Def
tari'yi kabul etmiş ve maslahatgüzar 
kendisine 1935 te otomobilini "fazla 
süratle'' sevkettiğinden dolayı Va
şington'daki lran sefirinin tevkif e
dilmesi üzerine kapanmış olan İran 
sefaretinin yeniden açılmış olduğu -
nu bildirmiştir. 

B. Hull, İran hükümetinin bu ka -
rarından dolayı memnuniyetini beyan 
etmiştir. 

ULUS -9-

ı 
.................................................... , 

A N O A Ç I 
..................................................... i Maktulü otele Dış Ticaretimiz 

NÖBETÇlE~ZANELER 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perı;embe 
Cuma 
Cumartesi 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya ec..:anelerı 
: Ege ve Çankaya eczaneleri 

Sebat ve Yenişehir eczaneleri 

bırak~_n .. kat~I Kliring hesaplan bakiyeleri ve 
Parıste geçen gun muthış bır cına-

yete kurban gitmiş bir maktül bulun- k d•ı• • h 1...,. t •t hh •• ti 
muş, Fransız polisini son derece hay- re ) ) Jt a a a 8) taa U er 
rete düşürmüştür. Bakın vaka nasıl 

ACELE iMDAT 

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

olmuş: 

Parisin en kalabalık mahallelerin
den birisinde büyiik bir otel vardır. 
Bir ögle ü:zeri bu otele orta boylu ba
sık kasketli ve pardesülü bir müşteri 
gelmiş. Oda katibine: 

Türkiye Cıimhuriyet Merkez Bankasın • ı 
dan alınan hesap hiıllisalarına gore 21 - 1 -
193? tarihindekı kliring hesapları bakiye • H "d • ı • 
leri ve kredıli ıthalit i_çın Cıimhurıyet ~er· a ıse erı 
kez Bankasına verılmış taahhutler yekun · aydın lalan 

ı~ık Lüzumlu Telefon Numaraları 

Yangın hibarı: (1521). - Telefon mura· 
racaat. şehir: (1023-1024) •• Şehirlera
rası: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
gazı irıza memurluğu: ( 1846), - Me
sajeri Şehır anbarı: (3705). - Taksı 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1196) .• Samanpa..:arı cı
varı: (2806-3259). - Yenişehır. Havuz. 
ba:şı Bizim taksı: (2323). - Havıı.ı:başı. 
Guven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333). - Çankırı caddesı. Ulus taksi: 

(1291 ). - lstanbul taksisi: (3997). 

Otobüslerin ilk ve .::on seferleri 
Ulu• M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçıoren'e 6.00 21.00 
Keçioren'den Uluıo 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 
Cebecı'den As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebecı'ye -.- 17.00 
Venişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akkopru'ye 6.15 7 .00 
Akkopru'den S. pazarı'na 7.30 9.45 
Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 - .-
U. M. dan Bahçeli Evler'e -.- 20.00 
§ U. Meydanı'yle lstasyon arasında her 

beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

U. Meydanı'yle Yeni~ehir. Bakanlık· 
lar. Cebeci, Samanpazarı arasında u~t 
8 den 20 ye kadar vasati her beş dakı
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kıkada; saat 7 den ve 8 e ve 21 den 23 _e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakılcada bır 
muntazam seferler vardır. 

q Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
dekı son seferlerle bunların Ulus mey
danr'na donuşleri sinemaların rlagılı;j 
saatlerıne tabidirler. 

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

Tre n Saatleri 
Haydarpaııa'ya : 

Samsun hattına : 

Diyarbakır hattı 
Zonguldak hattı 

Her sabah 8.20. Her 
akıam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
şembe. Cumart esi 
Toroı surat .) 
Heı gun 9.35 (Kayse
ri, Sivas, Amasya bu 
h:ıt iinrindcdir.) 
Her gun 9.35 
Hergun 15.00 

l IÜ(ÜK DIŞ HABERLER 1 
X Londra - Kembriç'ten Londra

ya biribiri ardından gitmekte olan i
ki tren yolda çarpışmış ve iki kişi öl
müştür. Sekiz kişi de ağır s urette ya
ralanmıştır. 

X Nevyork - Joe Louis, birinci 
ravuntta john Henri Lewis'i nakavut 
teknik ile mağllıp ederek dünya şam
piyonluğunu muhafaza eylemiştir. 

X Paris - lş genel konfederasyo
nu genel sekreteri Leon Juho'nun oğ
lu Paul Juho, Versay'da bir otomobil 
kazası esnasında ölmüştür. 

X Berlin - Spor Palas'ta Roma -
Bertin mihveri çerçevesi içinde bu -
yük bir yahudi aleyhtarı tezahürü ol
muştur. 

X Varşova - Pat ajansı, Polonya 
hükümet memurlarının "miisellah 
Çek çetelerinin tethiş hareketleri do
layısiyle Silezya hudut mıntakasm -
da bulunmaları arzu edilmiyen birçok 
çekleri hudut haricine çıkarmış ol -
duklarını haber vermektedir. 

Ankara Borsası 

- Kiralık odanız var mı? Demiş. 
Kendisine 13 numarayı açmışlar, 

ücüncü katta, bahçeye nazır bir yer. 
Mü teri odaya şöyle bir göz gezdir
dikten sonra: 

- Mükemmeli Demiş, kaç par? 
- 80 frank! 
Diye cevap vermişler. Müşteri pa

rayı saymış, otelin yazıhanesine gide
rek otel defterine, kendisi için şunla-
rı yazmış: 

- ismi: Hanri, doğduğu yer Gre
nobl, 30 yaşında, gemici. 

Yalnız müşteı i, şimdi nereden gel
diğini, hangi vilayette oturduğunu 

yazmamış. Fakat katip, adamın tav
rına, kılığına, kıyafetine bakarak bu
na ehemiyet vermemiş, kafi görmüş. 
Müşteri katibe: 

- Şimdi geliyorum, demiş, bavul
larım var. Sandıgım var, onları ge
tireyim. 

Adam gitmiş. Katip ''şimdi gele
cek,. şimdi gelecek .. diye beklerken 
akşam olmuş, ne gelen var, ne giden. 

Gece yarısında otel katibi bir gü
rültü ile uyanmış. Bakmış, o müste
ri, yanında bir de isçi kılıklı adam 
var. İkisi birlikte olup koridorda ko
ca bir sandığı sürükleyip getiriyor
lar. Merdivenlere geldikleri vakit, 
Hanri yanındaki adama: 

- Haydi, sırtla bakalım. Üçüncü 
kata çıkaralım. 
Demiş, sandıgı adamın sırtına yük

letmiş, merdivenlerden çıkmağa baş
lamışlar. 

Katip, onları bu vaziyette görünce 
hiç endi e etmeden tekrar yatağına 
yatmış. 

Ertesigün katip uyanmıs. Aşağıya 
inmiş. 13 numaralı odanın mektup ku
tusunda kendisine hitaben yazılmış 
bir mektup bulmuş. Odanın anahtarı 
da çivide asılı duruyor. 

Mektubu açmış, iki satırlık bir şey: 
"Birkaç gün sonra döneceğim. San

dığıma dokunmayın." 

Katip, odanın parası Ç .. ce verildiği 
için, i inden "isterse on gün gclme
sın,, aıye dUşunmü~tür. Anahtarı tek
rar yerine asmış. 

Günler geçmiş. 
Bir gün otel hizmetçileri katibe 

gelip: 
- Katip hey demişler, 13 numara

nın önünden gecilmiyor. İçeride ko
kacak bir şey mi bırakmışlar, ne ol
muş? P is pis kokuyor. Birkaç gün
dür temizlik fal5n da yapılmadı. Aç
sak mı bari? 

Katibi bir telaştır almış. adamın 
ilk gün "şimdi geliyorum,, dediği hal 
de gece yaıısında geldiğini, bulundu
ğu vilfiyet hakkında deftere bir meş
ruhat yazmadıgını, sonra da birden
bire ortadan kaybolup aradan sekiz 
on gün gectiği halde hala gelmedi
ğinden büsbütün kuşkulanmış, derhal 
polis merkezine gidip vaziyeti anlat
mıs. 

Polis komiseri, yanına birkaç da 
polis müfettisi alarak derhal otele 
ge lmiş. Pense ile sandığın kapağını 
acmışlar. İçinden bir ceset çıkmış. 
Ceset derhal adli tıbba havale edil
miş, adli tıp vaka mahalline gelirken, 
kalabalık bir halk kitlesi de otelin ö
nünde yığılmış. 

Ceset üzerinde parmak izleri tes
pit edilmi , fotoğraflar alınmış, otle 
sahibinin, katibin ve otel ınüsthde
mininin ifadeleri alınmıştır. Ceset o
telden tıbbı adli enstitüsüne nakledi l-

26 il. Kanun 1939 fiyatları 

~:EKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Bruksel 
Atina 

Anlış F Kapamş F 

5.92 
126.6225 

3.345 
6.66 

28.5850 
68.37 
50.6425 
21.4075 

5.92 
126.6225 

3.345 
6.66 

28.5850 
68.37 
50.6425 
21.4-075 

miştir. Sandıkbir metre uzunluğunda 
ve altmış santimetre genişliğindedir. 

Enstitüde ceset tekrar açılmış ve 
yeni yeni fotoğrafları alınmıştır. Ce
sedin karnı yarı lmış, ayakları arkaya 
kıvrılmı§ ve bir sicimle bağlanmış bir 
haldedir. Maktül 30-35 yaşlarında 
vardtr. Miıedıleiumumi üzerinde bu
hınan bütün elbiseleri ve eşyayı tes
pit etmiştir. 

Sof ya 
1.08 
1.5575 
4 34 
5.92 

1.08 
1.5575 
4.34 
5.9.2 

lan : 

CETVEL: 1 

Turlu ye Cumhurıyeı Merkez Bankıı:.ındakı 
klırırıe hesapları borçlu bakıyelerı 

Memleket Mıktar T. L. 

Belçika 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
lngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
I.ehistan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s. s c. t. 
Yugoslavya 

245.300 
3.092.400 

636.600 
3.382.400 

796.100 
10.477.300 

318.900 
2.637.300 

815.900 
1.144.900 

305.600 
6.500 

1.131.600 
735.000 

1.187.200 
60.800 

527.500 

CETVEL: 2 

Krcdilı ıthalat ıçın Cumhurıyet Merkez 
Bankasına verılmış olan taahbutler 

vekiınları 

Memleket 
Resmi 

Daireler 
T. L. 

HU!:USİ 

$ahıslar 
T. L. 

VekQn 
T.L. 

19.286.823 11.905.323 31.192.146 Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Hol anda 
İngiltere 
1spanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslav 
Yunanistan 
s. s. c. ı. 

509.564 

175 
318.119 

60.109 
521.193 

29.654 
512.954 

35.4b7 
5.667 

550.907 
13.156 

136.624 
11.585 

525 525 
26.159 26.159 

229.240 738.804 
5.902 5.902 

13.154 13.329 
302.294 620.413 

62.602 122.711 
212.134 733.327 

11.243 40.897 
153.651 666.605 
145.449 180.916 
394.910 400.577 
195.273 746.180 

70.306 83.462 
29.180 165.804 

3.360 14.945 
35.792 35.792 
58.94.2 58.942 

Yukarıdaki Z numaralI cetvelde yazılı 
kredılı ıth11/atm vadc/erıne gore vazıyet/en 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

6 aya kadar vadeli 

Resmi 
daireler 

T.L. 

Hususi 
şahıslar 

T.L. 

957.639 9.150.835 
371.925 1.329.532 

Daha uzun veya başka vadeli 

Resmi 
daireler 

T.L. 

Hususi 
şahıslar 

T. L. 

18.329.184 2.754.488 
2.333.249 620.584 

CETVEL: 3 

Muhtclıl memfoketlerin merkez 
bankalarında tutulan klırıng 
besap/arındalr.ı alacaklaumız 

Memleket 

Almanya 

İtalya 
Estonya 
Yunanistan 

Miktar T. L. 

A. hesabı 4.331.800 
B. hesabı 2.684.700 
B. hesabı 

7.016.500 
64.600 
64.500 

184.700 

OKUYUCU MEKTUPLARI 1 
.................................................... 1 

- ....... ..._ ................................. .I 
Yeni barem ve 

mesleki ihtisas 

mektepleri mezunları 

(Başı 5 inci sayfada) 
ğu gibi... 

Milli Müadafaamızın dayandığı 
nüfus davası ne haldedir? Türk va-
tandaşlarının kültür seviyesi ne
dir? Topraklarımız bize neler va
dediyor? Ekonomimizin inkişaf 
seyri ne vaziyettedir? Adliye ciha
zımız, sıhat cihazımız, gümrükleri
miz. dış ticaretimi, hayat standar
dımız, maliyemiz, hususi idareler, 
endüstri: hulasa, milli varlığı ku
ran bütün temellere burada not ve
riliyor. Rakam imtihanından mu
vaffak çıkan her ışın kendisini 
müdafaaya hiç ihtiyacı kalmıyor. 

Ve burada bütün Türkiye topra
ğından, taşından, havasından tutu
nuz da vatandaşına ve onun bütün 
hayat safhalarına kadar her şey, 
bir varltk ve mevcudiyet olan her 
şey imtihan vermektedir. 

B ir nüfus sayımı deyip ge
çiyoruz. Bizi, üç sene evet, 

935 senesi ilkteşrininin yirmisinde 
evimizde beş altı saatcik oturmrya 
mecbur eden nüfus sayımı, kütüp
hanelerimizi dolduran ve bir insan 
boyunu aşan altmış cildini nasıl 
doğurdu? 

İstatistik umum müdürlüğü alt
mış cildin neşrini tamamladıktan 
sonra şimdi bunun kısa bir bilan
çosunu verebiliyor: 935 itkteşrinin
de yapılan nüfus sayımının faal 
hazırlıkları, 30 mayıs 934 de neşre
dilen 2465 numaralı kanunla başla
mıştı. Evcla sekiz yerde 21.031 kare 
kilometrelik bir saha içinde ve 
300.000 nüfusa şamil olan tecrübe 
sayımları yapıldı. İnsan oturan ve
ya oturması muhtemel olan bütün 
yerlere birer numara kondu, sayım 
mıntakaları teşkil edildi. 

Umumi hizmetlerin geri kalma
ması gayesiyle Vekiller Heyetinin 
istisna edeceği bazı kimseler hariç 
olmak üzer okur yazar her şahıs 
bu vazifeyi kabule kanunla mecbur 
tutuldu: Şehirlerde 53.003, köyler
de 70.042 olarak 123.045 memur sa
yım i terinde çalıştı. Yalnız Anka
ra'da 3.122, İstanbul'da 12.333; İz
mir' de 4.520 memur calrştırıldı. 
Sayımın büyük gayesini anlatan 

geniş propaganda yapıldı. Yurdun 
en uzak köşelerine kadar dağıtılan 
el, divar, salon afi )erinin sayısr 
620.000 dir. Bu sayım için kendile
rine kontrol memurluğu vazifesi 
verilmiş olan şef ve şef muavinleri
nin bütün memleketi dolaşarak hal
ka konferans vermek için katettik
leri mesafenin yekunu 97.983 kilo
metredir. Yurdu ören demiryolları
mızın bütün uzunluğunun 7 bin ki
lometre olduğunu hatırlayınız! 

İstatistik umum müdürlüğü, ye
ni milli mevzularımız üzerinde bi
zi avdınlatacak eserler hazırlıyor. 
Bunların arasında bilhassa memur
lar istatistiği vardır. Gecen sene 
yaprlan 80.000 fişlik büyük anket
ten 30.000 fiş tasnif edilmiştir. Tas
nifin bir iki ay içinde sonu alına
cağı umuluyor. 

.~illi varlıklarımrzm röntgeni, gü
nun mevzuu olan bir bahis üzerin
de de b~ze en do~ru hükmü yakın
da verdırecek demektir. 

Bir gün • • 
ıçın 

(Başı S inci say/ada) 

Millet Meclisinin yen i &eçim k ar a n 
vermesi, ve 5eÇim arifesinde yeni 
hüküm e tin te§ekkülü bu güven i ay· 
rı ayrı tevsik eden vakıalardır. 

ihtilalin yirminci yılındayız ve 
milli şefimiz başımızdadır. Dıtarı
dan ve içeriden gelebilecek hiç bir 
tehlike bizi ürkütemez.- N. Bayd ar 

Oksüz (ocuklara yardım 
birliğinin ~ahımalan 

Prag 
Madı;,id 
Varşova 
Budapeşte 
Bu kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

23.92 
25.0625 

0.905 
2.8325 

34.56 
30.4775 
23.89 

23.92 
25.0625 
0.905 
2.8325 

34.56 
30.4775 
23.89 

ESllAl\1 VE TAHViLAT 
1933 Türk Borcu I . 19.325 19.4-0 

( Peşin ) 
1933 İkramiyeli 
Erganı 19.75 19.70 
1938 3 İkramiyeli 19.60 19.60 
Sivas - Erzurum 

Ceset birçok yerleri parçalanmış ve 
delik delik edilmiş bir haldedir. Bo
ğazının baş bıçağı gibi çok kes -
kin bir aletle kesildiği de öğrenilmiş
tir. Ne zaman öldürüldüğü henüz ma
!Cım olmamakla beraber, cesedin hü
viyetinin tespit edilemiyeceği zan
nedilmektedir. Üzerinde hiç bir ka
ğıt bulunmamıştır. B undan başka 
maktulün parmak izi dahi alınama
mıştır. Çünkü zavallmın etleri lime 
lime olmuştur. 

Sandıkta katilin kim olduğunu tes
pite yarıyacak hiç bir işaret buluna
madığı gibi, sandığın nerede yapıldı
ğını da gösterecek bir aliimeti farika 
yoktur. 

Yeni barem projesinde muhtelif mektep 
mczunlannın asli maaş bnşlangıı;Iarı ayrı 
ayrı tesbıt edilmiştir. Orta, lıse ve yuksek 
mektep mezunlarından baska mektebe ait 
hiç bir kayıt gorulmemiştır. Halbukı bun -
larda başka bır de MESl.F.Kt İHTlSA') 
MEKTEPLERİ vardır ki Avrupa'da bu 
nevi mektepler ve dolayısiyle mezunları 
başlı başına hayati bir kıymet ifade eder • 
Ier ve bunların ucretleri de bu kıymete gö
re ödenir. Vaziyeti daha sarih anlatmak la
zım gelirse denebilir ki mesleki ihtısas 
mektebi mezunları teknik elemanlardır. 
Nitekım gerek vekalet ve gerekse bankala
rımızda 150 - 250 lira ücretle ı;alışmakta 0 • 

lan ve vazifelerinin ehli olarak bu ücretle
re hakkiyle istihkak kesbeden ressam fen 
memuru ve ~aire ıı:ibi bu mektepler ~ezu _ 
nu bır çok kımseler vardır. Yeni barem pro
!esi~e ucretler tesbit edilirken yukarıda 
ısını geçen muesseselerde çalışanlann al • 
dıkları u~ret ~rta mektep mezunları için 
başlama uc~~tı olarak kabul edilen miktar • 
l~ ~esap e~ılırse de bu müktesep haklar da
b~ ı.li~e ~dılse gene geçindirıci ve tatmin e
dıcı bır ucret olmıyacaktır. Bu vaziyet kar
ııısın~a. kuvetle ümit etmekteyim ki biıtıin 
bu gıbıler gayet tabii olarak kendilerini 
tatmin edici _ucr~t veren muesseaelere geç -
me~ m~cburıyetınde kalacaklardır. Bu iş -
lerın nızamını bozmaz mı 7 

N. Hurru - Yeniıehir İlkiz sokak No: 3 

Bir helediyc mimarına işten 
el <'t•ktirildi 

İstanbul, 26 (•T elefonla) - Beyoğ -
lu belediye şubesi mimarlarından B. 
Naim'e ruhsatnamedeJci kanuni eksik
lere rağmen inşaat müsaadesi verdi -
ğı için işten el çektirilmiştir. 

İstanbul, 26 (Telefonla) - İlk mek
teplerde öksüz çocuklara yardım bır -
!iği merkez heyeti bugiın Partide top
lanmıştır. Halen 10.000 çocuga yardım 
edildiği, daha 7790 cocugun yardıma 
muhtaç olduğunu tesbit etmiş ve yar -
dımı genişletmiye karar vermiştir. 

Hattı İs. III. 19.15 
Omniyon Şark 
Sigorta 0.75 

19.lS 

0.75 
Bu, cinayet kroniği içinde yeni bir 

esrar olarak telakki edilmektedir. 

Kanatlanan cümhuriyet nesli
ne kurbanlarımızla kuvet vere
lim. 
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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 civarındaki güm 
rük idaresinde açık arttırma ile satılacaktır. Talip olanların o/o 
7,5 pey akçesiyle o gün ve o saatte müracaatlan. ( 121) 10128 

Kilo Gram Kıymeti 

ı2 5~ 

• a;o 
11 020 

" 850 
o wo 
o 100 

ıı 500 
100 

5 000 
1 800 

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

100 
100 

1 300 
650 

ı 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 
700 
620 
580 

6( 000 
100 

000 
210 
JlO 
300 
800 

00 

080 
10 
80 

020 
7 110 

1 20 
l)Q 

1 adet 

g 

10 
ı 

ı 

2 
2 

19 
2 
o 

20 
~oo 

2 6 
' 00 

4 
7 
2 
1 
o 
ı 1 

2 700 
Adet 6 

o 
10 
60 
00 

2 
ı 

1 950 
ı 000 

40 
5 o 

1 000 
3 350 
o 400 

zoo 
2no 

3 r..;XJ 

2 000 
1 500 

050 

L. K. 

60 
17 
11 
o so 
o 20 
o 10 
o 60 
o 10 
6 00 
1 90 

EŞYANIN CİNSİ 

Teferruatı prinçten kösele koşum 
Safi i~ ~orap 
Kanıl ot 
Boyalı teneke kuttt 
Ağaç kaşık 

Demirden galvanizli mutbak levazımı 

Ham bitümen 
Pirinç boru 
Mukavva mami'ılatı etiket 
Mevaddı saire ile mürettep mukavva 

kutu 
O 15 Ağaç saplı ı.üpürge sair mevaddan 
O 05 Demir kürek 
o 7 5 Akkümülatör 
O 20 Kuru pil 
4 Deriden kadın el çantası sade 

50 Yaprak sigara 
2 Kıyılmış pipo tütünü 
O 05 Esans koymıya mahsus boş şişe 

40 Kağıt ilanat resimleri 
50 Teneke reklam 

1 00 Ebonit tabla 
10 ')() Gaz maskesi 

2 00 Yün mensucat 
ı 00 Pamuktan önlük 
o 60 Lastik top 
o ıs Ağaç kaşık 

2 00 Demir kahve değirmeni 
O 50 Ayakkabı mantarı 

2 00 Altı kösele yüzü pamuk ayakkabı 
O 50 Ağaçtan çocuk oyuncağı 

O lS İptal edilmiş defter 
1 2S Çiniden elektrik levazımı 

ıo 70 Çamaşır sabunu 
1 50 Boyalı pamuk mensucat 

ıs Pamuk Vatka 

3 00 Yün mensucat 
O 20 Tuvalet sabunu 
O 20 Tuvalet fırçası 

26 Yün kadın şapkası 
2 00 Pamuk kadife şapka kadın için 

20 Pamuk silgi bezi 

1 00 Kesilmiş adi yazı kağıdı 
O 10 Pişmiş topraktan sırlı mamulat 
S Pamuk mensucat 

40 İpek kordela 
00 OS Pamuk silgi bezi 
05 00 Kösele Glaf 
00 50 Transformatör 
00 10 Ağaç tokmak 

oo 60 Lastik mamulatt 
07 00 'Matbaa mürekkebi 
00 'O!)~~~~a&'lv~nl.»'I\ ~·---'-~~~--=~--

20 00 
01 00 

00 10 
22 00 
so 00 
00 50 
02 00 
00 20 
00 os 
00 05 
37 00 

13 00 
2 00 
1 00 

00 25 
00 os 
05 00 
55 
00 80 

Ol 00 
oo ıs 

2 40 
5 00 

00 10 
1368 00 
0000 2S 
0000 os 

01 SO 
00 10 
11 00 
25 00 
00 30 

1 00 
o 07 

60 
8 00 
2 00 
o so 
o ıs 

1 00 
20 00 
3 00 

20 00 
2 00 

10 00 
00 10 
oo ıs 

116 00 
030 00 

01 50 
00 s 
00 50 
01 50 
21 00 
50 00 
02 00 

-o 

oo 25 
... 1 ı)Q 

07 00 
06 00 
00 50 

İpekli mahlut şerit 
Pamuk çorap adi 

Sellüloit kalem adi 
Safi ipek mensucat 
!pek 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 :;ilgi bezi 
Bisiklet çantası takımı 
Radyo 
Makine aksamı 

Keten torba 
Demirden yazıhane levazımı 

Mukavva bavul 
Glase deri 
Ebonit mamulatı 

İpek mensucat safi 
Katranlı dört köşe ağaç 
Demir civata 
Deri glaf sade 

Pamuk sargı bezi 
İpekli mahlut çorap 
Yünden erkek paltosu 
Fırça nebati 
Muşamba örtü 
Kuru pil 

Adi yazı kağıdı 
Kömür kağıdı 
Yazı çoğaltmağa mahsus kağıt 
Ağaçtan ti!p mahfazalığı 
Makine aksamı 
Mermer pota 
Fotograf cihazı aksamı 
Pamuk kasket 
İçi ipekle mürettep deri kadın çantası 
Kuru pil 

Demir bidon 
Kimyevi boya sanayiı. mahsus 
Fahmi hayvani 

İçi ipekle mürettep deri kadın 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 mVı..MICat 
Boyalı pamuk mensucat 
Pamuk mensucat 
Gözlük camı 

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 

1 080 
21 300 

900 
ı 400 

600 
550 

5 200 
29 000 

080 
450 
550 

7 060 
6 200 
1 150 

300 
040 
480 

s 7SO 
1 000 
5 500 
4 000 
o 800 
4 200 
2 000 

250 
2 700 

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

11 800 
2 800 

18 600 
500 

4SO 
3 750 
8 500 

68 000 

70 000 
23 000 
8 600 
8 000 

-ru'V"I 

ı 300 
A. 93 000 

21 500 
11 200 

5 200 
S2 000 
s 600 

12 740 
6 350 
1 000 

13 620 
ı 600 

300 
040 

ı soo 
o 700 
o 700 

100 
21 400 

1 100 
800 

3 400 
739 000 

8 700 
1 600 
o oos 
4 200 
o 190 
o 030 
1 200 
o 480 
o 040 
1 100 
o 180 
o 100 
o 100 
1 400 
1 240 

2 000 
soo 

2 920 
6 700 
1 720 

420 
200 
160 
80 

200 
600 
280 
080 
720 
630 
020 
180 

420 
3 200 

050 
200 

1 000 

Kıymeti 

L K. 

04 00 
03 00 
5 00 
3 00 
1 00 

6 00 

4 00 
o 50 
3 00 
o 2$ 

)00 00 
ıo 00 
00 20 
22 00 
10 00 
00 30 
03 00 
01 00 
01 50 
00 10 
00 50 
00 05 
00 30 
oo ıs 

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 so 
ı5 00 
3 50 
ı 00 

1 00 
20 00 

5 00 
41 00 

25 00 
7 50 

20 00 
2S 00 

1Jb '!ô 
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 os 
00 70 
00 10 
Ol 00 
00 10 
Ol 00 
7 so 
o 70 

15 00 
22 
35 

10 00 
00 40 
22 00 

03 00 
00 15 
Ol 50 
Ol 50 
Ol ıs 

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

14S 00 
9 00 
3 10 

134 00 
35 00 

s 00 
00 70 

3 so 
o 25 
5 00 

15 00 
06 00 
06 00 

1 70 
17 nrı 

(I" 'J 

1 liv 

4 00 
2 00 
3 50 

o 90 
4 00 
3 00 

Ut US 

-~ · .. 
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 
Ele1r-<4l'ik sayacr 
Demirden boyalı mutbak ukwnı 
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 
Katranh jüt ipliği 
Takvim 
Mektep defteri 
Keçe mamülatı çanta 
Deriden eğer takımı 
Pamuk perde 
Bant izole 
Keten ipliği 
Bant izole 
:Pamuktan kenarı işlemeli mendil 
Bükülmemiş ipek suni 
Demirden dökme heykel 
Galvenizli demir çivi 
Pamuk önlük 
Deri ka·plı glasör 
Fotograf resimlen 
Oyun kağıdı 
Kataloğ 

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

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

simli ilanat 
Boyalı demir dolap 

" Oksijen alatı 
Boyalı mensucat 
~-"'"'IJJ, J,nr~otlıl 
Kenaır çuvaı 

Yün keçeden erkek şapkası 
Ham bitümen 
Teharet kağıdı 

Alçııdan yapılmış heykel 
Toprak mamulatı küp 
Pamuk kordela 

" 
,1 

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

Kösele koşum 
Aspesto tuzu 
Ağaç dolap 

M ustahzaratı tıbbiye 
Kuştüyü podra ponponu 
Kösele bavul 
Deri kitap gılıfı 
Pamuk bardak altlığı işlemeli 
Çay 
Diş macunu 
Dudak ve yanak ruju 
Krem 
Fodra 
Oyun kağıdı 
İpek çorap 

Yün mensucat 
Oyun kağıdı 
İpek kumaş 
Kıyılmış tütün 
Kağıt bavul 
Krem 
Sigara 

M üstahzara tı 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 
Yünden boyun atkısı 
Pipo tütünü 
Altı kauçuk ayakkabı 

Kilo Gram 

100 
040 
240 
650 
100 
880 
140 

2 600 
2 200 

030 
0-9 
'(b{) 

130 
220 

620 
ı 120 

350 
240 
2SO 
420 
200 
270 

3 940 
500 
020 
150 
400 
130 

ı 780 
600 
170 
80 

S60 
3 soo 
2 3SO 

790 
2 200 
ı 200 

100 
450 
050 
oso 

1 ıso 

ı 140 
3 100 

50 
100 

120 
040 
040 
020 
210 
200 
040 
020 

1 220 
1 300 

ıoo 

ı95 

560 
6SO 

ıl 100 

880 
2 900 

080 
ıoo 

070 
040 
020 
oso 
50 

270 
460 
200 
420 
ı30 

700 
40 

100 
30 

S30 
420 

140 
60 
20 
20 

1 200 
14 140 

480 
3 930 

300 
40 
90 

260 
20 

340 

6SO 
800 

ı 380 
250 
260 
60 

150 
80 

120 
260 
050 
oso 
250 
620 
200 
020 
020 
030 
030 
020 
060 
500 
40 

170 
300 

't-0 
520 
ıoo 

7SO 

, 

Kıymeti 

L K. 

o 2S 
o 65 

2 10 
o 50 
6 00 

10 00 
ı2 60 
2 75 
3 00 
o 70 
1 00 
o 60 
2 60 
2 00 
ı 50 
ı 7S 
7 50 
s 00 
2 00 
8 so 
o 50 
o 3S 

30 00 
00 7S 
00 so 
2 00 

S5 
4 00 

12 00 
12 00 
10 20 

3 90 
ı 8S 
4 00 

35 00 
2 00 
2 so 

10 00 
7 so 
4 10 
ı 00 
1 so 
2 60 
9 80 

30 00 
00 so 

50 
30 

3 00 
ıs 

1 00 
13 00 

75 
90 
25 

5 70 
3 50 

o 50 
4 00 
5 10 

11 00 
18 00 

1 50 
3 10 

75 
1 15 

ıo 

1 00 

ı5 

6 00 
o so 

19 50 
4 00 
ı5 

4 00 
so 

3 00 
ıs 

5 
15 

39 00 
8 50 

so 
ıs 

ıs 

10 
2 00 
5 10 

24 00 
35 00 
02 00 
Ol 00 
3 so 
8 00 
o 20 
9 00 
7 00 

60 00 
ı3 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 os 
oo ıs 

1 00 
1 00 
o 50 
o 2S 
8 00 
3 00 

ts oo 
22 00 
«> 7S 
39 00 
07 50 
55 00 

Eşyanın Cinai 

Havagazı yakma aleti 
Pamuk silgi bezi 
Deri kayak gılafı 
Demir kayak 
İpek boyunbağı 
Deri ayakkabı 
Donatdmış yün kadın şapkası 
Mukavva çanta 
Demir oyuncak 
Port sürme 
Müstahuv ilaç 
Dudak"'•" 
Krem 
Müstahzar ilaç 
Oyun kağıdx 
Şekerleme 

Kibrit 
Krem 
Keten mendil 
Fodra 
Pamuk mendil 
Kağıt tabak altlığı 
Deri bavul 
Pamuktan dikilmiş çanta cr1llı 
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 
İpek 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 podraltk 
Likör 
Rakı 

Oyun kağıdı 
Sigara 
Yün çocuk paltosu 
Rugan ayakkabı 
Glase ayakkabı • 

Makineli oyuncak dcmirdca 
Mukavva bavul 
Pamuk ejya 
Yünden örme ~lık 
Ağaç gönye 
Podra 
Ağaç düğme cilah 
İpek kadın şapkası 
Pirinçten traş makinesi 
1 pek mensucat parçaları 
Yün mensucat parçaları 
İpek kadın gömleği 
Safi yün mensucat 
Pamuk havlu 

Pamuk sofra takımı 
Pamuk çanta 
Pamuk çocuk elbisesi ipekle m~lılOt 
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 
İpek mensucat 
Lavanta 
İpek kravat 
Müstahzar ilaç 
İpek boyunbağı 
Su geçmez hale getirilmiş ipek ef)'a 
Yün önne 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 
İpeok eşarp 

,, .. 
ipek k~ elbısea\ 
Hasır şapb aonatıımış 

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

50 
40 
70 

l 00 
280 

60 
r' 670 

200 
750 
800 
850 

1 860 
150 

(J 590 
o 030 
o 160 

860 
698 
200 

1 100 
150 
340 

s 000 
l 360 
1 20 
5 140 

100 
220 

'1 440 
~ 100 

160 
540 
120 
020 
60 

260 
740 

~ 160 
2 400 

440 
300 

40 
05 
05 

400 
490 
950 
590 

ısıo oo 
1 300 

760 
100 
650 
500 
200 
160 
120 
250 
150 
790 
390 
200 
960 
220 
560 
320 
200 

60 
2 520 

500 
ı 500 
3 

adet 1 ooo 
1 000 
1 50 

150 
1 00 

200 
300 

1 500 
100 
150 
300 

2 800 
3 500 

23 500 
17 500 
3 500 
l 500 
1 000 

10 000 
ı 800 
1 300 
'1 300 
4 000 
1 000 
4 000 
o 300 
1 500 
o 500 
6 000 

140 000 
10 500 
5 500 

100 
4 500 

020 

440 
1 900 

200 

400 
tı 600 
1 600 
4 600 

900 

adet 98 
adet 106 

l 
8 

45 

010 

800 
600 

200 
ıoo 

Kıymeti 

L. K. 

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

10 00 
07 00 
19 00 
05 00 
01 00 

1 50 
3 50 
ıs oo 
1 00 
4 00 

18 00 
50 00 
14 50 
28 00 
03 00 
Ol 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 15 
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 ıs 

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 
l 00 
o 15 
o 10 

24 00 

3 50 
10 10 
00 10 

00 05 
5 00 
2 00 
o 15 

2 06 
100 00 

5 00 
1 50 

Eşyanın Cinsi 

Güderi eldiven 
,, ,, 

İpek şarpa 
Yünden örme kadın elbisesi 
Pamuktan zenne çantası 
İpek kombinezon 
Müstahzar iıaç 
Lavanta 
Kolonya 
Müstahzar ilaç 
Alüminyum eşya 

Balık 
Kolonya 
Saç boyası 
Ecnebi sig;-:-a 

,, " 
,, " 

İpek mensuc<tt beyaz 
İpek mensucat 
Kolonya 

Bayan sigarası 
Femil 
Çikolata 
Şarap 
Mohna 
Rakı 

İpek eşarp 
İpek kravat 
!pek mensucat 
Mukavva bavul 

Ağaç çetvel 
Kolonya 
Kibrit 
Müstahzaı ilaç 
Yün eşarp 
Yün örme kadın caketi 
Yün caket 
Yün eteklik 
Mukavva bavul 
İpek elbise 
İpek kadın eşyası 
Deri eldiven 
İpek eşarp 
İşlemeli pamuk mendil 
İçi ipekle mürettep deri çanta 

· Nane şekeri 
Çikolata 

,, 
Kına 

Kolonya 
Bisküvi 
Çikolata 
Hurma 
Şekerleme 

Sardalya 
Sigara 

,, 
Reçel 
Çikolata 
Tuvalet sabunu 
K ırnuzı havvar 
Felemenk peyniri 
Çikolata 
Çay 
Marmelat 
Ağaç oyuncak 
Civit 
Peynir 
Toprak sırlı yaldızlı saksı 

Deri çanta 
Adi cam süı ahi 
Üzeri sedef kakmalı tavla 
Keman 
Üzeri kağıt kaplı mukavva kutu 
.D3t hın 

Deriden bel kayışı 
Demirden elbise askısı 
Boyalr 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 çarşafı 

Pamuk yastık 
Bakır mutbak takımı 
Mutbak levazımı demirden 
Pirinç gaz ocağı 
Pirinç sefer tası 
Pirinç havan 
Kuru fasulya 
Pirinç mangal 
Tel elek 
Eski, pamuktan kadın çorabı 
Demir şiş 
Demir ütü 
Makine aksamı 
Üzeri tenekt: kaplı ağaç sandık 
Adi pirinç hırdavat eşyası 
Demir cetvel 
Elektrik sayacı 
Çerçeveli termometre 
Camdan alatı fenniye 
Benzin sayacı 

Adi el terazisi 

Adi cam tüp 
Oksijen cihazı 

,, n 

,, ,, 
El aleti demirden 

Muşamba metre 
Cam kavanoz 
Cam eşya 
Adi demir çivi 

Alüminyumlu zerinde 
Otomatik Alat 
Yüzü kamilen deri boyacı aleti 
Ketenden hazır eşya 

uı..:us -11 
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diyip geçmeyin 
Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

• • 
iste 

rıp ' 

böyle başlar ! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P J R 1 N alınız! 

ısrarla 

isteyiniz! 
Aspirin'in tesirli ve hakiki olduğunu EB markası garanti eder. 

Satınalırken dışında ve tabletlerin üstünde 

EB markasının bulunmasına dikkat ediniz. 

Elektrik tesisatı ıçın müteahhit aranıyor 

Bodrum Belediyesinden : 

Bodrum belediyesinin "Otuz bin sekiz yüz yetmiş dört" liralık 
bedeli keşifli elektrik tesisatı 10-1-939 dan itibaren "45" gün 
müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. ihale 24-2-
939 cuma günü saat "15'' te Bodrum belediye encümeninde ya -
pılacaktır. Proje ve şartnameler Bodrum belediyesinden ve İstan
bul Galatada Minerva han No. 13 te Ligor Ekserçoğlundan alına-
bilir. (341-207) 10230 

1 1 
Ankara Asliye Mahkenıesi Birin-va k l f la r ci Hukuk Dairesinden 

Alacada eski cami mahalJesinde 
1
---------------- Zarife hanesinde mukim iken şimdi 
umumı heyet toplantısı 

Vaıkıflar Umum Müdürlüğün
den: 

Umum müdürlük yardım ve birik
tirme sandığı umumı heyetinin 15-2-
939 çarşamba günü saat 16 da yapaca
ğı senelik normal toplantısında bu -
lunmak üzere sayın hissedarlarımızın 
o gün ve saatte Ankara'da ikinci va -
kıf apartmanındaki konferans salo -
nunda bulunmalarr ve bu toplantıda 
bulunmıyacakların Ankara'daki hisse 
darlar arasından vekil göstermeleri 
rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - 938 senesine ait hesapların ka

bul ve tasdiki ile idare heyetinin ib
rası. 

2 - Kardan ihtiyat akçesi, idare 
heyetine, ve mürakibine verilecek ik
ramiyeler, hissedarlara tevzi oluna -
cak temettü nispetlerinin tayini. 

3 - Yeni sene idare heyet ve mü -
rakibinin seçilmesi. 

4 - 939 masraf bütçesinin tensip 
ve tasdiki. 

5 - İdare heyetinden vaki teklif -
lerin tetkiki. 

6 - Mukavelenamenin 45 inci mad
desi hakkmda yapılan teklifin müza-
keresi. (224) 10318 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefı 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No. 9 D.5 906f 

Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Ankara Ulucanlar İnönü M. Kaylan 
sokak 6 No. lu evde mukim iken 9-10-
938 tarihinde vefat eden Mustafa oÇ
lu Abdurrahman namı diğer Abdur· 
rahim ve ondan bir ay sonra 9-11-938 
tarihinde vefat eden kardeşi Musta
fa oğlu Cemalin terekesine mahkeme
ce vaziyet edilmiş olduğundan kefa
leti hasebiyle alacaklı olanlar da 
dahil olduğu halde bilcümle alacaklı 
ve borçluların ve mirasçının vesaiki 
resmiyeleriyle birlikte bir ay zarfın
da Ankara 3 üncü sulh hukuk hakim
liğine müracaatları ve alacaklarını 
vaktiyle ka,ydettirmiyenlerin miras
çıya ne şahsen ve ne de terekeye iza
feten takip edemiyecekleri lüzumu 
ilan olunur. 294 

uç 1 cd~ old\.ıgu belli olmıyan Na~it 

oğlu Kemale. 
Karınız İsmail kızı Güllü tarafın -

dan açılan ihtar davasının yapılan 
duruşması sonunda kanunu medeni
nin 132 ind maddesi mucibince bir 
ay zarfında aile vazifelerine riayet 
etmenizin ihtarına ve 2019 kuruş mah 
keme ve ilam masrafının size yükle
tilmesine 18 . .1.2. 938 tarihinde temyiz 
yolu açık olmak üzere karar verildiği 
ve bu kararın alaca mahkeme divan
hanesine talik ettirildiği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(295) 10323 

Ankara AsJiye Ticaret Mahkeme
sinden: 
Müddeialeyhler: Halen ikametgahla 

rı meçhul: Ankara Tahtakalede Pa
pani sokağında l No. da komisyoncu 
ve Şevrole şubesi sahibi Ali İlhami 

Diğeri: Anafartalar caddesinde 
Şevrole acentesinde Şevki. 

Ziraat Bankası vekili avukat Tev -
fik Çiper tarafından aleyhinize 2-5-
927 T. Ii bir kıta emre muharrer se
nede müsteniden açılan (900) liranın 
tahsili hakkındaki alacak davasının 
gıyabınızda cereyan eden muhakeme
sinde müddei banka vekili davasında 
dermeyan ettiği vakalar hakkında ye
min teklif etmesiyle yemin davetiye
sinin ikametgabınızm meçhul olması 
sebebiyle ilanen tarafınıza tebliğine 
karar verilmiş ve muayyen günde gel
memiş olduğunuzdan ve sekiz gün 
zarfında yemin edeceğinizi baarzuhal 
mahkemeye bildirmediğinizden ye -
minden kaçınmış addedilmenize ve 
davaya sabit nazariyle . bakılmasına 
dair olan karar katiyet kespetmiş ve 
şu suretle müddeabih 900 liranın her 
ikinizden müteselsilen tahsiline ve 
mahkumunbihe 15-6-937 T. den iti -
haren % 5 faiz ve banka vekiline % 
5 ücreti vekalet ve masarifi muhake
menin size tahmiline kabili temyiz 
olmak üzere 10-1-939 T. de 8 karar nu 
marasiyle karar verilmiş olduğundan 
tebliğ yerine kaim olmak üzere key-
fiyet ilan olunur. (334) 10334 

Bir daktilo ahnacak 
Çankaya Malınüdürlüğünden: 

Çankaya malrnüdürlüğü muhasebe 
kalmeinde 40 lira ücretli bir daktilo
luk münhaldir. Talip olanların 15 şu
bat 1939 perşembe akşamına kadar 
malmüdürlüğüne müracaat etmeleri 
bu vazifedeki memur bazı geceler sa
at 21 re kadar nöbetçi kalacağından 
erkekler tercih edile<:ektir. 

{327) 1-0330 

1 .......................................... . 
Kiralık: i 

ı Küçük İlôn Şartla 
KiRALIK - 4 oda geniş salon tam 

konfor parke döşeli bahçe ortası müs -
takil bir kat uygun fiyat· Yenişehir 
Selanik caddesi 47 No: Üst kata müra · 
caat. Tel: 3364 266 

Kiralık - Y. Şehir Şurayı Devlet 
arkası 3 oda, 1 hol, banyo, elektrik, su, 
havagazr 1 inci kat. Apartıman 40 1i · 
raya acele d-!nerı Tel- 3665 174 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cad. A
taç sokak 18 No. apartımanda 4 ve 5 
er odalı bütün konforlu 2 daire, mute-
dil fiatla. Tel: 3520 189 

Çok ucuz kiralık ev - Bahçeli ev
ler No: 141 beş oda bütün konfor Zi
raat Bankasında kontrolör Ferid Gün-
ver'e müracaat Tel. 3406 212 

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar
şısı Karanfil ve Bilge sokağının köşe
sinde tam konforu 3, 4, 4 odalı daire-
ler. 8 No-ya müracaat. 216 

f Dört satırlık küçük ilanlardan: 
ı Bir defa için 30 Kuruş f İki defa için 50 Kuruş 
i Üç defa için 70 Kuruş 
• Dort defa için 80 Kuruş 

1 
Devamlı küc;ı.ik ilanlardan her def 
için 10 kuruş alınır. Mesela on d 
neşredilecek bir illin için, 140 ku f alınacaktır. Bir kolaylık olmak üz 

ı her satır, kelime aralarrndaki boşl 
i lar müstesna, 30 harf itibar edilm 
• tir. Bir küı;ıik ilan 120 harften iba 

ii: olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
her seferine ayrıca on kuruş alını 

! : Küçük ilanların 120 har 
i geçmemesi lazımdır. Bu mi 
j tarı geçen ilanlar ayrıca p 
i tarifesine tabidir. ........................................... 

Kiralrk - Möble ve möblesiz 
Y. Şehir asfalta bir dakika kal 
daimi sıcak su tam konfor. Me 
S. Göknil Ap. No. 3 

Satılık: 

Kiı·alık - Necatibey mektebi civa- Acele sablık ev - Müracaat: 
rında Uğur Ap. 4 oda mutfak banyo fartalar caddesi Şık berber salo 
kapıcıya müracaat. 221 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle
ri No. 32 geniş üç oda, hol, banyo, 
havagazı, geniş bahçe, otobüse 3 daki-
ka ucuz, havadar. 234 

KlRALIK - Yenişehir asfalt üze
rinde Uluçay Ap. 4 oda ucuz fiyatla 
her şeye elverişli. Tl: 3989 249 • 

KİRALIK - Yenişehir Meşruti -
yet Cad. eski pazar yeri karşısı Ki
çit sokak 3 oda acele kiralık, Tl; 3989 

250 

Kiralık - Yenişehir Yüksel Cad. 
Mimar Kemal okulu karşısı okula so
kak No. 8 zemin kat 3 oda ve konfor. 
2. ci kata müracaat Tl: 3362 261 

Kiralık - Italyan Sefaretinin kar
şısı Ozdemir caddesi 65/ 3 Tam kon
forlu 3 ve 4 er oda birer salonlu dai
reler çok ehven fiatla içindekilere 
müracaat. 262 

Satdık Arsalar - Y. Şehir Ma 

istasyon arkasında inşaata elveriş 

salar. Bayram Cad. No. 1 Tl: 24 
195 

Satılık Arsalar - Cebeci'de K 
tepe'de yeni yapılacak meclis sah 

da kelepir. Bayram Cad. No. 1 

2406 

Satılık - Ankara'da Yenişe 

Cebeci'de irat getirir apartxman, 
bahçeli evler hisseleri. Bayram 
No. 1 Tl: 2406 20 

Devren satılık dükkan - Mü 
ayi Hukuk caddesi Erek apartı 
altındaki mahallebici düşkkinr 
raya azimet dolayısiyle gerek b 
larak veya mobilyalı devren sat 
tır. İçindekilere müracaat. 2 

Kiralık - Alt kat müstakil 2 oda 1 1~ arıyaular: 
taşlık - Havuı:başı Çelikkale sokak 
No: 8 elektrik, havagazı vardır. 264 

Devren kiralık daire - Atatürk 
Bulvarı Alemdar Ap. No: 6 kaloriferli 
4 oda 1 hol içindekilere müracaat. 265 

KiRALIK - Atatürk caddesi cad -
deye nazır mükemmel möbleli kalori -
ferli oda. Posta kutusu 1046 ya müra· 

Jş Arıyor - Ecnebi ve tecrübel 

bayan çocuklara bakmak fıran 

ve almanca ders vermek istiyor. 
ta "N. S." müracaat. 24 

İş Aranıyor - Alman B ayan S 
Daktilo iş arıyor. Ankara posta 

caat. 267 su 21 yazı ile müracaat. 2 

KiRALIK - Bir karı koca için ki
ralık bir antre ve ve büyük oda - An -
kara borsasında B. Feridun'a müra -
caat. 268 

Kiralık Oda - Adliye Sarayı karşı -

Bir aşçı iş arıyor - Alaturka 

Jafranga iyi yemek pişirmeıoini 

bir erkek aşçı iş arıyor. 1336 tele 

müracaat. 

sın da Ortaç apartmanı No: 4. Bay ve- İş verenler: 
ya Bayan için 272 

DEVREN - Şehrin merkezinde 4 
oda elektrik havagazı banyo su mut -
fak mükemmel nezaret muşambalı. 
Bekçi su içinde 55 lira. Tel: 3163 273 

Kiralık odalar - İtfaiye meydanı 
Hukuk fakültesi arkasında Soysal 
Ap. No: 4 279 

Kiralık - Kavaklıdere Alman se
fareti karşısı N. 61 kargir evin alt 
katı 3 oda 1 hol banyo elektrik su 25 
Li. Ankara: P.T.T. muhasebe Me. 
Ahmet. 283 

Kiralık - Bayan için 1 büyük oda 
su elektrik dahil banyo mutbak müş
terek 13 Li. Çocuk sarayı karşısı Ye
ğenbey. S. No. 16 Ap. 2. kat. 284 

Kiralık - 2 oda 1 hol. Telgaza gi
den İlkiz sokak No. 20 Mahir Esen 
Ap. da havagazr su ve elektrik var. 
Fırsattır. 287 

Kiralık - Kavaklıderede Güven 
evlerinden 7 odalı, telefonlu muşam
balı bütün konforlu "1" numaralı ev. 
3719 telefon numarasına müracaat. 

288 

Aranıyor - Yalnız bir Bay içi 

laturka veya alafranga iyi yeme 
şirmesini bilen bir kadın dolgun 
retle. (Kızılay karşısında Paş 

Ap. kapıcısına müracaat.) 254 

Entertip veya Linotip Opera 
aranıyor - Akşamları çalışabil 

lazımdır. Kültür Bakanlığı karşıs 
da Alaeddin Kıral Basımevi 

, · Hava -Kurumu ' 

Aseton ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğ'" 

den : 

Şartnamesi mucibince Türkkuş 

tölyesi için 800 kilo emayit ine 

mek için aseton alınacaktır. 

Muhammen bedeli cif İstanbul 

lira, ilk teminatı 54 liradır. 

İhalesi 30-1-1939 pazartesi günü 

at 11 de Türkkuşu levazım büros 
Kiralık oda - Adliye sarayı kar- da yapılacaktır. Şartnamesi 

şısında Çulha apartımanmda No: ı 
para 

kat 2 ye müracaat. 278 

Kiralık daireler - Yenişehir Ka -
ranfil sokağı (7) numaralı apartman -
da 4 oda, 1 hizmetçi odası, bir holden 
mürekkep konforlu 3 daire 293 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti karşısın · 
da Elektrik Şirketine giden İlkiz so
kak No: 3 Dr. Feyzi apartmanı kalo -
riferli geniş 5 oda 1 hol Tel: 1764 

295 

Kiralık- Kalorifer, sıcak su, soğuk 
su ve kapıcısı mal sahibine ait mü -
kemmel bir daire 50 liraya. Atatürk 
bulvarr Kalaç apartmanında. Tel : 
1477 296 

Kiralık - Sarı Köşk Çankaya cad. 
49 (altkat) mobilyasız kaloriferli o -
dalar ehven fiyat. Saat 2 den sonra 
müracaat 302 

verilir. 

İsteklilerin o gün muayyen saa 

vesaik ve teminatlariy~e birlikte 
zır bulunmaları. 225 

2 Otobüs allnacak 
Türk.kuşu Genel Direktörlüğü 

den: 

25 Erkişi taşıyabilecek, fazla ha 

leli olmryan, şehirler arası yoJlar 

kolaylıkla işliyebilecek 2 tane otob 

satın alınacaktır. Karoserisi yerli 

labilir : şoför mahalli ayrı, üzerin 

bagaj koymak için yer olmalıdır. l 
teklilerin 15-2-939 tarihine kadar e 

saf, fiat ve teslim müddetlerini bı 

teklif halinde bildirmeleri ve tafsi 
tatlı resim göndermeleri ilan olunu 

298 
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Menfaatlnı bilen ra yo tekniğinilT' şaheseri olan Q P T A radyolarını görüp dinliyerek karar verir M. ve A. Hanef kardeşler 
Posta caddesi Hal kar,ısı Ti: 3150 

.:!lllltllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111l!:. - -
~ Hayatın esasını teşkil eden § - -- -
~ KAN'ın miktarı ~ - -§ Sağlam bir insanda (milyarlarca kırmızı ve beyaz yuvarlacık- E: -= lardan mürekkep olmak üzere) takriben vücud sikletinin 11 de = = biridir. Vazifesı, vücudu teşkil eden her hüceyreye lazım olan gıday E: 
§ derhal götürmek ve ölmüş hüceyrelerin enkazlarını da sürükleyip § = barice atmaktır Aynca da vücudun :uzum gösterdiği mıntakalar = 
5 da yeni uzvi inşalar yapmak kudretinı haız kimyevi maddelerle ye § 
5 ni hüceyreleri ıhtiva erler . Demek bır ınsan sııltanatının bütün aza := = met ve şevketiyle yaşaması için bu ~O ıııilyarhk muhafız ve imarc E: = ordusunu iyice koruyup bakması ve daima tazeleyip çoğaltması la = 
:= zımdır. Bunun için: := - -- -
! FOSFARSOL ! - -- -- -- -E Kın, kuvet ve iıtıh $Urubvnu tavsiye ederiz. § - -S FOSFARSOL, Umum Dünya Doktorlarının müttefikan := - -= takdir ve milyonlarca vatanda,a itimatla tavsiye ettiklerı _ - -= en mükemmel bir hayat eksiridir. Daima kanı tazeleyıp ço = - -= ğaltır, kırmızı yuvarlacıkları arttırır. tatlı bir iştiha temin = - -:= eder, vücude gençlik ve dinçlik verir, zeka ve hafızayı yük := 
:= seltir ve parlatır. Sinir ve adeleleri kuvvetlendirerek uyku := 
:= suzlr1ğu ve fena düşünceleri giderir, Grip; Nezle ve Enflü. E: 
= enzn gibi hastalıklardan korur. Vücut makinesine lazım O· -

§ lan bütün enerjiyi ve kuvveti vererek insanı daima azim ve § 
:= irade ıahibi eder, Mide ve Barsak tenbelHğinden ileri ge- E: 
:= len muannid kabızları geçirir. Bel gevşekliği ve ademi ik· E: := tidarda pek ehemmiyetli faydalar temin eder. E: := FOSFARSOL'u diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran başlıca = = hassa, devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştiha temin etmesı ve aza = 
§ mi üç gün içinde bir mucize gibi tesirıni göstermesidir. Tifo: gırp § 
:= zatürree: sıtma ve umum kansızlık ve halsizlikle neticelenen tehli· := 
:= keli hastalıkların nekahat devirlerinde şayanı hayret faydalar temır> =: 
= eder. 7001 = = Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunuı E: 
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SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE 
Mamuliitı hususunda birinciliği kazanan Bankalar caddesinde -

ki Şehzadebaşı Şekercisi OSMAN NURİ bayram münasebetiyle 
tenzilatlı tarifesini muhterem müşterilerine arzeder. 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZ İN 
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 

Baş, dit ağrıları 
Ve ütütmekten mütevellit bü· 
tün ağn, ıızı, ıancdarla nezle· 

ve, romatizmaya karşı 

Ka,elerini alınız 

icabında günde üç 
kaşe ahnabilir 

702!' 

rr= RİT:] 
il En güzel tuvalet ____J 
~ sabunudur 297 

Satıhk Kamyon 
(Hali tasfiyede Yaman Kol -

lektif Şirketi) tasfiye heyeti An
kara vekilliğinden: 

Hali tufiyede Yaman kollektif şir
ketinin halen küçük Yozgat askeri ba
rut fabrikası lonjman binası önünde 
mevcut 933 model şevrole markalı 

müstamel bir kamyon bulunduğu yer
de ve bulunduğu hal üzere teslim e· 
dilmek ve müsait fiyat teklif edilmek 
şartiyle satılıktır. 

Taliplerin İş Bankası Hukuk müşa. 
virliğinde Yaman kollektif şirketi tas 
fiye heyeti Ankara vekili avukat Sıt
kı Öztükel'e tekliflerini hamilen mü. 
racaatları ilan olunur. 292 

Borsa ve Osmanlı Bankası Ko
miserliğinden: 

Romanya milli bankasının bir ilanı
na göre : 

İkinci tipten (bin) leylik Rumen 
kağıt paralarının 31 Birincikiinun 938 
de hitama ermiş olan mübadele müd
deti 31 mart 1939 tarihine kadar tem· 
dit edilmiştir. 19. 6. 15 • 33 ihraç ta
rihini ihtiva eden bu paralar, müte
addit renkler üzerine basılmış olup 
bunlardan mavi ve sarı renkler diğer
lerine galip bulunmaktadır. Kağıt pa 
raların yüz tarafındaki orta kısma ge 
len esas metin mor olarak basılmıştır 

Bu paralar 31 mart 1939 tarihindeıı 
sonra tedavül edemiyecekleri için sa
hiplerinin bunları Romanya milli ban 
kası gişelerinde tebdil etmeleri lazım 
gelmektedir. 

Alakalılarca bilinmek üzere ilan o. 
lunur. 

Zayi makbuz 
30.4.1938 tarihinde 53746 No: 

İzmir 
Satış 

. 
incir ve Uzüm 
Kooperatifleri 

Tarım 
Birliği 

T A R İ $ SİRIESI 
Halis Taze Üzümden Yapılmışhr. 

TARİŞ SiRKESİ 
IŞTIHANIZI AÇAR. 

TARİŞ SİRKESİ 
SİZE EMNiYET VE ZEVKLE YEMEK YEDiRİR. 

TARİŞ SİRKESİ 
Cidden emsalsiz ve rakipsizdir. 

SIHHA TiNi SEVENLER, SOFRALARINDA 

Behemehal TARİŞ SİRKESİ bulundurmahdır 
SATIŞ MAGAZASI: 

Ankara Memurlar Kooperatifi 

Yüksek mühendis aranıyor 

Akide şekeri ve güllü sakızlı lokumlar 50 elvan şekeri 80, fındık-
Beypazarı Sulh Hukuk Hakimli

lı lokum 100 şam fıstıklı, Hindistan cevizli, bademli lokumlar 120 
~in·den : 

kestaJ)e şelreri bademden yapılmış nefis ~dem ezmesi 120, 

ve 7. 5. 1938 tarihinde 54808 No. 
lthalat beyannameleriyle muame -
lesi yapılan kostık sodaların 106251 ve 
106122 No. lu Gümrük makbuzlarını 

zayi ettim. Yenilerini çıkartacağım • 
dan eskilerinin hükmü olmadığını be
yan ederim. Muharrem Abdülkadir ve 
Mehmet Hayri 7042 

KfREÇ 

Bir belediye batmühendisliği için 300 lira aylık ücretle bir 
yüksek mühendis aranıyor. isteklilerin vesikalarının Türk Yüksek 
Mühendiıleri Birliğinin Ankara merkezine göndermeleri. 

271 Birlik Reisliği 

fondan çik ta 140 çifte kavrulmuş badem şekeri 140, yaldızlı kes- lflas hükümlerine tevfikan tasfi • 
tane şekeri 50 meyva şeker ve •ekerlemeleri ve likörlü dkolata 160 yesine karar verilen Beypazarında ö-

~ '.'< lü Abbas zade Abdullah terekesine Pazarcıklı Mehmet Akar'm 
ıekerden n mul taban helvaları sade çikolatalı 50- şam fıatrkh 60 

•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A~~u~·~u~r~ç~ayırı çiftliğinde_~,~~~_r_a_köy, Alpıköy, Beyli~ahırıci--~~~----
... --&--J .... -

olunur. Ba a yerde şubesi yoktur. Tl: 3277 258 (55) yarım Sümter buğday ve (141) kara piyasasında Kütahya kire-
Ankara Defterdarlığından 

ETİ PALAS Lokantasında 

'Mük mmel İncesaz heyeti 
martesi, pazar günleri saat 5 den itibaren 

sair gün 
Öğle yemeğ 

le salata. su 

r akşamları saat 6 dan itibaren icrayı ahenk eder 
engin tabildut • 3 kap yemek listeden seçmek şartiy-
ekmek dahil olduğu halde yalnız 55 Kr. 211 

T. İŞ BAN KASI 
l 9 3 9 

Küçük hesaplar ikramiye plônı .. 
Cari 

32.000 Lira mükafat 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Alustos, 1 Eylül, 

1 İkindteırin tarihlerinde (ekilecektir 

t1 IKRAMiYELER: 
1 Ad t 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 .. 1000 - 5.000 .. " 8 

" 500 - 4.000 
" ,, 

16 250 = 4.000 
" •• .. 

60 .. 100 c::= 6.000 ,, ., 
95 ., 50 - 4.750 " ,, 

250 •• 25 - 6.250 " ,, 

435 32.000 

1. IS Bankaıına para yatırmakla, yalnız para biriktirmif 
olmaz. aynı zamanda talihinizi de denemİf olursunuz. 

yarım kara arpa ve 94 yarım beyaz ar- ci namiyle maruf meşhur ÇALI 
pa ve 7 yarım kizman ile 5 kağnı ça- kireçleri toptan ve perakende 

Muhammen bedeli Depozito 
Lira K. 

yır ve (200) kağnı kadar saman 13-2-
Ankara'da satış yerleri yalnız 

Cinsi Markası Motör numarası Lira K. 

939 tarihine müsadif pazartesi günü 
Sanayi caddesi Yabanabath apar

saat 12 den 4 e kadar mahsulatın bu-
tımanı HÜSEYİN ORAK Ti: 

lunduğu uğur çayırı çiftliğinde taı· 

Otomobil Desoto 17519 1100 82 50 
Yukarda evsafı yazılr otomobilin 24-1-939 gününde yapılan açık artır· 

masında komisyonca ihalenin 10 gün müddetle temdidi tekarrür etmiş ol
duğundan isteklilerin 6-2-939 pazartesi günü saat 15 te Defterdarlıkta ku-2078 Sanayi caddesi Tuğlacı HA-

fiye memuru Beypazar.ı Ziraat Bank SAN BALDUDAK Tl: 1446 ya. 

memuru Şefik Mutkan'ın huzuru ile zıhane ve mağazalarında satılır. rulu komisyona müracaatları. (322) 10329 

ve açık artırma suretiyle paraya çev- Mezkür kireçler yüzde 2 den faz-
rilecektir. Muhammen kıymetleri ar· 
tırma şartnamesinde yazılı olan işbu la fire posa bırakmaz kum ve 
mahsulit muayene suretiyle satılığa saireden aridir. Verim ve temiz. 
çıkarılmış olduğundan alıcı olanların lik ve randıman itibariyle tecrü-
mezkCir günde sözü geçen çiftlikte be edilmiş her hususta diğer ki- Türk Hava Kurumu 

büyük piyangosu 
hazır bulunarak talip oldukları mah· reçlere faiktir. 207 

sulleri görüp muayene etmeleri ve 
daha fazla matftmat almak istiyenle-
rin mahallindeki memura müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 299 

,,, ...................................... ~ 
= iKİNCİ BALAYI E 
:E Pek ydtnda başltyor.. :E 
_ sabırsızlıkla bekleyiniz : 
~•ıııııııııııııııııııııııııııııııııııılr" 

latanbul Haydarpasa hastanesı sabık 
göz mütehasaısr ve Gülhane hutanesi 

aabık ıröz baa muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanealnl Samsun'dan Anka
ra'ya nakletmletir. Muayene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye sıruı. Talu Ap. kat: l 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6283 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neıriyatı idare Eden 
Yazı İtleri MüdürU 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa MUdUrft: Ali Rıza BASKAN 

Elektrik tesisah 
Ulukıtla Belediye Reisliğinden: 

1 - Kasabanın elektrik tesisatı. 
2 - Kefif bedeli 13558 lira 13 ku

ruştur. 

3 - İhale kapalı zarf usuliyle yapı· 
lacaktır. 

4 - İhale 8. 2. 939 çarşamba günü 
saat 1 S de belediye dairesinde ypıla
caktır. 

S - Muvakkat teminat 1017 lira. 
dır. 

6 - Arzu edenler ptan ve fenni ve 
eksiltme şartnamesini dairede gör~i- ı 
lirler. (328) 10331 

Dördüncü keşide 11 Şubat 939 dadır 

Büyük ikramiye 50.000 Llrad1r 
Bundan batka 15,000 12,000 10,000 liralık ikramiyelerle 
20,000 ve 10,000 Liralık iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyi
niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir
mit olursunuz. 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ - -- -- -
~ Yeni SİNEMALAR Sus ~ - -- -- -- -§_ BU GECE 21 DE Ha l k BU GÜN BU GECE ~-
- KADIN HIRSIZI Gençlılc ve ıüullik lilmi -= BU GECE 21 DE FAKİR TALEBE = = Baş Rollerde = = DALAVERECİLER KIRALI Baş Rollerde = 
- ANNİE DUCAUX - JULES BERRY -= Fransızca sözlu aşlc ve ihtiras filmi Canlandıranlar Marika Rökk - Carola Höhn = = Georıe Milton - Jules Berry Zevkli ve eğlenceli mevzuu. nefis = = llci saat durmadan güldüren komedi müzikleriyle seyırcilerini son derece = = GÜNDÜZ MATİNELERİNDE memnun eden ıüul bir eser = = lLK BAHAR GECELERİ GÜNDÜZ MATİNELERİNDE = = Bu nefis filmi görmiyenlere UÇAN DONANMA SEANSLAR = = son bir ftrsat SEANSLAR = = 14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece : 21 de 14 - 16 - 18 - GECE : 20.30 DA = - -- -- -= SEANSLAR UCUZ HALK MATİNESİ 12.15 DE Saat 12 de Ucuz Halk Matinesi vardır = = 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de S U Z Y Telefon: 3589 = - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Dünyayı BLAUPUNKT radyoları ile dinleyiniz.· .. KAZIM ROŞTO 
Ankara Adliye sarayı yanı Gençağa 
apartımam 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 

, 


