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TELEFON ->i·ı. 7 inci ve sekizinci sayfalarda 

.........._ 
5 KURUŞ 

İmtiyaz ıahibi 1144 
Baımuharrir 1371 
Yazı ialeri 1062-1063 
Matbaa müdilril 1061 
İdare 1064 

Çocuk ilavesi 
ADiMi% ANDIMl'ZDIR. 

Başvekilimiz dün Meclis'te programını okudu 
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Kabine ittif a itimat reyi aldı, 
yeni Meclis 3 nisanda toplanıyor 

. , t t 

Bütün is sahalarında geniş bir 
kalkınmayı hedef tutmaktadır 
BAŞVEKiLiMiZ Dr. REFİK SA YDAM'IN PROGRAMI 
MECLİSİN SÜREKLİ AL~ISLARİYLE KARSILANDI 
Büyük Millet Meclisi dün saat 14 de B. Abdülhalik Renda'nın reis -

liğinde toplanmıştır. Hükümetin programım okuyarak büyük meclisten 
itimat reyi istemesi ve seçimin yenilenmesi kararının tasvibe arzedil -
mesi gibi iki mühim hususiyeti olan toplantıyı takip edebilmek için kor -
diplomatik ve dinleyici localan tamamiyle dolnıuıtur. 

Reis, on dördü iki geçe celsenin açıldığını bildirdi ve sözü Başvekil 
Dr. Refik Saydam'a verdi. Sürekli alkışlar arasında kürsüye gelen muh -
terem .Bqvdcilimizin tasvip tezahürleri arasında okudukları hükümet 
progmmı §Udur : 

11arti ]Jrensıplerine 
bağlılık 

Arkadaşlarım, 

. 
• 

......................................... il •• 1111111 

Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydam dün Büyük Mil
let Meclisinin toplantı

sında yeni hükümetin 
her parç.ası sürekli al
kışlarla karşılanan pro
gramını okurken •• 

Ba§vekilimiz Doktor Relik Say
dam hükümet programını 

okuyor 

Şili'de büyük zelzele 

Bir (Ok ldrler 
ortadan slllndll 

Reisicümhur ismet İnönü dün akşam Çankaya'da Riyaseticümhur 
köşkünde Büyük Millet Meclisi azasına bir çay vermişlerdir. 
[Yukarıdaki resimde Milli Şef'imizi mebuslar arasında görüyorsunuz. 

Selefim Sayın Cela.I Bayar'ın isti
fası üzerine teşkili bana tevdi buyu
r-ulan kabineyi Yüksek huzurunuza 
getiriyorum. · 

Kabinenin programı, şimdiye 
kadar olduğu gibi, mensup oldu

(Sonu 9. uncu sayfada) 

~ Binlerce 
ölü var Çayda alman diğer resimler 6. ncı sayfamızdadır.] 

.Yeni 
• 

seçıme 

doğru 
F.R. ATAY 

Dün Kamutay seçimi yenileme 
kararını vermiıtir: zaten tabii 
müddet dolmak üzere idi. 

Türkiyemizde ne kadar istik
rar varsa, beynelmilel vaziyet o 
kadar dursuzluk içindedir. Ö
nümüzdeki bahar ve yaz ayla
rında ne olacağını bilmiyo
ruz. Bu sırada türk millefini ye
niden karar ve iradesini bildir
meğe davet etmek ve nasıl ce
reyan edeceğini kestiremediği
miz cihan hadiseleri karşısında, 
yeni bir Kamutay ekseriyeti 
istikrarı ile çıkmaktaki büyük 
faydalar söz götürmez. 

Büyük Millet Meclisinin altın
cı, C. H. Partisinin 5 inci, Milli 
Şefimiz İsmet lnönü'nün ilk se
çimine giriyoruz. Milletin reyine 
ınüracaat ederken, arkamızda 
hemen hemen yirmi senelik Ku
İ~yi milliye, cümhuriyet ve inkı-
ap devrinin ıan ve şeref bilin· 
j0•~ var. Bütün znfer ve muvaf -
dakıyetler, türk milletinin şuurlu 1 
diYanııma ve birliği ile elde e-

1 lrlittir. 1939 seçiminin bu da- · 
Y~.1!ırta ve birliğin yeni bir ter l l olacağına biz eminiz: baş

a arında da aynı emniyeti u-
yb~n~k1l"lnanın ehemiyeti şüphesiz 

uyu tür. 
C. H P · B·· ··k · · t · · nın uyu reısı, va a-

nın kurtuluşunda, yeni devletin 
kuruluşunda, ve inkılaplar niza
mının teessüs etmesinde Ata
~rk'le beraber, filen başl~ca va
zıf e ve mesuliyet deruhte etmiş 
olan ismet lnönü'dür. Onun aa-

(Soau !J uacu sayfada) 

Beıinci BtJyUk Millet Meclisi 

dan son toplanhsını yaph 

Seçimin yenilenmesi 
ittifakla kabul edildi 

İngiliz kabinesinde 

Santiago - Şili 27 a.a. - Şillan ıe~ 
rinin hemen kamilen ortadan kalktı
ğı teyit edilmektedir. Bu şehirde ö
lenler 10.000 den fazladır. Tiyatro bi
nası yıkılmış, enkaz altında 428 kişi 
kalmıştır. 

Şillan civarında kain Kulnes ka
sabası tamamiyle ortadan kaybolmut.' 
tur. Bütün yollar derin yarıklarla ke-

(Sonu 9 unr·ı sayfada) 

B. Renda'nın kapanış sözleri 
Dün Büyük Millet Meclisinde Doktor Refik Saydam hüküme

tine mevcudun ittifakiyle ve 341 reyle itimat beyan edildiği hak
kındaki neticenin tebliğinden sonra, reis, şu takriri okutmuştur: 

Londra, 27 a.a. - l'yıi haber alan 
mahfillerde söylendiğine göre sah gü 
nü, Avam kamarasının içtimaından e
ve] Çcmberleyn, kabinede birçok de -
ğişiklikler yapmak tasavvurundadır. 
Öğrenildiğine göre, Lord Şansöliyeli-

Büyük Meclis intihabrnrn yenilen-ı la kabul edildi. ğe Mugham'.n yerine Thomas İns -

Afganlstan'ın reni Ankara Büyük Elıisl 

Türkiye hakkındaki çok 
dostça hislerini anlat.yor mesine karar verilmesini teklif ede- Böylelikle 934 senesinde teşrii va - kip getirilecektir. Dört "genç nazır"a 

riz. zifesini ifaya başlamış olan beşinci da kabinede yer verilmesi muhtemel-
Trabzon mebusu Büyük Millet Meclisi; fevkalade, bi- di;. Fakat harbiye nazın değiştiril • 

Hasan Saka ve arkadaş/arz rinci, ikinci, üçüncü içtima seneleri·! mıyecektir. 
Reis takriri reye koydu ve ittifak- (Sonu 9 uncu sayfada) ·---·--------

Doktor Refik Saydam kabinesi 

Af ga~is~an'm Y~~~ ~nkara Büyük Elçisi F eyz Muhammed Ha-
nın ıehrımıze geldıgını yazmıştık. Ekselans Muhammed Han dün 
bir muharririmizi Büyük Elçilikte kabul ederek şu beyanatta bu
lunmuttur. 
"-Bütün afganlılar gibi, Türkiye, 

kendi vatanım kadar sevdiğim bir 
memlekettir: Afganistan'ı bu çok sev
diğim ülkede temsil etmek vazifesini 
hayatımın en şerefli işi ve meşgalesi 
olarak telakki etmekteyim. Seneler
denberi türkçe öğrenmek için calışı
yordum. Afganistan'da her tanıdığ·m 
türkten ve türkçe bilenden türkce öğ
renmiy~ uğraştım. Şimdi görüyorsu
nuz bıraz konuşabiliyorum. Burada 
türkçemi ilerletmek fırsatını bulaca
ğım için çok derin bir haz duymakta -
yım. 

Güzel memleketinize bu sefer ü
çüncü defa olarak geldim. Her iki de
fasında da bugün maddiyeti bizden 
ayrılan ve maneviyeti bizim neslimi
zin ve milletlerimizin en küçük ferdi
nin ruhuna ve kalbine kadar işlemiş 
ve işliyecek olan bUyük dahi Atatürk 
ve onun en yakın çalışma ve başarma 
arkadaşı sayın İsmet İnönü tarafın
dan kabul edilmek şerefine mazhar ol
muştum. Bugün ,içimde biribirine te
zat iki kuvetli his var. Biri; dünyanın 

,(Soau 9. uncu sayfada). 
Alganiatan Büyük Elçisi Ek•e

liin• F eyz Muhan.met Han 



ve kültür : 

1839-1939 
Memurlar ayhklaranı 

dünden itibaren 

almağa baıladllar Bundan tam yüz yıl Önce, Nezip•-ı da gördüğü müzahareti, bu sefer 
te, Mıaır paşaıunın _?ğlu lbrahim, Madrit, Fransa'dan beklemektedir. 
osmanlı __ ordu&unu maglup ederek la- Çünkü Ru&ya, bundan bir asır önce 
ta~bul uzerin~ yürümiye başlamııtı. lbrahim Paıa çekilmediği takdirde: 
Eger l~tanbul u almıya muvaffak ol- Istanbul'u kendi kıtalariyle miida
sa>:_dı, ı~~aratorluğun coğrafyası ol- faa edeceğini açıkça aöylemif ve bu 
du!~ g~bı kalacak, yalnız hanedan kıtaları da lazım olan noktalara yığ
degıımıı olacaktı. mııtı. Halbuki Fransa, bugÜn, buna 

Mısır paşasını o sıralarda, Fransa benzer bir hareket yapmamaktadır. 
tutuyordu. Nasıl ki, Mora isyanının Fransa böyle bir hareket yapma -
arkasında, Çarlık Rusya'sı duruyor- maktadır ama, vaziyet, büyük bir 
du .. ~akat, imparatorluğun batına gergınlik göstermektedir. latanbul'a 
harıcı entrikaların musallat etmİ§ ol- lbrahim Pata ordularının yaklaıma
duldarı her iki mesele yatıştıktan, sı ve buna kartı rus ordularının ha
~·~8: doğ~usu halledildikten sonra, rekete geçmesi, bir asır evelki lngil
ıngılı~ nufuzu, Frans~'yı. ~ıs~r'da, tere'yi bilhasaa Boğazlar dolayısiyle 
r~ nufuzunu da Mora da ıstıhlaf et- harekete getirmişti. ispanya ile Af
mıye muvaffak olmuştu. Sade bu ka- rika arasında ise bizim boğazlardan 
dar değil! bu iki parçayı kaybeden daha mühim bi; boğaz olduğu gibi, 
oarnanh ımparatorluğunun kendisi İspanya üzerinden Franaa'nm bir 
de, netice itibariyle İngiliz politika- tehlike ve tehdide maruz kalmaaı 
ama doğru teveccüh etmişti. lngiltere'nin kara Avrupası hakkın~ 

Büyük Millet Meclisinin evelki 
günkü celsesinde kabul edilen kanun 
üzerine Maliye Vekaleti ikincikanu.n 
1939 ayı ücretleriyle şubat 1939 ayı 

maaşının hemen ödenmesini viliyetle
re telgrafla bildirmiştir. 

Kamutayın · hükümete güveni 

H~ti.ple~ ... Refik Sayd~m Kabinesi~den 
itimat ve takdirle bahsettiler 

Yeni • 
seçım ıçın 

• 
tahsisat verildi • 

Dün Ankara'da öğleden evel ve 
sonra ücret ve maaşlar sahiplerine ö
denmiştir. Kanunun şümulü dışında 
kalan bazı mÜC1lseseler de aıynı şekil
de memur ve müstahdemlerinin ücret-
lerini ödemiye başlamışlardır. • 

Hariciye'de tayinler 

ra edileceğine mutmain olarak git -
mek şerefini bize bahşeden Büyük 
Şef'e hürmet ve tazimlerimi sunarım. 
(Alkışlar, bravo sesleri). 

Kamutayın dünkü toplantısında, 

Başvekilimiz Refik Saydam'dan son
ra Refik İnce (Manisa) söz aldı. Mil
li §ef'lerin itimat ederek hükümeti 
teşkile memur ettikleri zatlara itimat 
etmenin milli ve vicdani bir vazife Kiiy me.owkleri: 
olduğunu, vekillerin kaynak kuveti . 

Meclisın son gününü yaşamakta 
Büyük Millet Meclisi bulunduğunu olduğu bir sırada da fikirlerini söy -
söyliyerek dedi ki: lemeyi zevk saydığını bildiren Halil 

yiha kabul edildi. 
Bütçe encümeni raportörü B. Ra

if Karadeniz (Trabzon) yeni seçimin 
icap ettirdiği masrafları yapa.bilmek 
için tahsisat veren bir kanun projesi
nin geldiğini söyledi ve bunun da 
müstacelen müzakeresini istedi, bu 
teklif de kabul edildi. 

Kamutayın dün kabul ettiği pro -
jeler arasında yeknesak bir deniz ba
lizopi sistemine dair anlaşmıya gir
memiz de vardır. 

• * * 
Bundan tam 100 yıl önce, bu me- daki düıünce ve ~Rplarında bek

Mleler, "prk meselesi" denilen ü- lenmedik yepyeni bir noktadır. Bu 
zünç &atranç partisinin baılıca aç- itibarla, İngiltere'nin İspanya politi
mazları aayılıyordu. kaar, hesabı ancak bu sefer de Fran-

Merkezde aekizinci derece memur -
lardan B. Seyfullah Esin, Buenos -
Ayres orta elçiliği baş.katipliğine ve 
onuncu derece memurlardan B. Ahmet 
Sadullah Eygi, konsolosluk işlerini de 
görmek üzere, mezkur elçilik üçüncü 
katipliğine tayin olunmuşlardır. 

"- Biz evelki İsmet İnönü, Celal Menteşe, köy kalkınması üzerinde 
Bayar hükümetlerine olduğu gibi bu- durdu, köy bütçelerinin bugün yirmi 
gün de Refik Saydam hükümetine iti- milyonu aşmış bulunmasının kendisi
mat etmek ve onlara yüreklerimizden ni çok memnun ettiğini, fakat köy 
gelen samimi bağlılığımızı göstermek kalkınması.nı gerçekleştirirken köyü 
vaziyeti siyasiyesinde bulunuyoruz. modern inşalarla süslemeyi de ihmal 
Onun için onlara itimat reyi verirken etmemek lazımgeldiğini, köylü aile _ 
aynı itimadın sizin kalplerinizde dahi sinjn ve köylü ferdin gelirinin çok 
bir noktai müştereke halinde toplan- az olduğunu, topraksızlık davasının 
dığını görmekteyim." muhakkak halledilmesi lazım geldi-

Dünkü toplantı ile, befinci Biiyük 
Millet Meclisi, fevkalade, birinci, i
kinci ve üçüncü içtima 11enelerinde. 
memleket ve milletill yübek menf .. 
atlerinin gerektirdiği bütün tedbirle
ri almış olarak, dördilııcü içtima sene
sinin yirmi aekizinci toplantısmda 
seçimi yenilcmiye karar vermit bu
lunmaktadır. Befinci Büyüık Millet 
Meclisi; ilk kadın mebusların ittirak 
ettiği bir mecli.a olarak ve; zamanın
da endlistrilef111emize ait kanunler. 
soyadı kanunu, li.kablann .kaldırılma
sına ait kanun, avukatlık, bedent:ıer .. 
biyesi, matbuat kanunları; anayaea -
mıza partinin altı vufınm konumı.ı 

Bina tahriri faaliyeti 
devam ediyor 

Bugün 1939 da bu oyuna benzer sa'ya ödettirmek istemesi bakunın
bir diplomatik oyun İspanya'da ao- dan kabili izahtır. Çünkü lspanya'da 
1:1una gelmektedir. General Franko bulunan İtalyan kıtalannın geri alı
da tıpkı lbrahim Paıa gibi Afrika nışı, hiç bir zaman İtalyan nüfuzu
topraklarından kalkarak merkezin nun da geri alınacağı manasını ta
Üzerine yürümüı ve bunda dııarının zammun edemez. 
büyük bir muz.aharetini görmüıtür. İspanya harbini, lapanya'ya yapı
Nuıl ki Madrit hükümeti, ken·dine, §ık olan Fransa'nın değil de onun de
keza hariçten taraftarlar bulabil- niz a§ırısında bulunan ltalya'nın ka
mitlir. zanmaaı, iti en sonunda İngiliz para-

Nitekim o sıralarda, lstanbul hü- sının halledeceğine acaba deli.Jet e
kümeti, gittikçe daha büyük bir em- debilir mi? Paradoksların hakikate 
niyetle, Ruaya'nın muzaharetine gü- hakim oldukları bir devirde yaf&'dı. 
Yeneceğini anlamııtı. O zaman, Is- ğımıza göre, belki de .... 

Maliye Vekaletinin köylerde yap
tırmakta olduğu bina tahriri faaliye -
ti devam etmektedir. Al1kalı daireye 
gelen malümata göre, Tanıus kazasına 
bağlr 82 cüzütamda yapılan umumi bi
na tahriri bitmiştir. Bu cüzütamlarda 
Bina vergileri 1938 - 1939 mali sene
lerinden itiıbaren yeni iradlar üzerin -
den alınacaktır. 

Liselerin keyfiyet bakımından ol- ğini anlattı ve bu meseleyi hal için 
gunlaştırılması kararını hürmetle kar- ortada mühim bir mani olmadığını 
şıladığını söyliyeın hatip; ziraat işle- söyliyerek sözlerini şöyle bitirdi: 
rimiz üzerinde gösterilmesi lizımge - "- Esasen Ziraat Bankası köylü _ 
len hassasiyete işaret ederek dedi ki: nün 20 milyon liralık borcunu 15 se-

.. _ Yeni vekillerimizden bir tane- ne taksitle % 3 faizle taksitleındir
sine daha tevdi ettiğimiz ziraat işi miştir. Ve bu, halka verilecek arazi -
üzerinde bilhassa sayın Başvekilimin nin bir kısmı, Ziraat Bankasının bu 
nazarı dikkatini celbederim. Bugün ipotek ve tecili arasındadır. Diğer 
mesai arkadaşı olarak intihap ettikle- kısmı da arazi alacak olanların uzun 
ri l;at, hepimizin tanıdığı ve zannede- vade ile borçlarını ödemesi ve çok e
rim ki 4 seneyi mütecaviz bir zaman min bir surette ödemek üzere alanla • 
faaliyetine şahit olduğumuz bir arka- ra teminat suretiyle bu mesele de zan
daştır .. Bu bakımdan halkı çiftçi 0 - nederim bu suretle halloluıabilir. Bu 
lan, mevcudiyeti çiftçilerin mahsula- tasavvur olunduğu gibi uzun bir me
tına dayanan bir milletin en çok uğ - sele değildir, kanaatindeyim. Bu hu· 
raşması liizrmgeldiği ve en az tevak- susta söyliyeceğim bundan ibarettir. 
kuf etmesi tecviz olunacak bir mües- Binaenaleyh arzettiğim gibi hüküme
sese olmak itibariyle Ziraat Vekale - te itimat vermekte tamamiyle arka
tinden azami faaliyet bekleriz." daşlara iştirak eder ve muvaffakiyet-

tanbul'un çarlık Rusya'sının ıahsın- Burhan BELCE 

' 
....................... . 

''''''''."'''"'''''"''''''''"'' ................................. ~ 

Ankara Halkevinde tiyatro 1 

"Zor nikah,, ı e ''Yalnız bir kelime,, piye•lerini oynıyan Halkevi 
gençleri bir arada 

Ankara Halke ı 
yılki çalışmalarır 

nerjiyle başlamış 
eserlerden (Yaln 
(Zor Nikah) pi} 
yetle sahneye ko} 

Tiyatroyu halk 
mai terbiyesinde 
dan biri sayan p 
direktiflerini dair 
lundurarak çalışr 
tabii olarak bütür. 
nında tiyatroya'd, 
ti vermektedir. 

tiyatro şubesi bu 
daha büyük bir c
~ repertuvarındaki 

bir kelime) ile 
!erini muvaffaki-
uştur. 

inkılapçı ve içti
mühim unsurlar-
imizin Kemalist 
göz önünde bu -
ta olan halkevi, 
aliyetlerinin ya

n biıyük ehemiye 

Tiyatrodan haU geniş mikyas-

Paşa rolünde Galip, rolünün icabı 
yaşlı görünmesine rağmen biraz genç 
kalmıştır. Karısı rolünde Leyli, sesi
nin gençliği müstesna muvaffak oy -
namıştır. 

Günsel rolünde Seza, bazr sahne -
!erde durgun olmasına rağmen rolü -
ne intibak etmiş ve muvaffak oyna
mıştır. Ressam Selim rolünde B. Çel
tik, umumiyetle rolünü benimsiyerek 
oynamış ve her hususta muvaffak ol
muştur. Tekin rolünde Fethi kendi -
sinden beklenen çevikliği ve hoppa -
lığı göstermiye gayret etmiltir. Bi
rinci doktor rolünde Burhan, ikinci 

Urfa Sılıat Miidiirliiğü 
Urfa Sıhat ve İçtimai Muavenet 

Müdürü Dr. Fazıl Gökçeören dördün
cü sınıf olarak 55 lira maaşla Diyar -
bakır aıhat ve içtimai muavenet mü -
dürlliğilne naklen tayin edilmiştir. 

lş talimatı Ba~vckaletc 
takdim edildi 

Devlet daire ve müesseselerinde 
kırtasiyeciliğin önüne geçmek, evrak 
ve dosya muamelelerini birleştirmek 
maksadiyle hazırlanan iş talimatı Da
hiliye Vekaleti tarafından Başvekale
te takdim edilmiştir. 

----.ı:_ -•na wniiaUirii 
Mardin Nafia müdürü B. Ne,et U

luğbay, görülen lüzum üzerine vekalet 
emrine alınmıştır. 

Haftanın maçları 

Bölge Futbol Ajanlığından: 
ı - 29-1-939 pazar günü lik maçla

rına aşağıda yazılı kulüplerin A takım 
ları arasında ve Ankaragücü sahasın
da devam olunacaktır. 

Demirspor - Gonçlerbirliği Saat: 13 
Hakem: Şuayıp Kıraç. 

AnkaragUcü - Harp okulu İdman 
Yurdu Saat: 14,45 Hakem: Ömer 
Urel. 

2 - Muhtelit takım idmanlarına 

~nm tatilinde de devam edecektir. 
Evelce isimleri ilin edilmiş olan spor 
cuların muayyen günlerde ekzeraizle
re gönderilmeleri kulüp başkanların -
dan ric::a olunur. 

doktor rolünde Rasim fena değiller
di. 

Bizim gördüğümüz bazı ufak te -
fek hareket aksaklıkları müstesna 
gençler Halkevi sahnesinde, herhangi 
bir profesyonel tiyatronun tattıramı -
yacağı kadar derin bir zevk tattırmış
lardır. Kendilerini tebrik ederiz. 

Topraksız çiftçiyi toprak sahibi ler dilerim." 
yapma vaktinin geçmiş bile bulundu- Halk için ve halkla beraber çalı,an 
ğunu söyliyen hatip; mahsullerimizin hükümetin mu hakka.le muvaffak ola
değerleındirilmesi, matbuat hüriyeti cağına olan itimadını tekrarlıyan Ru
gibi mevzuların üzerinde durdu. Mat- şeni Barkın (Samsun), kendi kanaa
buat hürriyetinin mukaddes bir var - tince, programın en mükemmel tara
hk olduğunu tasrih eden Refik İnce, fının milli müdafaa kuvetlerine ve
dürüst ve yalnız memleketin yüksek rilen ohemiyet olduğunu anlattı ve 
menfaatlerine hizmet eden matbuatın dedi ki: 

~~~ı'~e4l~trırfficrugd't\1F.MM@.T.?ı\Y': olıyük~~:ruinaanttınnWtiii:ba"şm<& 
kümete muvaffakiyetler temenni ede- duruyor. Dünyanın en yüksek tarihi
rek sözlerini bitirdi. ni yazan türk kanı, türk çocuk.Jarmm 

JUüll Sel' e hür~t: 
Halk Partisi hükümetinin Halk 

Partisi programını takip etmesinin 

gayet tabii olduğunu söyliyen Hüsnü 
Kitapçı (Muğla) bu programda bü
tün milli menfaatlerin toplanmış ol -
duğunu anlatarak, cümhuriyetin fe
yizli verimleriyle devlet cihazının 

devamlı bir inkişaf halinde bulundu -
ğunu, bugün istenilen şeyin bu ciha
zın iyi işlemesini temin etmek oldu
ğunu söyliyerek dedi ki: 
"- Bizim muhterem Başvekilimiz 

senelerden beri Sıhiye Vekaletinde 
yapmış olduğu icraatla bu husustaki 
muvaffakiyetini göstermiştir. Ben 
bunu şimdi Başvekil oldukları için 
değil, 932 senesinde bütçe münasebe
tiyle söz söylerken gene tebarüz et -
tirmiş ve kendisinden bazı dileklerde 
bulunmuştum. Böyle bir zattan dilek
te bulunmayı kendime zevk bilmiş
tim. Şimdi de yalnız bu noktayı teba
rüz ettirmek için huzuru alinize çık
tığımı tasrim ederim. Bu noktai na -
zardan biz burayı terkederkcn mem -
leket işlerinin en güzel bir tarzda ic-

damarlarında i§liyor. Bütün bunları 
en yüksek şekilde teçhiz edecek ve 
işletecek, silah işi azimle yüriltülü -
yor ve yürütülecek. Bundan dola}'l: iti
mat, minnet ve şükranımı takdim e -
diyorum. (Alkışlar). 

İkinci celse 
Hatiplerin bu beyanatlarından son

ra hükümetin talep ettiği itimat reyi 
toplandı ve Kamutay mevcudu~ itti -
fakiyle ve 341 reyle Refik Saydam 
kabinesine güvenini bildirdi. 

Bundan sonra Hasan Saka (Trab
zon) ve arkadaşlarının seçimin yeni -
lenmesi hakkındaki takrirleri reye 
konarak ittifakla kabul edildi ve reis, 
celseyi yarım saat için tatil etti. 

İkinci celse 15.45 de açıldı. Evela 
Hakkı Tarık Us (Giresun) söz aldı ve 
damga kanunundaki son değişiklik -
terle gazetelerde çıkan ilanların harf
lerini saymak suretiyle pula tabi ol -
duklarını, bunun gazeteleri müşkül 
bir vaziyete soktuğunu anlattı ve büt
çe encümeninden de geçen bir tekli -
finin ruznameye alınarak müstacelen 
müzakeresini istedi, bu teklif ve ıa -

gibi birçok hususiyetler tafııymt bir 
meclia olarak inkrlip taribimiu giri
yor. 

Altıncı Büyük Millet Mecli•I, ,e
ni seçimden sonra 3 niean pamrtml 
günü toplanacaktır. 

Çocuklardın mürekkep bir 
h1rsıı 19bekesi yıkılındı 

İstanıbul, 27 (Telefonla) - t.taa -
bul'un muhtelif semtlerinde bir çok 
hıraızhklar yapan 9, 10 ve 11 y.,WID
da 3 çocuktan mürekkep bk huus se
t.esi yakalandı. Bunlara yataklık edm. 
ve k~dilerini hırsızlığa tepik eden 
bir adam da tevkü edildi. Çocuklarm 
fflte'WaB-''Mdlr.B.1'1·• .. • ,., • 
mıJlardır. 

lstanbul Eeoaf cendyetiıalla 
ydhk toplantı111 

İsta~ul, 27 (Telefonla) - Birle -
şik esnaf cemiyetlerinin idare heyet -
leri bugün Eminönü halkcvinde yıl
lık kongrelerini yaptılar. Hastane bi -
nasının satın alınnıasına, mevcut 24 
yatağın seksene iıbliğına, doktorları i
çin bir nakil vasıtası tedarikine karar 
verdi. 

Dün hava bulutlu geçti 
Dün tehrimizde hava umumiyetJıe 

çok bulutlu ge~mi§, rüzgar garp c~ 
bundan aaniyede en çok 3 metre hızla 
eamittir. En yüksek ısı 11 derece o -
!arak kaydcdilmiftir. 

ta faydalanması d inülerck her eser 
te.krar tekrar yük tahsil gençligi
ne ve halka oynar' ıktadır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Yurdun Karadeniz kıyılariyle Eee 
ceınup ve cenup şarkı Anadolu bölge -
)erinde hava kapalı ve diğer bölgeJ.erı. 
de wnwniyetle bulutlu geçmittir. 24 
saatteki yağtşların karcmetreye bırak
tığı su mikdan Adana'da 21, Siverek
te 17, Cizre ve Ceyhan'da 11, Mardin
de ve İmroz'da 10, Nazimiye'de 9, Ed
remit, Alanya ve Silifke'de 8, Kili• ve 
Kırşehir'de 7 Tatvan'da 6 ve diğer ya
ğışgörcn birçok yerlerde 1-5 kilog
ram arasındadır. 

Altı defa birbir rkasına temsil e
dilmi§ olan (Yaln bir kelime) piye· 
ainin bütün temsi ind~n 4200 kişi, 
(Zor nikah) ın b defa temsilinden 
ise 3500 kişi istif e etmiştir, 

Halkevi tiyatro ımitesi l>u yılki 
repertuvarındaki Monna Vana ) 
(Doktor Knok) 1 ördüncü Hanri) 
gibi bir çok kıym 1i eserleri de ya
kında sahneye k 1caktır. 

Yalnız b · kelime 
Andre Bisson'd 

Ali Çamlıca'nın 
olan (Yalnız bir 
evi tiyatro sana 
riyle sahneye kon 
ıil edilmiştir. 

dilimize Mehmet 
emiyle çevrilmiş 
ime) piyesi Halk 
rlarının emekle

! nuş ve 6 defa tem 

ı,ık ve mizanse ı tibaryile, bu gün
kü modern tiratr zevkini tatmin e
debilecek bir ölçi d işlenmiş olan e
serin birinci perdı ve birinci tablosu
nu, Bisson inşa bakımından zaif bı
rakmışsa da ikinci ve üçüncü perde
ler, haleti ruhiyelerin derece derece 
açılması ve seyircıl ri sonuna kadar 
merakla sün\klemc si noktasından tam 
bir olgunluk göstermiştir. 
Konuşma aralarına konan müzik e

serin hareketine hayli yardım etmiş-
tir. • 

Oynamaya gelince: 

Yankdar 
Cümhuriyet muharrirlerinden Pe

yami Safa bizim "yankı" kelimesi
ni ~·irkin bulurmuş. Olabilir; "Yan
kı" kelimesi ''aksi-seda" karşılığı

dır. Anadolu'da yaşryan öz bir türk 
kelimesidir. "Halkı" dediğimiz va
kit dilimizde damağımızda ne hisse
dersek, "yankı,, derken de onu du
yarız. Vakıa bu kelime Süleyman 
Nazif zevkine aykırı geleceğine §ÜP· 

Jıe yoktur. Fakat Süleyman Na~ii 
bir defa, osmanlrcası bin defa öl
miıştur: biz aksı-seda demeyiz, yan
kı deriz. 

Başmuharririmiz 24-1-39 tarihli 
nüshamızdaki üç buçuk sütunluk ya
zısında kelime, gramer ve ıstı/ahla
ra dair bütün fikirlerini söylemiştir. 
JJu fikirler, türk)eyi en ileri seviye
sinde tespit etmektedirler. 

Fakat bütün bunlara ne hacet? E
debıyatla ugraşanlar bilirler ki baş
muharririmiz yirmi küsur seneden
beri terkipsiz yazar. Halbuki Peya
mi Sala daha 928 de Süleyman Nazif 
osmanlıcasınrn koyusunu kullanı

yordu: cevvi - hevi, haleti - Dezi, 

salsatagıl, alelmıltad, tahavvülü-da
imi, adaleti - ezeliye v.s. 

Muharririn ıinıdiki yazılarında 

bu terkip/erden eser var mıdır? Ha
yır/ Falih Rıfkı Atay'rn yazılarında 
osmanlı terkibi var mıdır? O da, ha
yır/ 

O halde mühtedi 'yi arayınız! 

Dilimiz ! 

-Maydanoz! 

- Aman, bu bir tabiri galizdir; 
buna liMni azbülbeyani arabi ve 

f ariıiden bir tehper takıp dairei ne

zahete ilka edelim ve mide nüvaz 

diyelim. (Maydanoz mide nüvaz 

olmuftur.) 

- Pıraaal 

- Aman, bu da bir İllDİ bi-a· 

henk! Buna da beynelhavaa kulla-

nılabilecek bir ıekli nevin vere
lim; pür haaaa diyelim. (Pırasa 
pürhaaaa olmuıtur.) 

Bu hayali konuımalar, her hal-
de - tair Yahya Kemal' in bir mıa

rala anlattığı gibi -

Acem - perestii Rumun imale devrinde 

geçmiıtir. 

Şal"ktan ve cenuptan gelen bu 
yabancı kelime ve kaide selleri
nin getirdiği çakılları, çamurları 

temizlemek için kaç senelerdir uğ

ratıp duruyoruz. Fakat bu sırada 
garp tarafından gelen sellere ge

dik açıp gene kendi kelimelerimi
zi dipte bırakmak i&tiyenler görü

lüyor. 

Bu itin de bir nizamı, ne bile

yim, resmi tabiri kullanalnn, bir 
kontenjanı olmalı, hangi kelime-

leri kendimize mal edebileceğiz, 

onu ne ıekilıde kullanacağız, im

lasında hangi esaslara, hangi te
laffuzlara l"İayet edeceğiz? Bütün 
bunlar kararla~ınalıdır. Sonra bu 
gidiıle günün birinde Almanya'da 

okumu§ bir münevverin makalesi
ni franaız mektebinden çılmııt bir 

genç; Jngiltere'den dönmüt bir fi
kir adamının kitabını Berlin'den 
gelmiı bir münevver ve hepainin 
dilini Türkiye'de yetiten talebe 
anlamayacaktır. 

Şair Tevfik Fikret'in zamanın

da - onun bir ıiirine gö~e - gar

ba açılmıı bir tek pençeremiz var
dı: Galatasaray liaeıi! BugÜn bü

tün pençerelerimiz oraya açıktır. 

Fakat oradan kendimize ınütte
rek mal edineceğimiz mefhumlar, 
bilgıler İatiyoruz. Memleketimiz 

oranın müıterek medeniyet aile

sine kayıtaız ,prtaız ginniıtir. Fa
kat bu, oradan yeni bir dil kapitü

laayonu getirmek, dilimizi yeni

den, bu seler de baıka türlü, bir 

aıure yapmak demek değildir. 

Karla örtülü bulunan doğu ve or
ta Anadolu bölgelerinde karıın toprak 
üzerindeki kalınlığı, Kars'ta 1, E~ 

zurum'da 2, Van'da 9, Tatvan'da 10, 
Malazgirt'te 12, Muş'ta 13, Ardıhan
da 18, Sarıkamıf'ta 23, Nazimiye'de 
44, Hakkari'de 60 Uludağ'da 145 
santimetredir. 

Rüzgarlar doğu Anadolu'da şimal
den saniyede en çok 1, diğer böLge -
lerık umumiyetle cenuptaın saniyede 
en çok 7 metre hızla esmiştir. 

Yurdda en yüksek ısılar İzmir,. 
Edirne, Adana ve Antalya'da 14, 
Bursa ile Çanakkale' de 15, Bodrum 
ve Kocaeli'de 16 derecedir. 

En düşük ısılar da sıfırın altında 
Kastamonu'da 3, Van'da 5, Erzurum
da 6, Kars'ta 10 derecedir. 

. inop'ta bahar havatJı var 
Sinop, 27 a.a. - Sinop ve havalisin

de bir aydan beri havalar yaz gibi geç 
mektedir. Köylerde arpa mahsulü bir 
metreye kadar boylanmış ve bafalc 
vermiye baş181D1Jtır. 
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Loış POLİTİKA 1 
Bone'nin nutku 

':D.;.o N Y A H A. B E R L E R i .. . 
Denizbank' a 

ait işler 
~. 

On gun.denber.i, fr&n.61z parJ8.men
loıunda dı§ politika Üzerinde yapıl
makta olan müzakere, evelki gün 
hariciye vekili Bone tarafından söy: 
lenen bir nutuk ile kapanınııtır. Dı§ 
politika üzer.indeki bu nıünakaşanın 
açılmaauıa baılıca aebep §U idi: 
Fraııko tarafından başlanan son ta
arnızclan aonra ao) cenah zümreler 
Fraııaa'nın hükünıetçi kuvetlere yar: 
d~a ~ulurunasmı ısrarla iıtemi.t
lerdı. Munakaıa o kadar uzadı ki söz 
bükümete gelinciye kadar Franko 
B l ' . , 

ane ona yı •tgal ederek Katalon-

B. PAPADAKIS'IN BiR KONFERANSI : .... t-y ' 
.,., 

Balkan antantı Elen dış 
politikasının bel kemiğidir 

Türk .. Elen ittifakı da antant çerçivesi 
sıkı bağı teşkil icinde 

.> 
etmektedir en 

Atina, 27 a.a. - Atina ajansı bildiriyor: Parnas salo nda 
"Neos Kratos,, mecmuası tarafından tertip edilen konferanslar
dan birini, dün, Ba§vekil Metaksas'ın, birçok devlet adamlarrmn, 
kordiplomatik azasının ve kalabalık bir halk kitlesinin huzuru 

İngiltere'nin 

deniz inşaatı 
Denizbank Umum Müdür 
Vekilinin verdiği izahat 

Londra, 27 a.a. - Royter ajansı bil
diriyor: lınşa halinde olan küçük ge
milerden maada bu sene filoya her 
hafta yeni bir harp gemisi iltihak e -
decektir. İstanbul, 27 (Telefonla) - Deniz -

Bahriye nazırı şimdiki inşa süra - bank umum müdür vekili B. Yusuf 
tinin sulh zamanında emsali olmadığı- Ziya Erzin bugün gazetecileri kabul 
ni bildirmektedir. - etmiştir. ' Denizbank'ta fen dairesi 

Bundan başka halen mühim harp teknoloji şefi Süleyman Sedan'ın is-
gemileri inşa halindedir. Mutasavver tifa ettiğini ve istifasının kabul edil -
gemiler şunlardır: di ğini ve yerine kimsenin tayin edil -

7 saf gemisi, 21 kruvazör, 29 des- mediğini bildirmiştir. 
troyer, 15 denizaltı ve S tayyare ge - Mühendis Sedan'ın odasından 

misi. 
7 saffı harp gemisinden dördü bu 

sene denize indirilecektir 

alınan evrakın Denizbank'Ja alakadar 
olmadığı ve şah.ı;i evrakı olduğu söy
lenmektedir, 

ya'd~ki. askeri hareketleri nihayet
lendirdı. Franko'nun kıtalan birkaç 
sün içinde fransız hududuna kadar 
dayanacaldarından hükümetçi ku
•etlerle Fransa arasında temaı keıil
~ bul~ktll', Binaenaleyh Fran
• nm h~kuınetçi kuvetlere yardımı 
11111Meleaı artık babiı mevzuu olaınaz. 

Barı ' . e nın nutku fransız dıt politi-
ka.&mıJı etraflı bir izahı mahiyetini 
a.lmq~. Önce hariciye vekili, artık 
~uı bildiği argümanlarla Mü
ı»h a.nlatnıa11nı müdafaa etti. An
~ Yapdınaaaydı, çıkacak harbin 
1 ~urbanı Çek • Slovakya olacaktı, 
dedı. Bundan aonra Fransa'mn diğer 
devletlerle olan münaaebetlerine 
ıeçti: hunlar arasında lngiltere'nin 
hıuauai bir mevkii vardır. Bone, ingi -
liz • Fran11z münasebetlerinin sami
lllİliğini tebarüz ettirdi. Sonra son 
&ôrüttnelerde temas edilen mevzu
lardan ba.haederek ukeri sahadaki 
hazırlıkların ehemiyetli bir yer i~gal 
ettiğini bildirmiıtir. Fransız hariciye 
•ekili demiıtir ki: 

ile orta elçi Vassili Papadakis 

1 
vermiş ve bu konferansta, Yu
nanistan'ın harici politikasından 
bahsetmiştir. 

Barselon'un zaptından sonra 
lmpeks meselesi biri maliyeden, bi

ri lktısat vekaletinden iki mufettiş ta
rafından tetkık edilmektedir. Adli 
tahkikat bildigimiz şekilde devam et
mektedir. Bahsettigim müfettişlerin 
tetkik mevzuu yalnız İmpeks mesele -
sidir. Denizbank'ın diger işlerine ait 
bir teftiş degildir. İmpeks şirketine 
Denizbank'ça bir teminat mektubu 
verilmesi işi de şöyle olmuştur. Bütün 
şirketlerin te ekkül ederlerken serma 
yelerinin bir kısmını ruhsat almak i -
çin bankaya yatırmış olmaları laz~m
dır. Banka da buna mukabil bir mek
tup verir. İmpeks şirketi için de De
nizbank aynı şekilde bir mektup ver-

- Frana ile lngiltere bir harp 
halini dikkate almak mevkiinde kal
nuflardır. Bu takdirde bütün fraıuız 
kuvetleri lngiltere'nin ve İngiliz ku
•etleri de karıılıklı ola. - r"rama'· 
llaı --· -..-uıde olacaklaNlır. 

Bone'nin bu &Özleri, lngiliz-Fran
~rz DıÜtıaaebetlerinin, artık büyük 
arpten eve)ki lngiliz - Fransız an

lanbna benzedigvini anlatmaktadır. H .. 
arıcıye Vekili bundan sonra Al-. . 

manya ıle Fransa arasındaki müna-
sebetler hakkında pek ölçülü sözler 
•ar-fetıniıtir. Bir taraftan Paris'te 
~~alanan deklarasyonun ehemiye
thai tebarüz ettirmekle beraber, di
ler taraftllll Fr•n-'nm "haklarm -
~ hiç bir fedakarlıkta bulurunadı-

,, ·~ ~w~na. ... .,,.,.. ça ucu -e••'-'""& '"'' 
Belçtka, Sovyotler, Polonya ve Ame
rika'yı haberdar ettiğini söylemittir. 

Bundan aonra İtalya ile Franaa a
r&Nnıdaki ınünaaebetlere geçen Bo
ne, bu münaıebetlerin ıslahı için 
Fraııaa tarafından yapılan tetebbüa
lerin neticesiz kaldığını bildirmiJ ve 
bu vaziyetten ltalya'nın mesul oldu
iunu IÖylemittir. Sonra Fransa aley
hine yapılan tezahürlerden bahse
derek bu tartlar altında Fransa'nm 
" b" h De ır akem., ne de bir mutavaaaıt 
letebbüaünü kabul edemiyeceğini ve 
bu noktada İngiltere ile Fransa ara
anıda tanı fikir ittihadı bulunduğunu 
IÖylemiıtir. Gariptir ki Bone parla
rnentoda bu nutku söylerken, Mwo
lini de Baraelona'nın İ~gali dolayı
•İyle tezahür yapan İtalyan halkına 
hitap ederek diyordu ki: 

- Kızıllar "geçmiyecekler,, diyor-
1-rdı. Fakat bizi hiç bir ıey durdura
llıadı, istikbalde de böyle geçeceğiz. 

"- Balkan antantı, demiştir, Yu
nanistan'ın harici politikasının bel -
kemiğini, türk - elen ittifakı da, Bal
kan antantı çerçevesi içinde hassaten 
en sıkı bağı te kil eylemektedir. 

l ' abmıcı misallerden illıam 
almıymı bir rejim 

Konferansçı, sözleı ine şöyle de -
vam etmiştir: 

"-Yunanistan, Avrupa büyük dev
letlerine ve Amerika ve Mısır gibi ge
niş mikyasta elenin sakin bulunduğu 
memleketlere karşı dostluk hissiyatı 
beslemekte ve bu memleketlerle mü -
nasebetlerini daha ziyade inkişaf et • 
tinnek için bütün gaıyretlerini sarfct
mektedir ." 

Orta elçi Papadakis, bilahare şuın
lan da söylemiştir: 

"-Yunanistan'daki bugünkü rejim, 
tamamiyle Elen bir rejimdir ve ya
bancı misallerden katiyen mülhem de
ğildir. Bu sebepten dolayı, Yunanis -
tan, harici politikada, kendi politika
sının yarattığı netayiçten başka neti
celere maruz bulunmamaktadır." 

Elen - Bulgar miina3ebeıleri 
Hatip, Bulgaristan ile olan müna

sebetleri de fU suretle izah eylemek -
tedir: 

"-Yunanistan ile bulgar hüküme
tinin iyi niyetlerinden mülhem bulu
nan elen - bulgar münasebetleri, sıkı 

-~·-"• .,.01: .. ; lr!lc t:nt 
takviye eylcmekt dir. 

Bulgaristan'ın diğer Balkan dev -
Jetleriyle yaklaşması muhakkaktır ki, 
Sclanik anlaşmasiyle kolayla,tırılmı9 
ve teyid olunmuştur. Balkan antantı
nın reisi sıfatiy.Je Başvekil Metaksas
ı.n imzaladığı o Setanik anlaşması ki bu 
vesika ile diğer Balkan memleketleri, 
Bulgaristan'a, anlaşmazlıklara harp -
çu vasıtalarla hal çaresi aramaktan 
vaz geçmek taahhüdüne mukabil, si -
ta hl anma hakkmt vermişlerdir. 

Macaristan'ın 
dış politikası 

-
Musolini dörtlerin yeniden 

toplanmasını İstiyor 

Fransa buna taraftar deği 1 ! 
Londra, 27 a.a. - Oeyli Meyi gazetesine Roma' dan bildirili

yor: İtimada değer bir kaynaktan verilen malumata göre, Muso
lini Barselon sükut eder etmez bir dörtler konferansının toplan
masını tiddetle arzu etmektedir. miştir. 

İmpeks şirketi işlerine isimleri ka · 
rışan Krep ve Tubini adındaki iki İn
giliz Denizbank'ın 11 vapur siparişin -
de alakaları olması keyfiyetine gelin
ce, bu hususta yapılan tahkikatta bu -
nu teyit edecek bir şeye rastlanma -
mıştır. İngilterc'ye yeni 11 vapurun 
ı;iparişi de henüz vaki değildir. Ban -
ka bu husustaki hazırlıklarını bitir -
miş, İktisat vekaletine arzetmiş, fa -
kat vekalet noktai nazarını bildirme-

Bu konferansta İngiltere, Fransa, 
Almanya ve İtalya'nın mümessilleri 
İspanya'ya müteallik şu üç esas nok
tayı müzakere edeceklerdir: 

1 - İspanya'yı yeniden kan dökül 
mcainden eairgem<:k, 

2 - Franko'ıya yardım etmiş olan 
Almanya ve ltalya'nın muvafakatiyle, 
İspanyol milletinin kendi mukaddera
tına hakim vaziyetini tesbit etmek. 

3 - Dört devletin Katalonya veya 
Madrid'de her türlü komünist veya 
halk cephesi hükümetiniın teessüsüne 
mani olmalarını temin etmek. 

Fransa konferans toplanma· 
sına taraf tar 'değil 

Paris, 27 a.a. - İyi malumat almak 
ta olan mahfiller, Franıa hükümetinin 
İtalyan istekleri meselesini halletmek 
için Münib konferansı tarzında bir 
\l.UJ.-,.l.~l bvux,,;~ A•n:t~ :\&."4" "6\\n•"""'9tu-. .. . -...,. 

leyhtar olduğunu beyan etmektedir. 
Dün mebusan meclisinde B. Bonne ve 
B. Daladiye tarafıından akdi teklif e
dilmiş olan beynelmilel konferansın 
gayesinin bütün milletleri ala.kadar e 
den ve Avrupa'ya müteallik bulunan 
meselelerin hepsinin şamil olacağı 

söylenmektedir. Hususi bir mevzuu 
tetkik ederek mahdut bir konferans 
akti meselesi katiyen mevzuu bahis 
değildir. 

Aynı mahfiller, alman gazeteleri -
nin daha şimdiden fransız nazırları

nın bir dörtler konfer.ansı akdine ta
raf tar olduğunu izah etmiye uğraş -
maktadırlar. Roma'dan gelen haberle
re göre, İtalyan hükümetinin böyle bir 
konferansın toplanmasını teklif et -
mek tasavvurunda olduğu anlaşılmış· 

Salahiyetli bir kayınaktan bildiri! -
diğine göre, Fransa 1935 tarihli fran
sız - İtalyan itilafının feshini tanı-

maktan imtin::. etmektedir ve İtalya 
ile ancak doğrudan dogruya müzake -
relerde buluıunağa amadedir. 

İtalyan talebelerinin. 
m,ukabil niimayİ§i 

Roma, 27 a.a. - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: Birkaç yüz yük
sek tahsil talebesi ve mektepli sokak
lardan .geçmişler ve fransız sefaretha
nesi ne yaklaşmak istemişlerse de ku -
vetli bir polis müfrezesi, talebeyi da - miştir. 
ğıtımıstır. Nümayişçiler bundan sonra 
Venedik meyıdanında toplanmışlar ve 

"Koraika kimindir? Bizim." diye ha - İktisat Vekôleti Teftiş 
ğrrmışlardır. 

Musolini, üç lkere balkonda görün
müş ve şiddetle alkışlanmıştır. Heyeti Reisliği 

Cenevre'de itfaiye efradı, tesis e-
dilen polis kordonuna rağmen Fransa İktisat vekaleti teftiş heyeti reısı 
sefarethanesine yaklaşmıya teşebbüs B. Recai Turhan istifasını vekalet rna
-ı- to.ı.h ,yi lındutnlar\ vu u\cmak kamına \akd"m clmi~ ve bu istifa ka· 
suretiyle geri püskürtmüşlerdir. • bul edilmiştir. 

1 

Fon Ribbentrop Varşova'dan aynldı 

1934 Polonya -Almanya 
anlaşması tam 

kıymetiyle baki kalacak 
Varşova, 27 a.a. - Kıral şatosunda cümhurreisinin nezdinde

ki ziyaretten sonra alman Hariciye nazırı, beraberinde alman se
firi fon Moltke ve maiyeti bulunduğu halde Povazki mezarlığına 
gitmiş ve orada cihan harbinde maktul düşmüş olan almanlarm 
mezarlarına bir çelenk koymuşlardır. 

-3-

Filistin' de 
taarruzlar 
sıklaşıyor 

Kudüs, 27 a.a. - Son on gün zar· 
fında asiler, taarruzlarını arttırmışlar 
ve 5 kişinin ölümüne ve 8 kişinin ya -
ralanmasına sebebiyet vermişlerdir . 

Asilerin kumanda heyeti, her türlil 
yağmagerlik ve haydutluk hareketle
rini ve halkın parasını gasbetmek için 
yapılacak bütün teşebbüsleri idam ce
zası ile tecziye etrneğe karar vermiştir 

Askeri tathir harekatı, Maveraıyiş
şeria arazisine kadar teşmil edilmif 
ve Galile ile bilhassa Samariyo'da !>ir
çok rnüsademeler olmuştur. 

i ngiliz kabinesi toplandı 
Londra, 27 a.a, - Royter ajansı 

bildiriyor: B. Çernberleyn ıbugün ka
bine komitesine başkanlık etmiştir. 
İçtimada BB. Halifaks, Hor Belişa. 
Malkolm Makdonald ve Elliot hazır 

bulunmuş ve Filistin meselesi görü • 
şülmüştür. 

B. Çemberleyn bugün Birmingha
ma gitmiştir. Yarın orada beynelmi· 
lel vaziyet hakkında bir nutuk söyli
yecektir. 

Erzurum' da 
Amasya' da ve 

zelzele oldu 
Erzurum, 27 a.a. - 25-26/ 1/ 1939 

gecesi saat 23.14 sıralarında Başkale 
mıntakasında vuku bulan ve bir sani
ye devam eden zelzele neticesinde 70 
haneden ibaret bulunan Kültürlü kö
yünde 20 evin alt duvarları kısmen 

çökmüş ve diğer evlerin de duvarları 
hafifçe catlamıştır. İnsan ve hayvan
ca zayiat yoktur. Yardım i~in, mahal
line icabeden kuvet gönderilmiş olup 
zaraı,: ve ziyan tesbit edilmektedir. 

An\asya, 27 a.a. - Bu sabah 6.45 de 
oldukça şiddetli bir yer sar&mtıtn ol
du. Zayiat yoktur. 

Beden terbiyesi 

isti~are heyeti 
Beden teııbiyesi merkez istif8Ie he

yeti dün son toplantısını yapmıt ve 
şubat sonları a doğru tekrar toplan -
mak üzere içtimaına nihayet vermit
tir. 
Şubat iç.inde yapılacak içtimada 

teşkilat nizamnamesiyle ona alakalı 
talimatnameler müzakere edilecektir. 

Hir taldw kafilesi Atinaya gitti 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Haydar• 

paşa lisesi talebesinden 45 kişilik bir 
kafile tetkik seyahati yapmak üzere 
Atina•ya gitmişlerdir. 

lstanbul'a bir yunan tarih 
hf') c•ti geldi 

Muaolini'yi alkıılıyan halk da gi
dilecek olan yolu iıaret etti: "Cibuti, 
Tunua, Korsika.,, 

Budapcşte, 27 a.a. - Hariciye na
zırı Kont Çaki parlamento hariciye 
komisyonunda dı;;ı politika hakkında 
beyanatta bulunmuştur. Nazır, Ma
car - Alman dostlugunu bozulmaz 
telakki ettiğini, Kont Ciano'nun son 
Peşte ziyaretiyle İtalyan - Macar gö
rüş birliğinin tekrar müşahede olun
duğunu, Macar • Leh dostluğunun da 
keza degişmez ve bozulmaz olduğu
nu söyledikten sonra, son hadiseler 
dolayısiyle Cek - Macar hükümetleri 
arasında çıkan anla~azlıkların da 
halledildiğini kaydetmiş ve sözleri
ni şöyle bitirmiştir: 

=ı Öğleden sonra B. Fon Ribbentrop, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 1 Harici ye nezaretinde B. Bek ile bir 
görüşme yapmış ve bu görüşme iki 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Yunan 
turizm tcşkillitından bir müzik, bir 
Bizans eserleri mütehassısı ile bir ar
keologdan mürekkep üç kişilik bir 
heyet lstanbul'a gelmiştir • 

Anlatılıyor ki Fransa'nın bund:ın 
IOnra İıpanya meaeleıi hakkındaki 
bir enıdi~, iıpanyol topraklarınm 
tahliye.inden ibarettir. Karıpnak ve. 
Ya k&rıtmamak politikaaı, Franko'-
11\ln zaferi karfıaın.da artık aktüel ol
lbak:tan çdmuıtır. Fransa, İspanyol 
topraklarının tahliyesini temin nok
taı111da İngiltere ile birlikte hareket 
edecektir. "Lort Halifaks İspanyol 
~Praldarının bütünlüğüne herhangi 

r •uretle halel gelmesine müsaade 
eblıiyeceğini beyan etmiıtir.,,Filhaki 
ka lapanya topraklarının tahliyesini 
;~ için en kestirme yol, halya'yı 

6 ıııaan ınukaveleainin hükümlerini 
~tbilıa davet etmekten ibarettir. Fa
hh t .~aba İtalya §İmdi bu mukavele 
~\U!ılerini tatbik etmek istiye

ce ini? Bütün mesele oradadır. Bo
lle' • 
d :.ıııhorta ve ıarki Avrupa hakkm-
rn ak ~liyecekleT"i alaka ile beklen
rn e t. ıdi. Filhakika Münib anlaş-
la •ı11adan ve bilhassa Paris'te imza
dınıu. deklarasyondan sonra fransız 
le' ~litikaaının bu safhası müphem. 
d flnıttir. Bone'nin aözleri bu nokta
h •1~•~ıh değildir denilemezae de her 
.•ti" he lbukni değildir. Fransa'ya çe-

tı ı a a.ı 1 .. 1 1 . · · I • ar a bagh olan dev et erın 
ıaun e~tlİ bir cümle içine sıkıtlırıp 
geçrneıııı:te .. 1 . k • 
t• b" oy e bah&J kna keame ı .. 
ıyen ır . . . ı~•- d · d ııtıcal vardır kı a -a an 
zıya e aı· k 1 .. .. . - t B a asız ıgı gosterır. a 
_on~, dSovyetler Birliği ile Polonya 
uzernı e d h 
L k a a fazla durmu,tur. Dı§ 
ua anı de-· • • .. aı§tır kı: 
s;f .. ~ranaız politikasının Sovyetler 

ıgı ve Polonya'ya kartı taahhüt-

Macaristanın dış politakası olduğu 

gibi devam etmektedir: Pasifik ve -
karlı, Berlin-Roma mihveriyle sami
mi surette işbirliği yapan ve devam 
fikrine en lüzumlu bir surette bağlı 
bulunan bir siyaset. Bu siyaset, yeni 
dostların iltihakını sebepsiz olarak 
reddetmiyecek ve menfaatlerini dost
larının menfaatlerine uyduracak şe
kilde elastikidir. 

lerindcn kaçındığı h ,..kkındaki ma
sala bir nihayet vermek laznndır. Bu 
taahhütler hala ve daima mevcuttur. 
Ve aktedildikleri fikir ve ruh daire
sinde tatbik edilmeleri lazımdır. 

Filhakika bunlar vazıh .Uzlerdir. 
Fakat Fran&a'nın ıark ile alakasını 
hariciye vekilinin sözlerinden ziya -
de hariciye vekilinin hareketlerin
den öğrenmek icap eder. Geçen ey
lul buhranı içinde Fransa, &0vyet
lerle istişareden bile kaçınmış -
tır. Polonya ile temastan çekinil
mektedir. Her halde Münih'ten aon
ra Fransa'da orta Avrupa itlerine 
kartı bariz bir ihtiraz göze çarp· 
maktadır. Belki bu, biraz da hadise
lerin tazyikiyle olmuttur. Fakat va
ziyet meydanda·drr. Ve Bone'nin par. 
lamentoda söylediği sözler, vakıayı 
tekzip edemez. 

A. Ş. ESMER 

D Ü Ü N Ü L E R saat devam etmiştir. 
Saat 20,30 da alman sdarethanesin 

de bir ziyafet verilmiştir. 

Kitap, kitap 
Bin ciltlik müteua:zi bir kütüpanoye sahip ev, bi:zde dünyanın yedi ga

ribesinden biri kadar hayret uyandıran bir feukalôdeliktir: kitabı o de-
rece yadırgarız;. 

Fakat kitap her ıeydir. Onu ileri ve yaratıcı medeniyetin un bolü diye 
telakki edenler, inanınız ki mübalağa etmiyorlar. Kitapaız cemiyetin 
medeniyeti, olsa olsa ancak bir kopyacılıktan ibaret kalabi~ir. 

Kitaba layık olduğu mevki ve kıymeti vermek için ıne yapaak az.dır. 
Hele bizim kadar bu sahada alınacak mesafesi baş döndürücü olan bir 
memleket için. 

Fakat bu noktada hiasettiğinriz boıluk baıımızı döndürmemeli, ancak 
bizi eksiğimizi tamamlamak için daha büyük bir hızla ileri atılmıya 
sevketmelidir. 

Vatandaıın kitaba karıı alakasızlığı, unutmıyalım ki bir yandan neı
riyat ve bu itibarla da fikir hayatımız;ı kötürümleıtirmek tehlikeaini ta
fırken, bir yandan da onun feyizli aııaından mahrum kalan dimağları kö
türümleftirir. 

Bu itibarla, kitabın memlekete büyÜk bir hızla yayılmak iatidadını 
göateren poker maaaaiyle olan rekabetinde onu hususi bir müı.aharet ve 
alakanın deateğine ma:1:har kılmalıyız. Yoksa, bu müsavatsız rekabette, 
her .zaman pokerin kitaba galebeaine falrit olmak tehlike.ine maruz; ka
labiliriz. 

Diğer taraftan B. Fon Ribbentrop, 
dün başvekil B. Skladkkovski'yi zi -
yaret etmiş ve beraberinde B. Bek 
olduğu halde mareşal Smigli- Ridz'i 
ziyaret eylemiştir. 

B. Fon Ribbentrop, bu saöah İtal
yanın ve Macaristanın Varşova sefir
lerini kabul etmiştir. 

Saat 12.40 da B. Fon Ribbentrop, 
meçhul askerin mezarına bir çelenk 
koymuştur. 

Akşam B. Fon Ribbentrop Berline 
hareket etmiş ve istasyonda Hariciye 
nazırı B. Bek ile İtalya, Japonya bü
yük elçileri ve Macar orta elçisi ta
rafından selamlanmıştır. 

Etr<lJlı m iizukereler 
Berlin, 27 a.a. - Varşova'dan bil

dirildiğine göre B. Fon Rilıbentrop 
ile B. Bek, muallak meseleler hakkın 
da etraflı müzakerelerde bulunrnu~
lardır. B. Fon Ribbentrop'un komin
tern alcyhdarı devletlerin diplomatik 
mümessillerini kabul tmiş olduğu 
haber verilmektedir. öğrenildiğine 
göre, B. Fon Ribbentrop, bü mümes· 
sillere mensup oldukları devletleri a
lakadar eden meseleler hakkında ma
lUnıat vermiştir. 

Kitap, kitap ... Bütün hayat devamınca ferde, insanı insan kılan mezi
yetlerin anahtarını 11eren bu epiz; vasıtayı, daha en küçük yQftan itiba
ren, uatanclota •eudirmeye, saydırmıya çalıfmalıyız. Hiç bir ,;zahmet, hiç 
boir masraf, hiç bir ıayret, randıman itibariyle bu uğurda aarledilecek- Elde olunan netice 
lerden daha cömert olamaz. V~krşova •. 27 a.a. - B. Rib?entrop'-

• v l ._ . .. .. .. d v un ı ametı sonunda neşredılen teb-Kıtabın Joldurmadıgı yer, unutmıya ım ıcı, uatumuzde taıı ıgımı:z lig· ger k b "k 
1 

k 
k d · . . • e u ı ametten eve ve gere 

kocaman bir boıluk halinde me3Ulr~ a. ar bızı takip edecektır. Bu boı- ikamet esnasında alman ve leh mah-
luğu doldurmak, ilk llC •n acil endı1emı:15 olmalıdır. I !illerinde toplanan malumatı teyit 

YGfOr NABi etmektedir. Esaslı nokta, 26 sonka-

1 tanhul'un et mcscleMİ 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Top • 

tancı ve perakendeci kasaplar namına 
8 kişilik bir heyet bugün valiyi ziya
ret etti. Valiye narkla ziyan ettikleri
ni, usulün ya büsbütün kaldırılmasını 
yahut da celepler tarafından hayvan 
borsasında satılan yalnrz kasaplık 
hayvanlara teşmilini rica etmişlerdir 
Heyet teşeb'büsleııde bulunmak üzere 
Ankara'yn hareket etmiştir • 

1 KÜ(ÜK DIS HABERLER 1 
X Vaşington, - Fransız hava ata

şesi Körtis tipinde 100 avcı tayyaresi 
satın alınması için bır mukavele imza 
etmiştir. 

Fransa hükümeti tarafından ıs

marlanan Körtiss tipi tayyarelerin ye
kunu bu suretle ikı yilz übulmaktadır. 

X Şikago - Benes 20 şubattan itiba
ren Şikago üniversitesinin konferans 
kürsüsünü işgal edecektir. Eski cüm
hurreisi, 2 şubatta Suthampton'dan ha
reket edecektir. 

X Paris - Reynaud nazırlar mec
lisinde mali vaziyeti anlatacak ve ak
şam üzeri radyoda bir nutuk söyliye
cektir. 

nun 1934 tarihli anlaşmanın tam kıy
metiyle muhafaza51dır. Bu ikamet es
nasında hic bir yeni anla ma imza e
dilmemiş olmakla beraber iki memle 
ket eksperlerinin mübadeleyi artır

mak maksadiyle ticaret müzakerele
rinde bulundukları temin olunmak
tadır. 
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Sahi ve Almanya'nın siyaseti 
Ren'in öbür tarafında 

mali vaziyet nasd? 

Ş aht'ın alman bankası re
isligınde - geçen sene 

iktisat nazırlıgı makamında 
kendisinin yerine geçmiş olan 
- B. Funk'Ja dc~iştirilmesi 
büyuk ehemiyetl olan ve Hit: 
lcr Almanya'sınİn umumi siya
seti üzerinde derin tesirleri o
labilecek bir hadisedir. Esasen 
§U sıralarda Fıihrer'in etrafın
da siyasi bakımdan olduğu ka
dar iktisadi ve mali bakımlar
dan da hakiki ehcmiyeti olan 
değişiklikler vukua gelecegi 
hissedilmektedir. Mareşal Go
ring'in başvekil muavınliğine 
tayıni ihtimalinden bchsedil • 
mekte, diger taraftan bazı 
mahfillerde B. Gobbels'i~ Fuh
~er'Je partinin bütun itimadına 
sahip bir başka nasyonal - sos· 
yalist şahsiyetle degiştirilcbı
Jecegi soylenmektedir. Fakat 
B. Gobbels'in çekilmesi habe
ri teeyyüt ettigi takdirde bu 
yalnız: iç sahada tatbik edilmi~ 
olan metotları alakadar eder. 
Alman bankası reisliginde B. 
Şaht'rn dcgiştirilmesi ise bam 
başka bir manaya, çok daha 
büyiık bir ıümule maliktir. Bu 
hadise, kapalı ekonomi ve sıkı 
surette gudumlü para politi -
kasına karşı her turliı mukave
metlcrin sonu, AJmanya'da sı
hatli iktisadi ve nakdi dokt · 
rinler namına kalan ne varsa 
hepsinin sonu demektir. 

B. Şaht, daha çok zaman ön
ce, nasyonal - sosyalizmin ik· 
tidara gelmesi hadisesinin teş
kil ettiği derin inkılabın tam 
tahakkumiı altında bir Alman· 
ya'da tamamiyle infiradda kal
mış gorünüyordu. O şımdidcn 
eskimiş olan bir Almanya'nın, 
uğranılan mağlubiyetin bütun 
tesirlerini hissettirdiği bir 
devrin, mustarıp memleketini 
kurtarmak, onu tazminat yü -
kunden halas etmek, ve ona e
konomisini normal ve emin te
meller üzerinde yeniden inşa 
imkanlarını temin etmek husu. 
sunda o zaman nzim ve maha
retle mücadele etmiş olan bir 
devrin adamıdır. B. Saht tara
fından elde edilen neticeler 
miıreffeh bir Almanya yarat· 
mıya cidden hizmet edebilmiş 
olsaydı, o bir hall'isktir gibi a
nılacaktı. Fakat kendisimn ge
rek mahir muzakerelcr, gerek 
maliyenin ihtiyatlı bir surette 
idaresiyle Almanya'ya temin 
ettigi bütun imkanlar Vaymar 
cumhuriyeti esnasında bahalı 
bir takım sosyal tecrübeler, 
sonra da Hitler rejiminin en 
e5aalı gayrf' .. -ıi teşkil eden 
muazzam s a 1lanma hareketi 
tarafından ı sscdilmi§tir. 

B ugünlı: halde, Ren'in ö-
~a 3' •1n(l ma\ :va•~ 

yet bir hay zorlaşmıştır; al
man parasıı 1 garantisi adeta 
hayali bir m yet almıştır ; ik
tisadi miışki r ciddi gorün -
mcktcdir; iş• ik artıyor. Dev
let gelirinin büyük kısmını 
ıilibların de 'lllı surette ku
vetlenmesinc rcamnkta de -
vam etmek b cıziyeti her tür
lü kbtü ihtim leri davet ede
bilecek deret e vahimleştire
bilir. Fakat A -nanya'nın as -
keri kudretin ihyası dışarda 
alman kıitlei< in muhayyele
ıine hitap ed muvaHakiyet
ler elde etme mümkun kıldı· 
ğı için, Beri le gunun ha -
kimleri bu yu en husule ge -
lcbilecek biıti tehlikeleri go· 
ze alarak bu y da sebat etmi
ye, as~ri vas t larını umumi 
ı;iyasetlcrinin c Avrupa'da al
man kudretin n bir aleti hali
ne getirmiye alışacaklardır. 
Demek ki me e daima arta· 
cak bir silahla aya matuf bu 
gayretin, hatti una milletin 
hayati menfaa ini feda et · 
ınek bahasına olsa, nasıl i
dame edilebile ini bilmek -
tedir. Yegane ntıki hal şek
li memleket ü ine c;oken a· 
iı~ yükleri, de\ in ihtiyaçla ~ 
rı için luzumlu n parayı .yem 
vergilerle temı oluna gıde -
rek. daha da a aştırarak tc-

- l.ö Tan'dan -
min etmek olur. B. Şaht tara -
hndan tavsıye edilmiş olan bu 
siyaset, esasen kafi derecede 
sıkıntı çekmiş olan bir milleti 
pek ziyade hoşnudsuzluğa 
sevketmek korkusiyle kabul e· 
dilmemişti. Devamlı surette 
ihdas edilen istikrazlar, dev • 
!etin borçlanması sisteminin 
tesirleri ister istemez mahdut
tur, ve önüne geçilemez suret
te bir facialı çıkmaza götiırur. 
Nasyonal - sosyalist temayül
lere karşı reaksiyon goster -
mekten asla geri durmamış o
tarşi sistemine prensip idba
riyle muhalefetini asla sakla -
mamış, alman bankası reisi sı
fatiyle sağlam bir nakit siya
seti prensiplerini müdafaa et -
miş olan adam uzaklaştırılmak 
istenmiştir. 

B. Funk'un, emisyon ensti -
tüsu reisliğinde B. Saht'ın ye
r.ini !llma~~· 1_1asyonal - sosya -
lızmın rcJtmın umumi tema -
yullerine hila mukavemet e -
den son kaleyi alması demek
tir. Bun~n dışında, B. Şaht'ın 
nezaı ctsız nazır unvanını mu
hafaza etmesi, ve kendisini ya. 
Dancı devletlerle mali mesele
ler !"Üz:akcre edilirken hususi 
va.zıfel~rde kullanmanın diışiı. 
n~lmcsı chemiyeti haız degıl -
dır. Bundan böyle onun nüfuzu 
son derece mahdut, hatta hiç 
olacaktır, ve alman bankasın • 
dan Şaht'ın ayrılmasiyle alman 
iktisat ve parasının tamamiyle 
rejimin siyasi maksatlarına i . 
Jet edilmesi tecrübesine karşı 
ı;on engel ortadan kaldırılmı& 
olmaktadır. Esasen yeni dokt· 
rin, F uhrer'ın bundan boy le al
man bankasının yeni reisine 
dıişecek vazifeleri tarif ettigı 
mektuptan aı;ıkca anlaşılmak . 
tadır. Burada deniliyor ki, B. 
Funk ucrct ve fiyatların istik
rarını temin edecek bir nakit 
sıyaseti güdmek, hususi teşeb
büslere sermaye piyasasını aç -
mak ve alman bankasını kati 
~:ırette nazi partisi prcnsiple
rınin kontrolü altına koymakla 
mükelleftir. 

Bu şartlar altında, B. 
Şaht'ın mecburi çckilı· 

şinin Almanya'daki fili vaziye
ti oldukça bedbin bir manada 
müşahede etmekte olan ya -
bancı mahfillerde tefsir edil -
mesioe şaşmamak lazımdır. 
Londra ve Vaşington'dn bu 
noktaya bilhassa dikkat edil -
mektedır. İngiliz matbuatı al
man bankasının mukadderatı -
na bunca zaman riyaset etmiş 
olan adaıııın çekilmesi iç ma
liye hususunda ıtidalin bir he
zimeti, ve aynı zamanda hiç 
ı;uphesiz, şimdiye kadar Al -
;;""b"ıi;~';u°';ı!~'"tı:"kıi>""~h~ti 51Yiıl -
setın akameti demek olduğunu 
müşahede ediyor. B. Şaht re -
jimin dirijanlarını ikt isadi bir 
felaket ihtimaline karşı teyak
kuza davet ediyor ve parti 
müfritlerinin icraatını frenle -
meyi bıkmadan tavsiye ettigi 
için, Ftihrer, nihayet, mali ma
haretiyle iıc;ünciı Rayh'a silah
lanması için tehlikesizce büyük 
masraflar yapmak imkanını 
vennış olan adamı kenara çek
ti. Londra'da, B. Şaht'ın c;ekil
mesının vahim guçlüklerc 
müncer olacak bir yol açma -
sından ve bilvasıta, bugunku 
enternasyonal vaziyette bil · 
hassa dikkatli davranmak li -
zım gelen siyasi akislere sebe
biyet vermesinden korkulmak -
tadır. 

İspanya' daki hayat 

ölüm mücadelesi 
Akdeniz'in garp tarafın

da ispanyollar biribirleriy
le gayet çetin bir savaş ha
lindedirler. Bir kısmı ar -

BAL 1 K 

TUTAN 
• 
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SOKAGI 
Çevıren : Nasuhı Baydaz 
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Akş Liif meseleyi barda ve Gunter ise evde i-

zah ediyorlar. 
Ann , çini çekerek: 
- Be n de kemli başıma gelecekleri düşünüyo

rum, di)or. 
Bütün bir hafta Anna, her giin mağazaya en kö

tü ihtim lleri akla getirerek gidiyor. Haftanın so
nuna do ru bayan Lüsiyen onu yanma çağırınca ru
hu adete büyiik bir yükten kurtulmuş oluyor. 

- Hnkıkaten müteessifim An... Şimdiye kadar 

hiç bir hatada bulunmamış olduğunuzu söyliyecek 

değilim, fakat nihayet sizden memnundum ve he
pimiz size alışmıştık. Çok müteessirim ama yapaca
cnn başka bir şey de yok. iki müıtcrimiz bana bah

settiler. Bizzat kendim hiç düşünemez idi isem de 
bugün ihtiyar kontes Mayyar gene: ''Bir macar kı
zını muhafaza etmek niyetinde misiniz? Provamı o 
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Türkiye'nin ve İngiltere'nin yeni Büyük El~ileri 
Sir G~orge Clark'rn Türkiye' de ingiliz büyük elçisi 

bulun~ugu zarnandanberi inkişafa ba§lıyan iki memle
ket munasebatı, her iki tarafrn da gayet muktedir bü
yük elçilerle temsil edilmesi yüzünden bir kat daha in
kişaf göstermiştir. 

1~~ meml~ketin, menfaatlerini biribirine bağlı gö
ı~n turk ~.e ı~giliz ~amoyu: şimdi B. Fethi Okyar ye
rı~e B. Ru§du Aras rn ve Sır Percy Loraine yerine de 
Sır llughe Knatchbııll - Hugessen'in tayinlerini göre
rek bir kat daha memnun olmuşlardır. 

Her iki büyük elçi de meşhur ve güzide insanlar
dır. lngiliz büyük elçisi Asya'da, bilhassa Çin'de ve 1-
ran'da kendisini liyakatiyle tanıtmıştır; yakrnda türk
ler tarafrndan taktir edileceğine de eminiz. 

Dr. A~~s'a g~lin.ce onun adım bütün dünya tanrr. 
Londra boyle hır dıplomatr karşılamakla bahtiyar ola
caktır. 

lngiliz - türk münasebetlerinin istikbali emindir. 

- Great Britain and the East -
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katarına denizi almışlar, 
diğerleri de bunlara karşı 
döğüşüyorlar. 
Dünyanın bir kısmı ge -

neral Franko'yu, bir kısmı 
da cümhuriyetçi İspanya'
yı haklı buluyor. Cümhu -
riyetçiler henüz Barselon 
ile Madrid'i ellerinde bu -
lunduruyorlar. Fakat bü -
tün dünya, müştereken, bu 
çetin mücadelell'rcle bu ka· 
lar kurban veren lspanya·
va acımakta müttefiktirler. 
İspanya bu kanlı günleri 

yaşarken dünya yüzünde 
sulhtan bahsetmek bir nevi 
maskaralıktan başka bir 
şey değildir. 

- Deyli Meyi-

"HAYALE 

KAPILMIYALIM,, 

Justice gazetesinde, L. 
o. Frossard .Fransa'nın 
"Avrup ;(, ,dünya karsıı ı 
daKı--Vaz:., et1-rll" n:ı:--cat -
rek hükümettcn "her ne o
lursa olsun teahJıütlere so
kacak sarih ve az imka r be
yan.at" istiyor. 

"Hayale kapılmıyalrm, 

diyor. İtalya kağıtlarını a
çıyorsa, Almanya'ya gü -

vendiği için bunu yapıyor. 
Yanılıyor mu? B. Hitler 

dün kordiplomatiğin teb -
riklerini kabul etmiştir. 

Cevabının şu pasajı üze

rinde düşünülsün: 
"Bu hadise (Münib an -

!aşması) eminim ki, ileride 

Avrupa'da iktidarı elinde 
tutanların anlayışları Av -
rupa'ya, milletlerin tabii ve 
bu itibarla da haklı menfa

atlarını göz önünde tuta -
cak o sulhü vermiye mu

vaffak olacaktır." 
Tabii menfaatlar? Tu -

nus? Cibuti? 

Yugoslavya' da 

muhalefet 
Le Temps'in Belgrad mu. 

habiri gazetesine yazıyor: 
Hırvat muhalefeti, evel -

ki meclise karşı yaptığı gi
bi, 11 ilk kanun 1938 de in
tihap edilen Skupçina'ya 
boykot edecektir. Bugün 
B. Maçek'in davet etmiş ol
duğu hırvat milli diyeti ta
rafından bu mahiyette bir 
karar verilecektir. Hırvat
lar •'bütün hırvat mümes
silleri"nin içtimaına bu ta
rihi "diyet" ismini bir te -
zahür mahiyetinde olarak 
vermektedirler. Bu diyet 
mıntakalarında reylerin ek
:;criyetini kazanmış olan 
hırvat köylü partisi men -
suplarından 108 namzetten 
~rekküo eder. 

1-.J.'tlrll:ı.ruıuu ---.-, u 

bat kanununun girift icap-
ları dolayısiyle, bu nam • 
zetlerden a nca k 48 i Bel
grad merkezi seçim komi -
tesi tarafından seçilmiş i -
lan edilmiştir. 

Mesela namzetliğini koy
duğu iki seçim dairesinde 
ancak 58 rey toplamış olan 
B. Milan Dobrocolyaç is -
mindeki hükümet namzedi
nin, hırvat köylü partisi 
tarafından namzetliği ko -
nulan rakiplerinin 7.600 ve 
8.600 rey almalarına rağ -
men seçilmiş olduğu misa -
li zikredilmektedir. 

Hırvatlar bu neviden va
kıaları ileri sürerek bu se
çimler neticesinde meyda
na çıkan meclisi tanımak -
tan istinkaf etmektedirler. 

Bunun zıddına olarak, 
sırp muhalefeti seçilmiş o
lan 19 mebusunun Skupçi
na'nm çalışmalarına iştirak 
etmesini kararlaştırmıştır. 

mu yapacak? Hayır. Buna katiyen razı olamam!" 

Dedi. Oyle bir şey daha söyledi ki size tekrarlama

mağı tercih ederim. Ve bunları söyliyerek kapıyı 

çekti, gitti. 
- Ya, sahih mi? 
- Menfaatlerimizi pek ziyade bir samimiyetle 

dütündüğünüzden dolayı memnunum, madmazel 
An. Fakat kontes yarın gene gelecek Bugünden ya
rma kadar vatanperverlik vazifemi yapmıt olaca
ğını umduğunu söyledi. Provasını batka biri yapar, 

ve zannederim ki muvaffak da olamaz. 
- Meyus oldum, bayan Lüsiyen. 

- Siz iyi bir kızsınız, madmazel An ... 
Anna'ya bunları söylerken bayan Lüsiyen onun 

yÜzÜne bakıyordu. Fakat, her zamankinden azken

dinden emin görünüyordu. Nihayet, tekrar söze bat· 

ladı: 

Bir kaç ay için baıka bir yer bulmanızı tavsiye 

edeceğim. Meselenin arada belki unutulacağını tah
min ederim. Vatandaşlarınızın neden bu kadar kar
ğaşacı olduklarmı hakikaten anlayamıyorum! 

Anna evde ailesini sofra ba§ında buluyor. işsiz 
olduğu için Barabaş da oradadır. Yeni bir yer ara

mağa teşebbüs bile etmemiştir. Şimdiki zihniyet hü

küm sürdüğü müddetçe it araınanm beyhude olaca
ğını &Öyliyerek bundan vaz geçmiştir. Anna hika -
yesini henüz bitinnemiıken babası masanın üzerine 
tiddetli bir yumruk indiriyor: 

- Macaristan'a dönelim! 

Hiç beklenilmiyen bu mütalea kimseyi şafll'bnı

yor. Bir kaç saniye susuluyor ve bu esnada herkes 
küçük aile camiası içindeki ehemiyet ve vaziyeti he

saplıyor. Sonra, sükunetle, müspet surette, ve aesle

rinde ve hareketlerinde pek hususi bir ihtiyatkarlık 

Bu muhalefetin gayesi, se
çim mazbataları ve şekiller 
hakkındaki şikayetlerini 
meclis kür:;üsünden beyan 
etmektir. Bu şikayetler 

bir kaç gün evel merkezi 
seçim komitesine bu komi
tenin muhalefete mensup 
üç azası tarafından bildi -
rilmişti. Fakat onlar tara -
fından verilen ve hüküme
tin se,fimlerde yaptığı gay
rı dü1üst hareketleri (ted
hiş, /fesat, sahtekarlık) sa
yan muhtıra, neticelerin 
riyazi surette tesbitindcn 
başka bir hususla iştigale 
salahiyetli olmadığını söy
liyen komite tarafından 
reddedilmiştir. 

Demek ki, sırp muhale -
feti delillerini mecliste ve 
aleni celsede müdafaa ede
cektir. Muhalefet, mecliste 
karşılaşacağı akislere göre 
yeni Skupçin.a karşısındaki 
vaziyetini tayin edecektir. 

8. Hodza bir müddet 
------~---~ 

İsvi~re' de kalacakmıı ! 
Prag'dan bildiriliyor: 

Eski Çekoslovakya başve -
kili Dr. Milan IIodza Prag
dan ayrılmı~tır. Şimdi ken· 
disi lsviçre'nin Lozan şeh
rindedir. Orada bir kaç 
hafta kalıp hadiselerin in
kişafını bekliyecektir. Fa
kat kendisi Prag'dan ayrıl
madan önce dostlarına gön
derdiği mektuplarda çek 
federasyonunun faşist te -
mayüllere sapmamasını e -
hemiyetle tavı>iye etmistir. 

Bir takım Fran~ız dip-

lomatları Suriyc'dc 

Fran~ız - İngiliz hima

yesi istiyorlar 

Şam'dan verilen bir ha -
bere göre yakın şark ınese
lelerıyle alakalı bir takım 
fransrz diplomatları şarki 
Ürdün, Suriye ve Sahilde
ki Suriye cüınhuriyetleri -
nin bir tek federasyon ha -
/ine getirilerek İngiliz -
Fransız müşterek himayesi 
altına konulması fikrinde 
bulunmaktadırlar. 

Fransızlarrn ve ingiliz
lerirı muayyen yerlerde ka
ra ve deniz askeri üsleri 
bulundurmaları şartiyle bu 
federasyonun ba!iına Emir 
Abdullah getirilmek iste -
niyor. Bu diplomatlar, bu 
maksatla, Fransa'yr bir an
laşmaya varmak üzere 
Londra ve Ankara ile mü -
zakereye girişmek husu -
sunda tazyik etmektedir -
/er. 

- E. P. A. -

Sovyetler geniı öl~üde 

silah ihraç edeceklermiı 

Moskova'dan alman ha -
berlere göre, Sovyet Rus
ya, pek yakında Almanya 
ile rekabet etmek üzere ge
niş ölçüde silah, ve mühim-

Her ne kadar Hodza'ya 
bir mülteci nazariyle bakıl
mamakta ise de kendisinin 
uzunca bir müddet Prag'a 
dönmiyeceği anlaşılmakta
dır. 

Hodza ile birlikte Beneş 
idaresine mensup olup son 
zamanlarda ı;ağ cenah gaze
teleri tarafından iktidar -
·sızlık ve suiistimal ile it
ham edilmekte olan bir ta-

• mat ihracatına başlıyacak -
tır. Bu maksatla bir takım 
Avrupa ve Asya devletle -
rine ucuz fiyatla harp tay
yareleri, tayyare dafi top
ları, tanklar ve küçük de -
nizaltı gemileri satılacak -
tır. İhrac edilecek olan bu 
siiahların son tipte olması
na dikkat olunacaktır. Bu 
maksatla sovyetler'in Çin, 

--·-- - • ·-t:t -
dan ayrılmışlardrr. 

- E. P. A. -

ftalya ~da kafi miktar-

da kain«~ bulunamı-

yor mu? 

Roma'dan bildirildiğine gö -
re, Habeşistan'da bu sene kah
ve mahsuluniın kötü olması yü· 
ziınden ltalya'da kahve sarfi • 
yatının azaltılmasına lüzum 
görülmüş ve kahve vesika ile 
dağıtılmağa başlanmıştır. 

Habeşistan senede 25.000 
ton kahve ihrac ettiği halde 1-
talya'nın senelik ihtiyacı 40.000 
tondur. Habeşistan'ın kahve 
ihracatını arttırmak teşebbüs
leri muvaffakiyetsizliklc neti
celcnmistir. halya'nrn Brezil -
ya ile yaptığı klıring anla~ma
sı da oradan gelen kahve mik. 
tarını arttırmamıştır. 

Ecnebi kambiyosuna olan 
ihtiyac, İtalyan memurlarını 
bir takım habcş kahvelerini de 
yabancılara satmağa mecbur 
etmiştir. 

- Europcan Prcss 
aı;sociation -

~:_~~~~~ı ~.?.~~;1l~· .. Y}1~:1w-
messilleri bu proje üzerin
deki fikir ve mütalealarını 
bildirmek üzere önümüzde
ki ay içinde Moskova'ya 
çağırılacaklard ır. 

Sovyet silah endüstrisi -
nin bu işi organize etme -
sinden önce hiç bir ihracat 
yapılmıyacaktır. 

- European Press 
assaciation -

T r ablus' da yerlilerin 

radyolan müsadere mi 

olunacak ! 
Trablusgarb'dan bildiril

diğine göre yabancı istas -
yonlardan yapı.~an arapça 
neşriyatın Barı den yapı -
lan neşriyatı tutmaması do
layısiyle Trablus'ta müş -
külfit çıkmıştır. 

28 - 1 - 1939 

RADYO 1 
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postalan 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

- .. - .. - .. - .. -
DALGA UZUNLUCU 

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. P. 

31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 
T.A.Q. 

19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 

A11k<ıra 

CUMARTESİ - 28 - 1 - 1939 
13.30 Program 
13.35 Müzik (Eglenceli plak -

!ar). 
14.00 Memleket saat ayarı. A

jans, meteoroloji haberleri. 
14.15 Türk müziği: 1 - Tan -

buri Büyük Osman beyin -
Hicaz peşrevi. 2 - Faiz Ka
pancı - hicaz şarkı - Okşa -
dım saçlarını. 3 - Sadettin 
Kaynak - Muhayyer sarkı -
Ne zaman görsem onu. 4 -
Fahire Ferı;;an - Kemençe 
taksimi. 5 - Refik Fersan -
Gülizar şarkı - Sabah giıncş 
dogarken 6 - ~cfik 1''ersan -
türklİ - Oaglar dağımdır be
nim. Okuyan Mahmut Ka -
rındaş. Çalanlar: Reııat E -

rer, Fahire Ferı;an, Refik 
Fcrsan. 

14.45-15.30 Müzik: (Hafi( or-
kestra - pi.} : 

17.30 Program. 
17.35 Müzik (dans saati pi.) 
18.05 Konuşma (dış politika 

hadiseleri). 
18.20 Tiırk müziği (İnce saz 

faslı - suzinak ve hüzam fa -
sılları). 

19.20 lfomantik müzik hak -
kında müsahcbe - ve konser -
Nurullah Şevket, Cevat Mem 
duh, 

19.55 Temsil - Deniz hasreti . 
Yazan: Sadri Ertem. Radyo 
için tertip eden: Avni Dilli
gil. 

20.25 Türk müziği: 1 - Tan -
buri Ali Efe - Suzidil peş . 
revi. 2 - Tanburi AH Efe : 
ikinci beste - Bilmedik ya -
riki 3 - Tanburi Ali Efe : 
Ağır semai - Kani yadı le -
binle. 4 - Çevdet Çağla -
Taksim. 5 - İsmet ağa - Su -
zidil şarkı - Ülfetin geçti e
fendim. 6 - Şakir ağa Suzi -
dil ~arkı - Sevmiştim bir had
di mevzun. 7 - Ali efe Suzidil 
şarkı - Her bir bakışında ne
şe. Okuyan: Muzaffer tıkar. 
Çalanlar: Vecihe, Reşat E -

Roma, bu maksatla Trab
lusgarb'da şahıslara ve mü
esseselere ait olan alıcı 
radyo makinelerinin müsa
dere edilmesinin muvafık 
olup olmıyacağı hakkında 
sömürge valilerinin müta -
leasını sormuştur. 
Yakında itaıyan olmıyan 

istasyonları dinlemek ya -
sağma dair çıkan emirna -
meyi takiben, Faşist parti
sine mensup olmıyanlarm 

elindeki radyoların müscı -

deresi hakkında da bir e -
mirnamenin çıkması bek -
Ienmektedir. 

Roma'daki propaganda 
Nazırlığı, sömürgelerde 
yalnız İtalyan merkezlerini 
dinleten bir takım umumi 
radyoların tesisini düşün
mektedir. 

-E. P. A. -

Dük ve Düıes Vindsor'u 

Japonlar davet ediyor 

Tokyo'dan bildirildiğine 
göre Dük ve Düşes Vind -

rer, Ruşen Kam, Cecdet 'K 
zan. 

20.50 Ajans, meteoroloji, .ıi 
raat borsası (fiyat). 

21.00 Memleket saat ayarı. 
21.00 Müzik: (Küçük orkest • 

ra - Şer : Necip Aşkın) ' 
1 - Saint Sacns - Kahramanı 
!ar marşı. 2 - Hcuberger • 
Şarkta suitinden - lfaks e 
den kızlar. 3 - Johanne 
Brahms - Macar dansı No: g 
4 - Keler Bela - Mabedin a 
çılışı - Uvertür. 5 - J. Breu 
her. İtalyan şarkısı 6 - Her 
mann Dosta} - Marş. 7 
Gounod - Bach - Ave Mari 
8 - Rafaele Valente - Uza 
bir memleketten - Serena 
9 - J. Strauss - Sanatkar ha· 
yatı. Vals. 

22.00 Haftalık posta kutusu. 
22.25 Müzik (dans, çigan pJ.), 
23.45 - 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program • 

.4.vrııpa 

OPERA VE OPERETLER : 
15.30 Droytviç - 21 Millno, 
Roma, Paris - Eyfel kulesi. 

ORKESTRA KONSERLERİ 
VE SENFONİK KONSER• 
LER : 20.35 London - Rec ..ı 
yona! - 21 Brüksel - 21.30 
Strasburg - 22.15 Lüksem
burg. 

SOLO KONSERLERİ : 17.S 
Stokholm - 18.20 Königs ..ı 

berg - 18.30 Bcromün&ter -
21 Floransa . 

HAFİF MÜZİK : 6.30 Ko .ı 
lonya - 8.30 Frankfurt -
12 Königsberg, Viyana -
13.15 Münib - 14 Laypzig 
14.10 Kolonya - 14.25 Mtl • 
nih - 15 Ştutgart -16 Bres
lav, Kolonya, Viyana- 16.40 
Ştütgart - 18 Berlin - 18.10 
Münih - 19 Ştütgart- 19.10 
Kolonya - 20.10 Hamburg 
- 22.30 Kolonya, Viyana . 

HALK MUSİKiSi : 11.30 
Ştütgart - 14 Keza 

DANS MU7.tC1: 16.40 Kö • 
nigsberg - 22 Beromünster, 
Budapcşte - 22.15 Belgrad, 
Bükre:f, Stokholm - 22.20 
Münih - 22.30 Frankfurt, 
Hamburg, Ştı.itgart - 22.35 
Prag - 23 Floransa - 23.15 
MiHino, Varşova - 23.30 
Brüksel, London - Recyonal 
- 24 Droytviç, Liikscmburg, 
Marsilya, Paris, Roma, St -
razburg - 0.30 London ~ 
Recyonal. 

sor, bu sene milli japon tu
rizm idaresi tarafından Ja
ponya'ya çağırılan davetH
ler ara:;ındadırlar. 

Diğer davetliler, Şirley 

Templ, Pirl Buk, Dr. Kro-

~1uu~W Sw~9}Ç~~r~ 
spor işleri mümessilleridir. 

Bu davet dolayısiyle tu -
rizm idaresinin büdcesi iki 
misline çıkarıldığı gibi, ja
pon elçiliklerindeki basın 

ataşelerine de Japonya'nın 
görülecek güzel manzara -
!arı hakkında propaganda 
yapmaları ve bu davetiye -
!eri sahiplerine vermeleri -
ne dair talimat gönderil -
miştir. 

Dük ve Düşes Vindsor' -
un bu sene Amerika'ya git
meleri beklenmektedir. Ja
ponlar bu seyahatin Japon
ya yolu ile yapılmasını is
temekte ve kendilerine im
paratorun misafiri muame
lesi yapılacağını bildir -
mektedirler. 

- E. P. A.-

s 
göstererek, bu tasavvuru tetkika koyuluyorlar. Yani? Yani memleketine belki hiç gidemiyecektir. 

Klari: 
- Bu iti nasıl halledeceğimizi tetkik edelim, di

yor· istesek de hep beraber gidemeyiz. l::sasen ben 
ve Yani, zannederim ki şimdilik Paris'ten ayrılmak 
niyetinde değiliz. 

Yani dört be§ aya kadar mühendis olacaktır. Ba

raba§ oğluna bakıyor. 
- Evlenecek misin? 
Yani kasavetli bir eda ile ve babasının yüzüne 

bakmaksızın suali müspet karşılıyor. Bu macar a
leyhdarlığı havası, gazetelerin bu husustaki netri

yatı Albertin ile Yani arasın·da ayrı birer münaka§a 

mevzuudur. 

Klari: 
- Benim daha bir buçuk senelik tahsilim var. 

Fakat benim için sıkılmayınız. Kız talebe yurtların
dan birinde kalabilirim. 

Meseleyi bir müddet daha müzakere ediyor ve 

nihayet bir hal çaresinde karar kılıyorlar. Baraba§ 
ile Anna, Arjantin seyahatinde yapmıt oldukları 
gibi, öncü olarak yola çıkacaklardır. Bayan Bara

baş Macaristan'dan gelecek haberleri bekliyerek i
ki çocukla birlikte burada kalacaktrr. Her ne olursa 

olsun o oğlunun izdivacında hazrr bulunmak iste
mektedir. Yani kendine çabucak İ§ bulacağından e 

mindir: Albertin ailesinin pek çok tanıdıkları var
dır. Yani nişanlısının amcasının bir nakliye te§eb

büsü ile alakalı olduğunu ditleri arasından fml-dı

yor. Klari ya yeni evlilerle, yahut dediği gibi bir ta
lebe yurdunda kalabilir. Daha sonra, bayan Bara

baş da - acele edilirse hiç bir teY kazanılmadığın
dan - evin e§yasını rahat rahat satıp Macaristan'a 

döner. Klari doktor olur olmaz annesini takip eder. 

Evde gamlı bir hava esmektedir. Yani, Annesi

nin yaşlı bakışlarının yükünü üzerinde hisaediyor, 
ve sıkılarak başını öteye çeviriyor. Klari, kendi dü
şüncelerine dalmış, piyano çalar gibi parmaklarmı 
masada tıkırdatıyor ve bir Yani'ye, bir annesine ba

kıyor. Barabaş'ın gözleri başka taraftadır. O da ca

nı sıkılmış görünmektedir.... Fakat bu onun hatası 
eseri mi? Bu çocuğun bir fransız kızını sevmiş olma
sı elbette yazıktır. Fakat, kimbiJir, bu belki de lehi
nedir Kibar bir aile, yakında başına geçilecek iyi 
bir iş ... Sonra, Klari de gidip ötekilerle bulutacak

tır ... Fakat, gidecek mi, acaba? Barabaş birdenbire 

şüpheli bir nazarla genç kıza bakıyor. Klari, ikinci 
defa olarak ve pek kati bir ifadeyle: 

- Tezimi .verme·den hiç bir suretle buradan ay
rılmam, diyor. 

Tezini vermeden ... Ya sonra? Genç kız bu "son-
ra" kelimesi hakkında tamamiyle si.kittir. Barabat 

kızını tanır; o kararını vermedikçe kendisinden hiç 
bir ıey alınamaz ... Zaten bu bahsi açmamak da da

ha münasiptir; oğlan dolayısiyle anaları zaten kafi 
derecede müteessirken ... 

Barabaş kendi nazarında ken·dini haklı çıkar

mak için "bu benim hatam" değil ki sözlerini için
den tekrarlıyor. "Bu vaziyette bir şey yapamam ki. 
Hiç olmazsa Yani bir İ§ sahibi olsaydı, daha evelden 
evlenmiş bulunsaydı, ayrılık daha kolay olurdu. 

Her halde bekliyemez. Kalkıp gitmeli. Politika ça
resiz insanlara merhamet etmez.'' 

Anna sofrayı bırakıp pencere önüne gidiyor. Ba
rabaş kızını bakışlariyle takip ediyor. Anna'nın ia

tiye istiye, serbestçe, arkasm·da hiç kimse bırakma

(Sonu var) 
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Musiki Bahisleri: BARSELON'UN İŞGALİNE DAİR TAFSİLAT: 

Bu günkü konser münasebetile : 

RUS MU Si KİSİ 
1812 tarihinde Napoleon Bonapart 

Büyük Ordu'nun başında olduğu hal
de Rusya'yı istila ettiği zaman ona 
karşı koymak ihtiyacı rus milletinde 
vatan hissinin doğmasr:na sebep ol -
muş ve onu Çar birinci Aleksandr'ın 
tahtı etrafında birleşmiye sevketmiş -
ti. Napoleon'un ricatini takip eden 
yıllarda ise yavaş yavaş baş gösteren 
idari ve fikri kalkınma nihayet .ilim 
ve sanat sahasına da sirayet etmiş ve 
bu geniş memleketin her tarafında 
edebi cemiyetler teşekkül ederek ye
ni yeni gazete ve mcmualar intişara 
başlamıştı. Nihayet zamanın romantik 
nesli de büyük şair Puşkin'in etrafın
da toplanarak adeta bir rönesansın 

\'Ücuda gelmesinde amil olmuştu. 

onları sadece beynelmilel musikişinas
lar meyanına ithal eylemeyi adet e
dinmişlerdir. Mesela konserlerde Ru
binstein'in senfonik şiirleri çalınmaz 

olduğu gibi Trioları da nadiren din -
lene bilmektedir. 

Halk "hükOmet nere e ! " 
diye bağırmağa aşladı 

Tchaikowski'ınin bestelerine gelin -
ce, onların öyle garip bir tecellisi var
dır ki rus bestekarlariyle rus musiki 
amatörleri bu eserlerin tamamiyle 
rus üslubunda olduğunu iddia ettik
leri halde avrupalı musikişinaslar on
ları Mendelsshon'un bestelerine ben -
zetirler. Filvaki rus musikisi diye or
ta Avrupa yahut Kafkas havalarından 
ilham almış olan Borodine'in musiki
sine alışan avrupahlar, artık her ru -
sun tıpkı Borodine gibi rustan ziyade 
şarkh olmasını talep ederler. Ama, 
bir eseri zahiri bir kaç noktasına ta -
kılarak mahkum etmek doğru olmasa 
gerektir. Bir ingilizi mutlaka şemsi
yeli, bir isviçreliyi tüylü yeşil şapka
lr görmeyi arzu etmek, bir almanın 

mutlaka porselen piposu olmasını 
yahut bir marsilyalmın katiyen Ma -
rius admı taşımasını istemek doğru 
değildir. Zaten her musiki eseri, ba
zı hususiyetleriyle beraber, milli bir 
kisveye malik olduğu gibi yazıldığı 
zamanın icaplarına uygun ve onu bes
telemiş olan bestekarın şahsiyle mu -
kayyettir. Herhangi bir memlekette 
kim bestelemiş ve hangi tarihte neş -
rcdilmiş olursa olsun bütün güzel 
musiki eserlerinde müşterek umumi 
hatların bulunması kadar tabii bir şey 
olmasa gerektir. 

Bir taraftan da yiyecek depoları 
boyuna yağma ediliyordu 

İşte fikirlerde vücud bulan bu u
tnumi istihale ve terakki hamlesi mu
sikide de tesirini göstermiş ve çok 
geçmeden Glinka evelfi 1836 tarihin
de Hayat Çar için operasını, sonra da 
1842 tarihinde RoussHin ve Ludmina 
operasını sahneye vazeylemişti. Fil
\'aki bu iki eserle rus musikisi de 
artrk sahneye intikal etmiş sayılmış
tı. 

Lakin, o zamana kadar, rus halkı 

Weber'in romantik dramlarını yahut 
da Gluck'un lirik trajedilerini alkış -
lamıya alışmıştı. Glinka halkın bu 
~vkini ihmal edemezdi. Eserlerinde 
garp üsllıbunda parçalara bu yüzden 
tesadüf edilmekle beraber hiç değiş
tirilmeden kullanılmış rus temlerine 
de rastgelmek mümkündü. Filvaki, 
Glinka rus milli danslarının ritmleri
ni, slav şarkılarının nağmcclrini, beş 
darblı batutaları kullanmış ve garp 
musiki inin majör ve minör gamla-
rından hiç birine mal edilemiyecek o-
lan tonalitelerdc musiki bestelemiştir. 
Buna rağmen eski formüllerden bir 
türlü yakasını sıyıramadığını da "Ha
tıralar" ında bizzat itiraf etmiştir: 
"devölopmanda alman tarzından kur
tulmam ekseriya mUmkün olmuyor." 

Bu tarihten takriben otuz yıl son
ra ikinci bir nesil yetişmişti. Bu nes
le mensup bestekarların hepsi 1830 
Yahut 1840 dan sonra dünyaya gel -
tnişlcrdi. Bu bes~ck:irlar 25 - 30 yaşı
na bastıktan _ıaman alman nUfuzun -
aarı Kurtuımıya ve asrı uenııKıerını 

bulmıya uğraşarak leh ruhunu teren
nüm eden ve başlı başına bir ahenk 
lisanı yaratan Chopin'i, macar yahut 
çek danslariyle rapsodilerini sanat 
çerçevesi dahilinde ihya eden Liszt'i 
ve nihayet senfoni kaidelerini parça -
lıyarak senfoni şiiri icad eden Berli-

Sadi KARSEL 

Mevlut 
Afif ve Hayri Cemal Esen'in anne

leri merhume Zehra Cemal'in ruhu 
için, 29 ikincikanun pazar günü öğle 
namazını müteakip Hacrbayram cami
inde mevludu §erif okunacağından; 
akraba, ehibba ve arzu buyuranların 
bulunmaları rica olunur. 

Bayram Salıya 
n:.·---~ t.1 .. ,.; Rivıaıoa•inAAft • 

31 Kanunu ani 939 tarihine tesadüf 
eden Salı günU Kurban bayramı ol-
duğu ilan olunur. (270) 10321 

Bayram Namazı S D 
1 32 

Sonra Frankistler şehre 
girmeğe başladılar 

Barselona, 27 a. a. - Fransız gene
ral konsolosu, Havas ajansı muhabiri
ne beyanatta bulunarak hükümetin 4 
gün evel ·ehri terkederek Gerone'ye 
gitmiş olduğunu söylemiştir. 

İlk cümhuriyetçi kıtalar, 25/ 26 i
kincikanun gecesi sonuna doğru hare
ket etmişler ve ~ehir haricinde birkaç 
mitralyöz yuvası ile birkaç ağır tank 
grupu bırakmışlardır. 

Fransız general konsolosu, 100.000 
kişinin ehri terketmiş olduğunu tas
rih eylemiştir. 

llcılk sinirleniyor 
Mumaileyh ilaveten d;miştir ki: 
"- 25 ikincikfmun günü ikindi vak

ti, cümhuriyetçilerin külli kuvetleri
nin hareketinden sonra halk, asabiyet 
göstermiye başlamıştır. 

Bir takım gruplar, sokaklarda do -
}aşarak "hükümet nerede., diye bağı
rıp çağırmışlardır. Açlık, halkı kemi
riyordu, zira yiyecek tevziatı yapıl
mamıştır. 

IHtU.bd lıazırlı1darı 
Halk. birçok mahsulat sandıkları

nın bulunmakta olduğu kooperatif1er.i 
hüı;;iim ile zaptetmişlerdir. Maamafi 
ahali, sakin davranmış ve neşesini ka-
çırmamıştır. Ertesi giinii öğleden iti
baren halk, Franko'.nun kıtalarını is
tikbale hazırlanmış, evlerini bayrak
larla donatmıştır. Bu esnada cümhu-
riyetc;ilerin son tankları bütün süratle 
rıyle şarka doğru kaçmakta ıcll. 

işgal lıalikın<fo Uıfsiliiı 
Frankistler şehre garp ve şimal cep 

helerinden girerek sevkulceyş nok
talarını işgal etmişlerdir. Frankist 

nin işe başladığmı bildirmiştir. Halka 
•yiyecek dağıtılmıştır. 

Frmıkist filosu limana gİri)'or 
Akşama doğru şehrin üzerinden 

tayyareler uçmuş ve Frankist filosu 
saat 17 de limana girmiştir 

Fas kıtaları Montjuich kalesinde 
bulunan bin kadar esiri serbest bırak
mışlardır. 

Barselon civarında navarlılar hü
kümetçileri şimale doğru püskürtmüş 
!erdir. Franko'nun kuvetleri Katalon
ya'nın diğer mıntakalarında ilerieme
ğe devam ederek dün Tarasa'yı işgal 
ve Sabadell'i muhasara etmişlerdir. 

Frankistler Pirene mıntakalarında 
da ilerlemeğe devam etmektedirler. 

ilk kıtrdnr gelirken 
Saat 16 dan itibaren hafif tank 

müfrezeleri, öncü krtaların hıidisesiz
ce Barselon'a girebilmelerini te,Plinen 
şehrin başlıca sokaklarından süratle 
geçmişlerdir. 

::>aat 17.15 de Paseo Gracia'dan ge -
len ~arron'un kwnandasın<Sakı kurnn 
şehre giı ışini seyretmek iızere halk 
sokaklara dokülmüştü. Evlerin bal -
konlarına yatak çarşafları, yorganlar, 
kadın mantoları ve bayraklar asıl
mıştır. Kıtalar .kendilerini alkışlı

yan halkın arasından müşkülatla ge -
çebilmişlcrdir. 
Kadınlar ve · çocuklu askerler.in 

bir kafilenin buraya gelmesine inti -
zar edilmektedir. 

ltalyan lejyonerlerine 
IC§clddir 

Roma, 27 a.a. - Frankist İspanyol 
kıtalarmın Barselon'a girmesinden 
pek az evet, Başkumandan General 
Franko, B. Musolini'ye de bildirilmek 
ricasiyle, İtalyan lejiyonerleri başku 

mandam General Gambara'ya bir tel -
graf göndermi\i ve İtalyan lejiyonerle -
rinin gösterdiği fevkalade yararlık -
lardan dolayı teşekkürlerini bildir -
miştir. 

ltcılyarı kımwrı'dam 
general oldıt 

Roma, 27 a.a. - B. Musolini İspan -
ya'daki İtalyan gönüllülerinin kuman
danı gcıneral Gambara'ya bir telgraf 
çekerek muvaffakiyetinden dolayı 

tümgeneralliğe terfi edildiğini bil
dirmiştir. 

Ganimetler 
Barselon, 27 Alman Ajansının mu -

halıiri cepheden bildiriyor: 
Milliyetperverler Bar elon'da mü -

him ganimet ele gcçinni lerdir. Mon
cada'da 600 vagon ve Barselon'da da 
800 kamyon mühimmat bulunmuştur. 
Barselon fabrikaları işler bir halde 
milliyetperverlerin eline düşmüştür. 

Müt\jmmat fabrikaları şimdi gece gün
düz mi\liyetpe ver kıtaat için çalış -
maktadır. 

oz'u kendileri için nümune ittihaz e- ~1111111 
diyorlardı. Bilhassa musiki aletlerinin : 

Yenişehir 
bayrağı evelfi Tibidalo ve Juich tepe 
sine, sonra da limana ve başlıca binala 

1111111~ ra çekilmiştir. Bütün pençerelerden 

boynuna atılmakta arabalara. c tank -
tara atlamakta ıdilcr. Bir buç.uk saat 
içinde frankistler şehri tamamiyle iş
gal etmişlerdir. Karanlık basarken kı
talar geceyi geçirmek üzere caddelere 
ve meydanlara çadır kurmu;;lardır. 

Kaldırımlarda halkın getirdiği cüm -
huriyet gazeteleriyle ateş yakılmak -
tadır. 

Ramblas'da halk, cümhuriyetçi ga -
zetelerin satış kulübeleriyle matbaa -
!arını ateşe vermiştir. Çocuklar elle -
rine ne geçeme ateşe atarak ateşi ida -
me ettirmektedirler. 

Romanya' da 
bir tethişçi 
öldürüldü 

seşitli kullanılmasında ve orkestranın = 
tertibinde Berlioz'un vücude getirdi- E: 
ği yenilikler onlara rus milli havala - : 
rını kullanmak imkanını bahşedecekti. : 

Beş kişiden terekküp eden ve Ba- -
lakiref, Cesar Gui, Borodine, Mous- = 
sorgski ve Rimski Korsakof'tan iba- : 

u LUS 
Sinemasında 

----------------

: Frankist bayrağı ile beyaz çarşaflar 

sarkmaktadır. Kıtalar saat 13 te lima
nı işgal ettikten sonra Gran Diagona: 
l'e inmi§lerdir. Sokaklarda birkaç yüz 
ki~i İspanya'yı v~ Franko'yu alkışla
mıştır. Siliihlı siviller sokak başlarını 
tutmuşlardır. 

ret bulunan bu bestekarlara tarih 
"Beşler" adını vermişti. İşte bugün 
rus musikisi denince akla gelen bu 
beşlerin eserleriryle onları takip eden 
muasır rus bestekarlarının eserleridir. 

Filvaki, Glinka'dan sonra ve Beş
ler'den evel eser vücucle getirmiş bir 
takım bestekarları, avrupalrlar, etnik 
mümeyyiz vasıfları yoktur diye rus 
musikişinası olarak tanımamayı ve 

--Aşka Tapan Kadın -------:E Zarah Leander tarafından : 
- (Almanca sözlü) : 
_ Saat 10 ve 12 de ucuz fiyatlarla : 
: halk matinesi -
- Seanslar: Saat 14,30 - 16:30 - : 
: 18,30 ve 21 de : 
_ Her gece Ulus meydanı ve Ce~ : 
: beci'ye otobüs temin edilmiştir. : 
; 1111111111 Telefon: 3923 

1111111111
;:-

~~~~!!!l!l!I----.~------.-

Hayatin içyüzü ] 
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xv 
Blis'e ilk önce iş vermiş ve onu şir

kete almış olan şık ve genç adam, yazı
hanede bekliyordu. 

İçeriye girer girmez ona : 
- Altı silindirli otomobillerden bi

risini al; Harley Strit 7 numaraya git 1 
Dıye emir verdi. 

Blis sordu: 

- Bu iş, bütün gece sürecek mi? 
- Orasını bilemem. Bu adresten 

bir doktoru alıp şehir dışarısında bir 
Yere götüreceksin. 

Yazan: Filipa Openhaym 

bir otomobil getirdim, dedi. 
- Pek ila, Sir Ceyms Aldroyd bir 

dakikaya kadar aşağı inecek. Makine
yi durdurma. İş aceledir. 

Blis, şoför yerine oturdu ve başın -
( i kasketi tizlerinin üzerine indir
di. Bir iki dakika sonra doktor elinde 
seyyar bir çanta ile kapıya inmi~ti. 

Daha eli kapının tokmağında olduğu 
halde Blis'e dönerek: 

- Teymis nehri üzerinde Valton'a 
gideceğiz, dedi, bir kaza yapmadan 
mümkün olduğu kadar süratle araba
yı koşturacaksın. "Anladın mı? 

Direksyon üzerine eğilen Blis: 

Radyo lıalti işUyord1t 
Sokaklardan Falanj'ın bayrağını 

taşıyan arabalar geçmektedir. Fran
kistler saat 16 da hada cümhuriyetçi -
!eri mukavemete davet eden Barselon 
radyosunu işgal etmişler ve derhal 
neşriyata başlamışlardır. Beşinci NC:
var fırkasınnı kumandanı general Bau
tista Sanchez. bir hitabe irat ederek 
halka teşekkür etmiştir. 

Radyo bundan sonra yeni belediye-

başladı. Bir iki defa pencerelere baktı 
ve titredi. Bu son bir kaç ay içinde, 
hiç şüphesiz, insanlara karşı olan sev
gi ve alakası artmıştı. Refah içinde ya
şadığı zamanlarda öteki insanların 
hastalığı ve kederi onu pek ilgilendir
mezdi. 

Şimdi ise kimin hasta olduğunu 

düşünüyor, büyük doktorun hazakati 
sayesinde zavallının bu ıstıraptan kur
tulmasını ve merak, telaş içinde bulu
nanların sükün bulmasını temenni e
diyordu, Biraz sonra kapı yavaşça a
çıldı ve bir uşak dışarıya çıktı: 

- Bir şey alır mısınız? diye sordu. 
Blis bir viski soda ile bir avuç do-

lusu cigara aldı. 
- Kim hasta? Diye sordu. 
- Evin hanımı. 

Adamcağızın eli titriyordu. Blis 
bardağı geri verirken ona kederini ya
tıştırmak istiyen bir .tavırla gülümse
di. 

Bugünden itibaren burada resmi 
nasyonalist gazete intişare başhyacak
tır. 

Çocukların sevinç yaygaraları va -
tani ~arkrlar söyliyen halkın sesini 
bastırmaktadır. Zabitler emirlerini 
verımek için boru çaldırmıya mecbur 
kalmışlardır. 

Fran1m'nın lmhul edeceği ,; 
miilıı•ciler 

Le Perthuis, 27 a.a. - 2000 miilteci 
İspanyol, Fransa'ya kabul edilecektir. 
Meksikalr gönülliilerden mürekkep 

i~in en ufak bir sebep bile yoktur. Hiç 
bır buhrandan sonra bu kadar emniyet 
hissctmemişimdir. Mr. Langdeyl, ra -
hat rahat uyuyabilirsiniz. 

Blis, doktorun elini sıkarken ev sa
hibinin gözlerinden yaşlar indiğini 
görmüştü. Londra'ya dönerken hala 
o manzaranın te iri altındaydı. Tam 
saat birde Harley Strit 7 numaranın 
önünde durdular, Sir Ceyms indi ve 
Blh.'e dönerek: 

- Efendilerine söyle merak edecek 
bir şey, yok, dedi, al bu da senin. 

Blis, doktorun verdiği bahşişi yele
ğinin cebine yerleştirdikten sonra, 
kasketini çıkardı ve: 

- Size çok minnetdarım Sir Ceyms, 
dedi, zannederim ki artık bu eli sıka
bilirsiniz. 

Eve dönmek üzere olan doktor, Elis
in yüzüne baktı. Blis sözüne devam et
ti: 

- Ben pek iyiyim, size teşekkür e
derim. Sanırım ki beni tanıyabildiniz. 

Bükreş, 27 a.a. - Rador ajansı bil
diriyor: Perşembe akşamı, polis me -
murları, Bükreş varoşunda şüpheli bir 
eve girerken tabanca ateşi ile karşı -
lanmıştır. Biri ağır olmak üzere üç 
polis memuru yaralanmıştır. Ateşe 
mukabele eden polis memurları müte
cavizi öldürmüşlerdir. Sonradan, ölen 
mütecavizin, Kodreanu'nun ölümün -
den sonra demir muhafız tethişçi şe -
fi olan ve uzun zamandan beri polis 
tarafından aranılmakta bulunan Vasil 
Krestesku olduğu anlaşılmıştır. 

Salih I\liinir Pa~a '\"(•(at f'tlİ 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Eski 

Faris elcisi Salih Münir (paşa) buı;ün 
vefat etmiştir. 

Otomobil, hekimi kaldırımın orta 
yerinde . bırakarak uzaklaştı, gitti. 
Blis, sokağın köşesinde bir cigara ya
kabilmek için bir müddet durmuştu. 
Arabayı tekrar yürüttükten sonra 

kendi kendine mırıldandı: 
- Bu akşam da ne akşam 1 Önce 

Franses, sonra bu ihtiyar hekim ... Ba
kalım bundan sonra ne olacak? 

Caddenin orta yerinde frene basa • 
rak arabayı durdurmağa mecbur ol • 
du. Orada başında şapka, sırtında pal
to bulunmıyan smokinli bir adam di
neliyordu. 

Blis seslendi: 
- Ne var, ne oldu? 
Adam, arabanın yanına geldi. Bir 

yabancıya benziyordu. Yüzünde çiller 
vardı. Arabayı tutan eli tiril tiril tit
riyordu. Blis'le hızlı hızlı ve hararetli 
hararetli konuşmağa başladı: 

- Şu tarafa çek, şu tarafa ~ek, ara -
baya binmek istiyorum. 

Blis, yan tarafa eğilerek sorıdu: 
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Devlet kitaplör1 

Büyük Millet Meclisinden müa
taceliyet karariyle çıkan ve devlet 
kitapları müted vil s~ayesini art
tırıp biıyilcl"e ait İ&kontonun yükael
tilmesine taalluk eden ikanun bir ta
raf tan, sayın Bıqvekil Dr. Refik Say
dam'ın dünkü b yanalında kültür 
seviyemizin memleketteki mad·:fi re
fah ve iktır.adi kalkınma ile müvazi 
olarak yürümesi esasına dayanan 
külür politikası diğer taraftan, yeni 
Türkiye'de ilme verilen kıymet ve 
ehemiyetin yüksek derec .sini bir de
fa daha ilan eden iki vesika olarak 
mütalea edilmelidir. 

Bugün, bilha&sa devlet kitaplan 
mevzuu Üzerinde durmak iaterim. 
Salahiyetli muallimi r tarafından 
yazılıp iyi kağıda temiz bir tekilde 
tabedilen ve ucuz fiyatla &atılan bu 
kitaplar çocuk bab larınm devlete 
kar§ı hissettikleri minnet ve ıükram 
tezyit eden amillerdendir. Birkaç 
çocuğunu büyiitüp yetittinn~k arzu
su ve hususiyle büyiik §ehirlel".in bin 
bir masrafı arasında kıvranan baba
larm çekmekte oldukları zahmet, ço
cuklarının büyümesiyle fazlalaş
makta olduğunu hangi aile &ahibi 
bilmez! Halbuki, devlet kitapları, 

daha çok, ilk ve orta tahsillere ait 
bulunmakta, lise ve yüksek mektep 
kitaplarından birç.o'klan hususi mat
baalar tarafından basılmakta oldu
ğu için pahalı fiyatlarla aatılmAkta
drr. Buna bir de talebenin malUnıatı
nı genişletmek için tedarike mecbut 
olduğu ihtısas kit plarmı ilave edin
ce babaların yiikü ne kadar ağırla
şır, bunu da gene onlar çok iyi bilir
ler . 

Nihayet, kitaba temas eden ~ 
meaele daha her zaman bahis 'll'le'9-

zuu olmaktadIT: çocukların eline •e
rilebilecek her türlü kitaplar mese• 
lesi... Vakıa, çocuğa okuma zeV'ki .. 
ni telkin etmek asıl gaye oldUktan 
&<>nra onun her kitabı okumaııınrda 
hiç bir mahzur gönniyenler mevcut 
olduğunu biliriz. Bu görüıü "ne o
kursa okusun, yeter ki okusun!,. ça... 
rcsizliğinin ifadesi saymak lazandrr. 
Çocuk, kendi psikolojisine göre ya• 
zılmı§ kitapları okumak gerek değil 
midir? Çocuk, bnbasınrn kütüpane-
sinde bulduğu her kitabı okuyabile
cek olunca vaktinden eve\ inki af et
mek tehlikeııine maruz kalmaz mı? 
.imdi, bütün medeni dünyada bir ço
cuk edebiyatı revaçta bulunduğuna 
göre meseleyi vaktinde tetkik etmiJ 
bulunanların tecrübelerini dikkate 
almak lazımdır. 

Muhakkak ki ortada, bizim için 
de, bir çocuk edebiyatı meaeJesi var
dır ve bu meselenin de, tıpkı mektep 
kitapları meselesi gibi, devletçe hal
ledilmesi bir zarurettir. Çünkü, ba
balarm çocuklarına alacaklan ve ço.. 
cuklann merak edip kendi keseleri
ne elver.i§li bulabilecekleri kitapla -
rm da, mektep kitaplannı ehline 
yazdmmak ve ucuz fiyatla sabnak 
hakkındaki d vlet prensipinden 
mülhem olarak tertip ve ihzar edil
mesi halind onların her itibarla de
vamı temin olunacaktır. Zaman ka
zanmak ihtiyacını hiuetmesek bu i
~in nihayet bir gün hususi §ahıslar 
tarafından deruhte edileceğini düfii
nebilirdik. Zamanımız azdır, zira 
çocuklarımız mektep kitaplarından 
ba§ka kitaplar da İstemektedir. _ N. 
Baydar 

) 

- Öyleyse anlaştık. Beni şimdi he
m.~n Adam Strit 9 numaraya götürü -
nuz. 

Bli verilen adrese doğru sürdü. So
kaklar tamamiyle tenha olduğu için 
buraya bir kaç dakika içinde vamıış -
lardı. Önünde durdukları ev, yüksek, 
karanlık bir bina idi. Yalnız en üst 
katta bir pencerede ışık vardı. Adam 
arabadan atlctdı ve: 

- Burada bekleyiniz, diye emir ver
di. 

Anahtarla kapıyı açtı ve binanın i
çinde kayboldu. O gittikten bir müd
det sonra otomobilin içindeki küçük 
elektrik lambası sönüvermişti. Hemen 
oturduğu yerden indi, arabanın kapı
sını açtı. Dona kalmıştı. Birden eli 
kürk gibi yumuşak bir şeye değdi. He
men elektrik düğmesini açtı. Sırtında 
bir kürk ve yüzünde kalın bir tül bu
lunan bir kadın, otomobilin kaldırım 
tarafındaki köşesine büzülmüş, oturu
yordu. 

. Blis, arabayı şöyle bir gözden ge
çırdi, Her şey yolunda idi· Onun için 
bir iki dakika sonra yola düzülmüş bu
lunuyordu. Almış olduğu adres kendi
sine yabancı gibi gelmemişti. Harley 
Strit'in köşesini dönüp de binanın ö
nünde durunca adresi nereden hatır
ladığını anladı. 

- Baş üstüne 1 Diye cevap verdi. 
Doktor arabaya bin..ı: ve hareket et

tiler. Bir saat sonra Valton'a giriyor
lardı. Arkadan boru ile aldığı talima
ta göre Blis bir caddeden saptı ve bü
yücek bir bahçenin ortasında duran 
büyük bir evin önünde durdu. Evin 
bütün pencerelerinde J§ık vardı. On -
!ar, daha durmadan kapı açılmıştı. 

- Sir Ceyms çok usta bir hekim • 
dir, dedi, şimdiye kadar bir çok hasta
ların hayatını kurtarmıştır. 
Vakıt geçiyordu. Ancak bir buçuk 

saat sonra ışıklardan ikisi sönmüş ve 
kapı açılmıştı. Doktor dışarıya çıktı. 
Uzun boylu, zayf bir adam da onunla 
beraber geldi. Blis, Sir Ceyms'in ko -
nuştuğunu duyunca harekete geldi. 

Doktor cevap verdi: 
- Tanıdım, tanıdım milyoner genç 

dostumu. 
Blia: 

- Bunu kendi hususi arabanız mı 
sandınız? 

Bu sırada arabanın kapısını açmış 
olan adam, bu söz üzerine biraz du -
rakladı: 

Blis, kadının bakışlarından ve ha -
!inden yaşı hakkında bir fikir edine -
memişti. Sesi yumuşak ve ihtiraslr i
di: 

Sir Ceyms Aldroyd'un evi önünde 
durmuştu. Hafifçe gülümsiyerek ara· 
badan inip zili caldı. Kendi ziyaretin
de kapıyı açmış olan aynı uşak, bu se
fer de kapıyı açtı. 

Blis: 
- Güneş otomobil kumpanyasından 

Doktor uzaklaşırken: 
- Belki bir saat kadar kalırım, de

di. 
Blis, arkasına dayandı ve beklemefe 

Doktorun sesi şefkatli, tavırları sem 
patik ve ciddi idi: 

- Sizi temin edebileceğim için bah
tiyarım, diyordu, daha fazla üzülmek 

- Rica ederıim, beni ele vermeyiniz. 
Şimdi ben Gün~ otomobil şirketinde 
h:ıftada aldığım otuz şiling haftalık ve 
müşterilerden aldığım bahşişlerle ge
çinen bir şoförüm. Verdiğiniz bahşiş
ten dolayı teşekkür ederim; onunla 
sizin sıhatini~e bir içki içeceğim. Ge
ceniz hayrolsun 1 

- Bu bir taksi değil mi? 
- Hayır, değil. 
- Peki iki misli, üç misli ücret ver-

sem, arabayı yarım saat için kiralaya· 
maz mıyım? Sana beş lira vereyim! 

- Araba kiralanırsa mutat ücretle 
kiralanır. 

- Ne olur, lfimbayı söndürünüz; 
yalvarırım site lambayı söndürünüı J 

Blis sordu: 
- Buraya bakınız, ne zamandanbe

ri, arabadasınız? 
- Daha otuz saniye oldu, olmadı; 

yolun öteki tarafında duruyordum. 
(Sonu var) 
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..... efin Mebuslara ver • çay 

Milli Şefimiz ismet lnönü davetlileriyle konuşuyorlar Cümhurreisimiz Büyük Millet Meclisi azaları arastnda 

in "nü'nün çayında Büyük Millet Mecliıi Reisi Abdülhalik Renda 
ve diğer davetlilerden bir grup 

Milli Şefimiz lnönü mebuslarla konuşuyorlar 
B~vekilimiz Doktor Refik Saydam, Nafıa Vekilimiz Ali Çeti,... 

kaya ve Erzincan mebusu Safle t Arıkan 

Beşin i Büyük Millet Meclisinin intihabı ye
nile kararını verdiği dünkü toplantıda ha

tiplerin sözleri dinleniyor 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu ve kadın mebuslarımızdan bir grup 

-----~-----------~---------~~---------~~~---------~------~ 

1 

J Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında 
hatiplerin söyledikleri sözleri alaka ile dinli

yenlerden bir başka grup 

Dün Büyük Millet Meclisinde Başvekilimiz Doktor Relik Saydam'ın okuduğu hükümet programı dinleniyor 
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zan Sayar, Ankara Y enihayat okulundan 
310 Bilal Gültekin, Polatlı hükümet dok
toru oğlu Ali Bilgen, Malatya lisesinden 
831 Fethi Erden, Ankara Kız lisesinden 
!>44 Muzaffer Pamir, Kargamış • Barak 
nahiyesi ilk okulundan 287 Baki Urut, 
Ankara Hacettepe Ilıca sokak 39 Musta
fa Bakar, Eskişehir Ülkü ilk okulundan 
326 Kemalettin Özbayraç, Ankara erkek 
lisesinden 1377 Nevzat Erçelen, Ankara 
ikinci ortadan 699 Suzan Yartan, Anlca
ra Atatürk erkek okulundan 235 Esat 
Kmcan Ankara Etlik okulundan 93 Va
hit Akdağ, Elazığ Orta okulundan 3/ C 
de 820 Kemal Gürsoy, Balıkesir lisesin
den 958 Fikri Ozan, Ankara erkek lisesin
den 140 Sadi Wksün, Diyarbakır İzzet 
paşa caddesi Çubuks;u sokak 27 de Gül
tekin Giivens;, Ankara İnönü okulundan 
186 Rabia Kurucu, Ankara Necati oku • 
.lundan 542 Bekir Wnem., Sinop orta o • 
kulundan 91 Cahit Sayar, Ankara. Ata
türk okulundan Yıldız Gerya, Tekirdağ 
orta okulundan ll 73 İhsan Uslu, Anka
ra Sümerbank yazı işlerinde Sabahat 
Şence, Diyarbakır orta okulundan 606 
Müdni Arman, Zile orta okulundan 12 
İbrahim Atalar, A kara Atatürk krz o -
kulundan İlhan KuyJulu, Ankara Atatürk 
okulundan 297 Süheyla Başaran, Ankara 
lnönü okulundan 292 Oktay Türe, Edir
ne orta okulundan l / A da 997 Yaşmut 
Sönmez, Niğde Sakarya okulundan 168 
Ayşe Özbakı, Ankara İbönii okulundan 
l2Hi Sami Deniz, Ankara erkek lisesin
den l / D de 333 Yahya Parla, Anka • 
ra Etlik okulundan 289 Hasan Onur, An
kara Dikmen ilk okulundan 18 Ayten 
Vnal, Ankara İnönü okulundan 112 Rez
zan Anık, Elazığ orta okulundan 273 Hüs
nü .Kavaklı, Ankara Ulus okulundan 4/ E 
de Mehmet, Ankara İnönü okulundan 
287 Sabahattin Çağlıyan, Elazığ orta o -
kulundan 941 Mustafa Çakıcıoğlu, An -
kara erkek lisesinden 973 Fikret Niş, 

Boycıma k«rtı kazananlar: 
Ankara Necati okulundan 26 Nimet Ak. 

dur, Ankara birinci ortadan 674 Mustafa 
Bilen, Ankara erkek lisesinden 593 Sup. 
hi Soytrak, Ankara. Dumlupınar okulun • 
dan 114 Hamiyet Tanınan, Ankara Mi • 
markemal okulundan 284 Gönül Arıkan, 
.Malatya lisesinden 508 Necmi Ol'atar, Ço-
rum İstiklal .ilk okulundan 374 Süzan 
Baykal, Ankara erkek lisesinden 1861 
Hasan Özçelik, Yıldızili cümhuriyet oku
lundan 170 Faruk Çağlıyan, Ankara 
Glindoğdu mahallesi Gidiz sokağında 
Abdullah Baysal, Anada İnkilap oku • 
Sevim Yeğin, Gercüş posta memuru 
lundan 921 Makbule Kazanoğlu, Ankara 
Mimarkemal okulundan 454 Nuran A • 
kıncı, Zonrı:uldak Namık Kemal okulun• 
dan 42 Şükrü Yükçel, Sivas posta şefi e
liyle CeUil Erdenir, İstanbul Cerrahpa
şa büyük tulumba sokak 8 de Beyhan 
"Kutman, Ankara erkek lisesinden 846 O~ 
:ğuz Ergip, Amasya orta okulundan 2/ A 
.da 389 Fikret Gürler, Yozğat orta oku • 
1!undan 165 Vefik Erdemir, Polatlı ilk o
pculundan 595 İsmet Ertan, Ankara Ata -
~ürk okulundan 120 Haluk Özant, An -
lJtara üçüncü ortadan 351 Kemal, Çorlu 
l$ecaettin okulundan 1007 Necla Güray, 

ile orta okulundan 36 İsmail Ermumcu, 
alatya lmren mağazasında Muzaffer 
urfanda, Elazığ orta okulundan -/E de 

44 Sabahattin Kaleli, Ankara cümhuri -
et okulundan 784 Zeki Katranca, Zir ilk 
kulundan 123 Gültekin Şentop, Anka
adan Nevzat Koca, Ankara Atatürk o -

!undan 312 Nurhayat Çelebi, Ankara 
nönü okulundan 830 Muzaffer Dörücü, 
nkara ikinci ortadan 145 Zehra Baıei
ez, 

Kart kazmıcmlcır: 
Ankara cümhuriyet okulundan 866 Ne 
bahat Ayanlar, Ankara Ulus okulundan ı 
M. Aytan, Ankl\ra cumhuriyet okulundan 
126 Halide Maytere, Ankara birinci or -
tadan 2 Kemal Koçer, Ankara Inönü oku
lundan 136 Vedat Aykot, Ankara İltekin 
okulundan 122 Nurten Gi.inçakın, Yozgat 
orta okulundan 17 5 Fuat Yılmaz, Yozgat 
polis memurlarından Hüseyin kızı Nadi
de Sarsılmaz, Ankara İsmet İnönü oku
lundan 42 Nevzat Ekmekçi, Diyarbakır 
orta okulundan 567 Müzeyyen Erçevik, 
Uşak orta okulundan İbrahim Özalp, İs -
tanbul Sultanahmet ticaret lisesi orta 
kısmından 1317 .Fuat Ersper, Çorum Ma
arif kahvesi karşısında 55 numaralı ev -
de Timan Baykal, Samsun lisesinden 
3/ B de 695 Nuri 1ltan, Ankara bidnci 
ortadan 583 Akgün Temirer, Elazığ be -
lediye tahsildarı bitlisli Mehmet oğlu Şev
ket Tınar, Niğde orta okulundan 192 Ne
riman Barbaros, Ankara Gazi lisesinden 
1353 Celal Çerh, Ankara ismet İnönü o
kulundan 1198 Fikret Özcan, Ankara 
Atatürk Kız okulundan 840 Halime Gö
çen, Ankara Atatürk erkek okulundan 
475 Ahmet Civelek, Çankırı orta oku • 
!undan 1/ D de 390 Ayhan Başer, Ankara 
Baysal caddesi 6 da Hayati Ozark, An -
kara Gazi lisesinden 447 Tahsin Yalçın, 
Ankara Ulus okulundan 194 Hale Gül -
can, Çankırı ortadan 269 Selami Arığ, 
Çankırı ortadan l / C de 312 İsmail Er -
uysal, Ankara Dumlupınar okulundan 
375 Mehmet Yücel, Ankara İltekin oku
lundan 1083 Şükran Çelen, Ankara er -
kek lisesinden 1416 Şevket Alptekin, 
Ankara Mimarkemal okulundan 421 Ay
sel Tunaşen, Ankara üçüncü ,orta oku -
lundan Münevver Aşçı, Zonguldak Na -
mıkkemal pkulundan 238 Cevdet Günenç
Ankara birinci orta okulundan 74 Kemal 
Atik, Zonguldak Terakki mahallesi Mi
markemal sokağı 85 de Kamiran Tunçer, 
Ankara üçüncü orta okulundan 714 Fe -
riba Erden, Sivas lisesinden 4/ C de 307 
Halis Barlas, Ankara erkek lisesinden 
1494 Haluk Çiftçioğlu, Ankara erkek li
sesinden 142 Refi Ural, Ankara İç Cebe
cide Doğan Tüzenhan, Vezirköprü dava. 
vekili Hilmi oğlu M. Cevdet Çôrekçioğ
lu, Ankara İsmet İnönü okulundan 424 
Ömer Hamulu, Ankara birinci orta oku
lundan 513 Muammer Uzunefe, Üskü • 
dar 48 inci ilk okulundan 3/ A da 141 Ay. 
ten Tayyan, Ankara Atatürk okulundan 
892 Hasan Celiji, Uşak orta okulundan 
3/ B, de 180 İsmail lncekara, Ankara A
tatürk kız okulundan 82 Turğut Çarat -
kin, Ankara inşaat usta okulundan 295 
Hamza Zeybek, Zile orta okulundan 151 
Bnsri Çakır, Ankara Cihaddoğan Ergin 
kardeşi Yıldız, Ankara İnönü okulundan 
40 Nimet Babatin, Zonguldak Namıkke
mal okulundan 416 Hikmet Kaylan, An
kara halkcvi daire müdürü kızı Makbu-
le Atakan, Samsun cümhu~iyc tokulun • 
dan 355 Cahit Ergen, Zonguldak Namık 
Kemal okulundan 413 Nizamettin Çav • 
dar, Zonguldak Namıkkemal okulundan 
birinci sınıfta Macide Sümer, Zongul • 
dak Çelikel lisesinden 2/2 de 901 Nec • 
miyc Açar, Ankara cümhuriyet okulun • 
dan 956 Hayriy_e Güngör, Ankara birin-
ci orta okulundan 1754 Necdet Mehtap. 
çı, Adana tiiccar Hilmi Çimeli katibi En
ver oglu Oğuz Şenler, Erbaa Taşova ilk 
okulundan 77 Adnan Aksu, Ankara alay 
erlerinden Halri Arce kızı Hitay Arce, 
Ankaraİltekin okulundan 855 Akif Çe • 
tintaş, Sivas orta okulundan 2/C de 491 
Kemal Palabıyık, İstanbul Tepebaşı Pa
rapalas karliısı Viyana lokantasında E -
lektira D. 
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Ulua'un Çocuk ilaveal 

, a 

ocukları 

Kış geceleri uzundur; sabahlar geç olur. Akşam yemeklerin
den sonra kendinize güzel eğlenceler bulabiliyor musunuz? 

Haminneniz güzel, tatlı hikayeler anlatıyor mu? Faraza ihti
yarlardan ''bir varmış, bir yokmuş, bir sultanın üç oğlu varmış", 
yahut "bir peri kızının başından geçenler" diye hikayeler dinli
yor musunuz? Bebekleriniz gece yarılarına kadar size dostluk e
diyorlar mı? 

Cumartesi - 28 Sonkcinun 1939 - Sayı: 58 

Yukarıya koyduğumuz resme baktınız mı? iki sevimli çocuk, 
iki kardeş yataklarında gece sohbetine dalmışlar, biri, bebeğini 
ok§uyor. Belki de ona ninni söylüyor, uyutmıya çahııyor. Öteki . .· _. . . . . . _ .. ... . _ .. . .. . . . . ........ _ .. . . . 
resimlerimize de bakın, ne güzel ne ıevimli yavrular değil mi 7 f. dakiHridu.:Ve.ı.;";;;,,,;~:;.ı;.J;.; ;-.4.::.-:~.;: v :·: - · · · ·· ··.;;;.;,ı · •· · 7 « · • - • • ' 
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Her Cumartesi çıkar 

ramazı, 

Para ile satılmaz 
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Karbeyaz ve 

hayvan dostları 

Karbeyaz onlara başından geçen
leri anlatmıya başladı. Hele Kıra
liçeden bahsederken cücelerin göz
leri faltaşı gibi açıldı. 
Hım Hım arkadaşlanna döndü : 
- Pekala, dedi, bu genç kıza ya

taklık yaptığımızı kıraliçe anlarsa, 
Bize neler yapmaz. Vallahi bir sa
bah uyandığımız zaman hepimizi 
ölmüş buluruz. 

Karbeyaz cevap verdi: 
- A 1. A !. Budalaya bak. O be

n im nerede olduğumu ne bilsin? 
- Bilmiyor mu? Nasıl bilmez. 

Peki görünmeden buraya gelirse 
haberimiz olur mu? Onu göreme -
yiz ki, belki şimdi aramızdadir da 
bizim haberimiz yok. 

Bunun üzerine cüceler gogus 
geçirdiler, başlarını salladılar. Bu 
sırada Hım Hım, karyolanın altını, 

eski alakkaplarm içinde acaba kıra
liçe saklanmış mı diye arıyordu. 

Hatta kendi ceplerine bile baktı. 
Prof'un sakalını yukarıya doğru· 

kaldırarak altına bile baktı. 
Karbeyaz'm cücelerin bu hare -

ketinden cam sıkılarak kapıya doğ
ru ilerledi: 

- Madem ki böyle yapıyorsl1 -
nuz, ben gideceğim, d~mek beni or
manlarda vahşi hayvanlar parçalı
yacak, devler, şeytanlar beni alıp 
götürecek diye merak bile etmiyor
sunuz. Artık ben burada duramam. 
Oy le ya, niçin duracağım? Demek 
yedi cücenin evlerini silip süpü -
rerek tertemiz tutacağım? Bu yet
miyormuş gibi yemeklerini de pi-

• şir imkanı yok duramam! 
Şengil sordu: 
- Ayol sen yemek pişirmesini 

de biliyor musun? 
- Ben ne yemekler yaparım, ne 

yemekler? 
Cüceler sormıya başladılar: 
- Sen çorba yapmasını bilir mi

sin, pilav, salata, börek gibi şeyler 
de yapabilir misiniz? 

- Tabii, hepsini. 

Hım Hını arkadaşlarına döooü: 
- Bize bir börek yapsın da on-

dan sonra gitsin. 
Tam o sırada Karbeyaz, mutbah

ta Pi§~n çorbanın kokusunu işitti. 
Koşa koşa merdivenleri inmiye 
başladı. 

Cüceler Karbeyaz'm niçin aşağı 
ya indiğini anhyamadılar. Biribir
lerine bakışmıya. başladılar. 
Hım Hım: · 

- Hah l dedi, ben size demedim 
mi bu kız delinin biri. 

Cüceler hep birden bire merak • 
ederek kızın arkasından koşuştu • 
lar. Merdivenlerden inerken. kır· 
mızı burunlarına, çorbanın •güzel 
kokusu dolunca, 

- A ! .. Çorba \rar, çorba var! 
Diye haykırarak, yemek masala-

rına oturdular. 
Yukarda yalnız Hım Hım kaldı. 
Kar beyaz onlara: 
- Yemek daha hazır değil. Hay-

(Başı geçen sayımızda) 

di ellerinizi yıkayın bakayım. 
Cüceler biri birlerine bakarak: 
- El mi yıkayacağız? der gibi 

bakıstılar. " 
So~ra reisleri olan Prof'a: 
- Prof biz ellerimizi daha de -

min yıkadık. dediler. Fakat Kar -
beyaz; 

- Uzatın ellerinize bakayım yı
kamış mısınız, yıkamamış mısıniz. 

Fakat cüceler bir kere kendi el
lerine baktıkları vakit, kendileri bi
le utandılar : Ne pis elleri vardı! 

Karbeyaz tekrar etti: 
- Haydi, hepiniz ellerinizi yıka

yın. Sonra sakallarınızı da yıkaya
caksmınz. 

Cüceler ellerini ve sakallarını 
yıkamak için dışarıya çıktılar. 

yalnız Hım Hını kaldı. Onun çok 
canı sıkılmıştı. Arkadaşlarına ba
ğırdı: 

- Hey! ahmaklar. Bu kadının 
sözüne bakıyorsunuz yazık size! 

Haberiniz yok, sakalınızı onun 
eline vereceksiniz. Fakat ben müs
tesnayım Ben yıkanmak istemiyo. 
rum. Beni yıkamak kimin haddine 
düşmüş sorarım? 

Prof emretti: 

- Yakalayın şunu. 

Cüceler derhal Hım Hrm'ın üstü
ne yürüdüler. Onu yakaladılar, ku-

cakladıkları gibi, bir küvetin içine 
soktular. Prof. 

- Sabun 1 Sa bun verin bana! di
ye bağırdı. 
Hım Hım boyuna çırpmıyor, te

piniyordu. 
Sade koştu bir sabun buldu. Ge

tirdi. Fakat tam vereceği sırada 
fazla sıkmış olacak ki, elinden sa
bun kaydı, ağızma girdi. Çünkü 
Sade, ağızını bir karış açmış bir 
haldeydi. Zavallı Cüce başladı: 
Hık ! hık, hık. 
Her hık deyişinde dukdakları.n -

dan bir sabun kabarcığı çıkıyordu. 
Elleriyle a ğızım kapattı, bu sefer 
sabun kabarcıkları cücenin kulak
larından çıkmağa başladr. 

Karbeyazın sesi işitildi: 
- Yemek hazır! 
Hım Hımr küvetten çıkardılar. 

Kaprya do ğru koşuştular: 

* 
* * 

Bunlar böyle iken biz gelelim kı-
raliçeye, kıraliçe sabırsızlanmıya, 
sarayın içinde , bir aşağı bir yukarı 
dolaşmıya başlamıştı. Vakit çok geç 
olmuştu. Karbeyaz'ı öldürecek olan 
hizmetçi hala dönmemişti. Kıraliçe, 

sözlerine bakmıyan için öyle kızı ~ 
yordu ki, canının sıkıntısından ne
rede ise patlıyacaktr. 

Kıraliçe bir aralık drşarıda bir 
ayak sesi işitti. 

Fakat bu at ayağının sesine ben
zemiyordu. 

Hemen pencereye koştu. Pence.1 
reden bakınca kıraliçe gülümsedi. 
Çünkü bir hizmetçi gelmişti. Ada
mın y·anmda iki tane de at vardı. 

Adam çok korkuyordu adeta tit
riyordu. Hizmetçi merdivenlerden 
çıktı. Kıraliçenin önüne geldi, eği
lerek ona selam verdi. Kıraliçe uşa
ğın elinden kutuyu aldı. Kapağını 
açtı. Açması, ile bağırması da bir ol
du: 

- "Oh; Prensesin kalbi!" 
Sonu var 

Ulus'un ÇoculC ilave.si 

1
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Çocuklar, Havagazı nedir bilir

misiniz? Odun kömüründen veya 
maden kömüründen çıkarılarak bo
rularla evlere sevkedilen, tıpkı ha
va gibi bir gazdir. Kendisine mah
sus bir kokusu vardır. Büyük şehir 
lerde, havagazi için büyük fabrika
lar vardrr. Bu fabrikalar, maden kö
mürlerini yakarak, kömürün için -
den hava çıkarırlar. Bu hava yanar. 
Bu suretle, mutfaklarda ve birçok 
müesseselerde kullanılır. Bu gaz 
aydınlık için de kullanılır. 

İlk evel havagazi Avrupada bu -
lunmuştur. Filip Löbon adında bir 
mühendis odunları yakarak hava -
gazı elde etmiştir. Odun, sıcaklığa 
dayanamamış, tahallül etmiş, yani 
içinde ne kadar madde varsa ayrıl
mıştır. Evelce havagazı, iyi ışık ver 
miyordu. Sonradan bunu da düzelt
tiler. Bundan 130 sene kadar evel 
bir alman mühendis tngiltereye git 
miş orada bir hava gazi şirketi kur
muştur. Bu mühendis, fransız mü.
hendis gibi odunlardan değil, ha
vagazını maden kömürlerini yaka
rak elde etmiştir. Londra'da 1825 
senesinde 50 ocak açılmıştır. Şimdi 
havagazınm şehirlerde büyük hiz -
metleri oluyor. 

Yanlız havagaz1 musluğunu açık 
bırakmak tehlikelidir: Çünkü, mus
luktan yavaş yavaş sızan havagazı, 
insanı yavaş yavaş zehirler. 

Bundan başka odanın havası içi
ne yaılmrş olan havagazı ateş alır. 
Bir kibrit çakarsanız, birdenbire o
danın havası patlar. Odanın içinde 
ne kadar yanacak şey varsa. mesela 
yatak, örtü, tahta möbyla gibi şey
ler hep yanar. Bundan başka insa -
nın üzeri, saçları, kirpikleri ve de
risi yanar. 

Onun için evlerdeki havagazt 
musluğunu açık olarak tutmamalı
dır. ~çık olarak unutulan bavagazt 
musluklarr çok zaman kazalara se
bep olmaktadrr. 

Ulus Çocukları bilmece 
kuponu No: 58 

Adı ve soyadı: . . . . . . 
• • • • • • • • . . . . . . 

Okul ve numarası: . . . . 
• • • • • • • • • ••••• 

Şehir : • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••• 

... 
~ Ulus'un Çoculi lll'vesl 

- f~ 

Bu haftaki boyamacamız 
Bu boyamacayı güzelce boyayıp gönderenlere 

zengin hediyeler vereceğiz 

Kış mevsiminde 'Çiçeğe hasret 
çekeriz. Madem ki çiçeğin kendisi 
yok; Bari resmini yapalım; Yapıl
mış re~mini boyayıp renklerini ha
tırlıyahm: 

İşte bugün size o maksatla güzel 
bir vazo içinde güzel lalelerden bir 
demet veriyoruz. Vazo da, laleler
de boyasızdır. Bunları siz boyaya
caksınız. 

l 

Boyarken yayvan vazonun ve la
lelerin, yapraklarının ne renkte ola· 
bileceğini iyi düşünün, ondan son
ra boyayın. 

lyi boyayanlardan birinciye bir 
mektep çantası, ikinciye bir pergel 
takımı, üçüncüye bir elektrik fene
ri, dördüncüye büyük bir sulu bo
ya takımı, beşinciye büyük bir şişe 
kolonya, altıncıya bir duvar takvi
mi, yedinci büyük bir kuru boya ta
kımı, sekizinciye bir ccep· defteri, 
dokuzuncuya bir çakr, onuncudan 
on beşinciye kadar birer kalem tarş 
on altıncıdan yirminciye kadar bi
rer büyük bloknot, yirmi altıncıdan 
otuzuncuya kadar birer Ulus Ço -
cukları rozeti, otuz birinciden kır
kıncıya kadar birer diş macunu, 
kırk birinciden ellinciye kadar bi
rer küçük bloknot, yetmiş altıncı
dan yüzüncüye kadar birer küçük 
deftre, yüzüncüden iki yüz ellinci
ye kadar birer kartpostal verile -
cektir. 

Düşünen bir çocuk l 

Bilmece ·ve boyama!alanm111 

halledip hediye kazananlardan 

Yıldızeli istasyon şefi oğlu Faruk Çağhyan 
Diyarbakır muhasebei hususiye tahsildarı 

Sadullah oğlu Faik Çeribaşı, 

Bafra orta okulundan Salihattin Turna, 
Ankara birinci orta okulundan 701 

Orhan Çeker 

j Diyarbakır Çiftehan sokağında Ahmet 
Abacı, Ankara lsmetpaşa okulundan 219 

Necmettin Çahpk 

. 3 • 

Y apııtırmacamızı halledip 
hediye kazananların listesi 
Evelki hafta çıkan çocuk ilave -

mizdeki yapıştırmaca.mızı başaran -
lar arasında kura çektik. Niğde Sa
karya ilk okulundan birinci sınıfta 
Nejat Eryolu birinci geldi ve güzel 
kulundan 2. B. de 92 Orhan Özeni
bir makas kazandı, Tokat orta o -
kinci geldi ve bir pergel takımı ka
zandı. Rize İstikliil okulundan be -
şinci smrfta 300 Muazzez Vardal 
üçüncü geldi ve büyük bir sulubo
ya takrmı kazandı. Ankara mimar 
Keın::.l okulundan 668 Hikmet Bal
kır dördüncü geldi ve bir cep elek
trik feneri kazandı. Kayseri Gazi 
paşa ilk okulundan 256 Rezan Pan
dır beşinci geldi ve büyük bir kuru 
boya takımı kazandı. Ankara mimar 
Kemal okulu ikinci sınıfından Yıl
dız Oğan altıncı geldi ve güzel bir 
portfoy kazandı. Ankara Atatürk 
ilk okulundan Vildan Kundakçı ye
dinci geldi ve güzel bir dolma kalem 
kazandı. Ankara İsmet paşa kız ens
titüsünden 306 Melahat Alpan seki
zinci geldi ve büyük bir albüm ka
zandı. Zonguldak Çelikel lisesinden 
992 Ethem Taşkent dokuzuncu gel
di ve bir şişe kolonya kazandı. An
kara İsmet paşa ilk okulundan Şeh
ri Ünal onuncu geldi ve büyük bir 
havlu kazandı. 

Birer biiyii.k mendil 
ka:;.ananlar: 

Mardin orta okulundan 303 Necdet 
Ankara üçüncü orta okulunda sınıf üç
te Mehmet Baştuğ, Ankara yenice ma
hallesinde Mustafa kızı Gülderen Çetin, 
Ankara Atatürk ilk okulunda S. 2 de 
Ayten Yamaner, Ankara Devrim ilk o
kulunda sınıf ikide 664 Hatice Yaya 
Atatürk ilk okulundan üçüncü sınıfta 
Remzi Çaplı, Yozgat lisesi orta kısmın
dan 1708 Şeref Kömürcüoğlu, Elazığ or
ta okulundan 669 İhsan İğneli, Ankara 
birinci ortadan 1086 Oğuz Acar, Kasta • 
monıı Murat bey okulu ikinci sınıfından 
291 Yaşar Talay, Ankara istiklal okulun
dan 280 İlhan Erünlü, Zonguldak Çelikel 
lisesinden 1. A. da 18 Saffet Onur, Anka· 
ra Büyük Millet Meclisi sivil komiseri 
Davut kızı Sabahat Doğanalp. 

Birer cetvel kazananlar: 

Ankara Yenişehir Dikmen caddesi Ka
rasu apartmıanı 7 numarada Natık Sun
gur, Ankara Bendderesi güven terziha
nesinde Ojeni, Tokat orta okulundan 2. 
B. de 31 Yaşar Alpan, Samsun ticaret o
kulundan 2. B. de 114 Edit Fikaçer, ls
parta Gazi ilk okulundan 283 Ayhan Atay, 
Ankara üçüncü orta okulda sınıf bir
de Hasan Çolak, Ankara Atatürk ilk 
okulunda sınıf üçte 88 Lütfiye Alan, 

Kalemtraş kazananlar: 
Kayseri cümhuriyet okulundan .4/ A 

da 81 Abdurrahman Kalaycrnğlu, An -
kara Gazi lisesinden 545 İbrahim Or • 
manh, Ankara Atatürk okulundan 470 Ay
ten Altıntaş. Ankara üçüncü orta okulu 
birinci sınıfından 767 Cemil Teker, An
kara İltekin okulundan 682 Hadiye Mı -
sırlıoğlu, Ankara İsmet İnönü caddesi 8 
numarada Şahnaz Unat, Ankara Ata • 
türk okulundan 148 Hikmet Ormanlı, 

Birer çala k(lzancmlar: 
Ankara Çankaya ilk okulundan 67 Ne

zahat Alpman, Galata sen Jorj Avusturya 
lisesi erkek kısmından Yıldırım Oğan, 
Ankara Dcvrirıı. ilk okulunda sınıf üç
te 665 Hüseyin Yaya, Ankara üçüncü or
ta okulda smıf birde Cemile Akkaya, 
Ankara Dumlupınar okulundan 529 Mü-

K.ıyı, Ank.-•a Gt ro.<:'o ':rlu l"~lııı!l ,.-:!. 
c::ka;;: 

kara İnônü okulundan 1215 Ali Rıza De
niz, Ankara Gazi lisesinden 515 İhsan 
Öz bayrak. 

Birer diş macuruı kazananlar: 
Elazığ sihat memuru Ali Rıza 

yeğeni Süreyya Sayın, Ankara Necati o
kulundan 881 Hamit Darcan, Safranbolu 

Kalealtı okulundan 126 Nurgün Kaya, 
Ankara birinci ortadan 237 Ayhan Ulu
çınar, Ankara İçhisar İstemi sokak 28 
de Orhan Karaçiçek, Ankara Dumlupı • 
nar okulundan 551 Necmettin Turhan, 
Seyhan • Bahçe Atatürk okulundan 60 
İbrahim Eğer, Ankara İsmet İnönü oku
lundan 859 İlhami Başaran, Ankara bi
rinci ortadan 4-0 S. Baran, Ankara Necati 
okulundan 904 Seyfettin Günsu, Ankara 
İsmet İnönü okulundan 832 Nerye Dur· 
sun. 

Birer bloknot luızmuınlar: 
Beypazarı terzi Muzaffer yanın • 

• da Muhittin Gönç, Konya Sanat okulun -
dan 17 Talat Atlı, Erciş ilk okulundan 
79 Abdurrahman Saraç, Zonguldak Çelik· 
el lisesinden 908 Taşkın Kanay, Yozğat 
lisesinden 537 Numan Kurban, Zongul· 
dak Mehmet Çelikel lisesinden 696 Ke -
mal Türkili, Ankara İltekin okulundan 
1 Solmaz Öğüt, Ankara Ticaret lisesin
den 102 Necil Süel, Ankara erkek lise ~ 
s inden 544 Fazıl Kmcal, Elazığ orta o -
kulundan 1/ A da 371 Şeref Karabulut, 
Adana erkek lisesinden 669 Kahraman 
Olğaç, Ankara erkek lisesinden 442 Ah -
met Özcan, Ankara İsmet İnönü okulun· 
dan 1290 Orhan Kısa, İstanbul Beyoğlu 
45 inci ilk okulundan 15 Adalet Selvi, 
Ankara birinci ortadan 1518 Adnan Çe-
l ik, Ankara üçüncü ortadan 571 Rezan 
Sanal, Zonguldak Gazi okulundan 571 
Nurhayat, Ankara Dumlupınar okulun -
dan 90 Vedat Meral, Bala ilk okulundan 
22 İlhan Tektürk, Ankara Mimarkemal 
okulundan 103 Sevim Dağcı, Çankırı or
ta okulundan 121 Mehmet Tiryaki, An • 
kara Necati okulundan 272 Süheyla De· 
mire!, Ankara sanat okulundan 116 Zü • 
heyr Terek, Ankara Etlik okulundan 286 
Necla Orhan, Ankara erkek lisesinden 

503 Bülend Özcan, Ankara DumJupmar 
okulundan 539 Muvafak Kayı, Ankara 
ticaret lisesinden 176 Nezihe Böhler, 

Birer müsvedde def teri 
kazananlar: 

Ankara birinci orta okulundan 148 V. 
Ederli, Ankara Erkek lisesinden 551 
Mehmet Basmacıoğlu, Ankara İsmet 1 -
nönii okulundan 1198 Fikret Özcan, Si
vas Fevzi paşa okulundan 33 Orhan İl
gün, Kayseri Ahmet paşa ilk okulundan 
330 Faruk Kalaycıoğlu, Yozğat Cümhu· 
riyet okulundan 214 Hüseyin Aydoğmuş, 
Ankara erkek lisesinden 998 Sadi Tunç
er, Ankara Ulus okulundan 489 Lfıtfiyc 
Tepay, Samsun orta okulundan 1/ 5 de· 
979 Mahmut Demirci, Ankara Dumlu • 
pınar okulundan 24 Ahmet Necati, An
kara erkek lisesinden 209 Saim Başkır • 
bıyık, Ankara erkek lisesinden 1055 Ke
nan Dinçman, ' Ankara kı.ı lisesinden 
214 L. Gurtan, Ankara Miınarkemal oku
lundan 380 Doğanalp Dem.ircan, Anka· 
ra İnönü okulundan 313 Dural Süzener, 
Elazığ orta okulundan 262 Ahmet Açan, 
Tokat orta okulundan 3/ A da 270 Ah • 
met Turan, Ankara İsmet İnönü oku • 
!undan 378 Behire Biçer, Ankara erkek 
lisesinden 1750 Alpaslan Tulunay, An -
kara birinci q,ı:tadan 1455 Rifat Demir • 
kol, Ankara Çankaya caddesi 9 da Fahir 
Demirseren, Ankara erkek lisesinden 
1712 Hüseyin Gürsoy, İzmit Yeni okulun
dan 110 Suat Aytulu, Ankaradan Kemal 
Erdem, Giresun Necati bey okulundan 
90 Çetin Us, Ankara İstiklil okulundan 
117 Yaşar Arınç, Ankara birinci ortadan 
1/12 de Mehmet Çörek. 

Kii.c,:ii k defter kazananlar: 
Ankara Gazi lisesinden 691 Hüseyin 

Erki), Ankara Atatürk kız okulundan 
39 Gönül Serin, Malatya lisesinden 2/ A 
da 828 Sabahattin Alpan, Zonguldak -
Çaycuma Akçehatiplcr köyü ilk okulun • 
dan 30 Sami Gökmirza, Ankara onuncu 
yıl yatı okulundan 232 Doğan Gizer, An· 
kara üçüncü ortadan 968 Necdet Çetin
kaya, Ankara Öncebeci Ozan sokak 65 
de Güngörsu, Ankara Ulus okulundan 
290 Kadriye Tokay, Ankaradan Şükran 
"'unçay, Ankaradan Saime Sertkaya, An· 

r.: 1'icar:: t!iscsınden 2 Feıdi Talay, 
Ankara Albayrak okulundan 51 Halit 
Arat, Yenice istasyonu çarşı fırını kar· 
şısında İbrahim Alp, Ankara üçüncü or
tarian 870 Semiha Hünö..-. Ankara Etlik 
okulundan 113 Ayten Yurtçu, Ankara fi. 
şek fabrikası hesap memuru oğlu Doğan 
Sözer, Ankara Devrim okulunda 275 Sü-

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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Başvekil dün Mecliste programıııı okudu Yeni Şili'de büyük %elzete 
A,,;+ Me<lls dün soı 

( Ba~ı l inci sayfada) ı vüsat vermek kararındayız. """- ... . 1.J······································\. gumuz Cumhurıyet Halk Parti - - Normal faaliyetleriyle mem-
• 

seçıme toplantısını yaptı Bir ıok 19hirler 
ainin programım tahakkuk ettir _ : K t leketin iktıı>adi nizamına fayda-
mek gayesine dayanmaktadır. a mu ay aı olan huauai teıebbüalere kıy-

lnkilap kanunlarının milli bün met v~ kuvet vereceğiz. (Bravo doğru ortadan slllndi ! (Başı ı inci sayfada) 
ni tamamhyarak ve dördüncü içtima 
senesinin 28 inci toplanışı olan 27 i
kincikanun 939 da, •aat 15,14 de seçi
mi yenileme kararını vermiş oldu. 

yede sar l b" k"ld . aealerı) . . . sı maz ır şe ı e ışle - • •. • 
~eaını ve adli teşkilatın devamlı Mevcudun .. Sı_hat.lı Turk_!Y.~· .. Binlerce 

ölü var 
ınkişafmı t · l da . "ha Cumhurıyetın teessusunden beri 
dil . l emın .Y0 ~n ıt~ı. z memlekette yepyeni bir devlet sıhi-

( Başı 1 inci sayfada ) 
dece adı ve hizmet hayatı, milli 
davamızın, rejimin ve prensiple
rimizin bizzat teminatı demek
tir. C. H. P. ai onun sancağı al
tında yeni seçime girerken, türk 
milleti tarafından ancak sevgi 
ve itimat ile karşılanacağını bi
liyor. Vatandaşlar Türkiye'deki 
inkılaplar nizamının her zaman
dan daha fazla tam ve sar
sılmaz olduğunu ispatta hiç 
bir ihmal göstermiyecekler, al
tıncı Kamutay intihabının dev
letimizi·n itibar ve kudretini bey
nelmilel siyaset alemine tanıt
mak bakımından olan kıymet;ni 
hakkiyle takdir edeceklerdir. 

Bü~k Millet Meclisinde dün ikin
ci sayfamızda tafsilatını bulacağınız 
müstacel maddeler müzakere Ve kabul 
edildikten sonra reis, Hasan S.ka 
(Trabzon) un şu takririni reye koy
muştur: 

h mış .0 an tedbırlenn tatbıkıne yeciliği kurmak ve halkın hayatını 
~ssası~etle devam etmek az- illif akiyle ve korumak gayesi ile takip edilen prog 

mınder,ız (Bravo sesleri) ram dahilindeki çalışmalara devam o 

h Mudafaa kuvetlerimizin testi- 341 reyle lunacaktır. Bu arada bilhassa tıbbi 
(Başı ı ınci sayfada) 

at ve teçhizat programının ta- ve içtimai yardım müesseselerinin ve 
hdckukuna devam e-.dilccek mil- sıhhi mücadele teşekküllerinin ihti-

silmiştir. 
Konsepsiyon şehrinin başlıca bi -

naları, harap olmuştur. Çıkan bir yan 
gın mühim tahribat husule getirmiş 
ve şehrin suyu, elektriği ve telefon 
hatları kesilmiştir. 

"Bundan eve/ki celsede intihabın 
yenilenmesine karar vermiş olan Bü
yük Millet Meclisinin ruznamesinde 
müzakere cdilccek mühim bir m:ıdde 
kalmamıi olmak itibariyle nı"!.anın ü
cüncü pazartesi günü fevkalade it;ti -
maa başlamak üzere inikada nihayet 
verilmesini teklif ederim.,, 

li müdafaa kuvetlerimizin harp i yaçlar ve imkanlar dahilinde inkişa-
~•Pla.rma göre yeti,tirilmesi yo- Refik Saydam Hükumetine fına gayret edilecektir. 
undaki mesaiye hız verilecek- Ana yurda getirilen ırkdaşlarımı-

tir. (Alkıtlar) fam güvenini bildirdi zın refah ve saadetlerinin temini hü-
b"V~tanda geniş mikyasta müstekar kümetin ehemiyetle takip edeceği iş-
t~rd uzur ve sükun temin etmek, va- lerdendir. Mali imkanlar nisbetinde 

Santiago talebeleri Amerika'nın 
bütün talebelerini kaza.zedelere yardım 
etmiye çağırmışlardır. .n a"ı Baş ekitimiz Doktor Refik b . :ı arı anarşiden ve cebirden uzak v bu gayenin tahakkukuna da çalışıla-

:ıarkemniyet havası içinde bulundur- Saydam'ın hükiimetin programı- caktır. 
Tayyareler, harap olan mıntakala -

ra doktor, hastabakıcı ve yiyecek ta -
şımaktadırlar. Valparaisa'dan kalkan 
tahtelbahirler, kazazedelere erzak gö
türmektedirler. 

B. Remfo'nm le§ekkii.rleıi 
(B Programrmızm başında gelir. nı okumasından ve hatiplerin 
~ r~~o~ •esleri, alkışlar). Rejimimizin beyanatlarından sonra seçim da-
et~? ... ~latı Esasiye kanunu ile tespit iresi itibariyle ve isim tayin e-
za ıgı Urndelerle müesses içtimai ni- derek hükümete itimat reyi top-
(Btnını korumak en mühim işimizdir. lanmıştır. 
ın rayo Sesleri). İdare makinesinin Reylerin tasnifi bittikten son-
ın U~taıarn ve bilgili bir surette işle- ra reis neticeyi, Kamutayın sü-
te esıni .~emin edecek çareleri dikkatle rekli alk1şları arasında. bildir-
l e~ul edeceğiz. Vazifelerin ehil- miştir: 
erıne tevdiine ve memurların terfi l<-r<ı J'eldlleri llt·~·etine 

;e terfihlerinde adalet ve liyakatin e- itimnt ;,_·in re.ve i~tirak e-
as tutulmasına dikkat edeceğiz (Bra 

l'o •esleri, alkışlar) . rlen arkadnş culedi (.'J.tl) 
tlir. Ref ilı· Sa,,·dam hiil;ii
m'!Iİne iuift1lda ı·e (3 ·1 I) 
revlf• itimat bevan edil
miştir. (Siirekli- alkı~lar) 

Dış poliıiluımız 
Büyük bir itina ve dikkatle 

tespit edilmiı ve uzun senelerin 
tecrübeleriyle memleketin men· 
faatlerini en iyi bir ıekilde koru
:uğu vazıh bir surette anla§ılmıf 

Gümrük iı:lerinıiz 
Gümrük mevzularını ve muamelele 

rini ıslah ve tanzim ve inhisarlarda 
mali olduğu kadar iktısadi ve sıhhi 
hedefleri de göz önünde tutarak ras
yonel çalışmağa devam edeceğiz. Sert 
içkilere karşı makul tedbirlerle fen· 
ni ve içtimai bir surette mücadele et
mek emelindeyiz. (Bravo sesleri) 

En biiyii.k <lauanıız 
Ziraat işleri, üzerinde önemle, iti

na ile duracağımız büyük davaları

mızdan biridir. Çiftçinin emek vto 
vaktini kıymetlendirmek, istihsal 
kudret ve kabiliyetini artırmak, ka· 
zancını ve yaşama seviyesini yükselt
mek ziraat programımızın esas ve 
gayeleridir. (Bravo sesleri) 
Ormancılık siyasetimizde halk ih

tiyaçlarını daima ve basiretle göz ö
nünde tutarak, koruma ve devlet iş-

ve temennileri 

Enlwz alımdan 1200 

Takririn reye konularak meclisin 
müttefikan tasvibine iktiran etmesi 
üzerine de reis Abdülhalik Renda al
kışlarla .karşılanan şu sözleriyle saat 

ölü çıkarıldı tam 16.30 da B. M. Meclisinin beşinci 
Santiago - ~ıtı, 27 a.a. - Konsep· intihap devresi içtimalarına nihayet 

siyoncla bu ana kadar enkaz altından vermiştir: 
ı:wo olu çıkarılmıştır. Hukümet me - "- Muhterem arkadaşlar, intihabm 
murları, su ve yiyecek olmadığından yenilenmesine ve inikada nihayet ve -
şehri ve aym zamanda Şillan kasaba - rilmesine dair ittihaz buyurduğunuz 
sını tahliye mecburiyetinde kalmış - kararlarla bugün B. M. Meclisinin 
lardır. Parral'da 200 ki~inin telef ol - beşinci içtima devresi so~ criyo:. ~u 
mu~ olduğu haber verilmektedir. devrenin her içtima sencsınde reısh -

İngilizlerin Ajaks ve Ekseter harp ğe seçmek suretiyle hakkrmda göstcr
gemileri yardım işine iştirak etmek- mek lütfunda bulunduğunuz büyiJlt 
tedirler. , itimad ve teveccühün kıymetli hatır> 

Santiago - Şili, 27 a.a. - Zelzele- sını daima minnet ve şükranla muha-
den harap olan mıntakalardan gelen faza edeceğim. 

ulunan dıı politikamız, tuttuğu 
Yolda devam edecektir. Cümhu
l'İyet hükümetinin ıimdiye ka
dar yapmıı olduğu taahhütler 
tanı 'bir sadakatle ifa edileceği 
rbi, teessüs etmiş bulunan dost
d~~~ll.r da annnemizin icap ettir-

Başvekilim izin 

teşekkürleri 
• letmesi ana prensiplerimizdendir. 

Bizim rejimimizin ruhu, mil
letin hakiki ve samimi iradesini • 
temsil eden Kamutay'ın kayıtsız 
ve şartsız mürakabesi altında 
devlet işlerini yürütmektir. C. H. 
P. si kurulduğundanberi; halk 
ile ve halk için şiarını kendisi 
için en sağlam hareket düsturu 
addetti. Bu düsturdan ne bugüne 
kadar şaştı, ne bugünden sonra 
şaşacaktır. C. H. P ., bütün mües
seseleri ile, devlet işlerinde, an
cak amme menfaati esasının ha
kim olmasına çalıştı. Halktan u
zaklaştırıcı her türlü meyiller
den kendini uzak tuttu; bilakis 
en çetİ'n zorlukların içinden, ona 
hakikati söyliyerek ve onun yar
dımı ile çıktı. Eser meydandadır. 
Yirmi senede asırların mirasını 
tasfiye ettik. Maddi manevi eş
siz bir inşa tecrübesi yaptık ve 
muvaffak olduk. Türk milletinin 
kendi hayrım ve menfaatini dü
şünen şahıs ve teşebbüsleri tak
dir edeceğinden daima emin ol
duk. ismet lnönü'nün reia ve reh
berliği altında, milletin kar§ISI
na, işte tekrar bu emniyetle gi

haberlerde bütün şehirlerde tesadüf e· Bu büyük itimada ve her vakit 
dilen yci:; verici sahneler tasvir edil - gö:;terdiğiniz yüksek müzaharete isti 
mektedir. naden nizamnamei dahiliyi, bitaraflrğ[ 

Hinares ve Parral şehirleri tama- ve hiç ibir arkadaşımı istiıyerek incit-

ıgı vefalı §oekilde muhafaza 
ve teki.mü! ettirilecektir. (Bravo 
sesleri ,alkıılar). 

M . Maliyemiz 
h .alıyeınizin ana prensipini, cüm-
_urıyet devrinin ilk olarak memleke

tıınizde temin ve itina ile muhafaza 

dettiği hakiki ve samimi manası ile 
enk hUt · d k · Ta-.bb. çe esası teşkıl e ece tır. 

le . . Utleriınize olan sadakat tediye-
rıınızdeki ltıtiı:am sayesinde gittik

~~ artan devlet itibarının tal.viyesi 
~ .esasın büyük bir hassasiyetle ta

:ıbı ile mümkün olabileceği kanaatın. 
k~Yız, Memleketimizin her sahada in 
ışaf ve umranma matuf mesai prog

ramlarımızın, bu sahaların her birin
de1t· · · . ı ıhtıya.çları süratle tahakkuk et-
tırecek şekilde ve mali bakımdan sı-
~ı.ntıaız karşılıyabilecek çerçeveler 
ıç.ınde tanzim etmek azmindeyiz. 

Umumi hizmetlerin ifasını temin 
edecek varidat menbalarını tanzim e
derken istihsali ve vatandaşların te
diye kabiliyetlerini tazyik etmemeğe 
hassaten dikkat edeceğiz. (Bravo ses
le:i, alkışlar). Vergilerimizde daima 
ınutekimil ve vatandaşlarla devlet 
hukukunu aynı seviyede koruyacak 
tarh ve tahsil usullerinde devamlı is
l~atr tahakkuk ettirmek maliyemi
zın en başta gelen iştigal mevzuların
dan birini teşkil edecektir. 

Köylerimizin lwlkınnwsı 
Her vesile ile çiftçi ve köylü 

Yatandaılarımızın vergi yükünü 
~hfif ve köylerimizin iktisaden 
IUratle kalkınmasını temin et
lllek ve hayat ucuzluğuna matuf 
lahfifleri iktısat kaidelerinin sa
liın istikametlerinde mütemadi
Yen tahakkuk ettirmek en sami
lll( i eınellerimiz arasındadır. 
Bravo sesleri) 
Milli .Paramızın fili istikrarını ko-

1\unak başlıca umdemizdir. 

Devlet bütçesinden verilen 
ln&&f ve ücretlerle devlet serına
Yesile kurulmu§ müesseselerdeki 
maaı ve Ücretler arasında ahenk 
teaiai ve bu esnada bu müessese
lerin salim bir surette İ§lemesi
llin de temini, üzerinde ehemİ· 
Yetle tevakkuf ettiğimiz bir mev 
~'-dur. (Bravo sesleri) Bu gaye
:te matuf mesaiyi en kısa bir za
llı•rıda tahakkuk ettireceğiz. 

Me l(iiltiirlii Tiirldye ... 
iktıı ~!eketimizin maddi refahı ve 
viye a. 1 • kalkınması ancak kültür se
rüm ın~zın bunlarla müvazi olarak yü
tı d esı:yle mümkün olacaktır kanaa
t ~ ~tz· Türk çocuğunu daha ilk 
a k~ı . Ya~ında iken mektebe alarak 

z~l ·İ ıstidat ve faaliyetine uygun bir 
8

1 ~ sı e takip ettirmek memleketin i-
ım, sanat . k "k f 

1 
· ve pratık hayat ve te nı 

aaa 1.~et sahalarında görülen ele
~~~ ~ tiyacını onların yetiskin var
ı arıyle kar§ılamak maarif işlerin-

de tutacağı ' rnız esaslı yoldur. Bu yol-
da emin yh h . • • . • . _. uruyebılmek ıçm, ılk tahsı-
lı ogretmen v • . 1 • • 1 ~ e cgıtmen erımız e ver-
mege ça!r~makta devam edeceğiz. 
Mevcut hseleri, keyfiyetçe olgunlaş· 
tırmak ve yüksek tahsil müessesele-

Bu neticenin tebliğinden son· 
ra Başvekilimiz tekrar kürsüye 
gelmişler ve şunları söylemişler
dir; 

··- Arkada~larım; ~e
rek bendeniz ve p;t•rt•k ka
hint• arkadaşlarım hakkın

da g<>~tcrdiğiniz itimada 
arzı !:iikran t•dt•riz. Her 
vazifonıiz ve her işimizde 
hu itimadınızı muhafaza 
f•lmin• ,,.c ona lftnk olnu -
ya ç~h~aca~ız. °(Alkı~lar, 
muvaffak cl1'in se~leri). 

9ll,, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. 

rini tam hazırlayıcı mektepler haline 
getirmek emelindeyiz. Ankara, lstan 
bul üniversiteleri ile diğer yüksek 
tahsil mekteplerinin inkişafları ya
kından takip edilecektir. Türk çocu
ğunu ahlakı temiz, ruhça ve bedence 
sağlam, milletine, vatanına, cümhu
riyete ve inkılaba sadık yetiştirmek 

maarifimizin başlıca hedefidir. (Bra
vo sesleri, alkışlar). Tarih ve dil in
kılabımızın milli ruhun doğuşuna ve 
kuvetlenmesine verdiği hızı artıra

cağız. (Alkışlar.) 

Rayımlır Tiirki)·e ... 
Demiry,olu inşaatı cümhuriyet dev

rinin çizdiği büyük program dairesin 
de devam t:ttirilecektir. Demiryolları
mızın iktısadi ve teknik esaslar da
hilinde inkişafı için başlamış olan 
harekete kuvetle devam olunacaktır. 

Memleketin en ziyade muhtaç ol
duğu ve tahakkuku halinde en yük
sek ve feyizli neticeler vereceği ta
bii bulunan su işlerine B. M. Mecli
simizin gösterdiği büyük alaka sa
yesinde geniş bir pliinla başlanmış 
olduğu maliimunuzdur. Bu mesai
ye devam olunacaktır. 
Diğer nafıa ve amme hizmetleri 

üzerindeki çalışmalar da aynı hızla 

yürüyecektir. 

E1wrıonıi iı:lerimiz 
lktısadi sahadaki çalı~malarımrT,, 

istikametini her işimizde olduğu gibi 
Parti programının ana hatlarından 

alacaktır. Devletçilik prensibine da
yanan mavzularda faaliyetimiz ihti
yaçları, tehemiyetletine ve bu bapta
ki imkanlara göre sıraya koyarak te
min etmek ve devletin iktisadi teşek
kü//erinin işlemelerini ve hunların 
üzerindeki kontrollarr kunıluşlarrn
daki maksada cevap verecek şekilde 
ve şartlarrn müsaadesi nisbetinde te
kemmül ettirmek yolunu takip ede
cektir. (Bravo sesleri, alkışlar) . 

Toprak altı servetlerinin istismarı
nı iktısadi kalkınma pliinımızın bil
hassa tediye muvazenesi bakımından 
hazineye kuvet \l'erici ehemiyetli bir 
mevzuu olarak telakki etmekteyiz. 
Alellımum ticari miibadelelerde 

normal yolları takibe taraftar olmak
la beraber aynı zamanda dünya iktı
sadi sartlarmm icabr olarak karşılık
lı m;nfaatler ve müsaadeler yolu ile 
tediye bilançosunun mütevazin olma
sına dikkat edeceğiz . 
Diğer taraftan mahsullerimizin dış 

piyasalarda revaç itibarınJ artırmak 
için mühim ihraç mallarımızın stan
dartlanması yolundaki faaliyetlere 

Millet lıayatmdan ilham 
alarak 

Arkadaşlarım, 
Bütün bu arzettiklerim hükü -

met faaliyetinde göze çarpacak a• 
na hatlardır. Bunların yanında, 
millet hayatının lüzum gösterdiği 
daha binbir mevzu vardır. On -
ları tafsil ederek sizi yorac.ak de -
ğilim. Sözüme başlarken işaret 
ettiğim gibi, biz Cümhuriyet 
Halk Partisinin programına sa -
dık ve onun tahakkukuna çalı -
_şan insanlarız. Partimizin bize 
çizdiği hatlar dahilinde ve türk 
milletinin refah ve saadetine ma
tuf mesaide sizin vereceğiniz di
rektifler dairesinde çalışmaları -
mızı tanzim ve inkişaf ettirmek 
gayesiyle birleşmiş, ideali ve bi -
ribirine itimadı tamam bir kabi -
ne olarak huzurunuza çıktığrmız 
itikadındayız. Eğer, bizi bu vasıf
larımızla türk vatanının ve mil -
letinin yüksek maksatlarına hiz -
met edecek kabiliyette ve kuvet · 
te görüyorsanız itimat reyleriniz -
le taltif ve takviye ediniz. (Hay
hay sesleri sürekli alkışlar) 

Muhterem Başvekilimizden sonra 
birçok hatipler söz almışlardır. Ka
mutay'ın dünkü müzakere ve kararla· 
nna ait haberler diğer sütunlarımız. 
dadı~ · 

Afgan'ın 

Büyük 
Ankara 
Elçisi 

(Başı ı incı sayfada) 
en büyük adamı ve bütün şarkın terak
ki ve medeniyet babası Atatürk'Ü gö -
rememek acı:;ıdır. Diğeri ise bu derin 
acıyı gideren ve beni :;evindiren, ne-

diyoruz. 
F. R. ATAY 

Veteriner Fakültesi 

talebeleri tetkik 

seyahatine çıktılar 
Ankara Veteriner fakültesi son ı.ı

nıf talebesi dün akşam 40 kişilik bir 
grup halinde ve başlarında profesör 
Süreyya Tahsin Aygün olduğu halde 
bir tetkik seyahatine çıkmışlardır. E
vela İstanbul'a giderek orada mesleki 
etüdler yapacak olan kafile oradan da 
Yalova ve Burı.a'ya geçerek Bursa'da 
Merino:; fabrikasını gezecek, Karaca
bey harasında mesleki tetkikler yapa
caktır. (a.a.) 

lktısat Vekaleti Elektrik İşleri 
Etüt İdaresinden : 

Görülen lüzum üzerine idaremiz 
mutemedi Hikmet Güngören'in idare
miz namına hariçte her hangi bir mu
ameleyi görüp yapması menedilmiş
tir. 
İdaremizle münasebette bulunan 

hakiki ve hükmi şahısların malumu 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 
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cip türk milletinin başında, çok büyuk temas ederek demiştir ki: 
adam İsmet İnönü'nün bulunuşudur. "- Arap kongresi toplandığı za-

Bugünlerde içim yana yana Ata· man ben seyahatte idim. Havadisi ga· 
türk'ün tabutu önünde eğileceğimi zetelerde okudum. Şuraısı muhakkak 
düşünürken gene bugünlerde türk mil- ki biz şarklılar, garplılara nazaran hay
letinin temiz evladı büyük ve milli li geri kalmış bulunuyoruz. Bugün bi· 
şef lsmet lnönü'nün huzuruna karde;; ze ve bütün islam füemine düşen vazi
bir milletin ve kıralının derin saygı fe daha fazla çalışıp onlara yetişmek 
ve selamlarını iblağ etmek şerefini ka- olsa gerektir. Afganistan, bu yolda ilk 
zanacağımı hatırlıyarak müteselli o- hamleyi atan ve bütün dünyayı hay
luyorum. rette bırakan cok büyük neticeler elde 

Türk milleti ne büyük bir millet eden kardeş 'l~ürkiye'den örnek alarak 
ve ne faziletli bir insan camiasıdır ki onun izinde ve yolunda yürümiye eli
bugünü yaratan büyük Atatürk'ün bÜ· mizden geldiği kadar çalışmaktayız. 
yük yapıcısını ondan sonra kendine Diğer kardeş, do:;t ve müttefik millet
başbuğ seçmek kiy~etini göstermiş- ler de aynı şekilde çalışıyorlar. Ben 
tir. Kardeş türk milleti bu çok isabetli bu çalışma devrinde, hilafetin manası
intihap vesilesile de Afganistan'da bir nı anlamıyorum. Faydası ne olacak
kere daha takdis edildi ve biraz daha tır? Hangi müşküllerimizi hilaf<!tle 
sevildi. halledebileceğiz? Eğer bütün müslü-

Türkiye ile Afganistan arasındaki manian halife adı altında din telakki
münasebctler, daha iyisi olamıyacak leri için bir tek adama bağlamak isti. 
kadar kardeşçe, dostça ve samimidir. yorlarsa, onlardan bunun naısıl bir fay. 
Son senelerde yapılan Sadabat paktı, da temin edeceğini sormak lazımdır. 
esasen biribirlerine karşı mütekabil Bu husustaki düşüncelerimi şu şekilde 
dostluk ve ilerleme tP.mennilerind"n hülasa edebilirim: 
başka bir duygulan olmıyan Türkiye, - Hilafet bugün bin türlü ihtiyaç
İran, Afganistan ve Irak memleketle- !arımız içinde ve yapmıya mecbur ol
rini daha sok yakınlaştırmış, dünya· duğumuz birçok işler arasında konuş· 
nın bıı mühim köşesinde ideal sulhun ma mevzuu yapmıya dahi değmiyecek 
vücut bulmasını mümkün kılmıştır.,, kadar bambaşka bir meseledir. Bence 

Sayın büyük elçi bundan sonra a- çalrşarak kaybettiğimiz günleri ka
rap meselesi ve hilafet meselesine de zanmak lazımdır.,. 

miyle harap olmuştur. memeyi ıgöz önünde bulundurarak va-
Kamkenes zelzele neticesinde yok zifemi ifaya çok dikkat ve itina sarf

olmuştur. Her tarafta yatan cesetler, ettim. Ancak bu dikkat ve itinama 
taaffün etmiye başlamıştır. rağmen her ha:ngi bir arkadaşunı in -

San Karlos kasabası da harap ol - citmişsem bunun istemiyerek ve vazi
muş ve milyonlar sarfedilerek Nublc fc icaıbı olduğuna itimat buyurarak af 
nehri üzerinde inşa edilen köprü 400 ile müsamaha göstermenizi ( estafu -
metrelik bir mesafeye tkaymıştır. rullah sesleri) arkadaşların büyük lu-

Şillan şchrfode zelzelenin tahriba- tufkarlıklarından dilerim. 
tı korkunçtur. Çünkü burada zelzele Çok aziz arkadaşlarım, bugün siz
dakikalarca devam etmiş ve bu müd - )eri uğurlarken her birinize ayrı ayn 
det zarfında derhal yangınlar çık~ı.ş-. derin saygı ve samimi sevgilerimi 
tır. Bulaşık hastalıklar çı.Ianaması ıçm sunarak sıhat ve selamet ve muvaffa -
cesetler müşterek bir çukura defne - kiyetler temenni ediyor, ittihaz bu
dilmiştir • yurduğunuz kararlar dairesinde ınisa-

Konsepsiyon'da enkaz altında ka- nm üçüncü pazartesi gUnü toplanmak 
lan 200 ölü henüz çıkarılamamıştır. üzere B . M . . Meclisinin beşinci devre-

300 milyon pe::.o luı.~ar sinin son inikadına nihayet veriyo-
Santiago de Şili, 27 a.a. - Ölenle - rum." (Sürekli alkışlar). 

rin adedi 25.000 i geçmekte ve hasar 
300 milyon Pezoya yükselmektedir. 
Sari ha:;tahklara musap olanlar gö -
rülmcktedir. 

llcl~zilm kongosunda 
Kosntermansvil, 27 a.a. - Beçika 

kongosu - lliyamlazira yanardağı ye
ni bir şiddetle indifaa başlamıştır. 

Binlerce hektar orman ve ağaçlık lav
lar. ve yangınların te:;iriyle harap 
olmuştur. 

20.000 iilii. 40.000 ycırlılı! 
Santiago de Şili, 27 a.a. - Son 

malumata göre zelzeleden ölenlerin 

..ı 1ıı1111111111111111111111111111111111 ı~ 

_ İKİNCİ BALAYI : 
: Pek yakında başlıyor.. : 
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ZA Yt - Ziraat Bankası merkez 
müdürlüğüne tevdiatımı mübeyyin 
29. 1. 938 tarihli ve 3707 sayılı vadeli 
tasarruf bonosunu zayi etmiş ve ye
nbi için müracaat ettiğimden eskisi
nin hükmü olmadığı ilan olunur. 
Kurşuncu apartman 1 ci dairede 
Fikret Ors. 305 

ade·di takriben 20 bin ve yaralıların _ l"TALYANCA 
adedi ise 40 bindir. Bir kıaım halk -
son derece sefil ve perİ§andır. Tel
graf ve telefon muhaberatı kesilmiş
tir. Hükümct sari hastalıklann ya· 
yılmasına mani olmıya çalıtmakta -

Hususi ders verilir ve türkçe
italyanca her türlü tercüme ya
pılır. En iyi referanslar Cetalet-
tin Nuri - Tel : 2532 319 

dır. 

Satıhk antrepo 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Nevi Mukadder Depozitosu 
kıymeti Esas No. YER1 

34 lstanbul'da Fındıklı'da Mol
la Çelebi mahallesi Dolma
bahçe caddesi eski 136 - 136 
Mü. 138, 140 yeni 172, 184 

Kfirgir 
antrepo 206.700 T.L. 41.340 T .L. 

1 - Tafsilatı yukarıda yazılı antrepo pazarlık usulü ile satışa konulmuş
tur. 

2 - Pazarlık 6 şubat pazartesi günü saat on beşte İstanbul şübemiz sa
tış komisyonu huzurunda yapılacak ve ihalesi Ankara'da idare meclisimi
zin ta:;vibine arzedilecektir. 

3 - İstekli olanların mezkur tarihte saat on beşte 1stanbu1 şübemizde 
hazır bulunmaları ve o tarihe kadar depozitoyu veznemize yatırmaları. 

(337) 10342 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. ---------- Elektrik mühendisi 
---------- ------ aranıyor 
----------- ---- Sümer Bank Umum Müdürlüğünden : ---- ---------------

Malatya ve Trabzon Elektrik Şirketlerinde çalıtmak üzere~ 
birer elektrik mühendisine ihtiyaç gösterilmektedir. =: 

Maaşları tecrübe ve liyakatlerine göre takdir ve teshit§ 
edilecektir. --= Taliplerin yazı ile veya bizzat Sümer Bank Umumi Mü- =: = dürlüğünde Personel Şubesine müracaatları. 263 = 

':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 



RESMİ İLANLAR 
Askeri Fabrikalar 

10 ton boh~alık sa~ ihalesinin 
temdit edildiği hakkmda 

Kuru fasulya alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Ankara Asliye Mahkemesi Tica
ret Dairesi Reisliğinden : 

Müddeialeyh: Mevlut Dede Sulu
han'da 9 No : da. 

Milli Müda/.ıa Bakanhğı 

Öğretmen alınacak 

6 - Eksiltmeye gireceklerin kanu- 1 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı belgelerle birliktr 
zarflarını behemehal ihale saatından ı 
bir saat evline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

Bayındırlık Bakanhğı 

Yapı işleri ilônı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo -
nundan: 

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

2 - Tahmin bedeli 5000 lira olup 
muvakkat teminatı 37 5 liradır. 

Müddei Suluhan'da komisyoncu 
Zekeriya Satanel vekili avukat Asım 
Ruacan tarafından müddeialeyh Mev
lut Dede aleyhine 4. 8. 938 tarih ve 91 
gün vadeli bir kıta bono bedelinden 
mütevellit 500 lira alacağın tahsili 
hakkında ikame edilen davaya müte· 
allik arzuhal suretinin müddeialeyh 
gösterilen adresten çıktığı ve halen 
bulunduğu adresinin de malfun olma
dığından on beş gün müddetle ilanen 
tebliğine karar verilmiş ve arzuhal 
sureti mahkeme divanhanesine talik 
edilmiş ise de bu müddet zarfında 
müddeialeyh bir cevap vermemiş ve 
halen bulunduğu adresini de bildir
memiş olduğundan duruşmanın 17. 2. 
939 cuma günü saat 9,30 da yapılma
sına ve bu baptaki davetiyenin ilanen 
tebliğine karar verilmiş olduğundan 
muayyen gün ve saatte müddeialeyh 
Mevlut Dedenin mahkemeye gelmesi 
veya bir vekil göndermesi aksi tak
dirde gıyabında duruşma yapılacağr 
i1anen tebliğ olunur. (340) 10344 

(157) 10195 
M. M. Vekaleti Askeri LiseJe r 

Müfetti~liğinden : 
k ı - Şimdi Ankarada bulunan, il 

baharda Kayseri civarındaki yeni b 
nasına nakledilecek olan " Ankara Ge 
dikli Hazırlama orta okuluna" aylı 
ücretle Riyaziye, Türkçe, Almanc 

i-
-
k 
a 

öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden aranılacak şart 
lar aşağıdadır. 

-
a) Okul ile Zencidereye gitmeyi te 

ahhüt etmiş olmak. 
. 

b) İstekli oldu ğu ders için ehliyet 
li bulunmak. 

-

k (Kültür bakanlığınca ehliyeti tasdi 
edilmiş bulunmak veya üniversited 
imtihan vererek ehliyet almış olmak. 

e 
) 

c) Askerliğini yapmış olmak, mec 
bud hizmeti bulunmamak. 

-

a 3 - Alrnacak öğretmenlere ayd 
108 lira ücret ve oturmaları için oku 
civarında Zenciderede aile ikametga 

1 
-

hı verilecektir. 

-
4 - İstekli olanların Ankarada M 

M. V. askeri liseler müfettişliğine dı 
lekçe ile müracaatları ve dilekçeleri 
ne ehliyetname, nüfus tezkeresi tas 
dikli suretleriyle fotoğraflı hal terce 
melerini bağlamaları ilan olunur. 

-
-

(5016) 9076 

Pulanya Tezgahı alınacak 

M. M . V. Deniz Merkez Satın Al -
ma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 18.000 li 
ra olan iki adet pulanya tezgahının 
kapalı zarfla eksiltmesi 2 mart 939 ta 
rihine rasthyan perşembe günü saat 
14 de vekalet binasında müteşekki 

komisyonumuzda icra edilecektir . 

-

1 

2 - Şartnamesini almak istiyenle
rin her gün komisyona müracaatları 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 
1350 lirahk ilk teminat ve kanuni bel
gelerini havi kapalı teklif zarflarını 
belli günde "ksiltme saatinden bir sa
at eveline k..ıdar komisyon başkan
lığına mak z mukabilinde vermeleri 
postada ol ak gecikmeler kabul e-
dilmez. (105) 10160 

Küçük edevat çantası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 

1 -100 adet kompile küçük ede
vat çantası açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. 

2 -Ekisltmesi 6-2-939 pazartesi sa 
at 11 dedir . 

3 -tik teminat 90 lira olup şart -
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. ün
cü maddelerinde yazıh belgelerle bir
likte muayyen gün ve vakitte M.M. 
V. satınalma komisyonunda bulunma-
1 arx. (225) 10252 

Vakıflar 

Satılık arsa 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Mevkii 

Karacabey 
Hamamönü 

Ada Parsel 

273 29 

Cinsi 

Miktarı 
Metre 

Murabbaı Pafta 

M2. s. 
Arsa 102, 46 62 

Muhammen Muvakk .. 
kıymeti teminat; 

Lira K. Lira K. 

1536 90 116 

y 

p 

Yukarda evsafı yazılı vakıf arsanın 
mülkiyeti peşin para ile açık artırma

a konulmuştur. lhale 10-2-939 cu
ma günü saat 14 de vakıflar Umum 
müdürlüğü varidat müdürlüğünde ya
ılacaktır. Almak ve. satış şartını gör 

mek istiyenlerin adı geçen müdürlü-
ğ e müracaatları. {127) 10151 

Satılk oda 
Uınum Müdürlüğün 

6 garaj yaptırılacalC - d 
Vakıflar 

en-: 

M. M. V kaleti Satın Alma Ko· 
ınisyonundan : 

1 - Küt ya'da iki garaj, Balık

esir'de iki raj, Uşak'ta iki gara1 
yapıları ayı ıyrı kapalı zarfla eksilt
miye konm ur. 

2 - Keş f bedelleri: Kütahyadakı 
iki garaj ya ,mm 100.200 yüz bin iki 
yüz lira 89 uruş, Balıkesirdeki iki 
garaj yapıs n 47836 kırk yedi bin 
sekiz yüz o ~ altı lira üç kuruş, U
şaktaki iki raj yapısının ise 49115 
kırk dokuz yüz on bl!Ş lira 37 ku
ruştur. 

3 - Eksi ıeleri: Kütahyadaki ga
raj yapsısını eksiltmesi· • 7-2-939 sa
lı günü saat 1 ı de Balıkesirdeki iki 
garaj yapısı ı eksiltmesi aynı gün 
saat 16,30 da şaktaki iki garaj yapı
sının eksiltm .i yjne aynı gün saat 
16 dadır. 

4 - Temi 
ların 6260 liı 

rın 3588 lira 
3684 liradır. 

5 - Şartn 
rajların 501 
rajlarm 240 
rın 246 kuru 
satınalma ko 

6 - Eksilt 
ni teminat v 
3 maddelerin 
likte zarfları 
tinden bir sa 
V. satınalma 
ri. 

t: Kütahyadaki garaj
Balıkesirdeki garajla· 

Uşaktaki garajların ist 

ıeler Kütahyadaki ga
ruş, Balıkesirdeki ga
ruş, Uşaktaki garajla

mukabilinde M. M. V . 
syonundan alınır. 
ye gireceklerin kanu-
490 sayıh kanunun 2, 
yazılı belgelerle bir
behemahal ihale saa
eveline kadar M . M 
ımisyonuna vermele· 

(158) 10194 

Muhtelif binalar 

yaptırılacak 

M.M.Ve 
yonundan: 

leti Satın .tt.lma Komis 

1 - Balık rde beş, Kütahyada üç 
bina inşaatı. y ı ayrı kapalı zarfla ek
siltmeye kor.mJştur. 

2 - Ke~if b delleri: Balıkesirdeki 
beş binanın !; 955 lira 70 kuruş, Kütah
yadaki üç biı anın 7006 lira 32 kuruş -
tur. 

3 - Eksiltmesi: Balxkesirdeki beş 
binanın 7.2.939 sah günü saat 14 de, 
Kütahyadaki Us binanm aynı gün saat 
14.30 dadır. 

4 - Teminat · Balıkesirdeki beş bi
nanın 747 lira, Kütahyadaki üç bina · 
nın 525.5 liraı:lır. 

5 - Şartnameler: Balıkesirdeki in· 
ta.atın 50 kuruş, Kütahyadaki inşaatın 
35 kuruş mukabilinde komisyondan a
lınır. 

Miktarı 

metre 
Mahallesi Cinsi murabbaı Pafta Ada 

--------
I nkılap Mescit ve 59 7 45 

bir oda 14 

83 
Muhammen Muvakkat 

p arsel 
kıymeti 

Lira 
teminatı 

Lira 

4 ve 26 1000 75 

il 
Yukarda evsafı yazılı vakıf mescit 

e bitişiğindeki bir odanın mülkiye
peşin para ile açık arttırmaya ko

ulmuştur. İhale 8 şubat 939 çaşam
ti 
n 

d ' 
la 
m 

ba günü saat 14 te vakıflar Umum mü 
ı.irlüğü varidat müdürlüğünde yapı· 
caktır. Almak ve şartlarını öğren -
ek istiyenlerin adı geçen müdürlü-

ğ e müracaatları. (210) 10237 

Sıhat BakanhQı 

Afiş bastırılacak 

le 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Veka

tinden : 

( 
r 

1 - Nüshaları vekalette mevcut 
hava ve.zehirli gaz tehlikesinden ko -
unma levhaları) isimli afişlerden do
uz çeşidi, muhtelif renkli olarak a . 
xk eksiltme usuliyle bastırılacaktır. 

k 
ç 

b 
2 - Bu levhaların beherinden üçer 

in tane olarak ceman 27.000 adet bas
rılacaktır. tı 

li 
3 - Bu levhaların muhammen bede-
3.000 lira olup % 7.5 muvakkat te

minatı 225 liradır. 

:i 

4 - Eksiltme 30.1.939 tarihine mü -
adif pazartesi günü sabahı saat 10 da 
hat ve içtimai muavenet vekaletinde 

oplanan hususi komisyon marifetiyle 
ra olunacaktır. 

Si 

t 
ic 

n 
la 

5 - Muvakkat teminat nakit veya 
akit mahiyetinde tahvilat olursa bun
r komisyon tarafından kabul edile . 
iyeceği için daha eve) maliye vezne
ne yatırılarak makbuzunun komis 
ona tevdi edilmesi lazımdır. 

m 
si 
y 

iç 
a 
h 
d 

6 - Şartnameler Ankarada sıhat ve 
timai muavenet vekaleti içtimai mu

venet işleri reisliği ile !stanbulda sı
at ve içtimai muavenet müdürlüğün
e görülebilir. 

a 

v 

7 - Nümuneler sıhat ve içtimai mu
venet vekaletinde olup bunları gör -

mek istiyenlerin vekalet içtimai mua
enet işleri dairesi reisliğine müraca-

a tları lazımdır, (129) 10163 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmiye konulan iş: Görü

len lüzuma binaen mukavelenamesi 
feshedilmiş olan Ankara istasyonu 
karşısındaki Gençlik parkı birinci kı
sım inşaat bakiyesidir. 
Keşif bedeli 253464 lira 2 kuruştur. 
2 - Eksiltme: 17 şubat 1939 cuma 

günü saat 15 de Nafia Vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 

açık eksiltme usuliyle yaprlacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 

müteferri evrak 12 lira 67 kuruş be -
del mukabiiinde yapı işleri umum mü
dürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin 13888 lira 56 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve Nafia 
Vekaletinden almmış ehliyet vesika
sı göstermeleri lazımdır. Bu vesika
yı eksiltmenin yapılacağı günden en 
az sekiz gün eve] bir istida ile Nafia 
Vekaletine müracaat edilerek alma 
!arı muktaxidir. 

5 -istekliler mukavele projesi ve 
merbutatrnr kabul ettiklerine dair 
imza edilerek bunları diğer istenilen 
vesikalar ile birlikte ikinci maddede 
tayin edilen saatten eve) komisyon 
reisine tevdi etmeleri lazımdır. 

(298) 10336 

~- Tarım BakanhOf 

Otoklav ve saire ahnacak 
Merkez Ziraat Müca·dele Enstitü

sü Direktörlüğüne : 
Enstitümüz için lüzumu bulunan 

tahmini kıymeti 800 (sekiz yüz) lira 
olan bir adet otoklav ile bir adet ku
rutma dolabı 13. 2. 939 çarşamba gü
nü saat 3 de merkez ziraat mücadele 
enstitüsünde toplanacak satın alma 
komisyonunda pazarlık suretiyle sa
tın alınacaktır. Muvakkat teminat 60 
liradır. Şartname enstitü direktörlü
ğünden parasız olarak verilir. 

(343) 10345 

Bankalar 
Elektrik mühendisi aramyor 
Sümcrbank Umum Müdürlüğün-

den: 
Malatya ve Trabzon elektrik şirket

lerinde 'iahşmak üzere birer elektrik 
mühendisine ihtiyaç gösterilmekte
dir. 
Maaşları tecrübe ve liyakatlerine 

göre takdir ve tesbit edilecektir. 
Taliplerin yazı ile veya bizzat Sü

merbank umumi mülürlüğünde Per
sonel subesine müracaatları. 

' (276) 10303 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
olan ve 23-1-939 pazartesi güna saat 
15 te kapalr zarfla ihale edileceği e
velce ilan edilmiş olan 10 ton bohça
lık saç bu kerre görülen lüzuma bi
naen 7-şubat 1939 sah günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 

İhale Ankarada Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü binası içinde top
lanan satmalma komisyonunca yapı
lacaktır. 

Şartname parasız olarak mezkur 
komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(750) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2,3. maddelerin
deki vesaikle komisyona müracaatla-
rı. (253) 10260 

149 Kalem ateşe mukavim 
mt;h~elif tuöla ve har~lar 
iha~esinin temdit edi:d~ği 

hakkında 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Aima J\..onıisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (151.170) lira 
olan ve 27.1.939 cuma günü saat 15 te 
ı{apalı azrfla ihale edileceği evelce i
.an edilmiş olan 149 kalem ateşe mu
kavim muhtelif tuğla ve harçlar bu 
kerre görülen lüzuma binaen 10 şubat 
939 cuma günü saat 15 te kapalı zarf
la ihale edilecektir. 

İhale Ankarada Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü binası içinde topla
nan satınalma komisyonunca yapıla -
caktrr. 
Şartname (7) lira (56) kuruş muka

bilinde Mezkur komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat (8808) 

lira(50) kuruşu havi teklif mektupla
rım mezkfır günde saat 14 c kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele -
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
lcnm;,."'"'" oni;r_,,.,.. "+-12•T (.?C:4.\ 10'.'l()O 

15 Ton gliserin ihalesinin 
temdit edildiği hakkmda 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merke~ Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (8250) lira o
lan ve 6-2-1939 pazartesi günü saat 15 
te kapalı zarfla ihale edileceği evelce 
ilan edilmiş olan 15 ton gliserin bu 
kerre görülen lüzuma binaen 22-2-1939 
çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf
la ihale edilecektir • 

İhale Ankarada askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü binası içinde topla -
nan satmalma komisyonunca yapıla -
caktır. 

1 
Şartname parasız olarak komisyon -

dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
-------------- nat olan (618) lira (75) kuruşu havi 

A. O. Çevirge M. 

Naki iyat yaptı nlacö k 
Ankara Orman Çevirge Müdür-

fründen : 

Dursunbey istasyonuna yirmi iki 
kilometre mesafede bulunan Alaçam 
ormanının Karadere mıntakasından 

kesilen ve halen makta dahilinde bu
lunan 11404 metre mikap çam tomru
ğu ile yine Dursunbey istasyonuna 
yirmi iki kilometre mesafede Ayı de
re mıntakasında kesilen ve halen 
maktalar dahilinde bulunan 7000 met
re mikap çam tomruğunun beher met
re mikabı 250 kuruştan 30-9-939 niha
yetine kadar istasyonda orman depo
suna teslim edilmek şartiyle nakli a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Dursunbeyli istasyonundan 
tomrukların bulunduğu maktalar ke
narına kadar kamyonla nakliyat müm 
kün olabilecek vaziyette yollar ve 
köprüler revirimizce yaptırılmış ve 
tamir ettirilmiştir. 

2 - Yol ve köprülerde hasxl olacak 
bozukluklar revirimizce yaptırılacak
tır. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 
Ankara ve İstanbul orman çevirge 
müdürlükleriyle Dursunbeyli'de Re -
vir amirliğinde bedelsiz olarak göre
bilirler. 

4 - İhale 8-2-939 ta~:: ·. mfü _dif 
çarşamba günü saat 15 t~ ~ · -_ .• ıbey 
Alaçam Revir amirliği daiı .. sinde te
şekkül edecek komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
tekliler 3450 lira 75 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve 939 yılına ait 
ticaret odası vesikasını ibraz etme -
leri lazımdır. (266) 10284 

teklif mcktuplarmı mezkur günde sa-
at 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu -
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkOr gün ve saatte komisyona mü -
racaatlarr. (296) 10311 

Yevmiye 150 : 500 kilo ince 
• cevu sahıı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Azami ve asgari miktarları yukarı
da yazıl. talaşlar 16-2-1939 perşembe 
günü saat 14 de dÇik arttırma. ile i -
hale edilecektir. 

Beher kilosunun tahmini bedeli 25 
santimdir. Şartname parasız olarak 
·komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (9) lira (85) ku
ruş ve ~490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla
rı. (316) 10340 

Bayram münasebetiyle 

Altlndağ 
Kadın şapka levazımatı tecimevi İ
kinci Anafartalar caddesi Mehmet 

Topçu Ap. Kat 3. 
Sayın müşterilerine ayın 28 inden 

itibaren Tope, Antilop, Tavşan üze
rine en güzel renkleri bilhassa her 
yerde rağbet gören SİKLAMEN ren
gini ve muhtelif nadide elbise ve şap
ka çiçeklerini hazırlamış, rekabet ka
bul etmez fiyatlarla satışa başlıya-

caktır, 311 

3 - Eksiltmesi 30. 1. 939 P. ertesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 saydı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(131) 10153 

Bir hesap memuru aranıyor 
Üçüncü Piyade Alayı Levazım 

Müdürlüğünden : 
Ankara garnizonu yaya alayı ıçın 

bir hesap veya muamele memuruna 
ihtiyaç vardır. Emeklilerden 58 ya§r
nr ikmal etmemişler tercihan alınacak
tır. Emekli bulunmadığı takdirde bu 
vazifeyi ifaya muktedir bir sivilin de 
seksen lira bir ücretle alrnacağmdan 
isteklilerin 32. inci alay levazımma 

müracaatları ilan olunur. 
(321) 10328 

Satıhk kavanozlar 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Bilecik anbarında mevcut muhtelif 

ebatta 2000 adet '..>oş ve temiz kava -
noz satılacaktır. 

Almak istiyenlerin 30-1-939 pazar
tesi günü saat 10 da Ankara Levazım 
amirli ğ i satınalma komisyonuna gel-
meleri. (326) 10341 

Ankara,, Valiliği 

Ankara Birinci Asliye Hukuk 
Mahkemesinden : 

Eskişehirde arabacı: Çerkeş kara
lar mahallesinden Ahmet oğlu Meh. 
mede: 
Karınız Ayşe Danacının mukadde

ma aleyhinize açtığı evlilik birliğinin 
siyanetine matuf ihtar davası üzerine 
haneyi zevciyete avdet etmediğiniz
den ve mezkur ihtar dasar kesbi kati
yet ettiğinden dolayı bu kere boşan
ma talebine mütedair davanın muhake 
mesinde mahiyeti bundan ibaret olan 
davanm duruşması 16-1-939 pazartesi 
günü saat 14 de icra kılınacağından 
bahisle ilanen davetiye tebliğ edilmiş 
ve tayin kılınan günde gelmediğiniz 
gibi musaddak bir vekil de gönder-
mediğinizden davacının talebiyle hak
kınızda ğıyap kararı ittihaz ve duruş
manın 17-2-939 cuma saat 14 e taliki
ne karar verilmişitr. 

Mezkur gün ve saatte Ankara birin 
Kirahk kum parselleri ci asliye hukuk mahkemesine geıme-
Ankara Valiliğinden : niz veyahut musaddak bir vekil gön-
2. ı. 939 gününde ihale edileceği i- dermeniz aksi takdirde gıy~abınızda 

lan edilmiş olan Çubuk çayr mecrasm- mahkemey~ d.evam o~unac~g~ H. U. 
daki kum parsellerine vakti muayye- J M. K. 401 ıncı maddesı ~ucııbınce .~ı
ninde talip zuhur etmediğinden 2490 yap ka~_arı ma~a~ma kan~ olmak. uze 
sayıh kanunun 43 üncü maddesi hük- :eA usulun 142 ıncı maddesıne tevfıkan 
müne tevfikan bir ay müddetle pazar- ılan olunur. (294) 10335 
lığa konulmuştur. 

Taliplerin her pazartesi ve perşem
be günleri encümeni daimiye müraca
attlan. v~ sartn.amesini .ıröı:mek istive.ıı
ıerın ae nususı ıaare tana.ırıcuıt ve tah-

sil müdürlüğünde görebilecekleri ilan 
olunur. (122) 10135 

Demiryolları 
Eksiltme günü tebdili 

D .D. Yolları Satın Alma Kom.is-.Benzin deposu 
yonundan : 

Ankara Valiliğinden : 9-2-939 tarihinde eksiltmesi ya.pılaca-
1 - Etimesgut sıhat merkezi yanın- ğı evelce ilan olunan Eskişehir yol a

da beton ve demir kapılı bir benzin de- telyesinde marangozane ve garaj in
posu açık eksiltme ile 7 · 2. 1939 sah şaatr ihalesinin ayni şerait dairesinde 
günü saat 14 de ihale olunacaktır. olmak üzere 17-2-939 tarihinde yapı-

2 - Muhammen bedeli 408 lira 79 lacağı ilan olunur. (300) 10337 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 39 liradır. Tahmil ve lahliye münakasası 
4 - Şartname ile resim ve keşfi gör- D. D. Yolları Umum Müdürlüğü 

mek istiyenlerin vilayet sıhat müdür-
Satın Alma Komisyonundan : 

lüğü dairesine gelmeleri. H. Paşa deposuna bir sene zarfında 
____ <_12_5_> _______ ı_o_ı_5_o_ gelecek olan tahminen 40000 ton ma-

den kömürünün vagonlardan yere bo-

0 İze I elektroı· en g rupu şaltılması ve yerden makine ve va
gonlara yükletilmesi işleri 9-2-939 ta-

Edremit Belediye Riyasetinden : rihine müsadif perşembe günü saat 
Edremit belediyesi elektrik santra- 15 te Haydarpaşa gar binası dahilin· 

lr için alınacak yeni dizel elektrojen de 1 inci işletme komisyonu tarafın-
gurubu kapalı zarfla eksiltmeye ko - dan kapah zarf usuliyle ihalesi yapı
nulmuştur. Muhammen bedeli 9961 lacaktrr. 
lira muvakkat teminatı 747 lira sekiz Beher ton kömürün tahliyesi 10 ve 
kuruştur. 7 - Şubat - 939 salı günii tahmili için de 20 kuruş muhammen 
saat 10 da Edremit'te belediye daire- bedel konmuştur. 
sinde encümen huzurunda ihalesi ya- İsteklilerin "900" lira muvakkat te
pılacağından taliplerin müracaatları minat makbuziyle kanunun tayin et
ve buna ait eksiltme, fenni şartname tiği vesika ve teklif mektuplarını ay
ve planlar İstanbul, Ankara, belediye- nı gün saat 14 de kadar zarfın komis
ı:rinde ~evcuttu~. Izahat istiyenle - yon reisliğine verilmesi lazımdır. 
rın m~z.k~r beledıyelere müracaat et- Bu işe ait şartnameler H. Paşa'da 
melen ılan olunur. (350-208) 10231 11 inci işletme komisyonu tarafından 
----------------- parasız verilir. (340-206) 10229 

Tahmil ve tahliye 
münakasası 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan: 
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12996 
Beher tonu Beher tonu Beher tonu Beher tonu Beher tonu 

(10) k~r~ş (3) kuruş. (18} kuruş (20) kuruş (35) kuruş 
!daremızın Haydarpaşa lımanında bir sene zarfında tahmil tahliyesi 

icra edilecek olan maden ve kok kömürlerinin tonajları takribi olarak her 
ameliyenin altında gösterilmiştir. 7-2-939 tarihine müsadif salı günü saat 
11 de Haydarpaşa gar binası dahilinde 1 inci işletme komisyonu tarafın_ 
dan kapalı zarf usuliyle münakasası icra edilecektir. Bir senelik maden ve 
kok kömürünün tahmil tahliyesi için 8754 lira 56 kuruş muhammen bedel 
konmuştur. 656 lira 59 kuruş muvakkat teminat ile aynı gün saat ona ka
dar komisyon reisliğine müracaat edilmesi ve bu işe ait şartnamelerin H. 
paşa liman rıhtım başmüfettişliğinden parasız olarak alınması ilan olunur. 

(526-304) 10315 
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28 - 1 - 1939 

Elektrik tesisatı 

Maraf Belediye Riyasetinden : 
Maraşta yapılacak idro elektrik san

tralının projesini ahiren Nafıa Ve -
kaletinden musaddak tadile göre ve 
kapalı zarf usuliyle münakasaya çıka
rılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli inşaat 
k~smı (7718) lira (33) kuruş ve miha
nıki ~ısmı (33420) lira (20) kuruş ol
mak uzere 41138.53) liradır. 

2 - Teklifler inşaat ve mihaniki 
kısımları için ayrı ayrı da kabul olu
nacaktır. 

3 - istekliler bu işe ait fenni şart
name ve eksiltme şartnamesi ile mu
addel proje ve keşif raporunu 3 lira 
mukabilinde Maraş belediyesinden a
labilirler. 

4 - Eksiltme 939 şubatının doku -
zuncu perşembe günü saat 15 te Ma -
raşta belediye dairesinde encümen 
huzurunda yapılacaktır. 

5 - Münakasaya gireceklerin ka -
nun dairesinde bütün vesikalarını ib
raz ve kanuni teminat akçelerini ita 
etmeleri meşruttur. 

6 - Muaddel projeye göre makine 
ve malzeme aksamında hiç bir tebed
dül olmıyacağından (yalnız cebri bo
ru bire indirilmiştir) ve işte çok müs
tacel bulunduğundan 20 gün müddet
le ilanı kabul edilmiştir. 

7 - Teklif mektupları şubatın 9 un 
cu günü saat 14 e kadar kabul olunur. 
Fazla izahat almak istiyenler müna -
kasa şartnamesinde bulurlar. 

{336-205) 10228 

Buz nakliye kamyonu almaca' 
Adana Belediye Riyasetinden : 

1 - Buz nakline mahsus bir adet 
buz nakilye kamyonu açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli iki bin se
kiz yüz liradır. 

3 - Muvakkat teminatı iki yüz on 
liradır. 

4 - İhalesi şubatın 9 uncu perşem
be günü saat on beşte belediye encü
meninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi belediye yazı işle
ri müdürlüğündedir. İstiyenler ora
dan parasız olarak alabilirler. 
ıa:· - Taliplerin ihale günü teminat

. ıyıc birlikte muayyen saatte bele-

Iıye enc~enine mUracaatlan ilin 
o unur. 10263 

ıl Satllık fabrika 

lçel Defterdarlığından : 
1 - Açık artırmıya konulan Dakik 

Çir Çir ve Nebati Yağ Türk anonim 
şirketinin hazineye olan 58881 lird 
vergi borcunun ödenmemesinden do· 
layı ipotekli bulunan Fuad ve Sezar 
Şa~tiye ait Mersinin hastane cadde· 
sinde kain fabrika zemininin tama-

6 - Bu hususta fazla malfımat al -
mak istiyenlerin İçel idare heyetine ve 
defterdarlığına müracaatları ilan olu-
nur. (301) 10313 

Bir Elektrik Mühendisi 

alınacak 
Samsun Belediyesin-den : 

Şehrimizin 250 lira ücretli elketrik 
mühendis ve işletmemüdürlüğü mün
hald~r. Taliplerin vesikalariyle bele
diyemize müracaatları. (638-339) 

10343 

Münakasa tehiri 
Kayseri C. H. P. llyönkurul 

başkanlığından: 
30. ı. 939 tarihinde ihalesi yapıla

cağı ilan edilmiş olan Halkevi binası 
inşaatı münakasası tehir edilmiştir. 
İhale günü ayrıca ilan edilecektir. 

318 

Satıhk Kamyon 
(Hali tasfiyede Yaman Kol -

lektif Şirketi) tasfiye heyeti An
kara vekilliğinden: 

Hali tasfiyede 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 ta~ 
fiye heyeti Ankara vekili avukat Sıt
kı Öztükel'e tekliflerini hamilen mü
racaatları ilAn olunur. 292 

Pazarhk ilônı 
Posta, Telgraf Levazım Müdürlü

ğünden : 
24-1-939 tarihinde eksiltmesi yapıla
cağı ilan olunan 75 ton gazovil talip 
çıkmadığından 16 şubat 939 saat 16 da 
Ankara'da posta telgraf umum mü -
dürlüğü binasındaki satmalma komis
yonunda yapılacak pazarlıkla muba -
yaa olunacaktır. 

Muhammen bedel 9750 lira muvak
Jcat teminat 731 lira 25 kuruştur. İs -
teklilerin mesai saati dahilinde her 
.gUn mezkQr komisyona ve latanbul'
da ayniyat sübesine müracaatla şart
nameleri görmeleri ve pazarlık için 
yukarıda yazılı gün ve saatte adı ge
çen komisyonda hazır bulunmaları i-
lan olunur. (306) 10339 

Jandarma 

22 tüf ekci sandığı ah nacak 
miyle üzerinde inşa edilmiş üç kattan Jandarma Genel Komutanhiı An-
ibaret zemin katı değirmen: ikinci ka kara Satın Alma Komisyonundan: 
tı Dakikin taksimatı, üçüncü katr e-
lek dairesi ve garp cihetinde makine 1 - Vasıf ve örneğine UYiUn ve 
ve buzhane dairesi ve müştemilatı ve bir çiftine yüz yetmiş dört lira on 
derununda bilcilmle alat edevat ve kurut kıymet takdir edilen 22 
tesisatiyle şimal kısmında üç daireli çift tüfrkçi sandığı 9. 2. 939 perşembe 
yazıhane ile ittisalinde fevkani ve tah günü saat onda açık eksiltme usulü 
tani dört oda, ma müştemilat bir ha- ile satın alınacaktır. 
neden ibaret gayri menkul (müsteci· ı 2 - Şartnamesi parasız komisyon
ri borçlu şirketin musaddak icar mu- dan alınabilecek bu eksiltmeye gir
kavelenamesi ve zeyli mucibince 946 mek istiyenledn 287 lira 27 kuruşluk 
senesi haziranına kadar mecurda in- teminat mektup veya vezne makbuzu 
tifa hakkı gibi müktesep hakları malı ile şartnamede yazılı belgelerle bir
fuz olmak ve yapak şirketinin eylül likte tam vaktinde komisyona baş 
941 tarihine kadar olan icarı tanınmak vurmaları. (160) 10200 
şartiyle) tahsili emval kanununa tev-
fikan satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 226046 lira
dır. 

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

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

5 - Arttırmaya girebilmek ıçın 

%7.5 nisbetinde ve arttırma, eksiltme, 
ihale kanunu hükmüne tevfikan temi· 
nat verilmesi lfizımdır. 

C RiT 11 ~n güzel tuvalet~ 
sabunudur 297 

ZA Yl - 1327 senesinde Bolu idadi 
mektebinden aldığım şahadetnamem 
zayi olmuştur. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilan ede-
rım. 

Bolu 'nıın Karaçayır mahallesinden 
Somuncu Şeyhzade Hafız Abdullah 
oğlu Mehmet Emin Erim. 315 
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İzmir 
Satış 

incir ve Uzüm 
Kooperatifleri 

Tarım 
Birliği 

T A R İ J SİRKESİ 
Halis Taze Üzümden Yapı 1 mışhr. 

TAR t S SİRKESİ 
İŞTİHANIZI AÇAR. 

TARİŞ SİRKESİ 
SİZE EMNİYET VE ZEVKLE YEMEK YEDlRIR. 

TARİŞ SİRKESİ 
Cidden emsalsiz ve rakipsizdir. 

SIHHA TiNi SEVENLER, SOFRALARINDA 

Behemehal TARİŞ SİRKESİ bulundurmahd1r 

SATIŞ MAGAZASI: 

Ankara Memurlar Kooperatifi 

SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE 
Mamulatı hususunda birinciliği kazanan Bankalar caddesinde -

ki Şehzadebaşı Şekercisi OSMAN NURİ bayram münasebetiyle 
tenziJatlı tarifesini muhterem müşterilerine arzeder. 

Akide şekeri ve güllü sakızlı lokumlar 50 elvan şekeri 80, fındık
lı lokum 100 şam fıstıklı, Hindistan cevizli, bademli lokumlar 120 
kestane şekeri bademden yapılmış nefis badem ezmesi 120, 
fondan çikolata 140 çifte kavrulmuş badem şekeri 140, yaldızlı kes
tane şekeri 150 meyva şeker ve şekerlemeleri ve likörlü çikolata 160 
şekerden mamul tahan helvaları sade çikolatalı 50 şam fıstrkh 60 
pişmaniye helvası 80 kuruştur. Toptan ve perakende sipariş kabul 
olunur. Başka yerde şubesi yoktur. Ti: 3277 258 
• 

AyaklCabı ahngcqlC 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden '.:: 

1 - Yüksek emtitü talebeleri için aşağıda cinsleri gösterilen ayakkabı
ları açık eksiltmiye kanulmuştur. 

2 - Muhammen bedel {3575) ve muvakkat teminat {268,15) liradır. 
3 - İhale 14-2-939 salı günü saat 11 de rektörlük binasında müte§ckkil 

komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isti yenlerin eI16titü yurt 

amirliğine müracaatlarr. (305) 10338 
Cinsi Miktarı Muhammen bedel yekun tutarı 

Erkek talebe 415 çift 
Kız talebe 34 çift 

Bursa Bele-diye Riyasetinden: 

8 lira 
7,5 

3320 
255 

3575 

aranıyor 

Bursa belediyesi Müzik evi keman muallimliği münhaldir. 
Konservatuvar mezunu olanlardan veya serbest keman muallimliği 
yapmış bulunanlardan isteklilerin kısa zamanda en geç 2. Kanun 
939 sonuna kadar istidalarına ilişik vesikalariyle Bursa belediye 
reisliğine müracaatları ilan olunur. (252) 10289 

111111111 - İLAÇLARINIZI 111111111 -
Sakarya Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem§§ 

§ Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete = 
§ ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai- = = mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayatta her hu· = 
.lllllı91fİfİIİllİlllte~:!:~:ı.gö~~;i~~~·8 Ulus ~~ydalıı:iııİiılliilılllll. 

•mıxııxmJJX(D:m:m1rmxnxm:oxın:uxu:mn1wmxnxın:ı ınıxoxumnxrr.ı:ııxııxn.-.! 

Evlerinizi dayanıkh ve modern 

MOBi L YALARLA süslemek 
istiyorsanız Y 1 L M A Z mobilya mağazasına uğramayı ihmal etmeyiniz. ı 

: 

DiKKAT: Adliye kar~ısındaki Y 1 L M A Z mobilya mağa
zası Belediye sırasında yeni binasına nakletmiştir. Ti: 2600 
merkezi İzmir. 166 

•ıxııxııxıı:mxnxm:m:o:mxoım:ı;xm:oıır.m:mxm:orumxm:m~l.\~rl.U.\l~W~~ 
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KÜÇÜK İLANLAR 

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 - Yenişehir Yüksel cad. A
taç $Okak 18 No. apartımanda 4 ve 5 
er odalı bütün konforlu 2 daire, mute-
dil fiatia. Tel: 3520 189 

r~~·~·~~ .. ·i·;~~· .. ;:~~;·:·;; .. ·ı 
! Dört satırlık küçük ilinlardan: l J Bir defa için 3Q Kuruı 
ı İki defa için SO Kuruı 
f Üç defa için 70 Kuruı 
: Dört defa için 80 Kuruı 1 i Devamlı küçük iUl.nlardan her defan J için 10 kuruı alınır. Meseli on defa 
t neşredilecek bir ilin için, 140 kuruı 
ı alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
; ber satır. kelime aralarındaki boşluk-ı f lar müstesna, 30 harf itibar edilmiı
i tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 

Ç k k. I k B h ı· ı olmalıdır. o ucuz ıra 1 ev - a çe 1 ev- t Dört satırdan fazla her nur i!WiD bo-
ler No: 141 beş oda bütün konfor Zi- f her seferine aynca on kuruı alınır. 
raat Bankasında kontrolör Ferid Gün- :

1 

Küçük ilanlarm 120 harfi 
ver'e müracaat Td. 3406 212 geçmemesi lazımdır. Bu mik-

Kiralık daireler - Bakanlıklar kar- tarı geçen ilanlar ayrıca pul 
şısı Karanfil ve Bilge sokağının köşe- tarifesine tabidir. 
sinde tam konforu 3, 4, 4 odalı daire- ....................... .._ .... .. 

ler. 8 No-ya müracaat. 216 varı Bolu apartmanı 4 No. da 2 oda 

Kiralık - Necatibey mektebi civa- l hol. lçin<lekilere müracaat. 307 

rmda Uğur Ap. 4 oda mutfak banyo Kiralık oda - Havuzbaşında aile 
kapıcıya müracaat. 221 yanında bir bay veya bayan için ka-

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle- Iöriferli bir oda. Müracaat: Telefon 
ri No. 32 geniş üç oda, hol, banyo, 2864 310 

havagazı, geniş bahçe, otobüse 3 daki- Kiralık - 3 oda banyo, havagazr, 
ka ucuz, havadar. 234 elektrik ve sulu bir daire. Tl: 3991 

KiRALIK - Yenişehir asfalt üze
rinde Uluçay Ap. 4 oda ucuz fiyatla 
her şeye elverişli. Tl: 3989 249 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 
Cad. eski pazar yeri karşısı Kiçit so
kak 4 No: da 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 Oz:demir caddesi 65/3 Tam kon
forlu 3 ve 4 er oda birer salonlu dai
reler çok ehven fiatla içindekilere 
müracaat. 262 

Mahmut Sür'e müracaat. 312 

Kiralık oda - Sıhiye vekaleti kar
şısı, elektrik şirketine giden Ilkiz 
sokak No: 20, 4 No :lu dairede, aile 
yanında, mutfak, banyodan istifade. 

314 

Kiralık oda - Yenişehir Atatürlt 
bulvarı Yenige Ap. No: 9 kalörifer 
daimi sıcak su. 316 

Kiralık - Aşağı Ayrancı'da veka
letlere yakın muşambalı beş oda bir 
mutfak, banyo, elektrik ve su. Genif 
bahçeli yeni bir ev. Telefon: 2901 

3?1 

Satılık: 

Kiralık - Alt kat müstakil 2 oda 1 
Acele sablık ev - Müracaat: An.ataşlık - Havuzbaşı Çelikkale sokak 

fartalar caddesi Şık berber salonu No: 8 elektrik, havagazı vardır. 264 
156 

Devren kiralık daire - Atatürk 
Bulvarı Alemdar Ap. No: 6 kaloriferli 
4 oda 1 hol içindekilere müracaat. 265 

KiRALIK - Atatürk caddesi cad -
deye nazır mlikemmel möbleli kalori -
feı:li oda. Posta kutusu 1046 ya milra
caat. 267 

Kiralık Oda - Adliye Sarayı ){arşı -
sında Ortaç apartmanı No: 4. Bay ve
ya Bayan için 272 

Kiralık oda - Adliye sarayı kar
şısında Çulha apartımanında No: 1 
kat 2 ye miiracaat. 278 

Kira/rk - 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
ğenlik. S. No: 16 Ap. 2. kat. 284 

Kiralrk - 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 havagazı 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 

Kiralık daireler - Yenişehir Ka -
ranfil sokagı (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, ııoğuk 
su ve kapıcısı mal sahibine ait mü -
kemmel bir daire 50 liraya. Atatürk 
bulvarı Kalaç apartmanında. Tel: 
1477 296 

Kiralık - Sarı Köşk Çankaya cad. 
49 (altkat) mobilyasız kaloriferli o -
dalar ehven fiyat. Saat ı den sonra 
müracaat 302 

Kiralık - Möble ve möblesiz oda. 
Y. Şehir asfalta bir dakika kalorifer 
daimi sıcak su tam konfor. Menekşe 
S. Göknil Ap. No. 3 303 

Kiralık - Yenişehir Selanik cadde
si 1-2 No: lu Kuğu apartmanında 3 
oda 2 bollu daire 7 numaraya müra-
caa~ 306 

Kiralık - Yenişehir Atatürk bul-

Satılık Arsalar - Y. Şehir Maltepe 
istasyon arkasında inşaata elverişli ar
salar. Bayram Cad. No. 1 Tl: 2406 

195 

Satılık Arsalar - Cebeci'de Koca • 
tcpe'de yeni yapılacak meclis sahasm
da kdepir. Bayram Cad. No. 1 Ti: 
2406 197 

Satılık - ~nkara'da Y enişehir'de 
Cebeci'de irat getirir apartıman, ev ve 
bahçeli evler hisseleri. Bayram Cad. 
No. 1 Tl: 2406 206 

Devren satılık dükkln - Müdafa
ayi Hukuk caddesi Erek apartımanı 
altındaki mahallebici düşkkanı taı -
raya azimet dolayısiyle gerek boı o
larak veya mobilyalı devren satılık
tır. içindekilere müracaat. 285 

Satılık - Yatak ve yemek odası ta
kımiyle 10 lambalı 938 R. C. A. radyo 
azimet hasebiyle acele. Yenişehir Tu-
na caddesi No: 32 309 

Satılık - Gardrop Eteren yazı ma
kine av tüfenk ve saire. Her gün saat 
8 den 17 ye kadar Zencirli camii oda
ları No: 8 ze müracaat. 320 

f~ anyanlar: 

it Anyor - Ecnebi ve tecrübeli bir 
bayan çocuklara bakmak fıranstzca 
ve almanca ders vermek istiyor. Ul~ 
ta "N. S." müracaat. 242 

lş Aranıyor - Alman Bayan Steno 
Daktilo iş arıyor. Ankara posta kutu-
su 21 yazı ile müracaat. 286 

Bir aşçı İ!j arıyor - Alaturka ve • 
lafranga iyi yemek pişirmesini bilen 
bir erkek aşçı iş arıyor. 1336 telefona 
müracaat. 300 

Aranryor - Yalnız bir Bay için a
laturka veya alafranga iyi yemek pi
şirmesini bilen bir kadın dolgun üc
retle. (Kızılay karşısında Paşakay 
Ap. kapıcısına müracaat.) 254 

Entertip veya Linotip Operatörü 
aranıyor - Akşamları çalışabilmesi 
lazımdır. Kültür Bakanlığı karşısın -
da Alaeddin Kıral Basımevi 304 

Katı alaka 
Ankara' da Çocuk sarayı cad

desinde ve Himayei Etfal apart
manı altındaki Yeni Doğan Hır· 
davat ve Züccaciye mağazamı 
M. Akalın'a sattım. Dükkanda 
hiç bir alakam kalmadığı ilan o
lunur. 

313 
--------~~~~~~~~~----~~--~~~~~~~~~ 

Fatma Çaputçu -----
Menfaahnı bilen radyo tekniğinin _şaheseri olan radyolarını görüp dinliyerek karar verir M. ve A. Hanef kardeşler 

Posta caddesi Hal kartısı Ti: 3150 
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Avrupa'nın 140 kuruşluk 
Tuzlanna mukabil· 25 

Meyva 
kuruşa 

HASA 

Meyv 
•• 

ZÜ 
l,tihaıızlık -Hazımsızlık • Şitkinlik -Bulantı -
Gaz -Sancı -Mide bozukluğu -Dil - Barsak 
ataleti- İnkıbaz· Sarılık -Safra -Karaciğer -

Sıkınb ·Sinir· Horlamak ve bütün mide ve 
barsak hastalıklarına karıı 

Hasan MEYV A ÔZÜ kullanınız 

Mide ıçın her yemekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bardak su ıçınde ve 
müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşıgı yanm 
bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEYV A ÖZÜ meyvalar· 
dan ve meyvaların özlerinden yapılmış bir hakiki sanattır. Avrupa ve bil· 

U[US 28 - 1 - 1939 

, 

Kl.IPTOI 
bassa İngiliz u:eyva tuzlarından daha yüksek olduğu katiyetle sabittir a m-p-u 11ar1 Av r u p a n 1 n e n m· od er n -ve· 
Buna rağmen vrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. HASAN 
JflEYV A ÖZ yalnız bir türlü olup şekersizdir ve çok köpürür. 7004 

Sise 25-..!! AO =:..,,_ ...... ~-•ek-iz ......... ~~--t--~en vasi imalathanelerinden addedilen 
TUNGSRAJV1ra5ri 1<·aı arın ı~n icad ıd-,~ r----. '"'----~ 

.11111111 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfL 

~ Diş doktoru diyor ki : ~ -- -- ----EKısa bir m· ddet "RADYO- ----------
: LIN,, kullandıktan sonra, 
: ditleriniz inci gibi parla
§ dıktan batk mikropların 
: kimilen mah olduğunu, za- ~!!!!!!!!!!!!!! 

Erarlı aalya e ifrazatın ke
E ıildiğini, diı etlerindeki il-
5 tibaplann durduğunu ve 
Enihayet ağzınızda latif b:r 
Erayiha baıladığım duya-

------------------5cakımız. ---- -- -i Gayet temız-gayet ------ -5 sıhhi -gayet ucuz _ - -
---- -5 Her gün aabah öğle ve ak- § 

Etaın yemek) r nden sonra : 
E dit l er ın izi 7022 ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ : 

- -
~ Radyolin ile fırçalayınız ~ 
- = '=iı 111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 

ve BAGLARI 
Balolarda bile en ince elbiselerimiz 
altında sezilmez, her hareketimizi ko. 
laylaştırır, mikropsuz, temiz ve sıhi 

bir idealdir. 
Sıhatinin kıymetini takdir eden her 
bayan umum dünya bayanlarının şük

ranla kullandıkları 

Femil ve Bağını 
Daima kullanırlar 

Toptan satış deposu: İstanbul Bah· 
çekapı lş bankası arkası Rehvancılar 

sokak 5 No. da İbrahim Can 

7006 

BU yük bir cereyan tasarrufu temin eden TUN G SA A M • K r 1pto11 
ampullarını kullanırsanız daha gUzel ve gUndUz ziyasına daha 
yakın bir ıtık elde edeblllrslnlz. 

BOURLA BİRADERLER 
• 1 S T A N B U L. A N K A R A 

• • - 1 Z M 1 A 

L~~U~Y----------------------------------~----------' 

Kürk satışı 
Yeni gelen son moda kürk mantolar 

ve yakalar ehven fiyatla ve taksitle 
satılır. Satış yeri Anafartalar caddesi 
No: 36 Cümhuriyet halı ve kürk pa -
zarı. 301 

ULU S - 20. inci yıl. No: 6284 

imtiyaz sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi Neıriyatı ldare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevı ANKARA 

Matbaa Mildiırii: Ali Rıza BASKAN 

.:!.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1~ ----------- Yeni ------ BU GÜN BU GECE --- KADIN HIRSIZI -= Baş Rollerde -= ANNİE DUCAUX - JULES BERRY -= Kuvetlı bir mevzu taşıyan bu ~ser = başlı başına bir aşk ve ihtiras -- lılmıdır ------- SEANSLAR ---- 10 ve JZ de ucuz halk matineleri ----

SİNEMALAR 
Halk 
BU GÜN BU GECE 

DALAVERECİLER KIRALI 

Canlaadıran 

GEORGE MILTON 

Seyircilerıni ilci saat durmadan 
guldiıren gayet eglencelı lcomedı 

SEANSLAR 

10 ve 12 de ucuz halk matine/en = Normal Seanslar Normal Seanslar = 14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece: 21 de 14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece : 21 de --

Sus 
BU GÜN BU GECE 

Gen~·lik ve gıizellık lılmı 

FAKİR TALEBE 

Baş Rollerde 
Marika Rokk - Carola Hohn 

Zevklı ve t>glencelı mevzuu. nelıs 
muzılclerıyle seyırcılerıne çok tatlı 
bır seans geçırten cıcı bır fılm 

SEANSLAR 

10 ve 12 de ucul!! halk matınelerı 

Normal Seanslar 
14 - 16 - 18 - GECE : 20.30 DA 

Telefon: 3589 

--------------------------------------------------'=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Dün 1 B L A U P U N K_T_r~advolmı ·ıe dinleviniz 


