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TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Baıımuharrir 1371 
Yazı iııleri 1062-1063 
ld:atbaa ınüdürü 1061 
İdare 1064 

ADiMi% ANDIMl%Dlıs=l 

Dünkü spor hareketleri 
Dün Ankara ve latanbul'da futbol 

lik maçlarına decJam olunmuş, hallte
vi kayakçıları da Ayaşbeli'ne gitmiş
lerdir. Bu apar hareketlerine ve Mu
hafız Gücü binicilerinin gezintilerine 
ait tafailôt ikinci ve yedinci sayfala
rımı~dadır. 

Beri in siyasi mahfillerinin mütalôasına göre: .. t • •• ... " •• t't , t. , t tt t ...... .,..,.. •• ••• • • • • • • • t 

Italya donanmasım seferber edecek 
Elibank' ın yeni 
mesai programı 

1Ayrıca da Fransız-italyan sömürg_eleri 
hudutlarında hôdiseler çıkaracak 
SİLAHLI BİR ANLAŞMAZLIK ÇIKARSA 

• 
BİLHASSA su MADENLER 

ÜZERİNDE ÇALIŞILACAK : Almanya ltalya'ya tamamen 
Divrik deınir, Murgul bakır, 
Bolkardağ kurıun ve altın, 
Keban kurşun madenleri 

Elazığ M cbusu Fethi Altay 

Elazığ mebusluğuna 

B. Fethi Altay 

yardım etmek istemiyor 

Kömür i s ti h sa 1 Cı t ı arttırdacak 
Kamutay bütçe, Divanı Muhasebat, lktısat, Maliye ve Ziraat 

Encümenleriyle Başvekalet murahhaslarından teşekkül eden u -
mumi heyetin, muhtelif milli müessese ve bankaların ve bu arada 
Etibank idare meclisi raporunu kabul ettiğini dünkü sayımızda 
yazımıtık. Etibank'ın idare meclisi raporunda, bankanın şimdi
ye kadar başardığı işlerle yapacağı işler hakkında dikkate şayan 
tafsilat vardır. 

idare meclisi, 937 senesinde 1 
bankanın faaliyeti bakımından Başvekilimiz 
··:-=:-ti .hir sene olduğunu kay· 
hadısesınm hUKUın ·n kabu( et
tiği üç senelik miden programı
nın tatbiki vazifesinin bankaya 
verilmit olmasmı kaydetmekte 
ve gösterilen bu büyük itimattan 
dolayı hükünıete teşekkür et -
mektedir. 

Ereğ~i .k~mürleri i§letmesi: 
_Ercgh koınürleri, bir mayıs 937 den 

itıbaren bankaya intikal etmiş bulun
ınaktadır. 

~ - - · T _ L • . --

Enstitüsünde 
Dün saat 15 te Başvekil B. Celal 

Bayar, Gazi Terbiye Enstitüsünü zi
yaret etmişlerdir. 
Başvekilimiz bir müddet müdürlük 

odasında istirahat ederek enstitü mü
dürünün verdiği izahatı dinlemişler 
ve bundan sonra mektebin her yerini 
ayrı ayrı gezmişlerdir. 

B. Celal Bayar enstitüde üç saatten 
fazla kalmışlar ve talebe arasında 
kaldıkları müddet zarfında kendile -
riyle hctsbihallerde bulunmuşlardır. 

intihap edildi 
Bot olan Elazığ Mebusluğu 

için 8-1-939 pazar günü yapılan 
seçimde Parti namzedi olan Zi
raat Bankası Müdürlerinden F et
hi Altay ittifakla Elazığ Saylav
lıiına intihap olunmuıtur. 

• • • 
C.H.P. namzedi olarak ittifakla me-

4.Sı!.iaw·-~-----:ı- •- -_.. • 
da Elazığ'da doğmuş, Elazığ idadi. 
sinden mezun olduktan sonra Yük
sek Ticaret Mektebini bitirmiş
tir. Elazığ askeri rüştiyesinde ziraat 
dersleri muallimliği ve müdür mua. 
vinliği, Elazığ idadisi türkçe mual -
limliği vazifelerinde bulunduktan 
sonra ispirto ve ispirtolu içkiler in
hisarı muhasebe5inde çalışan B. Fet
hi Altay 1930 da Elazığ lktısat Ban
kası müdürlüğünü deruhte etmiş ve 
1934 te Ziraat Bankasına intisap et
miştir. 1937 denberi bankanın Bolu 
şubesi müdürü bulunuyordu. 

Ungvar <ivarında 
Çeklerle Macarlar arasında 

ltalyan donanma•ına men•up Kavur zırhlısının •on manevra
larda bir torpitodan alınmı§ resmi 

Berlin, 8 a.a. - Havas Ajansı mu
habirinden : İngiliz nazırlarının Ro
ma'ya yapacakları ziyaretin arifesinde 
siyasi alman mahalifi, B. Çemberleyn~
in Fransa'yı Akdeniz meseleleri hak
kında bir dörtler konferansının top -
!anmasını kabule imale edecegi ve bu 
konferansta Almanya'nın mustemle -
keler hakkındaki mutalebatını da ileri 
sürecegi ümidini izhar etmektedir. 

Bu mahfiller, İtalya'nın fransız -
İtalyan sömürgeleri hudutlarında bir 
takım hudut hadiseleri çıkaracağı ve 
mutalebatma istinadgah teşkil etmek 
üzere filosunu seferber hale koyma -
ga tcvessul edeceği mı.italesında bu -
lunmaktadırlar. 

Alman gazeteleri, daha şimdiden bu 
mütalebata tamamiyle müzaharct et • 
mcktedir. 
Aynı mahfiller :B. Çemberleyn'in 

İtalya'ya müzaheret etmek üzere Al -
manya'nın herhangi bir harekette bu
lunmasından korkmakta olmasının 
muhtemel bulundugunu ve dörtler 
konferansının akdini kabule Fransa'
yı imale edeceğini ilave etmektedir • 
!er. 

Almanya ltalya'ya silahlı 
~·ardını yapacak mı? 

. Ber!in:in .selahiyetli siyasi müşa • 
hıtlerı, cıddı hadiseler vukuunda Al. 
manya'nın silahla İtalya'ya müzaha -
ret etmiyecegi ve hatta İtalyan müta
lebatının müsellfilı bir ihtilafa sebebi
yet verebilecegine kani oldugu takdir-
de b " al u mut ebata tamamiyle müzahe-
ret etmekten ı"mt1• ı· ~· .. na ey ıyecegı muta-
leasındadırlar. 

Kömür havzasında gerek teşkilatı
ıı~:ı genişliği ve gerekse istihsalfitının 
yuksekliği ile mühim bir uzuv olan 
Ereğli şirketi, satın alındıktan sonra 
3241 numara).~ ka?un hükümlerine uy 
gun olarak hukmı şahsiyetli bir işlet
me kurulmuştur. Bir mayıs 937 tari -
hinden sene başına kadar bu işletme 
k~n?is~ne ~evdu olan işlerin büyük 
bır ıntızam ılc başarını§ ve intikal es
nasında kömür istihsal miktarında 
eksik~iğe meydan verilmemiştir. 1936 
eenesınde Ereğli şirketinin bir mayıs 
936 dan sene sonuna kadar olan 
405.910 ton tuvönan istihsale mukabil 
Etibank i§letmesi, aynı devre dahilin
de 471.0SO ton istihsal yapmıştır. 

yeni bir hadise ! Prens pol ani 
olarak Bükreı' e 

hareket elli 

Müşahitler, alman planının, B. Da -
(Sonu 8 inci sayfada) 

l B . . ÇEMBERLEYN'IN ROMA'DAKİ 
Bundan başka işletme ~denlerini 

ele alır almaz kömür istihsalini ras -
Y~~el bir şekle sokmak için gereken 
etüdleti de yapmıya başlamış ve ür 
seneı·k "d ~ . ı ma en prog-ramı çercevesi i -
çınde istihsalin arttırılması · şekilleri 
te6bit oluomllfh:.:. Muntazam ve pro. 
graın.JS-§tırı~ l:a.'tlielerle bu işletme 
havzada en mühim bir iı;tihsal rüknü j 

(Sonu 8 inci s:ıyfad:ı) 

Çekler Macarları, 
Çekleri kabahatli 

Macarlar da 
buluyorlar ! 

Budapeıte, 8 a.a. - Dün aktam yeni bir ciddi hadise zuhur et- Belgrad, 8 a.a. - Naip Prens Pol, 
mittir. Muntazam Çekoslovak kıtaatı ile Karpat Ukranyası çete- kıral Karol'un daveti üzerine bugün 
cileri dün saat 21 de evelce Uzhorod adı ile anılan ve Karpat Uk- Romanya'ya gitmiştir. Kıral Karol, 
raynasmm merkezini tetkil etmiı ve Viyana hakem kararı ile Prens Pol'un şerefine bir av tertip 

TEŞEB~ÜSLERi SUYA DÜŞERSE 

İngiliz kabinesinde 
değişiklik yapılacak 

eylemiştir. 
~~~~~~~~-----~~----~~~~~~----~~~acaristan'a verilmit olan Ung-

1 
var yakınında macar hududunu Naip Prens Pol'un Bükreş'e yaptı- Bu takdirde 

kabineye 
B. Eden'in de yeni 

g·irmesi ihtimali var 

Filisirm'cl • ,..3 , ~ 
b • 

1 
c; b .eyan ycnıt.cn artnus, rc .. ç-mi uuık:mılar ~idtlctli tenkil ted-

ır eri al k r . . :ı 

Y 
. ma uzunıunu hıssctnıişlerdir, Yuk:ırıdaki resim, trenleri koru-

an bır asker drc · · .. · 
zını gosterıyor. Filistin haberleri J ünoii saylamızdadır. 

tecavüz etmitlerdir. ğı ziyarete büyük bir ehemiyet atfe -
Hadise mahalline derhal macar dilmektedir. Hususiyle ki, 1938 teşri

nisanisinde Kıral Karol'un bir av da· takviye kıtaatı gönderilmiştir. 
verine Prens Pol icabet etmiş, kıral 

Londra, 8 a.a. -
Şubat ayı içinde 
kabinede tadiHit 
yapzlmasına inti -
zar olunmaktadır. 

Yalnız bu tadita _ 
tın, şümulü ve sa. 
hih mahiyeti, Ro
ma görüşmelerinin 
neticesine bağlı _ 
dır. 

Çek tahrikleri yüziinden.. ise bu ziyareti henüz iade etmemişti. 
Haftalardanberi devam eden çekos- Resmi mahfillerde, bu ziyaretin 

lovak propagandası ve nihayet Mun- katiyen hususi mahiyette olduğu ve 
kacsa karşı yapılan taarruz Macaris- hatta saray nazırının bile Prens Pola 
tana ilhak olunan topraklarda bazı refakat etmediği ehemiyetle kayde -
kimselerin yeniden kanina mal olmuş- dilmektedir. 

tur. .. Bununla beraber, Belgrad siyasi 
Bu cumlelen olorak Kalta nahiye- .. ' mahafılınde mühim siyasi meselele -

(Sonu 8 inci sayfada) 

Devlet Şurası seçimi 

bugün yapılıyor 

rin görüşüleceği ve bilhassa Roman-
ya'nın İtalya Hariciye Nazırı tarafın
dan Belgrad'a yapılacak ziyaretten 
eve} müttefiki Yugoslavya ile temas 
etmek istediği beyan olunmaktadır. 

Adliye ve Dahiliye encümen· JlJlYrJl7 7 7ılllil.7 Pata• SCtı-..ta1klillT 
)~~inden mürekk;p muht~lit en~· Suriye'nin her tarafında istiklal iste 
cumen Devlet Şurası Reıs ve a· . . .. .. .. . • 
Zaılkl . . . . b .. H mek ıçın buyuk numayışler olmuştur 

arı seçımı ıçın ugun ey· H b 
1 

. . 
3 

.. .. · 
eti Umumiyeden sonra toplana· a er erımız uncu sayfadadır. 

caktır. WTJlJi(lJJiJ1LT"Rllalll1S LTJ[Ra%1lOlTilJ 

Eğer B. Çember
layn, B. Musolini 
yi iktısadi menfa. 
atlere mukabil sü
kun siyasetine fi. 
len yardımda bu
lunmağa ikna et
meğe muvaffak 0 • 

lacak olursa kabi
neye B. Eden gibi 

(Sonu 8. incide) 

Kont Ciano, B. Mu•olini, B. Çemberlayn, 
Fran•a'nın Ro.ma Seliri B. Fransua Pon•e'nin 

Münih'te alınmıf re•imleri 
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. 
insan ve kültür : 

Devlet memuru 
parti adamlarını buralardan yetiştir -
mesi ve inhalarmda, demagogları ve 
tahrikçileri değil, hayatta tuttutuk
ları mevkilerde ihtisasları, çalışkan -
lıkları, geııiş idrakleri ve işi ileriye 
götürücü iş ahlakları ile parlıyanla
rı nazarı itibare alması icap edecek
tir. 

ULUS 

Üniversite 
rektörünün 
beyanatı 

İstanbul, 8 ( T e 1 e f o n 1 a ) 
Üniversite sömestr tatili, her yıl ol
duğu gibi, bu yılda ikincikfınun 15 in
de başhyacak, 5 şubat pazar günü bite
ceoktir. 

Sömestr tatili münasebetiyle rek -
tör, talebeleri çalışmıya teşvik etmek 
ve ihtiyaçlarını bizzat kendi ağızla -
rından dinlemek maksadiyle son sınıf 
talebeleriyle fakültelerde pek iyi de -
rece ile geçenleri ve bu sene üniver -
siteye pek iyi derece ile yazılanları 
çaya çağıracaktır. 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz
name şudur: 

Riya~et Divanrnın heyeti umu
miyeye maruzatı 

1 - Sayın üyelerden bazılarına i
zin verilmesi hakkında Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti t~zkeresi. 

Bir defa müzakereye tabi olan 
maddeler 

9 - 1 - 1939 

Mu haf ızgücünün alh yürüyü~ü 

Bir memleketteki teşkilatın en yük
sek basamagı ve müesseselerin en 
mühimi, devlet'tir. On dokuzuncu a
sır sonunun sakin günlerinde dahi, 
bu böyle idi ve her millet, hukumet 
cihazını, devamlı ıslahat yolundan 
taze ve zinde tutmaga mecbur idi. 
Büyiık harpten sonra ise, devlet, üze
rine yeni vazifeler alması gerektiğin
den, ister istemez yeni fonksyonlar 
edinmeğe, bunların müspet iş görebil
meleri için de, kendine yeni organ -
lar yaratmağa mecbur kalmıştır. Son 
yirmi yıl içinde, bu hususta, her dev
let o kadar ileri gitmek lüzumunu 
görmütşiır ki, kendisi dahi farkına 
varmaksı.ı::ın, bünyesinde esaslı deği -
şiklikler yapmak mevkiinde bulun -
muştur. Oyle ki, bugünkü devlet ya
pılarını liberal devletin yapısı ile 
karşıla tırırsak, yapılmış olan iHi.ve
lerin ve yepyeni tesislerin karşısın -
da şaşınnamamzıa imkan yoktur. Bu 
fark, osmanh devleti ile Türkiye 
cumhuriyetinin devleti arasında. büs
bütün büyük ve mUtebarizdir. 

İnönü'nün hem devlet hem parti 
reisi ve şefi olması, inkılap tradisyo
numuzun nasıl devamına ve canlılığı
na bir misal ise, her devlet memuru, 
devlet teşkil~tı içindeki ihtisas, çalış
kanlık, dürüstlük ve bunların hasıla
sı olan iş ahlakının yanına, parti teş
kilatı içindeki miıtebariz vasıflarını 
yani, suri değil hakiki inkılapçılığı 

ve intibak etme ustalığını değil geniş 
olduğu nispette titiz ve müspet ve 
yapıcı manasında münekkid bir idrak 
kabiliyetini ikame etmesini bilmeli
dir. 

Rektör, bu münasebete aşağıdaki 
etraflı izahatı vermiştir : 
"- Üniversite talebesini sömestr 

tatilinden istifade ederek benimle ve 
dekanlariyle beraber çay içmiye ve 
görüşmeğe çağrıyorum. Mümkün ol -
saydı bütün talebeyi çağıracaktım. Fa
kat üniversitenin bugün tam altı bin 
talebesi vardır. Bütün talebeyi çağı -
rabilmeğe imkan yoktur. Bunun için, 
bütün üniversite talebesini, son sınıf 
talebeleriyle, pek iyi gel(enlerin tem -
sil etmesini kabul ettim. 

1 - İdare Heyetinin, Divanı mu -
hasebat 1938 malı yılı bütçesinin ba
zı fasılları arasında münakale yapıl -
masına dair 2-81 ve Büyük Millet Mec 
lisi ve Divanı muhasebat 1938 mali yı
lı bütçelerinde münaakle yapılması 
hakkında 2-82 sayılı kanun teklifleri 
ve bütçe encümeni mazbatasr. 

Dünkü biniıe iıtirak eden M~halı:ıgücü atlıları Kay"§',. 

Burhan BELGE 

:\faH·ra) i Urdiin Ba~vckili 
l~tanhurcla 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Maverai 
Ürdün başvekili Tevfik paşa bugün 
Ankara'dan şehrimize geldi. Paşa bura 
da bir kaç gün kaldıktan sonra Filis -
tin konferansında bulunmak üzere 
Londra'ya hareket edecektir. 

Son sınıflar üniversite tahsilini ba -
şarmış olmak itibariyle, pek iyi ge -
çenler üniversite tahsilinde en büyük 
başarıyı göstermiş olınak itibariyle 
üniversiteye pek iyi derece ile gelmiş 
olanlar da bu kütleye yeni katılmış ol
mak itibariyle bütün talebeyi en iyi 
temsil edebilirler. 

2 - İnhisarlar umum müdürlüğü 
1938 mali yılı bütçesinde 150.000 lira
lık münakale yapılması hakkında ka
nun layihası ve bütçe encümeni maz -
batası. 

3 - Vakıflar umum müdürlüğü 938 
mali yılı bütçesinin muhtelif fasılları
na 7 3.000 liranın munzam tahsisat ola
rak ilavesine ve 12.000 liralık müna -
kale yapılmasına dair kanun layihası 

ve bütçe encümeni mazbatası. 

ikinci müzakeresi yapıalcak maddeler 

Hiç birimizin meçhulü değildir ki, 
gene türk devleti, memlekete yeni 
saglam ve müstakil bir ekonomik ha
yat vermek gaye ve politikasını "dev
letçilik" prensipi ile ifade etmiş ve 
bunun garantisin1, bu prensipi ana 
yasamıza sokmakta görmüştür. "Dev
letçilik" ile, türk devleti, yalnız, eko
nomiye bir takım kanunlarla müda -
hale etmek hakkını degil, ekonominin 
bütün bölümlerinde, ıcap eden nis -
pette, yapıcılık selahiyetini de al -
mıştır: Devlet, nakliyatçıdır, banka
cıdır, fabrikatördür, ithatatçıdır, ih
racatçıdır, müstahsil ve müstehlik -
tir. Eski devletin bunlardan hiç biri
si olmayıp bunların bekçisi olmasına 
mukabil, yeni devlet, ekonomi ve fi. 
nans'ın mürekkep diınyasının içınde 
oturan, oradaki menfaat çarpışmala -
rı ile fıliyat sahasında tanışan, ser
maye ve kredi hareketlerini, istihsal 
hareketlerini, fiyat hareketlerini fi
len ve bir menfaattar ve alükadar gi
bi takip eden bir varlık olmuştur. Bir 
varlık ki, hem bu mürekkep dünyanın 
umumi itişme ve kr şmaları arasın

da zedelenrneğe çal cak hem, idra
kiyle, bunun dışına karak, bu sefer 
bütün memleket naı na, bütün mem
leket ekonomi ve f için, adil 

Son sınıf talebe !eri, bu yıl 788 ki
şidir. Bunların 346 sı tıp, 142 si fen, 
125 i edebiyat, 122 si hukuk, 26 sı diş 
tababeti, 27 si eczacı mektebi talebe
sidir. Hukuk son sınıf talebesinin 
122 olmasının sebebi, dört sene reji
mi tatbik olması dolayısiyle bu sene 
normal mezuniyet sınıfı teşekkül et
memiş olmasındandır. Pek iyi geçen
lerin sayısı 226 dır. Bunların 171 i 
tıp, 24 ü hukuk, 14 ü edebiyat, 7 si 
iktısat, 7 si fen ve 3 ü diş tababeti ta
lebesidir. Bu yıl üniversiteye pek iyi 
yazılanların sayısı 135 tir.,, 

1 -- Kırşehir, Yozgat ve Keskin 
mıntakalarmda yer sarsıntısından yı -
kılan ve harap olan binaların inşaat ve 
tamiratında kullanılmak üzere Kızılay 
tarafından sevkolunacak inşaat malze
mesinin Devlet Demiryollarında para -
sız naldedilmesi hakkında kanun layi
hası ve Nafia ve bütçe encümenleri 
mazbataları. 

Kay"§ iataıyonunda, atlılar köylü çocuklariyle bir arada 

Kars'ta soğuk 

17 dereceyi buldu 
Dun şehrimizde hava sabahleyin 

çok bulutlu, sonraları kapalı geçmig, 
rüzgar şımali şarkiden en çok üç met
re kadar hızla esmiştir. En düşük ıaı 

sıfır, en yüksek ısı da sıfırın üstünde 
6 derece olarak kaydedilmiştir. . 

isi an bul SaylaYI General 
Kazım Karabekir'in teıekkürü 

Birinci müzakere:si yapılacak 
maddeler 

1 - Adli evrakın posta, telgraf ve 
telefon idaresi vasıtasiyle tebliğine da
ir kanun layihası ve nafia, adliye ve 
dahiliye encümenleri mazbataları. 

2 - Türkiye - Hollanda ticaret an
laşmasına mütedair protokolda t.adi -
lat yapılması için teati olunan notala
rın tasdikı hakkında kanun layihası ve 
hariciye ve iktısat encümenleri mazba
taları. 

Kayak sporunun 
birinci günü 

Halkevliler dün 

Ayaşbeline gittiler 

1 Saat 9.30 .. Telsiz civan atlılarla~ 

1 
ıu .. Subaylar. misafir baylar, çok za
rif kıyafetleriyle göz alan bayanlar -
la atlıların mevcudu her zamandan 
çok fazla. 

- Merhaba arkada§lar !, .. Ve sonra; 
kaharmış gögüslerden taşarak gökleri 
dolduran, yamaçlardan vadilere aka
rak uzayan, birligimizi en güzel anla
tan : 

- Sağol! .. 
lşte; on beş gün evel mevsimin at 

sporunu güzel bir avla açan, şimdi de 
otuz beş kilometrelik ilk yürüyüşü 
yapacak atlıların, senelerdenberi ken 
dilerine neşeli saatlerle geçen birçok 
günler yaşatmış başkanlariyle sevgi 

bir naum olM:.ak-
1. Besbelli değiln 

devlet, bir teşkita 
sevk ve idare cihazı 
mevcut kabiliyet ' 
iyisini kullanmak m 

lir ki, böyle bir 
kadrosu ve bir 
lmak itibariyle, 
ihtisasların en 
uriyctindedir? 

dir ki, devlet 
liteli eleman -

Yurtta, Ege bölgesiyle cenup Ana
dolusunda orta Anadolunun garp ta -
raflarında hava yağmurlu, doğu Ana -
dolu bölgesiyle, Karadeniz kıyılarında 
bulutlu, diğer yerlerde kapalı ceçmit-

nup Anadolusu bölgelerinde yağmur, 
doğu ve cenubu şarki Anadolu bölge
lerinde ise kar şeklindeki mevzii ya -
ğışların metre murab'bama, bırak -
tıkları su mikdarı Muğla'da 53, An -
talya'da 43, Bodrum'da 30, fzmir

1
de 

191 Nazilli'de 5, Ispartada 2, Malatya 
ve Edirne'de birer kilogramdır. 

İitanbul sayla.vı emekli general 
sinden dolayı lienar. n-Jcnr.rtW'l\.m•~k 
duğu bir çok tebrik telgraf ve mektup
larına karşılık teşekkür ve samımı 

duygularının iblağına gazetemizin ta
vassutunu rica etmektedir . 

3 - Türkiye Yugoslavya ticaret 
ve seyrisefain mukavelesine munzam 
protokola merbut A listesindeki "Le-
vur (Mave\ " tr.ıi-uesinin '>6-' ·='
na nakli hakkında kanun layihası ve 
hariciye ve iktısat encümenleri mazba
taları. 

Halkevi spor komitesinin tertip et
tiği kayakspor hareketlerine dün el
liye yakın bir gençlik kafilesi iştirak 
etmiştir. 

:.,...__:;. _....,.._ 
çılar dün sabah saat yedide Halkevi 
önünde toplandılar ve hazırlanan iki 
büyük otobüse binerek büyük bir ne
şe ile geçen bir buçuk saatlik bir yol
culuktan sonra senenin ilk kayakspor 
hareketlerinin yapılacağı mahal olan 
Ayaşbeli'ne geldiler. 

dolu selamlaşması .. 
A _._ın tı .. 

cıv " mşe oa a . ava ey.. 
kalade .. tam bir biniş havası .. Az S0[\4 

ra Ceyis tepenin batı sırtlarını aştık.. 
Karla dolmuş çukurlara girerek yu -
varlanan atlılar kafilenin neşesi ile 
beraber kahkahalarını da yükseltiyor. 
Sevinç içinde, neşe içinde atlarımızı 
sürüyoruz .. inişleri 'Çıkışları aşıyoruz. 
On dakikalık ilk moladan sonra kafi
le marşlar, milli şarkılar söyliyerek 
yolun nasıl alındığının farkında ol -
madan Kayaş'a girdi.- Atlılar binbaşı 
Şahabın ihtimamla hazırladığı yeme
ği kayaş istasyonunda iştah He ~ -

diler. Yemekten sonra Başkan Tekçe, 
on beş gün evelki av binişinde müsa
bakalarda birincilik kazanan Bayan 

2. Besbelli değil 
teşkilatı, yalnız en 
ları kullanmakla 
kendisi, mevcut teş 
yoneli, yani en az m 
rimlilik temin edeni 

3. Ve bir daha m 
mak üzere, besbelli 
böyle bir devletin tc 
lışanların iş terbiye 
lctinin devletçilik ı 
gayet sıkı ve gayet 
nasebet mevcut olm 

Birinci maddenin 
getirilmezse, devleti 
işleri, seviyeli bir 1 
edememesi tehlikesi 

İkinci m ddenin l 
tirilmezse. pahalı bi 
mege mecbıH kalaca 
hayat. tedrici zayıf! 
kansızlıktan, çökebı 

mayıp, bizzat 
itların en ras
afla en çok ve-
lmalıdır? 

im madde ol
eğil midir ki, 
ilatı içinde ça
i ile türk dev-
nsipi arasında, 
ntro1lu bir mü
liizımdır? 

ükmü yerine 
almış olduğu 
rayışla idare 
rdır. 

mü yerine gc
:levleti besle -
olan ekonomik 

1a ve ekonomik 

Yer yer karla örtülü bulunan orta, 
doğu ve cenubu şarki Anadolu bölge
lennda karın toprak üstündeki kalın
lığı Erzincan'da bir, Elazığda 2, Ma
latya'da 3ı Yozgatta 4, Erzurumda 8, 
Kars'ta 12, Bolu'da 28 santimetredir. 
Uludağ'da ise karın yüksekliği 1,5 
metreyi geçmiştir. 

Rüzgarlar, Trakya ve cenup Ana -
dolu.su bölgeleriyle Ege'nin §İmal ta -
raflarında bimalden, diğer yerlerde 
şark istikametinde saniyede en çok se
kiz metre hızla esmiştir. Ege denizin
de rüzgarlar lodostan fırtına §eklinde 
esmektedir. 

Yurtta en yüksek ısılar, İzmir'de 
10 Bursa,da 12, Kocaeli'de 13, Ada -
na'cla 15 derecedir. En düşük ısılar da, 
sıfrrın altında Eskişehirde l, Konyada 
2, Malatyada 4, Boluda 6, Kastamonu
da 7, Erzurumda 8, Kayseride 11, Si
vasta 14, Karsta 17 derecedir. 

B. Rafael Roman)·a'ya 
hareket elli 

İstanbul, 8 (Telefonla) -Türkiye'
deki elçilik büyük elçiliğe tahvil edil
diğinlen dolayı Ankara'dan ayrı

lan Romanya orta elçisi B. Refail bu
gün cümhuriyet abidesine çelenk 
koyduktan sonra Romanya vapuriyle 
memleketine hareket etmi§tir. 

<:ayları 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Üniversi
te fakültelerinde senelik çaylar, bu a
yın 11 inden itibaren verilecektir. Her 
gün bir fakülteye tahsis edilecektir. 

Ayın on birinde edebiyat, 12 sinde 
Fen, 13 ünde Hukuk, 14 ünde Tıp çay· 
lan vardır. 15 inci gün pek iyi geçen
lere, 16 mcı gün de üniversiteye pek i
yi derece ile yazılanlara tahsis oluna -
caktır. Çaylara davet elilen talebe 1245 
kişidir. 

Çağrı 
X İktısat encümeni bugün umumi Kayakçılar otobüsten iner inmez 

heyet i<jtimaından sonra toplanacaktır kayaklarını takarak kafile reisinin 
x Avcılık kanununa ek kanun tek- bir işareti ile toplu bir halde ve çok 

lifini müzakere edecek muvakkat en - muntazam bir şekilde sporlarına baş
cümcn bugün umumi heyet ictimaın - Iadılar. 
dan sonra toplanacaktır. ~ Halkevi'nin kayakçılarından maada 

X D. uh b t ·· en·ı bu · Bel'e Ziraat Enstitüsü talebeleri, ve 
ıvam m ase a encum - • . . . 

·· t 10 d t 1 kt r hususı otomobıllerıyle bırçok bay ve 
gun saa. . a op anaca .. 

1 
• • •• bayanlar da gelmiş bulunuyordu. A-

X Mıllı Müdafaa encumenı bugun b 1. · d' k d ·· d' - · .. • . . yaş e ı şım ıye a ar gorme ıgı yuz-
umumı heyet ıctımaından .sonra top • 1 k k ·ı d 1 t 

k 
~ erce aya çı ı e o muı u. 

!anaca tır. 

X Maliye encümeni umumi heyet 
toplantısından sonra toplanacaktrr. 

X Arzuhal encümeni bugün saat 
10 da toplanacaktır. 

X Parti Anıt - Kabir komisyonu 
bugün saat 10 da toplanacaktır. 

X Adliye ve Dahiliye encümenle -
rinden mürekkep muhtelit encümen 
Devlet Şfırası reisi ve aazlıkları seçi
mi için bugün heyeti wnumiye içti -
mamdan sonra toplanacaktır. 

Kayakçılar grup grup başlarında 
"öğretmenleri" bulunduğu halde sa
bahtan akşama kadar çok verimli bir 
şekilde çalıştılar. 

Halkevinin ve diğer kayakçılar ak
şam aaat 16.30 da hareket ettiler ve 
18 de ıehre geldiler. 

Gelen kayakçılar, Bel'de çok kar 
bulunduğunu söylüyorlar ve Ayaşbe -
linden ayrılırken de karın yağmıya 

başladığını ayrıca iUve etmektedirler. 

Bahtiye ile yüzbaşı Rifat Baysal'a 
atlıların gıptalı alkışları arasında he
diyelerini verdi. Bu yürüyüşe gelmi
yen Bn. Bahtiye'nin hed:yesini ver• 
mek üzere D. Rihter aldı. 

Kafileyi daha evel Kayaşa girerken 
mahir objektifi ile karşılıyan Foto 
Cemal bu neşeli günün hatırası ola
rak birkaç poz aldı. 

Saat on üç otuz ... Komutanın seai: 
"At başına, hareket ediyoruz!." 

Oçuncü madden 
getirilmezse, devlet 
nik vasıfları olsa b 
teşekkül edemiyece[ 
leri kendi rahatı ve ı 
görür, tehlikeli bir 
nist olur ve neticed 
bir sınıf teşkil ede 
en tehlikeli şeklın 

devletle beraber mil 
yar. 

hiıkmü yerine 
murunun, tek
idealist vasfı 

den, bütün iş
ıhı bakımından 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sporcular önde başkanları olduğu 
halde istasyon binasından atların i• -
tirahat ettiği yere kadar olan 400 
metrelik mesafeyi koşar adımla aldı

lar. 
Dönüş gene marşlar, milli garkılar-oist ve oportil-

kendi başına f'rnnscı'dtıki daforerefor ! 
ı< otokrasi'nin _ ----------

Bu bakımdan, de 
mesuliyeti, kendi ın 
mek noktası etrafın 
ise, hem bir maarif 
selesidir. 

Devletinın büny 
teknik ve moral ib 
haricinde olmak i.ı 
yat, serbest tcşebbı 
sal sahasının hem 
olan hem de kend 

biıtun vasıflariyle 

mek ve saymak ba 
tiyaclarını etrafiyl 

vücut verir ve 
i tehlikeye ko-

tin en büyük 
urunu yetiştir
toplanıyor. Bu 

m bir parti me-

'li, bu bünyenin 
açlarını, bunun 

e de, serbest ha
ve serbest istih
endine mahsus 
evletini tanıyıp 

bul etmek, sev
mından olan ih -
etkik edip ken-

dine düşen vazifeyı meli ve seri bir 
yoldan eda edecek ir maarif siste
mine olan ihtiyacı ız, devlet politi
kan11zı payandalamak yahut sarsıp 
devirmek şıklarından birini bizzarur 
ihtiyar etmesi nisp inde katidir. 

Parti'ye gelince, una belki de daha 
buyuk ve daha çe n bir mürebbilik 
rolü düşmektedir. Bunda da, devleti
mizin bünyesini tanımak, esastır. 

Halkevlerimizi, yeni türk insanının 

bir fidanlığı şeklinde kabul etmesi, 

1-ranaa'da yeni bır ~~ ... ski tü
remiıtir. 

Son ajans haberleri yeni Stavia
ki Natan'ın çevirmit olduiu do
!apları anlata anlata bitiremiyor
lar. 

Bu adamla beraber çah§bğı i
çin tevkif edilenlerden bir ecnebi, 
aorgu hakimine kendiıinin büyük 
bir vatanperver oMuğunu ve mem
leketine, iemini vermiyerek bir 
torpido aatm aldığını aöylemiı 
imiı. 

Bizde ''Sultanahmet'te dilenip 
Ayaaofya'da ıadaka vermek,, diye 
bir tabir vardır. Bu adamınki, on
dan da sunturlu: Fran&a'da dolap 
çevirip kendi memleketine iane 
vermek! 

Pcırıı ile ıtatılan nll lrl klar: 

l..ondra'da bir han içincl~ bulu
nan bir yazıhane ve yahut ticare
tanenin yaptığı it ne imit biliyor 
musunuz? Muayyen ücretler mu
kabilinde muhtelif yerlerde söyle
necek nutuklar aabnak! Ta.bir ba-
1aiı düımezse, buna ''çene kaYaf-

lığı,, da diyebiliriz. Bu yazıhane
nin ücret liateaine bakaraanız, me
zar batında söylenecek, yani her
hangi bir ölüye karıı gönülden 
kopmaar lazım gelen nutukların da 
orada yarım liraya aatıldığını gö
rürmüşaünüz. 

Acaba bu yazıhane, milletlerce
miyetinde aöylenecek nutuklar da 
satıyor mu? Eğer ora·da söylenen 
bir takım basma kalıp nutukların 
bu kadar tesirsiz kaldığını dü~ü
nüraek, bunlar, o yazıhaneden alın
mıt olduğuna hükmetmemiz im• 
kimaız değildir 1 

Çorl><ıytı ve piliiua ,foir ! 

Y emeklel'lden babaetmek aureti
le "Hayat ve Sıhat" aütunumuzun 
muharriri üstat G. A.'nın aalahiye
tine tecavüz ebniş olmıyalnn. Fa
kat bir çok inaanlar ~dır ki ~ 

meklerde çorba İçmeksizin ede
mezler. Onlardan birisi de benim. 
Son günlerde öğrendiğime göre 
Viyana doktorlarından biriai, ye
meğe çorba ile batlamanm aley -
hinde bulunuyor, ''oçrba mide uaa· 
resini aulandırdığın•dan hazmi güç· 
lettirir; onu batta içmemeli, aon
raya bırakmalı!" Diyormuş. 

Bu münasebetle vitaminli, hor
monlu bir makale yazmak elimiz
den gelmediği için, biz de aklımıza 
gelen bir hikayeyi anlatalım: 

Zengin bir adam, fakir, fakat 
zarif bir tanıdığma aormut ı 

- Hayret ediyorum, yemeklerin 
en mükemmeli olduğu halde bu pi
lav neden aofrada en aonra gelir? 

Ve fU cevabı almıt: 
- Bizde en önce gelir. 
- Peki, IOllra ne gelir? 
- Liyen ile ibrik! 

Su re !Cilt! 

Bir gazete, f stanbul'daki inekle
rin kafi derecede ıüt vermediğin -
den şikayet ediyor ve bu sebeple 
bir takım cina ineklerin getirilip 
süt veriminin arttırılacaiını ha -
ber veriyor. 

ı:iltre teıiaatındaki bozukluk 

dolayıaiyle lıtanbul ,ehrinin üç gün 
ıuauz kaldıiını da biliyoruz. Aca • 
ba ıehirdeki bir aüt nokaanı, ter
koaun keaildiii bu Üç gün içinde mi 
belli oldu? 

latanbul gazetelerinden biriain
de çıkan caaualuk ve aiyaaet tefri
kalarından biriainin nihayetinde 
(SON) kelimeaini gören bir oku
yucu, ü:ırerine bakıp tefrika numa
raaını aradı. Tefrika 55 inci yazıda 
nihayet bulmuttu. 

Onun Üzerine: 

la geçiyor. Yorgunluk duymuyoruz. 
Süratliler, dört nallar neşemizle be -
raber seslerimizi de yükseltiyor. 

Uzun mesafeleri taşkın neşemizin 
içinde unutarak ~am~k'a ~~çtik; u -
zunca süren son hır surath ıle Anka
ra'ya girdik. Neşeleri yüzlerinde o -
kunan atlılar, Sıhiye Bakanlığı önün
de Başkana veda ederek gruplar ha -
linde şehrin dört tarafına dağıldılar. 

Nevyork 

komiseri 

Cemal Alangoya 

. . 
sergısı 

gitti 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Nevyork 

sergisi komiserliğine tayin edilen 
ölçü ve ayarlar umum müdurü Ni -
zamettin Ali bu akşam Nevyork'a ha
reket etti. 

Paris ziraat kongre!-!İnc 
~idcct•k niimuıwlt'r 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Paris'te 
yakında toplanacak olan Ziraat kon -

- lstanbul gazetelerinde deği- gresine belli başlı mahsullerimizden 
tiklik olmut yahu! Dedi, eskiden . nümu11eler gönderilecektir. Hazırla -
böyle tefrikaları 55 de değil, 155 nan nümuneler İstanbul ziraat müdür-
de bile bitinnezlercli. lilğünde toplanmıya başlamıştır. 

) 



D IŞ POLiTi KA 1 
Almanya ve Orta Avrupa 

Ne dört lııi,ek dnlet anpndllki 
Mllaila aalall"·u,- • ltalp ile Al
... ,.. .... ..-. Visııua'tla )'apdaa 
itilU, sl9 AWflfl&'P ..._.il_ 16-
kta .. ialikt•• awtiımit clejildir. 
.MWla ..ı•ır t-. Fnua'nm orta 
A.'riOpa'Uld .......... likicle et
.... Fabl, "-ela•._... A.lmaD
n, _.. w ,..W A...,...'cla iımit et
tiii sibi )'alais ....... dejildir. Ma
carie&ula ç.alla• .. ,. .... ...-ki 
G...-W ... _.. pliace; A1r=.-. 
,. ile ili ..... ltaıp ........ ,. .. 
tt ..... ilatil&f çıktılı ~ 

" Roma görüşmeleri 
yalnız lngiltere'ye 
taallOk edecektir 11 

Fransız basının ın tefsirleri 

lspanya'da vaziyet 

Madrid, 8 a.a. - Katalonya cephe -
sinden ıeıdWeri sanaedilen birçok 
tayyareaill Ettramldure ceplleaine 
doğru uçtuktan görlllmUttUr. 

HükiJFMıçf mulıribln ıeca"ü• 

B. ladiye fi0RKIYE 

Son seyahatinden 

Memnun 
Maaılarda ve ücretlerde 

umumi bir muadelet 
V.AK.l"re 8. Aan Ua, Vekill•lle

Parls, 8 a.a. - Bapekil Daladiye .J'9lİDİD eoa topl_tı...,.. kanrlafbl'" 
uat ~11 ele Paıil'e aıelıadftir. llıuna - dılı maat w Giritl_. -~ Mr 
ileytı, ıtttwmeyerelr trtnden ina'dt wdelet te.W ha.uand•Jd -.-.. 
ve wtuyonda bahriye auırı Kam - ceJİ makaleain• m..au ;rapank .. 
pinki, diler nuırlar ve rical ile bir • .. tieet'• varmaldedd'ı 
tikte kendisini bekliyen Şotan ile mu- '"H....U ........ ;reler ile km ..... 
aafaba etmiftir. Radyo muhabirleri o'- herta.._i bir mues ..... ila _. 
tarafından ıetirilen mikrofonun 6- hipl.-i müdürl..m. ~ blt1ia 
ntinde beymatta bulunan bafvekil icra lımvetleriai eliacle batua laikil
demiftlr iri : met reieinde- fazla bir para, me1.ıı 

:.\hesnp, Peloaa;a•,. •-·Jet ,. . -. •• 111. Ba _...... ıtaı,. n. V'a- p..-, 8 ~ - ~layn m Roma 1e1ahatinden bahseden 

uinıJlllUlllO MJNP olanlar 
CebeUittar*• 8 a.a. - Cebellittarik

ta oturan frankiat taraftan bul kim • 
lelerin blS'9a fitelderi .,. tell'9ir tllbaıı
calariyle cUmhuriyetçi lıpan:ya bWdl
metine ait Joae Luia Diu muhabirinin 
limandan ~p f~ filo -

.. _ Seyahatim eanumda Cuair ve a,.S. iç, bet bin lira IDaah J'~ ~ 
Tunus ahalisinin Franu'ya kartı bal- ret ...-.bilirler; fakat bö;rle Wr _.,. 
blrldaruu ve Fransa ile Sıkı bir fi - ...... için aahipl.-i tarafllllclaa ~ 
kilde birleflDİI olduldarmı ıördü • haqi bir .. kilde cle•let hİIDaJ'elİ a• 
ğimden dolayı blıbtly•llD. Bu ahali - ramak doira deiildır. Devletçe ~ 
nkı kendilerini bekliyen bliyiik YUİ - ı .. bir imtiyaz mahi;retincle olaa, ,. 
felerin il•• için franıulat arauıda hat devletten hima,.. ıonn ~ek 

~·- misakwe ettili __ .... a ............ diJor ki: :..• ,.. .. ._,. •s' • sl·ki k...ti salı pntl ÇemberlaJD'in Paria'e, Framız - İtalyan müzakerele-
•iriifini ı..ı,..•,.. ı r.,.. etli. rl .......... bir tlviz iatemek için delil, fakat aaclık bir clo.ı aı- l 

auna haber ver9iine deir dolapn f& -
yia1ar baJdnrııda Ccbeliittank polis ma
kamlan tarafrnduı yapılan tahlrikata 

HalMdd R11teap ....... ~· fati1le hanin h6kümetini Roma' ela yapacaiı müzakerelerden 
...... ı. ......... ürad)'le .ı&- ........... etmek için ıeli1or. 

alt rapor valiye teWi edilmittir. daha sıkı ittiıbad vücude aelmesbıi Ml'İ;reti deYlet ........ .,eaiyle k..ı-

lraür ltir mw..ı. 4elil. Poloaya'am . 
M,atiJle .. al&k .... r dalb ı...lakb Bluell bqiııa türlü olmaaı~ ~-ih- \ 
... it* ............... ki......,. Vi tima1 yoktur. 16 nisan tarihli ıngiliz -
.,_ ...... _ raln• ..._,.:: .. ltal,an aalepuiyle Akdeniz ıtatüko-
eita4.a .. ,. - flllı•ıslrte arar m praatl eıdllmlttir. Mertçe fütuhat 
ı' "atir· Aha.,..._ ......,. po- usu..uSan slf9:de bir takım sUfU pa. 
"& 

1 
•••• • - ılm•thlmı an- .arlık pyelerini istihdaf eden italyan 

., ..... lcia .. Sov,..t ...,.. • kar metaJibatma celince, bunlar için hiç 
,. .... ,. ...,_ .... bir mutaYaUrta lüzum yoktur. Binaen-
~·,.. 

1
.am-

1
.ea AWWfP&.,... aleyh. Roma müzakereleri katiyen ye 

niJ.et• ti• hic .. • , - •-+- mOnbuıran lngiltere'ye taalluk ede-._ ... ., ı. r ,. • ._... All•ı•b cektlr. Bu mevsu, çok ceniftir. 

••ıP1 .......... L .. ~.il• lıpanya msiyedne ıeUnce ... 
c:Wııll wwwette 9'ı•ı• as- Wr ~- lspanya'daki vasiyete plince, ltal
.. ildir. -1a beralMr ~-~ :ya'nın Akdeniz ıtattıkoılunu bozacak 
71 lmalrl ndw11 s=ak prti7ie, 'Itır arui taleplerinde buluaduiu bir anda 
..._.....,, .... ,..çal ır ektadır. ta 'da. erini lW harici79 kili ıc..t Qyano panya ıtalyan ukerl n bulu-
eaı..r.r.ı ...... ;:...,. sitti. Bu .; nuıu incili• hllkilmetini endif'Ye dU -
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ULUS 

Yeni İstanbul' un doğuşu 
Şimdi İstanbul asırlar süren 

uykusundan gerinerek uyanıyor 

Bu uyanışın sesleri şehrin her neresinden 

geçerseniz geçiniz, duyacağınız kazma, 

kürek ve çekiç darbelerinin sesidir 

Edebi meslekler: 

DADAİZM 
Dadaizm, şuurunun istikametini 

kaybeden bir neslin, harp sonrası nes
linin ümitsizliğini ve isyanını ifade 
eden bir meslektir. Dadaizm aşağı yu
karı aynı zamanda hem !sviçre'de hem 
F ' ' ransa da, hem Amerika'da doğdu. 

1916 yılının şubatında, fikirlerin ka
rışık ve şa:jıkın, sinirlerin kopacak ka
dar gergin bulunduğu sıralarda, başka 
milliyette olan l>ir kaç genç, - alman 
Hugo Ball, alzaslı Hans Arp ve yurt
t<aş~ Richard Huelsenbeck, romanyalı 
Trıstan Tzara Zürih'te yeni bir cere-
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PAZARTESİ: 9.1.1939 
12.30 Müzik (bir senfoni - Pi). 

13.00 Saat ajans haberleri ve meteor - Atı.o 
kara. 

13.10 Müzik (operetler - Pi). 
13.30 - 14 Türk müziği (Halk türküleri pi. 

18 30 Müzik (hafif plaklar). 

İlkbaharın ilk günlerinde bana, 
ağaçların kup kuru gövdele
rine, toprağın donmuş sathının üs
tüne kulağımızı dayayacak olur
sak, içinden dışına doğru gerilerek 
uyanan hayatın fıkırtısım, çatlıyan 
tohumların çıtırtılarını, toprağın 
yüzüne çıkmak için boy atan çi
menlerin fışıltısım, ağaçların için
de kaynıyan hayat usaresinin kay
nayışını, tomurcukların birer bi
rer patlayışlarmı işiteceğiz vehmi 
gelir. 

nın cephesine daha tok bir sesle 
vuran çekiçlerin sesi lstanbul şeh
rine bir başka derdinin sonuna er
mekte olduğunu anlatmaktadırlar. 

Yeni camiin sağ kısmı tamamiy
le meydana çıkmıştır. 

yanın temelini atr}'.orlar. Bu gençlerin 
v~ bu cereyanın başında Tzara'yı gö -
r.uyoruz. Tzara, kitabı açacak bıçağı 
bır Larus lugatinin sayfaları arasına 
rast gele kaydırmak suretiyle buldu
~~ Dada kelimesini bu yeni telakkiye 
ısım olarak veriyor. Grup evela (Ca _ 
baret Voltaire)i, sonra sanat ve ede
biyat mecmuası olan (Dada)yı, daha 
sonra da (Connibale) i neşrediyor. 
Dadaist tipte ilk eserleri bizzat T. 
Tzara verdi. 1916 da La prerniere a
venture celeste de Mr antipyrine, ve 
1~18 de Vingt cinq Pocmes isimli şiir 
kıtaplarını neşretti. Bu eserler dada
istlerin mütarekeyi müteakip faaliyet 
merkezlerini Paris'e naklettikleri za -
mana kadar hiç bir aksi sada uyandır
madı. Paris'te Tristan Tzara'nın dost
ları arasında henüz Amerika'dan ge -
len Francis Picabia ile Paul Eluard 
ve bazı kübistler görülmeğe başlıyor'. 
Artık dadaistler Sans Pareil kitape -
vinde, eserlerini bastırmak imkanını 
da buluyorlar. 

yüzündeki her şeye ve her kıymete is
yan etti. Had bir romantizm halinde 
aklın iflasmı dört tarafa bağırıp dur
du. Bu itibarla dadaizmi sırf edebi bir 
hareket farzetmek, onun mahiyetini 
değiştirmek, hakikati görmemek olur. 
Dadaizmin edebi ifadesi vardır fakat 
bu ifade ikinci derecede kalır. Bas]an
gıçta Dada, büyük harbı takip ~den 
devredeki hayat tarzının manasızlığı
na, bilhassa edebiyat müntesiplerinin 
yaygaracı iddialarına karşı teşeıkkül 
etmiş felsefi ve mizahi bir isyan ola
rak görünüyor. Dada, yıkıcılığını sa
nat ve edebiyata kadar uzatan müfrit 
reybiliğin timsalidir. Tzara'nın ve ar
kadaşlarının ilk fikri, teessüs etmiş 
kıymetlere karşı bir "ilanı istihza" i _ 
di. Dadaistlere, Dada ne demek isti _ 
yor? Suali sorulduğu zaman, sadece: 

19.15 Konuşma (Doktorun saati). 

19.30 Türk müziği: ince saz faslı ($ehnu 
faslı). 

Yeni bir hayat uyanışım eskiden 
silkinerek, havayla güneş~ çıkışı 
elbet te seslidir derim ve kulağımı 
tabiatın göğsüne dayayıp bu sesle
ri dinlemek isterim. 

B .i.r sen~ geçmeden içinin bü
tun tesısatr ikmal edilecek 

olan bu kurşuni bina Şişli telefon 
merkezidir!. 

Fakat bu güzel eseri olanca haş
metiyle ve tam olarak görebilme
miz için şimdi de sol tarafdaki 
kısımda bulunan binaların ortadan 
kalkması lazım ki bu iş nerede 
ise başarılacak!... 

"Dada bir şey ifade etmiyor; Dada 
bir şey istemiyor" cevabını veriyor • 
lar. Dadaizm, mevcut olmıyan bir cis
min tcrapötik hassalarını istihsal için 

20·15 S~at; ajans haberleri, meteoroloji ve 
zıraat borsası (fiyat). 

20.25 Türk müzi~i: 1 - Naman ağa - Şevk 
e~z~ peşrevı. 2 - Dede - Hüsnü zatnı 
g.ı~ı. 3 - Ta.nburi Hikmet bey _ en e
sırı handenım. 4 _ Lem'i _ Şikayet et
m~. 5 - Ruşen Kam. Taksim. 6 _ Rah
mı bey - Ey gülü nevbahar an. 7 • 
Mahmut bey - Ey servi gül vefa 8 • 
Dede - Seri zülfü anberini 9 _ Sait 
Dede • Şevk efza saz semaisi. - Oku
y~n Muzaffer İlkar - Çalanlar: Ve
cıhe, Reşat Erer - Ruşen Kam Cev-

* * * 
Şimdi, İstanbul şehri asırlar sü

ren uykusundan gerinerek uyanı
yor. Kaldırım taşlarını söküp atan, 
mabet sütunlarına dayanan binbir 
samson kudretiyle güzel abidele
rinin etrafındaki ev dükkan karika
türlerini yıkarak daracık meydan
larını genişleten kuvet: İstanbul'
un kökünden fışkırarak sathına 
çıkmak istiyen, modern bir şehrin 
uyanışıdır. Ve işte bu gerile, gerile 
uyanışın sesleri vardır. 

Ve bu uyanışın sesleri şehrin her 
ne:esinden geçilirse geçilsin, duya
cagınız kazma, çekiç ve kürek dar
beleridir. 

*** 
Evet lstanbul'un altından yeni 

ve modern bir şehir fışkırıyor. Us
tüne çöreklenmiş eskiyi yıkarak 
muhteıem bir şehrin hayata geli!} ari
fesindeyiz. 

lstanbul'un hangi semtine, han
gi köşesine gidilse, neresi dolaşıl
sa, işitilen ses kazma ve çekiç sesi
dir. 

Bu ses s } yar satıcılarımızın 
meşhur vave ısını, tekerleklerine 
lastik takılaç ,mr senelerden beri 
ümit ettiğimı yaylıların gürultü-

sünü, tramva çanlarının sesini öl
dürmüştür. 

Şehirde he- m olan ses, şehrin 

her köşesind şitilen ahenk kaz
ma ve çekiç ! e idir. 

Unkapanın loğru gidilince de
mir potreller üstünde tıpkı bir 
genç kız kahı ıası gibi tatlı ve neş 
eli bir ahenk e öten çekiç sesleri 
duyuluyor. 

Bu sesler m ana Gazi köprüsü
nün kurulma aaliyetinin ilerle
mekte olduğu ı müjdeliyorlar. 

Bu öyle biı 
kıymetini an] 
olmak, Istanb 
da ancak bir 
nm ne demek 
bundan dolay 
altında tıkanı 

ları içinde, he 
ne dönerken, 
kaybedenlerde 

Osman beyd 

müjdedir ki bunun 
ıak için istanbullu 

1 a, Beyoğlu arasın
köprli bulunması

olduğunu bilmek, 
işhane yokuşunun 
calan nakil vasıta
.ıkşam işinden evi-
aşağı bir saatini 

olmak 13.zımdrr. 

kurşuni bir bina-

İstanbullular artık bu binanın cep 
hesinin srvalarmı düzeltmek ve 
cepheyi güzelleştirmek için kulla
nrlan bu çekiç seslerini de tatlr bir 
musiki gibi dinliyorlar ve ondan 
zevk duyuyorlar. Çünkü hatsızlık 
yüzünden br muhavere yapabilmek 
için telefon makinesi başında saat
lerce beklemek derdinden lstan
bul'un bir kısmını bu bina kurtara
caktır. 

Süleymaniye camii önünden ge
çenler burada da tamir edici çe
kiçlerin işleyişinden çıkan kıvrak 
seslerin avluda akislerini heybet
le dinlemektedirler. 

İstanbul sokaklarının, bir çoğu
nun bozuk kaldırımlarını söken 
kazmaların topraklara saplanan se
si; buraların yakın bir zamanda as
faltlanacağının veya üstlerine iyi 
birer parke döşeneceğinin işaret
cisidir. 

Kaldırımları sökülmüş caddeler
den asfalt altma döşenecek taşları 
ufalamak için yapılan faaliyetin 
sesi y ükseliyor. 

Fakat benim kendi hesabıma, bü
tün bu sesler içinde en fazlasr ho
şuma giden en ziyade seve, seve 
dinlediğim melodi Eminönünde ça
hpn kaz.ınaların •-idir. 

Çünkü işlere bir kaç gündür, da
ha fazla bir ehemmiyet verildi. Bir 
taraftan kazmalar işliyor bir taraf
tan, kamyonlara yükletilen enkaz 
buradan uzaklaştırılıyor. 

Ve her gün buradan geçtiğimiz 
zaman meydanı biraz daha genişle
miş ve biraz daha aydınlık görüyo
ruz. 

G önüllere ferahlık veren 
meşhur mavi göklü İstanbul: 

umuzun, gönülleri karartan ve gök 
namına bir avuç bir şey gören bu 
köşesini, hayırlı ellerde işliyen bu 
kazmalar, her gün biraz daha mavi 
göke kavuşturuyor. 

Bu binalar yıkılıp, gözden kayıp 
oldukça, eskiden, bu meydanın me
deni bir şehir meydanından daha 
f:ı:.la ~in bir kervanın uğrayıp geç
tıgı bır kervansarayın avlusuna ben 
zediğini daha iyi anlıyoruz. 

Fakat şimdi. Kazmalar işledikçe 
E_minönü meydanı modern bir şe
hır olınağa azmetmiş olan İstanbul 
merkezinde ve şehrin en geniş mey
danlarından biri olarak serpiliyor. 

* * * 
Şuurlu e11ere düşen kaztnayr tak

dis edelim. 
İyi eser yapmak için evela kötü

yü yıkmak lazım değil rni? 

lstanbul'un bu tarafından o..--,.__--=-- C!-~A nrovıs . 
çimsiz evlerin yarı yıkık gövdele- { 
ri üstüne tırmanmış bir takım in- r ............................................... , 
sanlar var. Bunlar; kazmalarını, f 
her biri bir zevksizlik abidesi ve ı 
atleta bir yüz karası olan bu kötü i 
binaların bağrına indiriyorlar onla- j 

Şahane Filimleri 

rr taş, taş sökerek arkada gizlenmiş i Zengin prog· ramları li 
duran büyük türk eserinin haşme-
tini göz önüne çıkarmak çin sa- i 
vaşıyorlar. ı G • • ı k ı 

Türk mimarisinin bir şaheseri o- J U%e ŞQ r 1 Q rl 
lan Yeni cami yıkılan evlerin en- f lı 
kazı altında vakur ve haşmetli göv- ı 

d•:;ı .~::•::.::ğ:,::::;~;naanıu- ı Lüks tuvaletleri I 
da yatmış bir biçaredir ki, ancak u L u s ı şimdi her kazmanın bir taşa vuru- İ 1 
şunda her kazmanın bir duvar da- i 
ha yıkrşmda biraz güneşe ve biraz f 
ışığa kavuşuyor. ıı· i 

Köprüden Eminönüne gelindiği s• d ı 
zaman Eminönünün sağ cephesinin ınemasın a 
Balıkpazarma doğru hemen hemen i 
tamamen yıkılmış olduğunu görü- l ·· k • • İ , ............ gorece sınız ............ .,,,, 
yoruz. 

BAL 1 K 
kia'i bulup fena kalpli fransız kadınının pençesin -
den kurtarınağa karar vermi§tir. 

Klari her zamanki gibi süratli ve kararlıdır. 

TUTAN 
1 

K E D 1 

SOKAGI 
Çevıren. Nasuhı Baydu 
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elimdeki p rayı almaktan başka bir şey yapmaz, ve 
bunun iç ndir ki allah ona çocuk vermez. Bütün 
bunlar ih net ettiğim, çıkıp buralara geldiğim ve 
bir frans z kadını ile evlendiğim için başıma gel -
mittir, aıiz Klari. Daha uzun müddet yaşamıyaca
ğım, sevgili Klari. Yakında yavrularıma kavuşaca
ğım. Frans z kadını beni mezara sürüklüyor •• " 

Bunu, beklenmedik bir nezaketle dolu olan, şu 
parça takip e•diyor: 

"Bab~.nıza ve ananıza hürmetlerimi takdim e
derim. Bay Bardişinof'a, bay Liif'e ve Bay Alvarez'e 
muhabbetler. Aziz Annuşka ile Yani'ye dostluk
lar." 

Klari gonderenin adresini havi olmıyan mektu
bu okuyor. Bir an düşünüyor, sonra büküp bir zarfa 
koyuyor ve şapkasını giyiyor. Klari Bay Papada-

Papadakis'in dört sene-den fazla bir zaman evel ça
h§mı§ olduğu kasket atelyesine gidiyor. Tabii ara
dığını orada bulamıyor. Fakat, İşçilerden biri onun 
hangi i§e girmek üzere buradan ayrılmı§ olduğunu 
hatırlıyor. KJari izi takip ediyor. İkinci atelyeden 
sonra bir üçüncü, sonra bir dördüncüsünü buluyor. 
Burada mesleki iz nihayet buluyorsa da Klari'ye 
hususi bir mesken adresi veriliyor. Bu adresin günü 
geçmiş, manası kalmamıştır. Ancak Klari orada 
rumun müteakip adresini bilen birine rastlıyor. 

Sonra aynı tarzdaki ara§tınnalar, aoruşturmalar, 

usulü dairesinde bir tahkik devam ediyor, ve, üçün
cü gün, Klari nihayet Peruz sokağında mütevazi bir 
apartnnanın kapısını çalıyor. 

Zayıf, yıpranmı§ bir kadın kapıyı açıyor, soru
yor: 

- Kimi arıyorsunuz? 
- Bay Papadakis'i. Adnn Kler Barabaş'tır. Ve 

Bay Papadakis'i görmek istiyorum, diye mütecaviz 
cevap veriyor. 

- Giriniz. 
Zayıf kadm onu içeriye ahyor. IJave ediyor: 
- Burada değil, fakat nerede ise gelir. 
Kadınla kız fakirane döşenmi§ odada karşı kar-

şıya oturuyorlar. Klari karşısındaki sefil mahluku 
tenkitci bir gözle tetkik ediyor. Görünüyor ki bu ka
dın kendisinden çekinmekte, tanınmadık kimsele
rin ziyaretlerinden tevellüt eden sıkıntılardan ve ih
tilatlardan ürkmektedir. 

K.lari cepheden taarruz taraftarrdır. Sert bir 
tavırla:. 

Şair Paul Valery'nin, ismini buldu
ğu ve bir vakıtlar yazılariyle de isti
rak ettiği Litterature mecmuası D~da 
hareketinin organı oluyor ve beyan • 
name mahiyetinde bir sürü konferans
lar tertip ediyor. Bu konferansların 
ilki 5 şubat 1920 tarihinde (mustakil
ler salonu) nda verildi. Bu beyanna
melerden biri Francis Picabia'nın şu 
sözlerini ihtiva ediyordu: "Ne yaptı
ğınuzı anlamıyorsunuz değil mi? Aziz 
dostlar onu biz sizden daha az anlı -
yoruz. Ne saadet değil mi? Hakkınız 
~ar! ~ir def~ daha papa ile uyumak 
ısterdım! Yıne mi anlamıyorsunuz? 
Ben de anlamıyorum. Ne kadar ha • 
zin bul", 

Bu ilk beyanname, kahkahalar ko • 
dı. İkinci umum1 toplantı (20 mart 
1920) daha heyecanlı ve daha canlı ol
du. Sözler ve hareketler o kadar sid -. 
detlendi ki salonu zabıta kuvetiyle 
boşaltmak zaruret halini aldı. Senenin 
diğer gösterileri daha sükunetle geç -
ti; bununla beraber Dada lisaniyle 
Tristan Tzara'nın verdiği bir konfe -
rans, dinleyicilerin itiraz gürültüsü 
ve bir cazbandrn yaygarası içinde 
kaybolup gitti. 1919 - 1920 yıllarında 
vukua gelen bu edebi ve fikri kaynaş -
mayr tamamlamak için Georges Ribe
mont - Dessaigne'in tiyatro sahasında 
yaptıklarını da unutmamak icap eder. 

* * * 
Bir neslin derin temayüllerine te-

kabül ettiği muhakkak olan dadaiz -
min felsefi ve bedii manası nedir? Bu 
meslek önceleri edebi kübizmin deva -
mı olarak görülüyor. O da, kübizm gi
bi zihnin hendesesini maddi aleme 
karşı koymak ve sanatı onun tahakkü
münden kurtarmak istedi. Fakat pek 
kısa bir zaman sonra, kübizme ve yer 

teşekkül etmiş sınai bir teşebbüse ben
ziyor. Bu mesleğin gayesi, bütün fikir 
ve sanat vasıtalarını hiçliğe tatbik et
mekten başka bir şey değildir; eğer o
rijinalite ise, dadaizmin orijinalitesi 
bundan ~barettir. 

det Kozan. ' 

21.10 Mü.zik. (saksofonist Nihat EsengiD. 
r7s!talı: l - S~slenmiş - Koral melo
dısı. 2 - Souveıg in şarkısı 3 _ S'h' l" Bu büyük çaptaıki (farce), edebiyat 

çarkının boşta döndüğünü ve netice i
tibariyle faydasız ve gülünç bir şekil
de işlediğini göstererek sosiyal bir 
satire mahiyetini de alıyor. Bunun i
çindir ki, 1920 gösterilerini tertip e _ 
denler, anti - litteratüre olduklarını 
bildirmek suretiyle işe başlamışlardı. 
Keza bir Dada beyannamesinde çıkan 
(hakiki Dada, Dada'ya karşıdır) hük
münün, yeni nesil indinde bütün ede
bi mesleklerin manasızlığını ifade et_ 
mesi itibariyle, değeri büyüktür. Bu 
edebi septisizm bir nevi felsefi nihi -
lizme ve topyekun bedbinliğe müncer 
oluy~r .. ~~da,. yıkıcr bir faaliyettir; 
edebı hurıyetın ifadesi olan roman _ 
tizm karşısında, anarşinin tam ifade -
sidi~. Dadaizm büyük bir şair yetiştir
medı. Bu mektebin şefi T. Tzara'nın 
"Yabai su" isimli şu manzumesine ba -
kınız: 

Gözün aç dişleri 

İpek islerle örtülü 
Yağmura karşr 
Çıplak su 

Gecenin alın terini karartıyor 

Göz bir müselles içinde kapalı 
Bu müselles başka bir müselles 

taşıyor 

Ağzında uyku parçalarını kemi
riyor. 

Işığın kenarındaki muntazam 
gürültü 

Bir melektir 

balet. 1 ır 1 

21.30 Konuşma. 

21.45 M~zik (küçük orkestra): l - Ledi -
H~mılton operetinden potpuri (E. 
K.unneke). 2 - Vals fısıltıları (Pol 
Lın~e). 3 - Per Günt süitlerinden 
(Grıe~) op 46. 1 - Sabah sesleri 2 -
Ose nın ölümü 3 - İngridin feryadı 4 
- A5ap dansı 5 - Anitranın dansı 6 _ 
Da~ kıralınrn mağarasında 7 - Per 
Gunt memleket. avdeti. 

22.45 Sinema sesi. 
23.45 - 24 Son ajans haberleri ve yarınki 

P['ogram. 

Eski 1 No. lu halk düşmam 

Alkapone dimaği 
teşevvüşlerden 
mustaripmiş 

San Fransisko, 8 a.a. - Eski ı nUı • 
maralı halk düşmaıu Alkapon~ Saıı 
Fransisko körfezinde kain Allratraz: 
hapisane,sinden gizlice Sanpedro'nlJıl! . " ~ .,.._ ..... 
len hapisaneye nakledilmiştir. 

Mahpusun nakli esbabı meçhuldür. 
Fakat hükümet memurlarının mahkQ
mun Alkatraz hapisanesinde hapis e
dilmeden evel ceza mahkemesinde ye -
miş olduğu bir sene hapis cezasınr Ter 
minale adası hapisanesinde çektirmek 
niyetiyle hareket etmiş olduklan talı • 
min olunmaktadır. 

MalUm ol<luğu veçhile mahkumun 
şimdi çekmekte olduğu ceza vergi ö
dememek yüzünden verilmiş olan ce
zaidi. 

Ki şarkryı bir kilit gibi korur 
Sigara içenlerin salonunda içilen 

bir pipo 
Eti üzerinde sadalar cisimlerden 

süzülüyor 
Ki yağmuru ve resimlerini sevk 

ediyor 
Kadınlar onu bir gerdanlık olarak 

takıyorlar 

. . • • • • • ~ • ilah ... 

Bazı kimseler, Alkapone'nin hiçbir 
zaman hüriyetirıi istirdad edemiyeceği 
mütaleasındadrrlar. Çünkü dimaği te
şevvüşlerden muztarip olduğu söylen
mektedir. 

İşte böylece uzayıp giden, tenkit i
şaretlerini de hiçe sayan nisbeten ma
kul dadaist bir manzume! Bir anın ru
hi muvazenesizliğini ve isyanını ifa -

de eden bu edebi ve fikri kriz 1922 de 
yatışmış ve son sayıklamaların ihti -
!açları içinde nihayet bulmuştur. Bu
gün dadaizmin yalnız tuhaf bir hatı -
rası ve kötü bir kaç mukallidi var. 

- Anlaşılan siz Bay Papadakis'i betbaht ediyor
muşsunuz. 

Sonra, kapının arkasında ağrr ayak sesleri işiti
liyor, ve kara ve uykulu gözlü, tatlı bakıtlı rum ten• 
bel ve şişman içeriye giriyor. Klari'yi tanımak için 
yüzüne iyice bakmak lüzumunu hissediyor, ve onu 
görmüş olmakla da sevinmiş görünmüyor. 

-Ben mi? .• 
Kadının etrafı sim siyah gözleri birdenbire yaş

larla doluyor. Biri biri ardı sıra o kadar çok sızlanı
yor ki Klari'nin adeta başı dönüyor. 

- Siz, bir yabancı ile evlenmenin ne demek ol
duğunu bilemezsiniz, ma•dmazel Barabas - adınız 
bu idi, değil mi? - beraber yaıanmadıkça bir ya -
hancının ne olduğu bilinemez. Yabancılar garip in
sanlardır; onların anla§ılmıyan kederleri vardır ki 
kendilerini kemirir. Kristo da böyledir. Eğer onu 
bırakacak olsaydım bütün gün bulunduğu yerden 
knnıldanmaz ve mahzun bir tavırla dim dik ileriye 
bakar ve hiç çalı§mazdı ••• Söyleyiniz bana, madma
zel, böyle bir şeye tahammül edilir mi? işe gitmesi
ni teklif ettiğim zaman bana kızıyor. Allah allah, 
açlıktan ölecek değiliz ya. Çocuğumuz olmadığı i
çin de bana darılıyor. Ben buna ne yapabilirim, 
madmazel? Bana hiddetleniyor, ve söylemek iste
mediği acaip şeylerle mütemadiyen zihnini yorarak 
gözlerini bir noktaya dikiyor ve sanki birisiyle ko· 
nuşuyormuş gibi homurdanıp duruyor. Söyleyiniz 
bana, madmazel, bu vaziyette elimden ne gelir, be
nim? 

Klari, biraz mahcup dinliyor. ilk defadır ki bü
yük adam muamelesi görüyor. Her hangi baıka 

şartlar için-de Klari, vakıayı olduğu gibi, tamamiyle 
müsterih olarak telakki edebilirdi. Fakat bugün 
büsbütün başka bir vaziyet karşısında bulunacağı
nı umuyordu. O buraya fena kalpli zevceyi kovmak 
ve Papadakis'i kurtarmak üzere bir intikam mele
ği gibi gelmişti. Halbuki §İmdi ağlayıp tikayet eden 
fena kalpli z~cedir. 

ifadesiz bir sesle: 
- Ne iyi ettiniz ıde geldiniz, diyor. 
Klari şa·şkın bir haldedir. 
- Bana mektup yazmııtınız, bay Papadakis. 
Rum, fersiz nazarlarla ileriye doğru bakarak:, 
- Sahih mi? Diyor. Evet, zannedersem yazdım. 

Babanız, ananız nasıllar? 

Klari dalgın dalgın ve fazla tafsilata lüzum gör
meksizin cevap veriyor; hatta babasmın cenup A
me!'ika'sına gitmiş olduğunu ilave etmiyor. Kalkıp 

gitme·kte İstical gösteriyor. Fransız kadını bir bar • 
dak şarap içmesi hususunda israrıda bulunuyor. 
Klari şarabı yuvarlıyor ve gitmek Üzere hemen a
yağa kalkıyor. 

Müsade isterken şu suali sormaktan nefsini me
nedemiyor: 

- Bay Papadakis size hiç bir iyilikte buluna-
maz mıymı? Her şey yolunda mı? 

ı:-apadakis: 

- Pek yolunda yolunda, cevabını veriyor. 
Fransız kadını onu tekrar gelmeğe davet edi-

yor. 

Klari, sokağa çıkar çıkmaz yağmurdan sonra 
sallanan haşhaılar gibi §Öyle bir sarsılıyor. Aklı ba
şında bir insan için yaşlıların i§leri manasız ve anla
şılması gÜçtür. Klari, resmi ve paralı muallimi ol
mut olduğu için Alin'in evine gidiyor. Alin'in hafı
zası olmamakla beraber kendisiyle doğru dürüat 

(Sonu var) 
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9==~UNUNPOL1TİKA HADİSELERİ==================" 

ÇEMBERLEYN'İN M UZ 
BULUNDUGU GÜÇLÜKLER 

il Onitı kon.feranuadan bir kaç cin 80Dl'8, lacilis blıpeldll ntndat
larma mesut bir Noel, .Ula ye refahlı bir yıl IODl1 wdettili •ıra· 

tarda kendi Noelıinin bu dwece tela,lı ıeçeceibd _. .. ...., ecı-e..U. B. 
Çeamerlayn, ecnebi mad>aat mOmeuUleri buurunU ftAlll! beymatta 
bedbinliii tenkit ediyor, IDUM'ularmm. •• doetıarmclm buılarmm bbar 
ettikleri endifela-e ....,ordu. 

Bir devlet adımmm elyul beyanatı muhaJdrM hallıikl bieleriae terce
IDIJl olmak icap etmes. Hakikatte, yenl 1ene -.elite " bnnulık ~iade 
cirmittir: Uf\ıklarda, hiç bir nOktada, cidden tefrik eclW bir liltmet far. 
lrcdilmiyor. 

blktlmet mer -
kesU.. '"1lltUn 
bll,ek Amapa 

prd>lemJerlnla 
derin we"9 tet 
Jdklne mllalt 
bir baya" bala
catmı umdup 
llll .ayfemitth'· 
lfaJdlaittc. la • 
ptls bqveldll 
16 nilası muabe
dalnift lalli ba
yatta olduiun• • 
llilnib beyaaa
tmm tldbetine 
uğramadığı n a. 
Franaa'ya kartı 
italyan bUcum
lannm ciddi bil 
tumulil olan e
bemiyetab te
abtırlerden lba 
ret oldupna i
nanmak lıtemi -

....... ..... 
edilmlt ...... 
Alar lqWs al_ ....... 
...aımd• .-
7'Dl blr ....,.. T. .... ..,, .... ~, 
oldlıl9 Udta
nflı ~ 
IUlr ..,.... 

Münib anlqma
ımın doğurmu' 01-
dutu nikbinlik 
devam edememit
tir 1 MUnih'in, bü
tün dünyanın bil

Ukranya meselesi 
İtalyan istekleri 

diği aiır bir zilnmH hanesi vardı. 
Buna muklbil, matlubunda, büyük 
ftlıt tqıyordu: d&'t büyük devlet, 
lnpltere, 'Pranea, Aknanya ve İtal
ya ara111da filt bir ifbirliği. imdi, 
bu yeni yılbatında, franıız - İtalyan 
ıersHılili her amankinden kuvet· 
lidir, İngiltere - Almanya münase
betleri, Hitler partisinin iktidar 
mevldine gelitindenberi her zaman
kinden daha agırdır. Uzak Şark'tı 
Antlkomintem paktın iıçiıncü ıeri
kl, İ"&iltere ile Birleıik devletlerin 
ıeçen uır zarfında yaratmak için 
bunca aıkmtılara katlanmıı olduk -
ları ticari, malt ve ıly•i nilfuzlar 
fCbeknlni yıkmakla mefgUldUr. 

Almanya'ya gelirıce, hiç bir haya
le kapılmaya mahal yokt\11'. Bizzat 
B. ;emberlayn bir haftadan kısa za
man lçmde alman dwlet adamları -
na birlbirlnden enerjik Uç ihtarda 
bWuadu. Geçen aalı, yabancı mat -
buat hinde, lnıgiliz batvekili alman 
matbuatın• -edaamı tenkit etti. t • 
Jd cUn eonra, avam kamaraıının bir 
slyaf etinde blr harp halinde, lngil
tıere'nin mali kudretinin kiti bir 
unsur tqkll edeceğini Almanya'ya 
ihtar etti. 

Rlhayet, pasarteel akflmı, barld 
polkib IDUMbplan .......... B 
ç.m.r1a,. bu....._ ~ ~ 

OldaiMU ldnf etti. 
G•rç.i, iki haf ta önce doktor .Şaht 

IMiyiik bir bü.n~ry;.a;·~~~ b~ 
llarekete bir vdıpN jeeti kıymeti 
isafı edilemesdi. Doktor Şlıbt, kll 
bir ..ıı yardan yepılmadıtı takdlr
dı Alman,a'am yeni bir ıi)'MI buh
ran tahrik etmeye med>ur kalaca • 
jJDJ haber venniftk. Bn eafdil poli
tibcdu bile, Bedin'e eli bot daa • 
mut olan doktor Şaht'm teklifleri 
huıuaunda yanılmanuflardu. 

Fakat ıilk6net alametlerinden e • 
aer yoku, buna mukabil, Loadra bl
rolarma endite verici haberler yal· 
makta d9ftlD ediyor. ~el'den al
mm tuyUdnin arttıiı •e doktor 
Noyman'm Meme! atatükoaumun 
"totaliter''leıurilmeei huıuaundakl 
arzusunu pzledediii bildiriliyor. 
Pr-c'da, Berlin'i Romlnya'ya baih
JMÜ .... attateJ otoetNd pil • 
amd9a ...._...,_ Varpa'dlD. 
............... 1alr Uknnya ...,... 
...... -slldı~ .. bir alman ndp 
.._,..anma~ altmdald 1111-
raa,.W.-m blltenlerlnl amtal8-
.. aetNttlli blılMr ftl'lliyor, Jı1Ua 

karşısında 
lngiltere 

buat ve afifler, bütün alman top -
raldarmda. Filietln'deld inplb po
litikuı aleyhinde hararetli blr 
mücadeleye ılriflDlftii'. 

llllnlh'te teati edllmit olm ima
lar lnsili ••n mtlwebetlerinde 
güya yem bir derir açacaktı. B. 
Çemberk}'ll'tn pek müftehir oldu -
ğu Ud tanflı beyanat, lnklr edilmlt 
ve lltlutulmut diler bunca benzer· 
lerinln yanına 1itm11tir. 

Fakat Almanya mUaellnin ancak 
biır köteıldir. Roma ve Tokyo da 
vardır. SUkanet politiıkaeı bu liri bll
kilmet merkezinde daha milult bir 
vuiyet mi arzedlyor 1 

B. Çemberlayn'le lord Hallfab 
yakmda Roma'ya pdeceklerdir. in· 
giliz bqvekill, parllmentoya karfl 
lngllw - ltalyan ı&rilfmelerinin çer· 
çeveeini tayin ederek manevra aer
beetilinl tahdit edecek olan teahbtlt
lere ılritmeyi katiyen Nddetmlye 
karar nnllit s6rUntlyordu. 'Pakat hl-=--lanmrlldan dllila lmftt• .... 

her hanp bir ta.U mnsuu· 
bahis olamıyac.ağını söyledi. İngi -
lia aaly-. p..ıs.••un Tuftu•, Kon\ -
ka'yı. ve Nia'i koruduiuau ~liırtti. 
İtalya 'e Jnciltere A:kdmu ıtatil
koeuna bilrmet ... ,. ..,ıabüt et • 
mi,ıerdiır. 

lıııill• ~ her hanci 
bir fedaklrbkta butuamak fikrim 
de reddetti. 

°OtUncU olarak. Sünn mukaw • 
lesinin bütOn irma eahiplwln.in mu
nfalrati oknadm tadil edilemiyece
ilm batırlattL 

Nihayet lepanya bwaeunda, ka • 
rıtmasbk anı..-ı •UJdlmlerinia 
merl oldu&umı ı.ain etti: 7abanca 
mıtbariplel'in ....ıı ıurette çekil • 
meainden &lce muhariplik hakkı ta
nınmıylUktll'. 

Ba tart1ar ltla4e llcma'da aeyln 
koıt11fUl•ı&•ı IOftlbilir .ı,u 1 t • 
talya'ma bltla tfı1eplerl JlctLhn 
NddecWmit IMIJvc altıtıdır • 

.. t-aber• .,.,__.da 
..... ,. ,.,. ... .., .... blr 
daatl1* si,.ntl old~ ltelyan 

yor. 

--.. .. 
dlterbaca..._ 
aerlerinia ~ 
na litmlıtir. Nl-
ba"' puan..ı 
...... llarld 
politika miina -
katalan .... -
aıada B.Çem
berla70 bir al
man jestini, Av
rupa 9ilkim1na 
,.nbmda bahaa
mö bal .... -
ld anuama lh
terecek. bir ilk 
adımı "11rade 
pere beldemiı 
oldalm itiraf 
etmek mecbari
Fetiad• blaut-
tır. 

ttalya'nm atm taleplerini ı.nir 
eden mealekdqlarımuın ~ya 
unuttuklaı'i elbet, bu taleplerlft in
,Ub • ltal,aa muabedftine aleni bir 
tecnils tefkil etmesidir. Londra, 
bu maabedenla bir framıs • ltalyan 
anlıflDUlyle tamaml•dıtmı p · 
mek laterdl. Fakat bqtlnkU tckliy
le de, 16 nisan anlqmM• Akdeniz 
atatilkoeuna. lapanya'nm arazi mul
klyetlne htlrmtt •e tarkl Af
rlka'da iyi kOlllfUlUk eaularma il -
tlnat eder. Tunua'u, Konika'yı, Ci
buti'yi ve Stlven atatilkoeunun ra
dikal bir ıurette tadilini latemek 
muahede premiblne htlcum etmek 
demektir. 

imdi; inıllls • italyan muahedesi 
btlldbnclen uıklt oluna. eQkinet po
lltlkamdan ıtriye nı kalenktır? 

Buı mlıbfiller, s-....ı Jllrmı -
ko'ya mulaaripllk hlıldrınm 

• ._, mubbilin4e a. llueoli -

ayd oJln tıer .. kaltlHn
dc muharipltk hakıkmı bah~demez. 
16 n\un mullheduine yuılmı• tc -
abhütleri yeni bir tavla diye telik· 
ki edeme. Bu Roma ...,abMI .altoe 
fakk-, tellllkece c&Dert, ı.,llucle 
blr Ahmettir. lncl1b 1-fvekill R• 
nu lıWyor. O kadar iyi biliyor ki fU 
IOll ı&alerde bir lras defa ~ 
Dl tehir ettiiini ftJ& İtalya'dakl 
Fnma aleybdarı nÜlm1'fleriD ile • 
MlıımelM talik ettiliai ilAD .....mne 
Nmlk blmıttır. 

JaponJa'ya pllnce, IDIDI- lmlll
nal artık Amerlb'nm tuyldiie 
ı.r,ı koymauyacütar. Her flycleıa 
hee, Çin'e ~ dcatt ae.
mn•aablltlr. Palrat Vat1a.-•da 
Japon ilaracatı ................... 
nulmuı da konuph•yor mal A • 
merib'nm cepane "aakert malse • 
me Hll'acat latatiatUrlerl ilk defa o --- J.,.,..,. ~ Mr lbraç ... 
aade9J verllmemit olclulunu ıa.te
riyot. lnciltere'cle B. ÇeaıMrlayn'
la daima reddeanit ôld11iu tiu tedip 
tedbirlerine ilter letemes ittidk 
mecburiye.tinde blacaktar. 

01111 
ıc.toilaa CMt••••= •---
~ ... si-- p.- .. .. ................... _ ............ 
aaNa tltntiP 11Ç91aa ...u r..as .. 
~ ... •H••·•--....... _..;,. 
............ ; baftabk. • ... ... ilk,.,..., .. kimi ...... ..., ... 
•••11hn,Wr...._. .......... . ................ ,. ......... ...... ...._ ............. ...... 
ler. Bfitln ha aaec:malania ~ 
• ~ irkileDa. ol .... siW 
....... k•TfiFet ...... "-iı-t 
itibuVI• de kafi ıönni,..ter ....mr. 
....... tahattar ederler ki AıwDlıa 
Birletik ~letle..W.," 1880 ._.. 
aincle, 220 kollej mecmaaa ia~ .. 
diyordu; bir IWçilg istaliıtilqjW ... 
A............ıa..,.ma•.._... 
ıaaeteleriaia .,_. un olu.ıs..._ 
bit etmifti; ve ailaa~et ünivwıilıı 
matbaıtı, 1133 P.cla. v •• dill' .. 
bir llDaın akteclecels ...._ ı••'"• 
mitti. Halbuki bu matltaatm fev...., 
ele bir de Uilll matbaab _..ıclll:tar, " ... ... ...a ,...,..,....., _,... 
bile imkbusdll'. 

Birkaç ........ ilk--·----dut-mua owı _ .. k .... Mlı 
•-tefll' ilim ................ - ... 
lerinden biri olmalı •w..li~. IWil 
Vedat fU'alhile t.tuatafa u.tO. 
sO.'ün çıkardaklan 1na --=••• .... 
te•aai hacmi ile ltelld bol kQwt, ...... 
lak baskı, tatafatb ....an.....-....,. 
rau tatmiD etmf7ecektir. F.Ut, Ohlt 
eaaaenbaalarmmecmaua a.tl6• 
O, bir ideal .. realit. _.. ....... O. 
lut'u ÇJkarualar: "H• Mtice Wrft. 
, •• i fonaiilün, ... ~- ••• fi .. 
bir tahanüliiD mab-1Wir',. tlı••lr 
tedirler. Oalarca miifükin " ... 
banil.- ba7atımıadaki ...u.I 
farkuachrı çunldi biri ........ ... 
--- eclerı afuktaa öt..aıi .... ..a.-Jl.l-- • m .,.. .. klinatm-...-.-·---r: 
dakimu•m•71ull~--.. .. .... ODil... .-itdti _ ... _ 
koamo..-b-- ilk imim ,ıok 
el•? 

Olu~'u neıredenler: .. Biz ...W.. 
ele, halinde, iatikbalinde iDMDhi• 
-.. elacık illiia kç ederi 
- TM Milletıine " O'- tiilı_. 
........... 1ı ..... ,..... 
•••i1le ............. - ... 
tada ........ . ................... 
,.. ..... Ohli• ·--41~. _ _.._.,.,.... 
t.,W•t&eW.-.olMlerifia,.a 
- lllıt-.... lleiil, Wıır moktıfır .. - ... ..,.,, ..,.... 
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Tabiat güzelliklerile 
Akdeniz'in 

dolu Fethiye, aynı zamanda 
emin bir limanıdır 

Fethiye kasabasının ve limanının umumi bir görünÜ§Ü 

~ 
Hamidiye köy öğretmen okulunda 

T azyıklı su, 
elektrik ve 

geniş caddeler 

Köylere bilgi, sanat götürecek. olan saf 
ve zeki köy çocukları nasıl yetişiyor 

Fethiye (Hususi) - Fethiye 
Türkiye'nin, belki dünyanın en 
durgun ve en kuytu bir )imanı
dır dedikleri vakit, mubalega 
yaptıklarını sanırdım. Bu söze i
nanmak için denizlerin sahille
re kuduz gibi saldırdığı mevsim
lerde, dağları, ağaçları ve beyaz 
evleriyle bütün bir kasabanın 
durgun sulara aksettiğini gör
mek lazımdır. 

"Fethiye korfezi" Akdeniz dalga· 
Jarnın çırpındıgı hırçın bir kôrfez
dir. Vapurunuz beyaz fenerli kıp kı
zıl bir adaya yakla tıgı zaman gozle
riniz korfezin bir kenarında Fethiye 
ka aba ını ararken tamamen şarka dö
nen vapur, iki tarafı zeytin kaplı da
racık bir bogazdan süzulür geçer ve 
Fethiye limanına girer. Fethiye, Ak
dcnizin en emin bir limanıdır. 

Dağları çamlarla kaplı, kayaları 
oyulmu , <' ları portakal ağaçlariy
le bezeli F niye.güzel bir yurt köşe
sidir. 

ıgün mamur bir kasaba
lık bu küçük kasabaya, 
ından ind\rd i. ~ 
bir patika bırakmı tı. 

bir kaç sene içinde hen
ıden çıkmış muntazam 

li. Yayalara mahsus yo
ındaki okaliptüs ağaçla
a üç otomobil ferah fe

Yukarda, Fethiye'den çıkarılan kromları sahilde bek/iyen maden 
vapurlarına yetiıtirmeğe çalışan bir dekovil, aşağıda 

Fethiye elektrik santralı 

Eskişehire 40 
kilometre uzak-
lıkta, ve Ankara'
ya giden şose üze 
rinde, Tohum ı .. 
lah istasyonunun 
karşısında, inşaatı 

henüz bitmiş gü
zel bir bina vardır. 
Bu, Kültür Bak .. n
lığınm köy kalk.o
ması ıçın açtıgı 

yeni tip öğretmen 
okuludur. 

Şehir öğretmen 
okullarından çı

kanlar, tayin edil-
dikleri köylerde 
fazla kalamıyor-

lar. Çünkü onlar 
okulda, köy ihti
yaçlarına göre ye
t iştir i lmem işler 
dir. Köyün her yön 
den kalkınmasını 

tam olarak ancak 
koy icap 1 a -
rına göre yetişmiş, 

Yenı yapılan 
koy ogretmen 
okulu binası ve 
Cumhuriyet bay
ramı ıçin okul 
onim<le topla -
nan koy kadın-
ları ... 

köy hayatını yadırgamıyan, bütün fa -
aliyetlerini köycülük ülküsü ile ha-

hıtte ay a I ça I ma}ara vesile 0}-1 o"d ı t b• rekete ge.tir,n kövlü e:cnc.Jr.r Wl r. 

maktadır. 1ki s~ne ~çin.de k~~lerdel emf} fe fr mahkum lan bu ö gretmen okulu, etrafındaki 
850 hasta tedavı ettırmış ve ılaç da- (Kütahya, Ankara, Afyon, Konya, 
ğıtmıştır. kaçtı ve yakalandı E6kişehir) vilayetlerinden seçilip ah-

Kaza dahilinde on bir köyde sey- İzmir, (Hususi) - Hırsızlık ve \nan köy çocuklarını bağrında topla-
yar sinema gösterilmiştir. Halkcvi bu gasp suçuyla 10 sene hapse mahkum mıştır. 
sene bir iktisat ergisi açmıştır. Ser- bulunan Kel Mehmet, Ödemiş hapisa- Müstcit olduğu ispekterlerce tespit 
gi münasebetiyle kaza dahilinde yeti- nesinin bahçe duvarından atlıyarak edilen köylü çocuklarından üç ınıfh 
şen portakalı limon, mandalin, hurma kaçmış, biraz sonra jandarmalar tara· köy okulunu bitirenler, bu okulun tat 
ve muz gibi meyvalara ait müsabaka- fından yakalanmı tır. bikat kısmı dördüncü sınıfına, beş sı

nıflı ilk okulu lıitircnler de ögretmen 
okulu birinci sınıfına alınıyorlar. 

lki yıldır derselere devam eden bu 
okulun şimdiki halde iki şubeli birin 
ci sınıfiyle bir şubeli ikinci sınıfı var 
dır. 

Okulun öğretmenleri iki kısımdır: 
Kültür öğretmenleri ve ziraat, inşaat 
öğretmenleri.. Kiıltür öğretmenleri 
-yurr-ıı"b' '• mn, 
iş okutuyorlar. Di er ö gretmenler de 
(Zirai sanatlar, tarla, bahçe ziraati in 
şaat, duvarcılık, doğramacılık, demir
cilik öğretiyorlar. 

Burada iş prensipleri hakimdir. 
Öğretmen, talebeyle daima temasta
dır. Onların her türlü yanlış hareket
lerini daima diizeltir. Okulun hade -
me kadrosu (ahçı, ahçı yamağı, çama-

Fethiye 
dır. Osmaı 

dağ yama 
cık burgac 
Cumhuriy 
desenin e 
caddeler v 
lun iki taı 
rının arası 

rah yan y 
sazın yeriı 

ağacına Fc 
halkı, ve 
ğer <leğeri 

nede on m 
lim, Fethi 
Fethiye p 
tirmi tir. 

;ı yürüyebilir. Bir tutam 
n fışkıran bir okaliptüs 
iye belediyesi, Fethiye 
thiye köyhisü bir akci
veriyor. Nebata dört se
e boy veren toprak ve ik

caddelerini bir bulvar, 
ını bir orman haline ge-

lar yepılmış, en nefis meyva yetişti
renlere mükafatlar dağıtılmıştır. 

Halkevi, milli sporumuz olan güre
şin kaza dahilinde inki afını temin et 
mek için güreş müsabakaları da ter
tip etmektedir. Güreş diyarı olan Fet
hiye'de bu spor büyük bir alaka uyan
dırmaktadır. 

.................................................................................................................... ~ .............................................. , 
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Köhne 
tepeden, 
bir su sızd 
lediyesı 2 
den kasab 
Bugun Fe 
ki şehir i 
yetip artn 
miıkemmel 
mücehhez 
başka, su 
ması anın 

min ctmd 
yapılmıştı 

yerlerinde 
dir. 

rılmı tır 

lu bir ha 

ir kasabaya üstündeki 
ak parmak kalınlığında 
bilmişti. Cumhuriyet be
n lira ile yedi kilometTe 
gür bir su boşaltmıştır. 

yede su o kadar boldur
de bütün bahçelere bile 
tadır. Belediyenin suyu 
r tazyık makinesiyle de 
ulunmaktadır. Bundan 
tarının bir arızaya ugra
kasabanın ihtiyacını te
zere bir de ihtiyat depo 
Ka abanın müteaddid 

ni ve sıhi çeşmeler var-

1 su, ehrin bütün ihtiya
ığı gibi, limana gelen 
e maden vapurlarına da 

edir. 

fenni bir mezbaha yaptı
lediye, kasabanın en mü
bir de modern hal ve pa
durmuştur. Sebze, et, ba
e hububat orada derli top 

satılmaktıdır Köylerden 

gelen bu ı mahsuller hal ve pazar 
yerinde ışterı bulnıaktadır. 

Fethı} e bir ie 15 yataklı beledi· 
ye hasta i varrlır. H1stanenın bıı 
de pera u vardır. Bu 'ene hastane 
ye bır a liyatane ilave edilmıştır 

Ka ab. n hartası yaptırılmıştır. 50 
sene ık r plar.ı. ehircilik disipli· 
nine kaı gosterilen saygıyı bır kat 

daha ku lendirmıştir. Şehir pllinı· 
na gore abaya mükemmel bir çeki 
düzen ve miştir Biıtün bu çalışmalar 
la t:ıbıııt iklimiıı ve tarihin hu g•i 
zel mem ete verdi " i deger, bugün 
on mis line çıkarılmı ştır. 

Kasab n n ı ıklandırılması için ih
tiyacına tccek, hatta artacak derece 
de kudr tli bir elektrik santralı ku
rulmu tur. Butun tesisat ikmal edil
miştir S ntral yirmi güne kadar işli 
yecektir. 

42.000 nüfu u besliyen Fethiye 
toprakları yakıcı giıneşc kanat açan 
hurma ve muz ormanlarından, karlı 
dağların cılız yosunlarına kadar her 
çeşit nebatı yetiştirmektedir. Bugday 
ve biıtun hububat envaı, portakal, li
mon, mandalin mebzul miktarda ye
tişmektedir. Fethiyeden yabancı ada
lara kasaplık hayvan, tavuk, yumruta, 
ceviz. susam ve bugday ihraç edil
mektedir. Fethiye orman cihetinden de 
son derece zengin bir memlekettir. 
Toros daglarının Antalya üzerinden 
kıvrılan son zencirleri Fethiye kaza· 
mı bir havza içine alacak ekilde çe

virmiş, garba dogru parçalamıştır. 
Fethiye kazası dahilinde, yüksekligi 

2000 ile 3000 arasında on on beş tepe 
vardrı. 3030 metreyi bulan ve kaza· 
nın doğu hududunu te kil eden Ak
dagın etkelriyle, Gcik tepe. ve Çal da
ğı sırtalrında kesif ormanlar vardır. 
Fethiye orman !arından çıkarılan ke 
resteler bilhassa lskenderiye piyasa
larında buyuk bir yer tutmuştur. 

Fethiyenin ervet membalarından bi
risi de tütündür. Bilhassa kaya, Üzüm· 
li.ı nahivelerinde tütünculüğe son de· 
rece ehemmiyet verilmektedir. 

Cahit Bcgenç 

Karı ma '" iifiiriik~ir' diyen 
hir koca 

İzmir (Hu usı) - Devlet demir

;ollarınrla gardifircn B. Redri, kaı ısı 
Bn. Kadriyeninin büyücülük ve üfü· 
rücütiık yaptığından bahisle şikayette 
bulunmuş, karısının çantasında buna 
ait bir çok adetler dügünün bil -
dirilmiştir. Yapılan tahkikatta B. Bed
rinin karısiyle aralarının açık olduğu 
ve bu yüzden karısına suç isnat ettiği 
anlaışlımıştır. 

Ağndoğı'nın uzaktan görünüşü 

şrrcı, gece bekçisi) olmak iızere beı 

kişiden ibarettir. Okulun her işini, 
nöbetle talebe grupları yapar. İnşaatı 
henüz biten okulun yemek asansörü
nü, su tesisatını talebe yapmıştır. Yi
ne talebe, temelinden çatısına kadar 
bir atölye binası ile bir motör dairesi 
yapmıştır. Doğrama ve demir atölyesi 
talebenin eliyle :apJlmıştır. 

T~·•••'·--- • ---ı J4CJ 
mmdan onlar mesuldür. -

Eskişehirden 40 kilometre ileride 
kurulan bu okulun tatili yoktur. Ço
cuklar yazın bilfiil çalışmak suretiy
le ziraat işlerini öğrenmektedirler. 

Ülkülü ögretmenlerinin ellerine 
tam bir safiyet ve samimiyetle gelen 
bu köylü çocukları burada okuyup 
yazma ve çeşitli sanat ögrendikten 
sonra köyün ve köylünün rehperi o -
larak köylere dağıtılacaktır. 

Edirne - Karağaç, İzmir - Kızılçul

Ju'da birer eşi olan bu okulların gele -
cek yıl, sayısı sekize çıkarılacak, yıl 
geçtikçe çoğaltılacaktır. 

Aydın Arıkök 

İzmir' de yakalanan 

Doktor simsarlar1 ! 
hmir (Hususi) - Şehrimizde bazı 

uoktorlara hasta bularak simsarhk 
hakkı adı altında bir miktar para alan 
ve bunu yaparken bazı doktorların ih 
tisası aleyhinde sözler söyledikleri an 
!aşılan altı kişi zabıtaca yakalanmış

tır. 

Bunların uzak, yakın vilayet, kaza 
ve köylerden tedavi için gelenlere kıla 
vuzhık ederek bunları dolandırdıkla
rı, kendi menfaatlerini temin eder-

ken bazı doktorların aleyhinde bu
lundukları anlaşılmış, hepsi adliyeye 
verilmiştir. Bunlardan bir kısmı otel
lerde hademelik eden kimselerdir. 

Köylüye toprak 
Aydın, 7 a .a. - Aydın ziraat banka

sı, kadastrosu ikmal edilmiş olan Fot
yadi çiftliğinin köylüye tevzi işini ta· 
mamlamıştır. Evelce yapılan tevzi ile 
beraber imdiye kadar dört bin köylü 
topraklandırılmış bulunmaktadır. Bun 
dan başka banka topraklandırdığı köy
lünün hayvanları için çiftlik sahasın
da geniş meralar bırakmıştır. 

iki !-Iİrkt'l \ aınını <·urınstı . . ~ 

İstaubul, 8 (Telefonla) - Şirketi 
Hayı iye'nin 57 numaralı vapuru ile 
gene irketin 27 numaralı araba vapu
ru bugün Sarayburnu önlerinde çar -
pışmışlardır. İki vapur da yaralan -
mıştır. Vakıa esnasında 57 numara -
nın yolcuları çok büyük bir telaş ve 
heyecana düşmiışlerse de va ırlar se
lametle sahile ulaşmışlardır. 
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Takımlar1n vaziyetleri 

l 

, 
puvan 

Maç Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu. 

Demirspor 7 5 1 1 18 10 18 
A. gücü 7 4 2 1 17 10 17 
Harbiye 7 2 3 2 20 13 14 

Gençler B. 8 2 2 4 12 18 14 

Galata S. 8 2 1 5 12 18 13 

M. Gücü 6 2 2 2 9 7 11 

Güneş 7 2 1 4 9 18 11 

Not: Cetvelimiz, gol avarajı usulüne göre, hükmen ~a
lip takıma 2 sayı ve 3 puvan, mağlup takıma da aleyhıne 

\.., __ 2s_a.:,y_ı _v_e_s_ı_fı_r_:p_u_v_a_n_v_e_ri-le_r_e_k_ta_nz_i_m_e_d_il_m_i_ş_ti_r_. _____ _/ 
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yapı lan maçlarda 

Fenerbahçe Süleymaniyeyi 7-0, Hilal 
Topkapıyı 3-2, Galatasaray Vefa~ı 
1-0 Beykoz İstanbulsporu 6-2 yendıler 

ı-
İstanbul'da 

I . & 
İstanbul, 8 a.a. - Futbol şampiy~ 

nası maçlarına bugün de devam edıl
di. Hava bol güneşli ve sahalar çok 
müsaitti. 

1i Riza, Esadın yerinde muavın oyna 

ve muvaffak oldu. 

Taksim Stadında: 
Bugün Taksim stadyomunda lik 

Harbiye kalecisi bir §Ütü kurtarıyor 

s p o R 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

DÜN,ANKAR~DAKi MAÇLARDA 

~1-.... ,..~.-ft\' Giin~~i 15 - O .. 
Flarbiye İdman Yurdu da 
Gençlerbirliğini 5-0 yendi 

Dünkü maçları seyredenler 

Lik maclarma dün Ankaragücü sahasında devam edildi. Hava 
Yağışsız f~kat soğuktu. Buna rağmen sahayı oldukça kalabalık 
futbol meraklıları doldurmuşlardı. 

İlk oyun Galatasaray ve Güneş ta
kımları arasında yapıldı. Galatasaray 
geçen haftaya nazaran daha düzgün ve 
Oldukca kuvetli bir kadro ile sahada 
Yerini~ aldı. Buna mukabil Güneş takı
tnı daha ilk hamlede hükmen mağlı1 -
biyeti kabul ederek açık kalesine sere
ınonı yapılmasını istedi. Çünkü, mek · 
teplilerin kulüpten ayrdmasiyle açık 
kalan yerleri doldurmaları lazım gelen 
diğer futbolcular dün kayak sporu 
Yapmak üzere Ayaşbeline gitmişlerdi. 

Galatasaray, nizamsız bir kadro i
le sahaya cıkan Güneş takımına sere
moni yaptıktan sonra, hususi bir maç 
0Ynandı, çok zevksiz ve tatsız bir mü
Sabakartan sonra G;ılntasaray sahada 
ıs - O gibi mühim bir farkla galip o
larak ayrıldı. 

İkinci macı Harbiye Gençlerbirliği 
arasında yapıldı. V c bu da 5 - O Genç· 
lerbirliğinin mağlubiyeti ile bitti. 

Gençlerbirliği, dünkü oyunu kay -

h~tmesine rağmen ilk devrenin 15 da
kıkasında çıkardığı çok düzgün bir o-

Yunıc.. Harbiye kalesini birçok defalar 
nıuş kil vaziyetlere soktu. Fakat, ça -
?"1:.ırlu sahada, elde edilen fırsatlardan 
ıstifadcyi layikiylc beceremiyen mu · 
h~( =mleri yüzünden gol yapamadı. 

Fakatı Gençlerbirliği hücumlarını 
bertaraf eden harbiyeliler tedrici bir 

surette açılarak oyunun merkezi sık · 
lctini siyah • kırmızılıların yarı saha
sına intikal ettirmiye ve hatta, kalele
rini de daimi bir gol tehdidi altında 
bulundurmıya başladılar. Harbiyelile -

rin tevali eden sıkı hücumları karşı -
smda hakikaten müşkil vaziyetlere dü
şen Gencslerbirliği, tamamen müdafaa 
oyunu tatbikine başladı. Fakat, Har -
biyenir. arka arkaya yaptığı üç gol_e 
mani olamadığından devre 3 - O harbı
yelilerin lehine neticelendi. 

ikinci devre 
lkirıci devre de siyah - kırmızılılar 

taku~armda küçük bir tadilat yap~ : 
rak merkez muhacim oynıyan Alıyı 
müdafaaya almış bulunuyorlardı. 

H k . d .. d'' ~ .. ı'le beraber hü -a emın u ugu . 
cuma geçen harbiyeliler daha. ılk 
dakikadan itibaren tesis ettikle
ri hakimiyetle oyunu tekrar ~e~ç
ler Birliği yarı sahasına ı~tı. -
kal ettirdiler. Bu arada Gençler bırli
ğinin sırf şahsi bir gayretle yapmak 
teşebbüsünde bulunduğu hücumlar da 
bittabi müsbet netice vermekten çok 
uzak kalıyordu. 

Oyunu sonlarına doğruı Gençler -
birliği kalesine artık iyice yerleşen 
harbiyeliler iki gol daha yaparak 5-0 
galip olarak sahayı terkettiler. 

Fener Suidında: 
Bugün yapılan karşılaşmaların en 

ehemiyetlilerinden biri Fenerbah~.e 
stadında oynanan Fenerbahçe - S~
leymaniye maçı idi. 2000 e yakın bır 
seyirci kalabalığı önünde yapılan bu 
müsabakadan evel Hilal ve Topkapı 
takımları karşılaştılar. Hilal, rüzgarı 
arkasına alarak oynadığı birinci dev
reden iki sıfır galip çıktı. 

İkinci devrenin ilk dakikalarında 
bir gol daha kazanan Hila~liler, dev
re ortalarında iki gol yedıler ve sa
hadan ancak 3 - 2 galip çıktılar. 

F enerbalu;e - Siileymaniye . 
Saat 15 te Fenerbahçe - Süleymanı· 

ye maçı başladı. Fenerliler bu maça 
şu kadro ile çıkmışlardı: . 

Hüsamettin - Fazıl, Lebıp • Reşat, 
Aykn, Esat - Semih, Ali Rıza, Ya-
şar, Fikret, Şaban. . 

Süleymaniye de şu kadro ıle oynu-
yordu: . 

Selahattin - Daniş, Martıyan - lb
rahim, İbrahim, Naim - Rauf, Kud -
ret, Süreyya, Raif, Faruk. 

Hakem Halit Galip. 
Oyuna Süleymaniyeliler başladılar. 

Fakat rüzgarı arkalarına alan F~n~r
ı.. h ... .. ı a .. r i n va:zivete derhal hakım 
oİdukları görüldü. Netekim Süleyma-
niye kalesi önünde dolaşan top dör· 
düncü dakikada Şabanın bir vuruşu 
ile ağlara takıldı. 

Bu golden sonra, Süleymaniyeliler 
de muvakkat bir faaliyet gözüktü. 
Fakat kuvetli rakiplerinin ağır bas -
maları yüzünden yeniden müdafaaya 
geçmeğe mecbur kaldılar. Fenerliler, 
iki açıkla orta muhacimi ileride bıra· 
karak srkr bir müdafaa kuran Süley
maniyelilerle çetin bir mücadele ya
pıyorlar. Siyah beyazlıların sayı ya~
tırmamak için bütün enerjileriyle ug
raştıkları görülüyor. 

16 ıncı dakika: Süleymaniye kale· 
cisinin bozuk oynadığını gören Fe • 
nediler uzaktan ve yakından şüt cse
kiyorlar. B. takımında sol açık oynı
yan bu oyuncu hakikaten çok falso 
yapıyor. Bundan istifade eden Ya
şar topla beraber kaleye girdi. . 

!kinci golden sonra Süleymanıye
lilerin müdafaası daha fazla aziı:nJtar 
oynamağa başladı. Buna mukabil sarı 
Hicivertliler baştan savma denecek 
bir oyun oynuyorlar. Şabamn ve Se
mih'in mütemadiyen diripling yaptık 
ları, Ali Rıza ile Reşadm da d~i~a 
muvaffakiyetsiz oynadıkları göriıl~ • 
yor. Buna rağmen oyun Süleymanı -
ye yarı sahasında cereyan ediyor. 
Devre bu şeklini muhafaza ederek 
sonuna geldi ve Fenerliler devreyi 
2 - O galip bitirdiler. 

ikinci devre 

maçlarına devam edilmiş ve Beykoz -
!stanbulspor, Galatasaray - Vefa ta -
kımlan karşılaşmışlardır. 

İlk maç Beykoz - lstanbulspor ara-

sında oldu. . t 
Takımlar: !stanbulspor. Nept - s 

mail, Ali • Sami, Dedeoğlu, Hasa~ • 
Salahattin, Orhan, Tank, Adnan, Alı. 

Beykoz: Kandilli _ Halit, Mehmet -
Fethi, Mustafa, Bahadır - Turhan, Sa
di, Şahap, İsmail Kazım. 

Hakem: İzzet Apak. 
Oyun başlar başlamaz, hücuma ge

çen beykozlular 6 mcı dakikada ilk 
gollerini yaptılar. Fakat lstanbulsp.or 
bir dakika sonra Orhan'm ayağı ıle 
beraberliği temin etti. 

Bundan sonra faaliyete geçen is
tanbulsporlular bir kaç dakika sonra 
bir penaltı kazandılarsa da Hasan bo
zuk bir vuruşla topu avuta attı. Oyun 
'tedrici bir surette Beykoz'un hakimi -
yeti altına girmişti. Bllndan istifade 7 
den beykozlular 15 inci dakikada bır 
korner vuruşu neticesi Bahad'rrrn ye_
rinde bir kafa vuruşiyle ikinci gollen
ni çıkardılar. 

Oyunun ortalarına doğru bir Bey -
koz hücumu esnacın.da istan.bulspo'du 
n:ıUidafi topu kendi kalesine sokarak 
Beykoz'un üçüncü golünü yaptı. 

Devrenin sonlarına doğru istanbul
suporlular, penaltıdan ikinci gollerini 
çrkardrlar. Ve devre 3 - 2 Beykoz le -
hine neticelendi. 

1 J.·inci devre 
İkinci devrede antremansrz İs -

tanbul Spor takxmında yorgunluk baş
göstermişti. Bundan istifade eden 
beykozlular oyunu kolaylıkla hasim 
yarı sahasına geçirerek Şahap'm aya -

ğiyle dördüncü, Kazım'm ayağiyle be
şinci ve gene Şahap'ın ayağiyle altın -
cı gollerini yaparak maçı 6 - 2 kazan -
dılar. 

Galatasaray - Vefa 
İkinci maç Galatasaray - Vefa ara -

sında idi. Her iki takım da eski kad -
rolarından dörder beşer oyuncu eksik 
bir vaziyette şu kadrolarla sahaya çık· 
ttlar : 

Galatasaray : Osman - Lfıtfi, Adnan, 
Musa - Bedii, Ekrem - Necdet, Süley
man, Buduri, Mehmet Yılmaz, Sela -
hattin. 

Vefa: Vahit, Salim, - Sefer, Lutfi, 
Süleyman - Adnan, Abduş, İhsan, Şük
rü, Adnan, 

Hakem: Ahmet Adem, 
Oyun Galatasaray'ın Vafa müdafaa

sında kesilen bir hücumu ile başladı. 

Mükabil bir Vefa akını ve Galatasa -
ray muavin hattında kaldı. Tedrici 
bir surette oyunu Vefa yarı sahasına 

ikinci devrede Süleymaniyelilerin, nakleden galatasaraylılar çok isabet -
rüzgarı arkalarına aldıktan sonra da_ - siz bir oyun çıkarıyorlardı. Bu can -
ha iyi bir oyun çıkaracakları ta}unln sız oyun devrenin sonuna kadar devam 
olunuyordu. Oyun bu tahmine kuvet etti.. Son dakikalarda Vefa Galatasa
veren bir şekilde başladı. İlk Beş da- ray'ı sıkıştırmıya başladı. Fakat bu 
kika oyun fenerlilerin nısıf sahasında hücumlar da neticesiz kaldı ve devre 
oynuyor. Fakat fenerliler yeniden ha· berabere bitti. 

kimyeti ele alddar ve Süleyınaniye ka· İkinci devrede oyun, mütevazin bir 
lesini sardılar. Bunun neticesi olarak cereyan takip ederek başladı ve devre-
12 inci dakikada Fikret üçüncü, 18 in- nin ortasına doğru aynı şekilde devam 
ci dakikada Esad dördüncü, 25 inci da~ etti. 

kikada Yaşar beşinci ve yirmi yedincı Her iki tarafta da yorgunluk göze 
dakikada da Şaban altıncı golleri attı- çarpıyordu. Bu vaziyet karşısında ve
lar. falılar bir müdafaa oyunu oynamıya 

Süleymaniyeliler ezilmeden ve ma- başladılar. Bir aralık bir Galatasaray 
neviyatlarını kaybetmemiş bir hal.de hücumu Vefa aleyhine verilen bir pe
oynuyorlar. Arada sırada Hüsamet~n- n:ı. ile netice!endi. Fakat Adnan 
in kalesini müdafaaya mecbur kaldrgr- naltı ile neticelendi. Fakat Adnan 
nı görüyoruz. Maamafihı fenerlil~r lüzumsuz sıkı bir vuruşla bu fırsatı 
müessir hakimiyetlerini muhafaza edi· kaçırdı. 
yorlar ve 38 inci dakikada Yaşar ye- Oyun 42 inci dakikaya kadar aynı 
dinci golü de attı. .. . şekilde devam etti. F.akat ~açın so -

Oyunun son dakikaları Suleym~ı- nuna kadar beraber bır vazıye~te o~ • 
ye kalesi önünde cereyan ederken nı - nıyan vefalılar tam oyunun bıtmesı -
hayetlendi. ne iki dakika kala müdafaalarının fal

Fenerliler seri ve düzgün oynadı l sol~ bir vuruşu neticesi sahadan 1 - O 
lar. Birinci devreıde bozuk oy_:nuy_an A- maglup çrktılar. 
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Ukranya 
Munka~evo hadisesi 
dolayısiyle Ukranya 

vaziyetine bir bakı~ 

ne idi? 
Ne oldu? 
Ne olmak 
istiyordu? 

-Noye Zürher Saytung'tan -
-1-

Mihver devletlerinin, Ukranya 
Karpatlar sahasını yeni Çe. -

koslovakya devletinin otono~ bı~ 
.... diye kabul eden Viyana dakı cuzu .. 

hakem kararından ve ekseriyetını, 
rutenlerin teşkil etmekte oldukları 
vilayetler için, çek parlament~su_~~ 
bir muhtariyet projesi verıldıgı 
gündenberi Ukranya mesel~si. ye -
niden Avrupa'nın önüne serıldı. 

Meselenin sade şekli şudur: Uk ~ 
ranya mültecileri, milletleri.n ken~ı 
mukadderatlarını kcndilerı tayın 
etmeleri prensibine istinaden, eksj!
riyetini ukranyalıların teş~il etme~
te oldukları toprakların bırleşmesı
ni istemektedirler. Bahsin mevzuu 
olan bu topraklar, başta Sovyetler 
olmak üzere, Lehistan, Çekoslovak
ya ve Romın~a'nıX: .elinde bu_~un -
maktadır. tstıkbal ıçın tahayyul e • 
dilen l;.ilyük Ukranya, Sovyetler 
birliğinin cenubundaki tekmil top
raklan (sovyet ukranyas~, ~ırım ~e 
Kafkasya'nm şimal garbısı), Galıç· 
ya ile birlikte Lehistan ukra.nyası, 
Karpatlar ukranyası Buk~v~na ve 
Besarabiya'nın bir kısmını ıçıne al
mış olacaktır. 40 milyondan fazla 
nüfusiyle 850.000 kilometre murab
baını geçmekte olan bu meml~ketin, 
32 milyon nüfusiyle 700.000 kıl~m~t
re murabbaı halen Sovyetler hırlı -
ğinde, 7 milyo_n nüfusiyle. ızo-,ooo 
kilometre murabbaı Lehıstan da, 
700.000 niifusiyle 20.000 kilometre 
murabbaı Romanya'da, 500.000 nü • 
fusiyle 14.000 kilometre murabbaı 

Cekoslovakya'dadır. 
- Bu dört devletin hiç biri ellerin
de bulunan Ukranya topraklarını 

terketmeğe mütemayil değ\ldit . E -
linde bulunan Ukranya toprakları
nın terki, Sovyetler birliği için, Ka
radeniz'lc irtibatmı ve en zengin 
kömür havzasiyle zahire anbarmı, 
Lehistan için de, bugün hükümran 
olduğu toprakların üçte birini kay
betmesi demek olacaktır. 
Yalnız bu vaziyet bile, ukranyah

ların emel ve gayelerine varmala
rını güçleştirmektedir. Ancak, ibü -
tün bu dava, Ukranya'yı istihdaf e • 
den Almanya'nm emelleri yüzün -
den son derece büyük tehlikelerle 
işba halindedir. Sırf münbit ov~la
rma, çok zengin olan madenlerıne 
el koyabilmek içi, alınanlar, daha 
1918 de Ukraoya'yr işgal etmek te
şebbüsünde bulunmuşlardı. Rozen -
berg'in eserleriyle Hitler'in "Mayn 
Kampf" "mücadelem" inde izah e
dildiği gibi, bu meseleler de alman
ların yayilma planında büyük bir 
rol oynamaktadır. 

N azari olarak, Ukranya cüm -
huriyeti, Sovyetler birliği'

nin bir cüzünü teşkil etmektedir. 
Moskova, takriben 1930 yılma ka -
dar, mektepler de dahil olduğu hal
de, Ukranya'daki tekmil devlet ve 
terbiye müesseselerinin ukranya
lrlaştırılmasma müsaade hatta bunu 
teşvik etmiştir. 1922 de Lenin ta -
rafından bir bütün olarak ilan edi
len komünizm muvaffak olamayın
ca, "Nep" politikası, köylüye, top -
rakları üzerinde ferdi mülkiyeti ve 
mahsullerine tasarrufu garanti et -
mişti. 

Fakat, köylünün ekonomik ola -
rak tedricen gelişmesi, kollektifleş
tirmek politikasiyle, çok geçmeden 
tekrar sönüverdi. Bu politika, Uk
ranya'da büyük bir mukavemetle 
karşılaştı; çünkü, bu memleketin 
köylüsü, büyiik arazi sahipleri ca -
miasım bilmediği gibi, eskidenberi 
kendi mülkünün sahibi olmuştur. 
Bununla beraber, şunu da kaydet -
mek lazımdır ki, Ukranya köylüsü
nün bugünkü vaziyeti ne türlü olur
sa olsun, memleketlerine gir~cek o
lan alman 'kurtarıcılarına" karşı ta
kınacağı tavır malum değildir. 

Ukranya köylüsünün, 1918 de al· 
manlara karşı, 1920 de lehlilere kar
şı açıktan açığa takınmış olduğu 
düşmanca tavır, Ukranya'da büyük 
bir ekseriyetin alman yahut lehli 
askerleri kucaklıyarak karşılıyaca -
ğma dair ukranyalı muhacirlerin i
leri sürdükleri mütaleanın itimada 
değeri olmadığını göstermeğe kifa
yet eder. 

Bundan on sekiz yıl eve] lehli 
"kurtarıcılar"ın başlarına geldiği 

gibi, onlar da çok acı bir hayal in -
kisanna uğrayabilirler. 

A
vusturya - Macaristan impa
ratorluğunun izmih!alinden 

sonra, istiklalini ilan etmiş olan 
şarki Galicsya, büyük bir zorlu~la 
karşılaşmadan ve itilaf devletlerı -
nin yardımiyle .lehliler tarafın~_an 
zabtedilmiştir; fakat, Lehistan cwn
huriyetine kati surette ilhakı, tam. 
bir idari muhtariyet kaydiyle, 15 
mart 1923 deki büyük elçiler konfe
ransında kabul edilmiştir. Lehistan 
hükümeti, bu şartı kabul etmiş, fa • 
kat, derhal kayıtsız ve şartsız bir 
!ehlileştirmek politikası tatbikine 
koyulmuş, ukranyalı unsurları ez -
meğe başlamıştır. Şarki Gal~çya'd~
ki ukranyalıların vaziyetlerı, Lehıs
tan idaresi altında, Avusturya- Ma
caristan imparatorluğu zamanında -
kine nisbetle bin kat kötüleşmiştir. 

Cihan harbı başladığı zaman, şar
ki Galiçya'daki ukranyalıların, l!.k
ranya dilinde tedrisatı_nı yap.~n yuı:
lerce ilk mektepleri, hır çok Jımnaz
ları Lemberg üniversitesinde kür
süleri vardı. Bütün şehir ve köyler
de, Ukranya kütüpaneleri, halke'Y' : 
leri vardı. Ukranya orta mekteplen 
]ehlileştirildi, üniversiteler~~~.i kür
süler kaldmldı, Ukranya kutupa -
neleri halkevlcri kapatıldı, ilk mek
teple;de iki dille tedrisata girişil -
di. 

Lehistan parlamentosuna mebus 
göndermek için yapılan seçimlere 
tekmil Ukranya partileri boykotaj 
ilan edince, mahalli lehli memurla
ra da tevcih edilmiş olan bu boyko
taja, lehlilcr o kadar şiddetli ted -
b irler aldılar ki, bütün memleketi 
isyan ve tethiş hareketleri kapladı. 
Nizam ve asayişi tekrar kurmak 
maksadiyle, lehliler korkunç bir taz
yik sistemi tatbik ettiler. 

Sanayi birliği 

Umumi heyet 27 kanunusanide 
toplam yor 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Milli sa
nayi birliği umumi heyeti bu ayın 27, 
sinde seenlik toplantısını yapacaktu. 
Bu toplantıda bir senelik faaliyet ra
poru okunacak ve müzakere edilecek
tir. 

Toplantıda görüşülecek mühim me
selelerden biri de yerli mallar sergisi
dir. Yerli mallar sergisi bilhassa son i
ki sene zarfında cıok inkişaf etmiş, 938 
de kurulan onuncu sergi alakadar ma· 
kamların takdirlerini celbetmiştir. 

Gelecek seneden itibaren sanayide 
ilerleyiş sergisinin kurulmasına çalı

şılacaktır. Bu itibarla şimdiden hazır
lıklara başlanması münasip görülmek -
tedir. O zamana kadar daimi sergi yeri 
ve binası meselesi de hallolunursa, sa
nayide ilerleyiş sergisini çok muvaf
fak bir eser halinde halkın nazarına ar. 
zetmek imkanı daha geniş nisbette im
kan dahiline girecektir. 

Karagünırük'te barındırma 
odası açilı) or 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Kıu-a
gümrükte halen kapalı bulunan bir 
rum mektebi, kira ile tutulacak, bina, 
müstakil bir barındırma odası haline 
getirilecektir. 

Gelecek seneden itibaren barındır
ma odalarının müstakil binalarda açıl
ması muvafık görülmı.ştür. 

Uskumru fiatlanclı 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Geçen 
perşembe günü tutulan 200 bin kilodan 
fazla uskumru evelki gün de akşama 

kadar çok ucuz fiyatla satılmıştı. Bu
nun için evclki gün balık tutulmamış, 
fakat dün de çok uskumru tutulama- ' 
tnıştır. Son üç, dört gündenberi 5 ve 10 
kuruşa kadar sat ılan uskumru dün ye
niden otuz kuruşa ç ıkmıştır. 

Dün on bin çift kadar torik tutul
muştur. Fiyatlar toptan 17,5 kuruş, a
lıcılar en çok italyan balık gemileridir. 
Birkaç gündenberi torik tutulmadığı 
için dünkü balıkların hepsi satılmış
tır. 
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Etibank' ın yeni 
mesai programı 

(eklerle Ma<arlar 
arasında bir hadise 

(Ba~ı ı inci >aylada) 
sinde birkaç gündenberi tahrikat mü
şahede ediliyordu. Macar jandarması 
Riban adındaki bir tahrikatçıyı tev
kif etmiş ve bu adamı karakola götürür 
ken takriben 150 ki§i jandarmalara hü
cum etmişlerdir. Jandarma halkı da
ğılmıya davet etmi§, fakat taşlarla te· 
cavüz eden bu nümayişçilerin artan 
tehdidi karşısında silah kullanmıya 

mecbur olmuş.ur. Beş el ateş etmiş ve 
üç kişi yaralanmıştır. 

BİLHASSA ŞU MADENLER 
ÜZERİNDE ÇALIŞILACAK: 

Divrik demir, Murgul bakır, 
Bolkardağ kurşun ve altın, 
Keban kurşun madenleri 

Çeklere göre 
Prag, 8 a. a. - .llu sabah macarlar 

Ungvar civarında douhe de çekoslo
vak hudut karakollarına taarruz etmiş
lerdir. Yarım saat katlar süren bir mü
sademe olmuş ve bir çekoslovak suba
yı ağır surette yara lanmıştı r . Macarlar 
çekoslovak hududunun <1ıı;e r birk~ 
noktas ~ndan da taarruzlarda bulunmuş
lardır. 

( Ba§ı I inci sayfada) 

vazifesini üstüne almıya hazırlanmak 
tadır. Dokuz aylık ilk işletme devre
ainde bilançosunu 75.632 liralık bir 
~rla kapamıştır. 

Şark l<romları : 
15 ikinci teşrin 935 tarihinden iti

baren prk kromları türk anonim 
tirketi adı altında çalışmıya başlıyan 
bu madende sene içinde teşkilat ta. 
marnlanmıştır. 

Krom nakliyatı için 936 senesinde 
batlanılan ve çok arızalı bir sahada, 
Guleman - Ergani arasında 18 kilo· 
metre uzunluğundaki hava hattının 

kurulması bitmiş ve 4 temınuz 1937 
tarihinde işcltmiye açılmıştır. Kısa 

bir tecrübe devresinden sonra bu hat 
tam randımanla çalışmıya başlamış 

bulunmaktadır. Ancak senenin birin
ci nısfı içinde de çok külfetli ve a
ğır bir nakil vasıtası olan kamyonlar
la 22 kilometrelik yoldan krom nak
liyatı devam etmiştir . Sene içinde bu 
itletınenin kamyon ve havai hatla Er
gani'ye krom sevkiyatı, 45.049 ton -
dur ve Ergani madeninden Mcrsin 'e 
trenle 49.105 ton krom nakledilmişti r. 

latihsalattan başta Amerika olmak ü
ezre Almanya ve ltalya'ya yaptığımız 
ihracat 1.162.856 lira kıymetinde 

48.172 tonu bulmuştur. 
Cevher rezerveleri müsait vaziyet

te olduğuna ve normal istihsal ve na
kil vasıtaları ten tn edilmiş bulunma
ıına göre, önümü eki sene dünya pi
yasaları vaziye ı c göre ihracatın 
100.000 tona çıkar labilcccği tahmin 
edilmektedir. 

Ergani ve Ku vı. ırsluın 
madenleri 

Uç milyon ola ou şirketin serma
yesi, 936 senesi i ı 1de bankaca temin 
olunan 1.500.000 m iyon ile arttın!· 
mıştır. Madende ır an eve! saf bakır 
verecek tesisatın kurulabilmesi için 
gereken sermaye de konulacaktır. Bu 
mühim madenin millileştirilmesi ka
rarlaşmış ve bu i e tamamlanmış ol
duğundan bütün ı abe ve nakliye te
sisatiyle kuvet s n tralının ve m3.de -
nin bütün inşaat n n mütehassıs fir -
malara siparişi btırilmiş bulunmak· 
tadır. 

M.iden sahasınia izabehane ve mu
harrik kuvet san tr tının inşası ile a
lakadar inşa ve t sı slerin, işçi ve me
murların medeni lh tiyaçlarının temi -
ni yolundaki inş# a ın bir an evel vü
cuda getirilmesine .ızami gayretle ça
lışılmaktadır. 

Yeni tesisat faal.yetiyle muvazi o

larak izabe tesisat n n bittiği anda cev 
herin açık olarak st ifadeye konulma • 
ar işine de çalışılr..ıak tadır. Kuvetlendi
rilcn mihaniki tes &atla cevher kütle • 
sinin üzerinden s ~ : nihayetine kadar 

270.000 küp metre steril toprak kal • 
dırılmıştır. 

Kuvarshan bakırı üzerinde geniş 
mikyasta yapılması icap eden tcsviye
lcr, tadiller, yenilemeler 937 senesi i· 
çinde tamamen bitirilmiş, ağustos ayı 
içinde memlekette ilk defa fenni bir 
surette hazırlanmış saf bakır akıtılını· 
ya muvaffak olunmuştur. İstihsal edi • 
len bakır, vasıfları itibariyle dilnya pi· 
yasalarında çok rağbet bulduğundan 
sene içindeki istihsalin satılmasında 

hiç bir zorlukla karşılaşmıyacağı ku • 
vetle umulmaktadu. İşletme; yazın 
susuzluktan, kışın kar ve yol kapan
masından sıkıntı çekmesine, bakır sev
kiyatı ve izabeye lüzumlu malzemenin 
nakliyesinde !imansızlık yüzünden güç 
lüklerle mücadele edilmiş olmasına 
rağmen geçen sene iyi bir devre ge
çirmiş sayılmalıdır. 

Zonguldak'ta tren ve havai hatla kömür ta§ınıyor 

Siyasi mahafilde beyan olunduğu
na göre, macar hükümeti Karpat Uk
ranyası hükümednc mühleti bu gece 
bitecek olan bir ültimatom vererek Kar 
pat Ukranyası topraklarında bulunan 
.tıasiley manastırının Macaristan'a ter
kini istem i ştir. 

!Uunkaçevo'da vaziyet sakin 

Keçiborlu kükürt, Keskin 
Molilxlen madenleri : 

Sermayesi bankanın olan bu şirke· 
tin maden sahasındaki istihsali 70.301 
torba ile 936 senesine göre yüzde on 
kadar bir artma göstermiştir. 

Bağcılarımızı tatmin edecek şekil
de kükürt satışının temini için Ziraat 
Bankası ve kooperatiflerle satış husu· 
sunda yapılan işbirliği iyi neticeler 
vermiı ve &ene içinde her talep :izam! 
intizam ve süratle karşılanmıştır. Şir
ketin 937 senesi mesaisi, bütün amor
tismanlar yapıldıktan sonra 1.049,32 
lira karla kapanmıştır. 

cını karıılıyacak bir istihsalin temini -
ne matuf olduğundan uzun boylu ser
maye yatırmrya kalkmadan mevcut va· 
sıtalarla istihsal derhal arttırılmı§ ve 
civarın ihtiyaçları kar§ı1anmıya baş -
lanmıştır. Değirmisaz madeninde önü
müzdeki sene içinde geniş mikyasta 
hazırlıklar yapılması, kararlar arasın -
dadır. 

Yeni faaliyet programı: 

Banka idare meclisi, raporunda. bir 
kısmı bugün yapılmış ve yapılmakta 
olan faaliyet olarak, 1938 senesi için 
bankanın iş program1nı şu maddeler
le tayin etmektedir: 

a - Kömür havzası istihsalatının ar-
tırılması; 

b - Murgul bakır madeninin işle -
tilmesi; 

c - Divriki demir yataklarının işle
tilmesi; 

d • Bolkardağ kurşun ve altın ya. 
taklarınrn işletmiyc konulması; 

e - Keban kurşun mideninin i§lctil-
mesi; 

Keskin civarında Beyobası mevki • 
inde bulunan ve dlinl'a ~!l?.- _ Bunlar, programın ~ hatlar.ıdır: 
""'.T. . .. .. .. - bankaya"Wtlb.s 1™_kiJ!nctın tatbıkinı 
nının M.T.A. enstıtusunce on raporla- den programımızın ihtiva eyledigı ma 
rr yaprlacak envestisman mikdarında d 1 d" en er ı r . 

cevher rezervi olduğunu göstermekte n·. ta aft b"" ·· k ih buh a . • . ıger r an uyu c an r • 
bulunması dolayısıle hazıran 937 tarı· dan 936 · b"lh 935 run sonra, senesı, ı assa 
hinden itibaren banka tarafından bu ıl d ba 1 ··k ek konı"onktür . . . . . y ın a ş ıyan yu s 
cevher üzerınde laalı~ete geçıl.mışt'.r. merhalesinin tahakkuk ettiğini göste • 

Devren alınan tesısler tamır edıle- b' 1 1 937 baş nda rok . b" h 
1 

•. 1 . k 1 ren ır yı o muş ve ı , 
rek ışler ır a e getırı mı~. çı arı an "k . . .ki · ıl ·· . .. . nı bın pnnostı erın yap masına mu-
cevher konsantre edilerek dunya pıya· saade edecek bir şekilde bu inkişafın 
salarına satılmıştır. devamına şahit olunmuştur. 

Değirnıisaz linyitleri: Bankanın hesapları: 

cudat hesabı, bu .sene mühim bir yük
seli§le 511.577 liraya varmıştır. 

1937 senesi faaliyeti neticelerini 
gösteren brüt kar miktarında 442.437 
liraya baliğ olmaktadır. 
Bankanın kredi, faiz ve diğer banka 

muamelelerinden temin eylediği kar 
154.110 liradır. Şark Kromları Türk 
Anonim Şirketinin devretıniş olduğu 
kar da 226.125 lira tutınaktadır. An. 
kara sigorta şirketinden kar 2000 li
radır. Bankanın ayrıca işlettiği kö -
mür madenlerinin karı 13.919 liradır. 

Brüt kardan 192.594 lirası umumi 
banka masraflarına 2.121 lirası veri -
len faizlere 40.501 lirası amortisman
lara ayrılmıştır. 

İdare meclisinin raporu şu cümle -
!erle bitmektedir: 
"- Memleketin yeraltı servetini 

işliyerek muhtaç olduğumuz maden-

terin tedarikini ve bundan fazlasını 
harice sevkederek temin edeceğimiz 
dövizle iktısadi muvazenemiz üzerine 
müessir olmak gayesiyle te§kil edi. 
len müessesemizin kuruluş maksadı
na uygun şekilde faydalı olmak yo. 
!unda bulunduğunu ve bunun her se
ne müspet surette inkişaf edeceğin
den emin olduğumuzu arzedcrken, 
kurduğumuz işlerle şark ve cenup vi
liyetlerimizde binlerce vatandaşa ka
zanç imkanları temin edildiğini de 
büyük bir zevkle zikredebiliriz. 

Bu münasebetle 1937 senesi içinde 
bankamızın alakadar bulunduğu iş -
lctmeler istihsalatının (Kömür, bakır1 
krom, kukürt, mobibden) yekun satış 
bedelinin 3.619.185 liraya ve bunlar
dan ihraç edilen kısım bedelinin de 
1.728.498 liraya vardığını arzederiz . ., 

B. ÇEMB ERLEYN'İ N ROMA''DAKİ 

TEŞEBBÜSLERİ SUYA DÜŞERSE 
• 

·~ 
değişi klik yapılacak 
(Başı 1 inci sayfada ) 

0mutaarrız" şahsiyetlerin ithalinin ö
nüne geçilmiş olacaktır. Aksi takdir· 
de yani Roma'daki teşebbüslerin su. 
ya düşmesi halinde B. Eden'in kabi
neye girmesi çok muhtemeldir, çün
kü bu takdirde B. Çemberlayn için İ· 
talya ve Almanya'ya karşı itilafgiri
zane bir siyaset takip etmek yolunu 
intihaptan başka bir çare kalmıya • 
caktır. 

lngilwre mecburi askerüği 
kabul edecek nıi? 

........... s JAJi u u 

İtalya donanmasını 

seferber edecek 

.1-'rag, 8 a.a. - Yarı resn11 bir tebliğe 
göre Munkaşevo mıntakasında dün ak
ıamdanberi tam bir sükünet hüküm 
sürmektedir. 

Munkaçevo taarruzuna 
iştiri.ik edenler 

Budapeşte, M a.a. - Macar telgrafa• 
jansının bildırdiğine göre, Munkaçevo 
taarruzu neticesinde iğtinam edilen 
çekoslovak ordusuna ait zırhlı otomo
bilin içinde taarruza iştirak edenlerin 
isimlerini havi bir liste ile taarruz pla.. 
nı bulunmuştur. 

Macar ajnasına göre plan mucibince 
zırhlı otomobili ve iki takımdan ibaret 
bir makineli tüfek kıtası takip edecek.. 
ti. Bu kıtaların arkasından bir piyade 
bölüğü, bir makineli tüfek kıtası, u.:. 
çüncü bir z ırhlı otomobili ve bir piyade 
müfrezesi gelecekti. 

Macar el'.:ileriniıı ıeşebbii.sleri 
Budapeşte, 8 a.a. - Paris ve Loır 

dra'daki macar orta elçileri Munkaço
vo'ya karşı çekoslovaklar tarafındaıı 
yapılan tecavüz üzerine fransız ve in -
gili zhükümetlerinin nazan dikkatini. 
cclbetmiılerdir. 

--o:~-ı-. ·:r- ---- - '121-
ano'yu ziyaret ederek Munkaçevo ha
disesi ve Macaristanın Çekoslovakya 
nezdindeki protestosu baklanda gö
rüşmüştür. 

Edirne'de bir kaza 
Edirne, 8 a.a. - Edirne'de yapd -

makta olan yeni sinema binasırun çatı 
kısmının birden bire çökmesi neticesin 
de bir amele ölmüş ve ikisi ağır olmak 
üzere ve dokuzu hafif on bir kişi ya -
ralanmıştır. Müddeiumumilikle di~ 
alakadar maakmlar derhal tahkikata 
başlamış.lardır. 

Bu kaza şehirde büyük bir tee,ssÜli 
uyandırnı.ıştır. 

Kütahya viliyetinin Emet kazası • 
na bağlı Kızılbük köyü civarında kain 
bulunan yüksek vasıflı linyit yatakları 
için verilen imtiyaz. İcra Vekilleri He
yetinin karariyle fesholunmuş ve imti
yaz bankaya geçmiş olduğundan eski 
tesisler banka tarafından devren alın
mış ve 937 senesi ilk kanunundan iti
baren burada çalışılmaya başlannu§ • 
tır. 

İşe başlama, hükümetin orta Ana • 
dolu'nun sınai faaliyetini arttırmak ve 
halkın yakma ihtiyacını temin için çer 
çevelediği programın bir başlangıcını 
teşkil etmektedir. 

20.000.000 lira olan nominal ser 
mayeden 936 senesi nihayetine kadar 
tediye edilmiş olan 2.800.000 lira idi. 
937 senesinde sermayeye 1.360.403 li
ra ilave edilmiş bulunmaktadır. Bu 
mikdarın 900.000 lirasını nakden hazi- Roma'da !talya'yı teskin için yapı
ne vermiş, 448.078 lirasını ocakların ıacak teşebbüsün akamete uğraması 
katiyet kesbeden aidatı ve 12.325 lira· takdirinde İngiltere hükümetinin 
sı 936 senesi karı olmak üzere serma- mecburi askeri hizmeti kabul etmesi 
ye hesabına alınmasından vücut bul • muhtemel olup bu da yeni bir nazır
maktadır. Bu suretle tediye edilmiş 

1 

lık ihdası mecburiyetini tevlit ede -
sermaye yekunu, 4.160.403 liraya çık· cek ve bu yeni makama ihtimal Hore 
mıştır. Bclişa getirilecektir, çünkü mumai -

936 senesi içinde 28.761 lira gibi leyh mecburi hizmetin en hararetli 
cüzi bir meblağ arzetmekte olan mev- taraftarlarındandır. 

( Başı 1 inci sayfada ) 

ladiye'nin şimali Afrika'ya icra etıniş 
olduğu seyahatin v e Fransa'nın ita] -
yan mütalebatına karşı ittihaz etıniş 
olduğu hattı hareketin İngiltere tara
fından yapılacak bir tavassutun mu • 
vaffakiyet ihtimallerini tesadüfe bağ -
lı bir hale getirmiş olmasına rağmen, 
İngiltere tarafından bir tavassut ic • 
rasını temin etmeyi istihdaf eylemek
te olduğunu ilave etınektedirler. 
US SU d JUUlllC&A&JJ 

Caddelerin temizlidi 

Eminönü hanı bir haftaya 
k adar yıkılacak 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Eminönü 
meydanındaki Eminönü hanının yıkıl
ması dün müteahhide ihale olunmuş.. 
tur. Bir hafta sonra han yıkılmrya baş
lıyacak ve nihayet bir aya kadar en -
kazı kaldırılmış olacaktır. Bu suretle 
meydanda birinci p11ina dahil binala -
nn istimlak işi de bitmiş olmaktadır. 

İlk teşebbüs, civarın kömür ihtiya- Tarziye vermekten imtina etmiş 
yeg3ne 043.si" olan Robert Hudson, 
mevkiinde ipkası veya kabineden çı· 
karılması da harici siyasetteki teka -
mü! ve tahavvüle bağlıdır. Nihayet 
tnskip ile Morrisontun da kabineden 
çıkarılacakları tahmin olunmaktadır. 

lıalyan istekleri ve 
8 . Çenıberleyıı 

Londra, 8 a.a. - Observer gazetesiı 
Çemberlayn'in Roma'ya yapacağı zi-: 
yarete dair mülhem bir makalesinde 
diyor ki: 
uEğer Musolini veya kont Ciano 

doğrudan doğruya temas etmedikleri 
takdirde Çembcrlayn !talya'nın Kor
sika, Tunus, Süveyş ve Cibuti hakkın
daki mutalibatını katiyen bahis mev· 
zuu etmiyecektir. Fransa ve ltalya 
1935 anlaşmasiyle halledilmemiş olan 
meseleleri tetkik için İngiltere'nin 
yardımını arzu ederlerse ilerde üç 
devlet arasında müzakereler yapılma
sı kararlaştırılabilir. İngiltere'nin 
Roma seyahati hedefi zemini tart· 
maktadır.,, 

Sunday Times Roma'da herhangi 
bir anla~ yapılacağını zannetme -
mekle beraber İspanya meselesini ve 
bütün Akdeniz vaziyetinin ciddi bir 
surette bahis mevzuu olacağını yazı
yor. 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Bir kı
snn caddelerin geceleri yıkanmasına 

karar verilmiş ve bir müddetten beri 
bu karar tatbika başlanmıştı. Ancak 
temizlik teşkilatının vesaiti bu işe ka -
fi gelmediği için şimdiye kadar itfaiye 
vesaitinden istifade ediliyordu. Temiz
lik işleri müdüriyeti bu işe lazım olan 
hortum ve di ğer vesaiti mübayaa ede -
cek ve doğrudan doğruya kendisi ya -
pacaktır. 

Otomobil kazası 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Mısır 

prenseslerinden Bayan Semihatya ait 
ve şoför Diınitri'nin daresndeki oto
mobil evelki gece Şişli'den İstinye'ye 

doğru giderken Ahmet adında bir as· 
kere çarparak bacaklarını kırmıştır. 

Yaralı asker hastaneye kaldırılmış, ŞO· 
för yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Sultanahmet birinci sulh ceza mah
kemesinde yaplan isticvabında Dimit· 

ri §unları söylemiştir: 
- Yolda giderken karşıdan bir oto· 

mobil çıktı. Ben derhal fenerleri sön
dürdüm. Fakat o büyük fenerlerini 

söndürmedi. Bu yüzden gözlerim ka· 
maştı ve çarpışmamak için otomobili. 

mi yana çevirdim. Karanlıkta askeri 

görmcdi.m ve kaza bu yüzden oldu. 

Yeni otobiis ıı;arajı 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Belediye, 

otobüs işletme imtiyazını kendi kul -
lanmıya başlayınca otobüsler için de 
umumi bir garaj yapılması lazım yel
mektedir. 

Bu garajın nerede yapılması mu -
vafık olacağı hakkında tetkikata baş -
lanmıştır. Yeri tayin edilir edilmez in
şaat yapılacaktır. 

Belediye memurları arasnHla 
de<Yisiklik .... ' 

İstanbul, 8 (Telefonla) - İşten el 

çektirilerek hakkında tahkikat yapıl -

makta olan belediye muhasebecisi Ke
mal azledilmiş ve yerine Maliye Ve -
kaleti Emlaki Milliye müdür muavini 

B. Muhtar tayin olunmuştur. Yeni mu 

hasebeci yarın vazifeye başlıyacaktır. 

B. Kemal hakkındaki tahkikat devam 
etmektedir. 

Ke~iburlu'da kükürt cevheri naklolunurken 

Bu gazete, !ngiltere'nin ltalya'ya 
para ikraz edeceği haberlerini tekzip 
ederek !talya'nın böyle bir talepte 
bulunmamıı olduiunu ilive ediyor. 

Hakim, Dimitri'nin serbest bırakıl
masına karar vermi§tir. 

Bundan başka Belediye kooperatif 
müdürü B. Baha, yaş mcyva ihracat 
birliği müdür muavinli ğine , bunun ye
rine de eski Kütahya belediye reisi B. 
Hilmi Aziz Tuncay tayin edilmiştir. 
B. Hilmi Aziz dünden itibaren işe ba!j
larruştır. Kooperatif muamelatı, ayn -
ca tetkik edilecektir. 

• 

9 . 1 . 1939 

H 
B 

yazan: Anton 

Y .. ·· dlli dain uzu ::J • 

bay evinde pansı 
duğu kadına •. k~n 
meği vadetmıştı . 

1 hem de hast 
yaşı d . .. 
en çok sev ıgı ş_c 
idi; bunlar da bır 

1 k bulunmuşlaı 
z:":irlenerek ö.!dii 

0 günden berı, Y 
ve onun Ank 

yor d" 
miyen, çekeme ıı 
hirleıniş olan gen 
d n kavga ediyor 
b~r ıneurdu. Şehi . 
b. r evi vardı. So 

ı . . 
hastalandığı ıçın 
demiyord~· 1:'aka 
gideceğinı "?>'.le 
)<ara kedilennın 
vin içinde bır 
günlerde de kar 
yanet ettiğine da 
dı ve kedilerini ~ 
tibaren de karısı 
çı!dı. 
BaJunun veri1ec 

ner, şiddetli nef 
kinerek, odasın 
Yanı başındaki 
olup bitenleri b '" 
çinde dinliyordu 
kavga ettiğini işi 
durınadan Bayan 
tundan bahsedil . 
Kadının kocası 

- Iskandall' 
tundur, bunu bil 
utanmaz bir ko 
Adam hem edip 
miş 1 diye bağrıy 

- Sus, sersem 
- Benim kedil 

dürdünüz değil 
Benim kediler 

OÜzl? 

lpekJi bir kadıa •t V e 8 b' i . . onsuz ır 
!•tıliyordu. lhti 

laf, her halde kad 
tu. 

Dastwndan 
Olan benim. Ve 
benim dostum bu 
Hatta, senin gan 
J!ı!.':" olacaktrr. S 
u .. ~::.ıroca layık o1 

olabilir. 
İhtiyar koca, 
- Hayvani di 
- Ben güzel t 

çok eyler olmasın 
girmek, sosyete 
Gezmek, yürüme 
daha sayayım mı 
Jiğin hakkıdır. 

A dam, 

- Allah belanı 
dıktan sonra, ma 
Parası. pulu bol o 
!aşan kadın l 

Sen, sen benim 
ladığı meşru karı 

mur karısısın. Yaru 
diyorunı sana! di 
kadar bağmuak il 
sonra kadının yan 
uzun müddet gizi 
le bayanın yüzüne 

- Vay demek 
t in ba ! ? diye ka 
sonra, mücadele, 
ile zail, dermansız 
1aki mücadele şe 
lan birine ağır bir 
l irildi. İniltili, hı 
ıiyordu. Ondan so 
•ildi. Yuhaş, kork 
it.ulak verdiği kop 
fı baygın bir hald 
i{adın kalktı; gül· 
tıktan sonra aşağı 
Ilı başında yatan 
ltocasının başınd 
Delikanlı, hafi 

lcorka sordu: 

- Eyvah, ne ya 
Ondan sonra, iri 

damın cılız vücud 
nı başındaki odaya 
&a Yatırdı . 

. ihtiyar adam, kı 
rın nefes alıyor inl 
Pa ' ıı·rıtıaklariyle etr 
il!; rnüddet sonra, 

g aınağa başladı. 
i{adın, 

b.- Utan, utanı 
ırli g·· ı ' u erek, 

S - Kaba herif u 
en b . ' f enım her zev 

dı~. Son günlerde 
nt, nereye gittim 
İhtiyar, · 

-. Nere ye rni? ı 
Dıye mırıdandıkt 

d. - Her vak itki gi 

t .ı ve parmaklariyl 
ı. 
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H i K A y E 
Baloya giderken 

yazan: Antonin Sava 

Yüzü çilli dai~ mütebessiın olan 
inde pansıyoner olarak otur-

bay ev k d " . 
d ~ kadına, en ısıne baloya götür-

ugu .. Kad 
~ · vadettnıştı . ının kocası hem 

megı . 
şl heın de hasta bır adamdı. Onun 

ya ı -~· "k· A • rok aevdıgı şey, ı ı nkara kedisi 
en :ı d b" k ·· idi. bunlar a ır aç gun evel ölü o-
lar~k bulunm~şl~~~.~· Bu .iki hayvanın 

h·rtenerek oldugune şüphe yoktu ze ı . · 
O günden ben, yaşlı ad~ ~as tutu-

ve onun Ankara kedılerıni reke-
yor d"ğ" . . :ı: 
miyen, çekeme ı ı ıçın de onları ze-
hirlemİI olan. genç karısı ile durma -
dan kavga edıyo.rdu: Bu ihtiyar, ufak 
bir nıeurdu. Şchır cıvarında da küçük 

b. evi vardı. Son zamanlarda sık s k 
ır ~ . . .f ı 

hastalandıgı ıçın vazı esine devam e-
derniyord?· ~akat •. tekrar işinin başına 
gideceğinı s?->:le~.ı~. d~ruyordu. An -
kara kediler~nın olumunden sonra e _ 
vin içinde bır çılgın gibi dolaştığı 
günlerde de karısının kendisine hi -
yan et etti~in~ ~i~. bir ip ucu yakala _ 
dı ve kedılerını gomdüğü günden i -
tibaren de karısıyla arası açıldıkça a-
çıldı. . 
Balunun v~rıleceği bu gün, pansiyo

ner, şiddetlı nefes alınaktan bile çe -
kinerek, odasından dışarı çıkinadı. 
Yanı başındaki odaya kulak vererek 
olup bit.en~eri büyük bir asabiyet i : 
çinde dınlıyordu. Bayanın kocasiyle 
kavga ettiğini işitiyordu. Dinliyor ve 
durmadan Bayan Sofinin rezil dos -
tundan bahsedildiğini duyuyordu. 
Kadının kocası, 

- iskanda} 1 Yuhaş, senenin dos -
tundur, bunu bilmiyorum sanma; sen 
utanmaz bir kokotsun, anladın mı? 
Adam hem edip hem de gazeteci i -
miş l diye bağrıyordu. 

- Sus, sersem sinirli herif, sus. 
- Benim kedilerimi onun için öl -

dürdünüz değil mi?! 

Benim kedilerimi niçin öldürdü -
n üzl? 

İpekli bir kadın gömİeğinin fışırtı
~1. \'e sonsuz bir atışmaların akisleri ;!1t iliyordu. 1htiyarın söylediği bir 
af, her halde kadına pek dokunmuş -

tu. 
- Dostumdan ,sevgilimden meaul 

olan benim. Ve sırf sen bilesin diye 
benim dostum bulunacaktır. venelim 
Hattı, senin sandığından da çok dost 
J~!rn olacaktır. Sen, kabahğrnın_.k11r:. 
·u .. ..,~ioca layık olduğu karıya malik 
olabilir. 
İhtiyar koca, 

- Hayvan 1 diye bağırdı. 
- Ben güzel tuvaletler isterim; bir 

çok eyler olmasını isterim. Sosyeteye 
girmek, sosyete yaratmak isterim. 
Gezmek, yürümek, hava almak isterim 
daha sayayım mı? Bütün bunlar genç 
liğin hakkıdır. 

Adam, 

- AJlah belanı versin, diye haykır -
dıktan sonra, maymun iştihalı kadın. 
Paraar. pulu bol olanların peJinde do
laşan kadın 1 

Sen, sen benim kanunun bana bağ
ladığı meşru karımsın yahu. hır me
mur karısısın. Yanıma gel, yenıma gel 
diyorum sana 1 diye de avazı çıktığı 
kadar bağırarak ilave etti. Ve ondan 
sonra kadının yanına gitmiş olmalı ki 
uzun müddet gizlediği hınç ve hiddet 
le bayanın yüzüne iki tokat vurdu. 

- Vay demek buna da cesaret et
tin ha! ? diye kadın bağırdı. Ondan 
sonra, mücadele, kudurmuş bir kedi 
ile zaif, dermansız bir adam arasın-
1aki mücadele şeklini aldı; kafalar -
lan birine ağır bir şey var kuvetle in-
1irildi. İniltili, hınçkmkh bir ses ge
riyordu. Ondan sonra, ses, sada ke -
8İldi. Yuhaş, korku ve dehşet içinde 
kulak verdiği kopıyı açtı; Bayan So-

Çeviren: Hikmet Tuna 
Delikanlı büyük bir itina ile giyi

nip süslenmişti. üzerinde şık bir frak 
vardı; cebinden tertemiz, yep yeni el
divenlerin uçları görünüyordu. 
Yuhaş, büyük bir nezaketle, 
- Allah saklasın; mamafih, muhte

rem bayanın hiç bir şüphe ve tered
düdü mucib olmıyacak bir baloya da
vetli olduğunu, bir tesadüf eseri ola
rak benim de aynı baloya gitmek is
tediğimi inkar etmiyorum. Ancak, de
diğim gibi, muhterem bayana refakat 
etmek şerefi, tamamiyle bir tesadüf
ten ibarettir. 

Yaşlı koca, inliyerek, 
- İyi ama, karımın sizinle... Karı

ma refakt etmenizi arzu etmiyorum; 
Size ihtar ediyorum. Hareketiniz 

dürüst değildir ... dedi. 
İhtiyar hiddetlendikçe, delikanlı 

daha ziyade nezaketle muamele edi -
yordu. 

Sofi, 
_ O nun lıiflarına aldırış etmeyiniz 

dedikten sonra pembe bir podra ta
bakasiy1e yüzünün tuvaletini tamam
ladı. Sofi. dekoltesi göze çarpacak bir 
ölçüde olan pembe bir tuvalet giy
mişti. Gayet zarif bir eda ile ayakla
rının ucuna basarak, dans eder gibi, 
birkaç adım attı. Arkasından, 

_ Beni nasıl buluyorsunuz? diye 
kavalyesine sorduktan sonra, gülüm
sedi ve göğsünü gerek, nefis bir poz 
aldı. Bundan sonra beyaz eldivenli e
lini delikanlının koluna geçirdi. o -
dadan çıkarken, 

-Çabuk olalım, zira geciktik sa -
at tam sekiz. 
Kocasına dönerek, muzaffer bir in

san edasiyle 
-Adiyö. dedi. 
İhtiyar koca, yattığı şezlongun

da kımıldamadı. Merdivenlerden iner 
!erken. delikanlı, 

- Nahoş bir hadise ..• 
Diye mırıldandı. 
- Elden ne gelir ki, delinin biri di

yen kadın, eteğini kaldırıp otomobi
le bindi. 

Macaristan 

Cermanizme 
karşı koyacak 

Budapeşte, 8 a.a. - "Havas ajan
sı, muhabirlerinden, B. lmredi ile mik
darları bir milyonu tecavüz etmekte 
olan "bunların yansı az çok macarla~ 
mıştır" ve nasyonal sosyalizm pren
siplerini takip etmek hakkını istemek
te bulunan macar alınanlarının lideri 
Franz Baş arasında müzakerelere giri
şile<:eği şu .sırada B. lmredi, ' 'macar 
hayati hareketi'' nin yani hükümetin 
siya.setine taraftar olanları bir araya 
toplamıya ve cermanizme karşı koymı
ya matuf bir organizasyonun teşekkül 
etmiş olduğunu bildirmiştir. Bu hare
ket, general Eugene Ratz ile nazırlar
dan Andre Jarosi ve eski nazrrlardan . 
Balint Honan tarafından idare edile -
cektir. Hareketin esas gayesi, macar 
ırkının etnik vahdetini temin etmek 
tir . 

Ekalliyetlt•r hakkında mÜ.~(lİ.t 

davmnılacak 

1 
.............................. ,.,,,.,,,,,,,,,, .. 1 ı 

ANDAÇ 
1 ........ .................. ............... ............ 

NÖBETÇI E~ZANELER 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez eczanesi 
: Ankara eczanesi 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perııembe 
Cuma 
Cumartesi 

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

Sebat ve Y enişchir eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 
~a.atalık vukuunda acele imdat istemek 
ıçın belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 
Yangın hibarı: (1521). - Telefon müra

racaat. ııehir: (1023-1024). - Şehirlera
raııı: (2341-23'42). - Elektrik ve Hava
gazı lrıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirli cami civa. 
rı: (2645-1050·1196). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yenişehir. Havuz. 
ba41 Bizim taksi: (2323). - Havuz başı. 
Guven taksi: (3848). Birlik taksi : 
(2333). - Çankırı caddesi. Ulus taksi: 

(1291 ). - İstanbul taksisi: (3997). • 

O tobüslerin ilk ve ~n seferleri 

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

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

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

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

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 

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

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

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

S. pazarı"ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköpru'den S. pazarı"na 7.30 9.45 

Bahçeli Evlerden Ulus M. na 7.45 -.-
U. M. dan Bahçeli Evler"e -.- 20.00 

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

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

§ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
' deki son seferlerle bunların Ulus mey

danı'na dönüşleri sinemaların dağılı:ı 
saatlerine tabidirler. 

Poata Saatleri 
Teahhütlii uat ( 18) e kadardır. . . 
Posta saat (19) a kadar h tanbul cıhetı· 
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
nayuaıVd.DC. • • ..:a.a..:a. .-.bah & ;20 .. RaT 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
şembe. Cumartesi 
Toros sürat .) 

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

Diyarbakır hattı : Her gün 9.35 
Zonguldak hattı : Hergün 15.00 

IKÜÇÜK Dl$ HABERLER I 
X Klaipeda "Litvanya" - Direktu

ar, istifa etmiştir. Maamafih yen1 di
rektuarın tayinine kadar vazife başın
da kalacaktır. 

X Meksiko - Meksika hükümeti 
İngiltere, Fransa ve İtalya·ya, ihtilal 
tazminatının bu seneye ait taksitini ö
demiştir. Bu, suretle İngiltere"ye 368 
bin, Fransa'ya 123 bin ve İtalya'ya da 
30 bin pesos verilmiştir. 

X Var,ova - Başvekil muavini B. 
Kviatkovski, tatilini bitirer~ Varşo -
va'ya dönmüştür. 

X V ar,ova - Litvanya'nın yeni 
Varşova sefiri B. Szauliı;, buraya gel -
miştir. Mumaileyh, Litvanya'nın sabık 
Berlin elçisidir. 

X Nevyork - Fordham üniversite -

sinden WesJcy W allace, 500 metrelik 

dünya rekorunu bir dakika, dört sani
yerde kırmıştır. Eski rekor, amerikalı 

Alan Helfrich'de ve müddeti 1 dakika 

5 saniye idi. 

. fi baygın bir halde yerde yatıyordu. 
l<:adrn kalktı; gülümsiyerek ona bak
tıktan sonra aşağılayan bir jestle ya
llı başında yatan kocasını gösterdi. 
l<:ocasının başından kanlar akıyordu. 
Delikanlı, hafif bir sesle, korka 

korka sordu: 

- Eyvah, ne yaptınız? 
~ndan sonra, iri eJleriyle yaralx a

ın cılız vücudunu yakaladı ve ya
llı başındaki odaya götürerek şezlon
ga Yatırdı. 

Fakat B. İmredi, yalnız "müdebbi
rane ve akilane" bir takım içtimai ıs -
lahat icrasına müteallik bir program 
tatbik edileceğini bildirmekle ve mü -
cadclenin servete karşı değil fakre kar 
şı yapılacağını beyan etmekle iktifa et
miyerek ekalliyetler hakkında müsait 
davranılacağını da söylemiştir. Bir de 
B. İmredi, alman ekalliyetlerine bazı 
menfaatler de vadetmiştir. Alman 
mektepleri, idarede ve mahkemelerde 
alman lisanının istimali, milliyetler ta
rafından bir hükümet komiserliği ih
dası. 

Yalnız mumaileyh, B. Baş ile yapı
lacak müzakerelerin başlıca mevzuunu 
teşkil edecek olan nasyonal - sosya
lizm meselesi hakkında herhangi bir 
teahhüde girişmekten kaçınmıştır . 

X Vaşington - Parlamentonun de· 

niz işleri encümeni reisi demokrat me
buslardan Vinson tayyarecilik husu -

sundaki bilgilerinden kongreyi istifa -

de ettirmek üzere Lindberg'i encüme
ne davet etmek tasavvurunda bulun -
duğunu beyan etmiştir . 

. İhtiyar adam, kıpırdıyor, derin de
;ın nefes alıyor, inliyor, ince ve kuru 
:n~trnaklariyle etrafını yoklıyordu. 
a :~ tnilddet sonra, ağlamağa, için için 

g aınağa başladı. 
l<:adın. 

h.-
1 

Utan, utan 1, dedi ve zehirli ze-
ır i gülerek 

S - Kaba h~rif, utanmadan ağlıyor. 
t'en benim her zevkimi bana zehir et-
d~· Son günlerde nereye gidebil-

nı, nereye gittim? 
İhtiyar, 
- Nereye mi? ı :o· ıye mırıdandıktan sonra, 

d' - Her vakitki gibi, randevuya 1 de
t~ ~e parmaklariylc Yuhaş'ı işaret et-

Amerika'da 630 Km. 

uzunluğunda bir 

su bendi açıldı 
Parkerdam. (Kalifornia)), 8 a.a. 

Dün 630 kilometre uzunluğunda bir 
su bendinin açılış resmi yapılmıştır. 
Bend Los Angeles ile Kalifornja sa -
hillerinde kain 12 şehrin su ihtiyacı -
nı temin edecektirtir. 

200 Milyon dolara mal olan bu bcnd, 
suyu dakikada 340.000 litre hesabiyle 
çöllerin ve dağların arasından sevke -
dilecektir. 

Macaristan' dan (ıkirılan 

yabanu gazeteciler 
Budapeşte, 8 a.a. - Yarı r~mi Çe • 

koslovak ajansının muhabiri Emile 

Kovar, resmi makamlar tarafından hu· 

dut haricine sevkedilmiştir. 

Bu muamele hakkında hiç bir sebep 
gösterilmemiştir. 

Macar makamları aynı zamanda 

Neue Zuricher Zeitung, ismindeki 

İsv içre gazetesinin muhabiri Bernarc\ 

Citron'u da h udu t haricine çrkarmıı ~ 
lardır. 

....... ~~k,,._ _____ ~,....._,.m._...,....,_.,,. 

Halid 

lngiliz.lerin Glorius tayyare gemisinin bir tayyareden alınmı§ resmi 

İng i l iz donanmasında 
Londra - (Hususi) 

Hareket halinde bulunan 
bir gemiden tayyare u
çurmak işine ilk defa 911 
senesinde muvaffakiyet 
hasıl olmuştur. Bu mü
tevazi başlangıçtan soı:ua 
bu, bir hayli terakki gös
termiş ve tayyare uçuran 
gemilere malik olması 

yüzünden ingiliz donan
masının yedi deniz üze
rindeki hakimiyeti, hay
liden hayliye artmıştır. 

Büyük harbın ilk ay
ları her türlü hava şart
ları içinde tayyare uçu
ran ve ve uçan tayyareyi 
tekrar üzerine alan ilk 
tayyare gemileri tecrü
belerine şahit olmuştu. 

Bu ilk gemiler in en başlı 
.;aları Kunrad kumpanya 
sının Kumpanya gemisi 
olmak üzere yolcu gemi
lerinden bozulmuş sefi
nelerdi. Bunlardan bir ta 
nesi 1916 senesinde Jut
land da kullanılmıştı. 
Ondan sonra 18 topu bu· 
lunan Furius zırhlısı, tay
yare gemisi haline kal
bedilerek mütarekeye ka 
dar hi zm e t görmüştür. 

H.e.rp ctmuunöa bütün 
harp gemilerinin tayyare 
taşıması düşünülmüş ve 

• muhasematın nihayet bul 
:nasından önce zırhlılar
la kruvazörler bu türlü 
tertibatla vücuda getiril
mişti. 

Bugünkü günde her İn
giliz kruvazörü, en aşağı, 
iki tayyare taşımaktadır. 
& tayyareler, her hangi 
bir ticaret yolu üzerinde 
korsanlık eden gemilere 
karşı kullanılacağı gibi 
geniş bir sahada yapılan 
harekat esnasında gemi
ler arasında muvasalayı 
da temin edecektir. Ay
rıca bu tayyareler filonun 
önünde öncülük de ya· 
paı !ar. 

Faal ingiliz donanma
sında bulunan tayyare
lerin sayısı 58 dir . 

B üyiik harpta Ton-
dcrncle tayyare ta

şıyan gemiler üzerinde 
yapılan tecrübeler, Ami
rallik dairesine lıu gemi
lerin gelecek harplar
d e çok faydalı olacağı ka 
naatini vermiştir. Bu se
beple l"uriuı;tan sonra 
birbirinin aynı olan iki 

tayyare 
gemileri 

, __ LO_ND_RA_ M_EKT_ue_u_\ 

lngiliz Glorius tayyare ge.misinin bir 
başka szörünüşü 

lngiliz tayyare gemilerinden Eagle 

tayyare gemisi, Glorius ve 
Koracius inşa edilmiştir. 
31 mil süratinde olan bu 
gemilerin her biri elli tay 
yare taşımaktadır. 

O tarihte İgl isimli ta-
mamlanmamış bir zırhlı, 
tayyare gemisi haline ko
nulmuş, ve 1924 senesin
de bu gemi Hermes ile 
birlikte uzak şarkta ga
yet faydalı hizmetler 
görmüştür. 

1924 senesinden sonra 
bütün ingiliz silahları gi
bi - bu filo tayyare ku
vetleri de tek taraflı si-

liihsırlanmanın hızını 
gör<lü. 

Bu sebeple ta 1935 se
nesine kadar yeniden bir 
tayyare gemisi inşa edil
memiştir. Ondan sonra 
yapılan Ark Royal gemi
sinde gemi mühendisliği 
bakımından harikalar vü
cuda getirilmiştir. Bütün 
planları malfun olmamak
la beraber bu geminin 30 
mil süratle gittiğ i ve 70 
.ane tayyare taşıdığı ma
Jıimdur. Bugünkü İngiliz 
tayyare gemilerinin taşı
dığı tayyarelerin mecmuu 

Eagle tayyare gemiıinde harekete müheyya tayyareler 

320 ye varmaktadır. Ba 
gemilerden beş tanesi de 
inşa halindedir ki bunla
rın tamamlanması, her hal 
de in giliz silahlanmasın
da ehemiyetli bir hadi
se teşkil edecektir . 

B u gemilerin harp 
zamanındaki rolü 

ortaya geniş bir müiiele a
tar. Bu gemiler, hücum ve 
müdafaa vaziyetinde des
troyerlerden daha tesirli
dir. Bunlar, müstakil bi
rer ünite olarak hareket 

ederler. Ve ansızın bir ye 
re baskın yapıp daha mev
cudiyetleri farkcdilme • 
den yerlerine dönebilir -
ler . Böyle kullanıldıkla· 

r ı takd irde büyük bir teh
dit teşkil edecek olan bu 
gemilerden korunmak i-

tin her hangi b ir Avrupa 
devleti, ı;ahil muhafaza
sına memur kuvetli kara
kol gemileri. bulundur -
mak mecburiyetinde ka -
lacaktır. 

Filo ile hareket halinde 
de bunların göreceği va
z ife müh imdir. Bunlar, 
ani bir hücumla düşman 
filosunun seyrini ve niza 
mını alt üst edebilirler. 
Böylece şaşkın ve perişan 
hale gelecek olan düşman 
filosu, İngiliz zırhlıları
nın top menzili içine gi
recektir. Deniz aşırımın
takalarda ve ticaret yol
ları üzerinde nisbeten da
ha eski iki tayyare gemisi 
kullanılmaktadır ki bun
ların da faydaları görül
mektedir. Hongkong ve 
Singapur gibi üslere her 
hangi bir hücum yapıla
cak olursa o zaman bun
ların ehemmiyeti büsbü -
tun kendini gösterecek
tir • 

Denizde ve karada ha
reket serbestisi ingilizle
rin askeri siyasetlerinin 
esasını teşkil eder ki bu, 
do~ru bir esastır. Deniz 
hava kuvetlerinin azameti 
bu serbestiyi büsbütün 
genişletmektedir. 

Bu tayyare gemileri, 
dünyada yegane olarak in 
giliz donanmasının malik 
olduğu müessir bir silah
tır ki donanmanın kudre-

tini okyanus1ardan yük· 
sek hava tabakalarına ka
dar yükseltmektedir . 
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Paris'in ortasında 1 
enteresan bir 
soyğunculuk 

Genç kadın kapıyı 

aralayıp /1 kim o? 11 

Kirahk kapah 
( Pisin ) 

yüzme havuzu KÜÇÜK İLANLAR 
• ve gazıno 111111111111111111111111111111111111•···•11111111111111111111111111111111111111111111 

vakası oldu 1 diye sorunca Çocuk Esirgeme Kurumundan : 
Kiralık: ı 

Kiralık - Ucuz kalörifer vebolit ve • Küçük ilôn şortları ·--
Silôhh, ızbandut gibi 

iki hayduttan biri ayağmı 
kapının arahğına soktu 

Yollara bellere durup gelen geçen nr başına toplamış ve kendi kendine: 

Çocuk sarayı caddesinde SUS sineması altında Çocuk 
Esirgeme Kurumu tarafından inşa ettirilmiş olan kapalı 
yüzme havuzu, gazino ve müştemilatının inşaatı ikmal e
dilerek tecrübesi yapılmıştır. 20 ikincikanun 939 cuma gü
nü saat 15 de Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkezinde 
yapılacak açık artırma ile kiraya verilecektir. Görmek ve 
şeraiti öğrenmek istiyenlerin kurum hesap işleri direktör-
lüğüne müracaat etmeleri. 87 

Muhtelif elbise yaptırılacak ' 

sair tesisatlı apartman dairesi ayrı 

konforlu odalar Demirtepe Emek a
partmanına mracaat Tel: 3295 9391 

Kiralık - Ulus meydanı Koçak ha
nında birinci katta yazıhane için elve
rişli 2 ve 3 odalı daireler kiralıktır. 

Kalorifer ve Asansör vardır. 33 

Kiralık oda - Kalorifer, elektrik, 
daimt sıcak su banyo dahil, balkonlu, 
aylrğı 35 L. devren. Atatürk bulvarı 
Yenice Ap. No. 3 40 

Kiralık - Y. Şehir Ataç Sokak 18 
No. lu ap. Her türlü konforlu geniş 4 

ve 5 odalı 2 daire. Tl: 3520 41 
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Dört satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 Kuru& 
İki defa için 50 Kuru§ 
Üç defa için 70 Kuru§ 

Dört defa için 80 Kuru& 
Devamlı küçük ilanlardan her defaaı 
için 10 kuruş alınır. Mesela on defa 
neşredilecek bir ilan için, 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna, 30 harf itibar edilmi~ 
tir. Bir küçük ilan 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için be
her seferine aynca on kuru§ alınır, 

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

yolcuları soyduran inzibatsrz ve - Yahu, bu dolabın çamaşırları ne
idaresiz devirleri çok geride bırak- den dışarıya çıkmış? diye düşünmüş. 
tık diyenler, en medeni telakki edi- Bir de dinlemiş çamaşır dolabının i
len memleketlerin merkezlerinde za- cinde hafif bir inilti var. Adamcağız 
man zaman yapılan çirkin soyguncu- hemen dolaba koşmuş, kıyıktan içe
lukları görerek afallamaktadır. riye bakınca bir de ne görsün zavallı 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü ,Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz talebeleri için aşağıda isimleri yazılı (4) kalem elbise, 
palto, tayyor, kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

: 
Kiralık - Atatürk bulvarında Kut - .................................. ,.,.,.,,., .. ,, .... .. 

lu apartımanr altındaki mağaza kira- ! Satılık - Ankara'nm her tarafında 
lıktır. Kapıcıya müracaat. 42 . . . b t ah artı

Fakat bundan bir kaç gün evel Pa- karısı iki büklüm, yüzü gözü sarılmış 
ris'te öyle enteresan bir ev soygun- inleyip duruyor. 
culuğu olmuştur ki misline az rast- Adam derhal dolabı açmış, kadınca
lanır. Bu soygunculk hemen her şe- ğızını dolaptan baygın bir halde dı-

2 - İhalesi 10-1-939 cumartesi günü saat 10 da Rektörlük binasında 
müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

.. birde vaki olan soygunculuklardan şan cıkarmıs. Kadın bir müddet son
ap ayrıdır. Bu, boş eve girip yükte ra başından geçen faciayı ağlıya ağ

hafif, pahada ağır olanların aşırılma- lıya kocasına anlatmış. Yatak odası· 
sı gibi klfısik ev soygunculuğu değil- na gidip bakmışlar, zavallı. fakir aile-

3 - Muhammen bedel (18536) teminat (1390,20) liradır. 
4 - Teminat ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon reisli -

ğine teslim edilecektir. 

dir. nin dişinden tırnağından art ırdığı pa 
Paris'in en civcivli bir yerinde o- ra koydukları yerde yok. Tessür iı;in-

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü 
Yurt Amirliğine müracaatları. (5225) 

turan 19 yaşında Lüren adında bir de gidip polise vakayı anlatmışlar . 

genç kadın, oturduğu evde baskına Fakat polis komiserliği süratle tahki
uğramıştır. Bakın vaka nasıl olmuş: kata girişti ise de haydutların değil 

Jül adında bir memurun karısı o- kim olduklarını, küçük bir izlerini 
lan Lüren, bir akşam evinde yemeği- dahi tespit edememiştir. 

ni yimiş ve yanlrzca oturup kocasın ı P olisçe malfım olan şey uzun bir 
beki emeğe başlamış. saat dokuz bu- burunla, kumral bir saçtan ibarettir . 
çuk sularına gelince kapısı vurul- Genç kadın polis komiserine adam-
muş. Kadın te laşlanmış: lan şöyle tarif etmiştir: 

- Allah AIIah demiş, kocam böyle - Uzun boylu dedi ğim aşağı yu-
erken gelmezdi bu nasıl iş. Dairesi karı 1.75 boyunda vardı. Yaşı da 30, 
dersen 15 den evel kapanmaz. bunda 35 ]erde ... Oteki daha kısa idi. Oyle 
bir iş var amma bakalım Allah hayır tahmin ediyorum ki boyu 1.65 ya var 
yazsın. ya yok. Yanlız uzun boylu adamın 

Diye düşünerek gidip kapıyı ya- burnu oldukça büyüktü. Bu koca bu
vaşca aralıklamış. Kapının önünde i- runlu adamın sa~ına da dikkat ettim. 
ki gölge var. Gen~ kadro tereddüt e- Sarışındı. Dikkat edebildiğim hemen 
de ede: bu kadar. 

Cinsi 

Erkek elbisesi 
., palto 

Kız talebeye palto 
.. .. tayyor 

Adet 

434 takım 
139 

10 
34 

ı•ttlllUtttU•ttt ...... ••••+t••t• ...... t .. ttttl1111u.: 

L_.Y..~.~~!~.:!. .......... ..I 
Muhtelif afal edevat müzayedesi 

İçel Defterdarlığından : 

1 - Açık artırmıya konulan: 
- Ne istiyorsunuz ? diy e sormuş. Paris polisi tahkikata devam etmek 
Fakat sorması ile beraber kapının tedir. Fakat bu güne kadar hiç bir iz Dakik çır, çır ve nebati yağlar türk 

] - d b' k k l K ele geçı' rememı' ştı'r. anonim şirketinin hazineye olan 58881 ara ıgına a ır aya so u muş. a- _ _ lira vergi borçlarından dolayı mez -
dm kapıyı kapatmak istemişse de el- kur şirketin 946 senesi haziramna ka-
leri silahlı, izbandut gibi iki adam Moskova' da bir dar tahtı isticarlarında bulunan Mer-
kadıncağızı iterek içeri girmş ve: sin'in hastane caddesinde kain Fuat 

- Gık yok! kilise tekro r açıldı ve Sezar Şaşati biraderlerin mülkiye-
Diyerek t; ncalarını kadıncağıza tinde olan fabrikada mevcut ve (bi _ 

çevirince gt kadının benzi atmış. Moskova, 8 a.a. - Salahiyetli bir rinci derecede İş Bankasına ipotekli 
Adamlar ka ıı ite ite yemek odası- h b 1 ·· M kaynaktan alman a er ere gore os- olan) eldeki envanterde yazılı bulu -
na sokmuşla Başlamışlar kadıncağı- kov:o.'da. kain 01u,.. "' .. _.. """...-"'\ ı · k · 1 
zı odanın ıs de ı~ı:i.ntak ctmeı;;e. mış ve bır müddet aonra kulup na.Hne. ~ .. '!\n~r~ u sır etın emva ve Serma-

- Haydi bakalım, göster parala- ifrağ edilmiş o1an Saint Pierre ve Pa- vat, makine ve sair teferruat ve inşa-
rın yerini! ul Kilisesi Sovyet memurları tarafın - atı. (!car mukavelenamesi ve zeyli 
Kadın sar arı kesilmiş: dan tamamen eski haline irca edilmiş- şeraitindeki kayıtlarla tespit edilmiş 
_ Aman, meyin eğlemeyin, para . müktesep haklarla müstecir borçlu 

tır. k d 
ne gezr bizae fakiriz biz de para o- Sovyet memurları, kilise komitesi şirketin mecürda 946 senesine a ar 
lur mu? diyt' ızlandı ise de berikiler: reisine, kilisenin istenildiği zaman iba- olan intifa hakları tanınmak şartiyle). 

- Demek karmıyacaksın ha? Biz det edebilecek kimselere açılabileceği- 2 - Muhammen bedeli: 222454 lira 
... na para çı artmasını biliriz, kocan dır. .... ni bildirmi~1erdir. 
on buçuktan vel dönmez. Biz sana 3 - Bu işe ait evrak: Satış ve ar • 
gösteririz. -' 11 l llllll llll il il llll l il il il il lll il il I~ tırma kaimesi ve teferruatı. 

Derlerken ıdm imdat! demek i- : 4 M " d 24 12 938 t 'hin 
~ı·n pencere} e koşmuş ve haydutlar- - u· L K a· = - uzaye e - - arı · :s - : den 14-1-939 tarihine kadar 21 gün 
dan birisi ge kadını yakaladığı gi- : : müddetle devam edecektir. İhalei e-

Beherinin muhammen 
Fiyatı. Teminat. 

30 
32 
32 
22 

Lira 

.. 1390,20 
9476 

6 - 4 üncü maddenin (A) fıkrasın
daki müteahhitlik vesikası eksiltme
ye çıkarılmış olan hangi iş için iste
diği açıkça yazılmak suretiyle eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel viliiyete bir istida ile nafıa 
müdürlüğünden istenilecek ve bu 
zaman zarfında vesika talebinde bu
lunmıyanlarm eksiltmeye giremiye -
cekJerdir. ( 9515-5357) 10024 

Hükümet konağı 

yoptlnlocak 
Malatya Defterdarlığmdan 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksitlmi
ye konan iş temel ve bodrum katı be
ton arma kısımları kısmen yapılmış 
olan Malatya Merkez hükümet kona 
9j!5 ta'r'ınuid:e"n itibaren 24 gün müd -
detle ve 23-1-939 tarihinde ihalesi ic
ra kılınmak üzere münakasaya çıka
rılmıştır. 

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

3 - Muvakkat teminat 11381 lira 30 
kuruştur. 

Kiralık oda - Y. Şehir'de aile ya
nında bir bay veya bayana Mutbak 
banyo beraber Meşrutiyet Cad. Türe 
sokak Şen yuva Ap. No: 1 aylığı 20 li-
ra. 45 

Kiralık apartman daireleri - Koo
peratif arkasında Yusuf Esendemir 
Ap: 1 ve 3 odalı. Banyo, mutbak ha-
vagazı var. Tel - 2454 53 

Kiralık - 1, 2, veya 3 odalı daire 
Y. Şehir Selanik Cad. Orman müdür
lüğü yanında yeşil boyalı Ap. No- 5 
saat 12-13 arası müracaat. 56 

4, 5 odalı dail·eler - Yeni tekmil 
muşambalı muntazam bahçeli konfor
lu. Yenişehir Onuvluk sokak No: 8 Be 
hiç Tümer Tl: 2612 Öğleden sonra 
gezilir. 61 

Kiralık bahçeli ev - 4 odat havaga
zı, elektrik, su. Hacıbayram Ünyay 
sokak No. 19 79 

Kiralık kaloriferli daire - Tam kon 
for 4 oda, l hol, azimet dolyısiyle dev
ren veya yeniden. Bakanlıklar Postaha 
ne karşısı Ersin Ap. 82 

Kiralık gÜzel odalar - Merkezi yer
de güzel manzaralı ve havadar odalar. 
Kiralar çok müsaittir. Selanik cad. No. 
16 83 

Kiralık - Demirtepe'de Urunç s0-
kak No. 8 birinci katta mobilyalı bir 
~~· Akşamları saat 6 - 7 ye kadar 
~,._,..,.._...._ __ .._ ve 

Kiralık - Devren 4 oda, banyo, e
lektrik, havagazı, su tam konfor mü
kemmel nezaret şehir içinde Ti: 3163 

86 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti karşısın
da elektrik şirketine giden İlkiz sokak 
N o. 3 Dr. Feyzi apartrmanmda kalori-
ferli 5 oda, 1 hol, Tel: 1764 92 

Kiralık - Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Ap. büyük kaloriferli 17 No. lu 
oda eyh11 939 a kadar devren. Aylığı 

21 lira, içindekilere müracaat. 95 

hi ağzını k, ıtmış, ve arkadaşı He ~HA.LKEVLERI DERGIS :_- veliyesi 14-1-939 tarihine tesadüfe-
"'ne yapalım, ısıl yapalım?,, diye kı- _ den cumartesi günü saat 11 de lçel 

tıa ıhrEmn ~Y~~: ~d:~~~~:a ~olabına so- ~- 71 İkincikamm sayısı : vilayeti idare heyeti tarafından ya -

4 - İhale 23-1-939 tarihine müsa- Satılık: 
dif pazartesi günü saat on dörtte Ma-

:s " : pılacakttr. latya Defterdarlığı eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

kalım. 
- Yahu dola küçük, sığmaz. 
- Sığdırırız 

- Nasıl ya 
- Dolabın : inde ne varsa dışarı 

atarız. Kadın Çeri tıkarak başını da 
boğduk mu, ık ne tepinebilir, ne 
de kımıldana ıl ır. 

dedikleri gibi Hakikaten rhal 
içihde ne kadar 

atağın üstüne ve yer
r. Genç kadını yaka
aracık dolaba iki bük
ışlar. kadıncağız hay
iursun, ağzını bile a
lar korkmuş. 

yapmışlar. D 
çama§ır vars 
lere savurmu 
ladıkları gibi 
lüm yapıp tıl 
kırmak şurad 
çamamış: O l 

lUŞ gibi, dolabın için
cıvrılmış duran genç 
ezle başını sarmışlar: 
zerre kadar bir tıkır
yulrnasın. Dolabı da i

ler, artık vakit geçir
;erbest işe koyulmuş-

Bu yetmiyc 
de iki büklür 
kadının bir d 
Taki dışarıd< 
tı ve mırıltı c 
ki kat kilitler 
meden serbest 
lar. 

Evela şöyl ir dört tarafı gözden 

-= Reisicümhur,un tıutukları (Kas-: 
_ tamonu'da ve Büyük kurultayda) -
:; NamJk Kemal - Ziyaettin Falı- : 
: ri. - Halil Etem Eldem - Arif : 
_ Müfid Mansel. - Dedekorkut hi- : 
: kayelerindeki musiki izleri - : 
: Mahmud R. Kösemihal. - Kız ve : 
: erkek türk çocukları üzerinde : 
: anropometrik araştırmalar - Prof. E 
_ Ş. Aziz Kansu. - Folklör - Arnolt : 
: Van Gennep (çeviren P.N. Bora--: tav) . • Mösyö Alfredo (hikaye) : 
_ Axel Mounthe (çeviren Müberra : 
: Güney). - Duyuşlar (Şiir) Fevzi- : 
: ye Abdullah. - Ankara tarihi ü- : 
: zerinde tetkikler - Nurettin Ar- : 
: dıç. - Ahlak ve içtimaiyat • Levy _ 
E Bruhl (çeviren Ziyaettin Fahri).-:; 
: Orta zaman türk is1am dünya- _ 
; sında adetler - Prof. A. Mez (çe- -
: viren Cemal Köprülü). • Eduard E 
: Pekarski ve eserleri - Abdülkadir : = !nan. - Carı Brockelmann (doğu- : 
E munun 70 inci yılı münasebetiy- : -: le) - A. Caferoğlu. - Ayın haber- -

5 - Artırmıya girebilmek için % 
7,5 nispetinde ve artırma, eksiltme, i- 5 - Bu işe ait evrak Malatya, İs
hale kanunu hükmüne tevfikan temi- tanbul, ve Ankara Nafia Müdürlükle-
nat verilmesi lazımdır. 

6 - Bu hususta fazla malfımat al
mak istiyenlerin !çel idare heyetine 
ve defterdarlığına müracaatları ilan 
olunur. 9487 

Mobilya yaptınlacak 
Diyarbakır Nafıa Mü•dürlüğün -

den: 

1 - llan yanlışlığı yüzünden tek -
rar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulan iş 18776 iira keşif bedelli bi
rinci umumi müfettişlik dairesi ile 
birinci umumi müfettişlik ikametgah 
konağı mobilyaları imalfıtı. 

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

keşif hulasaları 

B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve umumi şartname

ler 
D - Bayındırlık işleri genel ve fen-

rinde görülebilir. 

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

Memleket hastanesi inıası 
Malatya Valiliğinden : 

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

9435 

Satılık arsalar - Ankara'nın her ta
rafında Yenişehir'de Cebeci'de istas· 
yon arkasiyle jandarma okulu yanla -
rmda ehven Hatlarla Ti: 2406 10 

Satılık - - Bahçeli evler yapı koo
peratifi hisselerinden satılık hisseler. 
Tl: 2406 Kınacı han No. 16. 12 

Satılık - Bahçeli evlerde B 4 tipi 
143 numaralı ev satılıktır. İstanbul 
pastahanesinde Bay Hamza'ya müra-
caat. 13 

Satılık - Demirli bahçe'de aile bah
çesine yakın 3 ve 2 şer katlı kargir 
iratlı apartıman ve evler. Tl: 2406 Kı -
nacı han 16 14 

Lokomobil alınacak 
Bolu Belediyesinden : 

ırat getıı:ır e on şap ev ve ap 
manlar Kınacı han No. 16 Tl: 2406 

16 

Satılık - Yenişehir Meşrutiyet cad. 
yevmiye 120 - 130 lira peşin satış ya
pan bir bakkaliye azimet dolayısiyle 
devredilecek. Tl: 2538 19 

Satılık - Y. Şehir' de iratlı 1 ev ile 
2 apartıman Cebeci'de 4 kargir ev as -
faltta acele. Tl: 3911 44 

Acele sat.hk arsalar - Kocatepe'de 
Muammer Eriş'in köşkü karşısında 

vekaletlere yakın imar dahili parsel
lenmiş toptan perakende Tel 2406 55 

Sahhk - Yenişehir'de tek ve çift 
katlı evler. K. Oğlan Koç Ap. 4 Tl-
2181 69 

Satılık arsalar - Jandarma mektebi 
yanı asfalt üzerinde ve arkada. K. Oğ-
lan Koç Ap. 4. Tl: 2181 70 

Satılık bağ - Dikmen'de otobüs du
rağı yakınında asfalt cadde üzerinde
ki Kavaklı bağ. Yenişehir Ataç sokak 
1 O Emine Tibas'a müracaat. 71 

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

Satılık - fsmetpaşa mahallesi Ha
mamönü, Samanpazarı, Cebeci'de kar
gir ve ahşap evler. Tl: 3911 ve 3563 

96 

ş verenıer: 

Ortak aranıyor - Bir matbaayı i
dare edebilecek, matbaacılıktan anlar 
ortak aranıyor. M. T. A. resimhane-
sinde Bay Hıfzı'ya müracaat. 24 

Dadı aranıyor - Bir aylık çocuğa 

bakmak üzere liyakatli ve tecrübeli bir 

dadı aranıyor. Yenişehir, Selanik cad

desi Erkut apartnnanı No. 4. Tel 3903 

38 

Bayan terzi işçisi aranıyor - Işık

lar caddesi Trakya apartman No: 3 
yeni açılan M. Adam kadın terzihane-
sine müracaat. 65 

İş arıyanlar: 

lş Arıyor - Lise mezunu daktilo 

bilir her türlü muameleye aşina bir 

genç öğleden sonraları iş arıyor. fçhi -
sar Kale. S. No. 4 M. Zeki'ye mektup-
la müracaat 29 

Ecnebi bir bayan - Eyi bir aile ya
nında 1 veya icabında 2 çocuğa fran • 
sızca öğretmenliği ve bakımlarını der-
uhte eder. Tl: 1257 ı 84 

Aramyor: 

Bekar bir bay için bir oda aranı
yor - Cebeci'ye yakınca. Tan otelin-
de N. Erkal'a müracaat. 67 

DIŞ fABIBI 
geçirdikten ~ ra doğruca yatak oda
sına girmişle Oradaki dolabı açara\c 
içinde 3.500 nk bulmuşlar. Artık 
parayı ele gc ren hırsızlar, fazla kal
mayı tehlike bularak derhal evi terk 
etrniye karar vermişler. Fakat def olup 
gitmeden ev bir de akıllarına kadı
nın mahbus ol :luğu dolabın önünden 
geçmek gelmi . Dolabın önünde du

rup. 
- Hey! h tun, ne alemdesin baka-

lım?. Karnrn ı acıktı artık biz ye
mek yemeğe g diyoruz. diye seslene· 
rek kadıncağızla alay etmişler. 

: leri: Cümhuriyet Halk Partisi _ 
: kongreleri ve Büyük Kurultay - : 
E Reisicümhurun seyahatları • Ar- _ 
: tırma ve yerli mallar haftası - : 
: Namık Kemal ihtifali - Erzincan : -: demiryolu. Halkevlcri haberleri: 

Halkevlerinde çalışmalar - B. Ke- : 
- mal Çağlar. - Hakev1eri neşriyatı : - -: (kitaplar, dergiler). - Fikir haya-
: tı Alexandre Kouprine - Pearl : = Puck - Francis Jammes - Bir kı- : 
: ral ve bir kıralice için - Son tari- : 
: himize ait menbalardan biri - Na- : 
: hid Sırrı. - Bibliyoğrafya - Allexe : 
: Bombacı, La Rego1a Del Par1are : 
: Turck di Filibpo Argenti - A. Ca- : 
- feroğlu. - Reşat Nuri Gültekin - : 

ni şartnameleri 
E - Bu evrak Diyarbakır nafıa 

dairesinde ve İstanbul nafıa müdür -
lüğünde görülebilir. 

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

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

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

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

Bolu Belediyesi elektrik tesisatı 

için proje, fennt ve Hususi şartname

leri dahilinde bir adet kondenseli lo

komobil kapalı zarf usuliyle eksilt -

meye konulmuştur. Keşif bedeli 8000 

liradır. İhalesi 13-2-939 pazartesi gü

nü Bolu Belediye encümeninde yapı
lacaktır. 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talarını kabul ve tedavi eder. 
ı\dliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı ı\partnnaru No. 1 

Yarım saat sonra kadının kocası e
ve dönmüş. Fakat kapı, pencere hangi 
bi açık, evin içinde kimseler yok. O
daya girmiş her yer darmadağını~. 
çamaşırların bir kısmı karyolanın üs
tünde bir kısmı yerlere atılmış. Adam 
hayret içinde bön bön d~rt tarafa 
bakmağa ba§lamış. Fakat hır de aklı-

E Eski hastalık (Roman) - Fevziyi! : 
: Abdullah. : 

~11111111111111111111111111111111111111,. 

A - Nafıa müdürlüğünden alınmış 
müteahhitlik vesikası. 

B - 939 mali yılma ait ticaret oda
sı vesikası. 

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

3 - Muvakkat teminat 6903 lira 
22 kuruştur. 

4 - İsteklilerin ihaleden sekiz gün 
evel vilayet nafıa müdürlüğünden eh
liyet vesikası almaları ve ayrıca ti
caret odasından verilmiş vesika ibraz 
eylemeleri me§ruttur. .(42) 10077 

İsteklilerin 2490 sayılı kanuna tev
fikan muvakkat teminat akçeleriyle 
ve evrakı Iazimeleriyle birlikte ihale 
saatinden evvel encümende bulunma
ları ve teklif mektuplarını vermeleri 
şarttır. Bu işe ait şartnameleri gör -
mek istiyenlerin Bolu Belediyesine 
müracaatları lazımdır. 

10089 
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RESMi İLANLAR 
ri diğer bir zat tarafından y~pı~a~
ğını gösterir noterlikten tasdıklı hır 
teahhüt senedi verilmesi de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması Iizımge
len pedagojik ve teknik vasıfları gös
teren şartname ile noterliğe tasdik 
ettirilecek teahhlit senedinin formü
lü Kültür Bakanlığı Yayın Direktör
lüğünden alınabilir. ~ektupla isti -
yenlerin bir kuruşluk hır ~ata pulu
nu da birlikte gönderme len lazım -

Hava Kurumu Kazalar 

Kontrpllk alınacak Anıt maketi münakasası 

Milli Müdafaa Bakanlıi•I Muhtelif kablo melıemesi 

ahna<ık 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

381 kuruş bedeli mukabilinde komis
yondan alınabilir. 

5 - İstekliler ticaret odasında ka
yıtlı olduklarına dair vesika göster -
mek mecburiyetindedirler. 

dır. (5298) 10015 

Türkkutu Genel Direktörlüfün
den: 

Fenni şartnamesi mucibince ceman 
450 M2 (Hydrodiagonal) kontrplak 
tahtası açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

Mudanya Belediyesinden : 

1 - Mudanya'da mütareke müezei 
binası karıısındaki alanda yaptırılına
sı mukarrer anıtın maketi müsabaka
ya konulmuştur. 

Seyyar tamirhane 

111alzernesi olanacak 
misyonundan : . 

ı - 90 kablo arka teskerdı, 800 k~b-

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde- \ 
terinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalariyle t emiant ve teklif mektupla· 
rını en az ihale saat inden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. (24) 10048 

Muhammen bedeli cif Ankara 
2.ooo.- lira. ilk teminatı 150.- lira -
dır. 

2 - Müsabaka 1 şubat 939 tarihin
de nihayet bulacaktır. 

3 - Anıt için tahsis olunan bedel 
36000 liradır. 

,ı. M. Vekaleti Satın Alma Ko
jJyonundan : 

Jll ı - B eher adedine dort bin li ra tah
JJJın ed ilen 2S adet seyyar tamırhane 
ıııalıemesi ve karoserlerıyle birlıkte 
JJJontesi kapalı zarfla eksiltmeye kon
JJJuştur. 

Ji dolabı, 100 çevirecek kolu. 5o ~ıft 
kablo askı tertibatı maa kolundan ~ba
ret dört kalem muhabere malzemesı ka 
palı zarfla eksiltmiyc konmuştur. Hep 
sine tahmin edilen fiyat 15600 on beş 
bin altı yüz liradır. .. . 

2 - Eksiltmesi 24-2-939 cuma gunu 

saat 11 dedir. . 
3 - İlk teminat 1170 lıra olu.p şart-

. Askeri Fabrikalar 

Bayınd1rhk Bakanhgı 

Regülôtör kapağı 

münakasası 

Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltme 16-1-1939 pazartesi günü 
saat 15 de Türkkuşu Levazım Müdür
lüğünde yapılacaktır. Şartnamesi pa
rasız verilir. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
vesaik ve teminatlariyle beraber ha -

4 - Müsabakaya iştirak edecek 
heykeltraşlardan (100 zer lira çamur 
parası hariç) birinciye 500 lira ikin
ciye 300 lira üçüncüye 200 lira mü
kafat verilecektir. 

2 - Eksiltmesi 25.1.939 çarşamba 
günü saat ıı dedir. 

3 - İlk teminat 7500 lira olup şart
namesi beş lira mukabilinde komis -
yondan alınır. 

4 - Eksiltıneye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir -
likte ihale ııaatından behemehal bir 
saat evveline kadar zarflarını M .M. 
V. satın atına komisyonuna vermeleri. 

. komisyonda görülür. 1.stıyen ta 
nameıı 1 b ' l ' 
1. 1 t afından suret çıkarı a ı ır. 
ıp er aı . k -

4 _ Eksiltmiye gireceklerın anunı 
. t e 2490 sayılı kanunun 2,3. 

temına v . . 
maddelerinde yazılı belgele~le bırlıkte 
ihale saatinden lıehemahal bır saat eve 

1. e kadar zarflarını M. M. V. satınal
ın . 

Ateşçi ustası 
alınacaktır 

9 şubat 939 perşembe gUnü saat lS 
de Ankara'da Nafıa Vekaleti binası 
içinde Malzeme Müdü:lüğü oda~ında 
toplanan malzeme eksıltme komısyo· 
nunda 13.000 lira muhammen bedeli > 
5 adet regiilatör kapağ ının kapalı zar i 
usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

zır bulunmaları. 17 

An~ara Belediyesi 

5 - Bu işe ait evrak, fotoğraf ft 

planları görmek ve fazla malfımat al
mak istiyenlerin güzel sanatlar aka
demisi direktörlüğüne müracaatları 
iliin olunur. (8786-4994) 8968 

Demiryolları 

(5026) 9079 

iki öğretmen ahnacôk 
M. M. V. Hava Mür.teıarhğın· 

Cian: 

1 - Eskişehir hava okulunda öğret
ınenlik yapmak üzere univeraitenin 
fizik ve riyaziye kısımlarından iyi de
recede mezun iki öğretmen alınacak
tır. 

Taliplerin : Askerlik ödevlerini 
yapmı9 olmaları ve yabancı ka~ın ile 
evli olmamaıarı ve her hangi bır su
retle mahkum olmamış bulunma
ları ve sağlık durumlarının öğretmen
lik yapmalarına mani olmıyacak şe
kilde yerinde olması ve her hangi bir 
vekalete lcarşı mecburi hizmetlerinin 
ınevcut olmaması arttır. 

Verilecek ücret: Yapılacak müsaba
ka imtihanı neticesine ve ~~mdiye k~
dar geçer. devlet hizm~kt m~~ddctler~
ne ve ellerindeki vesaı a .gore tespıt 
edilmek üzere (108 :165) lıra arasında-
dır. 

Tatlpterln ellerindeki vesikalariyle 
ı tanbul'da Ye ilköy'de hava aktarma 
'"10ba.ı;kattn'iıllva'inusteşa'rııği zat lr 
"t;,i ;ubesine, İzmir'de tayyare alayı 
k<>inutanlığına ve Eskişehir'de hava 
okulları komutanlığına 12. ı. 939 per-
9embe günil akşamına kadar müracaat 
etmeleri ve bu tarihten sonra vaki o
lacak müracaatların nazarı itibare a
]Jnmıyacağı, müsabaka imtihanının 

gene bu yerlerde 14. ı. 939 cumartesi 
günü saat onda yapılacağı ilan olu-
nur. (5311) 10001 

200 ton Benzin ahnacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın At

asa Konıiıyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli "52.000" 
lira olan 200 ton benzin, 19 - ikincika
nun - 939 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 14 de kapalı zarf alınmak 
üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı ''3850" lira olup 
şartnamesi her gün komisyondan 
''260', kuruş bedel mukabilinde alına -
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecekle
ri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis
yon başkanlığına vermeleri. (14-27) 

10050 

Münakas6 tehiri 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

Dört kalem muhabere malzemesi 
tartnamesinde değişiklik yapıldığın -
dan yeniden ilan edilecektir. Alakadar 
larm nazarıdikkatleri celbolunur. 

(54) 10086 

Bahk yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

lhisyonundan : 

1 -1200 kilo balık yagı ile 3000 kilo 
lnakina yagı açık eksiltme ile satınalı
nacaktır. 

2 - Eıksiltn:esi 16-1-939 pazartesi 
günü saat ı ı dedir. 

3 - Balık yagının beher kilosuna 45 
Ve makin.ı yağının beher kilosuna 25 
kurus fiyat talunin edilmiştir. 

4 - İlk teminat 97 lira olup şartna
lnesi komisyonda görülür. 

S - Eksiltmiyc gireceklerin ilk te
tninat ve 2490 sa> ıh kanunun 2, 3 mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte mu 
ayyen gün ve saatte M. M. V. satınal
llla komisyonunda bulunmaları. 

(52) 10087 

ma komisyonuna verrnelerı. Askeri Fabrikalar Umum Mü-
(57) 10088 

dürlüğünden : . 
Kırıkkale fabrikalarımızda yevmı-

Ekisltme şartnamesi ve teferrüatı 
parasız olarak vekaletler malzeme 
müdürlügünden alınabilir. 

Levaum Amirliği 1 . [~nkar~ 
Ekmeklik un ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - Alayın ihtiyacı için 20-12-938 
salı günü eksiltmeye kon.ulan 250,000 
kilo ekmeklik ununa talıp çıkmadı -
ğından yeniden eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 - Eksiltmesi 10-1-939 aalı &ünü 
saat 13 e talik edilmiştir. 

3 - Muhammen bedeli 32500 lira 
olup ilk teminatı 2489 lira 25 kuruş
tur. 

4 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte iha
le gün ve saatinden en geç ~ir saat 
evetine kadar teminat ve teklıf mek
tuplarını Amasya'da satınalma komis
yonuna vermeleri. (5283) 9531 

Kuru soğan alınacak 
Ankal'a ı...a:sım Am.irliii Sabn 

Alma fı.:omIB,reaundan : 

ı _ Alayın ihti)acı için 20-12-938 

l:!lQ... kuru sovana talip çıkmadığı~d~ 
yeniden eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Eksiltmesi 10-1-939 ıalı günü 
saat 13 e talik edilmiştir. 

Muhammen bedeli 508 lira olup ilk 
teminatı 38 lira 10 kuruştur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3, üncil maddelerin· 
de iıtenilen belgeleriyle birlikte iha
le gün ve saatinden en geç bir saat 
evcline kadar teminat ve teklif mek
tuplarını Amasya satınalma komisyo-
nuna vermeleri. (5284) 9532 

Bir tavla yaptlrUacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Müstahkem mevki ihtiyacı için 
yapılacak bir tavla kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 16-1-939 pazartesi günü 
saat 16 da müstahkem mevki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Yaptırılacak tavlanın keşif be -
deli 19038 lira 38 kuruş olup muvak -
kat teminatı 2310 liradır. 
4-Bu inşaata ait hususi ve fenni şart 

nameleri ve planları Ankara ve İstan
bul levazım amirlikleri satın alma ko
misyonlariyle Çanakkale müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda gö -
rülebilir. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarla bu bina işini müte -
ahhidin ve mühendisinin muvaffaki -
yetle yapmış olduklarına dair yesika 
ve nafıa vekaletinin ehliyet ve müte -
ahhitlik vesikalariyle teminatı mu -
vakkatalarının veya banka mektupla
riyle beraber teklif mektuplarının.ha
vi kapalı ve mühürlü olan zarflar ıha
h. günü olan 16-1-939 parzartesi günü 
saat 15 e kadar MST. MV. satın alma 
komisyonuna makbuz mukabilinde tes 
lim edilir. 

(5318) 9596 

3 adet erat pavyonu yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : . . . 
1 _ lzmir Tay~are Birliklerı ıçın 

Gaziemir'de yaptırılacak belieri 25~406 
lira 12 kuruş kıyetminde ye~u.nu 
76218 lira 36 kuruş bedeli keşıflı 3 
adet Erat pavyonu inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

ye ile istihdam edilmek üzere iki mü
tehassıs ateşçi ustası alınacaktır. E
mekli deniz makina subaylarından 
veya ticareti bahriye makina mekte
binden neşet ve türk donanmasında 
ihtiyat subaylıgını ifa ve ikmal etmiş 
ve liman dairesinden ehliyet şahadet
namesi almış olanlar tercih edilecek
tir. 

Talip olanların istenilen vesikalar
la umum müdürlüğe müracaatları. 

(5328) 10025 

Kınkkale' de yaphnlacak 
kalörif er fesisah 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 
Keşif bedeli (140000) lira olan Kı -

rıkkalede yaptırılacak kalorifer tesi
satı Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü merkez satın alma komisyonun
ca 21 ıubat 1939 1alı gUnil aaat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (7) lira mukabilinde ko -

miayondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 

(8250) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkQr günde saat 14 de kadar ko
.Q\,\,ıoyona :veone.leri ve kendilerinin de 
.t'l~U sayılı kanunun 2 ve 3. maddele-
rindeki vesaikle mezkOr gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (5) 

10043 

Kültür Bakanhoı 

T abigat bilgisi kitabı 

yazma müsabakası 
Kültür Bakanlığından : 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre ilk o -
kulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için 
iki ciltten müteşekkil bir Tabiğat 
Bilgisi kitabı yazılması müsabakaya 
konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 2-2-1939 
dan başlamak ve 1-8-1939 salı günü 
akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar ve
renler 1-5-939 pazartesi günü akşamı
na kadar bir dilekçe ile Kültür Ba -
kanlıgına müracaat ederek bu müsa
bakaya girecekler def terine adlarını 
yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kaza -
nan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müe11ifine her 
yıl için biner lira telif hakkı veri~e: 
cektir. İkinci çıkan kitap serisını 
yazana bir defaya mahsus olmak üz~
re birincinin müellifine verilenin bır 
yıllığı, iiçüncü, dördüncü ve beşinci 
cıkanlara da birer defaya mahsus ol
~ak üzere dörder yüz lira mükafat 
verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin ese~
lerini üçer nüsha olmak üzere makı
ne 

0

ile ve kagıtların yalnız birer yü
züne yazılmış olarak kültür Bakan -
lığr. Yayın Direktörlügüne makbuz 
mukabilinde vermeleri veya gönder
meleri lazımdır. Kitaba konulacak re
sim, şekil, grafikler ve sairenin asıl
larının yalnrz bu nüshalardan birine 
ve yerlerine konulmuş olarak bulun
ması kafidir. Müsabakaya basılmış 
bir kitapla girenler de kitabın üç 
nüshasını verecek veya gönderecek -
terdir. 

Muvakkat teminat (975) liradır. 
Isteklilerin teklif mektuplarınr, mu 

vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı kanuni vesaik ile birlikte aynı 
gün saat 14 e kadar mezkur komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde ver-
meleri lazımdır. (5221) 9414 

· Sıhat BakanhOı 

Afiş basnrılacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

letinden : 

1-Nushaları vekalette mevcut (ha
va ve zehirli gaz tehlikesinden korun
ma levhaları) isimli afişlerden dokuz 
çeşidi, muhtelif renkli olarak açık ek
siltme uıuliyle bastırılacaktır. 

2 - Bu levhaların beherinden üçer 
bin tane olarak ceman 27 .000 adet bas· 
tırılacaktır. 

3 - Bu levhaların muhammen bede 
1i 3,000 lira olup '1o 7.5 muvakkat temi
nA• ZZ5 liradır. 

4 _ Eksiltme ıo.1.939 tarihine mü -
sadif salı günü saat on beşte sıhat ve 
içtimai muavenet vekiilet~nd~ top:a -
nan husu i komi!>'}'on marı{ettyle ıcra 
'V\ ... naça.'l<tır. 

5 - Muvakkat teminat nakid veya 
nakid mahiyetinde tahvilat olursa 
bunlar komisyon tarafından kabul e -
dilemiyeceği için daha evel maliye 
veznesine yatırılarak makbuzunun ko
'llisyona tevdi edilmesi lazımdır. 

6 - Şartnameler Ankarada sıhat ve 
.çtimai muavenet vekaleti içtimai mu
avenet işleri dairesi reisliği ile İstan
bulda sıhat ve içtimai muavenet mü• 
dürlüğUnde görülebilir. 

7 - Nümuneler sıbat ve içtimai mu
avenet vekiletitıde olup bunları gör
mek istiyenlerin vc.Jcilet içtimai mu
avenet işleri dairesi reisliğine müra -
caatları lazımdır. (5182) 9446 

54 Kalem Teknik kitap we 
mecmua ahnacak 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü
easeaeai Satm Alma Komiayonun
dan: 

1 - Müessese kütüphanesine satın 
alınacak 54 kalem teknik kitap ve 
mecmua açrk eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltme 21. 1. 939 cumartesi 
günü saat ı ı de yapılacaktır. 

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

4 - Eksiltme müessesede toplanan 
hususi komisyonda yapılacaktır. 

5 - Şartname ve listeler Ankara'da 
müesseseden ve lstanbul'da İstanbul 
srhat müdürlüğiinden parasız temin e-
dilir. (5322) 9611 

48 Kalem mecmua ve gazete 

ah nacak 
Ankara Merkez Hıfzıaaıhha Mü

esaeaeai Satın Alma Komisyonun
dan: 

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

2 - Eksiltme Ankara'da merkez 
Hıfzıssıhha müe68esesinde toplanan 
hususi komisyonda yapılacaktır. 

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

4 - Muhammen bedel 1307 lira o
lup muvakkat teminat miktarı 97 lira 
25 kuruştur. 2 _ İhalesi 20-II ci kan - 939 cuma 

günü saat 16 da kışlada lzmir leva -
zım amirliğinde yapılacaktır. . 

3 - Teminat muvakkat akçesı 5060 
lira 92 kuruştur. 

4 _ Şartname keıif name ve res~ 

6 - Müsabakaya girenlerce eser 
müsveddeleriyle birlikte, eserleri ka
bul edildiği takdirde eserlerini ilan 
edilen telif hakkı mukabilinde ve her 
türlü tasarruf hakkından vaz geç~· 
rek Kültür Bakanlığına üç yıllık hır 
devre için terkettiklerini ve kitabın 
o devre içindeki her basılışının so~ 
tashihlerinin kendileri veya kendı 
mcsuliyetlcri altın.da tayin edecekte-

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

Merdiven saire yaphnlacak 
Ankara Belediyeıinden: 

1 _ Hacettepe'de yaptırılan merdi

venlerin kenarlarına duvar ve küpeş
te imaline ve merdivenlerin tevsii pa

zarlıkla yaptırılmak üzere bir hafta 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş

tur. 

2 _ Muhammen bedeli (810.40) li
adır. 

3 - Muvakkat teminatı (61) lira
dır. 

4 - Ke§ifnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine 

ve ihale günü 13-1-939 cuma günü sa
at on buçukta yapılacağından istekli
lerin Belediye enciımenine müracaat-
ları. (37) 10066 

İc.ra ve İflôs 
Keeldn icra Memurlufuncluu 

Keskin muhaaebci huıuatye dairesi
ne 8435 lira 85 kuruıa borçlu Keskin

de ki tahsildar H üseyin Gürünün 

gayri menkulünün atışı mukarrer 
Keskin Ankara caddesi, Tapunun 8 
sayısında ve tapunun 9 ıayıaında ka
yıtlı han ve kahve 13 odadan ibaret 

han ve kahve gayrimuntazam han ve 
kahveye (2600 lira kıymet takdir edi
len şarkan, sahibi senet garben tarik; 
ve 9 sayıda kayıtlı gayri muntazam 
ve bu hana bititik aynı hudutla mah -
dut kahve ve borçlunun han ve kah
vede nısıf hiasede 8 sehim itibariyle 
iki hiaacsi bulundugu ve yine takdir 
edilen kıymete göre (325) lira hi88e
sine isabet eden kısım satılacaktır. 
Birinci artırma 4-2-939 cumartesi gü
nü saat 12 den 16 ya kadar takdir edi
len kıymetin % 75 şini tecavüz etme
diği takdirde ikinci artırma 17-2-939 
cumartesi günü saat 12 den 14 de ka
dar ihale edileceği. Müzayedeye işti
rak edeceklerin % yedi buçuk nispe
tinde pey akçesi vermeleri ihale tari
hine kadar gayri menkulün nefsinden 
doğan vergi ve tanzifat ve tenviriye 
borçluya ait olup diğer münadi mas
rafları müşteriye aittir. 

2004 sayılı icra ve iflas kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan hakları 
tapu senediyle olmıyan ipotekli ala
caklılarla diğer alacaklıların irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ilan 

Tirfon yatağı alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komi .. 

yonundan : 

Muhammen bedeli 4 köşe maktab 
oldugu takdirde 14400 yuvarlak mak 
talı olduğu takdirde 16200 lira olan 
90.000 adet kestane ağacından mamul 
tirfon yatağı 17-1-939 salı günü saat 
15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankara
da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4 köşeli 
için 1080 yuvarlaklar için 1215 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta 
yin ettiği vesikaları ve teklü~erinl 
aynı giln saat 14,30 a kadar komıayon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paruız olarak Ankara 
da malzeme daireainden, Haydarpa
şada tesellüm ve sevk şefliğinden da 
ğıtılacaktır. (5321) 10019 

Portal vinç ahnacak 
, 

D. D. Y otlan Satın Alma Komil
onundan : 
Muhammen bedeli 70.000 lira olan 

z adet portal vinç 17. 2. 1939 cuma 
eUnil Hat 15,15 de kapalı zarf uauliy
le Ankara'da idare binasında aatın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4750 Jl
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etti i vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,15 e kadar komiıyon 
reisliğine vermeleri lhımdır. 

Şartnameler 350 kuruta Ankara ft 

Haydarpap veznelerinde satılmakta-
dır. (5336) 10027 

Cer müfeHiJleri ahnae1k 
D. D. Yolları Umum Müdürlüiün

den : 
İran transit yolunda cer servisine 

nezaret ve cer müfetti,iliği vazifeeini 
ifa etmek üzere motör itlerinde çaltı 
mış tamir ve bakmı huauaunda tccrU
beli ya memleketimizde yahut yaban
cı bir memlekette mühendislik dipl~ 
ması almıt veyahut motör i9leri ile 
alakalı bir sahada tahsil görmüt kim
selerin diploma bonaervislerinin ıimdi
lik birer tasdiksiz sureti tercümeihal 
ve kart postal büyüklüğünde bir boy 
fotograflariyle 20-1-1939 tarihine ka
dar Develet dcmiryolları umum mtl
dürlügü cer reisligine müracaatları 

itan olunur. (5358) 10030 

Lokomotif ve vagon 

verenleri alınacak 
D. D. Yolları Satın Alına Komia-

yonundan : 
tarihinden itibaren 20 gün içinde evra- Muhammen bedeli 55000 lira olan 

kı müspiteleriyle birlikte icra daire- 14 adet lokomotif ve vagon verenleri 
sine bildirmeleri aksi takdirde hakla- 20-2-1939 pazartesi günü saat 15,30 da 
rı tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar kapalı zarf usulii ile Ankara'da idare 
satış bedeli paylaşmasından mahrum binasında satın alınacaktır. 
kalırlar. Arttırma şartnamesi herke- Bu işe girmek istiyenlerin 4000 11-
sin görebilmesi için keskin h "' küm t rahk -rı·•vakkat te-=-.. • :ıe kanu!lun 
binası salonuna ilsak edilmiş~r. 0 :_ tayin ettigi vesikaları ve tekliflerini 
ha fazla maliımat almak istiyenler 1 ay.nı . g~n saat 14,30. a kadar komisyon 
Keskin icra dairesine müracaatları i -1 reıslıgıne vermelerı liizımdır. 
ıan olunur. 101 Şartnameler (275) kuruşa Ankara 

ive Haydarpaşa veznelerinde satılmak 
________ , _____ __:tadır. (5360) 10055 

Lökomotif ve vagon bandajları ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komir.yonundan : 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saati aşağıda 
yazılı lokomotif ve vagon bandajları 17-2-1939 cuma günü kapalı zarf usu
lü ile Ankara'da idare binasında ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin asağıda yazılı muvakkat teminat ile kanu • 
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar ko • 
misyon reisligine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 485 kuruşa Ankara ve Haydaı paşa veznelerinde satılmak· 
tadı~ (5237) 

1SM1 Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

1 - Lokomotif bandajı 
2 - Vagon bandajı 

165.204 lira 9.510.20 Lira ) 
96.992 .. 6.099,60 " ) 

Saati 

15,30 

10014 
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Bütün dünyaca tanınmış meşhur şehir ! 
Yüzbinlerce kişiyi her sene sinesine toplıyarak, karaciğer hastalıkları, kum, safra kesesi 

iltihabı ve fazla şişmanlıktan ileri gelen rahatsızlıklardan kurtaran sıhhat şehri 
Acaba herkesin, her sene Karlsbad'a giderek Kür yapması mümkün mü? Elbette hayır ! Fai(at, hakiki ve tabıi 
Karlsbad maden suyundan istihsal edilmiş Karlsbad Tuzu bu vazifeyi görür ve KARLSBAD'ı evinize getirmiş olur. 

Her sabah evinizde, bir bardak ıhk su i~inde kolayca eriterek l~eceğiniı dolu bir ~orba kaıığı 

Sizi Bir Çok Rah<:ttsızlıklardan kurtaracaktır 
Ağzınızdaki acıhğı, dilinizdeki pası ve midenizin bozukluğundan mütevellit nefes kokusunu derhal giderir: 

1 
Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk 
gıdalarile yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii 1 hububattan yapılmış 

HASAN ÖZLÜ UNLARINI 
Çocuklarınıza yediriniz. En yüksek evsafa malik olan 

bu özlü unu 
Dünyada mevcut çocuk gıdalarrnm en mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercımek, Buğday, irmik, Patates, Mısır. 
Türlü. Bezelya, Bad m, Çavdar özü unlarını çocuklarınıza 
yediriniz. 7010 

. 
Malatya bez ve i lik fabrikası T. A. ~irketinden : 

Şirketim z Adana fabrikası mamulatı 

Kaput bezi fiatları : 

Cinsi Tip No. Geni ı < s. Beher top m.. 

Çifçi Bezi 2 
Adana 5 

90 
9) 

36 
36 

Beher top 

729 
728 

20 Toptan aşağı siparı ere % 2 zam yapılır. ı&' 

.:!.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
- -- En -- 35 liraya satılan ---portatif --

Hesap makinası -
Büyüğü -- -------- -- -- --- dır.:= -~ - -- . --- -..... ---- -_.. -= Türkiye "ekili Nurettin Ötan = = Posta kutusu 75 Ankara Telefon: 3807 97 _ 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

• ' • 1 ' i ' ,• ' . \ ' . 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, ROMATİZMA 

NEVRALJİ ve 

kırıklığa 

ediniz 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

Almak la:ıımdrr 

NEVROZ1N soğuk algmlığınm fena akibetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün istirapları da dindirir. icabında gün
de 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve. 
NEVROZIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddedı-
ni~ 8984 

Di 
..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. 

KAT kebeci hastanesi~ 
§ Cilt, saç, zührevi hastalıkları § = mütehassısı : 

Hıfzı mağazası § Dr. Kemal Arıcan § 
- -Şeriki bulunduğum Zaman Manifa- : Berlin kliniğinden mezun : 

tura Mağazasından ayrıldım. Adliye ; Belediye sırası Emek Apt. : 
karşısında 38 No. da yeni tesis etti- : (3-7) e kadar 9492 : 
- . b .. d 'tibaren artıg· ım :: -

·.:!Jı 111111111111111111 S 0 M ER BANK 1111111111111111111~ 
------------------
-

Birleşik Pamuk İpliği ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesinden : 

Pamuk İpliği sabşı 

----------------------- Kayseri Bez Fabrika:n mah 12 No Paketi 415 kuruş ----== 16 u ,, 480 " -
N~illi :r:sasma Fabrikası malı 24 580 = = 3::: E: 10 balyahk sipariş!l!r için ,, • 575 .. ~ 

- 15 " .. • .. "' 570 .. = = 25 565 .. = " ,, .. ,. " ..... = 5 560 ,, ::: 
- 0 ,, n •I " " -- -=: Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. lplik mUstehlikle- =: 
=: rinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelled mukabilin~ =: 
§ de ihtiyaçları nispetinde iplik siparişi verecekleri ~e ~~. nu~arad~ § 
= ince ve muhtelif maksatlara yarıyabilecek pamuk ıplıgı milstehtık-= 
§§ terinin de ihtiyaçlarını gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrika- ES = sına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 7000 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııııı11111ııııııı~ 

• 

===:::t•• 
TÜRK HAVA KURUMU 

26 
B Ü Y Ü K 

cı . Tertip 
PİYANGOSU 

Üçüncü keşide 11 Sonkônun 939 dadır 

Büyük ikramiye 50.000 liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikranıiye

lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat 'Vardır ..• 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et. 

meyinz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına 
girmiş olursunu:ı .•. 

gım ve u gun en 1 
" ., l 111111111111111111111111111111111 llll r 

mağazada yünlü ipekli ve pamuklu - ----------.-------------------------

~:~~n~~~i~~~~:~iı:~ ~~~~;~i:.uzd:;· ;Jll l l llll l l lllll l l l IJll 1111111111 illl l l l lll l l l il l l l l l lll l l l il l l l l lll l lll l il l l l l lll l l l l il l l l il il il l l l l il il l l lll l l llll l l lllll ~ - --~----~-----~--~ = -

ULUS - 19. uncu yıl. - No: 6265 

İmtiyaz sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

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

Yeni 
BU GECE 21 DE 

İKİ AÇIK GÖZ 

Baş Rollerde 
Fernanclel - Elvir Popesco 

Baştan başa zevk, ve kahkaha filmi 

-------------GÜNDÜZ MAT!NERİNDE 

YARALI KARTAL 

Baş Rollerde 
Clark Gable - Myrna Loy 

Spencer Tracy 

-------------
SEANSLAR 

14..45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

SiNEMAL.AR 
Halk 

BU GÜN BU GECE 

938 939 Sinema mevsiminin en 
muazzam sergüzeşt filmlerinden 

biri 

ZORO KAMÇILI ADAM 

2 devre 26 kısım tekmili birden 
Filmin uzunluğu dolayısiyle 

seanslar : 
Gündüz: 15 • 18 Gece : 21 de 

Ucuz halk matinesi 12.15 de 
ÇELİK KALE 

Sus 
BU GÜN BU GECE 

Büyük bir muvalfakiytle 
devam eden 

KIR ÇlÇEÔİ 

-----
--------------Baş Rolde = 

Sinema aleminin en küçük fakat en = 
muvaffak sevimli yıldIZt = ----SHtRLEY TEMPLE -Eğlenceli olduğu kadar aynı za- = 

manda hissi bir eser = 
İlaveten: En son EKLER JURNAL = 

Seanslar: = 
14 • 16 · 18 ·Gece: 20,30 da = -ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

~================~ ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:: 


